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MANDATOS FRUSTRADOS
I

O gôsto do
escândalo

,...A propósito de uma publicação
sensacionalista feita pelo governador
Aderrnar de Barros, nos jornais
udenistas do Rio, e em que pretende
envolver a pessôa do embaixador
José Carlos de Macedo Soares, l:X

Interventor em São Paulo, veio o

"Diário da Tarde", ontem, com os

seus "Comen.tários", muito adian
tado no seu juizo definitivo de um

caso em que só uma das partes - e

a mais suspeitável - se pronunciou.
No mesmo dia 'cm que, porêrn, o

escriba local, babado de gôzo no. es

cândalo em perspectiva, veiculava a

agressão à pessôa e à integridade
moral do embaixador Macedo Soa

res, o i-nsuspcitissimo jornalista Ra
. taet' Corrêa de Oliveira, na sua co-

laboração para o insuspeitíssimo
"Diário de Noticias", da Capital da

República escrevia, à cerca do mes-

1110 caso, os seguintes conceitos sô
bre aquele ilustre patrício e desta

cado procer do P. ·S. D.:·
"Devcmos, de inicio, declarar que

êsse caso em nada melhora a situa

,!;ão moral do sr. Adernar de Barros.
Nem mesmo a sua difícil situação
politica. M.uito menos encontramos,
nos fatos trazidos ao público, qual
quer elemento- que possa atingir a

honorabilVL:úle pessoal d(l� st'r Jôsé
Carlos Macedo Soares. ConhJcelllos,
há muitos anos; os homens de S.
Paulo e deles podemos falar com se

gurança e sinceridade, pois de nc

nhum depe'lidemos, em tempo algum.
A verdade é que o sr . .Tosé Carlos
Macedo Soares sempre mereceu o

conceito geral de pessôa de bem. E,
certamente, não iria liquidar essa

inestimável tradição no caso or�
ventilado" .

..

com reservas,

�....,..---..._-----....._---_._---_..-.---�-

ter qualquer informação nesse sen

tido, devendo a noticia ser acolhida
r

ONDA

feitura se ácha sem a menor defesa
e no clamoroso e berrante erro que
governar é aumentar impostos.
governar é aumentar e arrecadar
impostos.
_ Max Colin - U. D, N. - Tão

eloqucntes e verdadeiras fo�am as

alegações do deputado Guilherme
Urban, que êste deputado m�l bal
buciou umas palavras que nao che
garam a ser uma defesa do prefeito
joinvilense.

Passando a presidência ao 10 secre

tário, o sr. 20 vice-presidente, depu
tado Saulo Ramos - P. T. B. - to
mou a palavra, produzindo um lon
go discurso sôbre a exploração do
petróleo nacional.
Terminado que foi o seu discurso,

reassumiu a presidência da sessão,
encerrando-a por não haver nada
mais a ser tratado.

"

Assembléia Legislativa
o de imposto pelo Prefeito de Joinvile. - A questão

do petróleo. - Outras notas.

navegacão ce, morto em desastre

.•
DO DaDobio Dr. Per, Dácia

Belgrado, 5 (U, P.) - O Embaí- Barreto
Conon, Informações aqui recebidas nos

do Da- dão conta de haver sido nomeado
Oficial de Gabinete do exrno. sr ..
Presidente da Câmara dos Deputa-
dos, dr. Samuel Duarte, o nosso tlus
tre conterrâneo, dr, Pery Dácia Bar
reto.
Ao destinto coestaduano, que"

quer como causidico. militante,
quer como Consultor Jurídico da
Light and Powes, tem elevado bem
alto o nome de seu estado natal,
apresentamos os nossos cUll1primcn
tos por mais essa investidura .

Espionagem russa
Washington, 5 (U. P.) - O pre

sidente em exercício da comissão de

atividades antí-americanas na Câ
mara dos Deputados, sr. Karl Mun
dt, fez hoje uma declaração sensa

cional. AfiTmou ele ter motivos para
acreditar que uma organização de

espionagem comunista está traba
o
lhando, neste momento, em Was-

hington.

Exilados russos.Que
rem vir para o Brasil
Rio de Janeiro, 5 (A. N.) - Exi

lados russos querem emigrar para
o Brasil. Nesse sentido, um cida
dão / residente em Ravensburg, na

Alemanha, dirigiu uma carta ao

Presidente da República. Este enca

mínhou o documento ao Conselho de

Imigração.

DOVO presidente
4ssembléia
paulista

São Paulo, 5 (A. N.) - Está mar

cada para amanhâ a eleição .do novo

presidente da Assembléia Nacional;
em sucessão ao sr. Machado Floren-

da

E d
· -

. projeto, de acôrdo com o regimento,DcoDtra O o aVia0, o empatc se repetiu, devendo o pro-

d jeto ser enviado à mesa para que o

com to os os passa- plenário decida a respeito.

gt;iros salvos
Paris, 5 (U. P.) - A' Agência

Francesa informa que a França
Press, em Marselha; recebeu um

despacho do aeroporto de Marigna
ne, dizendo que foi encontrado o

grande hidroplano "Latecoére", de

saparecido desde domingo último.
Todos os cinquenta e dois passagei
ros estão vivos. Contudo, a sede da
Air France em Paris declara não

uma nova convenção sôbre a na-

DE 'FRIO vagação naquele rio internacional.
Ao contrário da Rússia, que deseja

Porto Alegre, 5 (A. N.) � Está restringir o controle da navegação
passando violenta onda de frio em danubiana às nações lindciras, os

teritório gancho. Na capital a tem- Estado's Unidos propõem a colabo
peratura baixou dois gráus ahaixo I ração das Nações Unidas nesse ern-

-le zero. . .� I preendímento.

Outra Economia berlinense
transporá a Iron- Berlim, 5 (U. P.) � O Conselho

.

b 1:- · I Municipal rejeitou a exigência rus-

letra o Iviana sa de declarar o "marco oriental",
Rio, 5 (A. N,) - O Presidente da introduzido pelos soviéticos, como

República, general Eurico Gaspar única moeda legal em Berlim. Essa

Dutra, de acôrdo com a autorização medida daria aos rUSSQS o controle

que lhe foi concedida pelo Congres- absoluto da economia berlinense. O

so Nacional, para ausentar-se do tesoureiro da cidade foi incumbido

país deixará esta capital. com desti- de iniciar negociações imediatas

no à cidade de Corumbá, no dia 21 com as potencias ocidentais, para
do corrente. No dia imediato, 22, na encontrar meios de atender ás des

cidade boliviana de Boboré, -na pesas correntes da admínistração
fronteira, 'dar-se-á o histórico en- municipal, em face do bloqueio dos

centro entre os chefes de estado do haveres depositados nos bancos do

Brasíl e' da Bolivia, seguindo-se a
I setor russo.

inauguração pelos Presidentes EUri-I------.-------'--i--co Dutra e Henrie Hertizog, do no- Entrevista co el va
vo trecho da Estrada de Ferro Bra- •

si!-B�livi�, ql�e li?ará as dl�as =: a Imprensaçoes rrmas ate a CIdade dc São .Tose Washington, 5 (U. P.} - Antes
de Chiquito, em território daquele de conferenciar com o Secretário
país amigo. de Estado, Marschall, sôbre os úl-

timos fatos relativos à crise de

Berlim, o Presidente 'Trumann con

cederá Jw.íe uma entrevista coleti
va à imprensa,

Vcrificado número regimental, foi
aberta a sessão em que foi lida a

ata da anterior, que foi aprovada
sem discussão.

Guilherme Urban - P. S. D. -
Com a palavra, êste deputado que,
na sessão anterior havia falado 'sô
bre os constantes aumentos de im
postos municipais, procedidos pela
prefeitura de Joinvile, voltou ao as

sunto, comentando-os com a sua ve

lha e conhecida calma e ética parla
mentar, de que nunca se distanciou.
Durante o seu discurso, sereno mais
incisivo, provou, mais uma vez, e

nisto aduziu apreciações de ordem
juridica, que aquilo que vem sendo
feito pelá prefeito de Joinvile, con
traria f'lagr-antemeute as boas nor

mas uridicas. Pelas suas palav" ras,
é de se ver que a referida pre-

I

o Presidente

Vencimentos 48 ma
,

gistratnra e do_
ministerio públic_o
Rio, 5 (A. N.) - Reuniu-se extra-

ordinariamente a Comissão de Fi-

nanças do Senado. Na véspera hou
vcra empate na votação do parecer
do relator e do substitutivo do se-

nhor Alfredo Neves ao projeto que
fixa os vencimentos da magistratura
e elo ministério- público da União.
Posto novamente em discussão

E'stabilidad" lI.ara O:

extranumerários
Rio de Janeiro, 5 (A. J}l'.) � Ainda

hoje ou amanhã o senador Lucia
Correia apresentará na Câmara
Alta, seu parecer sôbre as novas

emendas ao projeto que regulamen
ta o artigo 23 das Diposicões OTransitórias referente à estabilida-

xador norte-americano,
apresentou, na Conferência
núbio, um projeto de seu país para

•
y'
f :
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CLUBE DOZE DE AGOSTO
PROGRAMA PARA O- MÊS DE AGôSTO -:- DIA 8 - DOMINGUEIRA - DIA 12, S" FEIRA - JANTAR DE CONFRATERNISAÇÃO PELA PASSAGEM
DA DATA" COM NÚMEROS DE, CANTO' E SHOW ARTlSTICO, OR6ANISAÇÃO DA SENHORINHA LAILA FREYESLEBEN. DIA 14, SÁBADO - GRANDE

BAILE DE GALA, EM COMEMORAÇÃO DO 76° ANIVERSÁRIO DO CLUBE. DIA 22, DOMINGO - FESTA INFANTIL, COM SHOW ARTíSTICO, ORGA-

NISAÇÃO DA SENHORINHA MARIA LUIZA CAMPOS, DAS 15 ÀS 20 HORAS. DIA' 28, SÁBADO - SOIRÉ,E.
,

AS DOMINGUEIRAS E SOIRÉES TERÃO INICIO ÀS 21 HORAS.

AS INSCRiÇÕES PARA O JANTAR DE CONFRATERNISAÇÃO, ACHAM-SE ABERTAS" A CONTARDE 1°, NO BAR DO CLUBE, A CR$ 50,00 CADA

PESSôA·

TECHICOS
o BJ osil J oro leu

desenvolvimento

necessito de técnicol

em todas 08

profissões

Livros Técnicos
em ,geral

LIVRARIA ROSA
Ruo Deodcse, 33 - FpoU'
Atend. pelo Serviço

Reembolao PoetaI.·

'DAli LOGRAFIA
Correspondenda
(omerdal

Confere
Diploma

DIREÇAo:
Amélia M Pigozzi

METODO:

Moderno e Eficiente

RUA ALVARO DE (�RVALHO. 65
�Jr..:_·-·"
----------------------�,-------------

Arvores frutiferas
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pemícultura

H. J. Cipper.
Corupá.
Mun. de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.
Peçam catalago gratuitamente.

FARMACIA ESPERANÇ,A
'0 :rarma�.tIeo lOLO LAU8

BoJ 1iI Mri • na .roI�
..... aachaata r .uu - B.....itiu _ .....

aarIu - � •• '-rAe....
iIara....... uata ............ I''''� .......

IOIIPANIIIA ·AIJAN� DA lAIA
r-w.'-_ II." -'••UI IIII
DCJlDI8I • -.u.......

'Cifr.. do Balauço di 1944.

CAPITAL E RESERVAS
'RespoD labilidarte.
Recet.
Ativo

Cr�
Cr$
•

•

80.900.606.30
'5.978:401 ;755.97

67.053-• .245;30
142'.176.603,80

Siuiltrol pago I DOII Oltimo. 10 .nOI

RelpoDlal 'Udadc.
98.687.816.30

« :76.736,401.306,20

Diretorelll
Dr::;Pamphilo (I'Utra Freire de Carvalho Dr� PranCIICO
de �S'. Ani.io. Mallorra,� Dr. Joaquim Ba�reto de Araujo
e JOI� Abreu.

,

Baral� «Chrvsler»
Vende-se uma, em ótimo estado - 110 H. P. Tratar com Lourival

�Jmeida - telefone L406.

... _ .._- -----'-----,----------

Ouçam diariamente, das 9 às

RADIO TUBft' ZYO 9
1530 kilocielos ondas médias de 196 metros

13 e das 17 às 22 horas' I

I
ITUBARÃO -- S. CATARINA

Veterinarios

------------'--------------------------------,

Produtos

V. S. deseja cooperar na grande obra social de recuperação
dos mendigos'? Apresente sua idéia ou ofereça seus serviços, dei

xando seu nome na lista de Voluntários da Ação Social uatan

nense, em poder desta redação.

'Dr.

A. DAMASCENO. DA -SILVA
ADVOUDO

Açõs,s cí�ei� �. c.,merciai�
Esc._;ftua Jolló,)�inlo. 5-Térreo
(Anexo 10 M'ri�(ccOEst�dO .. )

Florianópoli. Santa 'Ca'�rin4

......... ' . .

OOMERGIAN'L'B: Bt 1BIl B
""0 • Biblioteca do Oentro �
ümioo Xl dla Fnereil'o. COa
trlboida, MaIm, pu-a • f0rma
ção cultural dotl eat.ar1.nuMa
de amanhll
("Campanha pró-Jhro'" ..

C. � Xl d. Pnenllrro),

'FABRICA DE FOSFOROS (PRON
TA P. FABRICAR)

Vende-se
-

Maquinário Cr$ 250.000,00
Prédio, Imoveis c-s 90.000,00
Situada em Campo Alegre ,- S. C.
Vende-sé tb. só maquinário
Informações com A. Webmut':t -

Brusque - Santa Catarina".

PASTA DENTAL
ROBINSON

Um terreno na chacara der'
Espanha. Trata r no car torio-

De ordem do senhor Engenheiro do Tabelião Brito.

diretor de Obras Públicas do Es-
,.'.... . ..............•

'

Café Quo traduz qualidade
Peço-o 00 seu fo! necedor. I

LIRA TENIS CLUBE
PROGRAMA PARA O M:êS DE JU-'

I LHO DE 1948
Dia 31' - SABADO -'- SOIRÉD'

______________ com inicio' as 21 horas.
SERVIRA DE INGR.ESSO O TA·

LÃO DO M1lJS DE JULHO.

EDITAL

tado, devidamente autorizado pelo
excelentlssimo Sr. Dr. Secretario
da Viação, Obras Públicas e Agri
cultura, faço público, para conhe

cimento .dos interessados, que

serão' vendidos em hasta pública a

,
quem maior lance oferecer acima

da avaliação, no dia 5 de agôsto
próximo, ás 10 horas, no pátio des

ta Diretoria, dois caminhões marca

Chevrolet, tipos 1.937 e 1.940, em

mau estado, avaliados, respectiva
mente, em Cr$ 5.000,00 (cinco mil

cruzeiros) e Cr$. 8.000,00 (óito mil

cruzeiros) .

Diretoria de Obras Públicas, em

Florianópolis, 21 de julho de 1948.
DAVID GOMES MENDONÇA

Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e c!:vel

CODlltitulçã.o d. Socl.dad..
NATURALIZAÇÕES
Titulol D.olarat6riol

Elcrit6rio e Residencia
Rua Tiradentel "7.

FONE •• 1468

O INSTITUTO PINHEIROS.-- (Caixa Postal, 163 - Florianópolis).
-

tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros

e Farmacêuticos, que está iniciando o lançamento de uma grande série

dêsses produtos.
Os primeiros já a venda, são:
SULFAGUANIDINA: Tubos de 10 e vidros de 100 comprimidos de

",fiO g, ,

VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de

IOu cm3.
SORO ANTI�TETÂNICO: ampolas de 20 cm3.

VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos

de 100 cm3.
VACINA ANTI-RABICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascos

de 100 cm3.
Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relativamen

te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atenden

de}, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo 'necessário
ao preparo das mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso
luta garantia de atividade máxima.

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve

terinários de grande eficácia, como: Terneeina (Buco-Vacína contra

diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra a

Bouba Aviáría, Vacina Contra li Peste Suína, etc. .... .. . .. , ... ',' .. ,

I I Quaisquer consultas, sôbre os mesmos, bem como sôbre as doenças
dq!; animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa
nento de Veterinária.

, Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS atem

derá diretamente a todos as pedidos de seus produtos, quando não en

contrados na localidade de residência do solicitante.

CHEFE DE ESCRITóRIO
Firma industrial precisa de pes- Sala no centro

sôa com prática de escritório e de 'PRECISA-SE
escrituração mercantil.

..
I Tratar à rua Tiradentes no 5

Cartas para Chefe de Esorítórto, Telefone 1393.
Caixa Postal, 139, mencionando ha- ••• o ••••••••••••••••••••••••

hilitaoões e pretenções. PASTA DENTAL
Guarda-se sigilo. ROBINSON

Assegure desde já um

NATAL FARTO E FELIZ
eem sacrificiofinanceiro, adquirin
do, em suaves mensalidades uma

CESTA DE NATAL

�:&�
Agente nesta Cidade:

B. SOUZA .�

Caixa Postal, 326 -

Escrit,ório Técnico
Cid Rôch. Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos -srs. interessados que;
tendo regressado de sua viajem aos

Estados Unidos da América do Nor-
te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro--

cha Amaral reabrirá seu escritório ..

(Rua Presidente Coutinho n. 22).,.
nos primeiros dias de agôsto, espe-'
rando continuar a merecer as espe-
ciais atenções de seus amigos _e�
clientes.

,

Pedro Medeiros, Auxiliar

VENDE-SE

Ofic,ina Celeste
(Elétro Técnica Mecanográfica) ,

ROBERTO LAPAGESSE FILHO
Rua João Pinto, n. 32 - Floria-

nópolis - Santa Catarina
Consêrtos, Limpezas e Reconstru

ções de Máquinas de escrever, cal•

cular, somar, Contabilidade, Regís
tradoras, Balanças automáticas;
Chuveiros Elétricos" Ferros de en

gomar, Fogareiros, Esterilizadores fi'

Aparelhos Elétricos em geral
Serviços rápidos e garantidos
Preços Módicos
Orçamentos sem compromisso.

Seu Terno tem manchas?
Tinturaria CRUZEIRO
Rua Tiradentes 44

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CRE OSOTADOI

«SILVEIR�«
• .o.o 0,0 ••••••••

• ••••••• .o.o.o •• .o.o.o.o .. .o.o .o ••• .o.

NÃO ESQ U E ç AI

A Tinturaria Cruzeiro dispõe aIO

ra dos melhores profissionais dI'

cidade para lavar, passar e ting�
pelo sistema suiço.
R. 'I'íradentes 44 - Fone 1022"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANIVESARIO

MINISTERiO
D4 MARINH4

Capitania dos Portos do
A efeméride de hoje consigna o Estado de Santa Câtarina

. aniversário natalício do nosso dis

tinto 'Conterrâneo dr. Anísio Dutra,

.MM. Juiz de Dir-eito da Comar

.ca de Palhoça.
Magistrado intergro, com, bhí- 1. De ordem do Sr. CapiLão dos

.1hante folha de serviços prestados á Portos dêste Estado. faço saber
riosssa IVIa'S'istl'atul'a, o ilustre aní-

a quem interessar possa, que se

-versar-ianl.e que é ainda cem'set,r" acham abertas nesta Repartição,
. atraente pela fluência verbal e

da presente data ao dia quatro de
._graça no dizer, conta em nossos

setembro' vindouro, as inscrições
meios jurídicos .e sociais com lar- pará os exames a se realizarem de
.go circulo de a-migas e admirado-

primeiro a quinse de setembro
res, que sem dúvida,' se preval e- próximo vindouro, para CONFE
.rão do evento para testemunhar-lhe

RENTE DE CARGA, MESTRE DE
-ú invulgar apreço e a estima aíe-

PEQUENA CABOTAGEM, PRIMEI-
tuosa de que goza. E com prazer RO E SEGUNDO CONDUTOR MA
.que o "O Estado" seassocia aos ho-

.menageantes nesse jusLo preito.

a exma. sra. d. Helena Sohn 3. Para melhores esclarecirnen-

.Ramos, 'digna espósa-do sr. João A. los sôbre o assunto em apreço, os

_ Nogueira Ramos; interessados' deverão procurar a

- a exma. sra dra. Josefina 'Capitania dos Portos e suas Dele-
gacias.
Capitania dos Podas elo Esta-'

do de Sta. Catarina, em Flo-rian6-
polis, 4 de Agosto de 1 !i4.8.
Nelson do Livramento Couüí-

n11O- - Escriturário da Classe
acatté- "G, - Secretário.

DOI!lNÇAS n·.EKl'�"'A.&
IA_ 011 .ro.r..... •• •..dar.

, ..J>e, .. .oençaa Jler........ ,•••••
....til... e. telilllpo,'do ••1_ ..
,,'<AllaebW re.edt.v<8.... O e.ru••
.!;R"', (r·.co 4. iporlaeta,.•' ,..
;foo,,,,UcOir o. 1.41"•••• aleta....
,,� ."erIll14..... O 8el"tC. R..
""".••1 .... Doeaças •••&aH ....'h

Tendo necessidade de comprar! I••• Aah.ll"órt., ClIIi. ate••• P'Il
uma ENCERADEIRA ELÉTRICA .lta.eate 011 4100&.. lROno �

. ..afim de facilítar minha profissão d: u.......... a•• D....N "'-

ENCERADOR, tomo a liberdade de
.apelar para as pessôas de bom co

�ação, afim de conseguir renmr a
Importância necessária á referida

. aquisição. Muito grato fica-lhes o
-Encerador JOSÉ DE OLIVEIRA.

Se rlCOS querers fica.

GUIeaDe modo fácil elegei
Fazei hoje uma inscrição _

No Credito Mutuo Predial ! Publica
........................... I reços.
A Tinturaria Cruzeiro é 8 que' Cada guia é vendido acompanhado de um mapa rodoviário'
melhor me serve - Tiradentes, Paraná e Santa Ca.tarina.

'

44 Redação: Rua Prudente de Moraes, n. 626. - Curitiba.

MARIO GUIMARÃES
No Rio de Janeiro, onde éstu da,

"vê passar 'hoje, mais um aniver

.sárío o nosso p resado con terrãneo
Mário Guimarães; filho do Ilustre

,�.e saudoso catarinense deputado
ALtamiro G-uimarães.
Aos que daquí homenagearem o

-distinto jovem, nos associamos Ju
.Iiilnsamen te.

F1AZiEM ANOS HQJE:

�.S'(}h\Veidson, médica em São Paulo,
.espósa do sr. Jaques Sohweidson,
comerciante 'na mesma praça;

- o sr: Antônio Pedro da Silva

.Medeíros, conceituado f'armaceu-

.tíco em Laguna;
o jovem Paulo Barbosa,

mico no Páianá: r

.oornerciante:
- a srta .. Jurací Vieira.

ANTól\'IO DE PADUA PE
REIRA E SEl�HORA
participam aos seus pa

renLes e às pessoas de suas

relações o nascimento de
sua filha Rosa Maria, ocor
rido no. dia 3 dêste.

Flol'ianópolis, 4 de agós
to de 1948.

Encerador

................

'Escritório de
Advocacia

DRS.
José Pinós Pereira

Sebastião Adroaldo Pereira
·(iabriel

.

Pereira Borges Fortes

Rua Vigário José Inácio n. 358
-Porto Alegre - - Rio G. do Sul
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EXERCICIO DE 1948

EDITAL

QUINISTA, PRIMEIRO E SEGUN-
DO CONDUTOR MOTORISTA,
CONTRA MESTRE, PRATICO,
PRATICANTE DE PRATICO, AR
RAIS, PATRÃO DE PESCA, ATA

LAIADOR, MESTRE AMADOR e

GONDUTOR MOTORISTA AMADOR.
2. Também poderão se inscre

ver nas Delegacias de São Fran
cisco do Sul e Itajai, e prestar o

respecti vo exame, excetuando-se

os ele CONFERENTE DE CARGA
E MESTRE DE PEQUENA CABO
TAGEM.

t l\lissa de prímeíre aniversarie
de falecimento

__"-_...<LO_._. �_

OLHOS mRHADOS ?

...............

RESfRIAQOSmt'DOS NENES ��
Evite perturbar-lhes o estômago
com remédios internos. Alivie-os

rapidamente friccionando com

VICKVAPoRuB
_.11II1II I\I1II_l1li

A Família Eduardo Horn fará celebrar no próximo dia 12 do cor

rente, às 7 horas no altar do Sagrado Coração de Jesus da Catedral
Metropolitana, missa pelo eterno descanço de sua alma.

Aproveita do ensejo para convidar todos os seus parentes e amigos
do extinto a comparecer a este ato ele piedade cristã, a todos o preito de
sua imorredoura gratidão.

roú�ANM�
�ACCIDENTES DO

O;S CO�l�·.
TRABALH04

HITZ, Jioje ás 7,30 horas

"Butch" Jenkins - Peter Law

ford - Beverly Tyler - Edward

Arnold
MEU IR:\lÃO FALA COM CAVALOS
Um filme extranho como o pró

prio nome, mas humano, bonito

amavel . .. TJm dos mais cativantes

filmes d= sta temporada ...
No programa: Cinelandia Jornal

- Noticiário Universal

Preços: Cr$ 4,80 e 3,00
Censura até 14 anos.

ROXY, hoje ás 7,30 horas'
Ultima Exibição

Spencer Tracy - Katherine Hep-
burn - Melvyn Douglas - Robert

I,Walker

I
MAR VERDE

No programa: Brasil em Fóco -
. Nacional •

Preços: Cr$ 4,80 e 3,00
Censura até 14 anos.

ODEON, hoje ás 7,30 horas
Sessão Chic
Ultima Exibição

PLANICIES PERIGOSAS
COM: William Elliott � Vera 1{ft-

o Sahão

SEOE Soe: ........ :

POlUO ALEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.· 68 • 1.. ANDAR

':A'U, POSTAL. 683 - TELEFONE 66�O • fELEGRAMAS.: .PROTECTORA.

Agenca Geral para Sto. Cataro8
.

Rua Felipe Scbmidf, 22-Sob.
Caixa P.alaI, 69 Tel. "Prnteetera"

.

FLORIANOPOLTS
.JM_-_-_-_- - . -_-.......- ......_._. ..-.::..__.,._f�--•••••----.------•••.••••-..-.--..-_-_-_-_-.-_..-..-,..

. lie pessoas têm usado

com bem resultado o

lston - Gail Patrick
Schildkraut.

- Joseph
popUlar depurativo

A SIFILIS ATACA TODO O ORCANISMO.
O figado, o baço. o coraçéio, o elipmogo. o. phlmõ ... ,

a pele,
produz doras de cabeça, doralJ" n� OS1I08. raumc tiarn o L

cegueira. queda do cabalo anemia e aborto•.
Coriaul te o medico e tome .0 popular depurativo ELIXIR 914.

. Aprovado pelo D. N. S. P. como medicação auxiliar no trata

mento da Sifili. e Reumo.tilmo da me.ma origem,
Inofànsivo ao organilmo. agradaval como licor

--------_._-_.__.,,_----_._ ......_ ... __ ... _ ......__... _-,,_..._------

-N e. 9 r
Para pintura de obras de madeira, ferro, maqunnsmos, embarca

ções, etc. - O melhor contra a ferrugem.' Destróe e impede a sua for"

mação. Altamente impermeabilizante. Resiste a ação de qualquer ácido
e ação da água do mar.

DISTRIBUIDORES: - CARLOS HOEPCKE S/A
FLORIANóPOLIS - JOINVILE e BLUMENAU

---_ __ _ _._-_ " .. _ .. _--_ .. -. __ _-_ _.-._.._._-_._ _--_._ .. _ .. -

MAGROS E FRACOS
VANADIOL

É indicado nos casos, de fraque
za, palidez, magreza e fastio, por

que em sua fórmula entram subs
tâncias tais Como Vanadato de só

dio, Licitina, Glicerofosfatos, pep

sina, noz de cola, etc., de ação
pronta e eficaz nos casos de fra

queza e neurastenias. Vanadíol, é
indicado para .homens, mulheres,
crianças, sendo sua fórmula conhe
cida pelos grandes médicos e está
licenciado pela Saúde Pública.

No programa: 1) Jornal da Téla
11. 126 - Nacional Imperial Filmes.
2) Escolas Modernas - Short, 3) A

Voz' do Mundo - Atualidades
Censura até 14 anos.

'IMPERIAL, hoje ás 7,30 horas
Ultima Exibição

TO VOLTARÁS QUERIDA
(Technicolor)

COM: Cornel Wilde - Maureeri
O'Hara e Helen Walker.
No programa: 1) Jornal da Téla

11. 127 - Nacional Imperial Filmes.
'2) Tempestade sobre a Inglaterra -

Short

Preços: c-s 4,80 e 3,00
Censura até 14 anos.

do Paraná
relação dos comerciantes e industriais com seus ende-

"VI'R<iEM ESPECIAUDAOE"
WETZEL·: INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca

.
I

TORNA A fOUPA BRANQUISSJMA

ODEON, hoje ás 2 horas
Colossal Matínée

1° O maior filme de 1948,
1948

O filme que apaixonou a cidade
SEMPRE TE AMEI

(Technicolor)
COM: Catherine Mc Leod - Phi

Iip Dorn - William Cartel' - Mme.

Maria Ouspenkaya.
Direção de Frank Borzage,
2° Uma agradabilissima comédia

romantica
O NOIVO DE SUZETTE

lA

- DennisCOi"I: Simone Simon
O'Reefe
Romance Alegria
No Programa: 1) Jornal da Téla

n. 126 - Nacional Imperial Filmes
Preços: ·Cr$ 4,80 e 3,00
Censura livre. Creanças maiores

de 5 anos poderão entrar.

SENHORITA!
A ultima creação em reiri

gerante é o Guaraná KNOT
do EM GARR·AFAS GR4.NDES

Preterindo-o está
a moda.8comi)f�nhifnrJn

,""tiiIEOI:r'.' r 1NI1l.$t ...----'7"-....------ ......... ....

para
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Informações comoa Agente.
- LerIas HoepckeS/A - 01- Teletone 1.212

do Sul - Carfos Hoepcke S/A -CI - T�leloa � 6 (En i. r eleg ,

\.100·� � M ACK

DR. POLYDORO ERNANI DE S

I
Clínica Médica e Cirúrgica do

THIAGO DR. AUJOR LUZ
Médico e parteíze Médico-Operador-Parteiro

Do Hospital Qe Caridade de Flo- Doenças internas de Adultos' e
rianópolis. Assistente da I Crianças

Maternidade
.

Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças dos órgãos internos, esre- Doenças de Senhoras - Partos -

cialmente do coração e vasos Vias Urinárias - Rins _ Coração
Doenças da tiróide e demais gían- - Pulmões - Estomago _ 'Figado

dulas internas Tratamento. da Tuberculose

Clínica e cirurgia de senhoras -

' Pulmonar

Partos Rádiologia Clínica (Raios X) ,_

FÍSIOTERAPIA' - ELECTROCAR- Eletrocardiografia - Ondas Curtas

DIOGRAFIA - MBTABOLIS�lO Indutotermia Eletro Cirurgia
BASAL Ultra-Violeta - Infra-Vermelho

HORÁRIO DE CONSULTAS: -- Pe- Consultório e residência:

Ia manhã: Das 7 ás 10,30 horas no Praça' Pereira e Oliveira (atráz do

Hospital de Caridade. Das 10,30 ás Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.

12 horas na Maternidade (Cllnica Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6

de gestantes) _ Fone 841. FLORIANóPOLIS
no consultório das

horas
CONSULTóRIO:

RUA 'CONSELHEIRO 'MA-FRA, casa grande com ii quartos, sala ba

nheiro etc. Serve também para comércio. Preço Cr$ 220.000,00.
RÚA CONSELHEIRO MAFRA,. prédio de comércio com 2 pavimen-

tos. Preço Cr$ 350.000,00. .. _

RUA DEODORO, prédio com ii quartos e demais instalações. Pre-

ço crs 250.000,00.
RUA ALMIRANTE LAMEGO, ótimo prédio, construido em ter re

no de 17 x 30, todo murado, com 4 quartos, etc. Preço Cr$ 190.000,00.
RUA RUI BARBOSA, casa com 5 quartos, .construida em terreno

de 211 x 86. Preço 'Cr$ 120.000,00.
RUA JOSÉ MENDES, bangalô .novo, com 3 quartos, etc., construí- ;

do em terreno de marinha. Preço Cr$ 50.eOO,00.
RUA RIO GRAN:DE DO .sUL, casa com 2 quartos, tendo o terreno

10 x 110. Preço Cr$ 35.000,00.
RUA ALMIRANTE LAMEGO, 2 pequenas casas construidas em ter-

reno de 51 x 70. Preço Cr$ 80.000,00. .
.

RUA SANTOS SARAIVA (Estreito), bangalô completamente novo,
com 3 quartos ,e demais instalações. Preço Cr$ 100.000,00.

RUA 7 DE SETEMBRO, casa com 2 quartos, etc. etc. Preço Cr$
40.000,00.

.

RUA 7 DE SETEMBRO (Estreito), casa com .\ quartos, etc. Preço
Cr$ 55.000,00.

,CAlPOEIRAS, casa com 2 quartos, etc., tendo o terreno
Sii.000m2. Preço Cr$ 50.000,0.

CAPOEI_RAS, casa desocupada com 3 quartos, banheiro, água quen
�e e fria, instalação sanitária, etc. Preço Cr$ 60.000,00.

TERRENOS
RUA RUI BARBOSA; tendo 8,50. x 50. Preço Cr$ 15_000,00.
RUA CONSELHEIRO SOUZA FRANÇA, tendo 15 x 30. Preço Cr$

40.000,00. .

.
�

RUA STA. LUZIA (l)jstrelto), tendo 50 x 40. Preço Cr$ 50.000,0,0.
RUA GERAL (Estreito), lendo 20 x 45 (fundos rua Tijuca). Pre-

Dr P I F
(;0 Cr$ 20.000,00.

• au O oute. FAZENDOLA E INDUSTRIA
Clínico e operador BARREIROS, pequena fazenda, com pastagem para 30 cabeças,

Consultório: Rua Vitor Meireles, 26. com uma industr-ia de produtos de mandioca. sagu, etc., demais infor
Telefone: 1.405

Consultas das 10 ás 12 e das· f4 ii mações dão-se neste Escritório. PreGO Cr$ 280.000,00.
IS brs. Residência: Rua Blumenau,

.

HIPOTECAS-
22. - Telefone:- 1.620 Aceito capital para empregar sôbre garantias hipotecár-ias, Sigil io

-Dr. Mário VVendhaused I_ab_s_o_lu_t_o_. , __

Cllni�on:�1���� d� a����":no� 2�ianç.. r QUER VESTIR-SE cbM CONFORTO E ELEGANCIA?
Telef. M. 769

Consulta das 4 ás 6 horas

I
PROCURE A

Residência: F�!j:f. S�f:idt n. 38.
,

DII
·

t· M' IIO "Colégio Barriga-Verde" CamiDal. Gravatal; Pi;amH, I .�I� �rla e oestá c.?�struido o sen majesto-l Meial dai melhorei; pelol me I II U II I
80 predlo e necessita de snal norell preçol ,6 na CASA' MIS :
valiosa colaboração. CELANEA _ Ruoe Mafra, '

Á tarde 15 á� 19

Rua Vitor Meireles n. 18
Fone manual 1.702

RESIDBNCIA:
Avenida Trompowski 62

Fone manuaí 766

DR. LINS NEVES

Diretor d� Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle e tratamento

especializado da gravidês. Distur
bios da adolescência e da menopau
sa. Pertubações menstruais, i:l�1'1'

mações e tumores do aparelho geni
tal feminino.
Operações do útero, ovários, trem
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica do perineo (ru
turas)
ASSISTENCIA AO PARTO E Ol.'E ..

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová
rios, hípopise, etc.)
Disturbios l1'erv,osos - Ester-ilidade
--Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - TeJ.
1.461

.

Resid. R. 7 de Setembro - Edif.
Cruz e Souza - Te!. 846,

Dr. Newton D'Avila
''Operações - Vias Ul'i�ãria's -'

Doenças dos intestinos, reto, anue e
Hemorroidas. 'I'ratamento da: colite

amebiana,
Fisioterapia - Infra Vermelho.

Consulta: Vitor Meireles 23. Atende
diàriamente às 11,30 hr;. e á tarde,
da.s 16 hrs. em diante Residência:
V.da! Ramos. n. 66 - Fone 1.667

----�--�.- --_.�--

DR. A. SANTAELA
(Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina da Universidade

do Brasil)
Médico pnr concurso da Assistên
cia a Psicooatas do Distrito

Federal
Ex-interno de Hospital P"..iquiá-
trico e MalJicõmio Judiciário

da Capital Federal
Ex-interno da Santa Casa de Mi
sericórdia do Rio de Janeiro
CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

rlliRVOSAS
Consultório: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de Car

-valho, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
consultório - 1.208.
Residência - 1.305.

Dr. M. S. Cavalcanti
Clinica exclusivamente de criança.

Rua Saldanha Marinho. 10
Telefone M. 732

Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL - ALTA Cl·
RURGA - MOLÉSTIAS DE SE

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi

cina da Universidade de São Paulo,
onde foi assistente por v-árias anos 40
Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio

Corrêia Neto
Cirurgia do estômago e vias circula
res, intestinos delgado e grosso, tÍroi·

. de, rins, próstata, bexiga, útero,
ovários e trompas. Varícocele, hidra-

cele, varizes e bernas,
Consultas: Da! 3 ás 5 horas, à rua

Felipe Schmidt, 21. (altos da Casa
Paraise) , TeleL 1.598

Residência: Rua Esteves Junior, 170;
Telef. M. 764

Casas Pré-Fa ricadas
300,00 a CR$ 500,00 'o

metro quadrado
Corisu lte-aos sem compromrsso

Reinisch S/R - Rua Juão Pinto"
t(EI� 15(;M F orle:H ópolls

Telefone' a esse' número e a bI

cicleta da Tinturaria Cruzeiro rã....
a área de

damente irá buscar seu terno,
R. Tiradentes, 44.

Desde CR$

44
,

CO MP RA E
liiiii"Pi",w;;o;;r;"..;;rt.,.,.rwnriir'r"i7"Vi: N DA Df.

CASA5f TfRRfN05f!!!!��������������
HIPOTÉCAS
AVALlACÕES
lE(jALlSACO�S t:==========�=====�

.'

ADI1INISTUAÇÃO fIoT.�E!"'i.!""'A�,()If"r"'i:---.-"-UA--D"'CO-"-O"'"D"'"O---.Js------
IDE IMÓVEIS �. 184 F:lO/l/A/'IOPOLJS -.sAHTA CATARINA

o

(TC,

Dr� Lindolfo A. 6.
Perp,ira

Advogado-Contabilista
Cível -- Comercial

Conlitituiçõ�. de sociedade.
e .ér9iç;oli ceralato•• em geral,

-

Organizações contabei•.
Regi.troe e marca., diapon:do.
no Rio, de corre.pondente.
J;:",:ritório: Rua Alvaro de

Carvalho n, 43,
Dali 8 à. 12 hora••

Telefone 1494

RUlll F'elippe Schmldt 48

I"
I ....ili••••

.....

LEIAM A REflSTA
O VALE DO ITAjA)
o Crédito Mutuo Predial, eferee

aos seus associados o melhor pia
no, no �elhor sorteio, por Cr$ 5,0.
mensais.

tWA VOLUNTARSOS o .... PÂTRIA .No" 69 o 1.- ANDAR

C""�A POSTAl, lIlt) o tELEFONE &....0 o Tl:l(GII"""'S, .PllorEcrO.A�

Ag,eneia Geral para S..Catarina
Rua. Felipe Schmidt. 22--So'b.
C. Postal, 69· 1Jel. «Protetora»

FLORIANOPOLIS
.

'
.

f' d
Lin_da e conforta,vel tesi
enera, recentemente cons-

I' truida à rua Souza França.
.

T a tal' com o pTop,rietarío
à rua Blumt3nau n. 68.

Fabricont. III distribuidores das afamada. can
fecçõee -DISTINTA- .. RIVET. Po..ue um gron.
d. aOl'till'.nto d. oosemiruI. rtacado.,' brina
bana o boro.to.. algodõee,�mqr'in. o o"famanto.
para alfaiate.. que recebo dbetament. dai

Snrsl Comlll1'cllID.bIG do lnteriol' no .enticlo do Ih. {asou'om �lma

Flo!fi,,,mopollll, ..... FILIAIS' em Blumanau • Lajes.

I
I
Ifdbrica.; A COIIIO VIL CAP'ITAL- anama a catelllgllo dOI!i

vi.ita a.nte" �h, 'lIf.hulIlfom 8tUl111 oomplt'cul� MATRIZ .m

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o F�TADO- Seata telr .. 6 "e Agosto III- 1948 5

, Inforn.Hçoes
1 ?.ucao��!�1�'1 l'bIte L •

I
Db.tor: RUBENS A. R\MOS.

.....rteiirl•• Dlr.-Ger."
SIDNEI NOCETI

"

Dlr.tM' •• aMacl••
GUSTAVO NEVES

j
elide de Fap.aclo:

;.'
I'ItAN€IBCO LAM..UQU.
Cllef••• I.,r"':

f8AQrDl CABRAl· DA IILT'

I
R...,resent&Dt.:

I,
_III" ","'IPi!dorSÍ>a��! _ r

l. .Ddar

t,'.' �.r ;1:11·1124 - Rlo'e J....r.
.. RAUL CASAMAYOR
h. 1,.11,. II. Oli�.ir.. 11 - -

S- ....r
IP.lo 1�'87J rr: Sio P••'e

.A.S8INATtrnA8
Na Ca,ital ;

b. . ore
"'eo&r� cre
frllllUMltre CrI
Mêi; CrI
....1111.1'••".1.0 CrI

Ne l.terte,

1IllI. . Clt

I' h•••
trc .. ,.'

.. crt
.' 'I'd..el'ltr. crt

t, .6....... ",,11'8111. • .c-e

�
�
:�
�

".
tl._
II.M
.....
•.a"

bt8.1.. lIIet1laal-e e••trase

o. .k1l1aalB. .da. a'"

,aJtl1eadoB. nio ••1'1.
.e�olyl.OL

a IIItreçlo nio s. �..... -

nhlliza "eí" eODeelte.
•• tUcl.os 'noB artle..

UâÚnad..

Viacão Aérea
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MOl"ano
Segunda-feira

PANAIR - 9,40 - Norte

VARIG - 10,40 - Norte

PANAIR - 12,47 - Sul

CRUZEIRO DO SUL - 13,55
1Sorte'

Terça-feira
CRUZEIRO DO SUL - 12,00 -

.''''
!Sorte
VARIG - 12,aO - Sul

Quarta-feira
PANAIR - 9,40 - _Norte

CRUZEIRO DO SUL - 11,00
..Norte

VARIG - 11,40 - Norte

,PÚIAIR' - 12,47 - Sul

Quinta-feira
'PANAIR - 6,50 - Norte

PKNAIR - 8,30 � Sul

VARIG -'- 12,30 - Sul

CRUZEIRO DO SUL

'Norte
CRUZEIRO DO SUL

13,55

15,30 -

'Eul
Sexta-feira

CRUZEIRO DO súL - 7,20.
:Norte

PANAIR - 9,40 - Norte
. VARIG - 11,40 - Norte
PANAIR - 12,47 - Sul

Sábado
VARIG - 12,30 - Sul

CRUZEIRO DO SUL - 13,55
'Norte.

Doiftingo
PANAIR - 9,?0 - Norte

::Sul
CRUZEIRO DO SUL - 11,00
PANAIR - 12,47 - Sul.

lH."
",...
II,••
t...

ute i s Atenção, Snrs. Industriais!
VENDEMOS OS SEGUINTES MA-I 1 Ventilador de ferro, manual,

H
.

d
. QUINARIOS para arroz.em casca.

or8flO as empre.. 1 Máquina P/benefic.iar arroz, I 2 Tratores "FORDSON",
.

sendo

sas rOdOV"I�rl"a
..
s

I com pouco uso, da afamada mar- um funcionando e outro desmon-
U

I
ca "TONANNI" com dois brunido- tado.
res e classificador de tipo "TRIER" 1 Trilhadeira p/arroe. com capa-'

SEGUNDA·FErRA capacidade' para 60 sacos de 60 cidade para 250 sacos diários.Expresso São Cist6vAo - Lagurna
7 horas. quilos, beneficiados em 10 horas '1' Arado de dois discos para tra-
16 horas.
Auto-Víação Itaja! - Itajat - 111 no- de serviço,
Expresso Brusquenae - Brusque - 1 Motor DIESEL, sueco, de 20ras,

Expresso Brusquense - Nova Trento H. P. efetivo, da afamada marca
-

A�1��i�gr�s- CatarJ.nense _ JoinvUe "BOLLINDRS", completamente no-
- II horas. voo

_ A�th!�;Ao Catarlnense - Curitiba
1 Dinamo para 6.000 velas, com

Rodoviária Sul-Braail - POt'to Alegre instalações completas, isto é, qua-- 3 horas. \
Rapido Sul-Brasüeíro - JolnvU. - dro de'mármore com reostato, am-I!,s 5 e 14 horas, .

TERçA·FEmA perímetro e demais pertences,
Auto-ViaçAo Catarlnense - Põrto Ale· I

gre - 6 horas. '

Aúto;Vtaçã'O Cat.armense - Curitiba
- 5 horas
Auto-Viação Catarlnense

- 6 noras.
.

Auto-vtacão Catartnense - '.('IlbarAO
- 6 horas. IExpresso SAo CrlstóvAo - Laguna -

7 horas.
Emprêsa Glória - Laguna - ?'AI

e 672 horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas.
A"�to·VlaçAo Itaja! - ltaJa! - 15 ho-

ras. I
Rápido Sul Brastleíro - .JolnvUe -- la ----

5 e 14 horas. I
QUARTA·FERA !

Auto·Vlação· Cata-rinense curitiba
- 5 horas. I
Auto-Viação oatarínense Joinvili! I

- 6 horas. "

Auto-Víacão Catar ínense - Laguna
- 6,30 horas.
Râpído Sul Brasileiro - JOinvlle - iii

I5 e 14 horas.
Expresso SAo Crlst.ovllO - Laguna -

7 horas.
.

Expresso Brusqúense _ Brusque - i
16 horas. '

Auto-Viação ltaja! _ Itaja! - 111 no-

tor, marca "OLIVER",
1 Semeadeira de oito linhas,

americana, marca "TROMAS"
fi/arroz ou trigo.
Os interessados queiram dirigir

se á IRMÃOS GLAVAM, . Florianó
polis, Rua João Pinto, n. 6 - Cor

respondência para Caixa Postal- 42,
Fpolis.

JolnvUe Ouçam, diàriamente, das la às [" horas, as audições da

ZYH ., 6· Radio Difusora de LaguDa,
970 k ilociclos onda de 300 metros.

Laguna - Santa Catarina - Brasi!

REEMBOLSO POSTAL

Ácido sulfúrico; 2 Torres metálicas de 30 metros, cada uma,
co antena tríplice; Gerador para fabricação de hidrogênio; Ma
caco hydráulico, marca Blachlaw Jack, para 12 toneladas;.Ba
teria completa para 120 volts e 650 amperes, equipada com qua-ras,

Expresso Brusquense
- 16;30 horas.
Rodoviária Sul Brasil - Põrto Alegre

- 3 horas.

Nova· TN!,nto
dro e chaves; Bomba de ar, manual, com tripé; Manometro para

garrafa de ar comprimido; tanque doe zinco, com bomba, para

600 litros; Lâmpada extensiva, com 22 metros de fio flexível ;
48.metros de fio flexível, para lâmpada extensiva, etc.; cabo elé
trico flexível; Garrafas para ar comprimido; Jogo de mola,
completo, para auto Ford 1929; 'Balões para hydrogênio; Supor
te para pneus; Pneu grande e câmara de ar; bomba completa
para tambôr de gasolina; Máquina de furar elétrica; Ventila-·.

QUINTA·FEIRA
Auto .. Vlação Cat.arlnense

Alegre - 6 horas.
Auto-Viação Catarinense

- 5 horas.
Auto-Viação ,� Catarinenee

- 6 horas.

Auto-viacao Catarlnense - TubarAo
- ô horas.
Auto.Víação Catarlnense - Laguna

- 6,30 horas.
Expresso São CrlstovAo Laguna-

7 horas.
Emprêsa Glória _ Laguna - 6 1/2

e 7 1,/2 horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas.
Auto-Vlação naja! - Itaja! - 111 hO-,

raso

Rápido Sul Brasileiro - Join...lle - ila
5 e 14 hóras. '

Empresa Sul· Oeste Ltda - Xapecó - às
Para casemi'ras, lin(hos, ·brins, etc. precisa-se representante.

- 6 horas.
Ofertas dando fontes de reJerencias a "TECIDOS". Guarda-se sigilo.SEXTA·FEIRA

Rodoviária Sul Bra,sll - pôrto Alegre I Gaixa Postal, 539 - S. Pau10 - Capital.
- 3 horas. I .

..__

, Autõ-V>ação Catarinense - Cui'ltlba
.

_ 5 horas.
Auto-ViaçAo Catarlnense - JoinvUe

- III horas.
Auto.VlaçAo Cat�rlnense - LalCUIl8

- 6,30 horas.
Expresso São OrlstovAo lAguna - FIRMA.IDÓNEA, ,ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)

7 �����ViaçAo Itaja! _ Itaja! - 111 ho- HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
ras. I N@VAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.
EX)presso Brusquense Brusque -

16 horas.

I
RESPOSTAS À CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

Rãp!d'Ü Sul Br8l!1lelro Joln,vU. -

_� -_----�-------------------às 5 e 14 horas.
SÁBADO

Auto·ViaçAo Catarinense Curit1ba
I IIR

• II_ 5 horas. .,. I R
·

tr- dRápido Sul Brasllel.ro - Jolnvue -

eg.- � oras IV� g �d��S�oras.
.' 'rj _

'

.

Auto-Via:cão, Catarinense'� Jolnvile.
_ 6 horas.
Auio'Viaç.Ao l,'a.tarlnense - TubarAo

- 6 horas. .,

Exorl'\sso São CrlstovAo - Lagutla
7 horas,
Expresso Brusquense - Brusque

14 horas. IAuto.ViaçAo ItajaJ - ltaJaJ - 13 ho·

ra�xpresso BrusqueUose - Nova Trento
_ 9 30 horas. -

EXpresso Glória - Laguna - IS 1/2
e 7 1/2 horas.

POrto;
Curitiba

Jolnvlle

dor.

Ver e tratar no aeródromo do Aéroclube, em São José.

Informações 1110 Escritório de Asteróide & Cia.

Praça 15 de Novembro n? 22 _:_ 2° andar - Telefone, 1.388.

.Representações .

,/O VALE DD ITAJ.U
Proeurem na A.g�.el&

ProgrfJS80,
LIVRARIA 43, LIVRARIA.

ROSA

_--_.- ._-_. ------

Vendas' à vista e prazo
Distribuidores exclusivos:
ALMEIDA, BASTOS & CIA.

Felipe Schmidt, 2 - 10 andar
Seu processo de
ainda não foi despachado?

Escreva sem demora ao Escritor.io. Juridi�o e A9ministrativ,o PARTIDO-SOCIAL DEMOCRÁTICO
Caixa Postal 4.132, Rio de Janeiro solICitando !Uformaç�e�. Es.se Es-

. .,
' .

oritorio se encarrega de acompanhar e requerer no l\llms\,érlO. da O EscritórIO Elo PartIdo SocIal Democrátlco, a rua FelIpe
Just' .::t o que npce�sario for á sua ,con(}essã� . .!>em como .. de regIstro I N. 42, atende aos seus correligionarios para qualificayão
de diploma, divórcio e novo casamento, cerbdao de naSCImento e de I das 9 ás 12, e das 14 ás 17 horas todos os dias
�asamento de qualque:ç parte do Paíz.

na turalizacão
,

Schimidt
eleitoral

de Peixe

Gratifica-se t
COM CR$ 100,00

Quem entregar na Cie,
Teletonica, uma bolsa

preta que foi perdida,·
contendo 2 chaves, 15
cruzeiros e varios outros
ob ie tos .

---�----.-..""........"""...-- --"

..............................

Inspetores para o
Norte e Oeste
Catarineose

Importante Companhia de SOl'·

teios precisa de 2 Inspetores para
a zona norte e oeste catarinense.
'Carta de próprio punho com f'o

tografia 3 por 4, para a Caixa

VENDEM-SE POR. MOTIVO 00

VIAGEM
Móveis de sala, em perfeito es

tado e de quarto, 1 rádio marca

Esparto - móveis, diversos reló

gios de parede antigos, tudo em

perfeito estado, 1 cristaleiro e dí
versas louças e mais alguns obje
tos.
Tratar á Rua Bocaiuva, 13

VENDE-SE o prédio da Av. Mau-

ro Ramos, 269. Tratar no mesmo.

•••••••••••• o' •••• ,. � •

DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
Escritório: Rua João Pinto

n.O 18 -- Florianópolis
•••••••••••••••• o •• • ••••• , •••

SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata

mente quelqtser irre
gularidade na en tt» gll
de seus iornaes,

.................................

FERID'Pi8, REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS ��-,:

Elixir de Nogueira,,'
Mediaaçêío auxiliClr no trotamento

da .ifllia
..............................................

Oleo
COMPRA-�E QUANTIDADE B

PAGA-SE BOM PREÇO. TRATAR
Á RUA CONSELHEIRO MAFR \. 41,
FLORIANóPOLIS - CAIXA POS�

TAL 124.
•• " ••• " ••• 4 •

o Batalhão Barrlga-Verela.
foi constituido de catarlnens�
destemidos e o "Colégio B�

riga-Verde", usará a metiJJlUl
bandeira.
. . . . . . . . . . . . . . ..............

Pracislas
Escritório recém organizada,

precisa de "pracistas" para t�aba

Iharem nesta cidade e no interior,
com artigos de fácil venda, e COIa

boa margem de lucro.

Informações á Praça 15 de No

vembro 22, 2° andar, das 8 ás 12
•• 0.'

CHEFE DE ESCRITólUO
Conhecedor de tudos os servi-

I ços
de escr.itorio proc�ra col.oca

ção na Capital ou no lllterIUI· -

Cartas para"CREFE", Rua Vidal

Ramos, 52 - NESTA.

Cofre Berta
Vende-se em ótimas condições.

Dimensões internas: Altura 61

drus. Largura 47 e 36 fundos.

Trata-se à Rua Conselheiro M�

rru no 35 - nesta cidade.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



no Lira Ténis Clube, atraente noitada pugtlistíca, constante 'de
cnntendas entre os melhores esmurradores loeaís.

.

ingressos [á se encontram à venda,
.

Rio, 5 (A ..N.) ..
- No páreo· olímpico de dois com patrão, a dupla brasileira Percio

Zancaní - Paulo Siabold obteve o primeiro lugar, com quatro barcos de vantagem,
classilic.ando-se para as_ semi-fi�_ais no p'r'ó,J{imo s��ado�

do depois de amanhã, no tapete
verde do estádio da rua Bocaiuva,
o choque inicial do segundo turno

do campeonato da 'cidade, no qual
serão protagonistas os esquadrões
do Paula Ramos e do Figueirense.
Eis um cotejo que ninguem se

abstá de assistir. Os dois gigan
tes estão nas melhores condiç,es fÍ
sicas e técnicas para presentar o

Direção de PEDR-O PAULO MACHADO público com um espetáculo verda-
------;--------------------------------- .-----------

deiràmente sensacional.
'

teste no'�,:::!:��:�}n:::",;':",:�': t·
.

.'.'.':: .: : :: � . : : .'. .': . .' '::::.'
.

forma que o presidente do Co
mité Olímpico Intern��ional afir

mou que as Olimpiadas de 1952
serão realizadas em .Helsinki (F'in
lô ndia) .

,)ubvp.nCâu dO QDvernn federai i1U� clubes
o presidente ela República assi-. e.ooo,oo, e Caxias F. C., de Join

nou decreto, cuncedendo sUbven-1 ville, com Cr$ 5.000,00.
ções, no corrente ano, a diversos ••••••••••••••••••..•.•.. '

CCIIlllll��S, do país, entre êles o Iate fll1MP i\NH li «QUIIliZl'Ue desta Capital, com Cr$.... U li li II l1 fi

'-DE .liGOSTd»

o FSTAD

Dia 1'0 de Agosto,
sensacionais

Os

Sens�ção em

Lauro
Atlético

para fazer um

Peraneense
Cenvídedo
Seg-undo apuramos, mais um Ca

tarinense está na eminência de in

gressar no futebol paranaense.
Ante o enorme sucesso que vem

alcançando os craques catar ineuses

Nivaldo, Sanford e Leónidas, os

clubes de Curitiba se voltam para

o soccer catarinense, considerado

como verdadeiros celeiro de cra

ques.
Os jornais de Cur-itiba revela

ram ser exlente o mercado cata

ríneuse Dispondo de g-randes re

cursos financeiros e, técnicos: os

clubes paranaenses, no intuito de

melhorar os seus conjuntos recor

rem ao- futebol catarinense, valo

rizando, destarte o jogador bar

riga-verde.
O Clube Atlético Paranacnse,

I vice-Iider do certame paranaense,
-necessí la com urgência de um ex

I Lrema para formar a ala esquer-
da do seu quinteto atacante.

Laura, do Figueirepse, foi o jo
gador visado. O Atlético escre

veu-lhe convidando-o a realizar

11111 teste no "onze" principal, for-'
mando com Jackson a ala esquerda
do rubro-negro.
eegundo nos informaram, Lau

ro vai estudar a proposla, tudo' in
dicando que não irá perder honra
de ingressar num conjunto for
mado por autênticos "Ases" do
"association" da terra das araucá
rias.

:>ara O'il pessoos da fino
poladar Ca é Or to e

lIe TI par.

Porto Alegre o Campeonato
Brasileiro de Box Amador

Noticias das Ollm·pIadesLondr-es, 5 (U. P.) - Nas elímí- do Brasí l à 14° Olimpiada enviou
.

natórias de remo que se realizam um protesto ao comitê de Jogos
em Henley, no Rio Tamisa, o Brasil Olímpicos pelo resultado das provas
venceu a Belgica na quarta prova do de regatas, para barcos de classe
dois com patrão. Os brasileiros che- "estrela".
garam três quartos de barco à fren- Londres, '1 (V. A.) - Nas provas
te dos seus concorrentes, e com is- eliminatórias do lançamento do dis
so, foram classificados para as se- co para damas, a atleta brasileira
mi finais que serão disputadas no Clara E. Müller foi desclassificada.
sábado. Os outros classificados fO;l A distância que tinha que atingir,
ram a Suiça, Grã-Bretanha e Aus- para se qualificar para a prova, era - __-,.-..

•

tria. Nas eliminatórias de Natação, de 12,3 metros. Reunta-O 'dOS snDistas esport'l"YOS1.500 metros estilo livre para ho- Londres, 4 (V. A. - Todos os três 8../' ,

.

,

.'mens, o brasileiro R. Kestner chegou nadadores brasileiros, Ilo da Fonse- Consoante no liciamos, na. séde reunião da Associação dos Cronis-em terceiro lugar. Na esgrima por ca, Paulo Fonseca 'e Silva e Hélio da F. C. D. será realizada hoje uma tas Esportivos de Santa Catarina,equipe, ainda em eliminatórias, o Oliveira e Silva, conseguiram classi-
Brasil foi derrotado pela Itália por ficar-se nos 100 metros nado de coso VASCO 2 X AMÉRICA O

para discussão, e
.

aprovação dos es-

tatutos, bem COlIJO a eleição da di-quatorze a dois. O México derrotou tas para homens. Rio, 5 (V. A,) - Os quadros do
retoria efetiva.o Iran por sessenta e oito a vinte e Wernhley, 4 ,(V. A.) - Ka] Kouta- Vasco e do América travaram na

sete no hasktball continuando in- vaara (Finlândia) venceu o cam- noite de ontem uma peleja bastante
victo; e a Irlanda foi batida pelos peonato de lançamento do dardo, renhida, embora pouco aprimorada COSINHEIRA
cubanos por oitenta e oito a vinte conseguindo a marca de 69,77 me- com relação à parte técnica. Os vas- Precisa-se de uma que durma fú
cinco., tros. cainos, desde o inicio, mostraram ra do emprego.
Estado Olímpico de Wembley,

41 Wembley, 4' (V. A.) - A prova sua superioridade no gramado, ven- Informações, rua Rio Grande do
i(V. A.) - O atleta W. Portel', dos final de Salto em Distância para Da- ccnrlo o iôgo por 2 a O. Sul 11. 22
Estados Unidos, sagrou-se .campeão mas, foi vencida por V. O. Gyarrna- Os elementos mais eficientes do PAGA-SE BEM
olímpico dos 110 metros com barrei- I ti (Húngria), com 5.695 metros, com bando vencedor foram: Barbosa, •••••......... . ....•....•...•....

ras com o novo recorde olímpico de I a argentina Simonetto : de Portella. Wilson, Eli, Ademir e Tuta. Nos ven-

C
_

13" 9/10. em segundo, com 5.60 e A. B. Ley- cÚlos apareceram mais: Osni, Joel, onvocaçaoLondres, 4 (V. A.) - O atleta

fin-lll1an
(Suécia), com 5,575.

-

Gilberto, Maneco e Lima.
•
A Associação dos Cronistas Es-landês Rantaveara venceu hoje as A atleta brasileira Gertrudes O juiz Alberto Malcher teve uma portivos de Santa Catarina, tem. ocompetições finais de arremesso do Morg, não cons��uill _ colocação nas bôa atuação dll:,ante o j�go. máximo eÜlpenho em comunicardardo, com um lance de 69 mts. 76. ,provas de' cfllahfIcaçao, em que se . OS GOALS ! aos senhores Cronistas EsportivosLondres��4 (V. A.) ----: A delegação exigia o minimo de 5,30 metros.

'tI
1° tempo - Aos 39 mi�utos, rece I desta cidade, assim como aos se-.!5.I��...._ ,:_"1't""�

-

benclo um centro de Ipo,lucan, Tuta nhores representantes dos demais
'11arcou o primeiro ponto. dQ vasc?'1 jornais do interior do �st,ado, que

D t b ,
20 tempo - Aos 24 111lnutos, Dl- no dia 6 de agôsto, ás 19 horas, na

U asque e o lllas, em bôa en�l'arla fez o segundo I séde da F. C. D., fará realizar uma" !li
"

tento dos vascamos. I reunião, afim-ele serem tratados os
efetuados os segull1tes AS EQ'CIPES seguinte� assuntos:

As equipes foram as seguintes: a) Discussão e aprovação dos
VASCO: - Barbosa. Augusto e Wil- Estatutos;
san; Eli, Danilo e AI freno; Djalma, b) Eleição e posse da

-

diretoria
Ademir, Dimas. Ipoiucan e Tuta. efetiva.
AMÉRICA: - Osni, Alcides e Joe1; c) Assuntos diversos.

I-Elton, Gilberto e Amaro; Ari. }Ia- Fpolis, 2 de agôsl0 de 1948.

neco, Cesar, Lima e .TorginhQ. A Diretoria

Informes chegados do Rio dizem portos, o Campeonato Brasileiro
que, em deliberação tomada pela I de box Amador de 1 948, será rea

Confederação Brasileira de Des-llizaclo em outubro, em Parlo Ale-

A FACE nos
.. , "

versttorios
Jogos Uni
Brosrleiros

A Federacão ALlelica Catarinense
de Estnclan'Les vai iniciar os p1'e-! Brasileiros, a serem efetuados €m

paralivos de sua equipe que parti-I Curitiba, de 1° a 7 de setembro
cipãrá elos IX Jogos Un ivrsitár ios l próximo.

Campeonato Citadino de
i\iais uma rodada do certame de hoje serão

basquf'tebol da cidade deixou de encontros:
ser realizada, ,em virtude do mau Taubaté x Clube Doze. Juizes:
tempo. Todo jogo adiado, como 01'- \Yalmor Borg.es e Ponciano i\Iar
dena o regulamento, ficará irans- Uns.
ferido para o final elo campcoanto. rT]Jil'alan x Barri&,a Vred.é. Jll i,-

I zrs: H ",!i o S:1l'mellto Sales c 08l1i
'Em obedjê.llria á tabela de jogo�. BarlJalo.

....:..... 'Y'#

CIA CATARINENSt

DE T�ANSPORTES AÉREOS LTOA.

"CAMPANHA 15 DE AGôSTO"

O programa esportivo da Rádio

Guarujá, que obedece à direção do
nosso colega Acy Cabral Teive, está
promovendo uma sensacional carn

panha denominada "15 DE AGôS
TO" _:_,_ cuja finalidade é angariai'
fundos para a construção da cancha>

do Taubaté E. C.
Até agora subscreveram as list�s

de adesões, as seguintes pessoas e

firmas:
Eduardo Horn &, Cia.
Dr. Osmar Cunha
Carioni & Irmão
Flávio P. Galluff
.Ioalheria Galluff
Joaquim Neves

Elói Estruve
Raul Wenclhausen
Reinaldo' Wendhausen
Norberto Wittetz

Helmuth Dobner

Ivany A. dos Santos
José Meiréles

'

José Brito
Mauricio Abi Saab
Ademar Passos

Ary Marcelo
Judite Wendhausen
Nilza C. 'Pinto
Afonso Krugger
Nazaré Wagner
Walda Moreira
Lauro Araujo
Renato Cabral Teive
Aldo Souza
.Tcão Carlos,Meiréles
Oscar Scbroder
Laudiéro Niehur

Osny Pinheiro
Antônio Mery
Heriberto Boeme
José Mafra
Hanz Wege
A Ferrari
Lourival da S. Lino

Mário Machado
Nilo Machado
João Silva
José Francisco Steiner
José Carlos Steiner
Theodoro :::.,,1:. Atherino
N. Machado
A referida campanha enc-errar-s«=

fi no [lia 14 do corrente. As listas de

a/lesões ?rham-se na Rário Guarlljá
(' na .To�l11('-ria ::\Iüllcr.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTAOO-Sexta etra 6 Ge Agosto Cf. "48 7

'LIRA TÊNIS CLUB - DIA 7 _ SÁBADO _' "SOIRtE" DA CHAMPANGNE _ FESTA ARTISTICAMENTE ORGANtZADA PELOS TENISTAS- DE FPOLIS
SERVIDA POR SENHORITAS DE NOSSA SOCIEDADE QUE SE APRESENTARÃO RICAMENTE FANTASIADAS - ,SALÃO BELAMENTE ORNAMENTADO
FESTAS: lIOLANDESAS, BAIANAS HÚNGARA _ GIGANAS LERÃO SUA SORTE _ PARA CADA MESA UMA "CHAMPAGNE" - ABRILHANTARÁ A FES
.TA A "ORQUESTRA JUVENIL" COM NÚMEROS ESCOLHIDOS - "SHOW" - BAILADOS -'RAINHADA FESTA _ PRÊMIOS _' AS MESAS COMPRADAS
TERÃO DIREITO A UM CARTÃO PARA UMA CHAMPAGNE - NA JOALHERIA MORITZ JÁ ESTÃO Á VENDA AS MESAS PARA TÃO GRANDE FESTA
., PREÇO CR$ 60,90 _ SOLICITA-SE AOS SRS. SÓCIOS QUE JÁ RESERVARAM SUAS MESAS A FINEZA DE RETIRÁ-LAS ATÉ s-, FEIRA � A "SOIRÉE"

TERÁ INíCIO ÁS 21 HORAS.

o TESOURO
Da instrução está ao alcanee

de todos. Dá esse tesouro 80 teu
amigo analfabeto, levando-o a um
curso de alfabetização no Gr\lpo
Eseo,lar São José, na Escola Indu@..
trial de Florianópolis ou na Cate
dral Metrvpolitana.

,
".... . "." .

•..reune som ... acabamento ..

�olidez... no piano perfeito!
Além de vários modêlos para,
pronta entrega ... êste maravi

lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano de

pagamento a longo prazo!

SchwartzmiÍnD
São Paulo

Av, Ipiranga, 716, - Tel. 4,1478

Rio de Janeiro
Ay. Rio Branco, 257·A-Tel. 32·7522

REPRESENTANTE
para Santa Catarina

KNOT S/A
Cx. 134 - Tel. KNOT

Flori,anópolis
Muitas felicidades pelo nascimea

to de seu filhinho 1

Mas, não esqueça, que o melhol
presente para o seu "PIMPOLHO"!
é uma caderneta do CREDITO
MUTUO PREDIAL.
,. ••••••••• o. • ••••••••••••••••••••

LEIAM A REVISTA

i O VALE DO ITAJAI

Especializada em artigos para
homens

,

VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
E INGLESAS PARA HOMENS, E SENHQRAS.
PERMANENTE ESTOQUE DE J?,OUPAS FEITAS

PARA HOMENS
ARMARINHO EM GERAL,- CAPAS, CAMISAS, GRAVA

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelo menor preço da praça
Fa�a uma visita à nossa Casa e verifique

nossos preços e artigos
......" -- --- - - ..-.-..-..- ..-.- ,..,,_""-.-""".- - _ ...,

TINTURARIA CRUZEIRO·
--;-'<1 � , .,.,.

Tir8tl€utes 44
,

LAVA e T�NGE ROUPAS
Reforma chopeo-

Profisstona competente' -! Serviço rapido e garantido
---

DE AGOSTO

LOJA - OIS CaSEMIRBS

Casa no centro�Dr!:NG�!�rO!U��R��T�C� CLUBE . DOZE
NACIOWL I. ,. •

$

Na qualidade de Presidente da FestejOS comemorativos do 76 30Iversá .. ·

Comissão Arquidiocesana do 50
I
•

d f ti -

G
•

t
'. d

Congresso Eucaristico Nacional a. riO ,e unu8cao ..
- OIHII e aos aSSOCUJuOS

todos os fieis e demais interessados I A Diretoria do CIGbe 12 de Agosto lerá a honra e o prazer _d,e con

que o mesmo se realizará de 28 a tal' com a presenç a dos seus associados e suas Exmas. Familí as no

31 de Outubro do corrente ano na
baile de gala a_ re�lizar-se em a noite do dia, � f1 de Agosto proximo,

.

• .' em comemoração a passagem do 7,(50 amversarro de sua i undaçao.
....Idade de Porto Alegre, RIO Grande O dia 12 foi reservado para um jantar, seguido de uma hora de
do Sul. arte, oompartícípação de elementos dos mais representativos da nossa

Outrossim, comunico as facilída- 'sociedade, e o de 22 para a festa infantil, constando de numeres va-

des de viagem, entre outras, as for- riados.
'

.

id I
-

E '" . O jantar será medianle inscrição, a contar do dia 10 a 10, data do
neci as pe a mpreza mirrsmo, encerramento, a Cr$50,00 por pessoa e terá inicio ás 20 horas. (Traje
Pontual-Machado-Bensauds S. A., Passeio). I

com quatro tipo de perigrinação O baile ás 22 horas. (Traje Riger Casaca, Smokim ou Samer),
a) ullfa Aérea, em aviões especiais, A festa !nfantil das, 16 as .20 l!,oras.. .

a partir do Maranhão .escaland m �ec�'e�ana, em F'lor ianópo lis, 21 de Julho de 1948
.

' o e Eipidio Fragoso SecretarIO Geral.
todos os Estados; b) uma em navio,
especialmente fretado, e conduzin-
do exclusivamente peregrines; c) Regl-stros de Dl"plomoslIpla terrestre, prosseguindo de �
São Paulo em confortaveis "oni- TRATA-SE de registros de diplomas, registros' de professores, e

bus", através do Paraná e Santa todo em qualquer assunto referente ao ensino em geral, livre ou ofi
Catarina; d) outra terrestre, partiu- ciaI.
do do Rio Jie Janeiro, pelo trem BUREAU UNIVERSITARIO
internacional, diretamente a Pôrto Direção de Dr. Pedro Olavo de Menezes. - Av. Alte. Barros 11 7\
Alegre.

,
10 andar. Cx. Post'al 3932 - Rio de Janeiro.

São essas as viagens obedecendo I

ao tipo peregrinação.
Evidentemente, poderão os fieis II Cproferir outros meios ao seu alcan

ce, com viagem de auto, onibus,
aviação, etc., na certeza de que o Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais, conce-

nosso Estado, e em particular a dendo mais outros beneficios de carater assistencial.
Arquidiocese não deixarão de se Representante em Florianópolis:
fazer representar naquela parada PEDRO NUNES
de Fé e demonstração de amor a Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Nosso Senhor Sacramentado. Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da Jói:.
Fpnlis, 1 de Março de 1948 inicial de Cr$ 11.J,00 apenas.

Conego Frederico Hobold - Presí Participação nos lucros
dente da C. A.

Vende-se
-

uma, para resi
•

deneia.
'Es'critório Lmabiliério A.

L. Alves.
Rua Deodoro, 3$.

CA9:A MISCELANEA distri
buidora do. Rádio. R.�C. A
Victor. Válvula. e Oiacol.i
Rua Censelherro Mafra_

A P I TAL A R'I

Não

Drs. NUNl!)S VARELA e ANTENOR

TAVARES
Advogados

Causa civeis comerciais, naturali

zações, consultas e pareceres
Das 9 ás 12 e das 16 ás 18 horas

Escritório: Rua Trajano, n. 33, 10 ,

andar

Florianópolis,

Empregue bem o seu diíÍ'hel
ro, comprando a�ões do "Colé
glo Barriga-Verde".

perca tempo!
T 1 f I G

.,

Ltda. (telefone RECEBEU
e e one para a mpressora re teu

ClONAIS
manual 7..6.7), e o nosso agente o procurará para receber

MANTEM
sua encomenda tipográfica, Serviço Esmerado. En trega
imediata. Preços sem concorrencia,

.oo .... oo .... oooooo.oooooo .... oooo .......

UHEVROLEl' - FlSPECIAL DE

! LUXO 1942

Vende-se de 4 podas em exce

lentes condições, côr verde (duas
Lonalidades), equipado com óti
mo rádio "Delco", faróis de ne

blina, farolete lateral, ventilador e

forrado com palhinha americana.

Preço - Cr$ 55.000,00. Tratar á
rua Bocaiuva 1, diáriamente até

ás 11 horas.

VENDE'"fSE
Vende-se finíssima sala de [an

tar em estilo Renascença, inteira
mente trabalhada a mão e ainda

,I não usada. Tratar à rua Saldanha
Marinho, 16.

-,

,

I . , .

TIN�RARUt
Só a "CRlT,ZEIRO" Tira.-
-

de-ntes, U

PASTA DENTAL
ROBINSON

-

A DIVULG,AC o
Revisia do Paraná para o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural I

Economico Financeiro I'.Publicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios.
CAIXA P05T "L, 775 - CURITIBA

,
,

E'GUA PERDIDA
De' um pasto, no Saco dos timões, fugiu ante-ontem, cêdo, uma

égua báia, de crina e cola pretas, pertencente a Adelino Gonçalves. Pe
de-se a quem achar, avisar pelo .telefone 1688.

Dá-se gratificação.
-

para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
certa de 10'/. ao ano com recebimento de iuros mensais.

Informações nesta redação.PRETO

120 00 MARROM
. I HAVANA

Da fabrica ao

EM CROMO
COM SALTO DE
\ BORBACHA

consumidor I Terrenos em Coqueiros
I Vendem-se diversos, rom chácara, á beira-mar; diretamente ou

\ por intermédio e sob financiamento dos Institutos.
Planta e informações - Rua trajano, 16.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Hoje, no passado ��gemC:ó��a!e�gem�l!�!a:�l?d�!
6 DE AGôSTO Ramos da Silva, - Visita honrosa, - Atitude democrática,

Presidida pelo sr, Batista Pereira e com a presença de 13 srs. verea-

dores, a Câmara Municipul rcalizau, ante-ontem, mais uma sessão ordi--
nária" '

,

Aprovada a ata da sessão do dia anterior, foi lida a matéria do expe
diente que constou de vários oficios,

HOMENAGEM POSTUMA

A data de hoje recorda-nos que:
- em 1612, desembarcaram no Ma

ranhão os franceses, sob o coman

do de Daniel de La Touche, Senhor
de lia Ravardiére ;

- em 16) 5, os holandeses que ocu

pavam a Vila Formosa de Seri

nhaém, sob o comando de Samuel

Larnpert e Cosme de lV1oncheron, ca
citularam aos pernambucanos de Vi

daI de Negreiros e Paulo da Cunha

�-,,----

�----------------------��-----------------------------
Florl,...6pon" 6 de Agoslo de '948

ro ", os demais compareceram, 00-

nhecendo do parecer da Comissão
Julgadora, composta por Sua Ex
cia, o Desembargador Henrique
Fontes, Ernesto Bíggenhach e Tom
T. Wildi, O início da reunião ve-

r'if'icou-se com o Hasteamento do
Pavilhão Nacional, levado a efei
to por Ernesto Riggenbach, após o

que o presidente Adalberto Tnlen
tino de Carvalho procedeu a ceri
mônia da aposição dos dístití-'
vos sôbre o peito dos novos ro

tarianos, introduzidos no recinto
pela comissão composta de Calvy
(le SOlize Tavares, João Batista
:Sonnassis e Arnoldo Suarez Cúneo.
Vários oradore� se ouviram a

.seguir -

e entre eles, depois que
Wilson Alves Perp.etuo' �bme-teu
o expediente à consideração da
Casa e fez comunicações de int,e
!l'esse rotário, João Eduardo Moritz,
,apresentando, como orador do dia

palpitante trabalho sôbre o terpa
"Companheirismo ", que arrancou

,,._-_-.-.-_-.-. _-_-,.,..-_ .......-.---....-.-......

SIDNEI NOCETI
e

ALAIDE GARCIA
NOCETI

participam aos seus paren
tes e amigos o nascimento

de sua filha
IGÁRA-EDITE

Fpolis" 3 - 8 - 948

$ Ratary Clube de Florianápolis
Quando se tem notícia da rea- calorosos aplausos da assistencia ;

Iização de nova reunião do Rotary lImar de Almeida Correia para
Souto Maior; , Após, o sr, João, B. Bonnassis, Iider da maioria, lembrou a necessi- ..

clube de Florianópolis, !<.",'erifica- saudar - e o fez brilhantemente'
_ em 1788, foi estabelecida a real dade de se dirigir mensagem ao sr. Governador Aderbal Ramos da Si lva..

Se de imediato o progresso por que ,- o po-vo da Suissa, cuja data nacio- U' d J
'

feitoria do linho cânhamo, por de- ora no nIO e anerro, em tratamento de saúde, comunicando-lhe o rei-
atravessa, seja no campo de suas nal transcorreu em 10 do corrente ; ícío d b II desei d IIterminação do Vice-Rei Luiz de Vas- meio os tra a lOS e esejan 0- re pronto restabelecimento, o que foi;
atividades intr-ínsecas, seja reali- Flávio Ferrari para proceder a A ,

t d /
.. " '-' U!

concelos, no lugar em que foi fun- unammemen e aprova o.

zando os diLames de suas finali- apresentação dos convidados e de VI""ITA HONROSA... - .dada a cidade de São Leopoldo, no ,o

dades, donde se destaca a precí- rotarianos de outros Clubes que . E a id
-

'O ld 1V I d I dRio Grande do Sul; m segui a o sr. sva o "".•ac la o, com a pa avra, sau ou o sr..

pua de, estimular e fomentar o Se achavam presentes, os comi _ em 1822 redizido por José Bo- Pedro Bittencourt, Prefeito de lmarui, presente à sessão, ladeando o sr•. ,

ideal de servir. 'Acolhendo ontem, panheiros Victor Silveira de Sou- nifáci�, o Príncipe Regente D. Pe- Presidente, manifestando a sua. satisfação eI�l tê-lo acompanhan,do os tra-i-
DO. seu sêio, entre f'estiva e con- za, de' Goiania, José Sampaio Coe-

d di 'a'
•

N ções Amigas um balhos, congratulando-se por esse fato. Após, o sr. Pedro Bittencourt,1'0, I1'1",IU as a"" I . " , , , ,

corrida sessão, dois novos / con- lho, de Blumenau e Carlos O, Sea-
'f t d acontecimen que e o mais antigo Prefeito Municipal do Brasil, teve palavras de agra.,-mam es o expon o os -,. •

panheiros - os rotarianos Anto- ra, de Creciuma. Contou ROTARY, t B 'I
decímento a homenagem de que fora 'alvo, ressaltando a sua satisfação .

, os no rasu ; 'f' C' d FI
' ,

I' I'nio Gomes de Almeida e Laueo também, com a presença do Dr, 1825 f
'

I d ln em veri icar que, na .aruara e onanopo IS, la trabalho construtivo.
- em 01 proc ama a a -

, ' ,

Fortes Bustamanle - nOTARY Manoel Francisco Lopes Meirelles, .,' , . em benefício do povo da Capital,dependência da Bolivla;. DEMOCRÁTICA ATITUDE!viu seu quadro social f'llriC[u.ecido. Assistente do Diretor Geral do
_ em 1826, travou-se o combate

I d J
-

B SESC dtO sr, Osvaldo Machado sugeriu que a classe dos funcionários muni- ..A eloquente pa avra c oao ao , ora e passagem por es a de Caraguatá, na Banda Oriental do
C it I

� cipais fôsse ouvida no estudo do projeto de aumento de seus vencimen-,tisla Bonnassis saudou-os, traçan- api a e especialmente convidado. Uruguai, tendo os brasileiros sob
..

dA' f' I d
' tos, Discutido o assunto, foi resolvido que as sugestões sejam apresen--do mag'nificamente os perf'ís os pos a arem" para agra eci-

as ordens do Major Antônio de Me-
l dê

' tadas através do pensamento dos representantes das várias diretorias..recepcionados, E, entre demonstra- men o, os aca micos Acácio S.. deiros Costa derrotado um corpo de
junto à comissão competente.

'

c.,ôes de entusiasmo, coerente com Thiago e José Tito Silva, o presí- cavalar-ia oriental de Cláudio .Ber- -

Encerrada a sessão às 21 horas, foi outra convocada para o dia se-
(JS 'Seus princípios de estimular a dente agradece a presença dos 83, dum; e o Capitão Gabriel Gomes guinte.
juyentude estudiosa, deu o Clube 33% dos rotarianos, dos convida- Lisbôa derrotou uma Divisão de
conhecimento do resultado d () I cios, dos companheiros de outros Corr-ientinos ao mando de José Lo-

<lOnCUl'SO instituído sôbre a tes« Clubes, os oradores e, encerrando pes, em Toropasso; ,

"SUrçA" - Porque persiste a sua os trabalhos, é conferida ao aca- _ em 1828, na barra do Rio Ne ..

'un idade nacional embora com dêmico Walter \Vanderley a dis- gro, em Manááuás, foi assassinado

quatro, idiomas oficíais", premí-, Unção de descerrar a' Bandeira o Governador Militar, Antônio Aires

ando os vencedores do primeiro e Nacional, quando prolongada sal- Bararina;
segundo lugares, resvecti",m\ente va de palmas concluí os trabalhos. _ em 1840, perto de Capivarí, fo-
os acadêmicos Jorge Barroso Filho ram surpreendidos c derrotados por
(I José Tito Silva, tendo sido elas- Francisco Pedro de Abreu (Barão
sif'ícados em terceiro e quarto, na Economize adquirindo de Jacuí), os revolucionários far-

ordem seguinte, também os aca- , I d U A roupilhas, sendo preso o imediato

dêmicos Üri Coutinho de Azevedo
tltu os a niã o merice- de Garibaldí ;

'oe Acacio S. 'I'híago. Exceto o sr, na de Capitalização S.A. - em 1842, entrou em Ouro Preto,
Jorge Barroso Filho, que se encon- Minas Gerais, impedindo a entrada

tra ausente e se fez representar dos insurgentes dessa então proviu-
pelo sr. Walter Wanderley, do SERViÇO DE cia ,o General Caxias;
Centro Acadêmico "11 de Feverei- - em 1867, o encouraçado "Bar-

METEOROLOGIA r0SO", comandado por Stlveira da'
Previsão do Tempo, até 14 horas Mota, fez o reconhecimento de Curu-

do dia 6: paiti;
Tempo: P.erturbado, com chuvas

_ em 1869, na subida de Valeu-
e trovoadas. \

derleí L'zuela, o Coronel Van er ei 1110

Temperatura: Em declínio.
ocupou a picad,a de Costapucu, obri

Ventos: Do quadrante sul, frescos. gando os paraguaios a se retirarem;
Temperaturas extremas de hoje � em 1941, no Rio de Janeiro, Ia

foram: Máxima, 12,0, Mínima, 15,5. leceu o catarinense Dr, Vitor Kon

der, ex-ministro da Viação no Go

vêrno Washington Luiz;
\

- .em 1946, os Sub-tenentes ,é Sar

gentos do Exército, em serviço na

Guarnição Militar desta Capital,
fundaram uma associação de cl<lsse,
sob o tríplice-aspecto cultural-so

cial-beneficente, excluindo partici�
pações politicas ou religiosas � a que
deram o nome de Associaçã'O Cívi
cO-l11ilitar "Marechal Guilherme'��
em honra deste herói cataoJ'Ínense.

André Nilo Tadasco

....-_..._-_-.-.-.-...-.-.-.._-.._-......-.-_-.-.-.,

Aero Clube de Santa
Catarina

A V I'S O
A diretoria faz ciente aos srs, sócios

'em atraso que, de acãrdo com o art, 16,
dos Estatutos, efetuará, decorridos dez

di'as, a exclusão dos que não' se quitarem
com a Tesouraria,

�-----�--------------------------------------�
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conRA CASPA,

QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS I
AFECCOES DO j
tOURO CABELUDO. ,
TÓNICO CAPiLA�
POR'e'xc'E"LÊNCIÀ

Com a palavra, o sr, Jairo Callado, do P. S, D" deu ciência à Casa
do falecimento, há dias, no Rio de Janeiro, do sr, Antônio August.;
Lehmkhul, cidadão probo e trabalhador que prestou, assinalados serví.,
ços ao distrito do Estreito, propondo consignação, em ata dos trabalhos.,
de voto de saudade, Ouvido, o plenário aprovou o pedido,

MENSAGEM AO GOVERNADOR ADERBAL R. DA SILVA

ftéro Clube de'S'anta Catarina
Convoco os srs. membros do Conselho Superior e Diretoria para:

se reunirem no dia 10, terça-feira, às 19 horas, no salão do 2° andar, do
prédio sito à Praça 15 de Novembro, afim de resolver assuntos de vital
interêsse desta entidade.

Asteróide Arantes, Presidente.

Ouçam, diariamente, das 12 às 13 horas
ZYO-9 - RÁDIO TUBÁ

"A Voz das Terras de Anita"

Frequência 1530 Ides. - Onda de 196 metros

TUBAR,AO - SANTA CATAHINA

Ordem ·dos Advogados do Brasil
Sec�ão de Santa Catarina

De ordem do Senhor Presidente, convoco os Senhores Membros do
Conselho Seccional para a sessão ordinária do dia 5 do corrente, às 9,30.'
horas, na respectiva séde, afim de serem tratados assuntos de interêsse
da 'classe.

Florianópolis, 3 de agôsto de 1948, ,

(a) Clarno G. Galletti - 1° Secretário

•••

Quando há dias a Câma'ra Municipal de Florianópolis rea

briu seus tr�balhos, � líder da U, D. N, proferit� um discurso por

todos os títulos digno de aplausos.
Reafirmou os,propósitos que animavam sua bancada de pros

seguir colaborando em tudó quanto possa engrandecer o Muni

cípio e propiciar bem-estar ao povo. Na estacada estariam 0S,

oposicionistas, declarou, se, porventura, fossem praticados ato:>.,

atentatórios à soberania popular e aos interesses coletivos.
Dêsse simples resumo, ressalta evidente que o sr. veread(,r

Gercino Silva está perfeitamente penetrado das responsabilida
des de líder minorista, Da mesma forma por que o critieamos.
em outras ocasiões, quando parecia tender para o vulgarismo es

téril do oposicionista tipo lança-raiva, fazemos-lhe, agora, a

a justiça de aplaudí-Io, sem reservas, em sUa atitude, É que esta'

o coloca, e à sua bancada, em uma situação de merecer respeito,
como oposição democrática, sadia, responsável c COJl�truti.va�
Dessa superior, conduta minoritária, na Câmara, só beneficios

poderão resultar ao Município, E a oposição, quando se opuzer
à maioria, nos dará a certeza de qlle o faz levada por motivos.

distanciados de segundas intenções e de personalismos, As diver- '

gências futuras terão um único ponto de convergência: o de'

melhor resultado para o bem público, Quando, dentro dêsse

quadro rigorosamente democrático, as votações fizerem vence

dores e vencidos, ambos poderão ser exaltados e ambos terão

,o nosso respeito, porque ambos estarão honrando os mandatos.
recebidos.

O sr, Gercino Silva, 'com suas palavras, mostrou à bancada

udenista na Assembléia Legislativa, um caminho a seguir: o de'

saber ser oposição. Desertando os postos ou fugindo ao trabalho.,

ninguém cumpre o dever.
Bem andaria a próxima convenção nacional udenista se vo

tasse uma proposição mais OlI"menos assim:

"A bancada da U. D. N" na Assembléia Legislativa de Santa

Catarina, fica obrigada a frequentar as sessões da ,Câmara lV1uni

cipal de Florianópolis."
Guílherme Tal

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


