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Na . Assembléia legislativa
IDOD.tra ii CESPE.-Vofode pesar.-O petroleo
DaCIODa�. : 9 �r� Armando Valil propugn8

provldenculs em defesa do porto
'

da La0008.-0utras Dotas.
'\[onlciro inspira os mais sérios
cuidados. Desde domingo último,
quando so1'1'CI1 o ataque cip con(}o,
tem sido numerosa a lista de ami

gos que o \'êm vis ilnn do em sua

própria residência, ou buscando
nolícias sóbrc seu estado, S. Excia.

apresentou, nas últimas horas, al
gumas melhoras.

·0 pi'ímci ro orador da sessã d� ao e ra do referirio pórío, cuja perda
ontem da ASSembléia Leg'islativa d I d

'

, 'e pro U·l1J idaele já ameaca
í

mpe-
foi O sr. .Cardoso da Veiga, elo' 1). ,.

.

OU' o acesso até a navios de pe-
R� P. O representante populista, queno calado ".
desta vez, ci-il icou a C. E. S. P. E.
com evidente desconhecimento do Ao exmo, sr. Viec-Presidents da
terreno em que p isava. República � Rio.

S. excia. foi íncoerente.jia sua

exposição e não soube conduzir
o, seu üiscllrso, como não soube
'responder aos opor tu nos apartes
dos senhores deputados Nunes Va
rela, Armando Calil c Anterior Ta
vares.

O deputado populista, que é ha
charel, não alendeu a dispositivos
ele direito constitucional nas suas

afirmativas. Terminou o seu dis
curso contrad itói-io, prometendo
voltar á tribuna para falar sôbre
o mesmo assunto.

Ribas Ramos � P. S. D. � Re
ferindo-se ao falecimento cio emi
nente e piedoso sacerdote, F'rei
Justino Dí llrnaun O. F. M., OCOI'l'i
do em Lajes, o ilusLre dcpntado
pei'sedista salientou as ,/il'tudes
(lo pxtinto, CJue conqllisLÚ1'U (l co

ração ria genLe de wa pãrúql1ia e

cuja 11101'[e está, sendo juslificada
mente moli"o de geral consLerna

�'ão naquele município' serrano.
Terminou pedindo um yolo ele pe
sar da Casa pelo infausLo aconl e
eimenLo e que dêsse \'olo se des
,;Se cOlnhecimet;to a s. exa: revma.

(l. Daniel Hostin, Bispo ela Dioce-
se de Lajes.

'

"Tendo encarecido ao excelcn- Como oh;' T t ILíssimo senhor Ministro da Via- a a ea ra
cão a necessidade urgente da dra- ,\Lisboa, 17 (G. P.) � Partiu na

gagcm da bana do põrto
'

de Lagu- madrugada. de hoje pelo avião da

na, cuja perda de profundi,dade"panaír", com desfi no ao Rio, uma

cada vez mais dificulta o acesso companhia teatral portuguesa COI11-

ao mesmo-a navios de pequeno ca- posta de quarenta elementos. Figu
lado, e considerando a importân- ram entr-e estes Villaret, Antônio

cia do mencionado pórto na vida Silva, Irene Isidro e a cantadeira

econômica dôsto ':;:sta-do c do país: de fados Mnrcin Condessa.

a Assembléia Legislativa de Santa.
'

Cal arin.a dici�iLl solicitar. naque. « 4to Ilegal» segoo-le sentido, o inestimável apóio de
' '

"assa excelência. Ido os Russos
Também propôs o represenlan- Berlim; 17 (O. P.) � O coman-

te lagunenso o envio de antros tc- dante mililar soviético de Berlim,
J.e,gl'flmaS :is bancaflas catal'inen- general KoLicov,,' inl'ormou oricial�
se" no Congresso Nacional. A p1'0- mente ao Conselho i\1 Llllicipal que
posir.:ão elo deL1lllarlo Armando Cu- a ação desle j'econllecendo um sin
lil foi allroYada paI' lllHlllimidade. dicaLo indrl)encli'llle não comunis
tendo ralado, para 'apoi;:"l-lo, os la eumo agcllfe da cidade pura as

5-1'S. O:,,\'al-rlo C(\]Jl'al, Braz AI\'es e negociaç'ões colei ivas De lrabalho,
Cardoso da Veiga. constituiu um "ato ilegal",

AVI s o
ano-retais e no Íl'a-Especialista nas molétias do aparelho digestivo

tamelÚo das 'helllOrróidas sem operação
DR. MENDES DE ARAUJO

Tra!.�meIJto das dipepsias, gastrites, úlcera do estômago � duodeno.

Tratamento direto d� ü1testino nas colites crônicas. Avisa que perl11ane�
cerá por mais alguns dias nesta capital. 9s interessados deverão começar
na pró;xima semana os referidos tratamentos afim de haver tempo para
concluí-los. Das 9 às 12 e das 14 às 17 na rua Vitor :.'I1eire1es nO 41.

Visita ao senador
Gois Monteiro

,0 Departamento JuridicD do PSD
RiO, 17 (v. A.) � o senador

Dario Car-doso [oi escolhido 'pela
Comissão Diretora' do PSD' 1')'3;'a
chc üar o Del)al'tamenLo .Iu rid icn

O senador goiano é um elos mais

acatados jur-istas do parlamenLo,
em cuja defesa Lcm tido opor-tu- .A Secretária Geral esLá a car

nídade ele' funcionar, sempre com go elo deputado Israel Pinheiro e'

hrrlho," no Tribunal Superior Elei- :1 'I'esoma da com .o sr. Pedr-o

toral como a-inda recentemení e Brando.

ocorreu no caso elo Rio Grande do

.l\'ol'le

O rlr-pu íado Eurico Sales, da

bancada do Esp írito San ío, é o

110"0 10 SecreL:il'io do P. S. D.

Fat'or de Civilização
Eng. HELIO LORETO

(Copyri.ght Riopress-Especial paro: "O Esuuio»}

Nos encontros
?lIo.;;cou, 17 (D. P.) � O embaixa

dor norte-americano Bcndel l Smith
recebeu hoje na Embaixada, o seu

colega Franccs Yves e o enviado

especial britânico Franck Roberts,
Os tJ'(?S diplomatas e seus princi
pais auxiliares, que pareciam fa

tigados, discutiram novamente o r-e

sultado elos seus encontros com

lhas esti-adas, ,determinando por Molotov.
isso mesmo, uma condensação de

população em torno das estações.
As ter-ras situadas entre estas fo

ram então se desvalorizando, e aos

pOllCOS sendo abandonadas pelo
homem.

Intein:�Jl1ente outra tem sido a

influencia das estradas"nc rodagem.
O fato de qualquer das seus pontos
porlt'r ser uma, parada, não dá ao

homem do campo motivos para

preferências. Ele se distribue as

sim de maneira mais uniforme,

aproveita melhor à telTa; conse

quentemente a produção cresce.

Quem viaja Ile automóvel pelo in

terior elos Estados sulinos, através

da zona servida excltlsivame,nte por
estradas de rodagem, sente ped'ei
tamenl c isto. A estrada é uma rua

l��igr,lçiio rumo ás cidades.

Além da absorção das pequenas

fazendas pelas grandes pronrie-

Gravemente,enlermo
DuraI. 60is Monteiro ca����l���l���;I;�a�i����;C�;�lr;�l:nten����� :�x:�cr�I�I�'Ji'asal����as�����: :1�1 \�:���
Rio, 17 (Rio Prcss ) Há mais de rido durante as Grandes Guerras, ria de transportes, já está na co

vinte e quatro horas guai'da o pela solicituçúo de mão de obra elas preensão do que representará para

Iei to n gr-nr-ral Uois ,\I'nnteiro, Yí: industrias nascidas da necessidade, nós um sistema eficiente de bóas

Lima ele um onrarto do mi or árrl io. moí i vos outros tem, nas últimas l'slrn,das de rodagem, Elas que

O estado fie sa udr- do grneral Gois :lécadas, contribuiria 'para essa hram o temor do isolamento e fi-

Apoiaram-no os srs. João José

Cab1:al, lider ela U. D. �., Saulo

Ramos, do P. T. �B. e Cal'doso da

Veiga, do P. R. P., em nome das

respectivas bancadas.
Saulo Ramos � P. T. B. � Vol

tou a lralar DO pelrólro nacional,
estendendo-se em conceitos que T ,,"

a-
11\

d
fi

externam o seu pensamento pes-
" ralç O JU alCa

soaI e o de seu l'lartido, a respeito Londres, 17 (U. P.) � Segnn.:io
do magmo aSSUIM:o. i·nformações recebidas; o govl�rno

O deputado Armando Calil � da Transjqrdania acusou os judeus Itio, 17 (V. A.) � Na sessão de

P. S. D .
........: que várias vezes, da duma elupla violaçã'o ela trégua.

ontem do Senado, sr. Ivo dc Aqui

tribuna, a,bordou importantes pro. Disfarçados com uniformes das Na- no, lideI' da maioria, referiu-sc à

blemas concernentes ao' pôrlo ele ções l:nidas, os israelistas teriam,
noticia da enfermieIane do senador

Laguna, novamente falou sô])re atravessado as linhas árabes na ma:
general Góes Monteiro, acometido

aquele escoadouro. nhã de hoje, abrindo fogo e111 se-
de mal subia em sua residência, e

1'0111 b '11 11' ó
' solicitou fosse desürnada uma COll11'S

u o . 1'1 ·10 que le e pr prlO, gl1ida c ocupando a. cnsa do govêr- "

o 1:0presentante lagunense, dessa no, que domina a cidadc velha, com
são para, em nome do Senado, vi-

vez, focalizou a situação da barra o auxi lia de "tanks" e artilharia. sitar S. Exa. O requerimento foi

do citado põrto, dizendo que a a.pl'?vado e. a comissão fiCO.ll con�- Os serventuários da
mesma vem perdendo profunelida- P I R d d

htUJela ,dos srs. Ivo de AqulI1o, RI-

de. Depois de esclarecer que êsse ara 8 eS8 e ou a 1;eiro Gonçalves e Salgado Filho, Justice exonerados'
lato consLitui grave perigo para o

dA, .' Tr-Igo
respectIvamente do P. S. D., ela 1:·1 '. '. .

"

acesso dos navios e ameaça parali- U
D. N. e elo P. T. B.

. RIO, 17 <RIO .Press.) � A, Gama-

ra aprovou, ontem, o projelo que
zar o escoamenLo da crescente pro- IRia, 17 (,{tio Press.) -- Já se acha. -

""'"'"

N G b t d rcgula a situação dos funcioná-

du\:ão do sul catarinense, o depu- c.()n�tiluid,a a comiliv.·a. que par- O a IDA o o
t ' ,U (J rios públicos efetivos e membros
ado Armando Calii discorreu sô- l11'a daqm para parllclpal' nos cle-

.

-

I N
�

R
do MinisLério Público e serycn-

bre a necessidade Ul'g·enL.e ele se b, at,e"s da Mesa. ReeI,ond.a a

.re)al�- �r ..
' 8,Jre'u amos

.

.,

i.) fi Luál'ios da justiç.a exonerados no

mandar dragar a barra daquele zal-�e no pro,:nmo dla 28, em 101- RI'o. 1�, (V. A.) -- O SI'. NJerell
•

_ govêl'llo provisório, instiluido em

porlo e, nesse sentido, requereu to AlegTe, por irllÍcíativa do elel1u-, Ramos I'ec�beu 'em seu Gabinete na 1930, OLl por delegado seu e que

qne a Assembléia dirigisse os se- lado. D:ma)so Rocha, l1re�ide��e da !.séde do partido, os dep�tados tyri- não foram reinlegra,dos em postos
gllinl es apelos telegráficos: C()ml�sao l,arlame>,Jltar do J l'lgo .. 10 JI'1111'OI' e Rll"'O Cal'llel'!'O ale;n1 do", ele disponibilidade ou foram no-

"Ao exmo. sr. Ministro ela' 'Via- A_lém do d.eputado �amaso, segui-I srs. Rubens Cardoso, Joã,o Frag�, meados para cargos não equiya-
tão. Hio. 1'<10 maIs CInco' deputariaS, bem co- •

C'
. _

P 1 L t' Oblplao a anO'e c amar lne ero' len les aus que exercia,m.
Consideranelo 'a alta contriobui- mo o, senaelor Apolônio Sales, ge-.!

"' v_.---------------
Cão elo pôr&o de LaglÍna para oneraI Anápio Gomes, Lopes Cruz, 1
crescimento da riqueza nacional, do Serviço Expansão elo Trigo, I
esla As;.;embléia deliberou encare- Vitor :.'Ifallaman, técnico do Minis- I

cer a ,"assa excelência a nccessi- l.ério da AgTicultura, jornalistas e

dadr urgenle da dragagem da ba1'- CillcmaLografis'las.

.ladcs, í'ato bastante caracter istico

nas zonas de cconoi'jlia açucarcira,
�IS estradas de ferro, tem sem dú

vida, bô a parte da responsabilida
de pelo abandono da terra. Um elos

plon c iros rerl'ovi�Il'ios, o Brasil co-

111('(,:011 a extender trilhos antes de

possuir UI1l sistema razoável de li

gações rodol'Í:Cl·ias. Na condição de

Colonia os .diversos núcleos de ex

ploração apenas comerciavam ,co111
a metrópole, o que deu a todos os

caminhos a feição de �aidas para o

mar.

Impondo-se sobre as morosas

carroças e as clússrcas diligências
do século passado, as ferrovias

suhsti.tuirurn inteiramente as ve-

só. As propriedades se sucedem C0111

intervalos quasi constantes, el1-

chendo de viela e progresso toda a

l'cgiüo.
;\Ias zonas em que a estrada de

ferro matou os velhos caminhos en-

contl'am-se agora trechos abai1r1o

nados, dando a impressão de fra

casso e deserto.

Na fase dc recuperação e 1'eco

lonizaça'o qlle o Brasil atualmente

atravessa, niJo podem as estradas

de ferro reali;'ar os grau(les volu

mes ,ne transportcs em linhas de

caracteristicas técnicas perfeitas, o

que hoje é imprescindivel para que

tenham elas condiçoes cle vida

estável.

�, CURITIBA TELECRAMA. PROSE"BRA.S PARANÁ -

x am o elemento capaz no campo.

São, por isso. a melhor contribui

ção para a solução do nosso pro
hlema agrario.
Rasguem-se novas vias, melho

i-cru-se as ligações entre os grandes
centros e a civí lização se disserni
nar á, fazendo da estrada através
das pequenas cidades 11l11a rua só.

Conferência Inter
americana
Rio, 17 (Rio Press.) - Com a

pal'licip,ll;ão de fieleg'ados de 21

países americ,anos, eleverá il.1stalar�
se, aqui,. no próximo dia 22, sob o

palrocínio do cardial Dom Jaime.

Câmara, a 1.c1·ceira Conferencia
ln!.er'-americana de Aç',ão SOGlal.

O imporlal1te conclave pela ler
ceint "ez l'eune reprc.selltantes de
todas as I Américas para debates

ele 0])OJ·!.11110S temas sociais e elar

meios de aplicar os princípios ele

jusliça social, exposLos nas epblo
las principalmente de Leão XIII e

de Pio Xl. O plano geral do pro

grama abrang'erá economia agri
cola e induslrialização, movimen

Lo trab'aHüsta e sociedades de au

xílio múl LIa, método ele auxilio ás

pessoas
. eleslocadas das Nações

Unidas, organizações essas dos es

lados amel'icanos e das entidades
caLólicas. Já começaram á 0hegar
os rldegados, encontrando-se no

Rio de Janeiro várias delegações
de países americanos ..

Advertência de
Montgomery
Londres, 17 (U. P.) -- "Uma

paz inquiela caíu sóbre o mundo.
]� anLes uma tregua que uma paz,
um período de esgotamenLo, im

propriamente chamado de paz"
Essas palavras fOTam proferidas
hoje pelo Cher'e do Estado' Maiol'

britânico, o famoso marechal Mon

tgomery. Acrescentou o 11 eroi da

guerra no deserto qLle a Grã-Bre
Lanha eleve estar preparada para
lular em terra contra fôrras inimi
gas. que tentarem in\'adi� o tel'l'i
tóro da própria Inglalerra.

Ret.lra�"8� 'ii FrooÇiJ
Pans, ii (C. P.,) - Dm por!" ..

"oz ela CbUl}celaria francesa deC'k
rOl! (file a delegação do sen paIs
não tomal'Ú mais parte nas votal'c) '<;

,da Conferência Danubiana. P�ssi
velmente, a França submeta todo ()

problema da navegação no J):JJll.I;
bio ús N'ações 1:nidas.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Não roi completamente proveito
so aos menores o sistema de traba
lho introduzido no Brasil, vedando
o trahalho antes dos 14 anos ele Ida
de. 1:: justo reconhecer que é perf'ci
tamcnte judicioso êsse embargo ao

SEGWN»'�,li'EiRA trabalh-o dos menores. Justificam-
Exp;es�o São d!'S'tôvAo - Le.guna no, cientificamente. razões .ele or-

7 hocas. dcm Iisiolóaica .. pois os cf'eitos de
Hl horas.

-

�

1Aut.o-VlaçA{) ltaja! - Haja! - 18 00. certas ocupações sôbre o desel1:'o �
Expresse Brusquen3>e - Bl-ullllu'I - vimeuto físico (e também mornl ) e

raso sinmlcsmcnte dcsnstroso Ju sfifica-
ExPresso Brusquense - Nova 'l'ren.to "

. "' ", .'

_. 16,30 horas. do, assim, o acerto daquele prmcr-
Auto-Viação CI<tarluense JoinvUe pio, consagrado aliás na propna

,
- fi horas.

j.\Iagna Carta, e decorr�nte .de con-

II Auto-Vteção Catal."1nense �J4"ltl'b8 vcnções internacionais, Ii rmadas

�"
- R��I::ia Sul.Brll8ll _ Põeto AJegre pelo Brasil, passemos a analisar ou-
_ 3 horas. I tro aspecto do problema, ou �eJ�, o
Rapldo SU1.B.ra.sil�irtl

- Jolnvil. - da formação profissional, CI)Ja 1111-

ás 5 e H horas,
_, portância 'econômica é fundamental.

i
TI!,"'R,ÇA.FE.J.RA T-' f li: o proble-Auto-Vla�lIo Catai-Inenae - Pôrto Ale- Nao interessa oca Izar

.
.

gre -. 6 horas. ma para esta OLl aquela cldael� hi a-
Auto.;Viaçã'O Cat.ariuense - Curtttba sí lcira, onde certas Clrnlllstanclas

I
- 5 hor,8s. Catar ínense JoL"lvile sejam peculiares. Encareruos o a?,-

'!
Auto-V!aÇn{)

l' I 1 lado mais.

""TR. fi I - 6 noras: sunto, l igamos, p,e o .sel !�S!'NA.l ... II" \ Autc-v tacão CatariuenSfl '1'lJl'\8rão frequente. Ninguém Ignora que as

,
N?< C",pi�!l! I _ s horas.

� crianças que tem a rara
_ ven.tu�a!

" �'\'" ü..l!' QJtJ�_ Expre:õso São Crístóvâo - Laguna -

ele poder receber instrução pnma-I RECEBEUf��.r.h1�t.�ti; {:1"? ��,tM 7 i;;';�i-êsa Glória _ IAgUn& _ 7'it ria (há centenas de milhares �eJ�s ClONAIS

�,'
�y�:w."'�lr·� C r:; ��...H

e 6% horas. que estão condenadas aI? anal1�be- MANTEM� ;<!; .". (' �1f 1._ií' Expr-esso Brusquense - Brusque -

tismo). terminam esse CIclo educa-
{ "0:"",<\0(,<10' I!iv!(j!�\!I, Ct!! 1.1111 16 'horas.

ltajol _' Iii ho- cional .antes dos catorze anos.� ",,' .._.' i A',t,o,Vlação ltaja! - - �.
0., "

• t.
.

� [<iii .""' .... r {!It�
raso Dessa massa, uma, percen agem

I' ?f..1ll!� ••••••• ••• Crt 1M." 1 'RáPidO.SUl
Brasileiro - JoLnvlle -.às multo reduzida pod� f.reqUen�.ar _um"'__ C.... -- illII 5 e 14 horas. educandário sccundtuio ou teCl11CO-_ftlllltr41 ,....... ",.,...... QUARTA·FERA. . . dos uue

-

� �'rlmQ)2!rtt ('-�i9 �IS l!>':I< Auto·Viaçfi{) Cata!l'inense Curitiba profissional. Tratemos os 9l�e !130
� ,.

.' I _.:... 5 horas. uue rem ou não podem adquírtr Il1S-

.fi, ��__or./li >4v'liil_ ,,�:'('tJ l'.I,tlI' \ � Auto-Vtaçâo Catai'ln�ge Jolnvlle trução imediata e dos que não pu-f

1'- 6 horas. dcram aprender as primeiras }etras.
"".1'À6l.'lIi�IS" .6ãls'lll�� "<IlS�"-N i Auto·Vlação CatarineIUlII! _ LaIfUllll É forçoso reconhecer que terao que... 1- 6,30 horas. .. .

J J •

'01 uhR>t..,ido Sul Brasileiro _ Jolnvllll! - li pratIcai' uma OelOSI( alte JlH u '.-
5 e lA horas. ria ou trabalhar contra os precel-
Expresso S:io Cri.tovl!o - Laguna tos legais. Num ou noutro ,caso?s'7 tloras.

_ "'-""'''ue danos Clue se procuravam evitar sao
Expresro Brusquense .I:l>oI. 14"""""_ •

t16 horas. impedidos. Nas cidaeles, en regam-
Auto-Viaçáo ltajtl! _ Ha.1a! _ 111 ho- se à vadiagem, especialmente quan-

ras.
Nova Trento do órfãos ou lhes falte o controle

Expre,sso Brusquense
paterno. Os emjJregadores não os

- 16,30 horas. ,�

Rodoviária Sul Brasil Pôrto Alegre podem admitir, pois a lei veda a

Viácão Aérea � :'I horas. simples aprendizagem em serviço.
S> Auto ..ViaÇá�UI���:;!! POrto Assim, a ortodoxia do límite máxi-

Horário Alegre - 6 horas. mo cria um clima contrário à apren-
Auto·Vlação Catarmense Curitiba dizagem profissionaL Tanto quantoSegúnda-feira - 5 horas.

JolnTile é iudicioso aumentar a referida res-

PANAIR - 10,40 - Norte Auto-Viação Catarlnenee trIçi'o, é'necessário favorecer o en-
- fl horas. "

VARIG - 10,40 - Norte Auto.ViaçAo Catarinense Tubarão caminhamento de menores de cator-
- <3 horas. ze anos, sôbre os quais repousa a

PANAIR - 13,50 - Sul Auto.Viação Catar!nenn - Laguna mão-ele-obra: no futuro.
CRUZEIRO DO SUL - 13,55 - 6,30 horas. Ninguém pode negar que a situa-

Expresso São Cristovão - Laguna�' D d"R" I
'1 hora.. , 'ção não pode ser mantida. es .e

,."",;:&')l!�, Emprêsa Glória - Laguna - II 1/2 que sejam observadas as restrições
e 7 1/2 horas. ocupacionais (trabalhos perigosos,
Expresso Brusquellell! - Brusque -

insalubres, ete), ta! vez fôsse pos-16 horas .

. Auto·Vlaç:io Itaja! - ltajal - 13 ho- siveJ, em casos particulares, a se-

raso rem examinados pelos juizes de me
Râpldo Sul Brasilelró - JolnTlll1! - la

nores, permitir a aprendizagem,6 e 14 horas. .

..

t b IIEnlpresa Sul Oeste Ltda _ Xapec6 - és num horál'io intenor ao ra a 10

_ II horas. escolal' (cerca de quatro horas),
SEXTA.FEIRA com os cuidados especiais que os

RodoT1ãrla Sul Brasil - POrto Alegre menores exigem. Teriamos, assim,
- :'I horas. caso fôssem evitadas explorações ,....... . ! O Batalhão Barriga-Verde-
_A5���f.° Cata.rlnense Curlt1bB poss.iveis, mais lima fonte de forma- CHEFE DE ESCRITóRiO I' foi constituido de catarlnense�
Au:to-Yiaçllo Catarlnense JolnvU" ção profissional e UIll dos meios

C I d d t d
.

d t id "C l' f B. _ e horas. mais eficazes de combater a vadia- on Iece OI' e u os ()s serVI- 1 es em os e o o eg o ar-

Auto.Viação Ca�inellse _ Laa-una gem infantil, fonte de tãntos males' ços -de escritorio procura cOloca-I rlga.Verde", usará a mefllBli>
- 6,30 horas, que ilustram as estatísticas policiais, ção na Capital ou uo in,terior· - \ bandeira.Expresso São CrI,stovAo - lAguna -

cOllcorrendo para defol'nlaI' o cara' _

I7.horas.
'" .

d
CarLas para"CHEFE". Rua Vidal (-Quupaoha pró-Uwo"" 4tf

Auw·Vlaçl'lo IUja! - Itajal _ Ui 1» ter da infanCla, ([ue aguar a õ pe- Ramos, 52 _ NES'rA. €l . .L XI de lI'.......��raso doelo da adolescência.. Já se nota
Expresso Brusquense Brul!llu. em muitas ocupações (sapateiros, -----------------------------,----16 horas.

R· d D· 1Rápido Sul Bra,sile1ro' - Jo1hvl1. alfaiates, etc) uma carência assus-

egls ....ro,s e lp' 'omasàs 5 e H h.on... tadôm de aprendizes. Com o telU- l.'8.ABADO po o fenômeno se irá agravanelo,.

Auto·Ylaçlio Catarint!nlie - CUritiba pois a formação profissional daque- TRATA-SE de registros ,de diplomas, registros de' professores, e'
- 5 horas. -,

Rápido Sul BrulleJ.ro - JoinTUe _ la e ele outras profissões vinha sen- lodo em qualquer assunto referente ao ensino em geral, livre ou ofi-,
às 5 € J9 hora.. do feita, nas oficinas, o que, no mo- ciaI.
- II horas. mento, não dispõe de facilidades ]e-
Auto·Viacão Catartnerlse Jolnvlle. gais. Portanto, se fôr possivel evi-

- À�e,�:.ç!O Oatarllnkse Tub&rlo tal' abusos, convêm, a nosso ver, Direção de Dr. Pedro Olavo de Menezes.
- 6 ·horas. reexaminar o assunto, cu,ia impor- lO andar. Cx. Postal 3932 - Rio de Janelr&.

ExDTllsSO São Cristo'\'ão .._ Lagtlll& tância é destacada.
7 horas.

E_xpreseo Br'U:8Quen.ft _ Bl'usque
14 hCII'as,
Auto·Viaçao Uaja.! - ltajal - 13 ho ..

raso

Expresso B:rusqUel1H - NOTa 'J."HInto
_ 9,30 horas.
Expresso Gl(5rl. - Laguna - I 1/2

e 7 1I2 hora.

o ESTADO III0la,Io dl,s etgpre ..

sas rodovia,rias
"

It.. fi Ofià... '1rU Jt18
........

Dl"<'!Itor: RUBENS A. R!\MOS
�"'ri•• 1JU• .fHr....

, liDNEl NOCBTl
»hei" de a.dlll:'. a

, GUSTAVO NEVES

1
OIIéle 4. F'*"Il!!a�I.:

.

l"UN€ISCO LAMAJIQm!
; :. Cltef. b l.ftpresh:

... lO�QI"DI CABRAl· DA fJIL .. IIJ

Rfl�l'fJSentant(i) :

., A. S. LARA
éWM'" �rlOT Dsntae••� -

IIlui�1'
I'd- 19i-itz4 _. ruo 4$_ Jllli'IoIlrw

lU.UL CASAMAYOR
.... :9'�Hp. dI! Ollntrll.o ln -

3" &lIlt'!:u'
"... I-��n - 8110 p",çt,.,

A
•

-J
G.lI III'rl:tJUil2. lIIeWa0411 iii/h

f1'lIIt.Uelldoll, nili) jI,&l!'A",
1i0r1»Iv1400.

l'I tlh'4!!;io do 110 I'QS1l1��.
�lttmn ...... ettTole-rlh.",
"J>1,j,tld·OII _oe I!lrti�lt4'

"'.."..."

Morte
Terço-feira

:\ \1:' - 1U,4.0 - Norte <":""',

',1,:1.;1' l \\0 VO SUL - 12,00 -

!W'l)rLe
VARIG - t2,30 - Sul

PANAIR - 13,50 - Sul

QllUrta·feira·
PANATR 10,40 - Norte'

CRUZEIRO DO �UL - 11,00
�oa'te
VARIG - H,W - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Quinta-feira ,

PANAIR - 10,40 - Norte

PANAIR - 13,50 - Sul
VARIG - 12,30 - Sul
-CRUZEIRO 00 SUL 13,55

�orte
-CRUZEIRO DO SUL

fluI
15.30

"'"'--._-_._.�...:.._�--=-,

o VA.LE »0 IT.u.u
Proeu.rem .. ..l_.el.

Pro8ftUO,
LIVRARIA .3, LIV� -

ROSA

Se:tta-feim
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

�(lI'te
PANAIR - 10,40 -. Norte
VARIG - 11,40 - NOTte
PJ.A.NAIR - 13,50 - Sul

Sdbado
yARIG - 12,3ú - Sul
CRUZEIRO DO .sUL - 13,55

9VOl't�
t' Dqmingo

)_l,ANAIR 10,40 - Norte
CRUzEIRO DO ·SUL - 11,eO
PANAIR 13,50. Sul.

Seu processo de naturalização.
ainda não foi despachado J

Flscreva s'em demora ao Escritorio Juridico e Administrativo
�.ix>Q. Pos'tal 4.132, Rio de Janeiro solicitando informações. Esse Es
��:no se 'encarrega d-e • 'acompanhar e r,equer,er ne Ministério da
�tt8ta�a o que necessario for á sua conoessão, bem como, de r,egistro
alie dIploma, divórcüiJ e nevo casam,ento certiàãe de nascimento e de
f18samento de ·lIual!'Iuer parte �. Pa(z.

'

. BOM NEGOCIO
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.800,00 renda
rJ"t'ta de lO'/, ao ano com recebimento de juros mensais.

Informações nesta redação.

CrÕ9�ca Trabalbista
NilIo Rodrigues

graças ao saboroso • PÓ Digestivo
De Witt > que,· desde a primeira dó·
le dá alivio ás dôres agudas da
má d1gestão e faz desaparecer o

peso e os ardores causados oelo
excesso de acido no estorn�go.
O < Pó Digestivo De Witt > corrige o

mal no seu inicioi estirnl!lando a di·
gestão, protegendo as mucosas gas·
�o intestinais e lleutralisando a aci.
dez excessiva. Lembre·se que com o
• PÓ Digestivo De Witt> não se, de.
ve ter rec.eio dos gostosos pratos
'da a>:'te culinaria Brasileira.

Peça na farmaeia o

"4.+

OUQANTE TóDÓ DIA.'

nos VAlléJOS

Especlelízede em artigos par&
homens

VARIADO SORTIMENTO DE CASEMlR.AS NA
E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS"

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

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelo menor preço da praça
Fa�a orna visita à nessa Casa e verifiqu&

/

'nossos preços e artigo,s
OOMPANBIA -AtlANÇA ,DA lill�
........ 1171 - .: lAIA
O'VIlOIOS D O4.lfgp�:a'l']1g1

Cffru do Balanço dI 1944,

CAPITAL E RESERVAS 80.900.606,30
S.97B�4bl ;755.97

67.053.245,30
142.f7'6.603.80

ReapOD.abilid.rfe.
Recet.
Ativo

'.

•

Sinilltro. pagol nOl últimolJ 10 ano.

Re.pon.lIl. ilída1ell
98.'687.816,30

.. :1,6.736,401.3'06,20
"

"

Diretorelt
Dr:�P.mpbilo d'Utra Freire
de S6, Ani.io 'Mulorra,: Dr.
e Jo.� Abreu.

de CacvJltlbo, Dr: Franclaco
Joequim a&rre� de Araujo

-401 • ,,_...._,,��· .� ....

BUREAU UNIVERSITARIO
Av. AIte. Barros 11 -

trico flexível; Ganafas para ar comp'rimido; Jogo
completo, para auto Ford 1929; Balões para hydrogênio; Supor ..
te para pneus; Pneu grande e câmara' de ar; pomba completa'
para tambôr de gasolina; Máquina de furar elétrica; Ventila

dor.
Ver e tratar no aeródromo do AérocIube, em São José.

Informações no Escritório de' Asteróide' & Cia,.
Praça 15 de Novembro nO 22 - 20 andar - Telefone, 1.388.

----"_.�-,�------- ----------_._-_ ..

Cofre Berla
Pare as pessoas de fine'

paladar.Café Otto á
l3em' J;?0r .

Vende-se em ótimas condições.
Dimensões internas: Altura 61

ctms. Largura 47 e 36 fundos.

Trata-se à Rua Conselheire Ma..

I fra no 35 - J!esta cidade.

...... 0·0 ••••••••••••••••••••••• ,

O Crédito Mutuo Predial, ofereCI

aos seus assocjados o melhor pIa
no, nD melhor sorteio, por Cr$ 5,�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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«(D E MO C R ft T A C L U B E»
Dia 28

Programa para o mês de Igls
com início às '22 hQf3S

-_

FES'L\ 1:"l'.r'A�'rrL EJI HOME!'íA
(iEl\I A DATA

Ainda em cont inuação ás bri
lhantes festas comemorativas pela j

Oi'. CLIUiNO G.
GI.U.lETl't

ADVOGADO

passagem do 76° aniversál'io do
Clube "J2 de Agôslo", será reali- ------------------------_ Izada domingo próximo, dia 22, I
uma tarde infanlil, com várias POR j. LISBOA ,i
surprezas e um mag-nifico show O Instituto Históü-ico está' e11<-, o Uruguai. Os primeiros pósos, t
por elementos .ioveus, organ izado preendendo um suntuoso trabalho: plantados às suas margens no então

!pela senhorinha Ma ri a Luiza Cam- "O Primeiro Congresso de Histó- dominio paranaensc, foram assina- ,

poso E para completar a festa, ha ... ria Catarinense". lados por denominações de peque
verá dansas, ao som ela explêndí- O Patrimônio de Santa Catarina ninas rios, sem expressão geográfi
ria orquestra exclusiva do veLera- - geográf'icamentc apreciado desde ca: Rio-das-Antas, Rio-das-Perdizes,
no Clube. a porção marcada por Corrêa Pin- Rio-Caçador, etc., que elevados à

l\a próxima edícão dêste diár ío, to, da Zona do Ex-Contestado, cujo vilas, à cidades e à sédes de muni

daremos novos in (o rmes ela Festa litigio começava em a nascente do cípios, hoje, ainda conservam tais
íní'an ti l no Clube "12" domingo, gio começava em a nascente do nomes.

dia 22. Pepcrl, ao, lado de Barracon (po- I Na última revisão do cadastro ter-

COCK'rAIL DA:'lSA�YrE U�\'l- voado Argentino), abrangia todo o ritorial 'do Estado, quando foi mu-

VERS [TAlHO Oeste Catarinense até Rio

Negri-I
dado para o nome de Piratuba o

Ptornov ida pela simpátioa Fede- nho, município de Serra Alta, e' rico distrito de Campos Novos,
ração Atlética Calarinense de Es- ha passado POI" diversas alterações. (Rio-da-Peixe), ficou, na lingua
tudantas, em beneficio das ativi- O Rio-da-Peixe. Não queremos gem do povo daquela zona, esque
clades desprn-ti vas acadêmicas ca- lias referir sôbre este tributário do cido o nome dêste grande fator eco-

tariuensos, será levado a ere íto sá- .Uruguai, à geografia Didática do nôrnico. I

hado próximo, no, Lira Teni s Clu- Estado, C01l10, também, aos traba- f;lc desemboca no Pelotas, mas,

1)1', com inicio ás 19 horas, um lhos utilíssimos dos irmão Boiteux uns seis kms. ao sul de Piratuba,
clegunl e "cocklail" elansante uni- e do general Vieira de Itosa, toma a denominação de Uruguai, fi
ve rsitário. mas, sim, afirmar que, êste rio, é cando, assim, sem sua embocadura

, Nessa fesLa. que congregará os

I
um grande fator 'econômico de determinada.

:lcadêmicos das nossas Faculelades, Santa Catal'ina e o mais popnlar, Serve, C01110 fator econômico a

:;(",'á apresentado �rm atl'aente como via fluvial. sete municípios, canalisa ate S. To-
"shaw" esludantil, lendo lug'ar Nasce cm Calmon, distrito de Hlt\ na fhgcntina, apreciável ope- A Tinturaria Cruze:i�o dillPõe a,IO
Lambem n encen·ument.o da eleição POI·tO tnião c, depois de atravessar raçã'o ,da nossa indústria ma,dcirei- ra dos melhores profis!!<ionais dia

Ocorre, nesta dala, o naLalício . ,

. ,da "Rainha elos Desportos üui- toda a largura do Estado, debaixo ra. cidade para la-v:ar, passar e t1ll1l�
-do nosso estImado ,conterraneo \'ersitário,; Calarinenses". da ponte de Marcelino Ramos É o Rio-da-Peixe, o rio mais útil, pelo sistema sniço.

, Prol'. Anacleto Damwlll, compe- A l
-,

I E R T' d t .... Fon 1"''''''' • . 1',S me�as es ara0 a '\ cne a a par- que 'liga o nosso Estado ao do Hio- como fator econômico do stado. • Ira en es _ - e ",,",".

"tente professor de Malematwa do
til

-

J) I'
. U G -:-_

�;ti�':���y�:�;:2,!::,�;:J�" ,ce
,m," '" n, ,0

OJOFal'laE�·�l'll>� ;;za���aA':IO��J��RI�--::�:;;;o���teI:OfsO�'�:�; O rªCãO, fenÔmeno c ientífico
outl'OS seLabeleCImenlos ele enSInO, OVE I D ISAAR CAMARGO

.

O Famoso cirurgião do cérebro, após
. ,-devem-lhe, SUCeSSI\'as gerações de s sorteios da conceiLnada COIll- I Em Julho foram 'contemplados melindrosa operaçi:ío, sentia-se so- atualmente" mas ,13: se fala que, da;

,esLudanl�s: parle elos conllecimen-I p�nhia Aliança ela Balria t:apitaliza-l o:� portadores dos t,i 111105 07092 com hJ:�l1laneira, preocupado. O casú o

I qui
a lln� �'ll1tc e ClllCt! an�s, have,°<l.

105 aelqLllndos. ,çao nos Illeses de .Junho c .Julho j). (.1'$ 24.000,00; dos titulas 0:5429, a{lIgJ[l. Dali a pouco, sllrJJreendeu- uma espeCle de comuT.ncaçao em que

As bomenagens; porLanto que passado, forallI partielllal'l1lente 1('04- 0--169 C � 19000 se fazenclo uma coisa que nunca fi- não será usada máqll1na alguma. Se
)

• I e �, ,COIl] r.,; -. ,00
zera antes. Estava a dizer: "SeI�hor, I tal acontecer, poderemos, ent�o,_hoje lhe Jorem tribu1laelas, junta- I pI:odigos cm premio, par H o nosso cada um, sendo (lue não consegui- utilizei-me de todo o poder que pos- compreender que, quando em perIgo

mos prazenteiramente as nossas. Estado. mos sabeI' os nomes dos felizardos. SllO, e sou cO!lsidcrado homem ca-I clamamos por socorro, a]guem nos

I Segundo nos inforrnoll o Sr. AI- A toclos 'u" contemplados os llOS- paz, mas não creio que seja o sllfi- ouve de algum lugar. '

F h
.

ciente. Peço, )Jortanto, qne ponhas A oraçã.o. não é apenas .um .fenôo-l(l;ern anos oJe: r bedo Q)uintero, Inspetor Geral da- sos paraben' -

b' < S.
a tua mão neste paciente". Após a i meno relIgIOSO, mas tam em Clentl-

- a ·exma. sra. d. Maria de (fnela importante ol'ganizaçiio em
•__•• ,--

prece, adormeceu. _ fico. É necessário que conheçamoS
Laureies Nunes Silva, virLu!;tsa es- E t· I t I t almenle suas dividas a oitenta c seis S"lJa enfermeira, acordando-o mais n,1elhor a sua fórmula para. que, des...nosso � s '::lC 0, c ,que a lia lllen e se

h d tpõsa elo se. Antônio Florêncio da
encontra em nossa capital,' soma- milhõe,!; de cruzeiros, sendo cinco- tarde, disse-lhe: Doutor, o seu paci- (;e que ten amos consegUi o ce.r os

:S'l t. I d P l' ente passou 1Jor um máll. pedaço, resultados. possamos consegUI-los'

I va, corre o sargencO a o }-
I
ram a t:r- 114.000,00 (cento e ellla- enta e seis â L'nião e trinta mi- . tmas parece que vai passau.do aclIm- no�a11len c.

,
.cia Militar do Estado; I torze mil cruzeiros)' os referidos lhões â praça. rávelmente uem". Exammal1do-o, No l:lUl1do em que VIvemos, tod9S

� o sr,. Laura Meneies, co-pro- premias. , . . . . • . . . . • • . • • • • • • • • • • • • .
verificou que a enfenl).eira tinha ra- os �enomenos .que se observam sao

P
.

l" I
.

t d FirrrJa za-o. regIdos .por leIS absolutas. Todos osne ano e a concel ua a
, Em Junho foram contemplados E I·d d

'
t t txc UI os O regime Dias depois, fez o médico o se- 'acon eCl171entos se en re ecem com1rmãos ]\[eneles; i com Cr$ 12.000,00 o Sr. :Ylanoel guinte comentário: "Compreendi os ,deI:na�s e .s� movem pela conse-

- a exma. sra. d. Valela Bon- Vieira Garção do alto comércio de d I- é· atlUele dia, pela primeira vez em mi- qucnCla .mevItavel 90S que, preced�-
fim ele OI iveira, digna espôsa do

lta' ai' com i ':lJa I uuantia ainda os e IceDva _ pr VIa nha vida, que essa coisa chamada ramo Ate as operaçoe� da men!e. sao
V li El

.

d OI'· 10
.1, "',

oração é um fenômeno científico e governadas por leIS eS'p�cIflcas,sr. a (emar "OI e l\'e11'a,
51'S.: Adolfo Bonnemwon de Blu- Rio, 17 (Rio Press) - Deverão te111 a sua lei". como o dempnstram. os 'p�Icologos.,piloto do .sS. MiriLy Comércio e
menau c .João B. Pac"líeco ele Tr(.s ser cxcluidos do regime de licença A experiência desse médico pode _

Como f�noJnel1o cIentrf;co, a 0r��
.
Navegaçã.o; i Barras; e com Cr$ 6.000,00 o Sr. prévia todos os artigos de proelução ser tambem, a de cada um de nós. çao tambem ODcGeee a leIS espeClfl�

'a eXll1a SI'a d '{TI' to'l'l'a Fer '
.

1 I d t NllI'11 l·U,llnc·.io como êste em que vi- caso
. _ . .

-

- ... ; , -

i Artcmis T;'iantafillis de Florianó- naClOna a )un an e e que possam
vemos, cheio de problemas e de di- QuaIs são .e�sas leIS e p que passa-nandes Arantes, digna consorle, ]' ser utilizados como meio

.
.rIe obten- ficuldades, chegamos a perder de remol? a venfIear.

do nosso eslimado conterr-âneo sr.
po IS.

ção oe divisas no exterior. vista a própria finalidade da vida,
-- _

Abelardo Arantes, cpmpetellLe cS-
..'................

Nesse sentido, a Comissão de enchemo-nos de pessimismo. São as

crivã.o elo Tribunal de Jusliça; O
·

t d fnclllstria e Comércio deverá elabo- complicações que nos trouxe o dina-
11 VenCIOI..iU OS O misJ110 da vida moderna.

- a �xma. sr�. d. Leonor Abra-, � U rar o projeto a ser encaminhado ao Há, porém, uni meio para nos re-'
ham, elIgna esposa do sr. Oscar

f
·

I"
'

plenário da Câmara. descobrirmos a nós mesmos, para
Abraham, ativo Agente-fiscal dp' UDCIOna ISlnO A. resolução deverú ser tomada. readquirirmos aquela confiança pri-
I 't I C F l I d mitiva, para vencermos as dúvidasmpos o c e onSllmo no I,S ae o o Elo, 17 (Urgente) (Rio Press) - dlJl'ante a discussã'o ,do pro,]'eto do nosso espirito.'Maranhão; A Comissão de Finanças, em sessão .Jose Arnaud, relatado favoravel- Se me perguntarem o segredo, res-
- a exma. sra. d. Helena Car- noturna ontem, aprovou a fixação mente por Armando Fontes, exclll- ponderei: aprendamos a orar.

vali
"

.

t t d A F'OJ' Alex'is Carrel, grande cientis-10, VIr UOSa cansar e o sr. da data ,de primeiro de agosto para indo o regime de licença prévia 1Ja-
�

N la dos últimos tempos, quem decla-lei Carvalho, de"Lacaelo funcioná- inici'o da "igência elo reajustamento ra a exportação de algodão em rou, num artigo famoso, que a ora-
'rio da Companbia Telefônica Ua- dos ycncimentos dos 'servidores rama, minéI'ios, borracha e cêra de ção é a maior fonte de energia do
tarinense; civis c militares. Na mesma sessão, carnaúba. Igualmente aprovado foi universo. Ele disse que a oração,

1\.r" d r eomo o rádio, é uma fonte anto-ge-- a exma. SI·a. el. üran o ma 'tratou de outros pontos do projeto,' o projeto que exclue regime licen- radora de luz e de energia que, seCielade Noronba, digna esposa do entre os quais a situ:iç1io dos exatot- ça prévia para a importação ,de ma- aprendermos a orar nada há que não
-sr. Domingos de Freit.as Noronha, res fiscais e professores, teriai de imprensa e estações de possamos submeter à nossa vonta-

funcionál'io público aposenlado; .••.•.......•....•..•.......
, rádio, d,esde que o mesmo se

de.
, Não quero ignorar, entretanto,- a gentil senhorinba Neusa-

E
" NAB destille a' pro'pria firn1a CaIU J,')'ns d

.

d Df-· C I tque mu'itas pessoas tem o ese,lO e

1C'IIJI e es e,Arleiele, dileta filha do sr. Manoel m crise a exclusivamente de confecção gd- orar e não o conseguem justamen- ,i"
'

F. de Souza; f' f
.

t te porque a oração lhes parece um '
"

.

l Rio, 17 (Rio Press) - A Empre- Ica,
_

aper eJç�amen.o ou :llanu- fenO'111enO inc01l1I)reensivel. Será hY>le'tro Te'cnI'ca Mecanogr';fl'ca)- o rlistinlo jo\'e)11 vVashmg- on t I t I d '1.,c, o

'L
'

) sa .r1e Transportes AéI'POS e Nave-, ençao (e serVIço e lllS a açoes e
que, quando oramos Deus nos

aten-,
R6BERTO LAPAGESSE FIL'H"'"

'

uiz, filho do Sl'. Ripó ito Perei·
emIssoras de? Podemos, realmente, entrar em

_.

"'.

ra, alto comercic11'io; gaçuo Brasileira mais conhecida' .

•••••••••••••••••••••••• contacto com essa fôrça e poder ili- Rua Jeaa PInto, n. 32 _ Floria-
- o jovem Da \'i Cada, Mais, co- pfJr NAB, encerrará .h�je suas at�- \

••• ,....

mitados? Podemos, . sinceramente, Rópblis _ Santa Catarina
mcrciantc; vidades, ,rladas as dIfIculdades f1- VEu�DE-SE a�reditar l!-isso? Em um ��rto IL1ga�'" Consêrtos, Limpezas e RecfmstTIll'

n'lI1ceiras e técnicas. Declarou o.' TT b 't l l' d' dIZ o escntor sagrado: 'h necessa-I -

d M'
.

,

a gTuciosa srLa. Anita-Clara, � 111 0111 o grupo es u a o, com rio que quem se aproxima de Deus, i çoes ,e aqUI. as de escrever, càl.
!filha elo sr. 'FJ'iclolino da Rosa; senhor Aloisio Viana, da direçã'o da três peças e mesinha ele cenL1'o, creia que Ele existe ...

" Em se acl-I cular, semar, Contabilidade, Regi�
C!llpreSa, quç a pal'alização de sens completam.ente no\'o. Yer á rua i1ütindo a existência de Deus, pode- tradoras Balanças 'automáticas
serviços ser:\ teJ11porária, aguar- AIIT11'r-ante LarrJe'" 9 mos chegar à conclusão de que é l>.!.L.uveI·ro's Elét

.

F
•

, "o.
1Jossível entrar em contacto com

""u .rIcos, er.l:'o.s de eu-
rl:ll1do RS l)ro\'idências do gOY2rl10 F d• • • • • • • • • • • • • • • • • • ••

f:le, assim como podemos, por meio gomar, ogareIros, EsterIlIza ores e
no sentielo ele cbter auxilio. Se ricos quereis ficar do telefone ou do rádio, ter contacto Aparelhos Eletricos em. geralcions�gni111os apurar ainda que a De modo faeiI eleg-a12i com pesso�s CJue se enc�ntram a mi- Servi�s rápitlos e garantidos
situação ,ela Companhia há muito se F

.

h
.. 111a1'es e mIlhares de qUllometros de p , .

Bzel ,oJe llma tnfCrlÇlaO onde pos enr0l1tramos. Estes siío os reços M.dlces ,

11,os11'3 iml1stclltÚ\'('] subindo atn- No Credito Mutuo Predial meios (le C'omUniGlç'ilo que: tl'm()� erça,ueJl.tos seta eompromissOl.

Cl'im. _ clvel

Conotituiçfio d� Sochdad.N
NATURALIZAÇÕES
Títuloe V.cl.a!"at6rl.o1

A:'lIVElHSARIOS:
MENr�O SÉRGro HA:vrOS

EGcrit61'io & Relliàencio.
Rua Tira.cl-itnf."'. .�

FONE •• 1468

HegorgiLa, hoje, de exultante ale

,gria o lar do nosso prezado d ire

ror dr. Rubens ele Arruda Ramos,
,diretor da Penltenciár ia do Esta

{lo, e de sua exma. espôsa eI. Ges

.sem ela Costa Ramos, com O in o

,cenle e festivo alarido da petisada
que, entre 'Vivas, lhe festejará o

interessanLe Sérginho, seu clileto

:filbo, quando ao primeiro sôpro
:apag:al' a única velinha do bola

natalício, que simboliza o seu pri
meíro aniversário. Êstes são, pelo
menos, os votos ele quantos nesta

I
·l------------------�,

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

Acabe tom as levantadas
," Noturnos e Sinta-se ,",.,

Muitos Anos Mais Jóvem
Freqüentes levantadas ou micçõee no·,

turnaa, ardência, reaíduos esbranquiçadoa
na urina. dôr na base ela espinha doreal,
na ingu�. nas pernas, nervosismo. debi
lidade. perda de vigo�. podem ser tau

eadoe por uma enfermidade na pr6t!!tato..
EstR glândula é um dOI!! mais importantea
ôrg:ilos masculinos. Para controlar êstefl
tranatôrnos e restaurar rapidamente a

saúde e o vigor, siga o novo teaeementc
oientífíco chamado Itogena. Moamo qUB
leu sofrimento seja antigo, garant�oH
Que Rog.na o aliviará, revigorieendo :JUlio

glândula prostãtice e fazendo com que
V. se sinta. muitos anos mais jovem. Peça
Rogana em qualquer Wzmáeia.. Neesa p
ntDtia é a eue melhor proteção.
� - indicado no ira ..

a.ogena tamento "'e jÍil'e.t ..•

titel, uretritee e cistites.

casa mourejam.
MAJOR LUIZ LEMOS

Tl'anscorre, boje, o aniversário

natalício do' nosso prezado patrí
.cio Major Luiz Lemos do Prado,
,<Iistin to o ficial ela nossa tradicio

nal 'Polícia Militar, em cujo seio

.goza de in vejável conceito.
As homenagens que por certo

prest.arão nesLa da La os seus nu

merosos amigos, colegas e subor

,c]inados, nos associamos com pl'a-
........................... " ...

NÃO E S _ 'lJ E ç AI
:zer.

PROle. ANACLETO DAMIANI·

-_ a flisUnla sl'la. Edí LUt, fi
lha elo rTIstinlo casal Germano e

'Laura Azevedo Luz;
- a gnlCinsa senhorinha Yalda,

tl'ilha rio S1'. Adeiillo Am0rico ela

\Silva f' de sua exma. senhol'a d.

,IVIaJ'ia Celina ela Sil\'a.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SÊoe: SOCIAt..:

PO�T() AJ..EGiRE

ROA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.· 63 • LO ANDAR

CAIXA PO$,At, 568 • í6!.EFONE 6840 • tELE<iiRAIWAS: .PROTECTOR....

1103Dca (h�ilal para St�t CatarIa
RUa FeU�le Sehmtdt, 22 - Sob.

Caixa Postal, 69 - Tel. "Pretaetnra" f'I.ORIANI'JPllLIS

-

A DIVU,LG c o
R,evisia do Para,ná para o Sul do BrasH

Intercâmbio' Cultura}
.

Eéonornice Fínoncerro '1"Publi-cidd.de mensal. - Assinaturas e' Anúncios.
CAIXA POST AL, 775 CURITIBA !

. epresentaçõe's
FHlifA IDÓNEA, ESTABELEClD.\ BI sxo PAUL.O (CAPITAL)
HÃ LONGOS ANOS. E QtE DISllôE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAçt'mS. REF. DE PRBIElHA OHDE1\I.

RESPOSTAS A CAIXA POSTAL, 2;45 - SÁG PAUL0.

Ouçam, diêriernervte, das 1.0 às lil horas, as eadiçõe« da

Zfll
9'70 kifoéic1os onda de 300 metros.

Laguna -- Santa Catarina - Brasil

..

Guia do
Publica relaçãe tlas comerciantes e insustr iaís com seus ende

reços.
Cada guia , ve.di�o aCIIRlpanhad5 de um mapa rsdovlárlo

Paraná e Sauta iataril1a.
Redação: Rua Prud\'lllte de Meraee, n. 629. - CuritiBa.

._------�,---

V. S. deseja cooperar na grande obra social de recuperação
dos mendigos 'I Apresente sua idéia ou ofereça seus serviços, dei
xando seu nome na lista de Voluntários da Ação soctat üatarí

nense, em poder desta redação.

TINTURA_RIA CRU:ZEIRO
TiraJentes 44

LAV..� e tINGE ROUPAS
Reforma chopeo8

Profisslona (Dmpe�jJte - 'Serviço rapIdo e garantido

Não p,e,rea t:em.po!
Teleione para a Empreesora Graiaú Ltda. (telefone

menuei 76'7), ,e o n.osso ,a.Rente o' �roctltàrá para receber f
sua encomenda .t'ipógraftc.a, S�rY IÇO Esmerado. Eti trega
imediata. PUJr;OS sem concritreneia

. REEf\IBOLSO POSTAL
Para easezríras, IiJlil1,6i, ltrias, .tll. pre�.isa-se represe.ta.te. I

efertl.ts lind. f(il!t�s tle referencias a 1��GJ)tOS": Guatcla ..se .aigil•. I

fA�!��;�;�-��;�;;�ÇA I
.e .Far_.�..t!eo lOLO LAUS
SeJ- ........, "'" ii na .•relfi"Ya

""-u a.ei.lUla • ...uaJll'eúu - BIII....idM _ rM'lll
..nu - À� de knadul.·

Iihn� IM uMa eliNNfla. IM ...coita.,... .�

De um pasto, no Saco dos Limões, fugiu ante-ontem, cêde, uma

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

.

Dá-se gratificação.

Terrencs em Coqueiros
Vendem-se diversos, com chácara, á beira-mar; diretamente 'OU

por intermédio e sob financiamento dos Institutos.
Planta e informações ..:_ Rua trajano, ii.

do

•

O S.EU INTERNITIONIIl
MERECE PEçaS LEGITlMI'S

Infernational Harvester.Máquinas, S. A. com
a s'oa rede de concessionários de Norte a· Sul
doO Brasil te.m à disposição dos donos de ca

minhões International oficinas equipadas com

fer.ramentas especializadas para serviços nes

tes caminhões, assim como estoque de peças
sobressalent s legitimas.

Êste serviço assegur<l aos proprie.tários de
caminhões Internafional a boa manutenção dos
seus ve;cúfos a um preço razoável, com ma

terial e mã'õ de obra de primeira qualidade.
Conlie a estas oficinas espec'a!-zadas os

serviços me e ênice s no seu Internationaf, pO'is
aque as que venderam o caminh o têm máx.i
mo interesse em conservar o material nas me-

lhores condições
_

pesslveis.
.

INIERMAJIOHAl HARrESTER MAQUINAS, S. A •

RIO DE JANEI�O SÃO PAULO PORTO ALEGRE
Av. Oswaldo Cruz, 87 Ruo Ortente. 57 Rua Gaspar Martins, �

C.�SAS P ..\K� ALUG..... 'It
"

IDiSp,ut10S, Il0 momento, de um pequene "bungalow", à Avenida
Mauro Ramos, e uma grande residência, nas proximidades ila Praça- 15

I'àe Novembro, Exigimos contrato e fiador idone•.
.I3ANCO C. P. AGRfCOL\ DE SANTA C.\TA1'l}NA

'ltRa 'I'rajane, 1.

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

1!O ft
PRETO

Af!.Jl�. �. �'t MARROM
� c\. I"W HAVANA

Da' Iabrica ao

EM CReMO
COM S':LTO DE
BORBACHA

I"H" \. um· ;.J n\'!!l\\1 �.:; ls, ".'\ U '<t. � '�. ti .�� i.

•..rell.e s_om ... açabaBlento_
s.litilez ••. B8 piano perfeito!
Além de vários modêlos para,
}ilfenta entrega ... êste.marava-:

,

ll'lf)so piano pode ser seu hoje
mesme, 'através do plane de

pazamente a 10n&;� prazo !

Sv�wartzlllaBB
Sã. Paulo

Av. r,iran9a, 714 ,_ Tel. 4�741a

Rio .!e Janei'ro
Av. Ri.lranc., 257·A- Iel, 32·15H

REPRESENTANTE
p,arll Santa

KNOT
C�tarina

S/A
'.

. . .. .. � . .. '.... .. ..

Ihlitlill feliéida4es pele aasci•••

to de se. ,fiUiÍltlle I

)lIas, não esqueça, '1ue 9 melll.lI!

presente para o seu "P.I!MPOLH-O�
é .JIla caderneta do· CR:eDITtJ
MUTUO PRE'DIAL.

. ex. 134 - Tel, KNOT
FkJrianópolis

LEIAM A REVIST,A.
9 VALE DO ITAJAt

o 'rESOURO
Da instrução e�tá ao alcanl'l'a

(je todos. Dá esse tesouro ao tl.'!'lJ
a,ooi!w aua lf'ahof o. lpvanrlo-o a nu.
t','ll"H) dI' 111frtht'íi7ação no GrulliO
Escolar São José. na Escola Inrlu;>..,.
trial ffle FJorianlÍpn1is ou na Cata..
dral Metropclit aaa,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Mun.icipios
8rasileiros

,Bastante elevada a lJ]'odllçÍÍ,o (Ig/'f
co/a de União da Vitória - Ma
.deiras 'e deriiiados animais. os

lJrincipais itens da exportação

Ao ensejo da ínauguracãn, re-
•.centemenle, da Agência-:\<Iorl(\lo dp
Eslatíslica ele União da Vitória.
o Departamento Estadual de Es
LatísUca do Paianá, órgão degio
-nal do T. 13. G, E., puhllcou Lima

-sinópse das ativídades vila is rlf\s-
se Município sulino, divulga ndo
:interessantes dados relativos :lO

seu desenvolvimenLo e á sua ca

:pacielad e J)l'oelu tiva.
,

Oc,llpándo a r.rra ele 2.7'53,5
qüilômelros quadrados e com a

população esí imada, em 19'16" ele
.33.54.9 almas, o :\IlInicípio apre
senta, aproxirnadamente. a densi-

� dade de doze habitantes por qui
lómetro quadrado.

Sitl1ela em zona de terras f'érte is,
'C'nião da YiLória conta -corn lima

prndução agrícola bastante sigrri,
ficaLiva. Em 19',6 o Muniotplo pro
.duz.iu 13.200 toneladas de milho,
no valor de 8.800.000 cruzeiros:
,-,525 ele trigo, correspondentes a

2.100.000 cruzeiros; 20.300 ele
-mandioca, no valor lotaI 10,150.000
cruzeiros: 360 ele arroz com cas

ca. correspondentes a' 5'10.000
.cruzei ros ; 81, O de feijão, no Y-a�
)-01' rir 810.000 cruzeiros; 360 ele
batatinha, no valor de 360.000
.cruzci r'os ; 168. quilos de fibra dr
linho, re latívos a ",68.000 cruzei..
TOi'; e 30 ele uva, no valor ele " ..

360.000 cruzeiros. O Iurno em 1'0-
lha, o amendoim e a cana ele acu
>cal' lambém tiveram paTlPI ele 1'('

lativa im J)Ol'Là ncia na prod uçi\ o
agrícola rio Mun icípiu.

. \ .pi'o d ução extrativn vegel a I,
nesse ano, roi bastante elr\'a{la,
€stimando-se o seu valor em Cr�
:9,655.390 cruze iros. O pinho em

toras, a lenha, o ceelro em toras
'e a erva-mate figuravam como os
.itens mais importantes.

;-\ produção extrativa mineral,
cõnstitufda de areia, argila, Iijo
ias (' telhas. al ing iu a imnortâu
,eia de 779.350 cruzeiros. A pro
,-(j_1l1'iI0 extrativa animal, represen
tada pela lã, cr iua animal e peles,
:;iIlcanç'ol1 o valor de 1,9Ci.120 cru
zeirns.

Em 19"6 ox lsl
í

am em 'Cnião ela
Vitória 12.580 cabeças ele boviuo s,
10.280 de pCjllil1os� 100,000 gali
nhas, 170 'cabeças ele muares,
2.610 de ovinos, 3.'100 dI" cap·ri
no;;. 12.000. ele palos, marrpcos c

g-am'os, 300 dr pr1'11S. 31.000 ca

])eç<ls de suínos e nove de asininos.
O valor LoLal dessa poplllaç,ão pc
cllária el'a fie 19.'J 87.650 Ct'llwi-
"rO.5,

Os procllllos agrícolas teansfor�
marlos, con�lalHos da .fat'iúha de,
milll@ e ,,,inho ele 11\a, aleançaram
() "aloe de 713,000 crllzeil'os.
'Os deri"ados animais atingiram

<t irnpol'lância de 7.685.325 cru
zeiros.

A exporlaci1o d� rnii'ío--ela yitó-

iria. em 1916, consl.iuírla em Slla

maior l1a�'te �Ie macieiras e cleri;a�
dos ammal�. 101 de 2,2.147.dG
,qnilo", 1111 ,idor ele '38 802 076
-cruzei I'(\S.

A receiLa da comuna, em 19"6,
'ating'iu a ,,;lgni f'icativa imporlân
.da cle 79!"795 'Cl'llzeÍl'os. A alTeca

dação c�Laelual foi ele 2.521.S97
'crllzeil'os; a federal, de -J,'J55.213
'Cl'llzeiJ'os c a rio impõsto de ven

cias c cO!1sig'nacões, ele 1.279.777
cruzeiros, .-\, dl'spesas 11'lllnicipais,
orçamenhíl'ia e ex.traorçamenlá
ria, roí-am, nesse ano, de 709 083
{;l'1IZeil'os.
MuniCípio g'l'ande, com "aslas

árpas cobel'Las de pính!:'Íl'os e de
outras esprcics vegetai-s que: for
l1eC-em ma-cleil,'a de lei de allo va

-101' comercial, T:nião da ViLória,
1llei'cr fie sens 1'eCU1'80S nalurais.

'-oa frl'LilidadE' de sua gleba e elo
l-l'atbalh'o consLl'n[iyo de sell:S !'i
lhos, \'em cl'esc('ndo, e se' elesen
,'oIvenelo rápielamenLe, LOl'nando
se imporlante centro propulsor do
progesso pa l'anaense.

)-

•

fIca
J MINISTERIO
I Dl MARINBA
I Cnpiteni« dos Portos doI

Estado de Santa' Cs terin«!
!Desde CR$ 3'00,00 a CR$ . 50Q:,O:8 o

metro quadrado
Consulte- ..lOS s e-m compromísse

Reilliscb s/a - Rua João Pilll, 44
T,e'�grama K'':I' ISGH _'. P"or�anÚfJolh-;. 1

i
----------�---------

EXERCICIO DE 1948

EDITAL
1. De ordem do Sr. Capitão dO,S'

Por-los dêste Estado. faço saber

a quem interessar possa, que st

acham abertas nesta Reparüção,
da presente dala ao dia quatro à�

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

primeiro a quinse de setembre
próximo vindouro, para CONFE
!'lENTE DE CARGA, MESTRE DE

PEQUI-t.:NA CABOTAGEM, PRTMEI�
RO E Sl!:GU1\DO CONDUTOR MÁ
QUfNISTA, PRIi\'lErRO E SEGUN-
DO CONDUTOR MOTORISTA,.

'\VASH[NGTON (USIS) - Após €ONTRA i\lEtJTRE, PRATICO,.
urna longa sér ie de experiencias, PRATrCANTE DF. PRATICO, AR�
o Dr. 'Robert A. Kalz, dé New 01'- RATS, PATHÁO OE PESCA, ATA
leaus, Loulsiana, atinou com um I LAJADOR., MESTRE AMADOR e
tratarneu!o para a cura cla gangr'e- ! �ONDU'l'OR MOTORISTA AMADOR.
na que ataca diabétipos e que tarn- 2. Também poderão se Insere
bérn sofram ele arteciosclerosc. Pa

ver nas Delegacias de São Fraa-
cisco do Sul é Itajai, e .presíar II

,\fi:DICO NOR']lE-AMBRICANO,
DESCOBRl'J CURA ,PAnA A

GA:'1GRFlNA

,
A

VOCE
!

I J
tambem usara

KOLV�J05
ra tais casos outra solução satis

! Iatória não existia até aguru �e-

I respecti vo exame, excetuando-senão a amputação.
0S de CONFERENTE DE CARGA;-;cgllndo o Lratamento do, Dr .

E MBSTRE DE PEQUENA CAB@I�Raiz, lima mistura de eler, destro-
TAGE;\1.se em agua �a'- ibenzocaina

3. Para melhores esclarecirnen ..contra a der e penicilinando a, '

f0S sobre o assunto em apreço, 0$gangrena incipienle e aliviando os -

diabéticos antes in.ibidos de dor- interessados deverão procurar-a.
mil' devido á dor ou ás ulcer-as. Capitania dos Portos e suas Dele-

diz I

: �fiavt Ij
Don{evv�

I famoso astro da 20th
Canlury-Fox,.que apare
ce e-m "O-Beijo da Mort.l•

gacias,
Capitania dos Portos elo Esta

do «il'e S(,a. Catar-ina, em Floriané
polis, II de Agôsto de 19!18.

N�lson do Livramento Couü,-
nh� - EscriLnrári_o da Classe
"&, - Secretánie.:

Nos caso" mnitn adiantados a -am

pUl.aç,i\o ainda ó necessária. Mas,
em mais de 100 casos de, diabéti
cos Com artcrtosclerosa o tratamen
to' sur-Inu rcito sem graves conse

quencias, e as amputações 1'1'e
qucutemente podem ser limitadas
a um dedo do pé em vez de uma

perna. (Do original: "Gangrene
Cure" - Ai1'1JU'1).

McC
VENDE-SE o prédio tia �v. "laia

ro Ramos, 269. 'Tratar no ,meSIIIl••

Produtos Veterinarios'
• ]iNSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - FlorianóPo)is),

lem e prazer de cOJllunicar aos senhores Veterinários, Fazendeires
e Farmac,êut-ícos, qUe esta iniciando o lançamento de uma grande série
dêsses prQdutGs.

Os prime'Íros já a vell�a, são:
SULFAGUAr-UDINA: Tuho� de 19 e vidres de 100 comprimidos i(jj

�,()ti g.
VACINA CONTRA MANQUEmA: Anipolas de U em3 e frascos' ti"

lúú cw3.
SÓRO ANTI-TEllÂNIC6: aliQPolas de, 26 cm3.
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 ciu3 c: frascos

de 1ei) c.ai3.

YACh'\'A ANTI-RÃB'ICA: Alilpolas de 5 c.-t3 e .e 10 cm3 e fr�s,c••
• de 10'8 cru3.

I)es dois últimos, por ser�em os seus prazos de validez I'elati'Vàmel!l�
te curtos, o Inst-itntQ Pinheiros não manterá g,randes estoques, atendt'.iI.
do. 'enlI'ctanto, a qualquer pedido dentro do pra'zo mínilno n,eeessári.
a�)' :preparo dos mesmos €_Iue, a.�Si.l, serão sempre fornecidos com ab'sQ.o
lllta garantia de atividade máxima.

Brevemente o Instituto Pinhcir-(ls apresentará outr.os produtos ye"
teril1ários de grànde eficácia, GOR\O: Terneri�a (Bt1co�Vacina cori"'.
diarréia infecciúsa dos bezefT�), StUbestrol, e ainda, Vacilta C6ntl'a •
Souba AvílÍria, Vacina Contra ,a Pes�e Suína, etc. .... .., ..........••

Q1-1aisqllE�r con$ultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doença"
d'os, animais domésti'CfJs, sefão prontamente respondidas pelo Dep:u·tà�
ncnto de Ve,tCl'ill:1ria.

Pelo sistema de reembôlse postal, 8 JNSTITUT6 PlNHEIROS ateR..

tI,�rá diretamente a todos es pedidos de seus praduto�, quando não eil;�
wntrados na localidade de resi4lência do solicita.te.

na es(;ova seca

'9mft�d�===:--------
,,'fiç:g =� '"' lU! iii

Ouçam diariamet1 t-e, das 9 às 13 e -das 17. às 22 horas

1ft. TUBA' nu 9
1539 kilocieJos ondas médias de 19'6 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA.

lA
''VI:R E ESPECI II A {lE"
WETZEL: INDUSTRIAL-JOINVILLE (MarC42

TORNA A RilUPA BRANQlJISS1MA

,

,S�����!lIctAt
EspECfAtlDAOE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Direção de PEDRO rAULO MACHADO

Aprovar os seguintes jogos
Basquelebol já real isados :

Hcalizou-se domingo, dia 15 do Virobcck, convida o sr. Arnoldo Dia' J5-6-I,8 _ Ubirutan x Tau-
corrente, no distrito de São Pedro Souza, Prefeito Municipal, para II balé _ 21 x 13.'
de Ancantara, no visinho munici- hastearnento da bandeira, o que Ior Dia 15-.6-48
pio 'de São José,' a ínanguração do feito ao toque da Banda Musica!

__ 18 x 17.
Campo de Derportos do Aimoré F. União Josefense, que abrl lhant ou '

Dia 22-6-1,8 CnravanaC. filiado à Congregação daquele todas as solenidades. Verde - 22 x J6.distrito.
Precedeu o Mo inaugural hr i-

lliantc rllscur-so do) Vereador Si l- Agosto - 32 x 22.
vcstrc Fi lippi, que ressaltou os no

mes elos que empenharam notável'

esforço material e moral, para a Dia 2-8--18 - Ubiratan x Cara-
r-calizaçáo de tão almejada obra. "a na - 27 x 25
Finalizando, o orador, fez especiais Dia 6-8-4.8 - 12 Agosto x Tau-
elogios ao Reverendissimo Padre haté _ 23 x 21.

RENSE X BOCATUVA.

Roberto Virobeck e Prefeito Ar- Dia 0-.8-/18 _ Ubiratan x B. Ver-
"O "r. J. D., por unanimidade,

noldo Souza, pelo muito que fizc- (le _ 35 x 25.
resolveu aplicar ao atleta Luiz

rt.m em beneficio daquele Campo. D' 9 Antonio Pires, a pena de suspen-la -8-18 - Caravana x Figuei-
rense _ 26 x 18,

são por 15 dias, ele acordo com o

cato 3,33° do C. B. F."Dia 9-8-"8 - Ublratan I', x .. Ira 100 TABELA DE TREINOS- 23 x 10.

A SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DA XIva OLIMPIADA

WJ;:MBLEY, 16 - Assistiram a cerimônia de encerramento elas Olim
piadas 84.000 pessoas que superlotavam o Estádio Real. Apagada a Cha
ma Olímpica, a bandeira de seda, com os seus cinco círculos entrelaçados,
foi entregue ao prefeito de Londres convocando-se então a juventuele do

'

mundo para reunir-se em Helsingfortl na Finlandia em 1952 quando se

realizarão os Jogos da XV Olimpiada. J. Siegfid Sdstron presidente do Co
mité Internacional, proclamou que conquanto não sirvam os Jogos pa
ra impor a paz, eles dão pelo menos, "a oportunidade à juventude de todo
o munelo demonstrar que os homens de toda a terra são irmãos", Ao con

trário do que se registrou no dia da inauguração não houve desfile de
atletas. As bandeiras das 51 nações concorrentes foram conduzidas por es
coteiros enquanto soavam as trombetas ao estilo medieval. Fora do Está
dio, a artilharia saudou o encerramento dos Jogos, enquanto um grande
corei entoava o hino olímpico. Ao ser apagada a Chama. eram 6,30 horas
da tarde.

Assistiram aos Jogos Olímpicos de,48, em todo o seu desenrolar, cêr
ca de um e meio milhão de pessoas.

�ampo de Desportos da Congregação
Mal'iana de S. Pedro de Alcântara

A cerimônia que teve lugar ás 13

horas, daquele dia, contou com as

sistência calculada em duas mil

pessoas. Precisamente ás 12 e 1/2
horas, partiam da séde do distrito,
com destino ao Campo, o Heven
rendissimo Vigário da Parochia, Pa
dre Roberto Virobeck, Prefeito sr.

Arnaldo Souza, Angelo Maciel, Juiz
de Direito-em exercício, dr, Homero
Gomes de Miranda, Diretor da Co
l�nia Santa Teresa, Vereadores Sil
vestre Filippi, José Lino Kretezer e

Valter Borges, Manoel Rosa, Dele

gado de policia, João Rodrigues de

Araujo Inspetor Escolar, João Ama

ro Vieira, Juiz de Paz da Séde, Má-

A seguir foi, ainda, o sr. Arnol

do Souza, convidado a cortar a fila

simbo lica, ato esse secundado por
um brilhante discurso, proferido
pelo orador elo Ipiranga F. Co sr.

João Rodrigues de Araujo, o qual
rio Vieira da Rosa, e funcionários" em belissimas palavras, expressou a

os membros da .diretoria do Ipirau- gratidão ela dietoria .rlo Ipiraugu,
ga F. C. 81'S. Enclides Souza, Arnal- "por terem sielo os seus jogadores
'do Silva, João Albino Ramos Jú-" (hs�,ingllidos para participarem. no
nior, Carlos Malagoli e Virgilio

I
jo,�;[\ iuaugur-al.

.

Pedro de Espindola, diretoria do r) cve, depois, Iogar a ceriruo niu

!Aimo-:é F
..
C. jogad�re,s devidamen- de henzil�lent? e batismo da .ba:1cIci

te umformlzados, e lnumeras outras ra do Allllore F. C., seguwdo-se,
pessôas cujos nomes nã'o 'nos foi logo após, o jogo entre as dua;:;

possivel anotar. Logo após a chegada equipes, sain·do vencedora a :lo
das autoridades,. entidades espoJ'ti- 1piranga pelo escore de 3 x 1. Ser
vas e o povo em geral, ao Campo àe viu de arbitro ela partida o conhf'

Desportos, o Rev. Padre Roberto cido Juiz Arnaldo Silva. ,

DEPARTA,MEN1'0 MÉDJ'eO DA F. A. C. E.
Sob a direção do dr. Vidal Dutra Filho! inleligência moça e en-,

{usiast�, o D. M. da F. A. C. E. entra em atividade paTa proplU"cionar
:!lOS ,aUetas, uma assistência médica.

Quinta-feira, dia 19 de agôslo, na Facu1dade de Direito. ás 17

horas 8el'á realizado o exame clílDico dos proyá veis, atletas que irão

representar nosso E:staelo, nos IX Jogos Universitários Brasileiros.

DElPAR'll.!\!lVIElNTO 'TÉlCNIGO
O D. T. soliciLa aos atletas abaixo relacionados, que compareçam

quinta-feira, dia 19, ás 17 horas na F.aculdade ·de Direito, a.fim de Li
I'arem fotogra.fias (3x4) que serão ane:xcadas ás fichas individua:is e

biométricas.
Os que já possuem fotog'raJias p,eclimos ent.reg·llem 5 delas ao co-

lega Renato A. Nascim®to. \
Walmor Silva - Geraldo Sal€s - 08ui Kir&ten --.- Alvaro Bedus='

chi - AdeI'lbal AJcânLara - Erwim - Clooio Peduschd - Acy - Ni
valdo - Tamoio - M.ackowiesky - Àlelo - Renato V.alente :_ Rena
to Nascimento - Amilton Hidetbranclo - Artur Boos - Silvio Sonci
ni - T.heodócio AtheTino '- Ari Melo - Alfredo Russi Nelson

Szpoganicz - Eugênio Vieira - Wanderley - 'Valler Jorg'e José -

Vinicio Olinger - Lido Hauer - José A. Santiago - Ayres - Fulvio
Hélio Milton - Eduardo Lu:,: - Brognóli - Osni Cardoso - Nelson
,A'breu - Hélio ·Caldeira - Jaimor - Er.asmo - Saul - Roy Balista.

Avisamos que os atletas que 'não entregarem as fotografias até o

·dia 19, não poderão toma1' parle no:! IX Jogos Universitários.

'I1REINO DE BASQUE1'E E VOLEI
Hoj,e, dia 18, quarta-feira, ás 7 horas da manhã, na Policia Mili

iar serão realizados lreinos de basquete e volei.
Estão convocados: Erwin - Acy - Cláudio - Yalenle - 08ni

- C;el'aldo - Alvaro - AclerlJal - Renato - 'Valmor - João - Boas
Hildebrando ,- Aklo - Ni"aldo - Tamoio - Saul - Russi.

,

Dia 23-8-48 - Inicio do returno
seguinte inscrição:de Basquetebol entre os quatro Waldir Ricardo de Oliveira paraprimeiros colocados no turno. '

(1 BOCAWVA E. C.
de

.
9° - JULGAMENTO DO T.J. D.
'I'ornar publico que o T. J.

11., aprovando os processos nOs.
20/4.8 e 21/"8, deferiu o seguinteCaravana x Lira despacho.
PHOCESSQS N° 20/4.8 - AVAi

x B. X FWOEIREi\SE;

FEDERAÇÃO A'I'LETICA CATA
RJi\ENSE

CONSEL HO 'J'ECNTCO
N01'A , OFICIAL

Dia 19-8--\8 _,_ HecelJimenlo elas

inscrições até as H ho ras para o

cnrnpeona l o ci larlino de Atletismo
que será r'calizado no dia 22 no

Esládio Nilo Ohavos do '1 'LO B. C.
Dia 21-8-i8 - Sorleio dos jo

gos de Basquetebol (returno) e

início dos jogos ele Voleibol.
Dia 21-8-i8 - Iteccbímento elas

inscrições para o. campeonato de
voleibol masculino, sendo o pruso
de cneeri-amen to a I é as H h oras.
Dia 2.2-8-4.8' - Campeonato Ci

ladino de A llétismo,

DA NOTA.,-OFTCIAL N° 21/48 DA

F. C. D.

-

11lTZ, hoje ás 5 e 7,30 horas
Lltirua Exibição

i\Iaria Fclix, a encantadora estrtela
de .,Amok " - Fernando Soler
Antônio Badá

.i\IULHEH SE.:\J AUlA
No programa: O Esporte em ,Mar

cha - Nacional
Preços: c-s 4,80 e 3,00
Censura até 18 anos.

ROXY, hoje ás 7,30 horas
Ultima Exibição

Katrhyn Grayson - Frank
tra __;_ Jimmy Dui-yant

ACONTECEU ASSIM
No programa: O Combate à ma

lária em Santa Catarina - Nacio
nal Metro Jornal - Atualidades
Preços: Cr$ 4,80 e 3,00
Censura até 14 anos.

Sina-

.

0,' _

,
..

RITZ, amanhã
O PODEROSO MC GURK

R1TZ e ROXY, domingo
CARNEGIE HALL

�

ODEON, hoje á� 5 e 7,30 horas
Sessões elas Moças

Uma agraelabilissima história de
amôr
Momentos de torcidas eletrizan-

tes

Uma sensação por minuto
COM: Tom Neal - Adele Mar-a
No programa: 10 Aqui começa o-

Patriotismo � Nacional 2° Abrindo
Horizontes - Short
Preços:
Sras, e sritas Cr$ 1,20
Estudantes e meias Cr$ 2;o1lr
Cavalheiros "', ... ,.. Cr.� 3,00
Censura até 10 anos.

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

. ......... '
.. � .....

Dia 25-CH8 - B. Yerele x

Extraímos os seguintes itens:

2a - TRASNFERENCIA - Conce

der as seguintes transferências:

Kah l Boabaiel para o Paula Ra

mos; Olcmar Gonçalves para o C.

R. Flamengo ela L. J. D.

3° - REGISTRO - Deferir os

seguintes registros :

N°. - 6·375 - Pedro Francis

co B. Bard io pelo Palmeiras L. B.

D.

N°. _:_ 6.376 - Orlando Bianch i

-ui pelo Palmeiras L. :IiI., D.,
N°. 6.:377 - Helio Gar rozi pelo

Palmeiras L. B. D.

N°. - TNSCRrçÃO - Deferir a

I;VIPERIAL, hoje ás 7,30 horas
... e o sucesso continua

DEBIL É A CARNE

Dia 17 'I'erça-Icra
COM: Rcx Harrison - Maurere

- Paula O'Harà

Bo-
No programa: 1° São Lourenço.

- Nacional Imperial Filmes 2° Fox,

Airplan Nc'ws .ü .» 60 - Atualida
des

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

" O T :J. D., resolveu em sessão
12 nesta data, por unanimidade, dei-

xar de tomai' conhecimenlo doDia 2-7-'10 - B. Verde x Lira -

20 x 18.
recurso por Ier sido apresentado
Iúra do pr-azo legal não ler Iun
dameuto",

gueirense - 22 x 21.
Dia 13-8-"-8 - 12 Agosto x Lira

caiuva E, C.
� Vencedor 12 Agosto. W. C.
A 1, Dia 19 -, Q.uinta-feir apucar á fi] iada Lira 'I'enís

Clube a: mulla de Cr$ 50,00 por não
F. C.

ter com.parecido Com
Dia 20 - Sexta-feira - Figuei-

o ·seu quadl'o
rense F. C.de basCjuetebol para disputar a

parlida marcada. com a congenere
'\. -"\.. Barriga Yeede, multa e�ta
d€ aCOf'elo com o arUg'o 29 dos Es-

O AVAt JOGARA EM CA-;\lOIN fIAS

ta' utos deskl Federado.
Floriauópolis, 14 d'e Ag'osto de

1918.

IPIRANGA E TRÊS BARRAS OS
ADVERSÁRroS

Os dois jogos do Avai que serã,o
paI'le integTanLe elas festividades .

comemorativas à passagem do, vi- . DE TRANSPORTES AE:I:!EOS LTOA.

,gesimo quinto <Qniversário ele el,e-,·vayão á categoria ele cidade, de Ca-
•••••.•........••.•...•...•.• • .••

nOinhas, serão sob o alto patrocinio S' t"d.e sua "Edição Esportiva" e "Bar- '

. orve erlanga-Verde". . . ,

Seus adversários serão os -nossos
Vende-se uma em"otImo estado.

nãú menos categol'izados e conhe- Tratar com HaroldQ Glavan, à:.
cicios gremios Ipiranga. e Três Bar.. Rua Joã'o Pinto n. 6.
rãS, dois clubes possuidores ele le-
gitimos expqentes do peból serrano �... •. o •••••••••••• ' •••• o' o'••••••

e {'staduaJ, e que estão em plenas FERID�S, REUM�'l'ISMO E
couelições de representaeem con- PLACAS SIFILlTICAS
dignamenle o nosso futebol. IJlixir de 1l1Rllnel·r�No dia 22 o [piranga enfrentará n I I ti t'h,y', u
o AvaJ, e no dia seguinte, (�a 23, Medicaçêio auxiliar no tratam-ento
c:!Jwl"a a.o Teês Barras, medir [or- da lif,li.
ç'as com o letra-campeão.

. PAHTIRA DIA 20 IOleo de PeixeA luzida embaixada de fulebol
elo A,yaí parlirá da Capital elia 20, i COMPRA-SE QUA�TJDADE E
lif.la manhã, viajando em duas li- PAGA-SE BO":\1 PREÇO. TRA'L\R

A mOl1";ine� e uma caminhonet� "De; Á RUA CONSELHEIRO �\lAFR \. 41.
, Süt�, cllrelampnte a, CaI�oll1has, F- ORIA;\/ 'PCU- _ CUX\ PDS-aqm drvendo chegar' a tardmha elo' L. ,o) i.:. . .-

I rnesmo dia. l TAL 12�, w

Dia 12-8-18
Lira - 20 x H.
Di a 13-8-/18 - B. Verd e x Fi-

Pigueh-cnse

HeUól' Fei''l'Q/'i, Presiüenle
ConsellJO' Técnico.
PRQ8SEGUE, HOJE, O CAMPEO
NATO CITADTNO DE BASQUETE
Conforme a nu\'a tabela de jo

-:sos do Campeonato Cit.adino de

Basquele, dos prélios reslantes elo
10 turno, para hOje à noite, estão
marcados os seguintes:

1° jogo: Taubaté x Fig·ueirense.
2° jogo: Clube Doze x Ubiratan.

OS DEMATS JOGOS
Para apl'essar a finalização do 1°

lurllo o COllsêlho Técnico delibe-
1'0U que os demais jogos do mes

mo sejam real izados dü\riamente,
estabelecendo esta tabela:
QUAR.TA: Doze x Fig'ueil'ense
Lira x Taubalé.
6a: FEIRA: Caravana x Do�e
l'aubalé x Barriga-Verde.
SABADO: Ubiratan x Fig'ueiren

sr; 'raulJalé x Caravana do. Ar.

no centro

Pn,OCESSO N° 21/118 - FIGUEr-

Determinar 'a seguinte na semana
x próxima :

Ramos E. C.
Dia 18 - Quarta-feira

Ctll1oinhas, (Do "Barrig'a-Ver-
ele Esportivo") � Com absoluta
GPrl eza pa.delYIOS informar que é

do ccrtis.silna a vinda do Avaí F. C. de
Florianópolis.
As negociações já foram encrr

r::\das satis:fal.ól'iamente, e se Deus
qllÍzer, nos dias 22 e 23 veremos
Pnl ação o tct['a-campeão do Estado
ertl nossos gi'amados.

Avaí

ODEON, sexta-feira
O CAPITÃO DE CASTELA

,AoAA.,..................,.,._._._-_-_-_-.._ ...._._-........,,;

DR. RAFAEL G CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADV'OGADOS
Escritório: Rua João Pinto

n o 18 -. Florianópolis

. .

Vende-se uma, para resi'
dsncia.
Escritór io Imobiliárió
L. Alves.
Rua Deodoro, 35.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Clínica Médica e Cirúrgica do
Diretor da lVlaternidade e médico do DR. AUJOR LUZ

Hospitu l de Cariflade 1\" 'do
I ' .

.e Ico-Operador-Parteiro
CLlNICA DE SENHOHAS - CI- Doenças internas de Adultos e

. . _RUHGIA PAHTOS I' Crianças
�ag��s:,ICO, controle. e • tratal:!(�nto Alta Cirurgia - Cirurgia Geral _

�peclahzado d� g_ravldes. Dl�tur-I Doenças de Senhoras _ Partos �.
.j})OS da a.dole�cencla e da I�en�pau- ; Vias Urinárias _ Rins _ Coração Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais,
ea, !ertubaçoes menstruais, !:Ifl'l" _ Pulmões _ Estornago _ Figado dendo mais outros beneficios de caráter assistencial.

::maçoes e tumures do aparelho geui- Tratamento da Tuberculose Representante em Florianópolis:
bll feminino. Pulmonar

.

PEDRO NUNES

Operações do utero, ovários, trcm- Radiologia Clínica (Raios X) Rua 24 de Maio 801 (Estreito)

]l1ilS, apendice, hérnias, varizes, etc. Eletrocardiografia _ Ondas Curtas' Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da Jóia

Cirurgia plástica do perineo
.

(ru- Indutotermia EIetro Cirurgia inicial de Cr$ 1\1,00 apenas.

'turas) Ultra-Violeta � Infra-Vermelho Participação nos lucros

ASSISTENCIA AO PAHTO E Oi'E- Consultório e residência:
RAÇõES OBSTÉTRICAS Praça Pereira e Oliveira (atráz do

lDoenças glandulares, tiroide, ová- Tribunal). Rua.Santos Dumont, n. 8.
rios, hípopíse, etc.) . Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6
llisturbios nervosos - Esterilidade

_ Fone 841. FLORIANóPOLIS

DR. LINS NEVES

�- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - TcI.
1.461
Resíd. R. 7 de Setembro - Edif,

[;ruz e Souza - Tel. 846.
t __-------- ___

�Dr. Newton D'Avila
Operações - Vias Urinárias -

.Doenças dos intestinos, reto, anua e

Bcmorroidas. Tratamento da colite
amebiana.

. Fisioterapia - Infra Vermelho.
!C""'1>lt.: 'Vitor Meireles, 23. Alende
�i.\�iamente à. 11,30 hrs. e á tlfrde,
·d2S 16 hrs. em diante Residência:
Vidal Ramos, D. 66 - Fane 1.667

IDR. POLYDORO ERNANI DE S·

THIAGO
Médico e parteÍJ'''

Do Hospital de Cari,dade de f1<:-;

riànópolis. Assistente da
!\Iatenúdade

IDoenças dos órgãos internos, es)e·

dalmente do coração e vasos'

Do.enças da tiroide e demais gl:m-'
duIas internas

CHnica e cirurgia de senhora,; -

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR-·

mOGRAFIA - METABOLISMO
BASAL

'B;ORARIO DE CONSULTAS: _.

"Pela manhã das 10,30 ás 12

horas
Á tarde das 15 ás 19 horas"

CONSULTóRIO:
Rua Vital' Meireles !!l. 18

Fone manual 1.702
RESIDÉNCIA;

Avenida Trompowski 62
Fone manual 766

..& Tintur�a Cruzeiro é .a que
melhor me serve -- Tiradentes,

4�

-_.- --- ----

AVALlACÕES
Tendo necessidade de cornprar

DR. A. SANTAELA uma ENCERADEIRA ELÉTRICA,
(Formado pela Faculdade Nac!o· l.E(iALI�AÇOfS afim de facilitar minha profissão de
nal de Medicil1rl da Universidade ADMltiISWAÇA-O ENCERADOR, tomo a liberdade de

do Brasil) Ó
TEiEFOIrC: /lu,< Df'ODODO • 35

.'
•

d b
Médico por concurso da Asststên-. .

Dr li'! VEIS �. 784 nOI7/AffOPOL/S -SANTA CATARINA apelar para as pessoas e om co-

era a 'Psicopatas do Distrito
rrc. ração, afira de conseguir reunir a

FE!del'al importância necessária á referida
Ex·lnterl1'<} de Hospital P"Jquiá· RUA CONSELHEIRO. MAFRA, casa granâe com 6 quartos, sal.a ha- aquisição. Muito grato fica-lhes o
trico da ���:��ti.?ed�i_�yeiáril) nheiro -etc. Serve .[am;bem para eomérnío. Preço Cr$ 220.000,00. Encerador J08€ J)E OLIVEIRA.

Ex·interno da Si'lntà Casa ele Ui· RUA CONSELHEIRO MAFRA, prédio de comércio COm 2 pavimen-I ••.........•. ;... . .... , ........•

ser ícórdta do Rio dê Janeiro
.

tos. Preço Cl'$ 350.'ÜOO,oo. PASTA DENTALOLíNICA MW���OSASDOENÇAS .

ROA DEODORO, prédio com 6 quartos e demais instalações. pre-l ROBINSON
ConsultQl'IO: EcUfício Amélia' ÇO Cr$. 250'.000',0'0. . .

N��si(!iÍl�á�a: 3itua Alvaro de
RUA ALMIRANTE LAMEGO, étimo prédio, 'Construido em terre-

I

valhe, 70.
. car-

BO de 17 x 30, Lorlo murado, Com 4 quartos, 'etc. Preço Cr$ i90.00.0;QO. i·
.. ······· .

Das is às 18 horas RUA RUI BARBOSA, casa com' 5 quartos, construida em terrenc

co,,;;�A���e:_ 12Q8.
'., de 2" x 86. Preco c-s 120'.000',00

"Residênçia _ 1.305. ; RUA JOSÉ J\li'ENDES, bangalô novo, com 3 quartos, etc., censtrui-
_ ..�

,

dó em lerreno de mal'inha. Pl'eco Cr$ 50'.100,0€1.
Dr. M. S. Cavalcanti. RUA RIO GRANDE DO SUL, casa com 2 quarÜlS; tendo e terreno

Clinica e,,�lu'�ivaPlente,_ ile :criança•.
; 10' X 4.0'. P'r,eço Cr$ $5.00'0',00. .

I
Rua Saldanha Marinho, 10 , RrIA ALMIRANTE LAMEGO, 2 pequenas casas constrmdas em

ter_,
Telefon� M. '732 : reno tle 5'1 x 70'. Preço Cr'$ 8.0.000,00. 'UAVOLUNTAR'OS OA PATROA N'" ,. AHO�.

'D Rold· C ---:--�. RUA SA.NTOS SARAIVA (Estreito.), bao.galô comPlet.amente DOVB, '"'''.''''.''' ,a".",,,� ..".. , ...." ••• " •••�

.

r.
. ao ons�nl ; (;om 3 q\!artos e demais inslala.ções. Preço Cr$. 100.GOO,ao. . A

� l! '1 S C'
.

�iffJ;.Qr� �?ttsT1ASA1fA CI· RUA 7 DE SETEMBRO, casa com 2 quartos, etc. etc.' Preço Cr$ ,g:enClil.ver.a ;par., . alarma

. N'fIORAS:ç _ PAR'tOS.� S�
40.0(}O,oo. .

Rua F.eltpe 'Schm1dt. 2Z�·Sob.

Fordmad"t< pela 'dFaclIl,datie de Medi- RUA 7 DE -SETEMBRO (Estreite), casa com 4 quartos, et�. Preço C. Pa�ta.t, 69· T/el. «.Pro,tetors»
c.na " 'o'verSl ade 'de São Paulo C·<I!

-

5 000
. <...

. '.. ,

onde foi .<lssisteJ;tte por vâi'íQS ano. � r",;). ,DO.
.

' FLORIAlVOPOLIS
Seniça CirúYJ;1.iccl do 'Proi. Alípio CAPÜÉJRAS, c-asa com 2 E}uartos, etc., tendo o te!l'reno a área de � •• '.' •• ; ; •• : •• " ..� ; .•...••

. . :Cor':,éia .Neto
'

!>6.0Q.Om2, Preço Cr$ 5.o.000fo. EJ
.

ri 'Ó· d"C.rurgla, dI' estolf"IÍ\'O e via� circula· C POETR"" d d 3 ,t .... h" SI' t fIO B
res, int�stirtnl! delgado e grosso, .lira;' �.� :\''', Easa �s?c_IJpa a com, qual os, lJ3n elro, agua quen-. ti . Ii .

de •. rIns, prlÍ'stata, �e:lti!:a, utero, te e frla, msl alaçao sal1l tarla, etc. Preço Cr$ 60.000,00. "

avarios e trotnp!'s. Varicocele. hidre>
- TERRENOS "dvftIJ8tL••Censult:i.��re'D;!ar:;e!á/ 5 hh���: à rua
RUA RUI BAI),BOSA, tendo 8,50 x �. 'Preço Cr$ f 5.f1(1),oo. .lI U\1 U a

Felipe S�h",idt, ?1 (altos d:!' Cá.. RUA CONSELHEIRO SOUZA FRANÇA,. tendo 15 x 3·0. Preço 'Cr$' DRS.Pataisl». Tele!. 1.598
.

1,0000 00 \
Residência, �:;�f.E�:\'761unior, 170;,

.

R(rA' BTA. LUZIA \E;:;lreito), Lend8 50 X 40. Preço Cr$ 50,000,OQ.· José Pinós .'ereira
RUA GERAL. (EstreiLQ), tendo 20 x 45 (fundos rua Tijuca).. Pre-

I re'b�sUão Adroald.o Deréi'r'á .'.
: tO Cr$ 20.GOO,00.

'.

� ...

GabrIel Pereira, Borges forte,s

UHEVROLET - ESPHCL"'-L DE

LBXO 194.2
Vende-se de 4 portas em exce

lentes condições, côr verde (dual!
tonalidades), equipado com étí

eonce- mo rádio "Deles", faróis de ne

i hlina, f'arolete lateral, ventilador e

I torrado com palhinha americana,
Pre�,o - Cr$ 55:000,0.0. Tratar á

,rua Becaíuva i', diáriamení.e até

,ás 1 i HOras.

TECNICOS

,'o

o EI cHil J e r e- r e u

desEl'Ivolvimento

necessita d·e técnic02

em ·todas (la

7

yprofiasões

f,IVRARI-A ROSA
Rua Deodoro, 33 - Fpolia.
A tende pelo Serviço

Reembolso Po>.;tal.

Livros Têcníces
em geral

lI'Jo8>lI'I_�*__O..III...t!IIl!I>i�.**•••••••••aI����

II C I T L II

Dr. tiudtllfo lL 6.
P�reira

Ad'lfogado-ContabUista
Civel -- Comercial

Constituições d. sociedadeS!
e aer,\1:i'Coe cQ.relJ.to., em: g,ral .

OrgórdzaçõtiIJ contebeilt.
Registrai oe marcas. di.pGn·do.
no Rio, de co'lre,pondente.

E�erit6rio ; Rua Alvaro de
Carvalho n. 43.

Dali 8 à. 12 horall.
Tel.foRe i494

I'
.

É'scrité'rio'
.

Técnléo
.

I Cid Rocha Ame!,,,1

li ENGENHEIRO CIVIL
. Aviso aos srs. interessados que,

tendo regressado de -sua viajem aes

Estados Unidos da América do Nor

te e países visinhos, o Dr. Cid Ro

cha Amaral reabrirá seu �scritórie
1 (Rua Prcsldente Coutinhc n. 22),

I
nos primeiros dias de agôsto, espe

r��do conti_nuar a HJcrec.er �s espe

f ciars atenções de seus anugcs e

clientes.
Pedre Medelres, Auxiliar

• ••••••• : • • • •• • ••••••••• ,{. t •• �

. .

Empregue bem o seu dinhel

ró, comprando ações do "CoM
gio Barriga-Ver(le".

.

.

Encerodor

0.:. Paalo' Foate.
.Clinico e op.erador FAZENDOLA E INDUSTRIA

COD8ultórió·: !tua Vitor �eirele., �6. B,\RREIROS, peEfuena fazenda, com pastagem para 30 cabeças,
Tereíene: 1.'405. •

d t' d d ti d d' t d
..

f
Con.ultas das 10 ã. 12 " <ia. 14 ta

('om uma 111 us na e pro l os e man loca. sagu, e C., emal5 lU or-
. Rua VÍgá.rio José Inácio n. 358

15 hrs. Residência: Rua Blumenau, mações não-se neste Escritório. PreGo Cr$ 280 ..000,00.
.

22. - Telefane: 1.620' HIPOTE-CAS Porto Alegre -- Rio 'G. do Sul
-

D·�M'-:- 111'. dh
' A.cej IIiI capital para empregar sôbre gal:antias hipotecárias. Sigili.

r. arlo "en 181m � absoluto.
Cllnica médica de adult9S 'c crían�,)�-----------------------_...._--

Consultório - Trajano, 29
T.elef. M. 769

Consulta das 4 as 6 hor�a
Ir.uidência: Felipe 'Schmidt D. JS.

.

Telef. 812

o "Colégio Barriga-Verde" eamita" Grevat.lô Pii8m� If
está constl'uido o seu majesto-I Meia&! dai melhore.; pelai. n e·

·80 prédio e necessita de sua,. nore. preCE" .6· n. CASA' MIS
"lali@sa colaboração. CELANEA - Ruoe M�fr ..

Rue Felippe Schmidt 48

VESTIR-SE COM CONFORTOQUER E ElEti.4NCIA 7
Pracislas
....... � � ' ..

PROÇURE

Alfaiataria
A

Mello
I

I.' EscritlSria rece. organizado,.
; ,rllcisa de "pracistas" Jlara traba-

Illhare.m
nesta cidade e no interior,

I um artigos de fácil venda,. e com

i hoa margem de lucro.

I lliformações á Praça Ú; de Nel
I !

vembro 22, 2° anda.r, das 8 ás 12

- #'iJiIi'ffl*H =-PUA W""'mN

I
I
-'

Fabrioante 8 disbibuidores das afamadolll oon

foççõ•• -DISTINTA·· o' RIVET. P"t:l!!ue um g1'01''''
d. lJo:rtimonto d® cClmamirailt I'isccuio••

'

brhul
bana 8 ba!'otoll. �lgodõelll,�motl'inll! e fl'l1iomentoli
pali'01. c:dfaia.��ll!i que recebo di:rl'l1tCl!ment.. doa

Snril� Com(i)l!'cl�mt"llI de lntlftl'iCJI tll<t� lIIentido d. Ih. fa�$r.ril. 'Im4l<

l-"lQ!';'kl�6pt3U!!t. � FILElUS em BI��aru:m " Lajeu.
fdbl'�C(UI� "l;amc"A CAPITAL" c:h�mfil!ll QI.'hftgli!o d@1i!

Vllld.te.l c.n'l:�!f. dllil ef$t'lt(!K'�m �Ut'lUII llI<u-nJ)rcIllJ MATRiZ �in

W1iWdWM

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



<:ERVICO DE
� t.AETEO.ROLOGIA
\ Previsão do Tempo, atp 14 ho-
I
í Tas do' dia 18.

I Tempo: Instavel.
I Temperatura: Em elevação.

,.__,� I Ventos: Do quadrante sul mode-

Gte Agosto de 1948 ! radós.
, \ Temperaturas extremas' de hoje

Municipal;
foram: Máxima 19,5. Minima 14,0.

I ARNOLDO SUAREZ CUNEO

Congratulações á «A G.zeta».-O projeto de au- Cirurgião-Del1dista.
E d' C � d· d P

,

i Raios X - Inh-a-Vcrmclho-Díater-
mento. - men .5 ao o I go e osturas. ! Raios:s. _ Infr-a-Vermelho-

o se. Batista Per-cira presírtíu a das ao Código de Posturas, ora! Diatermia'
sessão ordinária ele segunda-Feira em andamento na Câmara, o

,5,1:'1 Curso de especialização em

última, deter rríinaudo, ao consta-
. Manoel. Donato da Luz, d� LDN"

dentaduras
;iar a presença de 13 81'S. V�reado� apresentou as de sua. autorla; s�n- Exclusivamente com hora marcada
res a leitura da ala, que Ioi apro- elo o projeto encaminhado. a Co-, D Arcipreste Paiva n. 17 _ Te-,

,.

d
. -

l t ãeví I nua
vada e, em seguida, da matérí a o ll11SSaO compe en e, para os Q -

.

lef'oue 1.427
expediente, que constou de telegra- dos fi ns. , Florianópolis
mas. 'l'''�ão havendo ma léria para a

, COl\Gl1A'fULAÇõES A ordem do dia, f'oi a sessão encer- ••....

pÀSTÂ'
.

DK�TAi
...... '

"A GAZET�-\." rada, e outra convocada para o
I

O prill1eir� a '":" da ,ll'ilmna I dia imediato.
.

'ROBINSON

!O,:.)� :il�n�i�I��a�l'!l�;,�Od��il;\L�Cl: Veteranos e' Hero' I·S da Segundareprt'�('ntado na solenidade de ,

posse da nova diretoria da União

G d G
.

Benef'icenl.e dos Chaurf'eurs de ran e uerraSanla Catarina, a 13 elo eorrente,
_

'referi LI-se ao aniversário de í'un- A Secrelária Geral do I\Hnisté_,res mqrLcs no. teal�o de operaç,oes

dação de nossa confreira "A GA- rio da Guérra, solicita que, os re- de guerra e, aos \'1l1mad_O�. :,el�.SZETA", ante-ontem transcorrido, ser-vistas feridos em ação c1uran-1 (orpeeleamentos._ dos n�v�o" rasi-
,

'I -,
-

.' .' I iros 1')01' oca'l'W ela ultima g1'an-requerendo volo ele cungr-atu açoes : te a campanha da Itália, assun co- erres, � "

..

"

áquele órgão de nossa imprr-nsa, o limo os pais e herdeiros elos mí lita- ele gueira, se. dir-ijam ,POI,' c���:qur- foi unanimemente aprovado. OLl oulro meio qualquer, aqi
. I

H
·

d Secret ari.a, localizada 1)10 8° andar

O PROJE1'0 DE :\.U:VIENTO
.

Dje no passa o do Palácio ela Guerra, no Dislrito

Em seguida o sr. Armando'
. Federal, solicitando a condecora-

, , . A dala de hoje recorda-,nos c.lue. ção "Sangue do Brasil", com asAssis, da bancada majori íária, en-
II

eaminhou á Mesa, com parecer fa-
- em 1648: o bru,\'o. e�nque quais foram agraciados os 're1'eri-

,

Dias repeliu, na Estâucia, um al.a-
dos mí liíares, esclarecendo devi-vorâvel da Comi&são de Saúde, o

B 1 '

que do Coronel holandês r incu:
damente o gráu ele parentesco, re-projeto do Executivo Municipal, d- em 1648, os holandeses a
sidência Iocalidadc, município ereferente á reestruturação .do qua- S-ao'Fortaleza de São Mig'ucl, em E;tado, para a devida remessa dacIro do funcionalismo, senelo dis-

aos
v

tribuido, enlão, para a Comiss1'l0 P.aulo ele Loanda, propuzeram condecoração em aprê�o.
brasile.iros, capilulação;de Obras' Públicas.

_ em 1831, foi criada, no Brasil

a Gual'Cla Nacional, sujeiLa ao Mi

nislrrio da Justiça, prestando re

levantes serviços nas guerras de

1851 e 1864;
- em 1835, prosseguiram, em

Belém do Pará, os combaLes da

revolução aos "cabanos;
- em '1838, foi feila pelo Gene-

ral Cunha �'l'Íatos e cónego Januá

rio da Cunha Barbosa, uma pro

posla para criação de um InsCilu
to í:lTstóricó e Geog'rá rico Brasi

leiro, (}Ue fói aprovada no diQ i,{'.

guinte e i,naugnranelo-se o Insti-

tuto a 21 de outubro;

Na Câmara

B:\IENDAS
·Com o término, nessa sessão, ,do

,:prazo para apresentação de emen-

Artigos de uso

doméstico
VoeI: poderú ganIrar de Cr$

',50,80 Ú Crs 100,00 diários, venden
do artigos de consul1lo domestico.

Informaçõu na Praça 1 ele N9�
VCll1bro n. 22 - 2° andar.

klin da Silveira Távora, nascielo
!lo Ceará' em 13 de junho de 1842;

- em 1893, no Rio de Janeir'o,
faleceu o General José .A!nLônio
Corrêa da Câmara, Visconde de

Pelotas, nascido em Pôrto Alegre
em 17 de fevereiro de 1824;

And1;é Nilo 'J.'adasco

JIlitler e Eva Braun
serão iulgados '

Francfort, 17 (U. P.) - Adolf
Hitler e Eva Braun vão 'ser julgados
Pela Côrte de Extradição de NIu

sairam vencedores;�ich, em Setembro próximo.
_ em 1888, .no Rio de Janeiro,Mas isso não quer dizer' que o

faleceu o romancista João Fran
"fuebrer" tenha aparecido. Junta-
mente com sua espôsa, ele será jul
,gado á revelia, l}ara que a jusli
c,)a possa dispor dos bens 'dó' casal.

Nessa ocasião, o advogado dos
pais de Eva Braun pedirá ao Tri
buanl que estabeleça os fatos do
"suicí-dio de Adolf ,e Eva".

� em 18(59, nas matas ele Ca

gtlijul'u, entre Barroso-Grande e

Cara'guatai, tnavaram-se comba
Les enlre parag'uaios do Tenente
Coronel Vernal e brasireiros do

General Victorino MÜ'nteiro, que

Recurso confra alo
Prefeito João Colin

A Comissão de Justiça aprovou, por unanimidade, o requerimento do
deputado sr. Ribas Ramos, no sentido serem conGédidos oito dias de pra
zo, para que o Prefeito de Joinvile prestc informações sôbr.e o recurso

interposto, perante a Assembléia Legislativa, pela Associação Comercial e
Industrial, de Joi'nvile, contra o aumento do Impôsto de Licença, para o

exercício de 1948.
w__• • -.- "••- _·_-_._-_- -.-.-_-.__-_-.-.-_-.-_-._. ._.-.-,.,.

;

do

Instituto Brasil - Estados IInldos
CONVITE

A partil' dI' 5a feira p, (dia 19). estará aberla ao público, a EXPO
SIÇ_�O DE LITVRO:S JINFA!NT'TS NORTE-AiWERT,CANo'S, consLando de
mais de dnzentos livros sÜ'bre os mais variados assuntos, Lais como,
religião, sociologia, astronomia, física, geografia, história hotânica,
zoologia, agricultura, dietética, arte culinária, música, literatura, ar
(]ueowgia, ficção, d�scrição de yiagens, e etc ... , de uma especializada
biblioteca infantil.

.

A Esposição está sendo patrocinada pela União Cultural Brasil
Estados l.-nirlos, Deparl. de Educação do Est. de S. Paulo, Deparl. ele
Cull.ma rIa Prel'eilnra. de S. Paulo, Di\'isão de Bibliotecas elo Dep. :\11.1-
7licipal e Câmara Brasilrira do Lino.

Novo óleo comestivel
A Cia. S'Nilt, do Brasil, organi

sação modelar que tantos e tão

bons prodlltos tem lançado no mer

cado brasileiro, os quais pela sua

excelência sã'o apreciadissimos
lambém alél1l das nossas. fronteiras,
acaba de oferecer ao público mais

�lll produto que pela sua alta qua

lidade está obtendo a preferência
das elonas de casa.

Trata-se do puro óleo de "Gerge
Uml' marca "Sesamol" do qual fo
mos obsequiados com uma amostra

pela. firma Irmãos Glavam rel)re
sentantes aqui no Estado daquela
importante organisação.

Rio, J7 (Rio Press.) - O Pre- dl'�pl'sas rleeorrente- da con�lru-
sidenl e Dutra, em decreto, conce- �iio d()� pdifíCÍos' e ínstalações €i'

deu ao Xl in i st ér io da Guerra o maqu inária adqniritia nos Esta .. ,

crédíto especial de 16 milhões e elos Unidos para a í'ahricação de:
600 mil cruzeiros, para atender .1S munições.

Casa-Compro
Tipo "bungalow", no centro da

cidade ou imediações, ele preferên
cia com terreno na frente e fun
dos.
Detalhes e condições ele negócio

para o Escritório Imobiliário A. L.
Alves. Rua Deodoro n. 35 - Fone
784.

.111)18

Em sua edição ele sexta-feira última, êste jornal noticiou quc O>

deputado Waldcrnar Rupp, na Assembléia, falara "sôbre um surto.
de peste suína que ter.ia atacado determinada zona catarinense".

O Diário, ele ante-ontem, com aquela indigôncia mental Hue tan
to lhe flagela os escrevedores, veio sustentar que havíamos negado
a terrível epizootia. Encimando o arrazoado que o levou àquela dis
-paratada conclusão, o êmulo do Anestesio, com o titulo de Má fé ...

revelou a inexgotável opulência de suas misérias cerebrais. Ainda
em função destas, aludiu ao nosso cinismo, como se o nosso repor
ter houvesse escrito que () angelical e descompromissado sr, Rupp
discursara sôbre um surto de peste suina que NÃO teria atacado esta
ou aquela zona,

Onde está uma afirmação, o pasquinete vesgo e deshoncsto aür
mou que há uma negação! Com cinismo e má fé agem os que descem.
a esses expedientes de difícil qualificaçâo fora do Código Penal. O
articulista ajude, repetindo sovado chavão, ao nosso despeito por
estarmos fora da Assembléia. Preferimos, entretanto, a nossa situa
ção à 9-0 orador udenista auto-citado naquela nota, e que ainda se

conserva em plenário por obra e graça do generoso perdão. do sr.,

Cid Hihas.
Em situação mais ou menos semelhante, Judas optou pelo galho

ela fjgueÍl'a, como justa reparação ao seu cinismo e à má fé ."

Sôbre a peste suina nós sabemos que diversas zonas catarinen--
ses foram rudemente atacadas por êsse flagelo.

'

Sabemos, também, dos esforços. omnímodos que a Inspetoria de'
Defesa Sanitária Animal dispcndcu, primeír-o em caráter preventivo
e depois em modo pro {'j láti co, contra d mal insidioso. Não ignora
J110S que êsses esforços não datam ele dias ou meses, mas se fazem,
sentir há cêrca de dois anos, quando a' peste começou de ameaçar
as criações nacionais. l� do nosso conhecimento que aquela reparti
ção, sintonizada com a Sccrctaria . da Agricultura, e posto que de-'
sassistida da aparelhagem ideal e dos recursos gigantescos necessá
rios e indispensáveis a uma campanha contra a avassaladora peste,
tem sido ele uma operosidade tal," que despertou o entusiasmo do
próprio Ministro Daniel de Carvalho e que lhe não têm sielo negados.
os aplausos e o concurso de todos os catarinenses honestamente in
tencionados. Sabemos que obstáculos dificilimos hão que ser supc
rados para a obtenção ele qualquer êxito no combate à peste. No Hio-

,

Grande do Sul, por exemplo, nem mesmo uma energia soYiética evi-·
totl a disseminação do mal. Os Estados Unidos, nem com os seus es

petaculares crédito· de bilhi)es e com sua blitz-krieg moto-mecaniza-' I

da obtiveram mais que resultados parcialissimos.
Não necessitamos das luzes do Diário para sabermos que a pes-'

te não escolhe a côr política dos donos de suinos, para dizimá-los;.,
....:. aos suinos! Tanto mata a 'criação dos pessedistas; .como os por
cos elos uelenistasl Sabemos, ainda, que êste jornal prestou, sempre
que solicitado, o seu concurso à Secretaria da Agricultura c à Ins-·
petOl'ia, (li vulgando tuelo quanto, a critério ele uma e ele outra, fôsse
oportuno e neeessúrio sôbre o assunto. E isso sem um eentávo de
despesa, para aillbas. Sabemos, por outro Jado, que enquanto assiiu
procediamos, o órgão udenista se dava ao prazer de transcre\'el: co
mentários de jornal cio Paraná, tirando-lhes a assinatura com que
apareciam origináriamente, afim ele adquirirem' côr local. ]� de on

tem a colaboração dos do lado de hi, com os poderes públicos, no

caso de um banheiro carrapaticida. Muitos outros pormenores in-�
Leressantes são do nosso conhecin.ento. No rol deles estão eliversas.
providências salutares que vieram livrar de enormes prejuizos os co
lonos e criadores de porcos. Está, também, o'superior critério, o

inexcedivel zêJo funcional e a devoção ao trabalho do Inspetor AI
tamir Azevedo. Lutanelo bravamente, com os recursos ele que dispõe,..
a sua atuação tem sido a mais eficiente passiveI. O difícil da, .Iuta,.
por estranho que pareça, não está muitas vezes nos' porcos pestea-·
dos: está na cupidez humana!· É outra peste, que não escolhe' reli
gii)es ou pal'tidos. E o Inspetor, funcionário reconhecidamente apo-'
lítico - protes.tamos pelos tcstemunhos dos prefeitos uelenistas
a todos tem atendido, sem' outros principias políticos que os do tra-
balho. Nem assim, ftodavia, escapou ii sanha dos que, nos porcosr
vêm votos e interêsses pàrtidários. Lá vai llln exemplo, do Diário
Carioca, de 4 do corrente:
O INSPETOR DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL PERSEGUE OS

. COLONOS LIGADOS À U. D. N. DE SANTA CATARINA
AMEAÇAS AOS CRIADOHES DE CHAPECó

"Concórdia, Santa Catarina (Do correspondente) - Os colollos
dó município de Chapecó filiados da UDN, estão sofrendo Il'>da S0[-
te de ,:exame,s por parte do sr. Altamiro Azevedo, inspd\)r (ia Defe-'"
sa Sanitária Aninial, funcionário especialmente colocado nêsse pôs
to pelo senador Nerêu Ramos, e que tem por fUll.;iío prc,mover i<)da
sorte de embargos e ameaças aos colonos contrários à orientação·
partidária do PSD. A situação é dc tal gravidadé que em face' elos!.
apêlos para o .combate à peste suína, - por se tratar de colonos fi
liados à UDN o sr. Altamiro quÍs saber qual era a ficha policial de
um reclamante que publicou no jornal "A Voz de Chapecó" um co-'

l11entál:�o ao faciosó funcionário elo Mü;istério da Agricultura. Essa
atitude do inspetor e político está causando sérios preJLUZOS aos

criadores de suínos, que por não pertencerem ao PSD sofrem os.

,

maiores vexames por parte do protegido do senador NerêLl Ramos.'"
("Diário Carioca", de 4-8-1948)

Ao conspícuo deputado 'Valdemar Rllpp, absolvido p.elo huma
no instituto do indulto, entregamos os cOlllentários a êssc telegrama
pestilento.

Sabemos, finalmente, que as' fals'ifieaçi)es (io Diário, somadas
aos resmungos do perdoado J:eprescntante de Campos-Novos, não,
influem e nem ll10dificàm o panorama suíno, que, no tocante à pes
te, só poderá melhorar com o combatc eficicntc dos técnicos. QlIe o

Inspetor Altamir não esmoreça li'h obra henemérita que está reali
zando. Intriga de jornal não cura bacorinho afetado. Discurso de
deputado indultado' tanibém não substitue vacina! Na acção das a11-

toridades, na dedicação dos funcionários, no senso de responsabili
dade dos que combatem a peste, descansa a defesa de lima apreciá
vel parcela da economia catarinensc.

GUILHERME TAL

Tte. GILBERTO DA SILVA E
SENHORA

Participam aos parentes e pessoas
amigas, 0 nascimento de seu primo
gênito Zenon, ocorrido no dia 9 elo
corrente, na Maternidade "Dr. Car
los Corrêa".
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