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�,,·I, Na Assembléia legislativa
.

."[Manifesto do P.R.? - Comissão dos Estatutos dos Funcionkrios.
.

� O Pvejeito de Joinvile e os. impostos.
Ca rrlo so da Veiga - ·pJtP, Com o.J;sl.unLe, Jr o digno e honrarlo

a palavra, disse que, na tia Con- pal:lamentaJ' alguns dados, e nt r o

vcnçãu do Partido ele Repl'esen�ta- éles os que se referem á "Vograria
cão POPUhll', t11Limamentc levada Ca I ari n e ns e '', e a uma �nrlústl'i a
a eí'ei to na l;apiLal Federal, o que viu os seus impostos ascende-

mesmo Partido iniciou a sua cam- rem de 8 vara 108 mil cruzeiros.

AIÜtnA .-'.IIOS .panha municipalísta em lançando As suas palavras pujveriz.ar iam
Ltm maní í'esto á Xação Brasileira quaisquer defesas du prefeito de

onde expunha, a r-espeito, a sua Jo iuvi le, se a� mesmas ri)�sem in-

doutrina. Xeste manifesto vê o touradas.
Pfl.P o que de melhor se pode Ja-

zer dp. artm inistração pública mu

nicipal, estadual e federal. Tal

dooumcntn- �\ de auí or ia do ilus

tre In-as ileí.ro r iodorredo da !'-\il\·a

. �'

10.318
._-------_ .._---

Florianópolis .S�xta feira'13 de Ag9Sto de 1943

Os d O is m·é to dos
ASSIS CPIATEAUBRIAlvJj)

BELO HOH1ZONTE, 10 - N<io há o menor índice de esforço coris
trutivo pela sorte do .oper-ário brasileiro, nessa indicação de um delega
do rui nci ro ao Congresso da 1.', E. :\,' propondo a criacão ·dos Conselhos
de Operários para co-direção das fábricas e outras empresas.

Temos dois caminhos pal-a erguer o nível do· trabalhador nacional.
Um é o Lr iriá rio Costa Azevedo - José Albino - Xlorganti. Em Catendo
e Goiana (Pernambuco) e Monte Alegre (São Paulo), o comunismo não
logra abrir brecha. Tantas vezes

ê

lc aparece, quantas é destroçado. Não
vive, nem viç:.< o ·partido russo nas duas grandes propriedades r-urais de

Costa Azevedo c Morganti, e na textil de .losé Albino. Que fazem estes

três extruordimu-ios patrões? Quais os seus métodos de trabalho? Como
agcui para conquistar a confiança do trabalhador bom e expelir a in

Jluenóa do outro envenenado pela daninha propaganda soviética? Muito

shnplesme nte. os três chefes de í ndúst ria invés de dar mais dinheiro,
sob a forma fie salát-ios, ao opertuio, aumentam, por sua conta, os servi

ços sociais. Cosia Azevedo dá mais dois mil contos, elo- que' deve, pela lei,
em magnificos servÍços de assistência médica, farmaceutica, residencial
e alimentar. aos seus sete mil homens.

Os 1\Iorganti, para daI' cabo das endemias rumis, dcspen<leram 8 mi··

lhões, nOYCCeIltos mil cruzC'iros, só em duas redes. de água (?' e�gotos. Aea.
barhm com tudo () que é moJeslia dos campos, em seus trabalhadores da

terra.
O!> mil1eil'OS rIa U. D. �.'preferel1l a rotina da propaganda soviética.

Por os operários dentro das fúbricas, para administJ'arem, certo sob a

influencia dos agentes soviético!;. () bom senso diga qual dos dois méto

.dos é o l11elhol- e o mais aproveit:�\'el pant () trabalhador c sua fa:lllilia.

(D'" O Jornal", do Hi.o. de ante-ontem.)

Negada a isenção
dos direitos de
importação

Rio, 12 (A. N.) - Foi rejeita
cio, ontel11, no Senado, pOI' 19 vo

tos conlra 17 o pl'ojeLo-lei cla Câ- inlel'('s�es, dado que é o lllunicÍ

pio a cf'lllla mater da nacionatida
mara que .cóneedia isenção dos di-

reitos ele importação e demais la- de por cllja seg'l]]'ança são os cui-
dados p tl'alJalho de todos qLle

xas adLlaneiras, inclusiye imposLo
amam a grande Páll'ia Brasileira.

de consumo, pára 150 mil sacas de
·Continl1anclo eum o liSO ela pa

farinha ele lrig() dpslinadas á ;';e-

c['etaria cI:l Ag'/'icullma ele São

Pardo, para consumo da pOJiula
ção ·local. Combatendo o projeLo o

O O· II
senador :-:algado :Filho disse que

riÃ. inal carimbo presl.deut.e. do ru- não ha\ia demonslração ele que

6 lcnba sido Yelldido ,pOl' Pl'et,·O mais

CAmemA.. rat«vo Dnal Vl81�ará baixu ü pão reilo COlll pssa f:ll'i-

V U.I

B QI
nha e daí não ."8 jl1slificul' a isen-

ft rasl di? da Púlria Iodo (l seu LílHDSSC,
U

.
.

�ão, tanlo mais que a jmpoJ'la.ção 'J
- . .

.

I( I
.

d·
.

I
' ttJr a a Hla J'lv.au d(� exvillr.

IT!ol'andn o prillle�ro c{'ntel1:\rio da Rio 1" (,\. N) _ ))oLícias (le c. a amel1.(> .preJu ],(�Ja' a P0CUa-l
\

'

•.•

, - -... " ',.
.
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"" r. ('}Ii'ldo '" ,e li 'drsclIJ'tlu, Ill'dlu,
Fllndaç'ã.o da Escola �acionaJ de \)onlp.\·id{\o infol'Dl:111l. (111«( n TI.' J''''- .l:,i.a.. , '1)])/'('[\ltlo ·1]1" Ui�íl';l'J .l'l'e\.k-" . 1[': ),.. ..

I
conS11 ae I � Casa, lósse inserido

JlIllsica p 11cpytê!1I1ento di ü)[T('io� $i,Tênlp LUi7,:\.BâtLle Benes �oli('.i- ruI, Onde .á df:�(jcir;llcia de jorra- ...
�l'IIS :·_-\.nai�" o documenLo que

" '[ e1ell,ra(o:' fará circular um sêlo 1011 ao parlameNto a necessária gens pat'a animai" qlle são susLen-1 ;��:
:.é'l'<'(I de Cr� 1.20, o qual será ob.,. [)el'mii'são cono:litudonal l)ura se Lados com farelo, e'om produtos

..
:'
.� Ca;:a, ])01' ulianimidade, 1'01

i�do cnnl UJ1l carimbo também co- 3'lS{'111 ar do pai" l)()r 11m n1ps, e::\.1:rairll)s dos grão� do trigo e ou-
, pela llllblie'acão.
para 1l111a yjsila ao Brasilj, por lro� SUb4jJl'odllLos nec(\ssários à

con \'itp do PI'e�idenLe (+aspar Du- es.sa alimenta<;ão. F_[sa" __ .41fl.H*e..fM!'.'..... oi convocada a COl1Jissão en-

Reltep�a"'o D'!l I rarl'I'�·ada. (�e, 1.·Pdigi�' �s Eslat\l�oS
ti V II I do,:; ]< nnrJonarJ(!s Jluhllcos de $ta.

Embbixada· Francesa Catarina.

Rio, 12 (V. A.) - Amanhã come-

irtelllorativo. O sêlo em apreço terá

(:.OI1l0 1Il0ti \'0 os primeiro acordes

�.lo lnno da nossa Escola de :\IIusica,
nsan.do-se. assim, llela prÍlnC'ira vez

lI!IO mundo filatético um carimbo

1razendo notas musicais,

do Advogado
Brasileiro

.Rio, 12 (A, :.'\.) - ü Presidente
da Hepúbli.ea, gl'nel'al 'Eurico Du

tra., em solenidade realizaria 110

Palácio do 'Cateie, com a l)resenr,a
das dit'eloria" da Ordem f�OS AIi

vog'ados do Brasil, do JnstiLuto da

úrdem dos A.dvogados do Brasil,
da Caixa de Assislência rios Ad-!

vog'ados e do ,Club dos A(hogados,
sancionou a lei 111'. :�23, possilliJi
lando á ,Caixa dos Ad\'og'ados rlal'

-em llÍ'poLeca um terreno que 1I1e

foi cedido pelo ,go"êrno e o qnal
se de,,! ina á construção da Ca�a

do .'\lho:gado Brasileiro. Q chefe

do gO\'êl'llO, depois' de ·cumprimcn
tal' os j)1'csenLes, apó!' a sna a�si

nalllra no decrelo elo Congresso
l'laciollal que H1e foi .sllbmBtido

j_elo Minislt'o Adroalclo :.\Je!'quila
'tia 'Costa, Ulular .da Pasla da Jus

tiça. O alo do Presidente Eurico
Ulllra foi recebido ;por calorosa
slIha de palmas,

Vasa

j extinção
latelas
Bio, 12 (A, ::\.) - O· Pre�iden

te da ,Re,pÚlblica encamil1hon Ú

Càmara dos Del)uL:Jclos, acompa
rhado de mensagem, o ante-pro
jeto de l('j anLorizando a �herlllra
[lo crrdilo e,üecial destinado a

oeOI'J'Cl' a� dl'�pc,;a,; eom a campa
nha ]la,'a p"dinrãu das faYela� no

IJi,lrilll Federai.

das

l/'a. Emhora sem JiXfll' a data, o

presidente flíz em sua mensagem

quI' sua ausência daqnela cmpiLal
terá início em fins do correnLe
11l,�". T('ll1-�e comu absollllamente
cerlo que será ;concedida sem opo

&-te.fio (,,;;;;a licen('·a, ocupando a pre
sidência interina do lJais, na au

spnda rio primeiro mandalúrio, o

\'ice-presidenlc, :senador Cesar

�Iayo (;l1lierrez.

o aumento de salá
rios dos bancários
IUo, 12 (A, :\T.) - Ontem esU

I eram renni dos" no gabinel e do Mi

n islro do Trabalho, as direlorias
dos :-\indicatos de Banqueiros e

Bancários, afim de esludar o ca

so surgido COlÚ a má inlcqwcta
Cão (lo acôrrlo l'ecenl I'men 1 e a�si

nado entl'C' as ·dLlas classes sôhre o

:1l1n)('lllo ·de salários. Ficou resol

I ido indagar do órgão sindical

do, 'empregadores quaiS os bancos

qlle não CI/lnp1'ira111 Ú l'isca o CO!l

\·rnio.

layr", al'i/'J11on ql1e I) inlerêsse do

seu Pal'lido não rstá no combnLe Rio, 12 (V. A.) � O mi,nistro do
Tl;abalho apl-oyolf um parecer da

ao (+()\'l�]'no a qllem compele, sem
Divisào de Segurança e Higiene ..

I'a\'or, ])la� com cl C\:C I', respeitar e
nUIlI processo da Delegacia Hegio-
na] elo Hio Grande do Sul, sobrc !1o-

Nova «Santa»
em Minas 'I'cllcs Junior, deputado í'ederu I

Belo Hnr izo nt c, 12 (A. �.) - A por :-\. Paulo (' Iigu ra das mais

imprensa divulua o apu recirnen to destacadas do citado Partido.
ri!' uma nova "Santa" no distrito Aí n da na Iribuna, () sr, Cardoso
de Chapada, mu nicipio de Mi nas da Veiga lê o documento que con

Xovas. Verdadeiras romaiias [á es- térn J'ort es vivos rloutr lnái-los de

tão seguindo ele lodo o norte mi

neiro para aquele lugar, af'i.u de

pedir a bé nção da Santa e colher

agua duma fonte, cousiderudu mila

grosa.

municipalismo.
'I'eriu ínada a lr-itma, disse que,

naquele ma ni resto a que se refe

ri ra 110 i nicin ·de suas palavras, cs-

Lá assentada a compreensão sã e

vcrdatleira cio que pode e deve

ser o verdade iro municipalismo.

Biase Faraco - PSD, Com a Ila-

lavra o depu Lado Biase .Fararo co-

mun icuu à Casa que transcorre a

23 de setembro próximo, o 75°

aniverxátiu da �L1·nda()ão de i"iio

Bento, hoje ,"erra Alta.

�\ seguir teceu eotne nf á rl ns SI'I

lne os prog'ressos daquela Comu

na. sobretudo no setor da inrtús
tria ,'cum€l'cio e ref'et-í u-se ;\0

gr-ande anseio daquele laho riuso

])O\'O em ver o nome de .::;el'ra Alta

substi
í uído pelo nome l radicioual

de S. Benlo.

Pr-ossegn indo o deputado Bi asr

Faracc, declar-ou que, ao que esl a
va informado, a Comissão da Ui

visão 'I'erritorial do Estado, iria

legfslar sóln-e o assunto e, nestas

cond ições, apelava para que rste

po n f o l'ôsse, S'C possível, um dos
p r-imci rns trabalhos daquela Co-

missão.

Fixadas 3S horas de
trabalho Ias

mínas

CU/]Sic!f'I':1I·; tnmlJrm o combate ás

oIJo�j(;iies não pstú na sua Iinali
l'ilrio de trabalho em minas, dis

dadf', pois o tine deseja, e () faz

realll1en[(', (> rlr'fJo!'ital' lla JClicida- pondo que os empregados em lais

serviços estão obrtgados a seis ]H;�·
ras de trahalho j){)J-. dia. Este pr'aZI}

pon>1l1. pOderá ser j)/'ll!Togado )lor
mais duas horas, mediante acôrdo
entre empregados e empregadores.

Uma «tocha» miste
riosa corta os céus

.

110 Ceará
Fortaleza, 12 (A. �,) - Informa-

se ql1e a população ,d'e Umnurcl.allla
cstú a "H-muda com aparecimento

Usou dllma .. tocha" nQ céu. Essa toch<l. {IS
Yota- yezes, tem I'orma (l� estrela. llulras

é irregular, e corta o Céll on\ nUIlW,
llr�l noutra

.

direção, não havendo

explicação para o fenomeno .

lho, 12 (A, ;-';.) - O Pl'esidente
ela República, general Euri·co Du

tra, foi onLem á taI'de recepcionado
1)elo embálxadol' Huberl Guerin,
Cj ue fez a alJI'PSen Lação o ricial de

sna exce.Jência e á sociedade bra- êssc meS/.ll0 l'e(jLlel·imenfo.
sileÍl'a, d'o coru do:; meninos fran-

ce"ps - lpndo á frente .0 paelre Gllilh(,l'lne UI'ban - PSD. A.
Maillel. O Presidentç da Repúbli- !Jropôsi Iodo já vell10 aumenio de
ca cheg'ou ã embaixada francesa impôsto ]Icla Prefeitura de Join
:wompanhado elo seu ajudanLe ele vile, VOILOll a falar o sr, Gnilher
orelem. 'Capltüo Pedro Pessoa, él.1- me TIr'ban. Disse que Lem em seu

toando, nessa ocasiã.o, o eôro dos po(l('r, ·pan O entregar a Mesa, um
meninos frHI)Ce�e::; o H.ino ?\acío- I'rcm'so difig'jdo à Assembléia Le
nal Bra.3il('i l'O, cm porluguês, se- gislati \'<1 pela _'\.ssociação Comer
g'uindo-se o Hino \'acional Fran- cial Join\'ilcnse, cuja expressão
cês. Coml)al'eCel'al11 á recepção, docllmenl,í/'ia deixa como inexpli
além do Vice-PresidenLe ela Ilepú- eLÍyel o qnf' \'('111 senrlo expcntado
blica, �(,!lador Nerpu Ramos, o se- lwla P/'efl'ill11'[\ ele �lla lel'1'a.
n1101' :-;a111l1el Duade, presidente Quanlo iI incomlilucionalirlade
da ü)lJ)ara dos. Depuiados e

ou-t
dêsse allTl1(>nlo asl/'onomico acha

lras alLa,; Hulol'Jdades, ,não �PI' Inais necessário qualqlHH' poli�'ia, caso os russos recusem obc-

.,_ -'- .'--__ I !lecer· .ao
.

mandato de habc.as ('.U1.'-. •.. pa a\Ta, )lois O nH'SI11O se eYiden-

Fábrica de antomó- eia un: \'f'/'�adeil'O m?n�trengo �eP_l_15_.----' _

veis DO Brasil
admlnl,;II',li;ao eC0!10mlCa. ::\ao f Extinta a Frente

Líb 8"�O da azo·lta Hio, 12 (A. :\T.) - Pelo 'Tru- Excessos dum Popular ua Itâl,"aI er. vu v t.. V g'uai" clwgou a e.-la capital o se-

da all·u!I 0:101\ Gl'aeme K. I�O\vanl: :i�e�pre- s4xagena'ri"o Roma, 12 (U, P.) - A Frente

D.v V fJU. I Slflentp c dI'J'c[.or da DIYlSaO ln- \J Popular Esquerdista deixou de exis-

Hio. 12 (A. X) - _-\. SulJ-Comis- Lel'l1aC'Íolla,1 da Ford :.\10t(lr Com- '\Yaslüngton, 12 CC. P.) - Emer- til' hoje; e ao contrúrio (lo que ,,(:

�ão dI' óleos rl� ·Comissão Ccn trai pany. son Heest>, UI11 pClealo cidadão de csperava, não foi substituída ]iII!'

d\! PI'r\:ih l'palizou mais uma l'ell- Falqnclo ,á reporlagem; disse I) �essellta e no"c anos, em South nova organização com os meSl110S

lliiio com os jmportad·ol'r� di' aZl'i- senbor 8]'ae111e que aForeI pre- Bencl. no Ei;tado de Indiana, teve objetivos. Em "ez llisso, o COl11ii!\

le POJ:(ugl1rs, e�panllol e italiano; lende construir no Brasil uma 1'á- <;uspell·sa por três meses sua cartei- Executivo, que se vinha reunindo 11'1

Em face de Ol!J,servaCões feitas, a brica 11e anlo/lló\'eis, eslando sen- ra de motorista por ter guiallo em dois dias, publicou um cOJ1lunicadp.
SLlb-Comi;::�ão está inclinada a pro- do ultimados os estudos a esse excesso de velociflade. LI11 guarda· altas horas da noite. Esse docul1lcn-

por a libcracão do produto por rc�peilo, tomou o 1111l11crO rio seu carro, por-I to diz que todos os partidos p1'c-

lrinla elias, afim ele sen�ir quais _.\,Cl;.escpntou que tal\'ez no pró- [jue desenvolveu entre oito l' doze sentes reafirmaram sua decisà'o de

nq I'lnllluçõps que se (lar:1o e, em x:imo ano ou mesmo neste, seja quilômetros à llora, numa rua con- I manl<:r uma linha de açüu C0111\.1'1,

eOllsl'quência, manlcr a libel'acão iniciada a conslrução da fábrica, gestionatla. Emerson confes:,ol! n! de" l'BcJO os pormenores dessa a�'úo
011 "oUal' ao tabelamento. que srrá sediada em São Paulo, �nfJ'aç'[:!). I ,elO fixatl'js de tcmpo em te11lpO,

Precisa-se razer alguma coisa pejo
muu icipio qllP, em

í óda a vida da

Xacâo Bl'asilr'.ra, unha lhou e pro-
ti uz i Ll ITl ui lo para u seu progresso,
dando-se-lhe a segur-ança de mais

ele perlo "er traLado os seus reais

sr,

sôbre

8 Consulade Soviéti
co desobedeee à
intimação jD�icíal
Nova York, 12 (U. r.) - Um por

La YOZ do Consulado· Soviético de-

claroll que o consllJ Loil1akin não

obdece;-á à intimação judicial, pa
ra apresentar a' professora Osenki
na ao TI-ibunal, até as dez e trinta
110ras de hoje. O juiz Dickstein" da
Côrle Suprema de �ova York, ,rle

clarou que pedirá a intervenção da

...

Anicnor Tal'al'PS - PSD.
ela jlahl\Ta eneaminhando a

'Cão ile 11m rrque/'imento ·elo
Lopes Yi pira,
J050 Jm'� - t;DS. Falou

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Segunda-feire
PANAlR - 10,4.0 - Norte

VARIG - 10,4& '- Norte

PANAIR -_;_ 13,51} - Sul
I!1!Rl'JZEIRO DO STtT� - i3,55

:Norte
Terça-feira

PANAlR -.10,40 _ Norte
CRUZEIRO DO SUL - 12,00

!Norte
VARIG - 12,39 - Sul
PANATR - 13,5ê - Sul

Quarta·feira
PANAIR - 10,40' - Norte
CRUZEIRO DO SY:L - H,OO -

iNorte
VARIG - 11,48 - N19rte
PANAIR - 13,50 - Sul

Quinta-fei1'a
PANAIR - 10,40 - Norte
PANAIR - 13;50 - Sul
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SYL

(Norte
OOUZEIRO DO SWL

eul

i3,55

i5,30

Sexta-feira
CRUZEIRO DO S.L - 7,20

iNorte
PANAIR - 10,41 - Norte
VARIG - 1 i,48 - Norte
PANAIR - 13,58 - Sul

SáIJad.
VARIG - 12,38 - Sul
CRUZEIRO DO S.L - i3,55

1IJorte
J)�ingiJ

PANAIR - 10,48 - Norte
IR.ZEffia Da SlJL - 11,00
PANAIR - 13,5' Sul.

������--

DOforlo à,as e,um_I re- i
j Titule. D.i:l1art\tÓric,.

S!:U' fndAI'-mri:l� i
I

!, RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA-UI) uH" U Uh} Ellcritbrio e Residencia
Rua TirCldent." 41. 'ClONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS�

SEGilNOA-EIIilmA FONE •• 1468 I, MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS"
Expresso São C1st.óvlio - Laguna -, "

PARA HOMENS7 hoeas.

16A'h°torasv; __ n j !
- -[-:":" "��'':'''.'. -:-:=� .'": � ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA-

u - .a,,�v a a - ltalat - 1ft bo- I

:i;�;:;or;::: �N:�-:iEscritório ãe
_

e II Tudo ;eAao' PmlJAeMnAoS'rC_�ArPeEçUuS, dETaC. praça_ AflU���!��ãO j:lat.aMnen,se -
- Jolnvlle! ' Advocacia; U II I". ..

I' _

.

. _

_.:!:��t!0Sul:::e:seP:toc::: DRS.
I faça uma VIsita a nessa Casa. e ,erlflqD8�

- 3 horas. José Plnõs Pereira
laSSAS pr8�Rs e artigosása:P!d�4 S::;::S�siJP.IrO - Jomnl. -

Sebestlãe Adroaldo Pereira
-

U 1J\lu
'

'l"I!mçA-FElmA
Auto-Viaçâo Catarmense - POrto Ale·, Gabriel Pereira Borges Fortes

- gre - 6 horas, I
.

Auto·Vía.çã'o Catarlllense - Cu1"itiba
• , • " •

- 5 horas
I
Rua VlgaClo Jose Triécio n. 358

Auto-Viação CatarlJiense Joinvile .

S J6 noras. Porto Alegre -- R10 G. do u

Auto-Viação Catartaense
- 6 horas.
Ea;presso São Crlatóvã. - L8guJuI -

7 �ai. A Tinturaria Cruzeiro dispõe ago
�sa Glória - IAeuna - 7%

I f'"
'

"'-Ij
e 6'% horas. ra dos me hores pro rssionais \UI

Expresso Brusquense - Bl'uaque - cidad� para lavar passar e tingi.16 horas. '

p,--,to·Vlação I�ja{ - lta,lal - lli]lo. pelo sistema suiço.

rakápldo Sul Brasileiro _ JolnvUe _ u R. Ttradentes 44 - Fone 1022.
_

5 e 14 horas. I -

Auto-Vlaçâ�U�1!:= - Curitiba I p���
..

��
.

�'6'S���'8'
•

'd�
.

ii�-�'
- 5 horas, I 1 d C L' O t

'

Auto-v íação Cat8l'lnense - Jo!nv1l4! pC a aI' are t o e I- 6 horas: .em por.
Auto-Viação Cat�InEnse Laguna

- 6,30 horas,
Ráp.do Sul' Brastlelro - Jotnvlle ,-- l8 CHEVROLET - :illSPRCIAL DE

li e 14 horas.
-

Expresso São Oristovllo - Lagun. L'UXO 1942
7 horas.

-

EI!C�eseo Brusquezise - Brusque Vende-se de 4 portas em exce-
16 h(}rà-s�_
Autb'Viao,;ão ltajaí - ltll4al - 115 no- lentes condições, côr verde (duas

raso
'tOEJ>l)re§s(l Brusquease _ Nova 'lT't-nto tonalidades), equipado com o 1-

- 1�ff horas. mo rádio "Deleo ", faróis de ne-
R<id()�ária Sul BraBil - P6rto Alegre

- 3 hõras, hlina, Iarolete lateral, ventilador e
QUINl'A-FElRA f d 11' 1

.

Auto--Viação cataI>1nense POrto orra o com pa rm la amerrcana .

Alegre - 6 horas. Preço - ,Cr$ 55.000,00. - Tratar á
Auto-Viação Oatarínense CU!r!t!ba

- 5 horas. rua Bocaiuva 1, diâr iamente até
Auto-Viação catarlnaule JolnvUe ás 11 horas.

- CI 'hó"l'as.

Auto-Waçlio Catarlnense - Twbarão ••••••.•••.••. • ••••...••••••••

- õ horas.
Aúto·Viação Catar1uense - Laguna -

- 6,30 horas. p
�

i'1' t=:,SSO são CristovAo - Laguna -;- -� r.aClS QSGlória - Laguna - 6

1/21
.. __ , I.

e raso 'ESCritÓriO recem ergalllzado,
_

esso Brusquenee - Brusque - precisa de "pracistas" para traba-16 horas. ,

Auto-Viação Itaja! - ·Itajat - Iii bo-' lharem nesta cidade e no interior,
ra�ápldo Sul Brasileiro _ JoinTlle _ às com artigos de fácil venda, e com
5 e 14 horas. 1..

- 'marg n d IEmpresa Sul Oeste I.tda _ Xapecó _ és
.DEla e _I e, ucro.

- fi horas. .Iliformaçoes a Praça 15 de No-
SEXTA-FEmA vembro 22, 2° andar, das 8 ás 12

Rodo:viária Sul Brasil - POrto Alegre
- 3 horas.
Auto-Viação Catarinense Curitiba'

• • • • • • •• •••• •••• • •••

- 5 horas.
Auto-Viação catarlnense - Jo!nnle

,- 6 horas.
Auto·Viação Cartarlnense - Lazuna

- 6,30 horas.
Expresso São OrIstovllo _ Laguna _

7 horas,
Auto.Viação !tajal - Itaja! - UI ho-

• raso -

EJrpresso Brusquense
16 horas.
Rápido Sul Brasileiro - Jolnvil. _

às 5 e 14 horaa.
.

BABADO
Catarlnense - Curit!ba

uteí»

'1'llbarto

Brusque

Auto-Viação
- 5 hora,s,
Rápido Sul Braslleiro - Jo!nvUe _

às 5 e 19 horas.
- 6 horas.
Auto.V,iacão Catarin,ense

- 6 horas.
Auto-VlaçAo Catarlnense

- 6 hoí'as.
Eior�sso São OrlstovAo - Laguna _

7 horas.
Expreseo Brusquen.se - Brusqu., _14 horas,
Auto·Viação Itaja! - ItajaI - 13 ho

ras.

Expresso Brusque'llse - Nova Trento
- -9';30_ horas.
Exprésso GlórIa -'- Laguna - IS 1/2

e 7 1/2 hora.s�

Joinnle.

Tubarão

o VALE D8 ITA-J'..u
Proeuem na A.�.e.a

PrOgresllO,
LIVRARIA 4-8, LIVR.AlUA:

ROSA '

Séu provesso de naturalização
ainda não foi despachado?I'i;� � "

\" !.

, .

1i!screva s'eM de�(Jra att Escritorio Juridieo e Administrativo
��8. •

PbstaI 4.132, RIa de Janeiro solicitando informações. Esse Es�

I�su�aa Oseq�:cal'rega �e
f
acompanhar e requerer no Ministério da

d dát:i
. nece�sa{'Io or á sua concessão, bem como de registro

�ilam�::t:adidl;��t��,; ;:;te c:!a�::�o. certidãe de Jlas�imeRto e oe

Dr. CLARitO 60
GALLEl'Ti

ABVOGADO
Crime e civel

COlD.lltituição d. Soci.dad..
NATURALIZAÇÕES

. LOJI IIS CASEMIRIS
I

;Esp'ecializ�da em artigos parai!
I 'LI .omeos

NÃO ESQ U E ç AI

CHEFE DE ESCRITóRIO
Conhecedor de tudos os servi

ces de escritorio procura goloca
ção na CapiLal ou uo interior. -

8artas :para"GHEFE", Rua "Vidal
Ramos, 52 - NESTA.

Cofre Berta

l'IaWa .. 117. - 1Ut: I A I A
UfCJID!OI :I -VlU.IIPOBVJlI-

Cifrai do Balanco d. 19441

Vende-se em ótimas ctilndições.
Dimensões internas: - Altura 61.
ctms. Largura

-

47 e 36 fundes.
Trata-se à Rua Conselheir8 Ma.

fra n- 35 - .-esta cidade.

o Crédito Mutuo Predial, oferecI
aos seus associados o melhor pia
no; n8 melhor sorteio, por Cr$ 5,00
mensais.

Sala no centre

CAPITAL E RESERVAS
Reeponeabilidadee
Recete
Ativo

c

•

PRECISA-SE
Tratar à rua Tiradentes nO 5

Telefone 1393.

Drs. NUNElS VARELA e ANTENOR
TAVARES

Advogados
Causa eivels comel'ciais, naturali-
zações, consultas e pareceres

..,
Das 9 ás 12 e das 16 ás 18 horas

Escrüório: Rua TrajanO, 1'1. 33, l0
andar

Florianópolis

CrI
Cr$

80.900.606,30
5.978�401 ;755.97

67.053.245,30
142.176.603.80

Seu Terno tem manchas '1
Tinturaria CRUZEliRO

-'1
i _

Rua Tiradentes 44

.

Sinutrol pagol nOIl ll'Jlti.!Do, 10 IU10.

RelpOD.,a!:.;lids<::lel,
98.-687.816.30

• :76.736,401.306.20

Qiretore.,
Dr:"":Pamphilo dJ;tftt'a Freire
de ;:8á, Aniíio M...oi'r8,� Dr.
e JOlé Abreu.

de Carvalho. Dr� FraDcll11co
Joaquim Barreto de Araujo

BOM NEGOCIO
para quem possue de Cr$ 18.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
certa de 1',:/. ao ano com recebim.ento de iuros mensais.=�:

Informações nesta redação.

Ãcido sulfúrico; 2 Torres metálicas de .30 metros, cada uma, �,
co antena tríplice; Gerador para fabricação de hidrogênio; Ma
ca-co hydráulico, marca Blachlaw Jack, para 12 toneladas; Ba
tel'ia completa para 120 yolts e 650 amperes, equipada com qua-
-dl'o e chaves; Bomba de ar, manual, com tripé; Manometro para

garrafa de ar comprimido; tanque de 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 g'rande e câmara de ar; bomba completa,
para tambôr de gasolina; Máquina de furar elétrica; Ventila-
dor.

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

Informações no Escritório de Asteróide & Cia.

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

Representações
FIRMA IDôNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAl,)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇêES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS À CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

.................................................."

tempo!
Telefone para a Impressora Graiaú Ltda. (telefone

manual 767), e o nosso age'nte o procurará para receber
sua encomenda tipográfica, Serviço Esmerado. En traga'
imediata. Preços -sem concorrencia.

Não perca

Ouçam, diàriamente, das 1'0 às 14 horas, as audir;ões da

ZYII � fi Radio Difusora d·e Laguna,
970 kilociclo� onda' de 300 metros.

Laguna - Santa Catarina - Brasil

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A.\I"TVEHSAHIOS:
CLtA JE:\'I

Comp leta, hoje, seu 4° ani versá
rio natalicio, a galante menina Cléa
Jeni, filhinha elo sr, João :\tlarçal. c

eXllla. cspôsn Altair Barbosa :\1ar
.çal.
•

IXTZ FE.R:\1A;\;J)O
�a Capital da Hcpúb lica, onde es

tuda, ,ê passar hoje, o SCl! anÍl'cr
!;i1rio natalício, o distinto jovem
Luiz Fernando Gllirnarães, filho do
ilusl re e saudoso conlerrúneo,

..deputado Altamiro Lobo (;l1imarães.
O nataliciantc, que nesta Capital.

,deixou grande número de amigos,
i'ccebcr:\ sem «lúvida, daqui, expres
si vns manifestações ele estima. ás
{JLl:llS pral.crosamente nos associa
illOS,

FAZE:\[ A.\I"OS HOJE:
- a eXll1a. sra. d. Ade.laide Lobo

Anwral, viúva do sr. Antônio Tava
-res dn Amaral, ex-vice-cônsLll de
Portugal;

- o sr. Br:\ulio Jacques Dias,
.compctente topógrafo da Diretoria
de Estradas de Ho{!agem;

- a exma, sra. d. Telesilia H,
Ferreira Bandeira, digna espôsa do
sr. Clislódio Bandeira, fiscal do Illl
poslo de Consulllu; aposenlaclo;

- o distinto jovem Luiz Hamilton,
"filho do nosso cQI._:ga de imprensa,
José de Deniz, alto funcionúrio do
fnstitllto do �Iate. residente em .10-
:;n"ile;

- a gentil senhorinha :VIa ri a de
LOL! rdes Bott. filha .do professor Má
'rio Bolt, lente da Acaclemia de Co
mércio;

- a di5tinla senhorinha lIsa Da
ll1iani, filha elo professor Anaclelo

'Damiani, lente do lnstituto de Edu
cação Dias Velho;

- o ,jovenl Percy Kajetz, filho do
distinto casal ,Januát-io e IraceilJ.a
Ka,ielz;

- o jovem .\I"iyerlh José Debras
si. oh'etor gerente ela Sociedade Há
dio Araguai Bl'us(flle Ltda, e alto
I'unc!on:írio da firma Atto Schaefer
de Brusque;

- a ga lan tc menina :\traria-Hele
na, fil ha do sr. Guarino Teclescato
� de d. Bernal'(lina Tedescato,

-0-

O� jovens bfasi�eiros
,Escola de siu'gentos das arüias Para nós, hrasi le iros, a gtória a rlirig'ilJilicÍade dus ar rop lanos.

Se es patriota e possuis algum 1'05 inteí ros, frações decimais e 01'- cit' Sanlos Dumont corno autént.íco ;-:(lll ('"lr aspecto, não há quem-
perid o i: pela gloriosa ca rr-ei ra m i- ilinárias. R t'dl1��[t Il de fl'a\:ões or- invení Dr d I) "mais lJe�all o Cj LI e o Iii e possa li rar a'glór: a.
lilar, lê, ct-rn atenção, o que se se- diná rias em decimais e vice-versa. <1]'''. não sof're contestações. :8 lí- ::Jc em outros pOrlYleDOre�, .náo
g ue f' medi la, sobre o futuro '1)1'0- Problemas simples sôbre propor- quirla e certa. lhe cahe a primazia, .is!o em nacÍa
míssor que se abre diante dos teus ções, idem sóbre sistema métl'ico Puia os que não hras ileiros lain- diminui seu merecimento como
olhos. �e, por qualquer moüvo decimal, principalmente sóbre me- bérn o devia ser, 1101'que O" falos Ieg íl imu pai ela aviação.
nãn le inter-essai- pessoalmente, o didas lineares 'e de superf'ícies. que a história registra não podem Ficnmus, POl' isso, não apenas
que lerr-s, lernbia-Le de que pude- Potenciação e Raiz Ouadrada: Geo- ser n ll eru do-. :lLl" demos de bai'a- snl'prl'rnclidos. mas indig-nados, ao
iás ser úl il aos teus Irmãos, pa- meti-ia, noções sobr-e penpendícu- to, que alguém, na inter-pi-ctação ve riricar que num compendio des
rr-n l e-, ou amigos, 'prOlpol'cionan- lares, obliquas e paralelas; seu do passado, aprove ite círcunstãn- linado a Jormar profissionais do
do-lhes o conhecimellto rio assun- traçado. Ang-l1'lo", sua 'medida e eí a» p a[I' dal as. para aüibuir a ar, o nome de Santos Dumont não
lo. construção. Triângulos e. quadrr- patrícins seus, essa mesma glória. haja sido sequer mencionado no
Ao ladn de .ouí.ras í nic i ativas no lá teros ; cálculo de áreas, Lei de É um dire i l o que neste partâcutar apanhado Irisl.ói-ico com que o au-

sentido d e ampliar os horizontes Pitagmas: construção. Polígonos não lhe pudemos recusar, porque 'Lor inicia seu trabalho,
da classe cip sargenl os, roi I'l'aber- rcgular-es : noções gerais, Oircun- Sanlos Dumo nl não foi o único e Apu recern lá. com pormenores
[a, em 19'16, a Escola rie �al"gell- ferência e c íroulo-retif'icação, área'l

nem o pr irnc i ru a qu erer imitar' e lur ida l i vus, vários para não di
lo" rlas Armas, funcionando atual- e construção. Prisma, Pirâmide, os jJH�"al'o�, vlu itu a nt e-, dê lc, se zer numerosos nomes de diver-sas
ment o na antiga Escola Mí li í

ar cio Cilindro, Cone: noções gerais. I'izt-ram teututívas (' se r-ea liznrum naciuualidades, a cujos estorços
l1ealengo, na Capital Federal, ane- Eslamo, allLol'izario� a pl>est<ll' g)'a,lldp� experi{'nCia!3, e mllitos e inlp.ligência, muito de\'c H al'ia
xa ao, Centro rle Apedeiçoamenlo mais as segllintes inJormacõe�: nomf'�" lJl'eci�o lembrar sempl e Cão moderna, .111as nem o bra�ilel
e I�s'peeializa{'iío do H.ealpl1go, com D� ca.ndidalos apl'oyaelo;; e rl1R- LJl,C se Jala e111 aYiacão. 1'0 Bal'lolomell Gusmão e qem o
cursos de formação ele sargentos mario� ;para eJelllarpm matrí,cula Basta acenluar que o próprio brasileil'O Sanlo� Dumont ll1ere

pal'a a infantaria, ca\'alaria, arLi- na T�"cola, lerão dir'eil.o a passa- Malltus ])(llllOnl. só conseguiu l'ra- cer-arn ii honea ele uma referência.
lh:ll'ia e engenharia. gem graluita I'ol'lwcicla 'pela GL1ar- lizHI' o j)l'imeiro YÔO com êxito, E oDiais estranbo e espantoso é
Apl'esenta-1Se assim, aos jo\,pns niçãu Militar de FlorianÓpO'li". cm 189!\ e1epois ele l1a\'el' 'I'racas- que nem o Ll'aellllor, oficial ria

bl'asi Ipi L'O�, a po,,::;i bi lidade ele in- O aluno da Escola de �al''genlos ôado em d rias experiência,..; an- Ael'on(lu lica :\Tacianal, se lemhras
gTI':;';O na Escola ele ,S,ll'genlt),; das I das Armas, alpm de alimentacão, ler'iOl'('�, como lia\'iam rraca�"ndo Se rle sanar- a ombsão, ainda (jlHI
Armas, com clireilo a escolheI' em l'oupa e alojnmenLo, g07,al'á ·rlas o.:' Irmãos JfonLgolfie]'s, em '178:3, por meio ele UD'l a5te,l'istico ...
qual queira �en'ir, bastando qlle o �pgTlintes \,(1l1tagens: e Charles p Paul Henar-el. em 18.85, Parece Ulll acinle cont.ra o nos-

desejem e salis('a�'arn a:; �cgllinles - de,;de o dia da Jllnlrícula pa�- nomp� ê�:;e� l1ll1ilas \-êzE's lembra- so ]lnlrírio e conll'a a inlelig'ência
con.cJicões: sará a llercehcr yencinwntos de elos como· in\'enlores da "clirigibi- brasileira.

a) - reqllel'\'r ao ,Coll1aurlallle I :::;oldado - eng'ajano: CL'!j; 3GO,oo liclac1e" apre'a, É preci::;() um pr'olesto e aqui n-
ela Escola c!e ;-;argcnto,; das A1'-: lllf'nsais; A yel'dar-le P qllP os Renarel,' ('<I êle: O li\TU em l'efel'ência cha-
ma" inscrição nu COI1Clll',,,O ri" I - após o 1° l1el'íorlo <1(' il]:ilru- qmll1(1o naqllcla cinta Jizeeam ex-: !lla-�e "Cur...;o dt' Pilolo Aéreo Co
Arimissão e entregar ês;.w I'cqllel'i- I ção (5 mcses), caso ,;('ja aprovado, J)CI'iên(',�a" COlll s.e.ll. a,parelllo "1:a I m.�I·:c�al", . ;dit<�clo .e':'ta pela Li-
menlo no Quartel do 11,0 Balalhiío I será ])I'olllo\'ic_lo a Ca.ho, com ven- Francp, c0l1segll11'nm '.chega]' n� IldLI,l Jose Ol:Jl11PlO.
ele Caçadores (8ecl.'eLaria.); cujo I cimento� ele C['$ 700,00 mensai,; porta� rio segT('rltl, empl'(':;'al1do
reqllertlnenlo cml'e "eL' l'll::itl'llldo I 'apronldo 110 l'XanW varelal um molo!'. ma, ralba'l'am e tll'si�li- , ,.

com o;; segullltf'S c!ocll11wnlos: ! aos 7 me�es -de' Clll'>iO :;el'ú promo- ram j)(Jrqu(' o referido motur era

1 - certidão {Ir idade, em CjlH' o

I
yj(io a :3° �a'rgenlo com yencimen- ! demasiadalllelllp 1'esado. Podem,

canclidalo cj\'il 1)1'OI'C ser ])ra8ilei- t tos ele Cr$ 1.200,00 meno'ais; I a;-;�illl, como (JS demais, ser COn;;i-,ro e tel' a idade cOJlll[ll'eendicla I - apó� 10 mese>i, lerminado o I deracllls gTanclps heneméritos cla
entre 17 e 24 ano�, l'eferirlas ao

I
curso com aprol'eitalllenlo, l"'c('-I Cl\'i[!(.'ão, Jlla� nl111ra il1\'C'ntores elo I

ano ciyil em qlle a complelal'; I be:'á um diploma ,que lhe rlan1_ r11- i :IPI·(,plan(l. Esla g'l�l.'in é ele �antos
,2 - clocumenLu qUI? ,prOI'(J ser t reüo ao acesso al.e o J,Joslo rle Sub-l ])ufllol1l, pOL'C[llr' 101 o j}l'll11ell'O a

solteiro on yilll-(J :;em filhos; \ tenente, Oficial ,da }1esen'a (' in-I eXjJrrilllenlnr molore:, de explo-

.3. - docnmenlb ele alislamenlo; g'l'e;OSO no Q.uaril'o .Anxilial' ({e

CHi-I' 1SãO., conlra a opini�o. dos �lais
n.11IJLal' ou certlrIcado de

l'r�t'l'\'lS-1 ClUlS, na ah\'a. clllendlr1n,; d.<l ('[loca, con"enrlclos
La; , ,1r, Pa�a_ l) Clll'SU_ ele Fon11a<.:�0 ao' i 'de lJuê, laio' 1l10tOI'I'';, c1e\'idtl ao

� _:_ Cel'lidiío de que nilo ;;ol're i lI1o'cn(:oe� estal'uo allel'ta� de '15 a liSO rII' gazes no� ..<lf'I'oplanos. l'e

de moléstia conlagiosa ou infeclu-130 ele agô,lo, 1'cnlizando-se o� eX:1- ::'llllal'iarn em i)lWcliaLa explosão
conlagToôa; I mcs rle 1° a 15 de olltllbro. rio do apn)'('lllO, Santos Dumont nüo

5 - ates lado de \'acin:1 :1nli-\'a- I COl'l'entr anu, "011(10 a matricula ,:c t]eixou alemorizar e conslruiu
l'ióliea; ! efeli\'a·da a 1;) <](' I'e\'el'eiro ele o "3anlos Dumonl", seryinclo-o do

ti - atestado de hoa cOlldula com 1919. rc['el'irlo molol', e fez a primeira
cleclal'a(;ão do le1111)0 dr residência I Quaisquel' olllra� inI'Ol'lllaC(JC's lenlall\'a pm 1898, nu dia '18 de

I aristocrática, ele resolve consqnis-r ocu,pa<;iíci elo candhlato, pa�sndo poderão 08 int(']'es,-;arios procura- selemlll'o, mas niío log'l'oll "Oar, tal' o mundo para lança-lo a seuiI
por <-luLol'idaele J)olicial ou oficial

I'
rem à l'eda('80 rlêsle jornal, nos ])pnlenllo' o aparelllO, Con�tnlju

pés, Ele construi Ull1 império paracio ,K'(él�eito, Marinha ou )..eronáu- elja� úleis., ela,; 11 ÚS 12 e elas 17 ás o "Santos Dumont. 2°", quI' lam-
conquistar o coraç'ão da mulherlica;

,

118,30 horas, ou no QuarLel elo 14.° liPN1 f'l':Jcas,;oll na experiência, le-
amada,7 - licen�'a do flui ou tllloe,

I
Batalhão cle Ca�'adores, com � ;';e- \,:1(la a _eI'eilo em 11 ele maio de No program'a: Jornal ,ria Téla!luando menor, -para I-el'il'icnr

pra-I
cre.Larla, em todos os dias uleu;,

i 1R�9, :\0\'0 a'1.)a1'elho e no\-a ten-
I Nacional 20 Fox Airplan News �Ú

<.:a_: das 7 ás 11 horas. 'taLIYa em 13 oe noyembro do mes-
60 J 1

ts - ,declm'a('ão clr aceitaL' o alis- Oportunamenle ('sLr jornál rli- mo ano, e elesla "ez, a "itória,
x - orna

ti "l11gal'a' te.x"los (l(� ]- Preço: Cr% 6,00 únicoI.a.mento ]101' 5 anos; ,
c " Jei cio 8cn-iç"0 Foi ('Ie, 110rlanlo, o j)rimeiro Censura até 14 anos.!) - os documento ..; n�. 2, 5, 7 e :\lililar, tom as necessúria� expli- homem (jue conseguiu descobrir

8 esLão benlos de sêlo, de CLln 1'lH'- .rações, afim ele ol'ienlm' 0$- joyens I'
.

i;rPERIAL, h�:j�' À�' ; :ió 'h�;'��
...

midaele com o decreto-lei n, 8.8Hl, em idaele de- alistamenlo para o

rle 24-'1-194.6. SerYiço lvIililar, bem CO'l110 as épo- CANÇÃO DO MÉXJ,CO

I L
- CO:\l!: Adele Mara - EdgardOs documentos ns. '1, 2, 4, 6 e 7 cas c e ajlre�en acoe's, insrpe.cões ele

CAI"j\.'E,NJ" Banie!' e apresentando: ,\ 1 _u('wrão I er firma,,; reconhe.ei'(la�'1 ;;aúdc e incorporarão 1l0� c!iYel'So.s. MOLINAb) - ser a.pl·o\'U,c!O 1.10 Concurso Cor])os de Tropas sediadas em
.\1"0 programa: 1° Noticias da Se-ue <\_rlmi 's'lc) elue 'Con.;tara' de 3 [r'l'I'i I Mio cio 1l0SS-0 Estado.- '", ( ",

mana - Nacional Imperial Filmes
exames' RITZ, hoje <is 7.30 horas,

, ,.. NA T}"T A A t' I F'l 2° Estilo de Estrelas Short 3° A Vo,zI - \lédi�o -- em que serão exa- 1 �l�: cen Illenta 'I mes

OLHOS IRDITADOS7 elo ::VIundo - Atualidades
!\

'

•
aprescnta o impagavel Luiz Sandri-

�""
I

� j"J� "H'.... ni em rnagoadissima a\'c,ntl1ra poli- Preços: Cr'P 4,00 e 3,09

E_.·
-',

�.â',�P.�9. ��� eial Censura até 14 anos.

,--� ,f(-.--;, '7� SEQCESTHO SENSACIONAL ' FILMES DA SEMANA

��\--�/�h� 12"
:\10 PALCO: Apresentando-se pela

Próxima Semana

:t=:::
'i. �'���.

'

prillll'ira vez no público floríanopo- CAPITÃO DE CASTELA
"':::::3�_ k--'l \ P

1'1' ''''r'I' "

el H'"
, ", .. , .. , , ..•

--;- � f' -'::::;'---' '/' 1 a no os
'

"v_1 JO nu nos o lSO

f.:,:,f,1 // ·-y::c;.i".U/�'S..,.,r>;;)v.7 ALVAHE'NGA E HANCtWmO
'Cm cspetaculo -de alegria e bom

humor.

Prcços: Cr!\i 10,00 e 5,00
Censunl até 14 anos,

trCi arLiriciais: (Arpós a a1)l'o\<1<,:ão I
sua (Ugnissima 'consorte, contratou

nos elemais exame�, os cancliclalos Icasamento o sr. José da S.ilva Pavan, serão sl!ibmelidos.a exame méelico
representante estabelecido nesta
\ complemenlar, na seele da Escola,
capital. II _ Físico - pro'\'as ele corri-

Os nossos parabens...._I da de 80 metros em '15 segundos e

tiENHORJTA! cie 800 mellos em 3 minL1lo� e 30

A ultima creação em refri-l �t'g(\l1dLl"; de salto ele '1,15 cl; nltu

gerante é o Guaraóá KNOT( ra e 3,50m de lm'gura, com lm�ul
EM GARRAFAS GRANDES \ ":0; trepal' numa barra e suba: 3

Preierindo-o está 1lIl'l1'l1� de coreia; lançar um peso

acompanhando A mnrJp; d(' 5 quilos a 12 melros com as

'" __L - -- (llla� mãos e lc\'an[al' e Lranspor-
IHHf.N(JA8 rr�BV9".At:P LUL' um saco ,de 30 quilos a 50 me-

c�,·� \\lll !l'rOW1l'�flf,l ffi" :a��d®f.I
li'os dc eli:ilâneia em 20 segumlol'!>,,, k, l'l1 �a'i"i:;"",,4 1ill!i:r'l'<!lJI!i�III, 'l]!'.Il142'lIi.

Ib.�'.t",'fI"'Ítl '),,,\ r?��l'I'�P. "!ZP',.G l't!4t!lh\.''1 �í'l� TU - Seleçi'ío intelect\lal - a)
�,.1<".�"� .... ,, !'n;;,��H\'ujs. () elln...a",� :\1 ai eJ.'ial: l'é'gna lransferielor, es-
l"'"'''''' """""" .-l,',; '!'r!"n..�!!'d$.. l'� !O'1'�1 qllarlL'ü compa:sso InIJis canela--
;;:. -

.... .;,.,.� ·��e.f:t� ":'�. h���';'"'l.õ]·l!f)� :!,f€rk.�4�, :f!�
.

' , '
..

,,/_, ",ll!i",r"!!�.l1I&<lr.,,,. O r""�,Jh:,,, N!40 llinlclro
e ]Jol'l'êlcha; h) :\[utpl'las:

,....".
,. ",>" r',}Hl�'l'>: 1!l'Ill'll!YlJIl ""'!'Itri'i4.! Porl Llgll(", ditaelo e análise grama

'.l.: ,.,�, �1Uh,f"�,,�.';;M�, "!'lii!< ;r,t;('.A!.;}õ Ifli':�, Lical de [Ie(jlleuu tJ'ccho; Al'üméli-
�1.�';.. 11>.1;\ g.'? " ... ,}>;.�� ..,,:t,,\.. ,.,.qt,'l4!..t� ,�., � - " ,

�

�_

, .. ,',
'"'

'-

..• "-
�

_ � t (.:;1, ql111lro oprl'i1Coc-s ::-:Ohl'l' nunle-
4{'''' ':'1.1' ��.' i "'.._-- ,..,,·...�lli·2:?� ;I).� e�"'i';:; .

.

mi.narlos: coração, pulmão, olhos
CO�"TRATO DE CASAME:\'TO:

e Olll'idos e yerifieaclos a alt.ura
Com a senhorinha Luci .da Silva

mínima de 1,55m, o perímetro
::.vIafra ,filha do sr. Euclides Vieira

lor-úxico minimo ele 0,7-\m e o mí
.Mafra, funcionário da Alfândega 10-

nimo de '18 dentes, lolerado.; (jua
cal e ele d. ,Jnlinda ela Silva :Mafra,

SantosContra umont

J

I
I

n

x.

..

ODEON, hoje ás 7,45 horas
"Avant. - Premiére"

O celebre romanc'e de Franclc
Yerby
"Paixão e covardia", chega ás

télas em toda a sua imponência.
DEBIL É A CARNE

co:\tr: Rex Harrison ivfauren O'Ha-
ra - Victor Mc Laglen -

Bro,\'n e Patricia Medina

Enfeitiçado pela beleza

Vanessa

de nma

liOXY, hoje ilS 7,:W horas
CiUma Exibição_

:úlria 1"eli x. a el1canladora estre

lcl rle "Amok", ao laclo de Fernan
do So]er

:\IULf-IEH SE::\'1 ALMA
;'\0 1)l'ograma: Cinelandia Jornal

- .:.incional Tm;)erial Filmes - No
tieL'trio eni\'('J'sal - .TornaI

Preços:' CJ'�:' .j ,00 e 3,00
Censura até 18 anos.

'YE:\DE:YI-SE 'POR l\IOTIVO DI!
'VIAGEM

:\IÓH'is de sala" em perfeito es

tada e de quarto,' 1 ráelio _ marca

Esparto - móveis, diversos reló
gios de parede antigos, tudo ellli

perfeito estado, 1 cristaleiro (' di

versas louças e mais alguns obje
tos.
Tratar á Rua Bocaiuya, 13

lHTZ, domingo
ACOXTECEC _\.SSL\I

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



olmTAnn Sexta 'el". 13 d@ agoste tte �41
em t
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I>R. POLYDORQ ERNANI DE S

·THIAGO
Médico e parteh'"

Hospital de Caridade de

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Do

Doenças dos órgãos internos, esje
cialmente do coraçãe e vasos

[)oenças da tíreíde e demais gtan
dulas internas

Clinica e cirurgia de senhoras -

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA =: METABOLISMO

BAS4L
f,iORARIO DE CONSULTAS: -. Pe
la manhã: Das 7 ás 11'1,30 horas no

Hospital de Caridade. Das 10,30 ás

12 horas na Maternidade (Clinica
de gestantes)

Á tarde 1i8 consultório das 15 ás 19

horas
CONSULTóRIO :

Rua Vitor Meireles a. 18
FCHte manual 1.702

RESIDf.:NCIA:
Avenida Trompowski 62

Fone manual 766

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e médico d.

Hospital de Caridade

CLllNICA DE SENHORAS - CI-
RURGIA PARTOS

JlHagBóstico, controle e trataIllcllto

eS'[ilecializado da gravidês. Di�tur
bios da adolescência e da menopau
sa. Pertubações mel1lstruais, i:If1'1'

mações e tumores do aparelho geni
tal feminino,

/' Operações do utero, ovários, tr&...-
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica do' perineo (ru
turas)
�SSISTENCIA. AO PARTO E Ol'E-

RAÇõES OBSTf.:TRICAS
Doenças glandulares, tiroide, tlVá

ries, hipopise, etc.)
Jl)jsturbios Ilervosos - Esteriliáade
-- Regimes.
Consultório R. João Pint., 7 - TeJ.
1.461

.

Resi,d. R. 7 de Setem»r. - Edif.
Cruz e Souza -:- Tel. &46 ..

Dr. Newton D'Avila
Operações - Vias lJrinárias -

Doenças dos intestinos, réto, aD.U! e

Hemorroidas. Tratamento da colite
amebiana.

Fisioterapia - Infra Vermelho,
Consulta: Vitor Meireles, 23. Atende
diàriameute às 11,30 hrs. e ã ta'rde,
das 16 lors. em diante Residência:
Vida] Ramos. n. 66 - Fone 1.667

Precisa-se de uma que durma fú.

ra d.o emprego.
! Informações, rua Rio ·Granct� do

RUA CONSELHEIRO MAFRA, casa grande com 6 qu�rtos, sala ha- I Sul a. 22
.

,

nheiro, etc. Serve tamüérn para comércio. Preço Cr$ 220.000,(')0. � "(.. '

RUA CONSELHEIRO MAFRA, prédio de comércio com 2 pavimen-I PAGA-SE BEM �',

t os. Preço Cr$ 350.000,00, . _

••• ' .•••••••••••.•••.••..•••• :,_,.
RUA DEODORO, prédio COR< 6 quartos e demais ínstalações. Pre-

Empregue bem o seu dinhe:i
ço Cr$ 250.000,00. d

-

d "ColJ::
RUA ALMIRANTE LAME,GO, ótimo prédio, construido em Lerre- ro, eompran O açoes O t:l'f

de 17 x 30 lodo murado, com 4 quartos, etc. Preço Cr$ 190,QOO,oo. gio Barriga-Verde".
RDA Ruí BARBOSA, casa com 5 quartos, construida em terreno •••.•••••••••••••••••••••••• _ ..

de 24 x 86, Preço Cr$ 120,000,00 .

RUA JOSÉ MK'lIDES, bangalô novo, com 3 quartos, etc., censtruí
do ·em terreno de marinha. Preço Cr$ 50.000,00.

RUA RIO GRANDE DO SUL, casa com 2 quartos, tendo o terreno Tendo necessidade de comp.rar-
10 x 40. Preço Cr$ 35.000,00.

. I uma ENCERADEIRA ELÉTRlCA�
RUA ALMIRANTE LAM.EGO, 2 pequenas casas constrmdas em ter-, afím de facilitar minha profiss:'io de

reno ele 51 x 70. Preço C:r$ 80.000,00. ENCERADOR, tomo a liberdade de
RUA SANTOS SARAIVA (Estreito), balIgalô completameRte novo, apelar para as pessôas de bom co-

lom 3 quarl,os ,e demais instalações. Preço Cr$ 100,000,00. ração, afim de conseguir reunir
_

a.

'RUA 7 DE SETEMBRO, casa com 2 quartos, etc. etc. Preço Cr$ importância necessária á referIda.
40.000,00.

.

aquisição. Muito gr[lto fica-lhes (}

RUA 7 DE SETEMBRO (Estr,eito), casa com .\ quartos, ete. Preço Encerador JOSÉ DE OLIVEIRA.
Cr$ 55.000,00. • ••••..... '!!

..

CAiPOEIRAS, casa com 2 quartos, etc., tendo o te'rreno a área de PASTA DENTAL
86.000m2. Preço Cr$ 50.000,ci. ROBINSONCAPOEIRAS, casa desocupada com 3 quartos, banheiro, água quen�
te e fria, inslalação sanitária, ,ele. Preço Cr$ 60,000,00.

TERRENOS
.

RUA RUI B.\RBOSA, tendo 8,50 x 5@. Preco Cr$ 15.060,6(i).
RUA CONSELHEIRO SOUZA FRANÇA, tendo 15 x 30. Preço Cr$

4.0,000,00.
.

RUA S'TA. LUZTA (Estreito), tendo 50 x 40. Preço Cr$ 50.000,00.
RUA GERAL (Estreito), tendo 20 x 45 (fundos rua Tijuca). Pre-

Dr. Paulo Fonte. (;0 Cr$ 20.000,00.
Clinico e operad"r FAZENDOLA E INDUSTRIA

Consultório: Rua Vitor Meireles, 26, BARREIROS, pequena fazenda, com pastagem para 36 cabeças,
Telefone: 1.405 com uma industria de produtos de mandioca. sagu, etc., demais iIlfor-

Consultas das 10 ás 12 e das 14 ã.
15 hrs. Residência: Rua Blumenall. maç'ões dão-se neste Escritório. PreGO Cr$ 280,000,00.

22. - Telefone: 1.620 HIPOTECAS

D M'· W dh
Aceilo capiolal para empregar sôbre garantias hipotecárias. Sigil!o

r. ano en allJelÍ
I
absoluto.

C1!ni�on':u��l:r!le:����;rino� ��iançat �r---Q-U-E-R--V-E-ST-I-R-.S-E-(-O-M--(-O-H-F-O-R-T-O--E-E-L-EG-.-N-C''''''rA-'''''='''-"'''''' IConsulta das 4 ás 6 hor:u
Residência: Felipe Schmidt n. 38.

I
PROCURE A

Telef. 812 ·1

1 ftlfaiataria
i

flc·-

Clínica Médica e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos.
Vias Urinàrias - Rins - Coração
- Pulmões - Estomago - Fígado

Tratamento da Tuberculose
Pulmonar

Radiologia Clínica (Raios X)
E4etrocardiografia - Ondas Curtas

Indutotermia Eletro Cirurgia
Ultra-Violeta - Infra-Vermelho

Consultório e residência:

Praça Pereira e Oliveira (atráz do

Tr-ibunal) Rua Santos Dumont, a. 8.
Consultas das !) ás 12 e das 3 ás 6

_ Fone 841. FLORIANóPOLIS
----_........-----, -_

..._---

DR. A. SAN!AELA
(Formado pela FacOlldade Nacio
nal de Medicina ela Universidaele

do Brasil)
Médico pnr concurso da Asslstên
cía a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex-interno di- Hospital P":.iquiá
trico e Mauicômio Jl.tdíciário

da Capital Federal
Ex-interno d" Santa Casa de Mi·
serfcórdta do Rio de Janeiro
CLíNICA MÉDICA - DOE.."lÇAS

N}!;RVOSAS
Consultõrlo: Edifício Amélia

Neto � Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de Car-

valho, 70, no
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Consultório - 1.208.
Residência - 1.305.

Dr. M. S. Cavalcanti
Clinica exclusivamente de crianças

Rua Saldanba Marinho, 10
Telefone M, 732

Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL - ALTA CIo
RURGA - lItOL�STIAS DE SE;

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi·

cina da Ul?iversidade de São Paulo,
onde foi assistente por vários anos do
Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio

Corrêia Neto
Cirurgia do estômago e vias circula
r.es, int�stinos delgado e grosso, tirai·

de, nns, próstata, bexiga, utero,
ovários e trompas. Varicocele, hidra

ceIe, varizes e hernas.
Consultas: Da. 3 ás 5 boras ã rua
Felipe Schmidt, 21 (altos d� Casa

Paraise). Telef. 1.598
Residência: Rua Esteves Junior, 170;

Telef, M. 764

o "Colégio Barriga-Verde" CamimSI Gravatáa; Pifam. I,
está c��strnido o seu majesto-: Meiaa d�1I melhorei; pelai

I
l.10e·

88 prédIO e necessita de sua; Dores preçol .6 na CASA MI!
(Valiosa colaboração. I CELANEA - RuaC. Mar"".

.. .....

TECNICOS
o Bl o s

í

l 1 ara seu

desenvolvimento

nOJceasita de técnicoe

em todas Oli

profissões

Dr. tindoifo A. G.
PfH!(1h13

Advogado-Contabilista
Cível -- Cemercial

Condituiçõell de sociedades
IS �8r'l1icOB c·orel".ltoli. em geral

ürgC:Snizoções contobeis.
Registros e marCOII, di",pon·do.
ne Rio, de correspondente.
Eúeritódo: Rua. Alvaro de

Corn,.ho n. 43.
Dali 8 Oli 12 horas,

Tele{one 1494

• III •• •• II. •••• •••• •••• , .....

Assegure desde já um

NATAL FARTO E FELIZ
sem aacrlf iciof inancelrc, adquiria
do, em suaves menaalidades uma

CESTA DE NATAL

���
AgeJlte nesta Cidade:

B.SOUZA
Caixa Postal, 326

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

.VENDE-SE
Um terreno na chacara do

Espanha. Trata r no car torio
.

do Tabelião Bri to •

•
: ,. .. .,. ..

COSINHEIRA

Encerador

..........

I'(UA VOL.uNTARIOS DA PÁTR!A N." 68 . 1.- A"'DAR
C�I�" I'OS! "'�. �6� • 'ELEfONE 66'0 . fEL(GR""'AlI, -"1I0ffcrOIlA_

Agencia Geral.uarn S:Catarina.
Rua Felipe Schmidt. 22-·Sob�
C. Postal, 69 - Tel. «Protetora»
� FLORIANOPOLIS

A.luga-se
Linda e conf(!)rtavel resi-

L
.

T""
- 1,IVRARIA ROSA

tvros eCDICOS Rua Deodoro, 33 - Fpolilll

em ger�1 .

Atendo pelo Serviço
UI Reembolso Po",tal. .

.1lI11••• III lIIU" IDIJI_II.IIII o.ílla.IIIII11.Sillll.II.1.'-

II C P I T L A R II
Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais, conce

(lendo RIais outros beneficios de carater assistencial.

Representante em Flor-ianépolia:
PEDRe NUNES

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, luediante msnsalidade de Cr$ 2t1,fl8 além tia Jóia

inicial de Cr$ tb.oo apenas.
Participação nas Iacres

COMPRA E

V E: N DA DE,&iirijiijjiTõiijijp;;;õj,..,.õiiiiRiiiiiriPiiõiiiPii7iiiiVlnr
.
CASASfTfR�ENOS.f!!!!!��������������
HIPOí[CAS

AVALI�CÕES
lEúAUSAÇOES��=====�===�=����
ADMINI5TOAÇÃO ..

T.
...t�u:-r;-(JIt-'E"'I:----11-UA--D-,.O-D..O...D-O......3S------

DE IMÓVEIS "'. 784 nDn/ANOPOLlS - .sANTA CA TARINA
rn:.

dencia, recentemente cons

l"ruida à rua Souza Frsnça.
T atar com o proprietario

à rua Blurnenau n. 68,

ello
Rnfil f!'eH ópe Schmidt 48

...�ClI'aa$i

m�llh()!I".1l1 fdbrtcae. .44, Caso -A CAPrf'JU.I"' o(',ari:H� o. t'Jt.�:;:ao d,':l�
visita (U'�QI. d.tII I.IIfotuol(�m f·nool! ;10nl,fHiUllII. 14ATR!Z �m,

Fabricante; e distribuidores daiS afamada. cçn
ffiCÇÕO. -DISTINTA- It RIVET. PC1n;ulll um Gll'a.n-

Id. lIo�·tlrrumto d. caSendrQI. ri.canos. brbu
bO�.ílI 81 ball'ctoUl, algtl:dõ4\lrJ. 'madn� e �9:1om.nt().
pa.ra alfaio;hQ!. Que l'<açehtt dbeto:rnllt,ta ::lati

,Snr�� OV'<.'��,!u·el�li,t.'S'Q d@ \t'\tttl:d.Ci1!' 110 IlItm.tl.do d. �h'l,\ f",-,�" '!."'9m 'tmfli

F1B;:l.ri':;')70H:�."phl!ô. �G FILU'US em Bh.l!",H�!""1..J � Lo'l!"c'.
,

���m.'i4@W;h������"I1,iDmIIl��i1m;ii:IlIlJ==mll!Bll:-llm!l!t�mn:::.ilfIIZe&tf���:}.2�tt,'!;l.,·������.si'lW.-�:.-tQ.:\��>t;�
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o ESTADO
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cem unC10 as
• + •

HA 17·ANOS FAZEMOS:
Para os interessados diretamente:
MINISTÉRIO DA JUSTICA: naturalisc;ção e direito do estran-

. geiro, titulos de cidadania.

MINISTÉRIO DA EDUCACÃO e Saúde Publica: regislro de di
plomas, colégios e professôres. Subvenções. Recursos. Analise
e licença de produtos quimicos e .fal'maceuticos, alimentícios
(vinhos, etc.)

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA: Produção Animal. Produção
Mineral (jazidas, licenças. pesquisas).
PROPRIEDADE INI.'USTRIAL: Marcas G Palenles. Nome comer
eial. Invenções. Privilégios.

.

PllOCESSOS EM GERAL EM TODAS AS REPARTIÇÕES PÚBLI
CAS NO D. FEDERAL. IdSTITUTOS. BANCO DO BRASIL. CAIXA
ECONOMICA FEDERAL. Damos amplas referências bancárias.
PARA OS ADVOGADOS: Processos em gráu de recurso, e de
competencia originária, no Supremo Tribunal Federal; Tribu
nal de Recursos. Sup. Tribunal Militar. Tribunal Marilimo, Tribu
ncrl Sup. do Trabalho, Tribunal Sup. Eleitoral.
PA.RA OS AEROCLUBES: Ampla assislêneia burocrática e
material. junto á Diretoria da Aeronautica Cívíl, (M. Aer.)

�

ESCRIIORm FERNANDO DE CASTRO
R u a M é x i c o I A 1 - 10.0 R i o
Fones: 42-7294 a 32-7399 (rêda interna)

•••

I

. .1 DE.MOCRATA-CLUBE
Aos seus associados

De ordem do sr. Presidente, apraz-me para os devidos fins e para
-que não se alegue ignorancia deste aviso, comunicar aos senhores con

.soeios que em reunião da Diretoria, realizada dia 4 pelas 20 horas, fi

cou, a rigor, resolvido o seguinte: Doravante, só terão ingresso nos sa

lões desta Sociedade recreativa e cultural, as pessoas pertencentes ao

quadro social e, devidamente em dia com as suas obrigações mensais,
.considerando-se eliminado o sócio em atrazo com as suas mensalida
des durante 3 meses seguidos, e só podendo aquele sócio regressar para
-o quadro social, pagando uma joia de Cr$ 200,00; as senhoritas, filhas
de sócios, parentes conhecidas ou convidadas só terão ingresso median
.te apresentação à porta do cartão de convite.

Aos forasteiros será expedido convite especial, recomendados por
-um sócio que assim fica na obrigação de identificar ° seu convidado

cobrando Cr$ 40,00 com direito a uma mesa. Outrossim, observo que
não estão subterididos nesta advertência, as autoridades, signatários
de), Iivro de ouro, membros de Diretoria de outras congenercs, repre
sentantes da imprensa e da emissôra Guarujá, quando. devidamente crc

dencíados, queiram tomar parte nos fest�jos e partidas dansantes des

ta Sociedade; que serão uma tarde dansante na primeira quinzena e

.uma soiréc no fim do mesmo mês.
-.

Para evitar futuras reclamações por parte dos srs. consocios ohser

'vo que o assunto do presente aviso será observado com máximo rigor,
-e assim possa evitar .decepção possivel na inobservancia do acima re

comendado, publica-se a presente resolução.
Haroldo Brasil da Luz - 10 Secretário

"

A V I S O
Mútuo PredialCrédito

..

A Gerência do Crédito Mútuo Predial, avisa aos seus

assocuuios residentes no ESTREITO que a partir desta data,
esta encarregado de efetuar a cobrtmça nessa localidade o

.

sr. Miguel Souza, residente à Tua dos Navegantes 505.

\.

REEMBOLSO POSTAL
Para easemiras, Iínhos, brins, etc. precisa-se represeatante.

"tBfertas dando' fontes de referencias a "TECIDOS". Guarda-se sigilo.
Gaixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital.

A Pomada Kaa Zaa .. cIar6 o aIi'rio desejado.
combatendo aa d1lres e oe praridoa. deaconges
tiooando as dilatações. 0nIçaa {Is aabstancias
de Feal efeito antiséptico-bactericida que entram
em sua fónDaIa, a Pomada MaIl Zan pceviDe ..
iDfecçõea e oaparecim_to de outros males aiD
da maia &nlYes, decon'entea das bemorroidea.
A venda em todo as Far:macias em bisnagaa
com cáaula !;Speciai pera facilitar a aplicaçãQ.

(U.�De W�

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

CASAS PARA ALUGAR

Dis))'illl10s, no momento, de um pequeno "lmngalow", ii Avenida
Mauro Ramos, e uma grande resid(>pc!a" llas proximidades da Praça 15

pe No\'(�mbro. Exigimos contrato e fiador idoneo.

BANCO C. P. AGHíCOLA DE SA::\TA CATAIUXA

}

$e�da·�elr8 13 aJa Agosto dtl '1P·�8
._--_._,------------�---_._-_ ...

-_

Coceira dos Pés
Combatida no 1.° Dia

Seus pés coçam, doem e ardem tanto
a ponto de quaai enlouquecê-lo? Sua
pele racha. descasca ou sangra? A ver

dadeira causa destas afecções cutâneas
é um germe que se espalhou no mundo
inteiro e é conhecido sob diversas deno
minações. tais como Pé de A tleta. Co
ceira de Singapura, "Dhoby" coceira.
V. não pôde livrar-se dêstes sofrimentos
senão depois de eliminar () germe causador.
Uma nova desco berta chamada NiJoderm
faz parar a coceira em 7 minutos, combate
os germes em 24 horas e torna a pele
lisa, macia e limpa em 3 dias. NiIod�!'m
dá tão bons resultados que oferece a ga
rantia de éliminar a coceira e limpar a

pele w10 só dos pés, como na maioria dos
casos de afecções cu tâneas, espinhas,
acne, frieiras e impigens do .rosto ou

du corpo. Deç8. Nboderm, ao seu far
nmcêutico,4?.noje mesmo. A nossa ga-

kt�ixoderm ���tia m�io�
I'ara as lI!eççiíes Cutâneas proteção.

tes ; Tesoureiro, Eng. Heitor Fer

rari; Bibliotecário, Eng. João Eduar
do Moritz ; Conselho Diretor, Eng.
Victor da Luz Fontes; Eng. Domin
gcs E. Bezerra da Trindade; Eng.
Calvy de Souza Tavares; Conselho
Fiscal: Eng. Har-oldo P. Pe.dernei

ras ; Eng. Thiers de Lemos Fleming
e Eng. Cid Rocha Amaral.

«U E M O C R I J A C l U B E�)
Dia 15

Programa para I lês �e Agosta
20 horas. Dia 28 «seíree» com iníci. às 22 horas

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

A defesa sanitária Ass. Vatarinense
DO plano S 4LTE de Engenbeiros
Rio, 1'1 (A. N.) - Há no plano A Associação Catarinense de En-

SALTJ<::; uma parte rle d icada à de- gcnhciros teve a gentileza de comu

í'esa sanitária vegetal. Os traba- nicar-nos havcr-ae empossado a sua

lhos de preparo cio solo, combate nova diretoria para o periodo 1948

á erosão, aperfeiçoamentos gené- a 1949 e que é a seguinte:

lico das plantas, adubação racío- Presidente, Eng. Raul Olunpio

nal e os tratos culturais tornam- Bastos; Vice-Presidente, Eng. Ran-
.

di
- dulfo Cunha; 1° Secretário, Eng.

se inúteis quando não se ispoe
comha- José Amaury de A. Araujo; 20 Se ..

·cretário. Eng. David da Luz Fon-
dos meios própr-ios para o

te às pragas e doenças.
E, como se sabe, côrca de um

terço da produção agrícola brasi

leira é destruida pelas pragas e

doenças. Essa destruição se pro

cessa desde as semenleiras c pros

segue durante lodo o período cul
íural, at.ingindo, anda, a fase de

arrnazenagem. Ensinar e facili

tar aos agr icu l lor-es os melas efi

cazes de eliminar, ou pelo menos

diminuir, os trinta por cento que

em geral se perdem, é o que com

j.ete ao govêrno realizar, através

de seus orgãos técnicos especia
lizados:
A primeira merlitla para êsse

objetivo refere-se ao aparelha
men lo de defesa agrícola nos Es

lados. A Divisão do Ministéiio da

Agricultura, que se encarrega do

pr-oblema, longe está de poder
prestar os servlços que poderia e

desejar-ia preslar. O plano SALTE

determina pruvidências para sa

nar essa situação, e em seguida
focaliza o problema da er rndlação
de pragas e doenças, no país. O

carvão da cana será eliminado,
através ele uma ação rápida e

enérgica 00 Governo Federal e

do Jnsütuto elo Açucar e do Alcool

nas zonas atingidas por aquela
doença. Para combater ao "anel

vermelho", doença que ataca o s

coquei l'OS, estabelece o
:

plano
SALTE práticas e imediatas pro
vidências que porão a salvo aque
ia fonte de riqueza nacional. Ou
tia doença, a "vassoura ele .])luxa",
do cacaueiro, merecerá uma cam

panha intensiva, afim de elírni
nar-Ihe os fócos ele transmissão e,
30 mesmo tempo, para organizar
racionalmente a lavoura do ca

cáu resistindo á doença.

o aumento de venCi"jmentos do lumcio- '

nalismo
Rio, 11 (A. :.\T.) - Em sua úl

tima reunião, a Comissão de Fi

nanças da Câmara resolveu que
o problema de aumento de venci
menlo dos funcionários civis e

.
.

militares volto á Comissão Misla

.. para que essa organize nova tabe

la, ele modo que o aumento não

ultr-apasse o quantum fixado pelo
governo. Resolveu também que
nenhuma reclassificação será fei
ta e que o aurnen lo será pcrcen
tua 1-,--e0111 base 111ai 01' para funcio
nários que ganhem menos.

A Comissão opinou que somente
a magistr-al.ura terá aumentos es

peciais.

5
-
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o sábio
que não quis ser rico
o 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 aeronautica,
física atômica, medicina, quí-

.
mica, dietética e outras ciências.

També'm neste novo número:

ASSALTO EM _ PLENO DIA EM
NOVA YORK. Com uma fortuna
de 427.000 dólares, os bandidos
fugiram por entre o trânsito.
Haviam planejado o seu golpe
durante três meses e parecia o

crime perfeito. Mas, 4 da qua
drilha morreram violentamente,
e 6 estão no presidio,

• •••• � .& .

AFINAL, BOAS NOTíCIAS DA
EUROPA. Sua reabilitação eco

nômica avança ràpídarnente,
. Várias nações já produzem mais
que em 193H. As bases económi
cas da confederação européia
estão mais rírmemente assen

tadas do que se esperava.
· ..

RÁDIO MINIATURA PARA RECEP.
çÃO E TRANSMISSÃO. Trans-
missores tão pequenos como

maços de cigarros, rádio-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 ínterêsse, mais a condensa
ção de um livro famoso, neste
novo número de Seleções.

COMPRE
_

SELEÇOES
DE JULHO

Agora a venda
A REVISTA INTERNACIONAL
PUBLICADA �M �I 'IDIOMAS

· .

A D'IVUlGAC
Revisia do Paraná para o Sul da BraSll

Intercâmbio Cultural
Economico Financeiro Imensal. - Assinaturas e An6ncios.

POSTt\L, 775 CURITIBA

Publicidade
CAIXA

•
I

arh90$1
de grande I

.')atualidode:
COMPRE SEU ElEIIPLAa t

HOJE MESMO! I

CU5tU só cr$3,00:
_________ .J

CASA MISCELANEA dillltr!
buidors do. Rádio. R ,1!1.':C. A
Victoró Válvula. e DiIlCOI.
Rua Conselheiro Mafrs

I O f?nR!���ç,�gO da
Onça" convoca os seus associados
para uma Assembléia Geral Extra-
or,dinária a ser realizada as 19 ho
ras do dia 13, na sécle do Figuei
rense F. C., a-fim de realizar a elei

ção dos cargos vagos existentes na

Diretoria.
Si não houycr numero suficiente

haverá 2a chamada após 10 minutos,
realizando-se a eleiç'ã:o com qual
quer número de sócios presentes. jA Diretoria

----I
VENDE-SE

Vende-se finíssima sala de jan
tar em estilo Renascença, inteira,
mente trabalhada a mão e aind.a
não usada. Tratar à rua Saldanha
l\1arinh�, 16.

-

o

CIA CATARINENSl

1)[ TIlANSPORTES AÉP.EQS LTSA

• • • • •• • ••••••• OI ••••• ••••• ai

Sorveteria
'Veade-se uma em ótimo estade.:
Tratar com Haroldo GlaY2R, a

Rua João Pinto n. 6.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



hevrolet)) I hoje
il(;,i<', dia elo volante, será

efetua-l
l rariici ou al peleja entre as equipes I Sociedade BC!Jeficellle dos

..
tel'iores, deverá ser renhido e dispu- rua Bocaiuva.

cio no estádio ela F. C. D" em come- do FOHD X CHEVnOLET. constltui-lfcurs de Santa Catarina.
, tf.idO, prometendo levar uma grande i Ao qu: a�)lll'amos. os qll�dros

nioraçâo a data, à empolgante e rias por elementos pcrtcncentes à. O prélio, a exemplo dos anos an- assistência à praça de desportos da' obedecerão a seguinte formação:
.-.--.-...------------, - ...-------.-.--.-.-. .------,--.....---, FOHD: Avico, Chirighini e Ha-

milton; Vario, Cici c Lageano ; Pla

tina, Melquíades, 'Valter, Acácio e

Aquino.
CHEYH.OLET: :\Ialllede, Xlarreco e

Olv: Acrixio. Ponciano e Adolfo;
1!(;;sinlio. Djalmu, Boné. Marcilio e

Romeu.
A parIida será iniciada às H 110-

Sensacional luta {(

Direç.io de PEDRO PAULO MACHADO

Depois de amanhã o gigantesco prélio entre Paula Ramos e figueirense
:'IIais dois dias e estaremos pre- ,alvi-negro organizou um esquadrão cotejos anele a igualdade .le Iorças golpe bem rude par aos rapazes do

scnciando ao gigantesco "rnatch " I I
potcntissimo destinado a vencer to- é um tato. .

bairro cio Praia ele Fóra.

que travarão no estádio da F. C. das as barreiras, Entretanto, para! O Figueirense terá domingo pela Ai está, amável leitor, um espetá-
D. os categor-izados esquadrões do i espanto de todos, o conjunto de Jair frente novamente o "team" paulai- cu lo verdadeiramente excepcional

.Figl�l'i.\�nSe
e do Pal�la Hamos, rlan-)I

iniciou o certame .íombando
.

diante no. 0: .aIYi-JWgrOs,
naturalmente re- que _levará ao. e�rn]Jo. da, l:na

Bocaiu-

do andamento ao campeonato ela do Paula Ramos, para no segundo vidarâo o golpe elo 1° turno. usando va uma multidão �felçoados do

cidade. prélio se r esmagado pelo Aval. Cau- para tal todos os seus recursos.

'j
mais. popu lar dos esportes.

A força ele ambos os quadros é I sou surpresa o resultado do cncon- O Paula Ramos irú ao grama.do
bem conhecid.a. Atr-avés l'�l1hidos: tro com o lider, Realmente, li x 1 é para conservar a .....-íce-Iiderança.

O árbitro Newton Monguilbot se-

combates, alvinegr-os c tr+colores I um escore que não se admite 'em isolado. A derrota constituirá um rá o dirigente .da partida,
demonstraram a pujança dos seus I

.

�1�;�il����:�e��::�:�':cI(�'e::�o:m �l�;l�� ,i NO,�:��s d�A;:�:�. c. E,

. I R e t i f i c a r. ã. o
maspelejas.. Devera ter lugar, amanhã à tarde, J T
Devido ao máu tempo reinante há, I na Baia Sril. o ensaio ,das. guarnições lsaiU

o nome do sr. Fhiyio Galluff.

trcs semanas não foi posxi vcl aos I 'que interviriío pela F. A. C. E. no Xu lista ,de adesões ao Taubaté E. quando dever-ia ser Flú vio Pr-der-

dois

grel,l.liOS.'
rcn liz.arem "" treina-I'

certame ele remo dos 9° Jogos Uni- c.. publicada há dias, por UI1J lapso neiras,

menta eficaz como se eXige, tratan-
vcrsi tários. --- .... ----.--.---.-----.-.- - .. -.-.---------.------.-

do-xe de um compromisso sér io. Treino de Tenis

C i �"t d
�

ti f t Bt I
mas mesmo assim se mostram heml COIl1 () concurso de ,Yaller 'Yan- '. amneOnalO �i Bulna Ue u enol
dispostos e encaram a luta COIl1 o

dcr lcv e Wa lí er Jorge José - a fi
maior otimismo. dupla catari nense que pelejará com

::'\ào vamos fazer prognósticos, a paulista nos 9° ,101,;"5 Lniversitá-

Conhecemos e respeitamos o pode- rios, cstúo sendo ef'ctuudos na can-

rio do Paula Harnos ; seu alto pa-
cha do Lira os treinos ele tenis, cu-

drúo técnico e sua grande comba- jos resultados são bem satisfatórios,

tívidade credenciam-no a lutas de Ensaio de futebol

grandes proporções, como- ficou pa
tenteado quando enfr-entou quaô ros
nacionalmente 'famosos como o Amé

rica, do Hio, o Internacional e o iCorintians, de Pôrto Alegre. Em 10-1das

essas. partidas. se elllpregou

Ieom ardor, não se deixando abater
com facilidade, a não sei' nos mo-

mentos dificeis quanelo a sorte 1
abraçou o ad\'ersi'rio.. IO Figlleiren�e é outro quadro de

,:al(:r que enn:{l�ec.e a n�ssa terra. 1Cluoe de tra,dlçoes glOrIosas, pos-
sue Ullla das maiores legiões de I�de,ptos ql1� acol1lpanham a sml tra

letona bnlhantemente replelta de!
triunfos memoráveis. Este ano o'

Ga� tão o pc n to alto do

alvi-negro

Ipiranga-x-'
A COIl vite ,da �r�feito Arnoldo

j
Treze de Maio que terá pela frent(!

Souza, devera eXibir-se novamente o seu velho e cate"orizado rival, o

em São José, o forte conjunto do lpiranga, daquela �idade.

13 de Maio

. _.

"-'�-------�� ------_._---......--

Hélio Sarmento Sales
.Aniversaria-se hoje o sr. sargento leto cestobolistico do Caravana cio

da Aeronáutica Hél.io Sarmento Sa- Ar Esporte Clnbe, que vem dispu
!es, elemento muito estimaod nos lando com grande destaque o Cam
circulos esportivos e sociais, sendo peonato Citadino de Basquetebol.
uma das melhores. figuras elo <luÍU- ::-';05505 cumprimentos,

Campeonato citadino de
basquetebol

:\1ais uma ro,!lada do certame

ci-lc1Ube,
em prosseguimento ao Calll

tadino de Basquetebol vem de ser p!eonato, serão elispu lados os se

adiada devido ao máu tempo rei- guin tes encontros:
llante an te-on lem.

Hoje, à noite, com inicio ás 19,3Q! Figueirense x Barriga Verde f:'

horas, na quadra do Lira TeuiS Clube Doze x Lira Tenis Clube.

Derrotado Ralph ZumbaDO
Londres, 12 (U. P,) - O pugilista 'lO reagill, pondo í>.lillbano nocaute

p
..
e:';o-le,ve brasile.iro Halph zum.bano I.'O!n uma direita no estômago.

fOI hOJe derrotado nas olimpíadas
pelo n.0l:t�-al11ericano Wally Smith, Qucm ficou mais surpreso, foi o

De IIllClO, os. dOIS contendores próprio Wally, Nem sabia que tinha
não se atacaram, tanto assim que o atingido o aclversário.E admitiu
público protestou e o juiz inter- francalllcnte (jl1e tiyera surte. A,liás .

"eio, ordenando qlle lutassem, :::-';0 acrescentou Smith, só se rode YeH

primeiro tempo o brasileiro demons- eer lI1esmo ror nocaute. ]lois f)S

troll enlÜGl ('('rta su�'eri()ridaik; juizes narecem ser cs piores ,'ie toda
llias no segundo, o llorte-america- a história do lJox,

Dever-á ter lugar. amanhã,
inicio ás 15,30 horas, no gramado
do Colégio Catnrinensc, novo e n

sai o de futebol. para o qua I estão

convocados todos os
..

plavcrs ".
Treinos de Atletismo

Diórialllente a partida elas 7 110-

Treinos de Volei e Basquete

Bom binóculo
Grilnde

Visão maior. e mais perfeite
que 6 de um bom binóculo

alcança quem tem sólida :1.

io@trução.
Bon,s livros. sobre' todos O�

assuntos:

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - Fi 'fi�nÓD'lh

com

Jegos realizados
Paula Ramos 3 x Figueirense
Avai ;) x Bocaiu va ()
Paula Ramos 2 x Bocaiuva 1
Avai (i x Figueirense 1
Figucircnse 3 x Bocaiuva °
A vai 5 x Paula Ramos 4

••••••••••• o ••••••••••••• 0·0 •••••

LEIAM A RE:vISTA
O VALE no rf,� J J.�

o que

F

ii tar

raso

A entrada será Iranquea.la ao pú
b'lico.

os luímeros
PROFISStO?\'A1S

revehulI

ARTIGOS PARA SOR.VETERIAS

CASA DAS SORVETERIAS
R'ua lantan;ira, 928 - S. Paul.

Peçam lista

---'---'_

I Boc.;] li
" ,1 ,. ., ,.... 3

2 I Pentes gaahos

jA\'ai ; .. , �
Paula Hamos , :. (
Figueirense ,...... 2
Bocaiuva . ,.,...

. fiji
Pontos perdidos

José Hil;�iil�;s, ��1�, �:���t:�R1 3 vezes i ��'��L .

ú'H'Ill�� .: :::::.:::::::: �
Newton ::Vlunguilhot ,:.,.. 1 vez I Figlleirense "., ... ,...... 4
Aldo Fernandes, ... , ... , . 1 vez

,BOCaiUya ... , ,., .. "...... t;
"Ialdemiro :\1c1o """ ... 1 yez Tentos

ras da lllanl1ii. vêm sendo realiza"la Rendas apuradas

I
Pró-Contra

no esU.dio da Policia :\Iilitar, sob a 1° rodada - Crt -!.85(J,oo A
'

.

16 5
2" rodada - Cr$ 2,074,00

vaI .. ..' , ".

orientação elo aca([l'lllico Tenente 3" I d (' ,. 1 9'r
Paula Ramos .... , ,.,.' 9 8-

roca.H - ,]",j; . __ f,OO

1F"
(j ..

Aderbal .tl,Jeântara, os treinos de 4" rodada - Cr$ (j.500,00 <lgll�Irense ... , ., .. , ..... , ) .,

atletismo, 5" rod"da - Cr$ 1.895,00
Bocall1va .. ,. " ... ,...... 1 11.1

(i" rodada - Crt 7.()30,00 Artilheiros
(�

Penalidades máximas 'I Saul (Avai) , .. ,.. J

Na manhã de elomingo, ser;) roa- Contra o Bocaiuva .,...... 1 Pinto. (Avaí} "" , ' .

lizado a primeira eliminatória ,rle Contra o Paula Hamos 1: :\.f�I�d�co (Paula Ramos) .

seleçüo, com inicio ás 9 horas. A j'm'or do Figueil'ense " l' NFICl':aC.101 (P(aAula,)Ramos) .

1\ f I B'
.

1 <e lpln 10 val " .

N 'h-' I lo
.

c' e t;cI,o'
a\'or (O ocaluva .. ,.......

B['at·ll·l'o (Aval')I a JIlall a c e ( lllllldo, no S h 1 Expulsões , .. , .

da Po1icía Militar serão realizados 10 turno _ Lázaro _ Figueirense x
Nizeta (Avaí) . .

novos treinos de volei e basquete dos Paula Hamos, Helinho (Avaí) ,.,

1° ,turno _ Arí I _ Bocaiuva x
Bentevi (Paula Ramos) ,.'

"plaYers" convocado lJela F.A.C,E. J
'

(P I R n
- AvaL �azaro . au a a lOS .. , ......•

••• •• • •• •••••••••• ••••••••
1° turno - Augusto - Avaí x Fi- Augusto (Figueirense) .

gueil'ense. Morací (Figueirense) .

10 tumo - Pires - Bocaiuva x Fi- Nicolau (Figueirense) .

gueirense. Necle (Figueirense) , ,' .

Vi��f) Vitórias Lauro (Figueirense) .. , " ..

rh'HJhv Ava.i .... " , ,........ ..,. 3 Gastão (Figueirense) .. "., .

Pau'lê1 l�::ltl1o� 2 Al'_i (Bocal11va) 6

Figueirense .. .. ..',......... 1 Goleiros vasados

BO�Hiuva .', .. ,.... O [saias (Figueirense) .. -......... 9-
EmI}ates Bnlgnolli (P. Hamos) .... ,..... g

And ,., ."........ fi At'l (Bocaiu va) ,.".,.""."" U
]Jaula Hamos .,.. . ,."... (l Aclolfinho (A"ai) , , .. , .. ,.,. 5

Figueirense . ,.,.... O

I
Luiz (Bocaiuva) , .. , , 3

Bocaiuva ". ..' ,....... O Dinarte (Bocaiuva) ,.... 1
Berrotas ::\[afra Figueirense) ,... ti

A\'ai ,.... .. . ,." O

I
Dimu'te alu,oll apenas alguns nlÍ-'

Paula Hal1los 1 nutos no arco em substituição a Ad

Figueirense ,. 2, que foi expulso do gramado,
-----

_.::;

"
\

i.)
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

DURANTE TODO DIA.

nfJj, VA1ICJOS
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PROGRAMA PARA O MÊS' DE AGêSTO
.ANIVERSÁRIO DO CLUBE. DIA 22, DOMlNtO - FESTA INFANTIL,

OS, DAS 15 ÀS 20 HORAS. liA 28, SÁBADO ;_ SOIRÉE.
,

'.�rl;'�lífõn·��'A;" '''i, '-'
.

DIA 14 SÁBADO - GRANDE BAILE DE GALA, EM COMEMORAÇÃO DO 76·

COM SHÓ" ARTíSTICO, ORGA.NISAÇÃO· DA SENHORINHA_ MARIA. LUlZA CAMP'

AS DOMINGUEIRAS E SOIRÉES TERÃO INICIO AS 21 HORAS.

H!;Sf��!r,e,�" ?:lom?,�E����!" J (Q�Y�,I�h'Uff'U"�,nl' caQ,'Y�
todo em qualquer assunto referente ao ensine em geral, livre ou efi-

povo em geral para assistir a missa e benzimento da imagem de São
cíal,

Cristovão, que se realizará no dia 13 do corrente às 8 horas da manhã,
BUREAU UNIVERSITARle na Catcdral Metropolttana, e bem assim para a procissão que será efe-

Direção de Dr. Pedro Olavo de Menezes. - Av. Alte. Barros 11 -

tunda 11.0 mesmo dia às 5 horas da tarde.
andar. Cx. Postal 3932 - Rio de Janeire. Florianópolis, 9 de agôsto de 1948.

Julio Cesarino da Rosa - ,Presidente

NOTA: A União solicita a todos os proprietários de automóveis par

ticulares e de aluguel para acompanharem a procissão com os seus car-

Celeste
tElétre Técnica Mecanegráfica)
ROBERTO LAPAGESSE FJU.fO
Rua João Pinto, n. 32 - Floria

lllópGlis - Santa Catarina

Consêrtos, Limpezas e Recoastru

�es d'e Máquiaas de escrever, cal_11°
-cuIar, semar, Contabilidade, Regís-
1rad8!faS, Balanças automáticas,
4iJbuveiros Elétricos, Ferros de en

g�JRal', FQgar�it"Qs, Esterilizadores e

Aparelhos Elétricos era geral
Serviços rápidos e garaJltt�o)s '

Preços Mlidicos

Orça_eatos se. corapreraísse.

... ... ....... ...... ..
.. .... . ... - .. .. ... ..",

FRAOUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO

«SILVEIRA«

ItRISTERIO �

IA MARINIIA�
Capitania dos Portos do

Estado de Santa Câtarina

EXERCICIO DE 1948

EDITAL
1. De. ordem do Sr. Capitão dos

.Por los déste Estado. faço saber

a quem interessar possa, que se

.1Icham abertas nesta ReparLição,

..a pres-ente data ao dia quatro de

setemhro vindouro, as inscrições
JIIura os exames a se rsaltzarem de

:primeiro a quinse de setembro

'Próximo víndourov
,
para CONFE

RENTE DE CARGA, MESTRE DE

PEQUENA CABOTAGEM, PRIMEI

RO E SEGUNDO CONDUTOR MA-

4UINISTA, PRIMEIRO E SEGUN-

DO CONDUTOR MOTORISTA,
€ONTRA MESTRE, PRATICO,
PRATICANTE DE PRATICO, AR

RAIS, PATR.:W DE PESCA, ATA
LAIADOR, MESTRE AMADOR e

CONDUTOR MOTORISTA AMADOR.
2. Também poderão se insere

ver nas Delegacias de São Fran

-eisco do Sul e Itajai, e prestar o

respectivo exame, excetuando-se
.s de CONFERENTE DE CARGA
E MESTRE DE PEQUENA CABO

'TAGEM.
3. Para melhores' esclareéirnen

tos sôbre o assunto em apreço, os

iBteressados deverão procurar a

18apitania dos Portos e suas Dele

:gacias.
Capitania dos Portos do Esta-

40' ele Sta. Catarina, em Florianó

lwlis, 4 de Agôsto de 194.8•.

Nelson do Livramento Couí.i-
"1lDO- - Escriturário da Classe

"O, - Secretário.

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

�. S. deseja cooperar na grande obra social de recuperação
dos mendiges t Apresente sua idéia ou 0'fereça seus serviços, dei
xando seu nome I1a lista de Voluntártos da Açâe Social Catarí-

nense, eIli poder desta redação.

Arvores frutiferas
Arveres Frutíferas enxertadas e plantas 9rnam.�Ítais aas

mellleres qualidades oferece o grande Estabeleoizaeatetde
Eleri e p"micultura

H. J. Cipper,
Cerupá.
:Mua. de Jaraguá - Estado de Saata Catarina.
Peçam catalage gratuitamente.

TINTURARIA CRUZEIR'O
\I<:�

.

lfiradeot.es 44,
LAVA e TINGE ROUPAS

Reforma chcpeo-
Profissiona competente - Serviço rapido e garantido

SEDE SOCtAl.:

PO�TO Al:IEGRE

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

CAIXA POSTAL, 883 - T.ELEFONE 66�O - TELEGRAMAS: _"""OTECTORA_

Agenca tleral para Sht Cataru3
Rua FeUpe Scbmi1it, 22 - Sob.

Caixa Postal. 69 - Tel. "Protectera" - FLOBIANOPOLIS

��Gul·ã�·��·ctõ�·····�pa·r:ã:ná·····
Publica relação dos comerciantes e intilustriais com seus ende

recoso
Cada guia é vendido aceeapanhade de um mapa rodoviário do

Paraná e Santa G-atail'Ína.
.

Redaçãe : Rua Prudente de Moraes, a. 626. - �uriti�a.

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

RAol1 TUIIA' ZYO 9
1530 kilocielos ondas médias de 19. metros

TUBARÃO -- S. CATARINA
,"

Casas Pré-Fabricadas'
Desde CR$ 300100 a CR$ 500,00 o

metro quadrado
Consu lte-uos sem compromisso.

Reinisch S/A - Rua João Pinto, 44
Teldgrama REI� 15GH - Plortanõpolts

---------------------

"
-r-, -i:U-! ' A.,I..:VARO DE CARVALHO. 6S
-----,---�. ---

.

/"

Terrenos em" ·CoqU.e.i!�"S//
Vendem-se diversos, C6m chácara, á béirar.-mar; diretamen'te ou

por ili!termédio e sebo f inanciameatc dos Institutos.
.

PIa.ta ,Ii iafermações - Rua trajánc, ii.

ros.

GRAFIATILD
.'

(orrespcndencla
Comercial

Clnfere
Diploma

METGDO:
Moderno e EtícienteDIREÇÂO:

\, Amélia M figozzi

. "

F.ARMACIA ESPERANÇA
fo Fumacêlltleo NILO LATIS
Hoje * alllUP.2hl ••1'6 I' B1l& prelm••.

"'r�!II _ei""JUiJi .. IMIIt:ra.qflllrN! - BOP.!l_pá&c - !i'�rhI-
Illuú1M -: Â�6111J •• �IlH"Y>1eaa...

�"\III.� a ex&l11l, ,
..�"amclg. El� l.'�ee1tllÚu1* aéolU_

_ _ _ _ _.····�·_··7.-···_·······-··········_ _ ......••......._ _ _ _--._.._ _ .._._--.....

1
PRETO

AO O MARROM� I· HAVANA

Da' fabrica ao

EM CROMO
COM SALTO DE
BdRBACHA

consumidor

PEEt
. De, .um past.o, no Saco dos Limões, fugiu ante-ontem, cêde, uma
egua háia, de erma e c?la pretas, pertencents a Adelino Gonçalves. Pe
tle-"e a quem achar, avisar pele telefone 168�.

"á-se gratificação.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



IHoje, 'II passadoíNa, Câmara
A data de hoje recorda-nos que:,' C "d'-

,_

- ursos Jun ,cos do Bmsil. - Emetuias ao Cédigo de PostUTas'
-_ em H1LJ, deu-se a função das r

'i'm'ças :!e ,\,n:,inio Fe lípc Camarão I n sr, -Batista Per-eir-a j)J'f:'sidiil (l:; ,;a !Jtmcada urlen ista, em judiciosas:

I
e Hcnriqu« Dias' cum as de Fer-I trabalhos da Câmara )Junieipaí, un- considerações, expcndcu o seu uon
nandes Vie ira. Nesse mesmo dia, te-ontem, que contaram com o com- to-de-vista sôhre o rccebimento de
Vi,dal de XC'gl'ciros entrou em parccirncnto de 13 srs, Ve reu.do res emendas, cujo prazo terminaria na

Santo Antônio do Cabo; e f'o ran: sccrcfar-iados pelos xrs. .ro- scxta-Ieira prúx ima, O qual será
- em j(j4G, os holandese� foram sé do Vale Pereira e Arllw,ndo \'a- exíguo para estudo da matéria, Ulllll

derrotados perto do Engenho Min- lério de Assis, vez que precisa ela ser apreciada
gáu. por Felipe Cumurâo. Vieira e A ala foi up rovacla, mio havendo aeuradamente. O lideI' da minoria
'i'irl:l1 de :\'egreiros; I

expediente a ser lido, C01l1 a palavra, achou cabível a ar
oportunida.!» de pronunciar írn- - em 1782, no Rio rie Janeiro. ::IfO<;:')\O DE COl'-;Cd�ATrLAçõES gumentaçâo desse udcnista, por-

proviso 'brlissill1o, Eis que, sem nasceu Antônio José do Amaral. fa� O SI', .Ioúo Bunnassis. líder 'majo- quanto complexa a matér-ia a ser

outros 'con1l'nlário", podemos cons- lcccnclo em :2! ,rle Abril ele HHCI; ritúr-io, usou da pala v ra para' con- discutida, cujas emendas somam

tatar, com real satisfaçiio, que Ro- -, C!1l 1801, São :\-ligueJ - Missões gl'ntular-se pela passagem, naque- até o momento" 9, precisa ser dcrnn,
Iary está sendo mais compreendi-

- Urugnaí - capitulou com o Te- le dia, ele mais um ani ver-s ár-io da raclamente observada afim de que
do e o eâi.fício de seus ideais pro- ncntc-coronél D, Francisco Rodr-igo fundação dos Cursos Jurídicos do possa a Câmara realizar obra du
CU1'a al-cançar, den í

ro em hreve, a e 150 homens de tropa regular hes- Brasil, requerendo inser-ção em .ata radoura e que atenda os Interesses
altura de seu rrs'paldo. panholu que se renderam ao solda- de valo de regosi,io por êssc acontc- da coletividade e do Executivo.
1)('ntre as com 1111 ieações feitas, do-deserto]' de tlll2 dos Il?SSOS Re-I f'iJ1le::to, �iJ1d.� continuando con,l .a, Sendo a,ssim, propôs fosse o citado

anotamos .a cle que, 110' dia 10 do gJlll�ntos de l;ragoes, Jose Borges �al�, I, a, pr OI�OS te:egrama de

fe,hcI-1
prazo dl�atado para a próxima se

correnr-, foi fundada a Federação do Canto; tuçõcs ao SI. Des. Urbano .:\IulJer gunda-Ieira, quando então o plcná
do Comércio de Santa Catarina, - em 1811, no Rio de Janeiro, nas, Salles, reeleito para o elevado r-ar- rio poderá discutir as emendas apre
para cuja presidéue ia foi eleilo o ceu Domingos José Gonçalves de go de Dir-etor da Faculdade de Di-I sentadas,
rotariano Charles. Edgar },Iorilz, :\fagalhàes, Visconde de Araguaia, reito ele Santa Catarina, cuja posse II Em seguida foi a sessão suspel1-.
órg âo destinado, entre ouf ros oh- Ialeci.do em Homa a 10 de Julho de se Yel�ifica"a naquele momento, Em sa e outra 'Ill�rêârtt· lf"ra o dia se-

jetivos, a, clãi' maior am[llilmle e 1882; votação as propostas desse pessc-' guinto. -I
I"

'

apôio aos serviço« do P,ESC � do - cm 1811, em Laranjeir-as (La- dista, o sr, Ccrcino �k,.,,_J;r-.-w,vi 'í"r.<.:.
'

. ,

REN.!� "
" .,' . � _

. mi norin. 1l1;tl:ul(3rq-rç'-: �l\.,�(� "'ln.Io.. r I a'
.

>J .�� em no,�so ]i}s[ado, -desen- glTna S�l!]la CdLllJl)a), naSCE'll .lesLlJ-
_
,«:",es[oll-sC 13\'or;1"(,!:1 '---�------------

VOI\'f'l1do o' pos(ulados da 'CarLa no Lamego da Costa, Barão (�a J�g;::;�t':)�'��:;t.' , O «Ola. do Chaufre ur)}"
d,e TelresÓPOliS no que concerne gllna; ('""r,.:-:-:::::XHID J)ILATA(,,�AO DE PHAZO P:\l1A d',l!a- o ,- ' Os 111otoristas têm, na
as J'e açoes enlre empregadores e - 'em 1823 ,�""! \1, t\PPFSENTAC-O DE E:\fE:\'DASA pssa re1�llião, que lranscolTru emlJl'eg-ados, () autor rlesla comu- Jaragua .r',eil1..," che�ou ao porto de • ,\" ',,1' , �A, de h(),ie. o seu dia profissional,

com 'll11n1"ç'lo D I 'II A'i , ]- I J r I (' Após, o sr, },Ianoel Donato (,ln Luz, ( t {o 1'1 1 11("0
, n c � )1'1 lo, compal'e- nica�iio foi ,-\.l'])oldo Salll'eZ CÚneo. ckr,,-l'le ':'t '"sqU<l( l'a «' �orc "0-

I!SI;; _ _

lue 0(, S os anos ue el1 I 1

eer:am, al?m da gl'allrJl' mailll'i[l a ql1rm aquele Pl'csidenle apl'e� .hrr'':'Jlle, conduzindo as tropas do "S8'Ull-a�a-oC8mBr(1I'�1
elas ll1His justas celebrações da

(:?S I,'()tal'lano.; .da Capital, \,iclo!'! :,cnlou agl'adf\cimenlos pelas rer/r i�io de .laneiro sob o comando do ,li VlI \I, 11 li 10 ii classe, Oportunidade de congl'a-

�IlYell'a., d,e Souza, G!Jal·]I�� Hperl,! !'I\ncia:=: pessoais que lhA fol'�Y J)i�- General Francisco de- Lima (' Si!ql de Florl-aDópftli� çal11ento entre os honrados

Carlos ,seara e Franm:-,l'O liôllc" rigirlas. ("n di-' (pai elo Duque de Caxias); 'U ;\) profissionais do aut01110bi!islllo�
rei'l)('cllvamente dos not ..n'y� (;111- " _ elll 1825, nesta ci,dade, foi fun- A As:=:()ciN�ão Gomei'cial de, Flo- o dia da classe oferece também

trt �,
"

CI')js
{Ue," de GoÜís. ';;:;iio Pa,u,w.....-'-''1'"'' tI'abalbos, con- dada a União Beneficente dos I'ianó,polis avisa ao -Comér.cio 10- ensejo ás congratulações de"

"ma f' BL"",�",_<,""<!'rri�tl'cina-_1 " Cl,13ufI'eurs de Santa Catarina', ea! (lll!' acedendo á solicitaçiio da quantos conferem aos motol'is--
'lo er-...""Z"'éOlllO se exigf' ,v',,', l.,...c,'CH1- gTi1!lIla-se Adalhel'lo Tolcnlino rle

1,0 Ulll _",�(ft:náu.-'inclusi\'e o con- Cal'l'alho com os prrsenles pelo - cm 1927, no lho de Janeiro, Dniiio Bencf'i'crnte dos Cballfl'el1i'S,

vj'dado sr'. Antônio Abdu, residen- transéui'so dp mais lllll aniYel'�á- falecell o historiador João Gapistra- 1'080h'ell pedir aos srnllol'es co

te- lle�1 a última das cidades cita- rio da in"lala,iio elos ClIl':'lOS Ju- no de Abreu, nascido em :Maraguape mel'eianl es, sem cará! cr obi'igató

da" rídicos no Brasil. l'esLejado a 1� (Ceará) em 23 de Outubro de 1853., l'io, porém, q11l' os mesmos cer-

A pal('�ll'a do rJiá esteye a Cé1l'- do COlTen!e, hrm como, em nome André Nilo T,adasco rem as porlas de Sllas ca,�as ca-

go (�r O;;:cal' Cal'doso que, ,obre o do Rolary Clnl')e de Florianópolis, mereiais, amanhã, dia do Cllaul'-

tema '-"Botar,- e a Jll\'entude", feliril a �, exria, o C;'oyernarJor cio ,Pr,-mo-Iro C'"ngre&!sft 1'e11l', �IS 16,30 horas, afim rle que

�prescnLoi1 11111 (rabaUlO dig'no cios Estado, dJ'. JOf't' Boabairl,. cnjo na-
ti U O U 110ssa ser realizada c,om brilllan-

P'flaiol'l's e j,lstos encômios. C0111 lalício 1)a5S01] a 7 de agôsLo. de História lisrno a l)l'ocissão ele São Cl'ist.ó-

discernimenlo, encarou o assunto A� honras do descrnrlilllenlo ria I'âo Padroeiro dos Chaurreul'S, ás

!pelo lado educacional declarando Bandeira 2\Tac,ional cOlllberam ao f1'!:Atarl·DOBlfi.18 '17.00 horas. na as mais sinceras congratula-

f.e:dualfnrnte qlle "('ubr lambém a rotarIano de São Paulo, Charles
Vu VIIl'liU Essa 'pl'ocissiío é realizada pela ções .

• d
'

L' 1 t R ed
Foi aprovado na Câmara dos ]lrimel'I'a '\'�Z 11es"a ('"1)'101 ll'l" ,_.,_·_................._ .................._-_-......._......--.-..w�,

tO os nos, 1'0 anano", 11 ar ,por e .

' "', " "C I.co e ti

,1.odos ()� l11eios r modo,c; 'para me-
Deputados, na" discussão final, o o IrajeLo do circular. A .A�socia-

,uM.t;t\CtANT8: '-'a um b-

qh(lra.J' as condições sociais" e "in- IProjeto de lei que concede o auxi- c:ão ag-rackctf ao sconll'l'cianlr�
"ro • Bipliolieca do Ge'utro Ãez-

Coroo I P ui G W
" 1 C !ti ')00000 C I �#-m!(\o XJ dli: F�n!'ell,('!,),. Ciom·

-eenti"al' a educação da no:=:sa jl1- ,e !1 o '. _

110 (e .1'" -, ao �ongresso (C que pxpontaneamenlc ,(jlli,;(';'em
lU � História Catarinensc .

'

I
trll:min�tJ, "I!�:tm. f'lU"lI li f-o-n\)m-

ven[ude, dever que ,;r no� impõe,

V
cen'ar as pOi'tas cc Sllas C<l�as co-

I-AI-ra da RAsa 'J' I ("
-

o
' �\Í� cuJturaJ 0041 Mt.!<rtllii!rAlb'''f/,

!por ,s,e I rata I.' do brm estar da co- u' u '

- en,ç o-se a ,0J111SSaO rgalllza- mel'ciais na hora indicada,
ôl�. iIlIlanhi!

leti\'idatiP". }'Ierecielo..; ajllausos
dora rlo Congresso solidarizado com Florianópolis, 12 de agústo de

Procedente da Capital Fe,.';;eral, \ bl
"

L ']' E d I
lColhell IJ o1'ado1'.

a !."ssem eJa' egls atl"a sta ua 1918.
,

da aérea, c\legou ôútelll a esta C:1.-
no tocante à inoportunj,dade da

0tl\'iu-se, a ,scguir, João Eduar-, I)ital, ac�m't))Jnhado de sua exma.
" efígie do Canele de Bobadela no sê-

do },loi'iLz" llo"amenle abordando Familia, o nos�p conterrâneo Sr, Tc-
tloml1nicações sôlbre "Frequência nente Coronél PAULO GONÇALVES

lo comemorativo da

"C'
' açoriana, e tendo nesse senti.do te-

em Hotary e para ,cienti !Cal' á WEBER VIEIRA DA HOSA, últi-
C f,', legrafado ao Sr. Ministro da Via-
asa alo de reCOllilecida il11lPor- mamente c!a:-isific3do como Coman-

,t' ção, recebeu do gabinete de S. Exà.
tântÍa (' de m er,êsse, geral: vem; dante do 140 Batalhão de Caçadores,
de PI)r(O A:eg�'e a noUcia, all'avés j "O Estado" saúda-o c a Exma,
corl'cspondelJclé1 do rotarIano Famijia, com votos de hoas vindas,
�i'111l0 Born, Goyernador do D1S-,
trilo 72, de que" em rennião do

lRotal'y Clube de Bag'é e pelo mes

mo a�sistida, tomou ;posse' e rece

'tJeu o lít�llo de sócio honorário

'Monsenhor Costabile Hipólito, Vi
gário lieral da{!llela cidade. Nessa

'()Casião, o novo rot.ariano teve

(

Munícipnl.

Rotary Clabe de Florianópolis
Não se ]li)df> negar .que, no de-

senvotvimento dos jlri ncípios que
-�nCJ'ITam o SAn quartn objetivo, Ro.
1iary em momenlo algum esquece
'de tornar ccnhecído», entre si, os

floVOS do mundo e dI' Icsí ejar os

feitos g'lor iosus de cada um. Nos
dias fi e 10 do cOl'l'enle viram,
respecüvamente, a Bolívia c o

l!lquadol' transcorrer mais um aní
versárío da proclamação de sua

'ndependência, Esta�, como tan
tas outras datas de sentido hístõ
ricll, foram come11l01'ada� DO Ho
tarv Clnbe de Florianój)()li�, em

flua sessão de ontem, uu vi ndo os

fjrpsclll('s dilas "ig'nifirali\':lS sau
darôe áqur-Ies Países irmãos, pe
la.s pa la\'I'as atraentes cip JIl:10 A!.
dnlaJ-a da Cunha e (;id Rocha
,4mal'al.

tas a situação que ,desfurtar lhes.

cabe, ÚO cOllcêrto social, COl1W'

elementos de progl'esso. ligados'
a um dos mais decisivos fatores.
de, desenvolvimen to econômi I'()'

das populaç&es.
., O Estado", neste registo Ilfr

�llIspic.iosa data consignada à 'es

forçad,a e digna classe dos

"chauffeurs" de Santa Catari-,

( ..Camp� �rp-thro""
C. L XI IH l"'�VlM't1Itn) •

'.A DlRETOlUA

colonização

Clube «Doze de
o seguinte telegrama: "Em nome do
Sr, 1I1inislro, comunico-lhe foi enca
minhado à atenção do Departamen
to dos Con-eios e Telegrafas o as-

JA::\TAH DE CONFHATEHNIZA'ÇAO
Conforllle Eossas notas anteriores realizou-se ontem it noite. O

.lANTAH DE CONFRATEHNIZAÇAO, nos salões do Clube ,"12 de"
Agôsto", com que os associados cio veterano centi'o de requintadas re

creações sociais, comemoraram fi passagem do 7(jO aniversário ti!}
clube.

'1'te. GILBERTO DA SILVA E
� sltnto de seu telegrama de 5 do cor"

rente, Pantaleão José Pinto de Mo

rais, Chefe do Gabinete ,do lI:Iinis
tro ·da Viaçã'o".

o jantar, decorreu num ambiente l11ui agradável;, reinando ampla'
cordialidade entre todos os presentes.

A hora de arte esteve magnifica, sendo o programa exeeulado com

a segurança de seus exirnios intérpretes,
Foi decididamente uma cintilante rennião, que deÍXou, a,'melhor'

impressão e teve todos os requisitos necessários das gl-andes seroadas.
do lllundo Social desta Capital.

BAILE DE GALA

SENHOHA

A. S.,

Participam aos parentes c pessoas

amigas, o nascimento de seu primo
gênito Zel1on, ocorrido no dia 9 do

corrente, na Maternidade "Dr. Car
los Corrêa".

e P
'- Sociedade Protetora

ensoes, dos AnimaisIlstituto de 4pOs�Dtadoria
dos Industriarios

Concurso para auxiliar e dactilógrafo
COIllLlnico aos candidatos inscritos nos concursos para as carreiras

.. em epigrafe que a prova BÁSICA será realizada às 8 (oito) horas de dia

15 (lo corrente mês, no Ginásio Catarinense, devendo os concorrentes

t:OI1.1j)arecerem, munidos de caneta-tinteiro ou lapis-tinta e do cartão de

�dentÍ(lade, quinze minutos antes ela hora acima referida.
Florianópolis, 9 de agôsto de 1948.

Joã,o Ricardo Mayr - Delegado

Hoje, ás 19,30 boras, na séde da
Crllz Vermelha, sala dê Instituto
Histórico e Geográfico de Santa Ca

tarina, s'cd r,ealizada uma reunião
de caráter público, em que se cogi
tarú ,de reorganizar a Socie,lade
Protetora dos Animais.
A entrada será franqueada a to

dos quantos se interessem pela cau

sa.

W4QC W�

O Batalhão narriga-Verde
roi constituMo de MtmneDS68
destemidos e � "Colégio Bar
riga-Verde", usará a mflfmla

baadeira.

Amanhã', ús 22 horas, a aHa sociedade local terú opol'tunitia'de de '

se reunir nos salões do Clubc "12 de Agôsto" para o grande baile de

gala, comemorativo "lo aniversllrio da data da Slla fnndação.
Será assim outra brilhante reunião elegante fel1linina que ense,ia-

l'á a <lpl'esentação elos luxuosos trajes de baile.

•••

PARTIDO SOCIAL DEMÓCRATICO A data de hoje é dedicada aos motoristas. O mes é agôsto.,
O dia é 13, E é sexta-feira. Essas coincidências condensam pe

netrante ]ição contl'a os supersticiosos. E conduzem à verdade,
da mesl;la fôrma que um antoll1ovcI ele praça nos coneluz à casa.

Os nossos motoristas não acreditam na cábula cius Illll11eros C'

das datas, E fazem muito bem. O aiar não está nos dias: está na
'

imprudência. Sou dos que embarcam a qualquer hora, çnl qual

qucr carro da praça, sem pensar se o seguro está legal ou estú

em atraso, E isso porque confio em todos os nossos motoristas.

Se, por acaso, a limousine em que estiver dentro, tiver o azal·

de encontrar-se com a caminhonete dirigida pelo Gustavo Palll

plana o desastre será consequência do encontro e não da data.

Aí será peso, e mais nada. , .

Qi.Je o Gustavo, pelo menos'hoje, deixe sua "baronesa" na

garage e que as festas do !lia decorram como semprc" s�io os

nossos votos aos amigos motoristas, , .

fi Escrilóri9 tio Partido Social Democrático, a nua Felipe
N. 42, atcluie aas seus correligionarios para qualificação

das 9 ás 12, e das 14 ás 17 horas lodos os dias

Schimidt
eleitoral

GUILHERME TALI
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


