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EM SESSÃO SOtENE9 HOJE, ÀS 20 HORAS. EMPOSS,AiI�Ê;;A NO CARGO DE, DIRETOR DA FACUtDADE DE DIREITO, O

EMiNEN'TE PHOFESSOR URBANO MüLLER SALES. '1í)GÓ"'EM SEGUIDA� AINDA NO SALAO NOBRE DA FACULDADE, EM
COMEMORAÇAO AO DIA DOS "CURSOS JURÍDICOS';�' 'FXt4.RAO OS PROFESSORES OTON DA GAMA LOBO D'EÇA E

SILVEIRA DE SOUSA.

I H. �O.3i6
posse da nova diretoria da U. B, C.

SOvieliSIO na Coovenção da 4 �!:��!�'d!�?lll�!P.�L�,� o1,�]I���,�lr_adeee I ::��,,:P:�;o�":':l���:,���:o;:i;'"
U

tIII - /I' II • "Ih1, ama, I - � Câmara Municipal, hoje reunida em sessao ordiná- I a - p, S, D. que ",PI esentou o

DlaO Democrallc'a' MI.) "Ional na, apresenta a v, I�xcia, os seus votos de agradecimentos ])0-10 interesse seguinte projeto de lei:

I': ,
, Oe, ���Jl1l)I�strado pelo nosso Ml�nicipio, com o allxí,lio da JT�úql1ina destinada Art. 1° - Os oficiais da ativa da

.. as nossas prementes necessidades, nas prrncipars rodovias desta comuna, Policia Militar do Estado, que con-

H�o, 10 (V, A:l - ° matutino "O Jor-nal" comentando, num tópico, Este ato veio patentear que o Governo do Estado não se descuida, na, tarem mais de 30 anos de serviço
"a agitada e movuncntada "

Convenção da U, I). N., alude a "elementos sua fec_unda administr:lÇ,ão, de todo o território catarinense. Cordiais I público: até � posto _de tenente, co-
inconscientes OM capciosos, que procuram atraír para o seu lado as aten- saudações, (a) Heinz Friedler, Presidente". roucl, inclusive, serao transferidos

çõcs da Con venção, ora usando a tribuna para desfilar através dela in-.. 1 para a reserva remunerada no pos-
sultos retumbantes, ora para lançar em plenário propostas inoportu- ,Ofensiva lIoDtra guerrilbAiros lto imediatament� superior, ind<:-
nas e demagógicas:' _

\I
.' ,I V, pendenle de pedido, COlll os venci-

1, Àtena�, '10 (C. P,) - _\ décima- vitsa. Esses IJal,llarle,; dos guerii-] t
.

t
'

'

d t posto:ois, pois, um flagrante da heterogeneidade udenista, mercê da qual ' , , _ . ' '! men os 1I1 egrals cs e .

quinta dIVIsa0 do Exército grego lhciros ele '�Ial'kos deteve a of'en- 'I'
o • ,

° ",f'" té de todo natural o' que, no entanto, o matutino carioca estranha nas se-' ,

,. -

;:: UlllCO -
' S �ICIalS no pos o

i!.Ul·l'te,s palavras :
apoiada por lanks "Cení.uar " bri- s i va goveruistu de junho ; mas o 1 'I t

-'
'

�, , , ' ,

' "

(e corone 'erao, nas Il1esmaS con-
tànícos de tr-inta tcucladas, 111l- Exercito tema-lo-á denlro de um i , -

t
' di I"Surpreendente e indesculpavcl, porém, é a atitude que vem de to-}.« "

, dições como van azern o a iciona
ClOU o ataque contra o monte Ale- a dois dias. O:, 'I

o'.
t'Jmar um dos líderes políticos da UDN mineira, introduzindo na plata-

'

de 3 70 so rre os seus vcncnnentos.

forma por êle apresentada como programa a ser adotado pelo seu parti-

11 III
A1't?O Poderão ser transferi-

.io, uma proposta de fundo nitidamente dissolvente e comunístizante, g r!lva-«te g,' c�so p�U Ist!l' dos, ;a;a -; reserva .

remunera.rla,' a
como seja a da UDN pugnar pela formação dé "comités de fábrica, com II � II II. li I pedido, os oficiais, sub-tenentes e

'o direito'de influir na direção e adruinistrução das usinas e estabeleci- [ sai-guntos, que contarem mais de
lIIlelltos industriais do pais. Se semelhante proposta f'ôsse apresentada, lU�, 10, (V. A,) - �scre've "A, �Ianhu": '�ALlmL'I,Jtoll nas últim�s j25 anos de serviço público, com di-

por qualquer delegado obscuro e irresponsável, à busca de notoriedade,
noras ,I �nsIedad_e dos circulos pOIJtICOS em

_

torno cto caso de Sào I i-cito aos vencimentos proporcío
ainda se poderia compreende-Ia. Espantoso, entretanto, é que ela tenha Paulo, A 1I11preSSao ,dOll,lin�nte é que a posiçao do governador de São Il1ais, computúveis na forma da Ie
partido de um pretenso líder, injustificáve l é que ela traga a chancela Paulo se tornou niuito de licada, enquanto os setores chegados à

OPOSi.-1 gislação vice ntcs.
de um dirigente que se diz democrático, quando o �bservaclor mais lei- cão paulista admitem o desfecho da crise para dentro de poucos dias,

o

� 10 _ Os cabos e soldados pode
go em assuntos sociais sabe que os tais "comités" existem apenas na Na capital, daqu:le Estado o am�iente, segundo inf'orrnaçõcs que nos Il'ã,� ser transferidos para a reserva

União Soviética c somente foram adotados nos países satélites do Kre- feram, trazIdas: ,e de grande tensão, comcçanrlo mesmo a reinar uma l'C'J1l11l1e'rqda, a pedido, com mais de
lin,

, '.',. , ,

"

"

,

eerta l�1tl'anqll�lIda(le, sobretudo d�]J?i,S (lue 1111 ex-resid('acia C!O (iepu, I ;,!;í anos de serviço público, com ,,6)1-
,

�IUJl'o llJ�JS lltJl e ll1tellgente �eJ'la a atlt,l1(!e do l'efen�o chde u�te: ta,rlo OIJOSIClOlf;tu :.\Io}ll':1 An�lra�,'J lol, J,QJ1çada l�llla bomba, <Il'arente- eillJen1.os integnlÍs, desde que j'cgis-
i'lllst<1 - se Ilao J05:,;e111 apenas deltos de!1l[\',Flg'ICOS 0;; que eLe bllS('ê! a1Jfl,- i,Jllentc p01: dC)\�{'11tl:� que H1WH1Ill, a polltJca du gu\'crn::ldor. trem no último ')eriodo de dez (101
(iiI' lll'SSa Cnl1\'enção - se em VC7. .ete prnnl)';;r ins-r;iraçiíes na legislac"ão Por outro lad(). os sctol'es mai.s ligados aos Ca)111)OS Eliseos não es-'

1

� anos,' comportamento bom, c, conI

,�taJjni�la, ele \ncl11issc em sua p�ataJorJlla prop�stas �oncretas d�stina- condem ,sua l?reOcllpação em face da piora na, situação do sr. Ademar vencimentos proporcionais, caso
das a Illelhol'ur os servlços SOc.laIS de nossas fabncas, a dar maior e de Barros, ConsIdenllll qu(', achando-se em aeentuada minoria na -

I t 'll' na condI'
• .

,

',11ao preenc Iam es a u 11' -

mel boI' conforto flslco e moral aos nnS50S trabalhadores, o que tem sido Assembléia. conforme ficou evidenciado na elcícão (lo novo presit!e!1- -

t d '1 'lIas n 1
,',_ " " _

"
'

,çao, compu an o-se os ca Cc , ;

ahas, a preocupa,çao de tan,tos de nossos ll1dustnaIs. Nao se l)ode, por I:e do legislativo estadllal o SI' !\dcmar <c' acha ,'idll'llmente 1'1111)05Si- f ,I I 'I
- .

,

.

,

" '.', ,

� '" .. , , " -

'O!'llla (a egls açao em vJgor.
ISSO mesmo, aceitar a atltude do menclOnado IIder llelemsta llllllelro co- bilitado ,rle o'oYernar O?O

.'
t' ,-

, . '_ ' �,

' o '

� �
- AS praças que, ao a IgJ-

mo correspondendo a onentaçao de seu grande partlelo. E mUlto menos O telegrama do ministro da Justiça ao governador paulista" relati- '30 d
.

'I I'
'

1,
"

I
' . , rem anos e serVIço PU) lCO, pas-

PO( e-se crer que essa proposta InSUlTeClona e �ntI-denr()cratlca conte vo ao estado de inse!!urança denuncia,do pejos elementos da oposição, 'i� sarem para a reserva remunerar a,
",om li apôio do govêrno do sr. l\ülton Campos.'" causou enorllle rL'peJ'eus�ão e esta sendo interpretado como sintoma' de il1'lependcnte de pedido, será con-

que modificação substancial poderá ocorrer ele uma hora para outra, cedida a vantagem constante do q is
no panorama politico com referência aquele Estado. A êsse respeito se

posto no § únic,o do Art. 1" Ile5ta
robustece nos mesmos círculos oposicionistas a idéia de que a il1ter-

lei.
yenção é ine\'itúyc! e que apenas se r ,;pera o pronunciamento do Sena-

AJ't. 30 _ 'Os terceiros sargento,,>
do sôbre a matéria submetida a Srd exame relativa ao caso paulista". graduados, ainda existentes na cor-

Realizal'-se-á, hoje, às 20 horas, no salão nohre da Faculdade de nnnnnadobov( cstancial .. " .. , '.',.

l)Oração, que contarem maiS ele ;1,:)Z

Dircito, sessão solene de posse do Diretor, Dcsembargador urbano l\Hil- RIO, 10 (V, A,) - É do seguinte teor o telegrallla que o sr. AdJ'oa]-
(10) anos de serviço, serão efetiva-

ler Salles, reeleito, unanimemente, para o triênio de 1948 a 1951, e em do Costa, ministro da Jusliça, dirigiu ao' go\'ernador A,rlell1ar de Bar- dos 110 posto que ocupam, mas, sú
comemoração à data de fundação dos cursos jnrídicos. ros: poderão ter a'cc.sso aos postos ,ill1e-

Usarão da palavra os ilustrados professores Othon da Gama Lobo "RI� 9 - Hecomend-ado, urgentissimo - Comunico a Vossa Ex- cHatos se fizerem o curso de sargen-
D'Eça e Alcebiades Valeria de Souza, na qualidade de Presidente da 01'- cc!ênci� ordem do Senhor Presidente ga Hepública, que Sua Exce-

1 '

dem dos A1vogados, e o orador do Diretório Acadêmico. lenda"' acaha_ ,de receber do Pl'esiclen,t: �a Assembléia ,Legislatiya do o�a jllstificação elo seu trabalho.
�stadÇl de S�w Paulo 11111 tc!egrama, Ja divulgado pela Imprensa, em

o nobre deputado SI", Lopes Vieira
que é encaminhado ao conhecimento de Sua Excelência o teor de um

houve-se com muito acerto e bri
requerimento presente ii Asembléia Legislativa sôbre o estado de i.n-Ilh�ntemente provando, mais uma

segurança a qlle está submetido o povo de São Paulo. Goncomitante- e' Se""lrO conhecedor do
, ' . ' vez, qne ,oe '

mente o Senhor PreSIdente .da Hepublrca recebeu carta do deputado fe-
t 1Ia-'" se eSfT11ecendo nunca

.
' _, assun o, v '1-

deral Plinio Bat'peto anunCIando que dentro em pouco Sao Palllo scra
dos seus antigos comandados.

teatro de cenas sanguinolentas provocadas pelo Governador do Estado

de São Palllo e seus servidores. Não podendo o Governo Federal

ficar indiferente aos apelos quc lhe 'sã'O feitos, solicita a atenção, ele

Vossa Excelencia para o (lespacho telegráfico mencionado. Atenciosas

i

� �J>,�� AN'J.'UilO DURIO DEl 1ü.NT.4. CATüIl"{,A

�f; • D. aeMIRMa SmNEI NOCE'I'I - DJl'et.or Dr. IUTRKNS DE
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES
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Faculdade de Direito de
Santa Catarina

MaRgabeira
da U.D.N.

o governador
Convencão

•

ruo, 10 (V, A,) - A sua chegada, ontem, nesta capital, o sr. Otá-
vio ,:\Iangabeira, governador baiano, fez, à reportagem dos jornais ca

ll"Íocas algumas declarações, dentre as quais as seguintes:
- Vim ao Rio unicamente para assistir aos trabalhos da Conven

ção �acional da Q D, N., atendendo a lllll convite que me foi feito pela
direçfio do particlo.
I DQsaulorizou o sr. :Vlangabeira, a vcrsüo

.

de que o ,�)residente P�ltra
lhe havia solicilado que apressasse a sua VIagem, a im1 de partICIpar
,de novos entendimentos politicos, Quanto ao caso paulista, disse o

governador l\Iangabeira:
_ É profundamente lastimável a crise que se está verificando na

(IlIele Estado. É este llm acontecimento que afeta a todo o Brasil e que

São Paulo, '10 (A. N.} - Até

ag-Ol'a, o ÚIÜCO ponto do território

palllis! a donde chega ,lloticia de

g('arla� p a cidade agrícola de Tie

Lê, l�n [l'e I an lo, na própria capital
lJanrJ('irante, o termômetro já
dcsCCI1 lJcu'a cerca de. Z('l'O gráus
dl1l'anlc a noile,

na

salldàções" .

o frio em S. Paulo

Jaão pode prolongar-1se indefinidamente.

I Tribunal paulista
negou imunidades

::lão Paulo, 10 (A. N,) - JuLgan- :.\JO�COLl, 10 ,(U. P.) - Segllndo
do elois Iprooeessos de muúicÍJpios os moia:'; diplomáticos, qualqLler De�mentl"dodifol'rnle�, o Tribunal de Jusliça acordo enlre :.\1010tov e os diplo- �

.

npgoU imLlDidades aos '.'ereadores

I
ma[a� ocidentais sobre a Alema- Panamá, 10 (U. P.) - A embal-

ml1llicipais. Essa decisão, tomada nlJa tel'Ú de ser aproyado por Sla- xada da Cosla Hica desmentiu 1'01'

Dal' \1nanimiclacle, considera in- lin, Para i"so, o chefp. do govêrno malmentc os boatos, de que reyo-

COlEI i t Llcíonal o l1arágTafo único 11,'1l",Sll rectberá.,
noyamenlc os

re-lluCion.
:"trius panamenhos rstiYes-

rio artigo 28, da Lei Orgânica dos j)l'C'scnlanlcs alJurlos, uma yez 1('1'- sem sendo COl1cenll'actos naquele

,MlJilicilliu�.
,
i minadas as conferências. '

I lJaís vizinho.

Além e acima de
Molotov .....

/

Na Asse bléia legislativa
A de lmpertêncie.

Lopes Vieira

apresentou projeto e o jU5�i,Fic�u.
A sessão ele segunda-feira p.p, I

vu para terça-ferra a hora reginie n-

careceu de maior movimento, vis-I tal.
to que nâo houve orador no expe- O Sr, Presidente nomeou uma co-

missão, composta pelos Srs, depu
rlícnte assim como na orrlem do

tados Bulcão Vianna - U. D. N, -

Osvaldo Cabral - idem - e, Car-

sessão
Na de

de ante-ontem careceu

ontem, o deputado

dia, Não havendo matéria para ser

discutida e votada, o Sr. Pr-esidente
doso da Veiga - P. R. P. - para

encerrou a sessão marcando no-
Casa lIa sessão derepresentar a ,

Visita a Usina de
Volta Redonda
Lia, 10 (A. �.) - Doming'G úl

i imo um grupo de parlamentar,es
I"s[r\,8 em visita à Companhia
Piderurgica Nacional, na cidade

E 'I
de Yolla Redonda, Os iluslres. yi-

oCuriti,ba 10 (A. N.) - m Ya- ,

,

t
'

d d silan[es, recebidos e hospedados
nos '1)on os, nos arrec ores a ca- ...'

't 1 d T:J
•

te 11p" al111'a pela general SllvlO Raullll de 011-
l}l a o arana, a 1, rc (

, '. '

desceu a sl"is gTans abano de zero. I veIra, pl'esldente da Companlua,
tiveram a oporLunidade. dr per-

R I
- eorrer tõdas as dependências da

, evo Uça.O I grande Usina Side.rúrgica, Os j)�r-

Panamá, '10 (ü. P,) _ BoaLos lamenlarrs - membros das co

conelltcs nesl a capital dizem que missões de fínimças do �cnado

as for<;as l'e\olucionál'ias ele Ar- Federal e da Câmara dos DelHlla
nulfo ,Arias in\'a,diram o P:lllalmí, dos - purleram "et' ele 1)('1'10 ns

vindas da Cosla Rica, Essa,; fõrças "adadas atiúdades dn Usina Si_

teriam del'l'ol ado um clesta�amen- (ll"rúrgica dr Volta Redonda, mos"

4. tempera jura
DO Paraná

ll'an c! 0-;:; e \'i"ampl1 te im)Jrp�sj una
dos eom o que lhes ftlr<l dado 0])-

to rIr polícia porto de COJ1C"'llCion,
e e...:{arinrn aVRn(�'and() sr)11�"(-I a CfI-

"
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Norte e nesfe�
�atarlnense,

r '�tr1portanLe 6;;;:npanhfa'"' ., 8ó;:':;'
. 'í.eios precisa de 2 Inspetores para.

�---�-----------�------::"" a zona norl.e e oeste catarinense,

Oarta de próprio punho com fo

tografia 3 por 4, para . a Caixa
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Yiacão Aérea
...

Horário
Segunda-reir.

PANAIR - 10,4.0 - Norte
TMUG - 10,48 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
OOUZEIRO ].){} S"NL - 13,55

Nerte

(j Terça-teira
PA?\AIR - 10,40 - Norte
CRlfZEffiO Dl) StTL - 12,00

!Norte
VARIG - f2;31 - Sul
PANAIR - 13,50 - Sul

Quar-t./eirll
P_\�ATR - 10,40 - Norte
CtlllZEIRO DO SUL - 11,00

lNN'te
,

"ARIG - 11,40 - Norte
PANAIR - 13,5'0 - Sul

Quinta-feira
PANATR - 10,40 - Nort.e
PANAIR - 13,50 - Sql
"ANG - 12,aO - Sul
CRUZEmO DO SUL

lIlorte
ORlrZEInO DO SUL

13,55

15,30
fiul

Sexta-feira
Cftl1ZEIRO DO SUL - 7,20

.NlM'te
PANAlR - 10,10 - NorLe
VARIG - H,40 - Norte
PANATR - 13,50 - Sul'

Sábado
VARIG - 12,30 - Sul
CRl'1�O DO SVL - 13,55

Norte

B9'fningo
PANAlR - 10,10 - ?\orfe.
MlJZElIRO DO SllL - 11,00
PANAIR - '1:3,50 Sul.

Glória - Laguna - 6 1/2
orus.v

.

essa Brusquense - Brusque --

16: b'o.rag, .....

Auto-Viação !tajaI - Itaja! - 1" ho-,

1rak.·éPI(lO Sul BrasiI�lf'o - Jolnvlle - ta Ouçam, diàriamente, das 10 às [4 horas, as audit;ões da

���:!:'S�i Oeste Ltda - Xapec6-As ZII __ IlItldfo Difusora de LanuDa:SEXTA-FEmA Y
Rodoviária Sul B!'asti - P6rto Alegre

- 3' horas.
Auto..Viaçlio Catarlnense - CUrltil>B

- 5 horas.
, A1.itD-Viaça,o Catat'lnense -; Jolnvfle
- cr hÓràs.

;-���:'....::��,�V'- tAa:'4�'Q).'raso

._
)

Ex'presso Bruaqu61se Brusque - ''''!III:16 horas. I \i:'
Rãpldo Sul Bra�lleko - Jolnvile -1às 5 e 14 horas.

S.AB.ADO
'

! Ácido sulfúrico; '2 Tones metálicas de 30 metros, cada .Ma.
Auto·Vlação CatarinenR - Curitiba

I co antena tríplice; Gerador para fabricação de hidrogênio; Ma-- 5, horas.

IRápIdo Sul Brasilelró - JolnvUe - caco 'hydráulico, marca Blachlaw Jack, para 12 toneladas; Ba-
às 5 e 19 horas.
- 6 horas. teria completa paI'a 120 volts e 650 amperes, equipada com qua-
AutQ.v;iaCão Catarlnense

- 6 hc>ràs.
A�tà:;ViâÇlio Catarlnense Tubarão

- 6 bótas. I

EXDI'P,5s0 São úrlst<lvAo - Lagull4l -
7 hora.s.
ExpreSSo Brusquenllfl - Brul!que -

14 hOl"as. IAúto·Víaçlio Ita1ai - ltajaJ - 13 hà'
raso

E;lCpres� BrusquenBe - NOTa Trento
-·.9AP horas,

E1!:l;Iresso Glória - Laguna _ IS l/li!
e 7 1/2 hOras.

llte�.s 1
BOfario das empre-
sas �����iIlS I

Bxprease São c;Hlf6vllo - La,gtma
7 .horas.
16 horas.
Auto-Viação naja! - Itaja! - UI )lo.
Expresso Brusquense - Brusque -

raso

Expres80 Brusquesrse - Nova 'fiento,
- IH,SI) hor-as. IAuto-Vlaçâo Catar1nen.ae - Joinvlle
�6�_ I

Auto-Vlaçâo Catar-tnenae - Curitiba

,I- 5 horas.
Rodoviát.la Sul·Itrül!l - POrto Alegre

- 3 horas.
Hapldo Sul·Bf'e.silAlro - Jolnvlle -

ãs 5 e J 4 horas. ITF..RÇA·FEI.RA
Auto·Vla.;âo Catar ínense - POrto Ale·

lI'l'e -- G ho-ras. I

Au to·Viaçálo Cat.artnense - C\M'!t1ba I- 5 horas
Auto-Vlaçâo Catarlnense Jolnv11e!

- 6 horas, I
Auto-Víaçáo Catar-lnense '1'1IOOrllo I

- e horas.

!Jõ:xpresso São cristóvão - Laguna -

7 horas,
EmoDrêsa Glória - LII.�,,"un. - 7'l!t

Ie b l�· horas.
Express'o . Bzusquense Brusque-

HI horas.
, A".to·Viaç!lo Itajaí - Itajaí - 111 hO-I, ras.

IRápido Sul ItrasllelXo - JoJ,nvUe - ..
5 e 14 horas.

QUARTA-FERA IAuto·V1aç(io Cataetnense - CuriUba
_. 5 horas.
Auto-Viação Cat!!l'in�nse

- 6 horas,

Auto-Viação Catacinensl!
_ 6,31:1 'hOt-as,

R�.p�do Sul Brasllelro - Joln.vUe - li
5 e 14' horas.
Expresso São Cristovll.o - Laguna -

7 horas,
Expr-esso Brusquense - Beusque -

16 horas.
Autj).v.ta�ão ltajaf - Ita,jaJ - 16 ho

ruo

E'xpre8SO Br'usquense - Nova �nto
- 16.311 hocas,

IRedo'VlârlÍII Sul Brasil

.

.L. POrto Alegre

.

__ o 8 hor�s. i
r QUINT-"'F!l!llRA ,

�..�i�ç�o eat.lirlÍJe.rule - Põrto
·.o\le8lIté � 6 horas,

Aum,_'\W,&ão Cata'l'men.se Curitiba
-·5�/

A,uiocVf&ÇAo CatarinMse
-lnli:!rãs.

. A\lltiO.,ViíM;ao Gatarlnense - Tubarão
-'-, ,(P!!�lÍs.

A.u�V'la_çâo CatarÚlense - Laguna
- 6',SU Jí'Qras.
Ell:Presso São Cristovão - Laguna -

7

Jolnvilil

JolnTlle

e

Joinvile_

() VAJ"E D0 ITÀ.JA.t'
Proeurem Da Adael"

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRARIA.

ROSA
.

. . H....___.,__,." ..._ .....,.. ,.. ... ' .....__�_.__�_

Seu processo
ainda nao

de naturaHzacão
,

foi despachado?
.

Escreva s,em demora ao Escritorio Jur-idico e Administrativo
Ca.IX3. Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando informações. Esse Es
N'lt�rIO se encarrega �e acompanhar e requerer no Minist,ério da'
Just1_ça o que. nece�sarlO for á sua concessão, bem co:[llo, de registrode diploma, dlvórclo e novo casamento, certidão de nascimento e de
fasamento de qualquer parte do Paíz.

'"

VOCE
1.1",
�...""---..._.... i

tambem 115ará Iii!

KOLYN05
diz

BJ08tl- enn()/l
I�

v, I
,�.

Hill
'

ti famosa estrelo do Diana
Producfions, que aparece

í! em "The Secret Ee)'ond
;li The Door" Ufllversol

Inlena:tional Rc/eose

970 kílocic1os onda de 300 metros.

Laguna - Santa Catarina - Brasil

dro e cha"es; Bomba de ar, manual, com tripé; Manometro para

garrafà de ar comprimido; ta'nque de zinco, com bomba, para

606 litros; Lâmpada extensiva, com 22 metros de fio flexível;
48 metros de fio flexível, para lâmpada extensiva, etc.; cabo elé

trico flexí"el; Gal'rafas 'para ar comprimido; Jogo de mola,
completo, para au't{) Ford 1929; Balões para hydrogênio; Supor
te para 'pneus; Pneu grande e ,câmara de ar; bomba c'Ompleta
para tambôr de gasolina; Máquina de furar elétrica; V�ntila
dor.

Ver e tratar no aeródrom'O do Aéroclube, em São José.

Informações no Escritório de Asteróide & Cia.

Praça 15 de Novembro nO 22 - 2° andar - Telefone, 1.388.

REEMBOLSO POSTAL
Para casem iras, linlhos, 'brins, etc. precisa-se rerpresentaIl.te .

í
Ofertas dando fontes de referencias a "TECIDOS". Guarda-se sigilo.

lJaixa Postal, 539 - S. P�ulo - Capital.

e resentações
FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS À CAIXA PQSTAL, 245 - SÃO PAULO.

Reclamem imediata
mente q'ualquer irre
gularidade na en tu g 'l
de seus iorneee.

YE?\DE!\I-SE POR MOTIVO DE

VIAGEl\I
Móveis de sala, em perfeito es

tado e de quarto, 1 rádio marca

Esparto - móveis, diversos relo

gios de parede antigos, Ludo em,

perfeito estado, 1 cr ístalelro e di-.

versas louças e mais alguns obje
tos.
'I'ratar á Rua Bocaiuva, 13

YENDE-SE 'O prédio da Av. lUau"'
r. Ramos, 269. 'I'ratar no mesmo.

l!JR. IeAFAEL a, CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
Escritório: Rua João Pinto>

nO 18 -- Florianópolis

SRS. ASSINANTES

. . .. . , .

FERIDAS, REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS :�=

EUxir de Nogueira '.

Medicaçã.o auxiliar no trotamantc..
do .ifi i.

Oleo de Peixe
COMPRA-SE QUANTIDAD!� E;

PAGA-SE BOM PREÇO. TRATAB

Á nüA CONSELHEIRO ::I'IAFH \ 41"
FLORIAX6POLIS - CAIXA POS
TAL 124.

'FÁBRICA. DE FOSFOROS (PRON
TA P. FABRICAR)

Vende-se

Maq;Iinário Cr$ 256.000,09
I Prédio, Imoveis Cr$ 90.006,00

I Situada eru Campo Alegre - S. C•..

Vende-�e tb. só maquinário
I Informações com A. Wehmut'l

I ��'���:�;� S::� .�C�::�:::�� ...

Firma indust.rial precisa de PM
sôa (lom prática de escritório e d�'

escrituração. mercantil.
,Cartas para Chefe de Escritória.,

Saixa Postal, 13lY, mencionando ha-'
bilitações e pretenções.
6uarda-se sigilo.

•••••• 'O ......

PASTA DENTAL
ROBINSON

............. -

Pracisias
Escritório recem organizada,..

precisa de "pracistas" para traba-·

IRarem nesta cidllde e no interior,
com artigos de fácil venda, e com.

boa rnargeITl de lucro.
.

"

blformações á Praça 15 de N@

veJínbro 22, 20 andar, das 8 às 1.2

CHEFE DE ESCRITóRIO
Conhecedor de todos oS servi-

ços 'de escl'itorio procura coloca

ção na "Capital ou uo inte,rior· -

CarLas para"GHEFE", Rua Vida!
Ramos. 52 - NESTA.

Cofre Berla
Vende-se em ótimas condições.

Dimensões internas: Altura 61

ctms. Largura 47 e 36 fundos.

Trata-se à Rua Conselheiro Ma

l fra no 35 - nesta cidade.

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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«(D E M O C R AI a c L U B EH
'Dia 15 domingueira cem' início às

Programa para I
2o horas. Dia 28 «seiree» com

de Agosto
� ,. ,

22 hIOICIO as ora s

A

mes-_

Belgeado, 10 CU, P,) .: Por se

tp contra três votos, a Conf'crún.
,J,\:\TAR DE CONFRATERNTZAÇAO ci a cio Danúbio rcje ilou hoje urna

.\manJI5, precisamente ás 20 emenda francesa ao 'p�)jelu de
Iioras, terá início o JANTAR DE convenção russo. E:::sa emenda
CONFHATERNJZAÇÃO com que os proclamava a Iib1:l'dade de nave-

.

associados elo ll��elicional CLU�E I ga�uo e eIe comércio l);.)1'a Lodos ,os"12 de AGóSTO, numa cordial pruses, no gr-ande 1'10 1ntel'naclO.
confralemização, comemorarão, a

I
n�l, e integr-ava a comissão, danu-

passagem elo 760 aniversár-io da hiana na Carla das l'Iat.:ões Uni-
·âundaç50 do brilhante Clube. das,

O menu, que já publicamos au- . " .

iteriormente, especialmente orga- PASTA DENTAL
.nizado com o máximo cuidado, é ROBINSON
.exce lente e primoroso. ,

,

A lista de inscrições está bei- C �"�!.lI no centra.sando a cem pessoas e assim ]JO- .til �u lI.1.l U
"de-se desele j,í prevôr quão cintí- Vende-se uma, pilra reei-
.1anLe serú esta magnifica reun iãn dencie.
",de cunho altamente social. Escritó rio LtnabiIiér io ]li.

HORA DE ARTE Alv.3s,
':\psta cintilante noite, onde por L.Rua Deodoro, 35.

•,0erto reinará entre os presentes. a

.maís viva alegria, Lerá lugar uma

,BOR:\" DE ARTE, com execuções
...eximias, por disl.in las senhorinhas
'c senhoras, de páginas Iiricas ao

piano ,e dois inolvid.aveis trechos

liricos serão cantados,
A or-questr-a juveuil tomará par

li!' saliente nesle programa requiu
',j<tdamrnLe organizado e tudo de

"correl'á para maior esplendor elas

'.,grandes reuniões que sempre
í

ern

1'01' cenár-io os salões cio Clube> "'l2

,<de Agosto" ... ,

Amanhã publicaremos novamen

';te o programa e daremos l1l)VO�

"dcLal.h�s da bií lhan l.c noile de

carlc.

Ao ani ,'ersarianLe, que é lambem Si não houver numero su ficiente

',.ad\'ogado c catedrático cle Di l'eiLo haverá 2a chamada após 10 mimitos,
Administ.ralivo ua Faculdadr de realizando-se a eleiçà'o com qual-
.Direito. 11,ela posição desl acada no quer número de sÓcios presentes,
seu parLido e em vil'lucle cio manda-, A Diretoria

'il.o· que exerce, s.eriio se111 dúvida,
liresLaclas hoje, pelos seus discí

pulos, amig'os e con,eligionúrio ex-

A. S.

FAZK\I ANOS HOJE:
VASCO GO.'1Df\

,A efeméride ele hoje assinala o

"..a'niH'rsário natalício elo nosso d is

;Unio' cunlerrân co, Vasco ele Olivai
,fê) Hondi 11, conceiLuado I'e[Jresen
,1t.anle comercial c nosso c!cslacado
·colTeligionãrio.

O naLaliciant,c que, em nossa 80-

.<cicdaelc conla com lal'go cll'c,ulo de

·amigos e admira,dores, ver-�e-á

<cri'Lamente, nesla auspiciosa dala,
:81"0 ele nllmerosas homenag'rns,

.·.;tlS quais, jubilosamenLe juntamos
;2s 110SS;l.S.
DEPl:TADO JOAO JOSlt CABRAL

De f1lle, nesta data, o naLalício dó

Iluslre> 'deputado João José de Son

'·':sa (iabl'al, litler ela bancada nele

':nisla na .c\ssembléia Legislativa
Estaclual.

Jlressivas homenagens.
FAZ]1;i\1 ANOS HOJE:
- o' sr, Sidnei Moritz, aHo fun

'Cionál'io do Gabinele de IdenLifica

!\,'ão iV[rdico Legal, e elemento des

lacado n'os meios cil1eg'éiicos;
- o Si', YiLal cl..luo-l'im, conceitua

do comcrciante em Bigllaçú;
- a exma. sra, ri. Judile Bayrr,

digna ,l'spôsa dtl SI', Oscar Ba)'er;
- a exma, Sl'a, d. Yirg:ínia Reis

,e Sih'a, yirtllClsa l'SiJ()�a do SI'.

Gasparino Hris c Sil\'a, dedicado
IUllciol1úriu Municipal;
- a exma. Vnl. Don'alina

gocki, gellitoJ'a do �r' Tcodoro Li

gocki;
- Eurico, filho do sr, J;'l'allciscLJ

de Paula c SOlls'a, háiJil tipógrafo;
- a menina ,Eloó. filhinha ,lo

Er, ("11). Conceil'ão .'1unes de ,\rÍl'an·

Emenda rejeitada T

Comércio externo
do Japâo
Tóquio, io (D. P.) � o «cnerat

:\olae Atth ur ordenou ao govõrno
japonês que revogue a maior par
te cios conlroles de exportação, a

purt ir de qu inze -do eor ren l e. Des
dp aquela dat a, os YCllclrdol'es n i
!J()Jlicos ]Jorleri'ío assiuat- conu-atos
di retos com Os COlJ1'll nlid() res e�-
l rang e iros.

com ai

PASTILHAS

VALDA

Pelo presente, ficam convocados todos os colegas a comparecerem

1a Assembléia Geral que se realizará no dia 11 do corrente, às cinco (5)
horas da tarde na Bibliotéca da Faculdade de Direito de Santa Catari
na, af'im ele serem efetuadas as eleições para CI Diretório do Centro Aca
dêmico XI de Fevereiro no per iorío de 1948/'19.

Florianópolis, 9 de agôsto de 1948,
Walter Wanderley - Presidente em exercício

)

•

ODEON, hoje ás 5, e 7,30 horas

Sessões das Moças
HERDEIRA A PRQVA

COM: Jane Randolph John

O'Malley - Janet Martin

E outros, 90 minutos de adorável
entretenimento

m'

Conv6cacão
,

O Clube Recreativo "Amigo da

Onça" convoca os seus associ"dos
para uma Assembléia Gel'al Extra
ordinária a ser realizada as 19 ho

ras do dia 13, na séde do Figuei
rense F, C" a-fim de realizar a elei

ção dos ·car'gos vagos existentes na

Diretoria.

levànfadas, Noturnas
Envelbecem os Homens

Freqüentes levan�ada6 ou mlcço�� no�

turn!ls, ardência, resíduos esb�anqlllçado.l!
na urina, dôr na base da esp1!lha dorBu�,
na ingua, nas pernas, nenrosl.smo, debl
lidade, perda de "igOl> podem se; cau-

8ados por uma enfermldad� t?-a pro8t�ta_
Esta gltmdula é um dos maiS lmporta�llte�
ór,giíos ma:-o.culinos. Para COTI.trolar estes

transtôrnos e restaurar -ra.pIdamente a

..,a.úde e o \-igor, siga o novo tratamento

'("icnt:fico chamado Rogena. �lesmo. que
SPtl sofrimento seja antigo, ga.rantImO!
�llle r.:!ogena o aliyiará, rcvigorizando �3Ua

::d,\ndula pro�tática e fa.z�n�o com que

Y. se �il1ta muitos anos r.:.lalS Jovem. Peça
Rog:ena �Nl Gualqu('r farmác-.i_a. �o5sa glt

)·3.11da é a sua melllO!" proLe�·�lO.
�

- indicadp no tra

�,@gena tnmento de prosta-
'L.";3, uf��t]"ites e cisJdteõ. . '

Li-
rJ"-n_-..,..............�..Qj"'�-.,.·",.�.-..-.p.l'\.

loiza-:\Ial'iu Rego :\Iil'anda;
_ a gentil srLa. \Im'ia de LOllr

LI!',; Plalt, filha dilC'ta do Suu-lte.

,\l1leI1LlI' .\, PIatl p d" �lla rspll,';U,
d. Olga Pl'azerrs Plall;

- a f'xnw. Sl'a. II. Elsa Sil\'a no

mi,]r" \il't'lo�a PSPÚS:l dll sr. Trajá

DEMOCR!\.TA-Ci�UBE
No programa: 1° Jornal da Téla

- Nacional Imperial Filmes 2° Azes

do Volante - Short 3° 100 milhões

para a Turquia - A Marcha do

Tempo
Preços:
;;rtas. .., , ,. Cr3 1,2.
Estudantes , Cr$ 2,Oi
Cavalheiros " Cr� 3,0@

Aos seus

I·
De ordem 'do sr. Presidente, apraz-me para os devidos, fins e para

que não se alegue 'ignorancia deste aviso, comunicar aos senhores con
sócios que em reunião da Diretoria, realizada dia 4 pelas 20 haras, fi-
cou, a rigor, resolvido o seguinte: Doravante, só terão ingresso nos sa

lões desta Sociedade recreativa e 'cultural, as pessôas pertencentes ao

quadro social' e, devidamente em dia com as suas obr-igações mensais,
considerando-se eliminado o sócio em atrazo com as' suas mensalida
des durante 3 meses seguidos, e só podendo aquele sócio regressar para Censura livre. Creanças maiores
o quadro social, pagando uma joia de c'r!j; 200,00; as senhoritas, filhas def anos poderão entrar na sessão
de sócios, parentes conhecidas ou convidadas só terão ingresso merlian- de 5 horas.
te apresentação ii pouta do cartão de convite, •

Aos farastciros será expedido convite especial, recomendados por DIPEHIAL, hoje ás 7,30 horas
um sócio que assim fica na obrigação de identificar o seu convidado Ultima Exibição
cobrando CrS 40,00 com direito a lima mesa, Outrossim, observo que TENHO DIREITO AO Al\IOR
não estão subtendidos nesta advertê ncia, as autoridades, signatários COM: Ronald Colrnan - Vanessa
do livro de ouro, membros de Dir-etoria de outras co ngeneres, repre- 6rowy e apresentando a 11oV'a bel
sentantes ela imprensa e da ernissôra Guarujá, quando devidamente C1'e- dade de personalidade magnética:
denciados, que iram tornar parte nos festejos e partidas dansantcs .

des- Peggy Cumrnins
ta Sociedade; {IUe serão uma tarde dansante na primeira quinzena e No programa: 10 Jornal <la T'éla
uma soirée no fil).l do mesmo mês. li. 128 _ Nacional Imperial Filmes

Para evitar futuras reclamações por, parle dos srs. cons?c.ios o�ser- i '20 Atlétas Aquaticos _ Shor t Cola
vo que o assuntodo present_e a \'ISO, sera ob�ervaclo com maXIm? rrgor, I rido 30 Fox Airplan News 30 x !ii�
e assuu possa evitar decepçao possível na inobscrvancia do acima re- Jornal
comendado, pub lica-se a presente resolução,

. Preços: Cr3 4,80 e 3,00
Haroldo Brasil da Luz - 1° Secretário

FILMES ,DA S:EMANA
ODEON. quinta-d'eira

f� CANÇ-..\0 DO MJl:XICO
ODEON, sexta-feira

DEBIL f� A CARNE

Censura até 14 anos.

União ,Americana ..de
Ca�ital;zação SIA

Capital (r$ <2.100.000,00
Resultado' do Sorteio de Julho de H48,

I
SNV QN�UQp L1XSJa QE�FBM BfT/:, hoje ás 7 e 9'horasGNZ Grandioso espetáculo, de téla (li"

PALCO: Apresenta-se pela primei�----------------------------

'I·
ra vez ao, público florianopolita.r1O>

ELEIÇÃO DO D. A. DA FACULDADE DE DIREITO ti maior humorista do rádio e dne
Como anualmente é feito, será realizada hoje, com inicio ás 17 ho·, m.a nacional

ras, a eleição do novo Diretório do Centro Acadêmico "XI de Fevereiro" CHICA PELANCA
da Faculdade de Direito de Santa Catarina. rm lervelinho de alegria e hOIU

É grande o entusiasmo pelo pleito, entre os acadêmicos dessa humor boas anedotas e gostosas
Faculdade, tendo sido lançadas pelos ,partidos "Acadê,mico" e "Evo- gargalhadas ainda neste programa e

lucionista" as candidaturas respectivas dos acad·êmicos Renato Ramos consagrado cantor' do rádio brasi-
da 1S'l'lva e Abelardo Ará.ntes. lcil'o

,

A "chapa" aprese�,ada pelo "Partido Acadêmko" é a seguinte:
Presidente - Renato R.. da Silva, lO. Vice - Hélio Milton Pereira, 20.

Vice - Renato Nascimento, lO. Secretário - Fulvio Vieira, 20. Secre

tário - Rid Silva, lO. Tesoureiro -, Jorge da :Lu7, Fontes. 20 Tesourei

ro - Reinaldo Lacerda, Orador - Isaar Ca�'los Camargo, Cosêlho Fis

cal � José Figueiró Siqueira, Ciro Marques Nunes e Henny Mary da

Silva,' composta como se vê de jovens decididos a trabalhar ardente·

mente pela gral!Jleza da classe acadêmica cataánense!
FESTA ESTUDANTIL

Promovida pela Fecleração Atlética Catarinense ,de Estudantes

CF. A. C. E.): em ben�ficio de suas atividades desportivas, será Teali

zada no dia 21 do corrente (sábado) nos elegantes, salões do Lira Te

ni8 Clube a grandiosa FESTA ESTUDANTIL, com a apresentação de

YIAHI�óSIO, .FILHO
Com UIll belo repertório mns'lcal
PI'eços: Cr$ 10;00 e 5,00
CensLlra até 14 anos.

ROXY, hoje' ás 7,30 horas
Ultima Exibição

Barbara Stan'\vycy - HumphreJj
Bogart Alexis Smith

INSPIRAÇÃO TRAGICA
Um papel amarrotado .. , um

copo de leite e um retrato exquisi..
to d�spertaram a suspeita dela, .•
e converleram seu amor em medosensacional "show" e var-iedades,

A festa terá a colaboração da distinta senhorinha

Ramos - Rainha dos Estudantes e PTincesas,

Maria Helena No programa: Noticias da semana
- Nacional _:_ Atualidades ,Vamer
Pathé - Jornal

Preços: Cr� 4,80 c 3,00
Censura até 18 a)10S.

RITZ, manhã
MULHER SE�I ALMA

RTTZ, sexta-feira ás 7,3D horas
Apresentação dos ::I'Iilionários ri!)

Riso
ALVAnE�GA E RANCHTNHO
RITZ. domingo

ACOro..'TECEU ASSnr

DURANTE TODO DIA

flO§ V/fPCJOS
... � . . . . . . . . .. . .

elA

DE TRANSPORTES AÉP.EOS LTDA.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'CLUBE DOZE DE AGOSTO
festejos comemorativos do 70- 8nll1ersá ..

·

rio de fundação... Convite aos associados
A Diretoria do Clube. 12 de Agosto terá a honra e o prazer de cou

tar com a p resenç a dos seus associados e suas Exmas. Familias no

h�e de gala a realizar-se em a noite do dia 14 de Agosto proximo,
em comemoração á passagem elo 76° aniversário de sua fundação.

O dia 12 Íoi reservado para um jantar, seguido de uma hora de
arte, compart icipnção ele elemenLos dos mais representativos da nossa

scc
í

edadc, e o ele 22 para a fesla infantil, conslando de. numeres va-

riados. IO janlar será mediante inscrição, a contar do dia 1° a 10, data: fio I
encerramenlo, a Cr$50,00 por pessoa e Lerá inicio ás 20 horas. (Traje
,Passeio). ,

O baile ás 22 horas. (Traje Riger Casaca, Smckirn ou Sam.er),
A festa infantil das 16 as 20 11 oras,
Secrc!.aria, em Florianópolis, 27 de julhe de 1MS
E/pidio Praçoso : SeCl'elúrio Geral.

tempo!
'Telefone para a Impressora Gre ieú Ltda. (telefone

manual 767), e o nosso agente o procurará para receber
sua encomenda tipográfica, Serv iço Esmerado. En trega·
imediata. Preços sem concorrencia.

,.._.._ _ .. _ _ _ .. __ _ .•... _ _ _ .. _ , _ .. _ � _ .. _.-._._ __._.

�.

ao perca

PRETO

120 00 MARROM
I H,..,.VANA

IabricaI Da

EM CReMO
COM SALTO DE
BOR,BACHA

consumidorao

(oraOS do

'sIo F1l4NC(S�O DO SUl, para NOV! VOBI
Informações c o rn oa Agente.

- Carlos HoepchS/A - ....:1- Teletone 1.212
do Sul-:-Ctlrlos Hoepcke S/A �-çr·- T<;iclo(i� I) (. En i. t eleg ,

\i00��MACK
F '( rie n6po )1

Si,(, l' reuciaco

-----,--_.--------------.--_._+��, -

lota cientifica
1 estreptomicina' e
ii tuherculose

1\1iss-a �e primeiro aniversário
de falecimento·

A Família Eduardo Horn fará celebrar no próximo dia 12 do cor":
P�la primeira YeZ .na hJ.'Slória da

I
rente, às 7110ras no altar do Sagrado Coração. de Jesus da Catedral

m�(�lCll1a sur?�l�, com a estrl'![) lo- Metropolitana missa pelo eterno descanco de sua alma.
mlClllfl, antibiot ico cio tipo da pe- _ .' . ,o .

. •

nicilina urna droga realmente ati- Aprovei ta do ensejo para convidar todos os seus parentes e amigos
\'U cont�'a os hacilos de Kcch das do extinto a comparecer a este ato de piedade cristã, a todos o preito de
lesões tuberculosas humanas. sua imorredoura gratidão.
:\0 Bras il já é ela amplamente �_-"""""""""""",-__-"",.�_..............w.r���

usada mesmo em casos de Luher- &:'
...
' ,A.RM'· ÂC_"�itj\ E-:;'''',.S��,E"'I\�ANÇ,,Aculose pulmonar, em que $eUS i • "" _. � f""\ li! 11"'\ .

efeitos são menos brí lhantes (mas:
mcoul esláveis) . Felizmenle, em
tais caso" empregam-si' hoje tra-

i .tameritos muito Stlli"faLól'ios, co

mo o jmcurnotórax (injeçãn de ar

entre os dois foJ.lwl os da pleura
parn diminuir a r-xp ans i hi l idad e

pulmonar), a toraeojrlastia (reti
rada ci ruraica de vár-ias coslelas
para imobÚizal' um dos pulmões),
e a cura de l'eliouso e clima. '

Divulga-se agora o' rr-su l! ario de
um ano de tratamento ela tubercu
lus!' pr l a estl'e'Ptomiciua, num l1OS

p ital norte-arner ícano, lendo in i

c:if!:rlo 0, tralamento (\50 pa,cien.l.es,
ri , quais 520 o levaram ate o f'irn.
�,\ 28 morreram, sendo que 26 tlê
les eram considerado- jierditlos
desde o inicio, lendo sido minis
trada a droga- apenas para mino
l'm'-lhe� os so rrimento:" Em C0111-

I pensação, entre '106 que tivci-am

1, a 11 a do h nspi la,I. 101 eram casos

I muito avançadose 3:' que levam
I ag or a vida normal em casa, eram' --------------------------------
I considera dns aijJsolutamente perdi- i
( elos ao in iciarem o tr-a

í

amcnto. i �! Da exp e ri ência concluimm os íI métlicos que as lesões recentes r8S.- , 1
I pendem melhor que as antigas à

'I, rslreptomicina; que a rlosc melhor '

ti ele meia grama diátia, e ·não de
: urna grama ou mais corno se usa,
I cm geral. :
i As formas de tuberculose em CAPITAL E RESERVAS
! que a esh-eptomici na (I realmrnle

. I maravilh osa são justamente aque-

II, las i'Dl Cjue·a medicina pra quase .'

totalmente impotente. A l uhcrcu
lose mí liar em CjUP o sangue t rans-

porta o bacilo por lodo o corpo,
el'a fatal ('Dl 100% elos ca�o�: 25
ra�os tl'atados Dela E'�.[rP,llt()n';icin:t
l'pdul1c1arm)l

,

em mais rle Lrês
Cjllarlos de Cllras a�Jal'enles, A me

ningile tuberculosa, tambpm fatal,
foi combalida com êxilo em 7 ca-'
sos dentre 13 em Cjue se empregou
a droga. ,

.

:la tllbe'rclllose renal, f'm qlle o

únic.o tralamento era a e:dil'pação
rio I'i'm lesado, 'a e::;treiplomicina
pmrluz em cêl'ca de 50% dos casos
melhoras dec.isivas.
}"inalmenLe na tLlbeecl1'lose da

laringe a cstl'erpolmicina como que A União Beneficente dos Chauffellrs de Santa Catarina convida ..

I
r('suscita ,o enfelc]'mo: j Pjac.ienles povo em geral para assistir a' missa e bcnzimento da ülla�em de Sãe
l[ll e 1l(,11l agna po 18.'l11 J.e }er, co-; ;. _

.

'.' , _

miam normalmente corn três se-! Cl'"stovao, que se rea�lzara no dIa 13 ,da corrente as ,8 �oras da m.anha,.
manas de tl'atamenLo.. I na Catedral :Metropohtana, e bem aSSim para a prOClssao que sera 'ef�-

. , . , .. , '.' , ..•...... ' tuada no mesmo dia às 5 horas da tarde.
O . Batalhão Barriga-Verde I Florianópolis, 9 de agôsto de 1948.

.

rol con�tituido de eat�r�nense81 .
T • _ , •

Julio Cesarino. d� �osa -:- Presi�e�tedestemIdos e o "Coleglo Bar-i NOTA: A l:mao solicita a todos os propnetanos de' autOl1l0VCIS par-
riga-Yerde", 1Isuá a _esma· ticulares e de aluguel para aeompanharcm a procissão com os sellS ca1'-

bandeira. ros.

Hoj-. 0 •••nU "'I"' e IJU illrM'tJl'1I4:lS.
áJ1� brtlobio, • Htraqeli'il.l!l - H�II'li�tI,ií�1t - ('>(Il�

Ia.attu - J.l'IIllil·ll'IlIl de "�rt'Mb&.

Terrenos em Coqueiros
Vendem-se diversos, com chácara, á beira-mar; diretamente ft

por intermédio e sob financiamento dos Institutos.
Planta e iafnrmações Rua trajaae, 16,

-----------------------------------.----------�------------

BOM NEGOCIO
para. quem possue de Cr$ IO.OOO,OO até Cr$ lOO,OOO,OO r<!lnda
certa de ur]. ao ano com recebimento de furos mensais.

Informações nesta 'redaçõo.

OOMPANmA "AWNÇA DA IAJAtJj
,_Qd� _ uni ._." �� mI! g �
PÇIlDiOf3 I ntUfIFOJl�1m§

Cifrai do Balance de 1944i

Cri
o-s

lSo.Yoo.6oti,3c
5.978;401 ;155.97

67.053.245,30
142.176.603,80

Re�ponilabilídll!rie,
Recetdl
Ativo

SinistraI! pagai no� último. 10 tlInofl

RetpoDcal itidatJell
98;687.816,30

<I :76.136.401.306,20

PE Diretore!ll
Dr:"'Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr! Prenca.co
de Sá, Anisio M.I.orr.,� Dr. Jogquim Barreto de Araujo
e Jo.� Abreu.

De lUJl pasto, ao S:l.ce Elos Limões, fugiu ante-ontel1il., cêd6, uma

-égua báia, de crina e cola pretas, pertencente a Adelino GORçalves. Pe
.e-se a quem aclJar, avis:l.r !\leI. te!efe.e 1611.

:Dá-se t'ratificaçã•.

I
Revisia do Paraná para o Sul de BrasH

Intercâmbio Cultural
Economico Financeiro'

Publicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios.
CAIXA POSTAL, 775 CURITIBA

-

l
o POVOONVITE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLU ZE
PROGRAMA PARA O MÊS DE AGôSTO -

_ DIA 12 5� FEIRA _ JANTAR DE CONFRATERNiSAÇÃO PELA PASSAGE'M
DA DATA, COM NÚMEROS DE CANTO' E SHOW ARtíSTICO, OR6ANISAÇAO DA SENHORINHA LAH.A FREYESLEBEN. DIA 14, SÁBADO - GRANDE
BAILE DE GALA, EM COMEMORAÇÃO DO 7'60 ANIVERSÁRiO' DO CLUBE. DIA 22, DOMINGO _. FESTA INFANTIL, COM SHOW ARTíSTICO, IRGA-

NiSAÇÃO DA SENHORINHA MARIA. LUlZA CAMPOS, DAS 15 ÀS 20 HORAS. DIA 28, SÁBADO - S9tRÉE.
AS DOMINGUEIRAS E SOIRÉES TERÃO INíCIO ÀS 21 HORAS.

AS INSCRiÇÕES PARA O JANTAR DE' CONFRATERNISAÇAO,
PESSôA-

sle Registros de Drolornos
(EJétro Técnica Mecanográfica)
ROBEHTO LAPAGESSE FILIiO

_

.

'!- O sábio
.

que não quis ser rico
·0 desenvolvimento do progres
so humano significou mais para
o doutor Cottrell que o valor
.comercial de seus inventos.

. Leia em Seleções de Julho a

história dêste sábio, e como os

seus lucros em quase 40 anos,
, vêm ajudando a obter grandes
melhoramentos em aeronáutica,
'física atômica, medicina, quí
mica, dietética e outras ciências.

Também neste novo número:

ASSALTO EM PLENO IJIA EM
,

NOVI\ VOIÚt Com uma fortuna
de 427.000 dólares, os bandidos
fugiram por entre o trânsito.
Haviam planejado o seu golpe
durante três rneses e parecia o

crime perfeito. Mas, 4 da qua
drilha morreram vjoíentamente,
e G estão no presidio.

••••• 4>" ••• 40 •••••••••

AFINAL, BOAS NOTíCIAS DA
EUROPA. Sua reabilitação eco

nômica avanca ràpídarnente.
Várias nações já produzem maís
que em 1933. As bas_es econ:",ll
cas da contederaçao europeia
estão mais firmemente assen

tadas cio que se esperava.
........... �.o+ •• o •••••

RÁDiO MINIATURA PARA RECEP.
çÃO E TRANSMISSAO. Trans-
missores tão pequenos como

maços de cigarres, rádío-recep
tores do tamanho de uma car

teira de bolso ... e mais baratos
que os rádios antigos.

São ao todo 26 artigos de gran
de interêsse, mais a condensa
ção de um livro famoso, neste
novo número de Seleções.

COJ\.iPRE

SELEÇ
DE JULHO

-

iS
Agora a venda

A REVISTA INTERNACIONAL
PUIHICADA EM 9 IDIOMAS

-'Q •••••••••••.••••••••

Seu Terno tem manohas?
Tinturaria CRUZEIRO
Rua Tiradentes H

FRAQUEZ�S EM GERA�.
VINHO CREOSOTADO

«SILVEIR !;.«

ACHAM-SE ABERTAS, A CONTARDE r, N8 lAR DO CLUBE, A CR$ 58,11 CAIA
T ..,

.

'1

TRATA-SE de registros ode diplomàs, registros de professores, e
lodo em qualquer assunto referente ao ensino em geral, livre ou of'í-

BUREAU UNIVERSITARIO
Rua João Pinto, n.' 32 - Floria- da].

aópolis - Santa Catarina
Consêrtos, Limpezas e Heconstr-a- Direção de Dr. Pedro Olavo de Menezes. - Av. Alte, Barros 11

l\Ções de Máquinas de escrever, cal-! 1° andar. Cx. Postal 3932 - Rio de Janeiro.
milar, somar, Contabilidade, Regts,

.. .__ . __ ...... . ...__ . . ._ ... .. _. . _

tradoras, Balanças automáticas,
" Chuveiros Elétricos, Ferros de en
.

'gomar, Fogareiros, Esterilizadores e

�. _Aparelhos Elétricos em. geral
�SeI'Viços rápidos e garantidos
Preços Méidicos
Orçamentos &em comprojaisse.

V. S. deseja cooperar na grande obra social de recuperação
dos mendigos'! Apresente sua

í

déiaou ofereça seus serviços; dei
xando seu nome na lista de Voluntários da Ação Social Catarí-

nense, em poder desta redação.

Arvores frutiferas
Arveres Frutíferas enxertadas e plantas Ornamentais aas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimente .e
, •

Flori e Pomicultura .

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

--_._-----

l�lr�TuRARIl� CRUZ�:iRO
i·l.

Tr i raoeotes -!4
Li\VA e TINGE BOUPAS

Re·fl.")rrna chcpeo-
Profissbna competente - Serviço rapido e garantido

SEDE SOCIA .... :

PO�TºAh[Eº-g_�
RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.· 68 . I.· ANDAR

�,:).ro(.A POSTAL, fiBJ - TELEFONE sexo � TELEGRAMAS: aPROTECTORA.

.!genca Geral. para Sta� CatarIa
Rua Felipe Schmtdt. 22-- Sob.

_

Caixa Postal, 69 TeL "Protectora" FLORiANOPiJLIS

�·GÜl�ã-�··--aÕ�·���Pãraiiã�····
. 1 Publica relação dos comerciantes e i.nliustriais com seus ende-

I
recoso

. Cada guia' é vendido acompanhado de um mapa rodoviário do

Paraná e Santa &iatadna. .

l\clIiaçãll: Rua Prudente de Moraes, a. 626. - @ul'Ítila.

Ouçam diariamente, das 9 às 13 e das 17 às 22 horas

RADIO IU8A' ZYO 9
1530 ki locielos ondas médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

•

IC as
500,00 o

_...,--�--"'._,_ ...',.,.--.._ ............---,-----_ ...........--_...�-,�,-----_ ...-. __ .. - ....

I

artigos I

de grandei
.i!lc.tualiciade:

COMPRE SEU [lt[IIPlAi'

IHOJE MESMO! I
.

Custa sóCr$3,00:
_______ ... _J

Escritório Téclllco -=;;--êi.';;;«> G�
Cid Rochi! "marill I G,U"Urr'li
ENGENHEIRO CIVIL

j'
A D V o G A DO

Aviso aos 51'S. interessados que, Cl'ímo !lo ci'IGl

tendo regressado de sua viajem aos! Conlltit��o dJII SQc.l.pdt!dlMl
! $':PURALIZA�Estados Unidos .da América do Nor- l

TítuitOlS D.alul'U'it..t<i,oil
te e países visinhos, o Dr, Cio 119-
cha Amaral reabrirá seu escr-itótie

(Rua Presidente Coutinho n. 22),
nos pr-imeiros dias de agôs!o, espe
rando conti nuar a merecer as espe
dais atenções de seus amigos e

clientes.
Pedrs Medeiros, Auxiliar

Vende-se de 4 por Las ·en.1 exce

len tes condições, côr verde (duas
tonalidades), equipado com Qti
mo rádio "Delco ", faróis de ne

blina, farolele lateral, ventilador e

forrado com palhinha arnertcana. Visão maior e .1ais perfei_
Preço - Cr$ 55.000,00. Tratar á que a de um bom binóculo
rua Bocaiuva 1, diáriamenle até alcança quem tem sólida �
ás 11 horas. instrução,
..... - ., -.. .. - .... .. - . . . .. Bons livros, sobre todos OI

Café Otto tl'oduz qualidade assuntos:

p,�ç""',-o (10 seu fOl'liE,,=edor. I LIVRARIA ROSA .

. ... . .. . . . . . . . . . . . '. .. .... .. ... Rua Deodoro. 33 - Florienôpolia
l'INTURARll'

.

,............. . .

Só 8 ·'CRUZEIRO" Tfr$� V�NDr S�dentes, 44 L L- L

tL� Cf

ct�tD\ -=.�'

"# �S:�®fI .

�

Gtt'b'ôAZ IA !
Além das dôres agudas da

má digestão, ha o incomodo social
do máu haÚto e da azia. Com o uso

do saboroso' PÓ Digestivo DeWitt.

desaparecem tais vexames e 811

dõres, pois este remedio moderno
corrige ° mal no seu inicio, graças

.

II sua formula moderna; Diastase
de malte para estimular a digestão,
Kaolin para proteger as mucosas

gastro-intestinais, Carb, de Calcio,
Carb. de Bismuto, Carb. de mono

aodico para neutr'alisar a acidez ex-:

cessiva, que é a causa principal
da azia e das contrações gaatricaa.
Para livrar-se da Indigestão, peça

l&;DeWift'
Drs. NUNElS VARElL� e ANTlllNOR

TAVARES

Advogados
Causa cíveis comerctaís, nnturall

zacões, consultas e p�H'f'('el'C8
Das 9 ás 12 e das 16 ás 18 horas

Escritório: Rua Traja�o, n.· 33, 1$
andar

PrV-,
CR$ 300,00 a CR$

metro quadrado

i
I i
! I
I \ FlIHianópelis

'1-'--CHEVROLET - ESiPECÍAL 1')1:

_____________________________________________________
LUXO 1942

I
i
I
! CASA MISCELANEA di,l;! ri-

II buídora 'doa Rádios R,:C. A
i Victor, Válvula!! e D'II<:.08.

Rt>fil CnütleHL:fQ f:.5afra

E"crit6rio " Residencia
.

Rua Tiradll'nt<lll 4-i
fOlltE •• lWS

.o.
..

ES{H'HÓrio de
Advocacia

DRS.

José Pinó:; Pereira
Sebastião Adroald.o 'Pereira

r(iabriel Pereira. Borge� Fortes

I Rua Vigário José Inácio n. 35f1

Porto Alegre-> Rio G. do, Sfill
...................................................

N Ã e ESQ U E ç 11
A 'I'intararfa Crazeíre dispõe age

ra dos Rlelhores profis!lioaa.i.� ...

cidade para lavar, 'passar e tiagilf
pelo sistema suiçe,

.

R. TIradentes 44 - Feae 11M.

- ,
.

Por C1 09 pessooi'l de fino

paladar Café Oeto é
.era par.

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

Bom �inó(}1I0
Grande visie

Vende-se finíssima sala de jml.
tal' em estilo Renascença, inteira

mente trabalhada, a lj1ão e aind-a

não usada. Tratar à rua Saldanha

Marinho, 16. 1

I

I
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O "I
"

'I'
·

d
li! ,. f

.

t H'
eam. pau amo para 'ommoo sera o mesmo que eu ren ou o Aval

I .•

Já por cl uas vezes suspensa, a I sentisse
o amargor da ilrreola por

par
í id a entre Figueirense e Paula I 5 X /1, jogando com grande super ie

Ramos lerú o seu elesJec,ho f'1(,tri-1 r+da de SÔhl'P o seu valoroso ant a-

zantc DO próximo domingo, esLan-: gonisla.
cio nela concentradas lodas as a-i . . .

I
-

I rhli espo tivo I ".Asslm sendo o Paula Ramos ]f�,
.elJ(:Ol'� r o pu lCO J r.

. "

'

Em conlacto com altos dirig'en- i cnf'reul ar o F'igueircnse com a S6-'

l cs do cluhc da' e"tl'ela -so li l áriu, I
guiutr- ('olblill1i�ão: Brognulli, Chi

\ipOli)'; a 5a,6e1' onLem que ipam es- n ôs e Katr ipi s ; Ncuem, Chocolate,

e Ivan, Lázaro, Ben teví Níoácío,
Fornerolli e Mandico.

o Brasil Intervirá hoje, ma partida semi-final de

basquetebol das Olimpíadas, eníreatando a França.
Os Estados Ilnldcs terão ,ela h'enle os mexicanos.

VUorioso I) CaraVHO! do 4r sObre () FigneirelisP.-- O lJbh'atan
passou pelo Li'ra, continuando oa. liderança. __ o Colocação

dos clubes.- 4 fodadb de boje.
• minutos do jogo, por incorr-er em
.

quatro faltas.
Adalberto Andrade e Gnmer-

cindo 'I'olomiottí
.

foram o� juizes.
Colocação dos clubes

Com os resultados dos jogos aci

ma, í'Icou sendo a seguinte a co

locação dos clubes, POt' pontos
perdidos.

1° lugar - Ubiratan, O.
2° lugar - Pig ueirense.

Doze e Caravana do Ar, 1-

I 3° lugar - 'I'auba lé e Barriga-
Verde, .2.

de vitor-io-u existência. -etcmbro vindouro, as inscrições.

40 1
I':n'a os exames a se realizarem de

-
.

.ugar
- Lil a, 3., I ESTA,'DTO ])0 FTGFE rRENSE F. C.

p rimeirn a quinse de setembro
A -rodada de hOJI"-

.

"1
. da

I)
. .: ,"iuma ,das vistosas "I mnas 'próximo vindouro, para CONFE

ara a. no if e ele hnje, e><n contí- '.
la Ali'

.

L .: Ah aham
,-

nua.ão ao ccrl ame, estão ma1'CU-
�oncf'llllad>l. ala alta _ r .

, , )Ü::NT� DE CAnGA, MESTRE D�

J' •

t acha-se em exposição uma maque- lJl;:QfTE·,"'·' C "BO'rr\G]".1,�["r, PRli\',[E'[-
(tO," os .se@!LUn PS �nc()n f.1'0� ;

- L ->,_"- 1'1. _ln

to (Gilberto), Yadico, Bilinho Lira x ,Figlleieense, Julze.3: lt'- do e�lúrli() "lh'. AdE'I'!)al RalllOs IlO .E SEGCNDO' CONDCTOR iUA-

(H umberlo) e Marcos. 'ValmOl' Borges e ]�l'ico ;-;t1'aelz' (la ;-;il\'c\", qu,c o Figuei'1'ense esiú (JlT:'U;,TA, PR1MELRO E HEGUN-

Lira _ Barbato, Walclie (Wl!- JnniuL con�!rllinelil no sub-di;;triln elo Es- DO CO.'i])UTOR :\IOTORrSTA..

do Estado, dominou o jOgll, 1'01'- san), Pedrinho, Helinho e

Yentu-'I Tauba,tP x Ba1'l'iga-\:el�de. JUi-1
tI'eilu" em tC�Teno d.

oado l:�IO aca- COSTRA MESTHE, PRATrcO,.

çando o al.vi-negeo a cOI1slantes ra. zes: OsnÍ Ballbato e .r-bllclano lado mrl11sL1'lal Orlando ficar.pcll!. l'RATICANTE DE PRA:rrco, AR-

esl'orços. A peleja finalizou com o Bilinho Ioi expulso no� Ú.llimos :\1arlins. . A l118([Uete ([l1'C roi execlltada H.\.[S, P,A,TR.:\O DE .PÉSCA, ATA-

triunfo ,do clube ela Base A,érea, V� �_....... ..-....... __._._..�..- • ..-.........-.._. com nluil.a 'llabilldadr pelos [rmãos LATADOn, MESTRE AMADOR ffr

pr,lo escore rle 26 x 18. A Ill'imei- '-1ft INI flIlG� tf,tS d� � u�I-I"mp-
--;.....-d-

......_.-

Billencoul'l, dá-no� LUnu idPia rle CONDUTOH MOTORISTA AMADOR ..

1'a fase encelTon-sc ainrla In,'ol'á- 11U 1,. '" II�. UU�
,

'

Ia fi S qllão aVllltado é o empreendimen- 2. Também 'pod,el'ão se inscr(>-

vel 'aos aZltes, por 11 x 10. :\'icol8ll lo; ClljO o!,\:amenLo é estiplll.a,clo em
"e1' nas Delegacias de São Fran-

foi o cestinha da rodada, com 12 Londres, 9 (U. P.) - O boxeur gfaterra, 'Cml! a Dinamarca em se- um 'milhão ele crllzeiros, seg11ndo ei,:co do Sul e Ilajai, e l)resLar '"

l)OllloC Os 1101110s d() l'al'a,'ana brasileiro Rafael Zlllllbano, que 110- UUllJO e' o 'UruQ'uai em t�l'cel'l'o. 1 1
-

f'
.

t
'

L
�. .

"
� �

'- r ec araçoes
'

81 .as a re{).or aoo'cm

II'e51J,,'c[1"'0 e�.al�e, excatllando-c:e·
.ie venceu por "K. O." no 2° "round"

'- �" . � "
'

Toram rle autoria ele GOll\'ea (8), o luxemburguês Ehringer, está pelo· sr· Eurico HosLel'l1o, alto diri- "s ele I�ONFEnE'.·'"rE Dn" C_'R''!-A
, 'I' (8) C (') H' J'

' Londres, 9 (Y. A.) - A França
v_ U 10. " '2. ", .. ,

!üu',e la ,ar];}es ·1.' C 10 sendo apontado pelos técnicos como -

I'
, !rentl' do clube ahi-negro, E �jIE,,(",'''rRE' DE PEQUE"NT:' C_·, BO-·sagrou-se campea o lInp1ca da pro- � "CC, _,., '_'l. "- -

(3) e Dan{as (3). Os ence�{adol'es o provável campeão de Slla catego- \'a cicJistica de resistencia em 4.000 Alrl1l tio camjJo de fuLebol, p05- 'J'AGEM,·,.
do Figueiren�e foram ::\'ico lau na, peso leyc. metros, derrotando a Itáli.a.

.

suirá o esladio pisLas ele atleLismo. 3. Para melhores esclal'ecimen-

(12), Clá udio (2), João (2) e
] .011(ll'e", 9 (P. ·P.) _ (Se1'vl'PO es- cllladl'as de \'(llr' P b'lSCII el e 'm

_ � u "Londres, 9 (V. A.) _ �Iarl'o G11ella
' ,� I '< 1 .. l, -

los sôbre o assunLo .em ap1'eço, .os
Buayentura (2). ljecial para o Brasil) - O notável 1 I' l" 'b d

. ela ItMia, sagrou-se campeão olillll)I'- ,p as e coo Dr ayelS al'qLll' anca as inleL'essados deveI'a":o pl'O"lll'ar' "',

üs Cjuadl'os jogaram assim cons- peso leve brasileiro R B. Zllmbano
v ..,

I
co ue ciclismo em 1.000 metros. e um mOldelar ginásio. Cal)j' 'aI11'a dos Por'os e Sllas Del",-

tiLLüdos: (elllonstrou, esta noite, se!' um dos
" " �'

11 'S' t
"

']" t 'I
(3 nllld e' número de ,p·essoas têm .

Caraí\'ana
.

do Ar _ Hé.lio (Ro-
tal,' ca cgonzaaos pngI 1S as (e sua

fI
gamas.

, categoria. Na opinião de alguns téc- cnley, 9 (V. A.) - A ftália ven- vi,.;itaclo a exposição, havendo Lo-

dl'igues e depois Conrado), Ca1'- nicas é bem possivel que Zumbano ceu a proya final de quatro sem pa-
CapiLania dos Portos do Esta.-

\ . tl'a-o C0111 'j DI'11a a "O 1
dos colhido a melhor impressão. d 1 Sl C t· ,

.

pes, Dantas, AurélIo, Gouyea. (Mo- venha a ser o campeão de sua c1as- , < III loca em L. ugar
r O (e a. a arllla, em Flo·rialHl-

racy e depois Hélio). se. Zl1l11bano derrotou de forma es-
8 os I;;stados '('nidos em terceiro. O estádio do Figueirense será volis, i de Agôsto de 19118.

F" I' N' 1 ,pctacula!' o luxumburguês N. F. Eh-
.

um dos mais modernos do país e �\'.elson do Li'Tamenlo COlll�-
19uelrense - salas,' ,ICQ au, ringer, no segundo assalto. Londres, 10 (U. P_) - O ,iuri possibililál'á a mocidade catarinen-'

Boaventura, João, Cláudio (Rena-. O pugilista brasileiro mostrou-se
nho- - Escriturário da Classfil

to e d'epois 'Célio). I' superior
em todo o primeiro assal- de ap-ela\:ão olfmpica l'econheCt'u a se in Lensa atividade esportiva; "G, - Secretário.

,Servirrum comO' j,u,izes os. srs. tc:, lIO' 5lu�1 além de aplicar golp�s vitória norle-americana na C01'- .adaptando-se a formar enll'e os

. . .,
vlOlentlssullos se houve com boa rida ele !tOO metros com reveza- maiores alle{as do país.

Oscar Calpela e �nco .8tra-elz Ju- técnica., No segundo assalto o ..iuizJ menLo, pois o exame do filme 1'e- Em declarações a nossa repo,rta-
nior. suspenrleu por alguns instantes para

advertir o brasileiro quanto às suas velou que os al.lel!ls não comete- gem, o sr. ELll'ico Hosterno dissc

pegadas. Reiniciada a luta, Zumba- ram a falta quc lhes fora atribui- da satisfação com que os paredl'os
no colocou um tl'emendo golpe de da. Com isso, a Tnglelerl'a desceu elo alvi-neg'l'o acompanham o dcs
direita no maxilar de Ehringel'. O
lllxemburgues caiu como Ulll fardo r, pal'a scg'undo lugar, j)rl'elendo sua senvolvimenlo elas obra�, espel'an-

quando o juiz chegou a contar dez líniJ;:a medalha ele. OUl'O. É a pl'i- do intensificar a campanha em

ensaiava levantar-se. 'I dmeil'a yez nã hisloria dos jogos prO' essa notável iniciativa-.

olímpicos, que se revoga a procla-,
mação dlIm' vencedor, e aliás a

f,ercei1'a yez ql1e se modifica qual
quer clecisão relat.Í\ a á colocação
final de qllabqul'r jogadores.

Campeonato

Prossegue bastante animado o

Icertame ci ladino de basquetebol,
que a Invicta Federação Atlética

GatarinE'nsc vem realizando tôdas

as segundas, quartas e sext.as-Ie i

]'CIS, na magn if'ica quadra do Lira
'I'enis Clübe.
Aute-ontem, embora o frio rei

Dante, l:f'gTllm' assístêucia- subiu 'a

colina para presencíar os jogos
programados para aquela noite.

Cm·avana. do A?' x Fiçueirense

o embale inicial da noií c reu-.

niu os "Iívcs" do Caravana do AI"

'e do Figueirense. Este, que leve

os seus pr-Imeiros prélios t ran stc

i-ides por 'aiyer�os motivos, fez a

. Slla oxtré ia, llão sendo, porém
mui Lo' bem �uc·edido. O Caravana

(lo 1\1', qne inega"elmenle
um dos ·mais Ico:111'p1et05

1l0�Slll
.. Leams"

Ubiratan x Lim

A seguir defront.aram-se os

qllinletos do Ubiratan e do Lira.

Diante do gTande 1)oderio da in

yicl a equi1)e de Rubens Lang'C' e

aluando com pouco controle Mc

nico, o ,esquadrão ,do Lira não ·foi
bem sucedido, tombando peJo alt.o
es'core ele 23 x 8. 'Com mais êste

grandc. ll'iunro o Ubiratan COllSO

lidou sua posição ode lideI' invicLo
do cel:lame, 'Üm])ora jogan,do �Ies
faleado do concurso' ele Érico Na

zareno, c Rdí, seus mellJOl'CS' cle
n1('11 Los.

Marcaram os ponlos para o yen

cedor: GilberLo iS), :\1arcos (6),
BitinIJo (5), Vadico (2) r ::\'iHi

nho (2). Os pontos di) Lira foram
feilos .por VClllura ("), HrlinllO

(2), Pedrinílo (1) e 'Yij,;on (1).
. Os lluac1l'o� 1'0l'am os .spgllinles:
l:ilil'nlnll - .'i i ltin ho, HLllnbero

Direção de PEORO PAULO MACHADO

Citadino de Basquetebol

EDITAL

Henley, 9 (V. A.) - Os, Estados
'('nidos venceram a prova de "oles
a oito, a ó ltima realizada hojé no

Tamisa, e que serviu de encerramen

to à parte de remo dos Jogos OJil1l
pieos de 19rJ.8.
Em segundo lugar colocou-se a

guarnição da Tnglaterra, com a No
ruega em terceIro.

Londres, 9 (V. A.) - A prova fina 1
de I:c III0, single scu]], foi vencida
pnr \Ienyn 'Ynoo. da Australla, em
7 minutos 2!" 4/10.

Londres, '9 (Y. A.) - A prova final
elo ('ail�peónato olimpico de espa(la,
individual, foi venciela p,'I() italiano
Gino Cantone, com 7 vitórias.

Herde�'-, 9 (V. A.) - A prova de
"dol1ble-.,sculles" foi ganha peJa 1n-

sa luta o campeão de '17 fará cri

trar no gramado o mesmo corijun
.to que pnl'l'enloLl o Avai. Aliás jul

gamos acertada a decisão, "isto que

tal oonju n l o correspondeu plena
mente naquele encontro. embora

Todos os "players" acima estão

em excelentes condições técnícas e

físicas e muito conf'iantes no su

\cesso do esquadrão.

Dro 'Osmar Cunha I
De sua viagem a São Paulo, on

de J)ermanHceu alguns dias l'e

gressou domingo último o dr. Os

mar Cunua, j)l'csiclpn!Je da Fede

raç:1\o ALlrÚca Cal al'inense, car

go CjlH1 reassumirá, por estes dias,

( (

PAsr,Oli ONTEM O KONO' ANJ-

YERSÁRlO DO BOCATl'YA

Foi grata para o esporte cata

iínense a data de onLem que as.si
nalou a passagem cio 9° aniversá

rio de fundação do Bocaiuvo Es

porte Clube, agrcmiaç:,ão filiada à

Federação Calarinense de Des

portos e' que tem em Agapito Vr

loso o seu maior incen l ivu do r. Na

presidência do Clube da iua que

lhe l'mj)l'esLa (l nome enconba-se

o sr. AUl';cln Campos, depu lado 1. De ordem' do 81'. Capitão dos

l'sl ad ua I e dr-stacadc esporLisl.a. Portos dêste Estado. faço saber'

MINISTEBIO
DI MARINH,I

Capitania. dos Portos do
Estado de Santa Cãterine

EXERCICIQ DE 1948

�O qual en víamos, embora com a C[11em interessar possa, que S�

Clube
atrazo, os nossos eumpr ímenl os acuam abertas nesta ReparLição;
pelo transcurso de mais um ano ela pr-esen íe dala ao dia quatro de

�<to cuUTln�!
{e »Jllé'lIlJÜ\ I

�'·"C'H:r!.lHmh1l; 4)�'Ó-{1'l'''''''1<'''
'::'. to.... D d<i FilVU'ah'ol:.

SENHORITA!
A ultima creação em relri-·
gerante é o Guaraná KNOT'
eM GARRAFAS GRANDES

Preierindo-o está
a moda.acompanha·ndo

o Crédito Mutuo Pr;d'i;I,-�fe�ec..
aos sellS associados o melhor pia.
.0, R••elhor sorteio" por Cr$ 5.OG.

EM MOSCOr O PRóXIMO CAM

PEO::\'ATO EeHOPEU DE BA,S

QUETEBOL?
Londl'f's, 10 (r. P,) - Os. l'1.1S50S

lomaral'll Ilojr llma decisão sensa

cional e inesperada, su�pendendo
�Clr boicoL 'conLra o basqnet,rbol

mensais.

no centro
pr-(ECISA-SE

Tr"tbJ' à rua Tiradeotes nO 5·
Telefone 1 J�3.illl,'rnaciunal.

:\!àis Cjlll' isso, conyiclaram n1<'S

mo 'a Frdcl'a�[o-rnLcrnacional de

Baskelhall a reallzar em Moscou

(I próximo campeonato eu.rOllru.

Essr convil(' roi Jeilo quandO
uma delegação russa, com Sl1I'ln'e

za g'l'ral, sllrgill na manhã de ho,ir
na pl'inwira reunião plena 1Ia Con-

COMERCIA.N'fE: »t r.m u..
1i'�O à B:ibliotecm do Centro .&ea�·
ftrnieo XI Õt.1 F'e"1enlro.. Crufi:
triJ'Joufx ia, llI�l"ln).. i)&l":3 l1 1(pni'Jl>.t-

l'f'fllizaela drsrle Hl'lG ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(Formado pela Facúlelaàe Nacio·
nal de Medicina ela UniversIdade I2UA 0,000.00 '35

I Precisa-se de uma. que durma fó.
do' Brasil) nOQIAfYdpO�/5 -SANTA CATARINA

I
Médico por concurso da Assístên-

,. ra
do emprego.

cia a ps'tcopatas elo Distrito
1 1 ' Informações rua Rio Granda di)• Federal RUA CONSELHEIRO MAFIlA, casa grande com 6 quartos, sa aJa-I.

'

Ex·interno dr Hospital P,oiquiá· ,',' 1) C '" 290 000 00 Sul n ??
trico e Manicômio JudiciÍi.rio. nheiro, etc, Ser\"e lambem para CO�:,lClO. reço r",'.;. , . . ...-

da Capital Federal
. IlUA CONSELHEIRO MAFIlA, premo de comércio com 2 pavimen- PAGA-SE BEM

E�-��:J�d1ad::ldos�i�a �eas�a�:ir�l-' tos. Preço Ce$ 350.000,O?. ..
"

CLíNICA MÉDIOA - DOENÇAS RUA DEODOIlO, prédio com 6 quartos e demais instalações. Pre- Empregue bem o seu din'hel
NHIWOSAS

'

ço Cr$ "50.00000. '

d
-

d "C láConsultõrio: Edifício Amélia 'IlUÃ AOvr'mANTE LAMEGO, ótimo prédio, construido em terre- ro, eempran O açoes O O

N��sidê�';i�a: 3nua Alvaro de Car.' 110 de 17 x 30, lodo murado, com /1 quartos, eLe. Preçe} c-s 190.000,.?? gio Barriga-Verde".
valho, 70. IlUA IlUI BAIlB@SA, casa com 5 quartos, construi da em t err eno ••.•••••••••••••••••••••••••

T���O��' às 18 horas '

de 2-í x 86, Preço Cr$ 120:00°,90 .

Oonsultói-ío .; 1.208. RUA JOSÉ MENDES, bangalô novo, com 3 quartos, etc., eonstrm:-
Residência - 1.305. do em terreno de marinha. Preço Cr$ 50.@00,00 .

RUA RIO üIlANDE DO SUL, casa com 2 quartos, tendo 8

10 x �o. Preço Cr$ 35.000,00. .

RUA ALMIRAlNTE LAMEGO, 2 pequenas casas construidas
rena de 5i x 70. Preço Cr$ 80.000,oo�

RUA SA:'-lTOS SARAIVA (Estreito), bangalô completamente novo,

corn 3 quartos ,e demais .instalações. Preço Cr$ iOO.OOO,oo.
RUA 7 DE SE'rEMBRO, casa com 2 quartos, ele. etc. Preço Cr$

�0.000,00.
PIlUA 7 DE SETBMBRO (Estr,eito), casa com 4 quartos, etc. reço

Cr$ 55.000,00.
.

,CAlPOEJIlAS, casa com 2 quartos, etc., tendo 0 '1e'l'reno a área de
!'l6.000m2. Prevo Cr$ 50.000;0. .

.

CAPOEIIlA.S, casa desocupada com 3 quartos, banheiro, água quen-
te e fria, instalação sanitária, ,etc. Preço Cr$ 60.000,00. • •••••••••••••.•• � .

. TERRENOS
IlUA IlUI BARBOSA, tendo 8,50 x 50. Preço Cr.$ 15.eOO,@-o.
RUA CONSELHETRO SOUZA FIlANÇA, tendo 15 x 30. Preçl'l Cr$

4.0.000,00.
RUA �TA. LU7,TA IRstreito), lendo 50 x �O. Preço Cr$ 50.000,00.
RUA GERAL (Estreito), tendo 20 x 45 (fund,os rua Tijuca). Pre

ço Cr$ 20.000,00.

terreno Tendo necessidade de comprar

I uma ENCERADEIRA ELÉTRICA.
em ter- afim de facilitar minha profissão de

ENCERADOR, tomo a liberdade de

apelar para as pessôas.de bom co

ração, afim de conseguir reumr. a

importância necessária á refenda
aquisição. Muito grato fica-lhes G

Encerador JOSÉ ·DE OLIVEIRA.

FAZENDOLA E INDUSTRIA
Ciínico � operador' BARREIROS, pequena fazenda, com pastagem para 38 . cabeças,

Consultório: Rua Vitor Meireles. 26.
com uma indusLria de l)rodntos de mandioca. ;.;agü, etc., demais infor-

Telefone: 1.405
Consultas das 10 ás 12 e das 14 ás mações rJão-se neste Escritório. Preco Cr$ .z80.000,00.

Dr. Newto! t' D'Avl'la 1.'1 hrs, Residência: Rua Blumenau. HIPOTECAS
22. _ Telefone: 1.620 Acei I I) capi tal para empregar sôbre garalltias hipotecárias. SigilioOperaçõos - Via ii lJrinárias - -� -----

íl)ceaças dos intesti1!10S réto, anus • Dr. Mário WendhauseJi I' ;;;a.;,;h.;.,�o;.;.l.;.,l.;.,ll_().;.' .... _Eem.rroidas. Tratar!m�nto da colite
amebia, �na. Cllnica médica de adulto_s e criança,

II OUCIFisioterapia - Innfra Vermelbo. Consultório _ TrajaDO, 29! lt

��ulta: Vitor Me' ireles, 23. Atende' Telef. M. 769
Qlirlameate às li,3r1'� brs. e á tarde, Consulta das 4 ás 6. hor�. ! PROCURE A
�"i�16R:'�s. e,:. �1.(.l�D� ���:ê�.��; Residência: F�!f:f. S�f;idt D. 38.

I

III
·

t
..

.. "Colég'j( ,J-B-a-rr�ig-8-,--V'-'-e';;"r-d-e-"-C-Bm-i-se-••--G-r-a-v-8t.'-'-j--P-·i-j-a-u-lt-., .a.1a . "�r'I.a dencia. rec'en temen te cons-

está eonstruiR,llo o seu majesto-! Meia. da. melhorei, peloll ue· I II I " truida' à rua 'Souza França.
ii. :fN'édio e unecessita de SUBI' norea preçoll .6 na CASA' M1S j RUIil Fdippt'! Scbmidt 48 Tratar com o proprietario
TsMosa cOla�f�o�r�a���ã�o� �C�.E�L�A�N�E��A�;.R�u�a;c�.��q�(;�.u;'..'�-�����������������������������.';a�'ãr�u�a�B�1�u�nn�e�n�a�u�n�.�6�8� �

I
I

(ada_o �ocial do ('0 f.A.�ado,)11 LOJA Das C"SE IRaSPNünO!haOS llOMOII d'letiab ld��.� c.� i>'�dtR' ii � A H 14
��OQl'Gm�&� � � ••�

=�='�'='=':='::"""""':"""""""IEspecializa::.::sarfigos
para

-
_ •••••••••••• - CI'fÜ •

lI\lt m......
E CASEMIR "'S "'T.oI1- �. u, h , RECEBEU VARIADO SORTIMENTO D .n. iv r:-:

;l8etsI •••••••••••••••••••••••••••••••••• ..,. ClONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E'SENHORAS.
.

MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS
� fê) _··,. (> P,- o .. 'O "�(Io.I,I 0Ít.�.Atl!l'.,t.�.()OlÕil •••• ,,,. •• dI •• ,. PARA HOMENS

ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA-
� GIl OIorCjGl •••••••••••••••••••••• •••• e lI TAS, PIJA1\1IAS, CHAPEUS, ETC.

=�.��.�:)..�����:��:�::��:�:::::��::::����:����:�:��::�::� ludo pelo menor preço da praça
faca lima visita à Bossa CO§i) e verifique

108808 preços e artiges
........ ,fi ..... " lO ••• lO • � or, •••• C\ o ... " a _ \I • t> ., CiO • <II • _ .... v .... o '" e '" ... '" ... f) '" &I � ... III .: ... ,.. ... � .... " o., 0).

�ad.ew1tf1).mMJ ta� li� éh� ��
�oae�.... de�......w.��.

G FITIL
.

I' (onespomleiicla
Comercial

Confere
Dipl.ma

METODO:
Moderna e Etu::iePltá

DIR,EÇAo:
IlméHa ti{ Pi\Jozzi

IUJA ALVIl. RO DE CAAVALHe. 65
.'ft. POLYDORO ERNANI DE S

THIAGO
Médico e parteíze

•• Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

'-!teRças dos órgãos internos, esje
_ahllcnte do coração e vasos

DGooças da tiroide e demais gían
dulas internas

aiBica e cirurgia de senhora-s
Partos

FISIOTERAPIA - ELECTROCAB
BIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
Br€)RMUO DE CONSULTAS: - P1-
ÜJ lIIl:mllã: Das 7 ás 10,30 horas o

�ospital de'Caridade. Das 10,30
�2 .oras Da Maternidade (Clin

de gestantes)
A tar«e JlG consultórió das 15 Jã� 19

horas
CONSULTóRIO :

Rua Vital' Meireles li. 18
FOJle manual

1.7Z�RESIDÊNCIA:
.�venida Trompows 'i 62

____F_;_o_n_e manual .,�
DR. LINS NE_yES. _. _

.iretor da Maternidad I e médico dlt

Hospital de Califidade
aJNICA DE SENH)pRAS - CI-

RURGIA PA/RTOS
•i:!lgIl9StiCO, control� e tratamento
especializudo da gr;'�vidês. Distur
hio$ da adolescêncí

í
e da menepau

!'1lI. ,Pertubações TI enstruais, i;1�l'l'
.açõ'es e tumores o aparelho 'geuí-

.

ia} 'feminino.
.peragões .do llt:�).'o, �vári�s, trcH,
!lias, apendlce, bell nias, varizes, etc.'

clrur{§lia plástica., do perineo (ru-
iscas)

,

.}iJ
k.SSISTENCIA A, O PARTO E OlT·

RAÇõES d BSTÉTRICAS
Doenças glandl1l res, ·tiroide, ová
rios, llipopise, etc, )
iDisturbios uerv-os( s - Esterilit-iade
_. Regimes. I

Consultório R. JO�(ão Pinta 7 - Td.
10461 )

,

Resi,d. R. 7 de Setembro - Edif.
..!Cruz e Souza -

�

Tel. 846.

Clínica Médica e Cirúrgica de

DR. AUJOR LUZ
'

Médico-Operador-Parteiro
Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia .;. Cirurgia Geral -

Doenças de S�nhoras - Partos -

Vias Urinárias - Rins - Coração
- PU]!J.\.ie.s-/_:_ Estomago - Figado

'.ljratamento da Tuberculose

J Pulmonar

Rad;iologia Clínica (Raios X) -

EVetrocardiografia - Ondas Curtas

�dutotermia Eletro - Cirurgia
Ultra-Violeta - Infra-Vermelho

Consultôr io e residência:

Praça Pereira e Oliveira (atr'áz do

Tribunal) Rua Santos Dumont, D. 8.

Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6

_ Fone 841. FLORIANóPOLIS

l
IIII C A P I T

Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais, conce

.íendo"mais outros beneficios de caruter assistencial.

Representante' em Florianópolis:
PEDRO NUNES

Ruá 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 29,€18, além fIa Jóia

inicial de Cr$ 11.J,00 apenas.
Participação nos lucros

DR. A. SANTAELA

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

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 732

Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL _ ALTA CIo
RURGA _ MOLÉSTIAS DE SE

NHORAS _ PARTOS
Formado pela Faculdade de Médi

cina da Universidade de São Paulo,
ondl foi assistente por vários anos do
Serviço Cirú"gico do Prof. Alípio

Corrêia Neto
Cirurgia' do estômago e vifl! ci.rcula·
res, intestinOs de1ga:do e gr'o'sso, tirai·
de,' rins, prós'tata, be.xi,ga, utera,

ovários e trompas. Varicocele, hidro-·
ceIe" v.3.rizes e hentas.

Consultãs: Das 3 ás 5 lloras, ã' Tua'
Felipe Schmidt, 21 (altõs da Casa

Pàraise). Telef. 1.598
Residência:· Rua Esteve. Junior. 170;

Telef, M. 764

\ Dr. Paulo Foute.

VESTIR-SE (OM CONfORTO E ELEGAHCIA?

Mello

'4h'
��t ,

ml)U.to"�lIa \"4brtoall; .

!\ (;af./6 ·A Cl\PITIl.L· ahom€.'. Q é.lt'��fiaO dom
d� vhdt� an.b0 dtt!l @fl'llh3o?'6'lm 4mC.1t QCmiO,nae; MATRIZ f.I):,il1

Fabl'lc::ant. e distribuidores do. afamada. coa

fecçõ•• -DISTINTA- .. RIVET. POIIISUO um gron';
d. SOl'timfolll to' d III aasf1.Jmiro... t'iHlalrlO." brirall
b01!\11 • bal!'Clto., dgodõeo, 'mo�·inll $ c,lI'iamontol
po,.1',I alfaiC'ltl!illl. ('Ué l'('Cl!lb� dinrttc,Unente I da�

Snflfh Ooml'tZ'd�!ltt'i!!ll d(ll· \l(.t�l'br' � � !lCI-nbd,>J d. lhotl {;a:a:n'Gm 'HO

Flo!'i�!l.t6�clh. '�,� F"'�!.!\TS .�� 2:, :;on"��_� � L.of.�.

i -

,

\

Dr. LindnU-o 4. G.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Conlltitui!';õea de sociedades
e aeniços coreb.to., em geral.
'Organizações contobei•.

Registrai e marcoa. di..pon'do.
no Rio, de corre.pondente.
Eocritório: Ruo Alvaro de

Carvalho n, 43.
Dali 8 à. 12 hora.,

Tel�{one 1494

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

Assegure desde já um

NATAL fARTO E FELIZ
eem aacrif icío financeiro, adquirin
do, em suaves mensalirlades uma

CESTA DE NATAL

.��q:t
c::::;Y®T�
A�eJlte nesta Cidade:

B. SOUZA
Caiu Postal, 32i

VENDE-SE
Um terreno na checare do

E�panha. Tratar no cer torio

do Tabelião Brito.
. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. ..

COSINHEIRA

Encererdor

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

PASTA DENTAL
ROBINSON

/(UA VOLUNTARIOS DA PÂTRI ... N,· 68 • I,· ANOAR

c:"'�,, PU:.' "l, !>,,�, ' rELer'O,.E 6��Q , rElEG�"''''A:i: ,""0f�Ç10�A.

Agencia Geralllara S:Catarina
Rua F�'lipe Schmidt. 22--Sob.
C. Postal, 69· Te!. «Protetora»

FLORIANOPOLIS

Aluga-se
Linda e confortavel resÍ-

�
"Mme'9-";if4tl"!01.�

<
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RIO� 10 (V. A.) m. EM QUE PESASSE�fi VIOLENTAS IIHPUGNACÕES. O \�CÔRDO iNTER·PARTIDÁRIO FOI RATIF!C& \ 1

PELA CONVENÇÃO UDE.NISTA. O SR. PRADO KELLY, QUE DEVERIA EN ELEITO tOGO AO Pl1IMEIRO DIA; ESTA

AINDA ESPERAN�O AMBIENTE PARA A DESEJADA UNANIMIDADE. SERÁ ELEITO, ENTRETANTO, APESAR DE NÃO

UAVEH "'Ton�A.no PÉ'� NA DIREÇÃO DA CONVENÇÃO, QUE À SUA REfElJA INVESTIU PARA TEMAS PROIBIDOS ....
-----_._--------------------_.--

H�!�o,,,'�!, ,!,�"���!!' \
I

- em 1552, roi eOílcerJido a Je,
.

..

r- A'.
�

"t . VM ,It S ..,..�. I
'

rón imo de Aguavo ()� poderes pu- iii q,..p � 1 (li I U tiO �,gre li 1a �
ra uxplurar (' povoar, ao "pl'oün- 'l!...), ..... �_\l s � -

" !. . ,
'

I'cias dos Ai-nucas e da" Amazona,;;
_ em lô3(i, .Ant'·mio Felipe Ca- A. Gerência do CTédito Mútuo Predial, avisa acs seus

.uurào alaco u e tornou U reduto assúciadcs residentes no ESTREITO que a partir desta data,

holandês de Goiana, em Pemam- i esta encarregado de efetua:r a cobrança nessa Localidade o' >'
huco ; i sr. Migl.wl Souza, residente à rua dos Navegantes 505. i

_ em -16',5, João Fel'nandeS)1 :... _

Vi eii-a levantou acampal1lcnLo do

��on��Il��:�1:r:\JZr�1a�d;1:�Cl�1�;���0 c�� Juventude Espírita 10 trabalbo aos do-
as tropas de Soares Mor-eno e yi- Ill'lll1ir-se-i'\o, hoje, na, seclf'" (�o Iminnos e Irlriadns'
dal dr Negrc i ros ; C l' '\ I' I 'p tolo 'S -

• !.., "Amor e .i.. r o �"'- 0-; , h, Rio, 10 (:\. ;\l.) - Pelo Ministre}'
- em 16i5, o brasileiro Valen- 19,00 hs. os sócios da j nventudc I do Trabalho serão apreciadas,.

tim da Rocha Pila chefiou a in- EC:IJj'I.'l·la clr Florianól)j)lis que, cm
� ainda esta srmana. as couclusõos

srur ei çâo rios hahi tanl.es de Pene- assembléia geral, lraLarão as rí íre- , I 1d t u, na cumissão
í

nr urub irla nr e <1 )0-
do, cunl.ru os holandeses; Iriz es para o seu (,l'abulho soc ial e

rar a l'E'rOl'ma fia porlaria snhre
_ em 1708, foi fE'riclo a bala, educativo nrs�� '10 ,eJ1.lrstrc rle '

.<

to de !marclas de transito, mer'ccen-
.

Go- 19'.8.
o

í

raualb o aos doming-os, 'feriados:.
� em 11m atentado po litico, o

do parecer favoravel. vernaríur rio Ceará, L; ap i tão Car- .

I R,:l-
e riias santos de guarda. A 1'1'I'ur-

v ' u' Os progr-arnas semana,', De a

Após, foi a sessão encerrada e los Ferreira: .. ma visou atualizar a por'Lar ia que-
L � Jio (;l1al'lljá c ;;,' �,�.s,,,,e� L� cslu-

outra convocada para o dia se,
_ ('\11 1�,10, ch eaou a barra 'ela .

L
- daLa de ,1.910 e que não est at-ia

�
L dos ela í'llo sol'ia rsvinLa, eruo

guinte, baía d c Guanabara (Rl'O ele· Jahei- I
.

L
- dando os resullaflos r-sncrado s,

Ue ue provave mente, urna o rren açao

1'0), a esquadra francesa cio Ca1Ji- num sent.idu cada \ ('Z mais produ- provocando n-regularírlades no

tão Jean Frarrcoís D-uolcrc, que L' t
" runcíonarnen Ioda indúslr ia c do

, J:, e e 1\ O C pos O ao S('l'Yl(,'O (10 puro
vciu atacar o Brasil; Cr i st ianismn.
_ em 1796, o Capitão dos par

dos da Vila ele .Pórt o Segui-o, An

LOnio :\1 ariano Borges, com ape

nas 17 homens emboscado próxi
mo á Santã ,Cruz, repeliu 120 ma-

rinheiros franceses;
.

- elTi 17H, nasceu 'no Pôrlo

(J)orLlIg'al) o poeLa 'fo.J'l1az AnLô-
llio Gonza,g'a, cantor rle "Marilia"

aCl!�a(,'õcs,
ele Ba l'1'OS,' c um ,dos conjumdos da "Inconfi-

Pessoas e
dência .\rineira";

- em 1815, um alvará do Prín-

cipe�Rcgente, D, João, declarou
que o dia 1° de abril ele 1808 reyo

g'ara a caria régia de 30 de a,gôsto
de 1776, podendo então, os ouri
ves de ouro e prata, exercerem li

\Temenle �ua profissão no Bra

sil;
� em 1823, em Belém do Pará,

foi l'rconhecida a inrl�l)endência
e o império tio Brasil;
- em 18:23, uma proclamação

aos pal'aibano� anunciou a que
da da COllsLiluição, em Portllgal;

- em 1827, [oram cri�dos os

c ursos j II J'i'fli cos do Brasil, em

Olinda, Pel'!l:llnbuco c São Paulo;
- em 1837, na Vila de Viçosa,

Ceado Jla�cel1 AnLônio Tiflúrcio
Ferreira de Souza general do
Exél'ciLo e herói da guerra do

Paraguai, falecendo em Fortaleza
a 2'8 cle março ,de 1885;
- em 1867, ,durante a guena do

I
Ptnagllai, travou-se o combate ele

Palmal'es, saindo vencedores as

no-;;;as tropas solb o comando do

,Coronel _-\ntOnio da ;:;il"a Para-
lllJ o�;
- cm 1913, foi assassinaclo em

Recife (Pel'llamlmco), o jornalis
ta Trajano Chacon.

ri ndl'é Nilo' Tadasco
.. '. zaa

PeregrinaçãO'
Hamburgo, 10 (U. P,) - Signa

tários católicos do mundo inteiro
conduzirão, domingo próximo, uma
peregrinação de centenas de mi
lhares de católicos a Colônia ce

lebrando o aniversário da fal�osa
catedral inicia1da há setecenLos
anos. O cardeal .\Ilicara, enviado

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO especial elo Papa, celebrará a pri-
O Escritór' .J P t'd S

meira missa celebrada desde a

T 9·
10 me . ar 1 o ocial Democrático, a nua Felipe Schimidt

N. L, atende aos seus correligionarios para qualifica"ão
guerra na caLedral ele Colônia

<las 9 ás 12, e das 14 ás 17 horas todos os d"ias
eleitoral cujos danos foram reparados co'�

______

-=- �----:-:....:::.:::.::....::::-=:.-----�d�o�n�a�l�i�Y�O.:S�e1�O�mundo inteiro.

" .... I'" - , _

Agosto de 1948de

Câ:mara Municipal
ladica,ões' importantes serão objeto da
ordelll-do-dia da sessão de amanbã

Na

são de amanhã, terça-feira, será
matéria na pauta da ordem-cio-dia.
3) - Indicação, tambem daque

le vereador udcnista, sôbre aurnen-

Reuniu-se, a ora regimental,
ante-ontem, a Câmara Municipal,
sob a presidência da SI'. Batista Pe

reira e secretaria dos 51'S . .J osé do
Wale Pereira e Hamilton Ferreira,
comparecendo 13 srs. Vcrudorcs.

• ••

l�DICAÇõES IMPORTA�TES
O lider da maioria, sr, João Batis

ta Bonnassis, encaminhou à "Mesa,
com pareceres f'avoravcis rias Co-

Alguns pingoscu] amissões, três indicações para
votação requereu urgência.

São elas:
O

.,. "

1) R t
-

j S' li I Diário, de .) do corrente, e.m- epresen açao lO mc reato " ..

1 E 'de'
.

d
101'ma de comen làtios, reprodu-

(,OS mprega os no omercio, esta
z iu sevcras acusações contra os

Capital, regulamentando o horario
51'S. Emlwi,q,no)r .\Ila�edo �oares,

dc fechamento do comércio em ge" '

dr. Danlon Johim, dr, 'Cados LU;I,
Tal, assunto êS_88 de que se ocupou jornalista �lacedo
I() Cónigo de Posturas Ol'a em tran-

�oal'es e

"lJiâ/'io C(1/'ioca".
A re,[llll�a a essa�

pag'as :pelo :31'. A,e1emar
foi \"cenwllte e solene.

:sito na Câmara. Apesar dessa cir

cnnstancia, o parecer é pelo seu

encaminlwll1ento ao Executivo_
2) - Indicação do sr. João é. da

Rosa, pleiteando denominação para
os pontos de automóveis ,das Pra

ças 15 e Pereira e Oliveira, respec':-
tivamente, de "Clemente-R'overe" e

"Olivio Cardoso". Face ao pedido
da União Beneric�J1te dos Chatlfreurs
de Santa Catarina, para que esses

atos se efetllem no próx'imo dia �3,
data dedicada à classe, requereu
o lider da maioria urgência para

votaçà'o, o que foi deferido. �a ses-
w.,..,.,.._-__ .w.__-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-.-_'"

Boião Beneficente
dos Cbaulleurs

jornais, o� mai$ insuspeitos, er

gol! eram-.'e CUD Lra a sordidez das

imp ulaçõe� Cf u c o Diário aco-

lheu. Entre os acusados esLão
uelenisl.as exallatdos, ,como o�
81'S. J. E. ele }Jacedo Soares e Dan
ton Jobim .. \s preferências políti
cas do Diál'io Cr(/-ioca - órgão bri

gadeirista 'cem por cenLo - são
conhecidas. :'>ião nos CLlmpl'e de

fender êsse,; Cúl'religiOllários da
U. D. N. ;'.{as, à vista da atitude do

ól'gão nd'enista. nesla CapiLal, e

em face da inl rira improccdência
das acusaçõe�, recomenelamos aos

srs. udenisla" que leiam U Diário
Cal'iocu, em suas edições ülLima
l1lellle aqui che,garla�. Se o l'izc-A Fniã.o Beneficente ,c]IIS Cllaur

felll'� realizam no dia 1:3 do cor

rentc (cla(a eonsag-racla aos feste

jos da cla;;S'e), uma scssão solene;
ás 18,30, na sene cio Clllbe 15 de
Olll nllJ,ro, pal'a rlar posse á sua no

va ,diretoria, qlle rstá a��im orga
nizada:
Pre$Ílnenle: Julio Cesarino da

Rosa (reeleito); vice�presi{!enLe:
Marcos Nlll1es Vieira; 1° secreLá7
rio: Joaquim Ribeiro Borges (re
eleiLo); 2° secreLário: Osmar
Eloy Mei,ra; 1° tesoureiro:, João
Claudino oa Rosa; 2° tesoureiro,
Rubens Alvaro da Silveira; elele
gado gel'àl: Antônio Vieira Ma
chado (reeleito); ad-vogado: Dr.
Rafael Cruz Lima.
Aristides Mariano da Silva (re

eleito), Adalberto Moreira Paz,
Argeu Silva, Guerino CaTminatti
(reeleito), José ele Freilas (reelei
lo), Gercino Botelho e Jesuíno Jo
sé Es;pindola (reeleito).

rcm, ycrão (Ille .0 "Diál'io da l'aT'
de enrlo,-;sol1, mais llma \"e7" agres
sões gravr� 'conlra udenislas e

qlle êsLes foram apenas viLimas de
uma calúnia ademal'ista.

Conferência da
Vrnz Vermelha

Estokolmo, 10 (U. P.) - Uma
nova COllyenç50 para vroLeção aos

civis na guerra será discllLída na

Conferêll'cia da Cruz Vermelha
Internacional, llue se rea']'izará em

Estokolmo de 20 a 30 do correnLe.
SogLll1do anunciou o Burealí ele

Informações, serão LamijJ/ém estu
daelos a revisão da Conyenção de
Genebra relativa ae tralamento
dos prisioneiros ele guei'ra, e uma
campanha ativa da Cl'UZ Verme
lha para conservação da paz.

f
I
•

o

eomércio.

s6ri criada a Rece�
bedoria Fiscal

A seguir, 11r) horário llahitllal
das sessões dO�ilLl'Ínúrias do Cen

LI'O, usará ela palavra o jel'rano
Ari K. de Melo, que fará um bre

ve relato rio (lHe feri. o 1° Cong-res
so das Juyentul{]es ·EsPlri\as do

Brasil. �_

O aumento de ie'�\�i
mento do rUDeio- \
Batismo .

Rio, 10 (A. :1.) - Em sessão

nolurna, reuniu-se a Comi.ssão dc

Finaças ela Câmara, para debaler
c volar o projéto elE' lei que con

cede aumenlo aos flllleiollários
ciYis e miltares da 1:nii'\o.
Foi rrlaLor ela matéria o nepll

(ado LeiLe :"{el'õ qLlC uC{'recC'lI
quatro preliminarps das quais
duas foram aprovadas e duas re

jeitadas. Veri ficoll-s,e atJ'ayés dos
dcbal es para a discussão dessas
preliminarps que Iodos os mem

bros ela Comissão de Finanças, f'X
cepto O- spuho.r Segaelas Viana,
concnrclayam ,pm que se devia re-

lUa, 10 (A, �.) - Vai ser Iral1�-

111iLida á Câmara dos Depulados;
uma mensagem elo Presidentr da

Hepública, acompanhada ne lima

exposiç.ão de 1110ti"os rio .\li li tS-
Ll'O da Fazrmda, sôbre a cria(;ão·
<f;p lIllla Hecebedo'l'ia Federa I em

;\ii leroi e a extinção da Alfânde
ga alí existcnle.

Condecorado o

p"\res. Dutra .

RI;,ll, 10 (.\. N.) - Realizar-se-á
h()_ic,�: às dezPssf>is horas, no �,d:'io'

n()lJr� do IJaláci'J do Catde, a pn

(rega �)or Sua Excelencia iVIonse

n)Jor C:arlos Chiaria, Núncio, Apos
tólico, à�a Gran-Cl'uz da arriem

Piana, c�ll1f.erida por Sua Sanlida
de o Papta Pio Xl r, ao scnhor Pre

sidente dr,a República, general Ru
l'iclJ (;asllull' DllLra.

dU7,ir ao mínimo, a cleslwsa
\'ernamenl.al com o aumenlo,

A cel'inl/ünia rc\·.eslir-se-á de

sol('nidack;' denlro elo cerimonial
psi abelpCirlOq l'azendÚ' o s,pl1hor

go- Xüncio Allo,�;túlico um breve dis--
curso, que �'trá l'espondido pelo
!:)enho)' :tJl'esi{ lente da Hcpública.

If'
�\.o alo COJ�llpal'ecerão o minis-

",ontrabando Lério e 0$ gaHJin,etcs militar e ci
vil da PJ'esjd'e�ncia ela Hepúblie:a.

apreendido o rl.lcfe do c,6(;rimonial e introdn-

POrto Alegre, 10 (_,\.� N.) _ A
lOl' diplomático' do Ministerio elas·

Alfândega apl'eendcu no ae1'opOl'- HeJações Exteri'uores. Após a sole
lo ele São João, na capital gancha, nidade, será oü/recida uma taça
vultoso conll'abando de jóias p

de ChampunheJ, reLil'ando-se o

peclras precio'sas, avalia,do em senhor ;\lúnciO! Aposlólico coin as

'd:lZentos D1JI cruzeiros. Esse con- mesn��s, home)\'J.a�·ens. .da ,entl'ada.

t�aba�do eo.la',a em poder e1um IA. Cell1l10111a se: ra. dll"lg'lcla pelo Mi
Cldaclao resldenle em São Paulo, mstro Dalamo Lonzada, chefe dO'
que l)l'oc:1J'a\'a tomar um 8yião I Cerimonial da -IPresidência da Jl,e-
com c1eslmo ao norte do país. pública.
--._------------------------------�)------------

ECHAN-DO�
Na convenção udenista, ora rttalizada rm Bico), as çlivergên

cias dominam. Os srs. �dauto Lúcio Cardoso, ViJ)rgílio de �Ielo

Fra�co e Ca�los Lacerda, de começo, recriminararf11, com adjeti
vaçao a-pocalIptJca, o acôrdo inter-partidário, la! qçando graves

a�usações à direção da U. D. N .. O sr. JuraCÍ :\fagall, 'lães retrucou
lhes em tom yeemente, "aceitando as luvas do desa�J(fio". E provoú
que a U ..D. N. queria o acôrdo e que êste seda ra. Uficado pejos
convencionais. O raso de São Paulo é a .grande atr,-ação·. Os líde
res uelenistas estão inclinados a um apôio decidido O't secção esta
dual ql1e, sob as mais tremendas ameaças, se vem � batendo ga

]har(�al1l('n.te contra o atrabiliário governador. Se {jsse apôio se

venflcar, a U, D. N. catarinense restará recuar no 1 caminho an

dado, E o chefete municipal, em Florianópolis, terá.. que esCrever
nova carta ao' sr. Ademar de Barros, pedindo-lhe' que rasgue a

primeira e desarrisque tudo quanto foi dito, para q�,le o dito dito,
por São Benedito, fique por não dito, Bonito!!! V<f

�g_uardemos, pois, os pratos do dia. E enquantQ).J a U. D. N. se

desl111hngue no lUa, o Diário "ai, por aqui, anuDd'/ciau(lo os exitos
do conclave!

AFECCOES DO

COURO CDBELUDO.

Guilherme Tal
y
)
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