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Te reaiuu, l:i 0A. X.) - A Assem- com acerto os recursos financciros

hlha' aprovou um voto ele pesar pc-I 11,) l�slado, podei-ia pagar os quatro
., l;;;.jd'.�1 �m1W} Jiii..� it!i �T.A CJ.T�A ln f'a lccirncuto. ncsl a canitai. <I;) rmeses de' utrazo ao funcionalismo,

'�Iil��� � n, 6�t'!II mm !H:iI Nl)(Ji.tlT.I _ Dffrll$..r Dr. R"lT3IÜfS D"if!- ..1B<ltr.r»A lSli.6§' pl"oi'e"'!iol" c iider ()p('rúi� Antõnio I,-os cinco aos deputados, L' COí1C,l'derDireto!" de Recl4lç8:o GUSTAVO ÚEVES' ....

� Diniz. r as verbas necessárias HOS col("1�i()s,
-'----�--�---,_.._----------------, --�-.;----,--.;::.:-" � Sa mesma sessão, confimwr,lI!llbospitais e repartições. ,

f!�fhmóp.U$ �exti·felri 14 h Á!i-sto de U4S l�. :tt0319 los ataques centra o gOVêi'DO !('llÚO' ESTAHlA:\I AU�1E;-"1"TA:\'no ,\S

I ,. "'-. o pesscdisí a Santos Hocha, Jeito VIObE:\'CIAS

A � amplas acusuçõcs ii ação da
-

po lici a Tcrezlna, 13 (V. A.) - O deputa-

Â
�

.. "4 , r:

1 ne;,,,.o capital e 110 i ntcrior. ,;10 Ed!!al" Nogueira declarou na Cá-

"3&flClll.:aUr rt� 'DO o lll(>�h�" representante fez serias mara Estadual que os alentados e

S 11'"'E
r-cstríçôex �l '''-'laça0 elo Secretário "ás violêucias policiais no Estado

Plano . A, ' da Fn7.en�ia dizcu-.., ainda qrre (\ estão se' generalizando. Deputados
. õ>' ,_-4. 1..,..4 �I.. mesmo Ill:t� prestOl� """"l.\"e!li(�I1t(,- pessedistas recem chegados do .íu-

]{1O 10 .4,. \.) - Ao II a,al· elos mente as Informacôes S(}i!" -,
, ,

.'
., , .> ,

,.

o, �,
' ''''-'-'leIas ltenor em apartes esclarecedores

fertilizóln1e.s e correti ,',)S para a pela Assembléia. Acrescentou tá'r-,,' conf'irmaram as acusações do xr,
nossa agricl1llllril, indica o plano bérn que se o govê rno mobí lizasse "1>"-"<lr_ .:;'\ogue,ü'a,SALTF5 uma série de medidas ne-

�

cessarias, dus quais a primeira
deve �f'I' ;l e:l:plol'<l\:ãn rac iona],
mediant e lucros mínimos, d(l� ]lOS

sos depósitos de tosfato, com mo

nopólio do. Estado, l��;_;c mouopó
li o deverá explorar as minas de

------- OcupaJacupiranga, em Sãe 11uu1Q, e Ca-

misão, na Bahia, f'ornecendo apa
ti[ a reconceutrada voe preços bai-l
xos, não só a tôdas as indúslrías

I
- Lopes Yieira - 1'. s; n.

-,
a fixar a 1\111do a .nossa psl.a]!ili.�

do yaís, corno lamb�m, �ircta,rnel:- "No, uso da pa lavr a, falou s�bl'e O l�adP r-cu 1l,(Hl1 ica, lhe não ·far.clll(��
te a lavoura. A instítuícão de pie- "DIa dos i\loLnl"lstas". Par-ticular- í'avor ouvindo-a e atendendo-a Ila

mio s em dl nhe iro e isenção dos' mente, aos motoristas ela nossa cu-I quilo que almeja, .sern o {[1Je quase

dirr-itcs alf'andegátios serão insti- p it a l reconhecrndo em lodo:< ('le� nulos serão o;; scus -esforços e 11'.(\

tuirJo!3 'para a exportação de má- cheIroS rir J"amilia 'rxernphH'cs, ci- halhos. En) outI'as na<.:i'ic.s, e rir "11-

quinas, por firlllas que instalarem eladão� dos mais honrados e llig- i.1"f! elag 11 }'t'anç:ü, mal saida ele

minas de - ad lIhos 37.olacjos ('m ler- nos. ,pma hOl'f"enda bee,a lombe, a agri
l"iLório naeiunal. Havrd, por ou- Tambérn Sfl -rdel'iu ao lradie,id- cullul'a vem mesmo de ha muito

lro lado, I'inanr:iamenlo p�ra' anal Club 12 dI' AgosLo, que Ião If'mpo olbada �orn par[iclrlal' aten
cultura de leg'uminosas, bem ('orno de jlf'l'lu rliZ" da Yida social, artís- çi\o a-fim-dc que possa a 1110;;111<1.

general. da I'eserva Francisco Bor-. l)J'êmi,o:, ans la\Tacl(,Jres (IUe apl'e- , .

Clll'I'e',C!}OllClcl' a' s lleces�, I-rlad' es, 1)"1,)
'f b'

. tica e ]lolílic.:1 dI' �ta, (,aLal'llla. " "

ges Torres de Oliveil':1. al1l em iOl
, �enl 8.rr!ll os lllf'lhol'e� resultados.

1 ,\' lI',

I
Terminou suas pala\'raoS i)p.dind() !n('lli)S inlernas, cio ])0'.'0 que

e,.x.-o,ne.r.a,do o ,.,se,n,', 10l', _ a,(. cm.H.r (',a Jtúllamenle",,:om ,i.""<l, u,.conselha o
Á

,

uma \"<'z consllllada a (�asa, fús,sl·' r,(']a nBo pode \)r-escinclie. Acha qlle
;;11\ etl a, do carou de secI eLtllo lLI plano �ALJ I� o 11l1ancJall1enlo da

ins(')'idn lia :lIa rI(l,� sel'yir;os elo dia uma das maneil'as de bem olilar-
mcsma Fllndação.. I mOllta-gem de 1"ú'hrieas de rarinha

um \"010 congrallllal.ório com essas mos ('s[es problemas, se acha no
corneslÍ\'('1 de' soja f'111 vál'ias re- "

Homenagem a um doo, g'iões do llah, Alrlm elo .fomento e
asso�jal;,õl's dando-se do rl:lesrno

.. ci eneia ús res:Jl'r,ti\'as direi oi·ius.'

li; cOlllhalf' sisl.emúLico á erozi1'o e da

n;Om!)t� �ra�o.loirR illlen'üf"ica6io do� Sl'c\'iro;; ete le- - Joiio Jnsp -- Lidei' lldpni.�la .-

Id , Q ,§,� U i) tíft. ti

�I \"an[.anwnl<� geql(I,Jit'lj, 0111, Ilos"as Em U SI'll !' no J'!OHÍI' <la 1-. n, )I ..
,

1\io, Li 1.\. 1\_) - 1?1l1 COnlcmo- ja.zida� conhcciíias de minério:' ,\'p()iH\"a ;1� hllm('Jwg('IJS :C()1l1l.l<1tn
l"<lÇ'Ü" ao :r[ge,�:"il,1U -::�ljxej'.;;ál'iu PQtúsi!'lJ� e loit\"'6t'1i<.lrl(l,�, o l)luno lalnrins SDJi!'iIHdi\�.,;jJPlo S�. T,ol:í�o
da ellegada a Buenos Aires do se- SAL'J'E rE'comenda, ainda, as se- Vieira.
nl1uJ' Ciro de �rei[a5 Yale, q.ue g-uinles pro\'idpnrias: redllr;ão das - Braz l\hrs - P- T. B. � 'I'am

inicillu Sl1a carreira di1110mátlca ladra.; rpi'I'(I\-lária�, I'lm:iais e bém no nome do $1'\1 -partido e no

em 17 ue ag'uslo de 1918, lJaquela mal'Ílimas pàl'l1 UdLlb(l� e correti- pl'o]>l'io se associava a Ví,o mrreci- Íll'(' ,p digno colega Sl'.
-

depulado
capilal, no pusto de seglllldo se- \'05, bem como rlo� rcspecLÍYos mi- (!as homenagens. UII iI hCI'me lIrban,. intenLando e;c-

Cl"elário, um ,gTl1PO dc brasileiros nél'ios (' negociaeõrs j\1nto aos pai- A.s homenagens s0Jiciladas ])1:'10 plicar o crescendo elos impostos dp-

e al'grnLin08, chefiados pelo se- ses exporl adores, Sr. Loprs "ici i'a J"q,ram aprovados. lrl'llli I);) elo pela Prefeilul'a de .Joi II�
"nhm Alherto AlYes_de Lima e OLá-

'

Cal'doso da Yeig,; _ p, H .P, _
\i]]e ao;:; seps contrihuinles. (:re-

via de Anelru{lc Queil'o�, resol"eu O localizac,ão da nova MPllOS zlIngndo, s . .fx�fâ: ocnpOll a Inos qtlr' as suas PllJa\'J.'as, Jlilo
pl'omo\"er nm almür;:o no salão do tribuna na spss50 iJ.ez on!críl; IL'a- obstante a illconleslu\ el elegàn.
.TOLjlll'Y ClulJ ArgcllLillO, ]lomena- canltal do "ais lanelo dos illL('rr�sses dos ll'ahalha- cia parlamentar com qne as [ll'()�
gcandu aquele diplpmata. ii II' Dlll1ciou, fixaram ainda mais 1",'1'-

Rio, 13 (A. �.) - A comissão floJ'cs rurais. 1\'0 liSO da palavJ'a, c
.

I 'rI l' )10 l'níc.io -'Ir ,"lI" ()!'"f'"a'"0, ..IC"l,nl'a lllel11cnLe as do seu colega Gnilher-
lnCunl)l a pe o g'O\'�l"110 para e5- " "co. ". LI v"

[ut]al' a local�)lação da no"a capi- qne, pe,�soalmenlp c em nome cio me Vrban. aó se refl'ir ao cilada

[aI do país, dr' acôl'do com o dis- Partido de RrJ)l'csrnlaç.ão POjJular, rresCf\J1c]o de iml)oslos.

po;:;lo na COllslituir,ão de 18 de s,e- C1':1 pelas homrnagens solicitadas
I embro de 1946, fr� entrega ao pelo st'u dig>no colpg'a pessedisla
Presidente da R.epública, g'ene1'al Sr. Lopes Yicira.
Eurico Dutra, elo relatório final

dos seu� trabalhos. _!'_ comissão é

presidida pelo general Djalma Po

lí CoeLho. O mapa da círea ela fu
{ma capilal li de 77 mil qüilôme-'
LI'OS q lIadl'ado�.

Bnll'andtl a trai ar do ai\sun lo

que o levára ao uso da pahnTa, re
feriu-se à agTiclllfura calarincnse,
parl.icllJal'men[e ao nosso tl'abalha

dm' )'lll·al·
Referindo-se ao fomento à Agl'i-

cu1Lura, ralou wbre o cl'escendo
elo aLual cusln da "ida. ,\cha que
de cerla maJleira Ip111 sido illlpl'ori
cuas as ml'dida� lomadas, ]lois, se-

I
gund'l lIl" ]larrep. não iem sido
acatada� como de\ iam SPI' em ohp-

. .
diência ao� Jl11111il1ltJs problemas

Hio, j:� (V, .A,) � O 111l111stro (la agTicllla�. O alaslamcnto do tl'aba
Jusliça, sr. Adroaldo :\11. da Costa, IharloJ' J'llral da sua glpba diflculla
assim opinou ilO proceso de ex-

enOrnll'1111>n te a si LlHU:ão da la\"o11-
IJulsiio contr'a An/dré Gil:

ra, callsanclo d"�.sad(' a alia do
, Trata-se de cOl1lunista militante

cuslo da \"ida,já tão agrayada pe
confesso e réCOlll1(:'cido cidadã'o so- los a luais fcnOll1eno� economicos

Ainda na tt'ihl1na, fala SÔ])1'8 o

Peren-rinacão da Ju.... seguro dr,se IrahaJlJado·l', de ceda
�1i

(' I d'-' ma,neil'<1 sem uma [ai ou Cjual assj�-
- � d �'1,..,tó'" I

JS (OCUllleutos apreen luOS e11l por cento dos norte-amcricanos,
i!��'hn, � �,,'tI U.f1�

l' 1 I' fencia econOl'llica, social e mesmo
\,Í?"t'Í��{"} ,",)'W ��V�� S�ur,c(ernao(cram,nwI"gema(u- 1I111lJa enqllêt� pOI)ulal' realiz:lllil.

Rio de Janell'o, 13 ("!,_. �.) ---:- VIdas quanto ao car'ater etas suas profissional e I(\cnica. Aella qu" nos EsLados lJllidos., sustenlar�un

1
- .

't- t" I d I' d b d 'cabr ii A�scm}Mi.a ir ao rnconi1'o l'

El11ba,real'am 1,OJe pOl' \'la man '1-

i
a IYl( a CS, a em e eorra, ora ores quI' as ])0 1>llcà�s ocidentais c]C'\-e-

ma, para (l .!];spanha, d('z dil'igen· pela proyu testcmunhal. Por ontro ele suas necessidades e justas aspi- riío lwrmanece�' �m Berlim, ainda

[os da Ju\'enLude Católica .Bl'.asi, lado o expulsando já obtivera pas- rações, solucionando-as integral- que isso signiU:que a guerra. E"sa

leirn, que \'ão tomar parte na pe- Isa-porte soviético com a inlcnção Inpnlp. assistindo-o poü', denoda- illl'ol'lllal;ão fOi! dada [lO I' um j)O"

l'pgl'jna�iío ,etas jUYenílldes calúli-I.cte "oltal' ao país de origem. Pela menle, COI1COITe para a l1()<ffia eco-l (a-\Ilz do gO\"�rllO Ji1111!al' n'l e-

cas do Illll11tÍO a �i'io Tiago rle e�pnlsão. Á C()J:si�lcração. do sr.

p1'e-, nOll:in Vlllllica., ArlJa que ,,'ndo n :lilll'J·je;!TIO. ratando pelo r:l!lio <la

(:ol)]ll()slela. sH}enh' rln Hpt1blIca", �,gl'!('llJllIJ'.t llllli1 van" 11:'udulUl'a í c':1"ia1 nlemã,

A Associação'Comercial A:
da Laguna agradece
o sr. dr. José Boahuid, ilustre Presidente da Assembleia Legislativa,

,.

I �
•

JIlO eXC'rClCIO ( o cargo de Governador do Estado, recebeu o seguinte te-
legnull:.l :

.

"Laguna, 12 - Cumpro O agradá vel dever de levar ao conhecimcn-
1:0 de v. excia. que, em assembléia ontem reunida, foi deliberado co n

sigilar 1'111 ata sinceros agradecimentos pela fidalga acolhida dispensada
ii comissão pró-construção da estrada para .laguaruua, Respeitosas sau

w.ações. (a) Car-los Bess«, prexidcnte da Associação Comercial ".

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

, abilstecÍlu81to de
earse�i plpulação
caritca

NOlo preside.te da
Fun�avão Brasil
Central \

,�, I Hio, 13 (:\. X.) - O "DHIl'i() on-

l�io, la (A, �.) - l� () seguinte () rial" ele ontem publicou o decreto

comunicado iA. illlj,H'ensa feito pelo. do Presidentc da República COll(:-Cll

g�hinele do Prcfeito elo Distrito Fe- dendo cxonel'açã"o ao senhor Antô

-,liier:.!: ",I.,. I'rcfeltunt dI) Distrito Fe- nio Viç.oso de ;:'1oraes Jardim, pre
�el'al, contando apenas com () in- sidente da Fundação Brasil Central.

, llIispen.,;ú\'el apóio do Presidente ria Para substitui-la, foi nomeado o

]�t'llública e cl1111,j)rindo detcrmi na

,ção de sua cxlecencia, yem, (,esde

janeÍ1"'o, asseg'llralJuo à pOl)lIlaçào
G .. !>astecil1lcnto de caril e, dc forma

hltrg'raL Estu\'a previsto, naquela
Olc!iisiào, dentro ,do plano lraçado
]l'<"Io [)refeito que nó periodo de

'l1,góslo �l llo\'embro, durante o qual
:J ,carne sempre e�caSSCOll por lllO

I�Yl) do çonhec:imento gcral, a sua

�Jstriblliçü{\ seria redl�úda a qu''''
iro dias ])01' s<;ltlana, '"cm 1'acio

l'!ilmcnlo e nem at.!llH?lllO de preço,

• CU!l1 perfeilo conhecimentQ do regi
Me de suprimento de gado aos cs

tl'lbelecinwntos abate(lores, a Pre

feitura eslocon, com a ,(levicla anté

cedência, (j mnior \'olmne possÍYe1
cetlellcla, () maio!" \'01t1l11C l)Ossi \'el de
carne dentro da capacidaelc das câ

J:l1ar�s' frigorificas, al'in de atendeI',
llIa qua('h-a cntranle, as d-efieiencias

�ue SC"lllJlre ocorrem, l)Csse Il!odo;
as dias de distribuição de carne pas-

\"i&tiC<l que exercia ativielade no

seio da colonia' ucraniana em liga
çüo (,Oll! a Embaixaria russa de .i\Ion

tev.idéu e Bucnos Aires.

sariío a scr: tcrças, quintas, sábados I: de rlomingos, nào ha\'endo pois raúio nmpr.ega' OS 6 em�
lI';as agitações fcitas ontem, 'C1lJ 1ô1"- .

• d dno dos açougtie::;, qne fecharam ou I pregaulres ,
Eão. Yt'ndel"al1�, carne. i\ �)0l.;,ula,ção Ia. i

, cal'1oca pode fIcar tranqmla, 'pois·a IOmtlr�iO
!Prefeitura, alóm ,do fornecimeilto Hio, j3 (Rio Press) - Soh a p�'e
'dle carne dos fr.i"·orificos 'e matadou- sideneia do, sr. 'Valdemar Fcnello.a

,_

'"
, ,

,

. Marques, reUl1lram-sc ontem os dl-
ros, dlspoe de aprecHlvel qllal1hda- rio'cntes de todos os sindicatos pa-
fj1e em esloque". tI'�llais do comércio varegista, afim

.

de discutirem () :l.ulllento· de salário
Lios cOlllerciáriõs., Iniciando os tra

balhos, falou o presidente da Fede
ração do Comércio Varejista, o qual
fez relato da reunião presidida pelo
:\-!inistro do Trabalho, e à qual C0111-

pal'eeel'alll os representantes dos

empregados, e empregadores do co

mércio. Fez ciéncia na ocasião de
, (lllC os varejistas não fizeram qual-

Hin. 13 (A, X) - Em circular dl- ,

� d
- .J t Iquer proposta ue re uçao <la a Je-

rigida <lOS inspetores das alfànnegas la dos \'encimcntos apro\'3da velo
e chefes das dellluiJ estações aflua- Trihunal Hcgional de Justiça do Tra

neir'lS do país, o dii'etor das rendas !-Inlho, 'illlitando-se a tomar pal·te
nos trabalhos C01110 convidados,

��{llaneiras declarou que, "isto ha- Diante do resultado da reunião de
vC'r escassez de cambiais e moedas ontcm, lanto os varejistas, C0l110 os

estrangeiras, os automóveis imp()r- C'omereiúrios bateram às portas da
instância superior da .luslira do

taclos C0111 isenção de direitos pelas Trabalho, que soluciollarú em defi-
missões diplomáticas estrangeiras, nilivo a questilo de ma.ioração elos

aCTediladas junto ao govêrno cio '-encimeJltos dos comerciários.

BtOas;l, só poderão seI' vendidos Oll

cedidos aos mcmbros do corpo ,rii

:plOlllÚlico estrangeil'o que goze]!1
fri·ssc pt'ivilégio, r a particl11ares,
sómcnle depois de quntra anos de

SUa I'abrieação e, no caso de rem!)

rão do proprictúrio do carro, de

pois de dois anos d.a introdução
,<leste, fieando excetuadas etesl as

rcstriçiies as vendas por lllol"le dos
respedÍ\'os proprietários ou em ca

,so ,,1(' fn'ill"in siTia,

Cidadão soviético
expulso dI Brasil

Aetemóveis com
Mielçi9 de direitos

•

no

Na Assembléià LeõiS\m\'1�
a t1"-ibuna o deputado Lopes VieiTa.-Votos de congTctt�i-'
lacões.-Polít.ica Tural.-O aumento dos impostos

"

municip:lis em Jouvoile.

s('gul'O {lo trabalhador rural, ll'Hl

dn-o, assim, em sah-ag'ual'da ,le

slIa;; maiOl'f'S angllstias e difirulda-

eles eeollllnlÍ('us oriundas, l1111il<lS

cff'las, ele cnrencia de assi.slrn('i<"l,

�(lei-1l f.
-- n,)dl'iglws CahrM - r. D. X.,

- Falol! refe,renlcmenlc ilOS dois

(Ii.seursos pronunciados pelo seu no-

])unml-e o eliscurso do Sr. Rodri

g'ues Cabral, hO\lve uma cerrarfH e

calorosa troca de aparLes, Lendo o

_Sr. dcpllLado Armando Calil de["prt
elido a Jlopulação do distrito la,
g'unellse de Pescaria Bra va e o go�
\-01'110 municipal clp Lag1.iJla, cuj�
honestidade o Sr. Rodl'iglles Cabral
disse a,�seg'U1"ar com grancle honra
e praZI'I', pois a mesma é poe de
mais c\·id-rnle.

- 'Valdcmar Rupp. - D. D. X,
- Faloll sôbre o oeste eaLarinense,
e;:p,ecialmcl1le sàbre um surto (1&

pegte slli na que lel'ia aLacado aql1o_·
Ia lOna calal'inense.

Permanecerão em
Berlim, custe o

que custarmllndiais.

Bel'lim, 13 (D. P.) Oi.lelll�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PROGRAMA PARA O MÊS DE AGôSTO - DIA 14, SABADO - GRANDE BAILE DE GALA, EM COMEMORAÇÃO 00 7(;'

ANIVERSÁRIO DO CLUBE. VIA 2Z; DOMiNGO - 'FESTA INFANTIL, COM SHOW ARnSTICO, ORGA..NlSAÇÃO DA SENHORINHA MARIA. LUlZA CAMl

ti, DAS 15 ÀS 20 HORAS. DIA 28, SABADO - SOIRÉE. AS DOMINGUEIRAS E SOIRÉES TERÃ' INICIO ÀS 21 HORAS.

. . .. ... ..:.... ..... . .•
;
.. �: .. � . . . .. ..

Arveces Frutiferas enxertadas e plantas arnaraentaís Jla!

melhores qualidades oferece o grande Estabelecnaents de
,

Flori e Pomicultura ..

11. J. Cipper.
Cerupá.
Mun. de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.
Peçam catalage gratuitamente.

Ilicina
.

Celeste RegIstros' d� Dinlomos ,
fBlétro 'I'écuica Mecanográfica)

TRATA-SE d.e registre> .�e diplomas, registras de professores, e I
:R0BOOTtJ LAPAGESSE FILHO todo em qualquer asyr.f!lO referente ao ensino em geral, livre eu ef'i-

l'hla João Pinto, u. 32 - F'lor ia- cial, ./
.

.

/. BUREAU UNIYERSITARIO
lI!ópolis - Santa- Catarina

D' '/ -ae de Dr. Pedro Olavo de Menezes. - Av. Alte. Barre,!! 11 :_,
Cotlsêrt@s,

. Li�lpeZag e Recenstru- ya(]�/ Cx. Postal 3932 - Rio de Janeire.
-9Õel de MaqlUN:lS de escrever, calo.,1 ..

••lar, semar, Covtabilidade, Rf(a'-
-----

tradoras, Ba.lauças auto....-A cas, V. S. deseja cooperar na grande obra social de recuperação
""'eiras Elétricos, F?ós de en- dos mendigos'! Apresente sua idéia ou ofereça seus serviços, dei-

F
'-' _..,p...::;fleri1izadores 6

.Ol!liti', ogarelrv-c xande seu norns aa lista de Voluntários da Açãa Social üatarí-

A]il\relho0�étricos em g�ra]
1

nense, em poder desta redação.
_ iO».-"'

. ..tf ;:lp
..
Idas ,e garantides

._ f"rl'ç'0s M�clH:Og ;_-
.

�, @rça�e.lü9S- �m. compr-sraisse,
-' Arvores .tremeras

FRA�UF.ZAS
.

EM GERAL
VINHO CREOSOTADO

«SroVEIRAs:

IIINISTRRIO
'" ,--

IA MARINll'
I----------------------�--------,--�-

DURANTE rODO DIA

nos VAPfJOS

�.'�;�;�'�llI 1("'�LL�TTa f
i'

_, "".

I
! ADVOGADO Ií Cri..-nt; e cl�81 '

f

! COI:l�t!.tu!;;ão d4! So;:i�clcH:�;§,. i
: l'H\rl1P..ALlZ.lHJÔES t

I. Títubll DeJlür!.!tól.'io$ i
E6crit6rio li Rallid�ncia !

R·<-\u Til'odent·u 41·

i.FONE • - 1468

�6P7 7""':" É1SZW �

Escritório -de
Advocacia

DRS.
José PiilÓS Pereira

Sebastião Adroaldo Pereira
Gabriel Pereira Borges Fortes

Rua Vigário José Inácio n. 358

Porto Alegre -- Rio G. do Sul

Procistos
Escritório reêêm organizado,

precisa de "pracistas" para traba
lharem nesta cidade e 110 interior,
�Olti artigos de fácil venda, ·e com I»oa margem de ·lucro.
Informações á Praça Ú, de No

vembro 22, 2° andar, das S ás 12

Sala no centro

Capita.nia. dos Portos do
Estado de Santa Cé tarins:

EXERCICIO DE 1948

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.· GS • I.· ANDAR

PRECISA-SE
Tratar à rua Tiradentes nO 5

Telefone 1393.

EDITAL

TINTUR.l\RJA CRu�e'EIRO
:r�radeotes 44

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma chopeos

competente ... Serviço rapi'do e garantido

Os Rins que devem eliminar
todos os traços de substancias
toxicas ou impurezas do organis- i

mo, estão permitindo que um
'

excesso de acido urico se acu- !

mule e penetre ·em todo o i

organismo.
A falta de cumprimento de sua!

tarefa por parte dos rins é 3
•

causa fundamental das dôrea :

reumaticas, lumbago e irregula- ;
ridades urinarias.
Este acido urico rapidamente fór- !
ma cristais agudos, que se alo- :

jam nas articulações, causando
a sua inflamação e rigidez, as

cruciantes dôres do reumatismo
e outros males do sistema urina
rio. O tratamento apropriado de
ve fazer voltar os rins ao seu.

estado normal, afim de ceder
ser filtrado o acido urico. li por
isso que as Pilulas De Witt con-

'

seguem dar alivio permanente --(

nos mais rebeldes casos.
I

.As Pilulas De Witt atúam di
retamente sobre os rins, de

volvendo-lhes a sua ação natural
de filtros das impurezas de

organismo. •

Acham-se á venda em todas a�

farmácias.

Cf PILULAS

'DE WITT
PCH'G os Rins e CI Bexiga

E.M VIDROS DE 40 E 100 PILULAS.
o GRANDE Ii MAIS ECONQMICQJ

1. De ordem do Sr. Capi tãe QOS i i Preflssto na
PodOl! dêste Estado. faço saber

� ,!uem interessar possa, que sa

salla. abertas nesta Repactíçãe,
,tia, p'r�.sen1e data ao dia quatro dI

ietembro vindouro, as inscr-ições
para os exames a se realizarem de

primeiro a qu inse de setemben

prihimo vindour-o, para CONFB

RRNTE DE CA.RGA, 'MESTRE D.
PBQUEN.A.. CABOTAGEM, P�IMF.r-
1'1.0 E SEGUNDO CONDUTOR MA-

4tUINISTA, PRIi'vIEIRO E SEGUN-

.G CONDUTOR MOTORJST_.4..,

.ONTR.... MESTRE, PRATICO,
PHATJCANTE DE PRATICO, kft-' e"'1(lI POSTAI., 583 - Te:L�FONE 5640 - TELEGRAMAS: ·I'ROTECTOFl>A.

:f\AJS, PATRÃO DE PESCA, A'l'A-
.

LMADOR, MESTRE Al\L,\DOR e jte,enca Geral naJ'H 8t8 il�t�rna
tONDUTQR MOTORISTA A�IADO",. '!I.. .

,. i!. ii
. _e til!! u n

. 2. 'I'ambêm poderão se lnsere- r.
- rI," Rua Fe,llpe .�chmI(U, _��,- Sob. .

ver aas Delegacias de Sâ@ Fea- r!:!�J.!!.���w�:_...';.�,:"""",,�����w!.�_._._'_""".- !�?�!��� ���!S
:'�:�eC�i�oSl�:ç:m�,ajai�x��L�::�a��s:! Guia do Pai;ana���
lU de CONFERENTE DE CAllGA

'

�

11 MESTRE DE PEQUENA Cl�BG-
Publica relação de� colfteroia-lltes e industriais com seus ende-

TA.GBi\l.
reçes.

·6ad.a guia li vendidQ aceeapaaaade de um mapa redeviário do
Paraaã e 8a.Jlta la-tal'ilu.

Refiaçã&: Rua Prudute de Moraes, 11.. 626. - �uritiDa.

COll��ANH� ii)
==-- ACCIDENTES DO

SÊDE SOCI.o.L!

PO�TO ALEGRE

3. Para melhores esclarecieeea
tes sõhre e assuutu em apreço, os

i.teeessados deverão procurar a

&t.l'ita.ia dos Portos II suas Dele-

1531 kilocieloe ondas médias de. 19. metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

TILD
(orresponder.dir
Comercial

DIREÇAQ:

I..
Amélia M Pigozzi

--------�---------- eu" ALVARO DE (AJnUU..H8, 65

'Terre�os em Coqu-;iros .1
Vendem-se dIversos, com ohácara, á beira-mar' dil'etameRts ()�

per i.termédio e SEI» financiamento dos Institutos.
'

PIá·.ta • illf.rMaçõe5 - ",ua trajane, ii.'

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

I

COiihm�
!}[pfoma

METODO:
MtHJlern.Q 9 Rt1ciset@

FARMACIA ESPERANÇA.
_

eo :r,U'M&\e$1:ltioo NILO LAUS
Hej", � a.uh.§ "ri 8\ ••s· proferl4a.

!j)� JUldo.� ilô �rlLRl'elru - HOI!&�!IIüiM ..... ��.
zaariu - MtI"etI Ii� kme� ....

�iU'llUd... " #ltlW!. �"âll. 1\3 heCitúri.e

'Cf De, .um past.o, no Saco dos Limões, fugiu ante-oniem, oêdo, "'I1�
e"ua bala, de crma e cola pretas, pertellcente a Adelino Ge:uçalTell. pe
de-se a quem acbar, avisar pelo telefone 163B.

Dá-se lI'atifica,Ro .

Et

Ouçam dieriemeri te, das 9 às 13 e das 17 às 22 horas

rUI'" ZYO 9

•

,.acias.
Capitania dos Portos da Esta-,

,lo ae Sta. Catarina, e. Floriué- ;
,olisl 4 de AgôsLo de 1M'.

Nelsoa do Lívraraeate Coul�-
.1..- - Eser iturãrie' cia Classe

"_, - Secretária.

ea
300,00' a CR$
metro quadrado

Consulte·.10S sem compron1Ísso

Reinisch S/ft - Roa João Pinto 44
Teh;�gran}i.� REI t' BSC r-� FjOr�a�lÓP'OUS

Desde 500,00

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

•

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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cla ,\.ssPl11bléia Legislativa, I'm p�er
. cicio: di'. L('o!JerLo 1�('al. Secl'd,ário

() C,) venel,'Hndo anci::to (nl(: hoje �c (la \;ja�:;:to f' Obl'as Púhlicas e se-
A um' coraç'â:o géncl'oso, alia, '

HI11VerSaral tcm lev[\<.Io lo.da lima Ill1ora:, COl11ll', Plínio Cabl'al, Capi-'l1a!alieiante, exce]wionais dotes de "

'['11.
eXlstencia de alivo labor,dedicada tão dus P(wlos; Comandantes Al\'a-

�Iealde, inleireza de car<lter e I'em grance parte ti preparaçüo inte-
1'0 CJClnçah'ps [' Braga Crllzrirn,.qllcbrantúvel foi'ça de vontade, spr- 1 I

'

('ctuü
.
de diversas gerações, da acompanhados ��c suas pxmas, Se-

"idos por um espÍl'ito clari"idente t'
nOSSa juventude. P I

ofla mais ador�l\'el cOI'dial irreve- nhoras; d�·. AlIg-u�to de an a r

Por isso justas sel'ào as hOlllena- I 'V t l' \'1 c.:',
n;ncia. Esses predic,lrlos plasmaram gens clt' t[ue Ilaturalmente s'el"á alvo,

;-:';Ptlhoru; (r. "ew 0.11 ! :ú.l a e ' f -

reci'bidos os seguinles telegTamati.:
::li invnlgarpersonaliebde que faz do ús quais juntamos eOHI prazer

nhol'a; . .11', ,\l·tur j)f'reira OliYf'ira
Clubes - "Lira Tpllis", "15 de

, .

t t
e

e ;';pl]ltonl; dI', ,\g'dpa de F.uria '(,
O l b

"

"I) t 5 1 ?\al1lversanan l' o cen 1'0 para (ln- respeitosamente as Ilossas ..
II U rfJ, . emocI'a n" ". (t· i 0-

-l'OJl\'ergelll as a tenções, do circulo ::::en1l0ra; ii!'. n,ubens df' .lrnlda
.

"pmb;'() ", "131()l1{o] i 11 ", de Laguna;
,rIos seus numerosos amigos e admi- . Itamos (' �en hora; Cr I. {,uidu BoU.

"'10 ele Julho ", dI' Lajes; "Blocú dosF.\.ZE:\'l A:"\()S HOJE:
I 'I' I (' 1 J' n:h

I I ! t
.

1
'

t� �en J(lra; ('.- .e} .• ,al'[I LLLUas e, II" "]'1
-

\0 ii'Tar ores c a sua CO!l! LI a socla na '1'1-
--, H eXllla. sra, d. "'ul'ea CHnloso�. " :'lO', dt1 1l.):11; .' f'( f'1'açao : C l:

]
.

'I
'

I 11
' "

I ;';eI1I101'a,' .João \Yaldf'mar ri:] CM- C
. ." ('1 1 (' I'

-

t'.(:l ("IVI , gral1Jcan( D- le o ll1\'e.lHve da Silveira, digna espôsa .rlo sr. Ar- ea atarlJ\ClbC, ',lI)e AJll O i f'

't I t' 't (a e Senllora,: Jairo CalLl<lll f:' Se- ,. 11
- " j"1

- ., L
'

conee) o gera, a es 'l111a e o respCI () gcmiro Berto da Si h'ci ]'a, o]Jerário ,llag'a llle� ,
", t'( era(;ao l.a .al'm(�n-

(los seus superiores, colegas e su- aposentado;
Ilhora; \\'<lHer Langp e F'ilha; LfJ\l- se dI' Cac,<I c' 'riro", "Asgocia�ii{)

J)Ordinados na vida militar.
_ a exma. SI'".\1. frene Hjbeiro

I'i\'al Almeida c 1'illJa; 'Eljn.�· i\1an- PI'ofissional Eeollomi.sta'·, ",\sso-
As homenagens de apreço que Pichering, espôsa do sr. TOlllaz Pi- SUl' l�lias r ;';pn]tol'a; dr, Josp Ro- ciação' Profissional Conlabilista",

'nesta data auspiciosa lhe forem pres- chering; sário �Ie Al'a,íljo e :-;pnltura; sen]w- "Clube ALlrtictl BaTriga Ycrdf''',
iadas, por isso que justas, nos as-

_ H graciosa senhorinha Alma, I'inllas ?\azarr e Elllsn Costa: Osn�' "Diri\torio .'\ca<lpmico ela Faeulda-
;sociamos ,iubilosamente. filha dileta cto sr. Aprigio Silva, Ortig'a e Senhora; Flá"io' j<'eITari de dI' Cic;nrias Economica,", "lJi

.dto c!e eompetente funcionário da 'r :.,pullora; \\'allel' 1\f('\,er e Senho- ,J:('loI"Ps da "H:\.dio (�uarlljú", '''Fer-
SHA. SEVEHO SL\IÕ,ES " :SecrehH"ia de Segurança Pública; ,rn; Solon I'il'inl c.Spnbol'a; Eueli- nando, AviJa e senhora, _-\nlenor

Oeorre, nesta data, o ant\'c]·snrJO,· _ a gentil senhorinha Villlla Lu- de� Lopes p Sen]tonl; SpnllOl'a 1\1a- :iVIOl'ais, Cnrina Cord('ÍJ'o e fal1lilia,
natalício da eXllll!, sra. ,ri, .JuLieta nardelli, filha do distinto casal .10-. uoe] Feli-:c Cal'doso c rilJla; Nl'OgP- PaLl'ocinio Lima, Orlondu SCHI'pelli,
.:Pa,van Simões, dedicada professora sé e Paula Lu IlHI·.dell i, da alta sneie- 'J1io n"ilJo e filha; rir. \Yilmar Dias }lermes (,uedps, Ney henão Vieira_,
,�Io Crupo Escolar "Dias Velho", l' dade de Brllsque; : p Senlloi.·a; dr, l'�rlin Fed!'ign e SC'-' Ivo Sen'iio Viril'a,. Acy Cabral 'j'i'i
'Yil·tuosa espôsa do sr. Severo Si-

_ (J' distinlo j(;vem Jonas Brasil,' n11ol'a; Jo�é Francisco (i'lavam, ve, Alexandre Evangelista, Df'pnla
.mães, conceituado representante e filho do casal, BeJ"toldo c Ines Bra-: Presidrnle do Conselho D(,]ibPrati- do. Cc'l. Lopes Vieira, Jaime Linha-
'Prc);idente ela Assoeiação comcrcüll·l.iil. : \'0; Yil"gili'O Garcia; Da. Maria rios 1'es, Jo:<é C*usmão de Andl"adf', Co-

A distinta nalaliciante, que é do- lombo Sabino, Tiag-o c!(' Castr'o,
na de Uill coração magnüni1llo e .João CI''Í::;t akis, Alfredo Jl1\:enal da
<'ClllJ I' 't' 't' a (10 'belll ia ZA:N%f:BAH LI\'S - JiO,'.O D'R A,S,RIS 'e t' ()tt t d _J".:! d:"0 _Jrc a CI a a pra IC' , ;,

-

Silva, Zlll'Y Cunha, \Yalmur \1'(3.]1- Q.e o rOo, ·uz qU0410a ti

lllais, regatcou a sua colaboração V<I- e e

elhansE'n, OLa"io M.eljn, e um'Mi- P\ll>ÇO-O CílIO seu fornecedo.r. l
'!" I

.

t
" S'I'KLL\:\ SANI"OltD LTNS FLAYT:\ SL\lfO:\'B DE ARRTS

.1Osa as eampan las assls encwIs em cio do c.o!1sócio Lllís da.Cosla Mp)-
"flue periorlkamenle se empenha a

que
seu anJigas, o nascimento de seu primo-

gênito Zcnon, ocorrido no di� 9 d{JI-

,«0 E
15

o C R II a c l U B EH
20

Programa para -I
horas, Dia 28 «soil'et�») com

DOZE]

-_

deVida eocial
9 grande jantar de ']onf�aterDizaeã�
ConfOI'mc amplarnenl c anunci a- - Prazeres Ligncki ; Oswaldo Mello;

mos, real izou-se 5a t'rira úlí ima, o I Sen lio rinhas Nor-ma Couto. 1ulan

gTanrli' ja.n lar de C'onfratprni'l.Í:\(;ão,,' da L��al, Laíla Frr-vesleben: [Qlan

com que os 'a�';lleiados rIo Clube, ela Gri llo c Li li an Santana; Pau}o

"''12 de Agosto", comt-morarum a Mendnl1ça; Cumponenl es do Quin

passagem do 7(i0 unlversár io da teto dr' Músicas �elpcionadas: Má

rundacão do Clube. rio Lonrr-i ro, ;Vh\rio Fausto Uil,

foi, iealnu-nl» uma ieu niân de Wcrnr r Scl1deimanlel; 'fc;[. .Jllbal r
grande hr

í

lhantismo P rr-alce e cu- Coutinho; João Fraluer, reprpspu-}

jo progr-ama decorreu com viv a l ant r- da Hevista "LJ�IA-ME"; .Jofto Ianimação. ·Kunllp, Dir-e l or ria revista" Atua;

lidades": Acv Cahra l 'I'r-ivc. reure-
A. hora III' urt e I cvr por pnr! r '"., I Isentando a "It:ídio t+uurujá"; a-

dos nrr-scn les, fartos aplausos. seu-
i-oldo Brasil da Luz; António Sbis-

do alguns números bisados com pn-
sa ; Luís .Fre.vpsleben; dr. Madeira

tuslasmo.
Neves, 'I'eznureiro (,era] cio Cluhe;

l';sti\'C'l'arn pre"ellt('� ao grande Hoberí.o Lacerda; Renato Ramos da

Silva; Hélio Milton Pereira, Paulo

Fer-rei ra, rPjlI'Psl'ntantt' do Pref'eí

lo Municiual ; rir. Arno Hoschel,
de Apelação: Dnsembargadol' J<'i'l'-

Ju iz de DÜflilo ela Cnpi tal ; dr, ]i}t]
dor Urbano �alles, Pres. do 'I'ribunal

Continua O ESTADO fazen-j Í)a :\Li.mA DO. CAI-nlO D,-\HBOSA
do dis.trib,-!Í?õiJs de valiosos li-I VIE1HA

»sos, incltisive romences mo- J)cflllC. hoje, o natal icio da (':'llla,
dernos, entre as peesoas que sra. d. iHaria do Carmo Barbosa
�onstam de seu cadastro so- Vicirn, cnteg'oJ'i7.H·ln f'uncionúrta
ciel. dos COlTelos e Telégrafos e digna

As p esseas que ainda não ('Ol1sorle do nosso .prczarlo conter-

bafam preenchido o co upon r
à

neo sr. Raimunrlr, Vieira, operoso
.,.,que diariamente publicamos Chefe do Serviço de Hegistru de
.,noderão faze-lo, a nora,' h.ebi- Est

'

ii' 13 �" ' l',e ngCII·OS.
litando-se, assim, a concorre- Á distinta duma, que pelas vir-tu
Iram a tão intereeeeru» inicia- des excelsas reune ('111 nossa socie
,tiva realizada sob o ps troci- dade largo circulo ele amixades que li

mio da LIVRARIA ROSA, à cercam ,das atenções devidas à sua

Deodoro rr. 33. nesta Capital, distinção e aJ'abiJid,Hle.· nesct aus-
................. 0·0 •••.•••••••••• picioso evento sento. sem dú vida

tributadas exprcssi vas c carinhosas

homenagens, ás quais nos associa-

ANIVEJt..,)�\HIOS
�[A.JOn ELOI :'IENDES jantar, ús sonhurcs :

Alm irunl r Ah';:U'(',s Barata, Cornl c.

cio 50 Dist.r ií o Naval; Desemhai-ga-

'l'elcYNL1JUls j'ccebidos

Pelo transcu!'so da dMa, foi-am

A efeméride de hoje é assinu luda
mos respeitosa e prazerosalllente,

'pelo an ivc rsúrio natallcio rio n oxso

prezado coesladunno. :vIajor JO�IO :''f:\./OB FCB;\TA?\'DO :.-rACHADO
EJoi )'Iendes, brilhante oficial da

J VfEIH:\
J10SSa �llzida Policia :\eIilitar. :'()11l -Trauscorr-e, nesta dalu, ()' natuli-
larga lolha de re lc vn ntcs scrviçox (1' d s 'f' F I 'I ,I' , 'o o sr. "aJnr -crna nr o "' acnu-

prestados ao .1�Sh�do no desen.l1wllho do Vieira, competente lente da Aca
,(j'e elevarias Jllllç',oes, tanto nnllLil't's demia de 'Con:lércio,

reira Bastos, l'epl'(�srnlan(lo· o Pte

sidenle <lo Tr-ihu nal Eleitorul ; Depu

gal' Cavatcauti (Ip 'Albuquer-que,
Inspetor rio J rAS}�; Mário, (,areia;
Huberl o Beck; Alexandre Evange

lisLa;; João �alnrh; Alfredo i\:feyer;

nau) \Vendhallsen; ReinaldO \\"'en

rlhamwn; \Valmúl' \Vc;ndhaus��Jl;

Jauro 'Linhal'e�; r'ulvio ,Vi'éi'·'I; dr.

Ruy Soares: \\'aller DaneI'; \\":lIler

Baixo; Elpiclio I"nlguso e t:icel'u

Coulo.

l a dn dr'. Saulo Humos. Presi dente

�omo civis.

lo, qLle· abaixo [.l'anscremos:
'!lossa sociedade, em cujo seio des

frnta do mais ilibado conceito.
As lnumeras manifestaçiies de es

,tima e aprêço que �I distinta dama

forem prestadas, juntamos 'respei
tosos as nossas.

participam n con[ralo dr casamento de f'ellS filhos F'loriancípolis, '12 de Agôslo de
19i8.

A:'iA �·rAnl_-\ e JOXO Exeelpnl issimo �(\nhor PI'esioen-

le cio CI,uoe "ü'. dt' AgôsLo ". IAo Cjuerido DOZE DE AUOSTO,
pela pas:,;agpm rio �ell 76° ani\'cl'sú- I'. l'io, cio Iiulllildp sócio, no seu f.Jl'Ó
prio nOIlW, no de slla eSf.Josa e rle

Fln!'ianr'lpolis, 7 de ag()s[o ele 19"8

1)". FHA�C[SCA SCI-INELDEl{ DA

FONSECA

.
?\a capital úaulista, onde há vá

Tios anos residti', vI.' transcolTer ho

je, a sua data natalicia a eXllla, sra.

...o. Franeisca Schnei<ler da FO!1seeCl,
,'iúv<l do saudoso llr, Joaquim Tia

;go da Fonseca, que por ·llloitos. anos'
cexerceLl em nosso Estado proficien
femente, a aclvoeacia e o j01'l1alistllo,
A veneranda senhora, os nossos

respeitosos cumprimenlos CDIlI vo

tos de felieid'ades.

UH]!:VROLET -' ESPECL,u, DE CHEFE DE ESCR)TóRlU
LT:JXO 1942 COllhecedor àe tudos 05 s eTV i-

Vende-se de 4 por las e11\\ exee� Ç0S de escrüoI'i@ pr·acura' eoloea,
l.eni.es cOl1dições, cór verde (duas _ção, na Capilal ou uo interIor, -

Loualidades), equi,pado com óti- Cartas para" €'.-HEFE ", Rua Vidal
mo rádio "Delei", faróis de ne- namos, 52 - NElSTA.

blina, farolete lateral, venLilador e ..

r
...•.••. " .: •.•••..•.•

forrado com palhinha americana.

I
Telefone a esse número e a bi

Preço - Cr$ 55.000,00. Tratar á cicleb da Tinturaria Cruzeiro rÀpi-
rua Bocaiuya 1, diáriamente até damente irá buscar IlW terno.

ás 11 horas. R. Tiradentes, 44.

seus fillio�, apresenta \'oLos de sua

tn{\xirna e sincera simpatia, pedin
do ào gnmde Al'quilélo elo 'lniver-

80 para ([IIC' flp fulllro, comu sem

pre; possa ('I" apl'c'senlar à socie

dade rle j,'lol,ianópolis e aos lllll'

nos visiLam, as f('�las majl'stosas.
i5gadas ii il'llJandarle crisLã,
spmprc roi () s('n' lema l' ()

apanagill.

Homenng-cun(lo, ]lois, a data que

assinala () ani\'crsúrio do sempre

lluprirlu DO:l.1':, cu e os meus, sin

ceramentc abri1('amos o senhor

;-:OLCL\I Ylli:flL\, Jazpnt!o sincera.st Verginia Rego

A

es �e agosta
às 22 horas

.-

VOCE
tambemusa�
,.KOLVOO5

diz
l1írqiytJ(!J
.M8VO
---

. famoUJ ft�t4Ja cm
Sornu.-I GQ)d,","y/1'

alR. POLYI}@,R@ ERr'\ANI DE S
THIAGO

lHé(hc. e }l2J1teiT ..
f90 Hl'!spital .'c Cari;da,de

I
de ri",

riam'lp'oUs. Assistente «a

X11lternidade
I

,

,J"enr;a� dos 0rgã.o.s interl1o�, es }Ie
cial!;llellte rl'g .col'açã0 e vasos

Doellças ·da tir�ide e demais g'[;Ul-
tiulas internas

�:Jini:ca ·e ri1'llF�ta de soollom, -

Part6s
nSIOTEfh\PL\ - ELECTROCi\.Pó
NOGRAFU. - :METABOLfSM9

:2:\SAL
UOR.HUO DE CONSULTAS: _.

"Pela m3nhá rias 10,30" �IS 12

hol'as
Á tarde rl:.tS 15 ás 19 horas"

C0NSULTóRIO :

R\la Vítor Meireles a. li
F••e _asnal 1.782

RESID�NCB.:
ATe.ida Trompúwsl.:i �,2

Feu _allual 766

centro
Vende-se

dencia,'
E.�crit@rio lmobiliirit>
Alves.

L.Rua lJeodo[(J), 35.
c

urna, piilr8.

·».rs. N1rN� VARliILA e AN'I'lII!:><OR
TAy....JltE>S

,AdT!lg;jg:....
Ca.sa .tT".ei", e"?)(f1(Y.'éiais, nata.raU

za�iet!, tl.4'Ul!$ltIlta!: .. pal'eoere•

•as 9 á" i2. e das 16 ás 18 horas

Escrifét'io: Rua Trajamo, •. 313, l
;aluiar

Fl.riallópoJis

o TINTURABll 1
Só a "CRUZEIRO"'

delltes, ii

LEIAM A RE�lSTA
O VALE DO ITAJAJ
'Ite. GILBERTO lH SILY:\ E

SENHORA
Participam aos parentes e pessoas

C{)l'rente, na Maternidade "Dr. Cal"
los Corrê:.t".

NÃO ESQ U E ç AJ
A Tinturaria Cruzeh:o dil,>põe ago

ra dos JIlelhores profissionais U
cidade para lavar, passar e tillgill
pel'O sistema suíço.
R. Tírade.ntes 44 - Fone 10Z2.

....................................................
� ......

McC

rsaÍ-

A.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4
�=""-- , """''''....-. ,'''..__..,._ ...,.=....,_-

Ifl'\i: edft}l{lIii5, J�Hl!i;l:l)", '�il'l
1''-'1ll�Ue!õ50!!, niío cor'lã!>

tl!!>'" (lI 'f�d €311.

�!!"d.Ç�1> I�lw IH' l·@·1,)tH'�
m�i9Ub:,\t .'fI��I,jI !':m\:el!,J.t<l>iI'
...mJUd.�t<!l ilOlõ .. rt1-lf"l�

vtecee Aérea
... ..

"orarlO
Segunda-feir•

P_C\AlR - 10,�O - Norte

VARIG _. 10,46 - Norte

PANAIR - 13,5G - Sul

6RWZEIRO DO S\!JL - 13,55

Nerte
T,erça-feú'(J.

PAK,,-lR 10,46 - Norte

Cl'tUZEIRO DO SUL _ 12.00

.:

Norte
YARIG - 12.:3t1 - Sul

PA?\AIR -'- 13,50 - Sul

Quuq·ta-feira
]).A.N:\IR 10,40 - Norte

CRUZEIRO DO SUL - 11,00
.Nocte

�lARIG - H,46 Nerte

l)ANAIR - 13,50 - Sul

Quinta-feirfl
PA:'íAlR - 10,4() - Norte

PANAlR - 13,50 - Sul

YARIG - 12,30 - Sul

CRUZEIRO DO Sl'JL 13,55
Norte
ORUZEIRO DO SlJL - 15,30 -

Sul
Sexta-feira

ORUZEIRO DO SlJL - 7,20
�Ol'te
P .....NAIR - 10,4.1 - Norte

VARIG - 11,HI - Norte

P.c\NAlR - 13,50 - Sul

Sábad.
YAIUG - 12,30 - Sul

CRUZEIRO DO S1JL - 13,55
NM'te

J)�min,.
p_�NAm - 10,4.0 - Norte

«IRl1ZElRO DO SlfL - H,60
P."....NAJR .:_ 13,50 �ul.

llteis

-' 6 horas.

SEXTA·FEmA
Rodoviária Sul BrasU - Põeto

� li horas,
Auto-Víaçâo Catarll1e<nse

- 5 horas.
Auto-Vlação Catarínense

. - I'l horas.

�!t1ba

Joínvíle

Auto-Viação Catlll'mensf! - LaIlUU!l
- 6,30 horas.
Expresso São frisrovâo - Laguna -

'7 horas.
Auto.Viaçlío ltaja! - Itaja1 - !lI ho

ras.

Expresso Brusquea.se -'- Brusque
16 horas.
Rápido Sul Braollilelro

à. 5 e 14 horas.
SABADO

Auto-Vlação Catar-Inense - Curitiba

I- 5 horas.
Rápido Sul Bra'sllelro - JolnvU.. -

às 5 e 19 horas.
- ti horas.

Airto-Víacão Catarlnense
- " kOl'as.·
Auto-Viação Catarmense

- 6 horas.
EXDr�sso Silo Orrstcvão - Laguna

7 horas.
Expresso Brusquenae - BTu,eque

14 horas.
Auto-Viação !tajaf - Uaja.! - 13 be

raso

E'\iI)resso Br-usquenae - NOTa TreIlto
- 9,30 horas.
Expresso G'lórla - L!lgunll - II 1/2

e 7 1/2 horas.

Jolnvile

Jolnvile.

Tubarão

o VALE Dê ITAJAt
Procurem na AgêDt:lIll!l

Prognsfl{),
LIVRARIA 43, LlVR.A.RIA

ROSA

Seu processo de naturalização
ainda nal) foi despachado?

Escreva s·em demora 30 Escritori6 Juridica e Administrativl)
Caixa Postal 4.132, Rio ele Janeiro solicitando informacões. Esse Es
(}l'it�rio se encarrega de acompanhar e r-eqnerer no Ministério ih
Jush�a o que necessario for á sua conc·ess-ão, bem como, de registro
{Ie diploma, divórcio s neva casamento, cel'Hdão de llaSeimellto e fie
cas:i.mflcLa de q:ualt1ller parte dQ Paíz.

LOJI DIS CaSE IRas
Especializada em arligos para

bomells

crs lGD.{JOD,OO renda

de juros mensais::

Ácido sulêúrice ; 2 Torres metálicas de 30 metros, cada uma,
co antena trípfiee ; Gerador para fabricação de hidrogênio; Ma
caco hydráu lico, marca Blachlaw Jack, para 12 toneladas; Ba
teria completa para 120 volts e 650 amperes, equipada com qua
dro e chaves; Bomba de ar, manual, com tripé; Manoruetro para

gar rafa 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 grande e câmara de ar; bomba completa
para tambôr de gasolina; Máquina de furar elétrica; Ventila
dor.

Ver e tratar 110 aeró d rem o do Aéruclube, em São José.

Informações no Escritório de Asteróide & Cia.

Praça 15 de Novembre n" 22 - '2· a'ndar - Telefone, 1.388.

Proclamado
mobilísticos, no

aperfeiçoamen
nos últimos 15
é um novo tipo
que absorve os

tado como eq
vários dos mais
tes de' automóv
tá �gora sendo

Para OS; carros peqiiellos II ••

..

� t RRO GRlltDE'. ?;II�) .'. ':.' .:
..CflU I ..

.
.

•

EXIRa!

es ic s cc r o cte r ís t i co s r e vo l uc i e n é
r io s que V. não

e n co o tro r
ó
em nenhum outro p n éu l

Pf"ess�o ox+ro-lsoíxcu primeiro pneu
o crc co no s ;:_�(! 1),,05:; igr::j�'OS construído

lJ�rC1 pn�5S(�O ex;'roMbõ,xa'- 24 librcs.

"

Ivlaior volume de ar: maior e mois

largai co nt
é
m 1110lO'r vc·LJn19 de ar

"r!UIUCO" s
ô

bre os obstáculos e mantém
se f11elhal' na estrada.

Brasil, um dos primeiros países no

mundo a apreciar esta revolucionária

criação Goódyear! Maiores, mais lar

gos, contendo maior volume de ar,
com menor pressão, os pneus Super
Cushion proporcionam um coníôr: o
de marcha inteiramente novo e ini

gualado - e maior proteção para o

carro! Calce seu carro com Sllper
Cushion e goze de novo corifôrto,
nova proteção e nova segurança!

enheiros auto

U., "o maior
ústria de pneus
Super-Cushion

to original por
antes fabrican
er-Cushion es

do também no

Novt! :ollsinJ.,Zio: primeiro pneu pera
c or ro s de p o s s o qe rrc s con s+r u íc o e s ps

ciairnent::: poro absorver chc que s lo+e
r c is, redl.)zlndo os cortes e rc ch o s nos

pcre o e s.

Menor aquecimento: proporciono
proteção extra contra cortes, rachadu
ras e estouros, resultando em maior

quilometragem.$.
•

Novo desen;Jo: doto do 'de ranhuras

Especiais, poro melhor tração, es p sc ic l
mente nas curvas.

Mais bela aparência: aspecto mo

derno e imponente.

'CHOQUE
VERTICAL

CHCQUE
lp.'fERt�l..'"

Até 'que Gooâuear pTodllzisse o

Snpe'l'-Cnshion, 0' choqtws late
Tais - provenientes de i1'Tcgula·
rultules do solo,-peTmaneceram
U7n dos poucos pToblemas sem

solução paTa os fabricantes de

pneus e automóveis. O Super
Cushion absorve ambos os cho

ques: laterais e ve1·ticais, torna
a marcha incomparàvelmente
mais suave e faciLita a direção .

'; �
""

-------�----��--------------------------------------------�----------------------�-----------====

PNEU COMUM SUPER. CUSHION

ep re§e�tações
Fm�IA IDÓNEA, ESTABELECIDA EM S.W PAULO (CAllITAL)'
HA LO�GOS ANOS, E QUE DISl)õE DE DEPóSITO, ACEIT_.\
NOVAS REPRE?ENTAÇõES. REF. DE PREvIEIRA ORDEM.

RESPOSTAS À CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

erca .' Itempo �

.- ••..•........................................•. � ....•• !
• !

Os pneus Super-Cushion são
maiores do que os pneus co

muns. POT isto, comportam. 26°/0
mais volume de ar, com apenas
24 libras de pressão.

1
!
I
l
I

I
I
f

I
!
I

Telefone para a Impressora Gra;aú Ltda. (telefone
manual 767), e o nosso agente o procurárá para receber
slra encomenda tipográfica, Serv iço Esmerado. En tr.ega
imediata. Preços sem ·concQrrencia

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

.1
! O I�STITUTO PII�HB:mOS
í

Iern o prazer de comunicar a

e Farmacêuticos, que está i.icia
desses produtos.

Os primeiros já a Tenda, S

SULFAGUANID1NA: Tubo!

e.eo s.
VACINA CONTRA MANQU

lOu cm3.
SôRO ANTI-TETANICO: a

VACINA CONTR.oI,. BRUCE!
d� 100 cm3.

VACIKA ANTI-RABICA:

rodutos
Iil II.

terlrªar�os AVó! l\>lÃE! fILHA! TODAS DEVEM USAR A

(O REGULADOR V1EIRA)

/"<., A mulher evita dores:

(>�'� ALIVIA AS CóLICAS UTERINAS

,�;'-'A (f:.-..,{� Emprega-se con� vantagem par:' com-
AVD\(�).: bater as irregulandades das funções pe-

"f �

�
riódicas das senhoras. É calmante e re-

,i{.::r,É '} � gulador dessas funções.
.{
V'

",;"
C';

. FLUXO SEDATINA, pela sua CORl-

�(�?;,..<, ��,,�).; \
-"-

provada eficácia, é muito receitada. Deve
\., ,{.) I' •

.�.�. 1k:.!<-� �

I

ser usada com confiança.
(-?:�<ffut' •

MAf FLUXO SEDATINA. encontra-se -e?Ji

toda parte. (87297)
:'
ti.

.••• ,. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• e Q)

OLlç�m, diariamente, das 12 à� 13"hOfas
ZYO-9 - RÁDIO 1:,UBÁ

A Gerência do Crédito Mútuo Predial, avisa aos seus

associados residentes no ESTREITO que a partir desta data,
está encarregado de efetuar a cobrança nessa Localidade O-

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

Crédito
V ISO
Mútuo Predial

I Ouçam,

I ZfU
I
i

diàriamente, das 10 às I" horas, as audições da

a Postal, 163 - Florianópolis),
Fazendeiros

�rande série

Tidres de 100 comprimidos de

10 crn3 e frascos de

"A Voz das Terras de Anita"

Frequencia 1530 klcs. - Onda de 196 metros

TCBARÃO - SANTA CATAIUNA

..

.

CASAS PARA ALUGAR

REEMBQLSO POSTAL
.� Para casem íras, linhos, brins, etc. precisa-se fetlresentallte.

0fertas dando fontes de referencias a "'rECIDOS". Guarda-se sigile.
Gaixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital.

Disp.mos, 110 momento, de um pequeno "bungalow", à Avenid:l.

Mauro Ramos, e uma grande residência, nas proximidades da Praça :b,)

t de Novembro. Exigimos contrato e fiador idoneo.

I
BANCO' C. P. AGRíCOLA DE SANTA CATARINA

\ I I

Rua

T'�.;
l'

-

c
Revisia do Paraná PiU"i o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural
Economico FinanceiJo 'I'Publicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios.

CAIXA pO;:;T ··iI.. , 775 CURITIBA
97fJ kilocÍclos onda de 300 metros.

Laguna - San ta Catarina -- Brasil

apresentará eutros produtos. ve-
:lmeri,na (Buco-Vacina contra

Iestrol, e ainda Vacina Contra a

Suína, ·etc. ..:. .. .
.

OS� bem como sôbre as doença�!ente respondidas pelo Departa-.
! :.'---_._._�._-----_

.._-_.. -

o INSTITUTO PINHEIROS ate.-!� f De· 1l�1�e seus .P_rodutos, quando não en-! i �ft . r� D' I lodo g�hültante. lVU V
. _

fi .".".<v·· I Vende-se em ótimas condlçoes.

uEMOCRATICO �
Dim.ensões internas: Altura 61

crático, a TIna Felips Schimidt chns. Largura 47 e 36 fundos.

lOS para qualificação eleitoral I Trata-se à Rua Conselheire Ma-
7 horas t0dos os dias

I
fra ]l. 35 - lIcsta cià.ade.

20 cm3 e frascos

e fi cru3 e de 10 cm3 e frascos

de.l00 cm3.
Das dois últimos, por sere

te curtas, o Instituto Pinheiro

dc), entretanto, a qualquer pedi
ao preparo· d0s mesmos que, a�

lllta garantia de atividade maxi
Brevemente o Instituto piD

terinários de grande eficácia,
diarréia infecciosa dos bezerros
Bouba Aviária, Vacina Contra I

Quaisquer consul tas sôbre

dos animais dtlillésticos,' ser�o
llL'jÜO de Veterinária.

Pelo si.stema de reembôlso
rI,:rá diretamente a todos as P

contrados na localidade de resl

�"<=".","",,,.pARTID(f-SÓ
O Escritório ;;lu Partido SOcialI.orrel.;'I. 42, atende aos seuS c

11
lias ! ás -12, 8 ,as

S prazos de validez relativamen
terá grandes estoques, atendeu·
ro do prazo mínimo necessário
ão gempre fornecidos com abso-

Para 09 pessoas de fino
palado!' Café Otto é

ilJ8ln par.

I
i
1

o Crédito Mutuo Predial, ofert'i-c'
I

aos seus associados o melhor pIa 1
no, no. r.telhor sorteio, por Cr$ 5,OQIImensaIS. _

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'Cnrja MetJoilOIHana CINEMAS
5" CONGRE..t;;;SO EUCARISTlOO UD!�()?,-;, hoje �IS ;) (' 7,30 1.1OI'a�

.

NACLOAl�L Sessões Elegantes
Na qualidade de Presidente da DEBIL É A C!'1�E

Comissão Arquidiocesana do 5° CCLV!: Hex Harrison _ Mauree
Congresso Eucaristico Nacional a O'Hara _ Victor Jilc Lagleu - Va
lodos os fieis e demais interessados

nessa Brown _ Patricia Medina
que o mesmo se realizará de 28 a

:'\0 programa: 1" Jornal da Téla
31 ele Outubro do corrente ano, na

_ Nacional 20 Fox Airplan Newa
O REINICIO DO CAiW- PEONATO CITADIKO DE -cIdade de Pôrto Alegre, Rio Grande

30 x (iO _ Atualidades
FUTEBOL do Sul.

Preços: Cr!j; li,Ue e 3,00
Deverá ter lugar. amanhã, o rci-, prélios !le amanhã estão sendo an- Outrossim, comunico as facilírla-

Censura livre. Creanças maiores1 l' I ies de viaaem entre outras, as for- .

_ _Prepar-ando-se, ativamente, para nicio do Campeonato Citadino de siosarne nte aguaruauos pcro nosso I e,
.

,'"
'.' de 5 anos poderão entrar na sessae-' . .

uecidas pela Empreza flunsmo, I _
'

.dis)'utar os 90s Jogos L'nivcrsllanos Futebol, com a realização da pri- público. de :-> horas, Pontllal-Machad'O-Bensaude S. A.,
S t d .

t I .1
Brnsüclros marcados para 1 a 7 de meira "rodada " do 2° turno, a qual Ademais, O cotejo entre os cs-

.. _

I
usperisas o as as cn rar as "' ..d•

.

1 " 1
.

"e COl'li!t quatro tipo de perrgrmaçao ,setembro ClII Curitiba, os aca crru- marca o encontro dos quadros de quadrões titu ares 'a vi-negro
,._.. lavores e permanentes..

C' I e a) uma Aerea, em avioes especiais,
, ,_

cus das Faculdades de Direito, }- infanto-juvenis, aspirantes e profis- paulaino, promete ser um c roqu
.

d 1\1 1
_

-'�l ndo em' Estudantes sem caderneta nao go--' .

O 1 '
.

I 'd 1 rantes
.

a partir o 'arau 1ao, esV<l a
_ ..

ê

ncias Eoriómicas e Farmácia-r (011- sionais do Figueirense F. C. e Pau- dos mais ren 11 os e empo ga ", d E .t d . b) uma em navio zaruo dos abatimentos.1 F .\ r I' , t
..

I'nte LO OS OS S a os, '.. ,

3 73" I
.'fologia. convocados pe a ·.1->'. 'A. �. Ia Ramos E. C. f'azcnrlo aumen ar, assim, o ,-

.

1 t e etado e conduziu E\IPI,nrAL, hoje as 4, O e ,v .loS ..
.

•

1 eSfJeCla men e li' ,
.

-estào rcali zundo intensi vos ensaios. Depois de dois adiamentos. ,OS, resse pe o mesmo.

do exclusivamente percgeines ; c) Pr-ograma ColossoAssim é qne. hoje, com inicio ás -_ .._._

lima terrestre, prosseguindo de O ESPEc"'lno DO VAMPIHO1-1 horas, os "players" de volei e f�nipa{in�tn rit�di�ln d� FUftf2Lnl São Paulu cm conf'ortaveís "oni- COM: John Abbott _ Adele ).{a-basquete realizarão um t.re.ino. co-I btum. . lti�dü lu. \V� ulih�ãu Ub .

IIh,Uul
I'" através do Paraná e Santa ra - Grant Withers _ Peggy' Ste-I 1 C 1 (t rus , A'

• I " .

Iet ivo na ca nc la e o o egro ,3 3,-
i Catar-ina: d) outra terrestre, partiu- \\.-11 t

. O 4llue OS ;ubnero.s revela. do do Hlo de .laneit'o, pelo trem: OS PJ/lATAS DA MALASIA
'lI:I1 internacional, diretamente . a' Pôrto COM: Mcssino Girotti

'PHOFrSSIONAIS Alegre. Lutas Sensacionais. Duelos
JCI.gos .rea lizades Bocaíuva .'. . - .. g Sáó essas as viagens obedecendo �fortl's. Per-igos. TraiçõesPaula Harnos 3 x Figueu-ense 2- P'lúltes :·a"ko.5

c ao tipo peregrinação. Con ti nuação do melhor de t()tlu�.Avaí ;) X Bocaiuva O �'\Y:Ú ,..... ,....... . .. ,..... ..

f
.

Paula Ramos :2 x Bocaiuva 1 Paula Bamos ,
_ :., � Evidentemente, poderão 05 leIS. os seriadcs

•
Ava] 6 'x Figueir-ense 1 :Figueü"cn:;e 2 proferir outros ru,eios· ao seu aI.can I MARTE INVADE A TElUlo\.
Figl1eirellSe 3 x Boca.iuva 11 Bocaiuva ,... •

ce, com viagcm de auto, ombus, l' 7/80 EpisódiosAvai 5 x Paula Ramos .ii P4j·nhl..!I l'eniidlls
a viação, etc.,. na certeza de .que

0j CO:\[: Dennis MooreJuizes que llpital':uM t,"çaí . , _ _ ':.. {l
) .

3 s'
. . . .

'j nosso Estado, e em particular a Pross'egue o mais misterioso S'tt-.José I,ibelro .,.......... Teze Pallla Ramo'!'; ,....... _....... c.Alllanhii.', com illicio ús 8 lwras Newton MongLlilhot .. 1 vez Figueirense '

.. , _ .. _....... 'Í; Arqllidioce'se não deixarão de se' riado':da manhã, no eStádio ela Policia Mi- Aldo Fernandes, ,. 1 vez Bocaiuva _ ii fazer rêj)resel1tllr naquela. parada i MAHAY[LHOSO ;,IASCARAD-QlUar sení eretnada a primeira eli- Waldemiro Melo........ 1 vez

Te'.ltss'·1 QC Fé e éleJnOllslração de amor ai fi/li" Episódios. ,. . .' Rendas apllratla5 P'ro-C.ntu d
l1l1llatona ele :ülctJ�Jll(), efdl"ando-

I lO J't)(lacla - Cr$ �.:S5t),oo J

•••••••••• lG- 5 Nosso Sellhôr Sael'amenta a, CON1: William Forrest:se a seguir novo ensaio cle \'olei e 2� rodada - Cr-.$ 2.07.j,oo �;�L.'l1amC)s 9 IlJl FpnHs"l de Márço de 1948 No progrnllla: Not.icias da Sel'll:.1.Nib]Hls(Jnete, 3a l"odada - Çr� �.�27.oo F4sueil'ense
.

fi'
I Con

......oO Frederico Hobold Presi
,_ "",'lcI'011n14" rodada - Lr� 6.v{):(),oo

. , .
. . "

1 10
. .....,. n_

-

,c)", ['oel�da - Cr� 1.895,00 I Bocaiuva ,......

.' dente da C. A. Preços: Cr� 4,00 e 3,00a '. Artiliteil'.s. ,O BRASIL EM 30 LUGAR! !i" rodada - Cr$ 7.630,00 S I (I,. ') 6-1' O ')'j'i1i80tlRO\Yenccndo onteln o selecionado do Penalidades máxül1as . atl .oi. V�_]
_ � ....

B
.

1 Pinto (."-"aí> . - , , .. ., .,., .. ,.;)
Da ins,t,i'ução está ao alcan0fMéxico por 52 x 47, a equipe do Contra o ocaUl\7a. _ ..... , ,...

1 lVl,andico (Paula Hamus) .. ..... t'l dt' t.odos. Dá t'A'IIS8 te:souro ao teuContra o Paula Hamo� .. , _.

Nicá.cio (PaLlla Ham!'l�)! I �." :rBI'asil colocou .. se çm 3° lugar no
A favor do Figueirense' , 1 x l' ., (> ')

, .. ,. :" unigo !,malfabdo" evaüuo-o II UI '_
)1- 1 X.�e 1Pll1Jl9 ."val 2

cul'sô de alfabétizacão no Grupo l'1-ugranlas Zig.Zagcampeonato de basquete �las ( 1111- A f:.lvor do Bocaiuva .... , .. ".

B' r (!\. ')
. 1 .

I I' _,Expulsi'les J�'�lllO • V<�l ,

:.,.... . Bsco'lar São �(jsé. na. �sco.� UuUIl- (17 pUI'ks)piadas rie Londres, alcançanclo um
.

F" :"Jlzeta (Aval) ,....... 1
firial de l<"'laTHtnÓpolt" ou na

Gat,8-1
.

v '. .". J,'grauele h:iunfo para os désportos l°·turno-blzal'o- 'JgueJrensex Helinho (Avaí) ,., .. , 1
<ira! Metrtl-poHiana. 1 .foIJl,iI da léla-�aclonallm,-.{'anla Hamos.. . . BentevÍ (Paula H�mlO_';) ., .. ,... 1
.•...•••...•. : ... - ...••.•.•...•• perial Filmes 20 A Voz do :Mundo _

11aeionais! 1 o tllr�10 - An I - BocaHlva ]C

I
Lázaro (Paula Ramos. ' .. , .. , . .. 11 I Ahralicla,des ::lO Bscolas :tIodernas _

................. : ..... ,........... Aval.
. t,.' r' Augl1Sto (Figueirense) """'"

ICAMPEONATO CITADINO DE 1" tlll:no - AUgllsto - , "al:X '1-
?vrorací (Fi�IH'il-eilse) ,... 1 Silo]:( 4" Tl'all1er: ctall com RoyI o·uelrense.
Nr I (F'- " ,: .) 1 I),· -u {' ']'

-

l'BASQUETE lo"turno - Pires - Boc,üuva x Fi- "lco:;m J6uC1rC'DSC "....

, 'Ogt'I'S;) "cm nu Iwe;; para a ll!'-.
);cde (Figl1circlIS'C) , ,.: 1 I quia - :\Iarcha do TempoLauro (Figueirense) ,., .. ,.,.. 11 I (2 partes3 G:-.stão (Figl1eil'ense) .

:! Arí (Boca1uva) ,..... 1 I IiI) Azes do Picadciro - Sjwrt
1 Goleil:os ,.asados Circellse 7° Estilo de Estrelas _

(I [saias (Fig11cirense) .,.,....... �

I Silnl't /l" I)erdnsores do Tesouro _

Brognolli (P. Ramos) ,., , 8

I
�;fund() de Hoje

•

(l Ad (Bocaiuva) .. """" .. "" G
(J Adolfinho (Avai) ,............. <J (2 partes)

.

tl Luiz (Bocaiuva) ., .. :.......... 3 91\ Ailélas Aquaticos _ Sohrt Co-O Dinarte (Bocai!lY�l) '" l'

�d,t � IJ .

I 10'" I F t bIS I t:l1afra Figueil'ense) {j

0,..... .,./ '::lilftal.�" .

O"J: .il F\.zes (10 ·11 e o -, 0.11'

O Dinarte atuou apenas alguBs nli-, W-6;1 -V 1 Esportivo 11° Traill'Cr: O Capit:lo d€
1 \ nutos no arco em substitniçil.o a _'ri ! Cn.';tela _ T\TOJ1C Power 120 VeJa.'')

" .

I I Cf 'al�l�(lo .,.reune som ... acaba.mento.. I
.

- que TOI expu so () ",1 ., A •

I
fiO \'ento l!Hí _ S.hort :\faritimo-13Q,

_ .
"

solidez •• ".I1.o pja,no perfeito!
----------�--------------------------------�------ 'IA/ll'in!I() liol'izo�tes - Aventura.!!Além de vários ll1odêlos para

I (2 pnrtes)
I Preço: . Cr$ 3,00 único
I Censura livre. Creanças mai()re�
'de ii anos poderão entrar sozinlUls"

II HITZ, hoje ús 2 horas
1" () Esporte eJl1 Marcha - �a

j dona I 2° Flora - Desenho Colori-'
(lo :lo EI�te jú não é () oeste - Short

i <40 Pl'(lje!:o ,de Samsüo - Desenho 5"
Hoot Gibwn - Ken :\rlaynarcl

() YALE�TXO DE UTAH
l'm far-west de lutas e emoçõ!!!�.
Preços: (;1'$ 3,00 e 2,00

TltEINAM OS UNIVERSITARIOS· A:\[ANI-IÃ

CATAR.INENSES

.rí nense.
_\s 15,30 horas, portanto

l'OSO apronto.

em se-

(gui.la, no mesmo local, os convoca

dos para fulebol efetuarão um I-igo-

Nas mesmas horas, os dexignu
dos para compor a equipe de rêrno,
realizarão um ensaio nas ág1Hls dn

Baia Sul sob a orientação oe 'Valter

'Yant.lerley.

.J..ilte-onlem i}ssc certame prosse-
Mueirensc.

Vitóri",s
A":.IÍ : ,' .

Paula Hall'lOS . ,

Figl1cirense .. .. , , .. , .

Bot';üuv:.I.· ,.... .. '" .

EIlilpa.te!l
,t, '\:-:.Ií .• , .. '. .. , .. , ••••••.••..

Paula Halllos .. _ _ ..

Figueirense .., .

Boe:.tÍuva , : , .

Derret .. .!I
.�vai , .

Palll:.t Ramo� ,.... . .. , ""

FjgneireRse , ....

gl1ill com o prt'lio Figl1eirens.e x Li

ra, cm que o prijl1eiro saiu vitorioso

por 2() x 14.

O cotejo Taubaté x Barriga-\'erde
ficou transferirio devido aO mim

telllpo.
Segunda-feira prr\xillla continlJan1

a disputa do Campeonato com .ês-
1es jogos: Ubiratall x Figl1�irense
(' TaIJbaté x Carayana tio Ar.

DEMOCRATA-CLUBE
Aos seus assnciados

De urdem dQ sr. Presidente, lIpraZ-Ule para os devidos fiu.'S e para
qllC não ·se alegue igllorancia d�ste aviso, comunicai' aos senhores con

S()eio� que em reunião da Diretoria, realizada dia 4 pelas 2U horas, fi

('('.I, a ri gOl', resolvido 0- seguinte: bóravante, só terão ingresso 1105 sa

lões desta Sociedade recreativa e cultural, as pessôas pertencentes ao

q�Jadro social e, devidamente em dia com as suas obrigações mensais,
considerando-se eliminado' o sócio em atrazo com as suas mensalida
des dura nte 3 meses segl1idos. e só podendo aquele sócio regr,essar para
o quadro social, pagando lima joia de Cr$ 200,00; as senhoritas, filhas
de sócios, pal'entes eonhecidas Oll convidadas só terão ingresso median
te apresentação ii porta do cartão de convite.

Aos f<ll'asteiros será expedido convite especial, recomendados por
11m sócio que assim fica na obrigação de identifiear o seu convidado
cohrallrio Cr$ 40,00 coüi direito a uma 'mesa. Outrossim, observo que
não eslão subtendidos nesta advertência, as autoridades, signatários
do Ji.vro de otiro, membros de Diretoria de outras congeneres, repre
sentantes da imprensa e da emissôra Guarujá, quando rievidamente cre

denciados, queiqllll tomar parte nos feste;;jos e partidas dansantes des
ta Sociedade; que serão Ullla tarde riansante na pl'imeira qlljn�ena e

11ma soirée no fim do mesmo mes.
Para evitar futuras reclamações ]Jor parte elos srs.· consocios obser

vo que o assunto do presente avisp será observario com Illáximo rigor,
e assim possa evitar decepção possivd na il10bservancia do acima re

COInenduclo, publica-se a presente resolu·ção.
Haroldo Brasil da Luz - l° Secrethio

para. Santa Ca.tarina

KNOT SIA l' 'j{":I:;: ;l�:j� á�'43Õ :e' 73()'h����'"
-.

Cx. 134 - Tel. KNOT I 1" () Esporle em Mareha - Nacit}-

Flori'a;'ópoJ's !
nal 2° Pan] Henreid - Eleanor Par-
ker

.'
.

�i�i��� 'f�iic'idad��' ��i� '����i�;D f ESCHAVO DE m>IA PAIX.:\O
J to de selr filhinho I I NO PALCO: 2" apresentação do«'
i Mas, lião esqueça, que o m'l!lhOI, impagaveis Milionários do riso
presente para I) seu "PIMPOLHO"I ALYAHENGA E H.A�CHINHO
é uma caderneta do CRÉDITO I COIll novos nUllleros e gosaclissi-.
MUTUO PREDIAL. ! mas piadas
...

iiiA�i "'�" "itÉ'ViSTA'
..

! �;:����;�.� ����r;.O'oo e 5,00

O VAtE DO ITAJA1jI' 'j{(;x�:" ;l�):jC �1:�' �::;ri 'c' 7:3(; 'l;�;:��"
1° Cine!andia .Jol'nal - Nacional

·------------------------------·1·�"
Hoot (;ibson - Bo]) Steele

() VALE�-J.ÍÃO DE I"TAH
;10 Luiz Sandrini -,1-�lsa O'Conne-r�

"

SEf)l'ESTHO SEXSACIOXo\L
4" COl1tinwli;iio cJo seriado

I
_\ AHAXHA XECHA

Preços: Cr�� 4,00 l' 3,00

I
CU"L1!'<l :1l{' i,i allOS.

nrrz. uri:lilhü

I _\C,l=\'TECIT .\.:';SI:\1

i�critt}rie TéCliCf1
(jd Rod,. Amuai
ENGENHEIRO 01JflL

Ayiso aos s1'$. illt�ressad6!1 �lle.

tendo n�gressado de sua viaje:m :.t{)�

E5tad@s l}rAidlls ,I:[;;t América do Nor

te e países visin,hos, o Dr. Citt no
cha Amara.), reabl'iJ'á seii ·escrit+>r'ia
(Rua P!'t".sidente CoutinlH. iI. 22),
110S primeiros dia:� �te ag()slo, espe-.
rando contimiar a l'ilereCer as espe-.
ciais atenções te seu� at\lÍges e

clieliltes.

Censura até 10 anos.

Pellre Medeir.!, A.:xiliar

,

..
'f...

Ol>U)X, hoje ;Ís :! horas
:lhltinée Infantil

pronta entrega ... êste m,lraVI

lhoso piano pode s.er seu hoje
r)1.esmo, através do plano de

pagamento a longo pI'azo!

São Paulo
Av. lpira.nga, 714 - Tel. 4-7478

Rio de Janeiro
Av. li. Br�n(., 25L4- Tel. 32-7522

REPRESENTANTE
·Cl'l1sura até 10 anos.

o

:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Clínica Médica e' Cir úrgica do

DR. AUjOR LUZ
.

I10spital de Caridade Médico-Operador-Parteiro
CUNICA DE SENHORAS - CI- Doenças internas de Adultos e

RURGIA PARTOS Crianças
Diagnóstico, controle e tratamento Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

especializada da gravidês, Disrnr- .Doenças de Senhoras - Partos -

bios da adolescência e da menepnu- Vias Urinárias - Rins - Coração
lia. Pertubações menstruais, i:lfl�. - Pulmões - Estomago - Figado
mações e tumores do aparelho geui- Tratamento da Tuberculose·
tal feminino, Pulmonar ,

�perações 'do utero, ovários; trem- Radiologia Clínica (Raios X) Rua 24 de Maio 8tH (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,oe além da' jóia

pas, apcndice, hérnias, varizes, etc. 'Eletrocardingrafia - Ondas Curtas'
Cirurgia plástica do perineo (ru- Indutotermia Eletro Cirurgia inicial de Cr$ 11.J,oo apenas,

íuras) . Ultra-Yioleta v= Infra-Vermelho Parficipaçãe no.s lucros

ASSISTENCIA AO PARTO E Ol'E- Consultório e residência:
I I

...

V'"'E" 'N'"D"'E' '_'S"·E········nAçõES OBSTÉTRICAS Praça Pereira e Oliveira (atráz do I COMPRA iõ
BGenças glandulares, tiroide, ová- Tribunal) Rua Santos Dumont, 11. 8. \ VE N DA DE.

ÃiiF'Piiõiriftõõõj;Y;;;D'iiiTõ'i"ii"WiriiVi"9iJOõ I
.

í-ios, llipopise, etc.) Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6' C�SASfTERRfNOS ,.
Um terreno na chacara do

lNisturbios nervosos _ Esteriliuaâe _ Fone 841. FLORIANóPOLIS
.

Espanha. Trata r no cartorio

-C- Re!,!'ll't�I�S, R J
-

p' 7 'I I DR A SAMT-A-E-L--A-'
- I

.....�;., :'a.��1��� .. ��i.t.� .• ,.
AOl'lSU orlO .. , oao . nJ.tGl, - L. .• • 1'1 I COSINHEIRA(Form,ú10 pela Faculdade Nacio-

i1.'161 n;;:1 de.. MediCillfl" ela Unjvel"Sida<'le d f'. -'. ' d B -s, '1)
. IUJA DCODOQO '3S

.

Precisa-se de uma que urma (I.•
. Resi.d, R. 7 de Seterabr e Euif . _".. '. - o, r,,1il •

. rLOI"llANÓPOLtS - $AI"/TA CATARINA
-,
-. Médico pnr concurso "tia lI.';tSistên· I ra do emprego.

Cruz e Souza - Tel. 846. 'ela a 'f>sicopatas do Dilitrlto
• Federal i Informações, rua Rio Grand a do

Ex·interno de Hospital P,,_iquiá RGA CO;\SELHEIRO, ,MAFRA, casagr..ande com 6 q,uar.tos, sala La- [SI" "'. 22trícó e MarJicômio Judiciário l P eç Cr$ 290 000 00 .u 9S

.

da Capital Federal nheiro, etc. Serve amnem para comerCIO. r ° �.,
.

.

PAGA SE BEM
Ex.interno d� Santa Casa de Ui· RUA CONSELHEIRO MAFRA, prédio de comércio com 2 pavirnen-

-

ser ieórdta do Rio de Janeiro tos, Preço Cr$ 350.000,00. .. _

••••••••••••••••••••••••••• "

CLíNICA l\�J��OSAsDOENÇAS RUA DEODORO, préclio com 6 quartos e demais instalações. Pre- Empregue bem o seu din'hei.
oonsultõrto : Edifício Amélia ço o-s 25000000 d pões do "CoM,

Neto - Sala 3. RUA .Ú-,i\IIR"�NTE LAMEGO, ótimo prédio, construido em terrc- ro, eompran O aç
Residência: Rua Alvaro de Oar-

no de 17 x 30, Lodo murado, com 4, quartos, ele. Preço Cr$ 190.000,00. gio Barriga-Verde".
valho. ba�s 15 às 18 horas RUA. RUI BARBOSA, casa com. 5 qual'los, construida em t�ri'cno ..

Telefone: de 2!1 x 86. P reco Cr$ 120,000,00 ' I
��:;';d�l��;�o .:: Ug;: ·RUA JOSÉ NIENDES, bangalô novo, com 3 quartos, etc., construi-l
-- ,,------ -- do em ·terreno de marinha. Preço Cr$ 50.800,00.

. I
Dr. M. S. Cavalcanti RUA RIO GRANDE DO SUL, casa com 2 quartos, tendo I) terreno, Tendo necessidade de comprar

Ciini.ca exclusivamente de criança. 10 X 4.0. Pr.eço Cl'$ 35.000,00. r uma ENCERADEIRA ELÉTRICA,
Rlla Saldanha Marinho. 10 RUA ALMIRANTE LAMEGO, 2 pequenas casas construidas em ter-

.

afim de facilitar minha profissão de
Telefone M, 732 rena de 51 x 70. Preço Cr$ 80.000,00, . ENCERADOR, tomo a liberdade de

Dr. Rolda�o ·Conso·nl· RuA SA�TOS SARAIVA (EstreiLo), bangalô completamente novo, apelar para a;s pessôas .de bon� co·

com 3 quarlos ,.e demais instalações. Preço Cr$ 100.000,00. ração, afim de .conse�Ulr ,reunIr. a

CIRURGIA GERAL - ALTA CI- RUA 7 DE SETEMBRO, casa com 2 quarlos, etc. etc. Preça Cr$ importância necessána
.

a refenda

RURG�nioR1�°I:.!S��\f;J'sE SE·
,\0.000,00. aquisição. Muito grato fica-lhes o

Formado pela Faculdacle de Medi- RUA 7 DE SETEMBRO (Estr·eilo), casa com 4 €{uartos, etc. Preço Encerador JOS� DE OLIVEIRA.
cina da qni"ersidade ·(!e Sãp Paulo, Cr$ 55.000,00. .

. . . . . . . . . . . . . . .. . ............•

ond.e foi assistente por vário! anos do 4 d' 'd TALServiço Cirúrgico do Prof. Alipio GAiPOEIRAS, casa com 2 quartos, etc" "ell o o le-rrenG a area e PASTA DEN
Córrêia Neto 86:000m2. Preço Cr$ 50.000,0. ROBINSONCirurgia do estômago e via. circula· CAPOEIRAS, casa desocupada com 3 quartos, banheiro, água quen-

res, int-estínos delgado e grosso, tiroi· �
de, ri"s, próstata, bexiga, uter�. te e fria, ius! alação sanitária, etc, Preco Cr., 60.000,00.

.

OTário. e trompas. Varicocele. hidra- TERRENOS
ceie, varizes e herl1�S. RUA RUI BARBOSA, tendo 8,50 x 56. Preçe Cr$ 15.601),00.

C;����i!SCh�dt,3 2�' (�Itg�ra.i� àCa��a R.UA CONSELHEIRO SOUZA FRANÇA, tendo 15 x 30. Preçe Cr$
l'araise), Te!ef. 1.598 !,O.OOO,OO.

Residê.ci.: Rua Esteve. Junior, 170; RU .... STA. LUZIA (Estreito), lendo 50 x 40. Preço CrSt 50.000,oe.
Tdef. li. 764

__.,...-__ .____

.

RUl\ GERAL (EstreHo), te·ndl) 20 :x 4.5. (fundos rua Tijnca). Pre-

Dr
.. Paulo Fontes -'1 r;o Cr$ 20,000,00.

FAZENDOLA E INDUSTRIA
Chmco e operador • •

Con."ltório: Rua Vitor lIfeirel... 26. RARREIROS, pequena fazenda, com pastagem para 3@ Ilal<ieças,
, Telefon�: 1.405 com mn;) induslria de produtos de mandioca. sagll, ele., demais illfor-
Consultas das �O .a. 12 e das li ÁI marõcs rlão-se neste Escritório. Preço Cr$ 280.000,00. Agencia Geral IJara S. Catarina
15 hrs. Resldencla: Rua Blumenau. '

HIPO'J'ECAS22. - Telefone: 1.620 •
,

.

to -.
.
••• I Rua Felipe Schmidt. 22·.Sob.

------,-;--W· d·
Arei lo capHal para empregar sôbre garantia1l hipotecárias. Slgl]JO II C. Postal, 69· Te!. «Protetora»

Dr. Mano en haucen: ; ahso)uto, .

Cllnica médica de adultos e criança"1 r--�_
.....---------------------,,_.....""......---

1 •••••••��.C?��1!".?�?I:!� .. , ...

consultóT�lef:_M�r;��n<>, 29
, 1 QUER VESTlR·SE COM CONFORTO E ELEGAMCl.A? !

Preferindo-o está Consulta rias 4 á. 6 hor.. i PRO"'URE A . �<'.lugl1"'flt-S.e"., Residência: Felipe Schmidt R. 38. I ...... � �
acompanhando á moda.;ti Telef. 812 I

BII
18.

II@"COlég'iOBarriga-Verde".camL,all,GravetaR;Pitamu'I'1 U 81atarlB e .0está construido o seu majesto·1 Meiam da. melhores, pelo; ale- i'so prédio e necessita de sua; oores preçolli 16 na CASA'MI e ! 1 RUI]; Felip'Je Schmidt 48
vn}jflsa colaboração... 1 CELANEA - RuaO. M4frn. '�

DR. LINS NEVES
Diretor da l\'Íaternidade e médico de

Dr. Newton D'Avila
Operações - Via! Urinárias -

lilüe-AÇ'BS dos intestinos, réto, anus t

He.morroidas. Tratamento da colite
amebiana.

Pisioterapia - Infra Vermelbo.
Col'lsulta: Vitor Meireles. 23. Atende
d.Mialllto .. te à. 11,30 hrs. e á t&<"de,
dai. li Itrs. em diante Residência:
Villo.! ltamos. n. 66 - Fone 1.667

'f'J!NDK\I-SE POR l\IOTIVO ]}j;

"VIAGEM
:Méveis de sala, em perfeito es

tada e d.e quarta, 1 rádiG r�area
BSpart·o - móveis, diversos relé

«iiJs de .parede antigos, tudo eM

tlêr.{eiLo est:J_do, 1 oristaleiro e di-

versas louças e D1ais alg'Ul1s obje
tos.
Tratar � "!'tua lhcaiuva, 13

.",,��, i'�.w��"�''''UR'i''''1''_''_';; .N.!'iJil'i,'I' • .....".

Ce.1Iti os lI>'rO!lr!tm{}.� cil& !l!!êlftl!!mt.
liI��e. AA �.ot.n� 1'I�t'VlPa�, ""ume!,
�"lI�W &-li!I tll'lapO,' a!9 :I2./dfift ��
�·.,.ita��l:1!«I remfijdiÃv�k. O esr;;;atA..,{,
ril1�"" :l'l:to 5a i�or§.lltda, � ���
(l'r4>�l!ielllr �a huHrlli�€}s td6t�iH 14
�>I -.tHmi&l8A-. O ht.n(e RISo
>l1��&t ih ll@>-i!� l\IUlllItats «illl�1t
i ... Õl� �0111h;t�rlCl. 'ai9 atê.i& Il'IlH
.t:';I!S�iia�il� �B 9;)lMat� I!UU'l'elWg �JQ!
�$ll��. m:. !li!>;' D",ei�n n..ÀtõIJ

SENHORITAl I
A ultima creação· em refri- i
Aerante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

E: c s i l 1 era ttU

cl €E s n volvirr: en to

nec8Ssita de técniçolJ

em tedas as

profissõeli

I
I LO> T'''' r_,IVRARIA ROSA

I IVr(�§ .ii eCD.COS Rua Deod'oro, 33 - Fpolie
I I Atende pelo Sl1lniço

em gera. Reembolso Po st o.I,
ai!!!!ll!�SiilGalll ..DC!MiGSl�!D$��·���

II jt�-
.

P' I T I ii!�� � �
I

Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais, conce- I

derido mais outros beneficios ele carater assistencial.

Representante em Florianópolis:
PEDR8 NUNES

4

I
Dr. Lind!lUO A. Ii.

PA��i��I1\H'lV�iU
Advoª�Hio-Contabilisla
Cive l -- Comercial

Conatituicl5eli de sociedade.
ii) ger,.,jços corel".:1toB. em geral.

" Or.g�nizaçõell corrtubeíe.

I· Registl'oO ii) marca., dilipondo.
roo Rio, de corrsllpondente.

. EiH:rit6rio: Rua Alvaro de
C rllalho ri, 43.

:.
a às 12 hOl'QSI.
Telefone 1494

Assegure desde já um

NATAL FARTO E FELIZ
eern sacr-if iciofinanceiro, adquicin
do, em suave, mensalidedea uma

CESTA DE NATAL

.

.

Agente nesta Cidade:
B.SOUZA

Caixa Postal, 326

ncerador

..........

�UA VOLUNT:fI.RIOS.OA PÁTRIA N .• &8 _ 1.. ANOf,R

Linda e confortave1 resi-
dencia, recentemente cons

I
truida à rua Souza França.

I TrataI' com o proprietario
I à rua Blumenau n. 68.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ONTEM REALIZAOA PELA PRIMEIRA VEZ NESTA CAPITAL, COMO UMA DAS

rvl0RrORIS1�A, CONSTITUIU ESPLENDENTE DEMONSTRAÇAO DE FÉ E TEVE O

APóIO E 6) APLAUSO DE TôDAS AS CLASSES.
------ -------------------------------------------�----------------------------------�------------------------------------------------------------------------------

Ifederaçào das� Cída- Declarações I' sr, MUtou Campos
des para ,as Crianças dl�m�l��!l�d��fp"" I

DO Valete
Iha, 13 (A. �.) -- Acaba de ser

gcm pela capilal italiana, o conde HlO, 13 (A. �.) - O Presidente da

criarla lima Instituição in Lel'IlU- Be rnartol.l e l'cz rápidas declara- Hepúbl ica recebeu em conferencia,
cional desí.inada á as�i-sLência ás �'ües á i mprensa. E disse que a eS- ontem, o senhor Milton Campos, go
c irladr-s ela criança. Essas cidades tacão dr Bombeamento dp Latrum ve rna-Ior do Estado de Minas Ge-

ji1 cx istcm em doze países e são não
í

eriu <ido dc-Lru ida. se as irais.
----- COI1�a_gl·arlas aos órfão" de gur rra :\'a.(;õe� lriidas tivessem mandado j --

'

M.U·D. I""cípnl
na El�I·O[la. A. ínstí tuicão recebeu q,ual'enla, g uardus

.

a,rm3do� para

I VitA\rifit'llã � "rO-
i o nome de "Fedel'ação Inlel'nacio- la. 11m n1('S antes, conrorme ele p e- 'iii I.U' ",thltl U P .

CongTatuLações (1).0 ctuJ.)� Doze il..e ;Agosto. - Homena.gem ao S-r. ��:a11�1:> ���.::���a�:;;de�I�I�:ÇÕ�: d�.��__ ,
. __ .__ ,_ 1I0sta rossa

)lIanoeL Donato da Lux. - TeTm,inou a :Comissão ie Finanças
li

do senhor Hobert Dl'zwisck, clleJ'c
o estudo do anmento de vencimentos.. de s-eção e reconstitui�.ão da

UNESCO, a fundação da Federa

ç-ão' roi dpü'rminada pela re uu iâo

dr cidades paru cri auça, que se

realizou recentemente na Aldeia

lnteruaoional de Pdalozzi, na

IUo, 13 (Y. X.) -- O deputado
Leite \'elo, relator do projeto de

C .

aumeri!o dos vencirnen tos dos �:n tr.a
J'ulltionúrios na com issâo de I'i-

nnnças _jú
í

em quuse concluído seu .

_ Fortaleza, 13 (HlO Prcss ) -- O
trahalho e jn-ovavclmenl c o apr-e- Dclezr d J 0..1 P liti S

I
. ,-

".\ o (la ruem 011 rca e ,'0-

Cida�le do Vaticano. l:l (Y. A.) - srnl atá amanha.,. cial "em cmpreende ndo larga carn-

O Sumo Pontifice criou uma nova Como �1l�trcipa!110> r-in vi rl ude I p�llb� �olltr� ? J�go do l.licl�o .e ot!-

di ." B' '·1·I ,'".
. ria rr-sul 1It;<l0 lomauu no seu t ido tIOS .10",OS PIOlb1(!()s, tendo eí etuu-

iocesc pai ,I o I aSI , a (e i .atuaru.· do na ultima batida U '1"'- I' 1 -

O território da mesma foi tomado do ,1I1IlH'1110 ser enquad radu, r: zenas de pessoas e aj'/����t!�d�C \'(ut
do de Olinda e Recif'e, bem como

I ri I ameul e d01�tn) do CJ lIa1l111� t I \'0 to:;o material d(' jôgo.

das dioceses r!e �azareth c Pesquei- P1ÚxiJ11o 'IlI'O[JOS!o na mcnsagrm
_'."",0", "' -�- ,

Ilrlo executivo, fe il.a ainda' as de

duções dos proventos ria mag isl ra-

U
II '1 In ra. lr\'e de ;;01' feito um pequeno

ROje DO laSSaDO corí e nas pl'imili\'us majorações. Pol'to Alegre. 13 (A. N.) l'(lJa

_

, ..�...'., A Jlo\'a tabela, salyo allol'ações lfirmà local resolveu implantar lllaJ1-

_\. dala de bOJe lr�Ol<la-nos que. [[tiL' altlda podem apal'ecer alÁ o ..

__ em 1630, junto <Is cacimbas '>1" , ... I
.

,
telgllllla. para forçar a lJaixa dÜ'

. ,s;.
' .

le alOl enlrpgal' seLl Ll,tll,a 110, e a

I produto nacional. A manteiga
_

áe-
da Ilha de . anlo ,\.nloIlIO, .os 110- seguinte: parll'ào ,-\.. 1.200 cruzci-" .

I d O t ç- ,
",eniIna deverá custar dez cruzeiros;

a11 eses c J11P(.'al'alll a cons l'H .ao .

1'o�; padrão B, '1.320; C, 1.4.50; D, I 'nlnnos
d f t I

. L ([ue a gaucha.
e llnl . or p. ii que. (eram o. nome 1.590; '<.3, 1.730; 'F, 1910; .G, 2.180_: I' ------ _

ele Fl>edel'lk l-Iendl'lck Ol! Vlgkock H, 2.590; T, 3'.000; J. 3.030; h, I
.

(cinco ponlas);
>. .

4.320; L, 5.180; M, 0.100; �,7.250; p!lr!) �' f1�8a ri J-- em 1790: rDl P.el�arn])llCO, I O, 8.850 cruzeiros. II li II UU IS or ... ·

na:-;cell ,DomIngos TIlbell"0 dos '1"1..
." 17.....,9 41 W_ ''" t d

r

Guimarãps Peixoto, falecendo a . na 18 as o Ce;lra
��n�eo aI11:���I�ecl�8��r��i (�{5-rI������ i Interditada no Recife F�rta1eza, 13 (;'io press; -- Em

e roi Pl'oJ'pssor da. Rseola de :\-1e- 'i nr�ndn n� rtloJd!l 'C-:>S<lO da Câmara dos Vereadores

dicina do R.io rle Janeiro; I y u u pU Ia �.{.)�. <lJ�ro\'ado <?, projeto de lei auto-
.

..
. d I,

.IZ,111(.O o prelelto de Forta InZ') a

dades d; SA:\'TA f',RP7. com a ]11'0- --:
em .1835, lia Bah:�, n�scpu,'O e en3 fOlie ., dOHr,,� �ssoci<lrã.o Cearense '('í�< ltll'�

g-ramaçao que :::egne: Illo'a\ ('\ JllJ'1�COllSlllLo Jomas :'\a-
'. . T'i ".

,pI en:,,,� <lOIS precl!os pertencentes ao

Hoje à noile: \'oyena prepara- Ibuco de .\l'aújo, falecendo a 19 de ..

RlO" 13 _c" A.) -- :-;eglllldo 110tl- lIlUIIlCII?lO para eonstr�Ição da Casa

L' " 1TI' I
. I Dl'll'('O de 1878' I Cla a lJ11plenSa ele ReCIfe, o J)cjJal'-' dos .JOInahstas. O projeto elll uprê-

OIIa, e1 ao re plen( as e queIma '.. "

.," tamellto de �aúdc Pública de PC'['- ç'O vem ao encontro de '\elha aspi-·
de fog'os.

- el11 1819, no arroJO Carpll1tel-1 I . b
. . ,!:.!!5.:.�0 dos .jornalistas do Cear'\

�<\.manhã: 'As 10 Ilneas, }Iissa ra, n Tenente "\lbano dr Oliveira

I nan�lU;oOOacaf a de mLel'dllar cpr- ... ��..
c <.

Campal com a presença da Liga (oricial de milicia�), derrolou um'
cu e;.. O a�dos de xarql1e rio-

n
de São Pedeo, desla Capital. desLacamenlo ol'ienLal sob o co-.

'g'l'andense enVIados pura àquela uS russos adota ...

Aos mordomos dessas l'eslÍ\'ida- mando de Santandpr;
capltal, "pOI' se enconLrarem, em

dr�, residpntes nesta Capital, a
-- em 1835, em Belcnl elo Pará, e�II:�dO de llutl·el'açào. Afim c/p Ye- rilo renra(1lállaa�

tn..
' . . _ h'd' b'

n.lcal· o Cjue, realmenle exj�!ja I!.' \lo] t.l

Comissão organizadora l'esel'\'OU c.\ e InICIO o maIS 1'en. I. o com a-
"

.. ,

lugares es])eciais na lan011a (IUe te da revolla dos "cahanos" que'I ell1,lorno
cio assunLo, yiajou, [!ias

N l' k
, att"ls p'1ra o norte do l)aí� o �

1 ·ova OI', 13 CC. r.) - Despe-

pal'lirá hoje ás 16 boras e ama- só terminou na noile de 22 para j' • "',. ..,
�r. ch(�s d eMoscou insinuam que as au-

nhá ás 8. 2:3; I
ji,dmal' I\rucl, um dos dIreLores do tOl'l�a?es russas. talvez adotem re-

O"
,.

l em 18'" ° J" d J
' 1nstilulo Sí.ll-Hiog'randellse de presahas contra civis 110I'te-allleri-

eD1!üarql1e sera ele .uaclil no
,

-- Iv, 1J ...'10 e alle1l"0, II C·a1'ne.s. canos 1 I 't JI aque a capl a , pelo fato de

trapiche da Alfândega. faleceu ° COll<ellIPII'O Ballasar ela' . . .
o Departamento de Estado não ter

Pat'a melhores jnfol'ma\:ões os ,Silva Lisbôa, nascido na Bahia elll I
Em RecIJe, s. s. aYltiLou-se com entreguc os dois professores fuoidos

inleressados clevprão procurar o 6 de janeiro de 1701; �s aulondades e com as l'irmas do Consulado Soviético.
"

SI'. HeiLol' Veiga de Faria na Guar- - em 1851, nreenfell com a II
ID1P01:tadoras d? peoduLo, e seglln-��

, . . .' ..' do dIvulga a Imprensa recO j'en�e II I ...

d(Üt-�-lorla da refenda 1'.eparll<;ão. J<.,se.ltlatlra BI'asl.leu'a, combaleu " .

,.

,I
: �,

li emev�l1ao !IS
• rom a baLel'la de 8. NicoJau, no rio e12trou em choque com o D, S. P:,

•
U\I H

COHERCIA.N'rB: Di um ai- Paraná, que se ac,ha\'a guarnecida n,ao. concordan.do com o exame

I tarifai''ITO à Bibliot� do Centro �_ com h'Ol)a" al'gentinas do ditador
tecmco procedIdo pelo mesmo. II

il{mlloo XI do Fe-.t!ii'eiro. cM- Rosas;
ü resulLado final, 110 entanlo, é

tr'Àmirh, UAim, pua ft forma. que e€orca de 1.500 dos 2.000 1'ar- São ?aulo, 13 CHio Pl'ess) - A As-

;.13 �eti1mral dOG eatumft:&lt!'S
- em 1879, na Bahia, faleceu o dos já e!'tão a caminho do sul SCocJa�?� Come�'cjal e a Federação da

&
' popla _.\nlÓnio Augusto ele :\1en-

' ,omel CIO pefhram ao Cono'!'ess
_f,./ .mumhll dOll�a, ali nascido em 19 ele maio �0111 llm P�·f'.ruiw 'l)aslanLe Onel'O- ql!e a lei .sôbre- elevação d� tarÚa�

:I-o-s-t-:-I-=-t=-O-.-:t-o--d-=-e--j:""'-'-s-e-n-t-a-d-o-r-I·-.a---------
cl e 1 A3 2;

"o. O n tem a nOite, tp] ef0111 cam eul e, nao ahnglsse as mercadorias embar-

e Penso-es palesl.l'amos
.

com o sr. AlltO' Ilio
cadas na data da sua publicação. En-

- em 1905, no Rio de Janeiro tretanto c
.

I

f I
' Homero presidente do Tn�lilllto 1/ c. l' _

omo a !nc usão duma tal

dAS I d t·
· a cceu Anlonio .Joaquim de Ma-

...

'

, "

..
' C ,ll!SU a.lmportana em devolver �

.

,

V D IS,. flarleS cedo R031'e", jIinislro do Supremo
de Cal lleR, que nus plomeLeu maJO- proJeto a Camara, aquelas entidades.

C
Tl'ibull;t,l;

res delalhes sôbre o assunto de !'esolyeram pcdir ao govêrno que

oncursÇ) 'para auxiliar e dactilóCHafo hOje.
Inclua aquela disposição no regula-'

(,. dI'"
-- em 194 .[, as �açõeg _-\Iiadas, mento para execuç.ão da lei.

,t.)IllUn1CO aos can ie atos inscritos 110S _concursos par� as cnl'l'el'l'ns.. .. .. em gllena contra as do "Eixo" as-
em C'j1Jgrafe que a prova BÁSICA ser::t realizada às 8 (oito) horas dG dia sinaram a "Carla do .....tlântic.o"·
15 do corrente mês, 110 Gin�sio Catarinense, deyendo op.

'

., concorrentes � em 19!15, o Japão rendeu-se
comparecerem, munidos de Cà.neta-tinteiro ou Japis-tinta e d t- dI' d
'd 'd

o cal' ·ao ,e
i
lJ1con icionalmenLe as fôr"as elos

1 elltl ade, quinze minutos ;t,lltes da hora acima referida. I
"

Flol'ümópolis, 9 de :l.2'ôsto ele 1948. I'
Estarlos Unidos da .-\mérica do

_ �orte,

______ .__ . ����_�ica��_·_�_1a_y_I_·__·_D_e_l_e_g_a_tl_o_..:=:I=== A_n_d_I_"é_N_l_·l_O_T_C_td_a_s_;c�o_

I
t
\

A PROCISSlO DE S10 OOISTóVÁO"
toIHt;MOtlAÇÔBS DO DiA DO

Sui ssa.

o aumento de venci
meDtos do fUDcioDa�
lismo federal

----" ---__--

Na Câmara
Belgrarto, n (U. P.) -- Por sele

cnnl ra três "'olos, a Cnnf'et-encia
do Danúbio adotou hojr o arl igo
quinto do projeto 1'l1�;;O, e�tallele-',

I, cendo que ;;i, /':':çam nart e da Co
missão Danubiana os est ado« lin

deiros.

Com a presença de 12 srs. Vereadores reuniu-se, untc-ontcm, sob a

presidencia <lo sr. Batista Pereira, a Câmara Munici pal em, mais uma

.e suas sessões or-diuártas. Serviram de Secrctúri os os Sl'S. José do Vale

Pereir-a e Roberto da Luz Cosí a.

Lida a ala da sessão anu-iior, foi esta aprovada, sem restrições.
CLUBE 12 DE AGôSTO _

)1. hora-do-expediente USOll da palavra o sr. Osvaldo Machado da

.aHl'êlda do P. S. D., que se referiu à passagem, naquela data, do 76° ani

'l'el'�;iri() da fundação do CII:lJe Doze de Agôsto, solicitando seja telegra

fado ,� sua diretoria apresentando felicitações por essa efeméride, () que
.

foi aprovado. O sr. Gerei no Silva, da U. D. N., apoiou a proposição.
HOMENAGEM

Em seguida, o sr. Armando Assis, do P. S. D., disse que é de regosi]o

�o.l'a a sua bancada a eleição rio sr. Manoel Donato da Luz para o cargo

�e \'ice-PI'l'sidente da Federação de Comércio de Santa Catarina, tendo

• homenageado, com a palavru, :1�r.1decido essa atitude dos pessedistas.
COMiSS)W DE FINANÇAS

O sr'. Osvaldo Machado, vo l t o u ii tribuna, informando haver a Comis

são de Finanças concluído os estudos do projeto de reajustamento e au

mcnto de vencimentos do funGÍonalisl11o municipal, ressaltando a cola

boração de 'seus membros, hem como do Se�retário da Câmara, sr. Ma

noel Ferreira de Melo; cste cooperando de forma a que fôsse a missão

terminada dentro do menor prazo possível.
Após, a Presidcncia designou o. 51'. Arl!Jando Assis para substi luir,

na Presidência da Comissão de Legislação c Justiça, o sr. João Bonnas

sis, no lllOlllento ausente desta capital e o sr. Osn1 Ortiga para represen

tar a Câmara na solene posse da nova diretoria da Cnião Beneficente dos

ChuuffclIJ's de Santa Catarina, a se realizar no dia imediato, sendo a ses-

são encerrada em seguida.

Campanba da poU
mia de '.,TFiaste

Festa da Cruz

Nova Dioce§e
DO Brasil

ra. Manteiga argentina

Tl'ieste 13 (L. P.) -- A policia

Hoje e amanhã sel'i'lo realizadas

em Sambaquí (dislrito de Hel'itu

ba, ex-Sanlo Antúnio), as festi \'i-
iricsti na está hoje em grande ati vi

dade. É que ele acôrd.o com l1ma

nOya podaria, destinada a proteger
a moralidade púbJica, os shorts'

das JllO�'as triestinas devem ter um

certo eOIllVl'imento, e além nisso

ser feitos de material não transpa
rente. Portanto, os policiais fazem

!par",r as ciclislas,para medir o com

pl'iJ11ento das calças C0111 suas fitas

métr.i.cas ·e para, com olhos muito

esbugalbados, examinar se são trans

parentes ou ·não. Tambél\1 as praias
esti:ío sendo patrulhadas, pois foram

pn)ibinos os "mailots" de duas pe

ças.

Artigos. de aso

doméstic.

•••
Quando do enceo'amento da con\'enção udenisLa no

'J'eatro Municipal, e�t(jlll'Oll no l'pcin(o n111 pedid� gTiI.�rlO de
Lodos os lad.os - "Fale 'Carlos Lacel'da! Fale Carlos Lacerda!"

O preSIdente, de começo, informoll p.31 <\rell I inscrilos
outros orado.res. ]i} como del)oi� (h'�s<e' a l'nSI'-Le'nc', ._ � "i < b UI recrn-

d.E'�ce�se, a Mesa deu seg'uuda dec;culpa e e\'iLoH a palan'a 80-

I!Clcad.a ..
Os ipresentes, entretanto, ao deixarem o Teatro, à po1'

l,a, PXlglram a. pâ'1ayra que não pudera ir à lri·buna. E o sr.
L:ados Lacerda trria começado o seu discurso as�im: OJ)8e1'-
yal, senhores. a teoria e a pr-ílica udenisla CC< '

I
"
.. .,

"
.

. "egune o aquela,
o J)l Pt;.,o da lIberdade .p a del:na YigiJància; �egl1l1(lo esla ti o

que ha pouco todos nós vimo,,",

.

Depois rliss� o Diário \'f'.m afirmar que, na l'erentr e "i
I ?l'lOSa �ol1\'ençao pessedisía. aos cOI1\'encionai� �Ó foi 1Je1'mi
tIdo ap01ar e bater palmas aos ellefes ...

GDILHEmm T_V..

Você po(}el'{t ganhaI' de Cr$
50,00 :iI. Cr$ 100,00 di�rios, venden
do artigos de consumo domes1.ico.

Informações ,na Praça 1 ele No
vembro n. 22 -- 2° andar.

,/

r
J

I
I
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