
Enquanto na convenção udenista os oiadores afirmam
. U. D. N. é govêrno sem persegurçoes

- no PioJu(
até as testemunhas em processos.

'I'ercsin a, 17 (V. A.) - Quan- levemente, dispensando por isso p i l.al o pl'eJ('ito 111Ullicipal r dois

'(lo sele testemunbas arroladas a assistõncia médica da localicla- n�l'radol'es daquê le município, de-

na representação pedindo aberí.u- de. clarunrlo �qlle por esl ar'em ampa-

ra de ínquérito sóhre as ocorrên- O projn-icí ár-Io da pensão de- çudos dl' morte e se sentind o sem

elas policiais do município de pondo hoje na polícia, declarou garunl.i as, deixarão de l'egTessar

:::;50 Pedro se encontravam des- que havia trnnecído almóco para àque la oi da de,
cansando 'após o almóço, numa. sete pessoas, autor izado pelo de-

pensão familiar do povoado de p utado Miguel Leão, quando 11m co�srDEI'L,\-SE sEM

Natal, foi contra as mesmas des- polic ial disparou diversos tiros TL-\S O JUIZ

j'ecl1ado violento liroteio, sendo contra, a" mesmas pessoas que Terrsina, 17 (V. A.) - Em vi r-: Todavia, os recursos financeiros

duas mortas a tiros de fuzil, uma fugi ram correndo para o inl erior Inrle cio juiz eleiloral de Siío Pe-
O

.

d S d d postos à disposição do municipio de

gr-avemente ferida, as quai s se da pensão ao verejn soldados cm dro não se ;centil' com plenai> requerimento o r. eputa o cy

encontram i n let'narlas no Hospí- posição ele ataque, Declarou mais garan tias para llrocpelel' à sindi- Magalhâes Machado pedindo uI( Canoinhas, destinados a atender o

tal QeLúlio Vargas,. sendo qu� as que 110l1\·e modos c Ierirlos. De cància rlelel'minarla pelo 'I'ribu- gência para o projeto .de Jei n.;I2, nobre empreendimento, "ã agora

l'pstanLes tamhém foram jendas antro' larlo, obeg'aram a esta ca- nal Eleitm'al sobre as denún- foi aprovado por unanimidaele.'" O estâo quase esgotados, sem que, 110

CA R � A 5 D O R I () Sl�t.�;:13����il��(�:1�1!qrl��·r��l��fcaf ��::�m;ro�:��:!a��:ill�I���1:0 ��c��:!�� :��t:�Jt�'bj�:i�s::mq��n:�.��� �:i�:��
"'I oapi la l comunicar pes;;oalmenle que publicaremos amanhã, por abso- temente, o de socorrer de maneira

COnsagra/lIa-O ,de um 'homem pÚbl-.coc
os motiyo� da sna_all.lUde.

.

luta carência de espaço na presen- equitativa. a todos os que necessí-

\I (1 t d t da te edição. tassem desse valioso auxilio.

Sob o Líl.ulo acima, A lm.prensa, os discmsos dos oradores mais 'lar a o mlDIS ro Esse magnifico discurso cnca- Paira, assim, embora sôbr e Uma

'de Caçador, dír.igida pelo sr. cel, crrvtcnc iadns, \10 sul e rio norte,

4
.

ue '-Ida no' minhava à Mesa uma emenda modí- pequena parte dos flagelados, jus-

��iri Gonzaga, publicou o "eg\·,ünte: sóln-c afig·l1ra Yal:on.il, \1(' Timo-
. eronan I a � I

.

d
- f'

"Como nota sensacional fio dia, nerro da na u majuri íár ia, provam .

• ficativa ao aludido projeto ele lei tamente aque a que am a .nao OI

fui ontem assistir ao encerramen- que () P. �. D. no Brasil se rets- Senado n. 22, que autoriza o Poder Exe- beneficiada por êsse meritório mo-

to ela Convenção do Partido Social Irut u ra para continuar na lide- ,J cutivo a abrir crédito especial pa- vimento de soli:dàriedade humana.

Democrático, do qual é Pl'esielel1" rança da polílica nac.ional. Rio, 19 (R., P.) - No senado, o
ra auxiliar festejos comeniorativos a elramática incerteza e a dolorosa

te o ilustre calm;inense Dr. Ne- :\'1ío há dúvida qlle o Dr. :\'er('u
'l'. 1'·0 (1' ..\Cjlll·ll0 1<'11 a carla que· o '1

-

t b'
.

1

l'PU Ramos. Ramos r 11111 grande chefr e as- .. de 25° ,aniversário da eleva.çã'o de ameaça (e nHO ver, am em, Igua,

Confesso q\1e, em face das calo- sim· o consieleram aqllêlp,.; (Jlle Mini,stro da AC'l'onálltlica enyiou e111 Canoinhas à categorica de cidade. mente restaurados os seus humil�

tosas manifestações de solidarie- conscientemente lhe l'<1noYa:l'am l'CspO'sla aos diSC\1rsos do senador É a seguinte a emenda proposta des lares, acrescida, ainda, da cir- •

daele e indefectivel apôio ao bar- o mandato. Salgado Filho sôbre o abandono ela .pelo ,deputado Orty :\1agalhães. :\1a- custancia, ass,az pe·nosa, ,de não til'

riga-vrde emérito, senti-me como Srlll favol', excluida (Jualqllrr L
'c:tlarinense, devflras cmocionada. llaJ'cela dr bail'J'bmo, se�1te-"e Ba ..;e rte Pal·nambiJ'im. Nrssa cal' a chado: a ·quem recorer e nem apenas nessa

PolíLicos de lOdas as circuns- pOl' lô,ln a parte, qll(' a maior fi- O ])l'igadriro Tl'ompos",lci diz qllP Ao art. 1° dê-se a seguinte reda- emergência angustiante.

crições .do pab; rejll'es('nta1nles' g-lll'a política do momento: ç o não roi fechado o aCJ.'OjlorlO civil ção:
,

'

É pois de justiça e de huíllanida-

dos lJeCjnel1/)"; C gralldr)-; eslados da r Yice-j)n'"ident'e ria HejlúbliC".
.

1 1 F·ll 1
.

. .

�
,.,

I iI' �atal. O sr. Sa g::u O '1 10 �YO -

"Art ..1°. Fica o Poder Execntivo. de, ([ue se proporcIOne aQ mU!1lCl,

Fedf'l'acãn;. lodos alí e�t8Yilm ::omn_ ('alm'inensé, I't'pilu. �en- ,

llllm mesmo i)l'opósiLo: f'lIrlale- li-mI' deyprag emocionada H�IIU(1 {'lU ,,' iaiar s,'díl'r o asst1n!p, ao fim ruourizadn a abrir, por coutá dI) pio de Canoinhas os r·ecursos T!1dis,

ceI' SLIa 'a,gremiaç'ão pal'tirál'ia e um hOn1Plll púhtico da minha pe- da srssão, para dizer que o seu ob- .saldo do exercicio anterior, um cré-· pensáveis para q�e o mesmo ter-

pre�tigiar aquêle 'que a dirige. (jllena ::;la. Catarina, o\'arionado jeli\'o, ao pronunciar as críLica8 dilo de Cr$ 25,000,00, a ser.conce- mine o sou programa de recupera-

r\. ba,rmonia l'oinante enLre 05 por uma aSi'embJ.rlia elr expoenLes l'

convencionai,,; a recondução unâ- nolíticos e valores cullurais do CjuO motivaram'as cartas do Minis- dido áo municipio ,de Canoinl�as, ção daqueles nossos infe lzes pa-

nimr do Snr. Nerêu. à presidên- II Brasil. lro, foi a[1cl1as ohler qllP as ao1'O- na oportunidade das comemorações trici.os, constituidos na maioria de

da elo Partiria, seguidO dos ve- Rio, 23/7/48. naves mercanLps continuassrm ser- do 250 a.nivérsário ele sua elev�ção colonos honestos e trabalhadores.

lhos companheiros de direção e' N. G. S."
yjmlo a ca])ilal do Rio Grande do à categoria de cidu(le,.e destin�do Ainda está em tempo de se so,

l\' orte. Dcpois da realização. dessa à reconstrução das casas ,dos fla- correr aquela col�tivitlade sofreria.

se.':;são ol'elinúl'ia, os trabalhos do gelados da localidade de Valinhos, ra, restituindo a inumeras familias

�ellado conlinuaram cm' sessão se- naquele municipio". 'I a confian�a e a f.é �m dias me1ho.

(Tela, afim de aprovar a escolha JUSTIF:rCAÇ.�O: - O vigésimo res que bao de VIr.

dos seguinles rliplomalas: Os- quinto aniversário da cidade (le Mesmo porque não é jus.to que

\,·aldo Morais Correia, para em- Canoinhas, cujo transcurso o prr'j- fique interrompido aquele prog_ra.

Tendo o Deputa,do "Taldema.r Rupp, êm discurso proi1unciado na As-
JJaixador ria República Dominica- ximo (lia 23 de a;.;Ôslo assin::tla, é ma, sem que primeiro tqdos sejam

sembléia Legislativa e publicado no jornal "Diário da Tarde'�,
.

feito
na e minisLro em Haiti; GasLão Pa- Ulll acontecill)eIlto auspicibSO n:io ejuitativamente conteniplados.

acusações ao Serviço de Combate à Peste Suina afecto à Inspetoria Re-
ranhos Rio Branco, pal'a rmbai- só pa�'a o grande e prÓspero muni- E a nosso; ver, nenill1ll�a o.portu-

gional da Divisão de Defesa Sanitária Animal, da qual hmho a 110nra de
xador ela C'llina e Americo GaIvão cipio ,rlo plqnalto, senão tal1Jbém nidade seria mais própria para o

�er Inspetor-Cllefe n.o Estado de Santa Catarina, CUmlJre-ll1e adiantaI' .

t..l t· Estado reforç� o a1lx1'11'0 qlle co·n
� HlIrno [Jara ministro plrnijlolen- para o'''os os ca al'lnenses .flue' a�'

'

a·q·1lele l'lllstre DepLltado (Ille solicitei à Diretoria da D. D. S. A., no R.io, 't d'" 1 d ao 11ll1111'CI'PI'0 ele CanoI'1111�S
ciário na Auslralia, sénelo lodos tem no seu ·ex raor 1I1ano (eSe'll- ce era .

" ,

P·ermissão para publicar documentos que demonstrarão a maneira pela l' t
..

I t do (lle esta J'llstanlente ([llando o

Dprovados. vo Vlll1en o, e j)rInClpame n e nas I, .,

qmJl venho cumprindo a tarefa que me foi .imposta. gloriosas tradições civicas do sua mesmo comemora o 25° aniversário

Nb tocante à noticia publicada. no Rio de que a Peste' Suina estava gente, um dos mo·lllOres. exemplos. de sua elevação à categoria de ci-

sufocada quase totalmente 1leste Estado, declaro que nela nào me cabe Congress'O ' de Municipio jovem ainda, com ape- dade.

nenhuma responsabilida,de.
E d M··

nas 37 �nos de vida autônoma, dele Diante das circunstancias que aca-

Quando da mesma tive conhecimento telegrafei à Diretoria do Ser·· 8tu antes IDelros póde e deve se orgulhar, por mui- bamos de expôr, esta seria, sem clu-

viço dando-lhe conta da minha entranheza. Semanalmente, aos sábados, Belo Horizonte, 19 (R. P.) tas. r...azões, o próprio Esta,rIo de vida, a única e a melhor maJ).eira

informo aquela Diretoria da situação relativa à Peste Suina no Estado.
\ Será insLalado nesta capital, em Santa Catarina. rle o Estado' hOlTJ.enagear o ll1unlci·

Inspetoria Regional; em Sà:o José, 19 de 8 de 1948.
sei embro próximo, o sétimo -Con- Sem duvida, um dos maiores ex- pio de CahoÍnhas, pois que, conce-

AI..TA1\UR GONÇALVES DE AZEVEDO, Inspetor-Chefe
grosso Eslaelual dos Esluelanles i\Ii-1 portadores de madeira do Estado, dendo-Ihe a importancia de CrS

neil'Qs, em cuja ocasião srrá "o(a- e o principal produtor de herva- 25.000,00, para um fim tã-o útil, o

da a COllsl ituição dos EsLudantes mate do Brasil, favorecido ailHla Executivo catarinen_se lhe' daria �s

Mineiros em obediência á Consl.t- pelas ihlensas e • extraord.inárias meios necessários para rehabilitar,

O sr. Governador do Esta,do recebeu o seguinte telegrama: luÍ(.·ão dos Esludantes Rrnsilciros, possibilidildes do seu sólo fertilis- de uma vez por todas, os flagela-

"Pôrto Alegre, 15 _ Tenho a honra de comunicar a V. Excia. que rccenlenlPnle elaboraJa pela UNE simo, o l11unicipio de Canoinhas, é, dos de Valinhos, e ficaria, assim.

a liga de Defesa Nácional (lo Hio.Grande do Sul realizá no corrente em seu décimo-primeiro Congres- hoje, sem favor, um elos estei0s da em condições de terminar a cons-

ano, sob o patrocinio do EXlllO. Sr. Presidente da Hepub.lica a corrida do 80.
economia catarinense.. I trução �as restantes casas daque-

Fog� Simbólico, inflamando o archote no templo ,rIos .Teronimos, em O seu jubileu, por isso mesmo, la 10ca]1,rIade.

Lisboa, com a centelha vinda da Basilica 'de São Pedro, em Roma, com Entrevl·sta c·ol'e· tl'va (leve ser motivo ele justa alegria e Sala: das Sessões, em 19 de agôs-

o objetivo de homenagear a Pátria i\1ãi, cultuando a memória de Ca- ele grande satisfação p?-ra todos to de 1948.

bral, e .exaltar tradicional espirita cristão e os an·seios de paz do POyo a". ,omprens!i
.'

I' os bar"riga-verdes. (as.) Orty Magalhães ::\ifachado,.

brasileiro.
a: Atingido, entretanto, rC'.ceme---

O jornalista Tulio de Hosc, organizador ,da grande maratona, jú fiio, 19 (H. P.) - Moisps Toff, mente, pela dolorosa tragédia que

se encontra na Itália, elcvenelo chegar ao Rio no próximo dia 16, e ��lh-secrctal'io elas Relaçõe� Exte-I enlutou Valinhos, o municipio de Va.l· encontrar-".e
Mário Nascimento de Medeiros, viajando em camilwnete do Exér- rJOres do Estado de Israel, ora qUI" Canoinhas vem de sofrer profundo .,

cito com'a missão de organizar a corrida até o Rio, passará em bre- concederá uma entrevista coleliva I golpe no seu yatrímônio material.

ve por êsse Estado. Solicitaria o apôio e a cooperação de V. Excia., à mprensa amanhã, na sprle da 1 de cujas consecluêneias nin,da não

bem como ,rIos municipios dôsse Estado, como nos anos anteriores, ABT. Durante sua palestra com os

I se refez completjUllente, apeiar dos

no itinerário dos organizadores dessa magnifica demonstração de pu- jornalistas focalizará aspecLos in- ingentes esforços que têm sido fei

iança espo.Úva e civica da nossa mocidade. Atenciosas saudações. (a) tl'l'llacionais, como a questão ela I tos, para rehabilHar a sua popula-
Walter Jobim, Governador do Estado". Palestina. ! ção flagel�da.

Saulo Ramos - P. T. B. Voltou a

falar sôbre a exploração do petr ó-

ico. nacional afirmando que os

"trusts" de petróleo pertubarn a

paz (lo Continente Americano.

João José - U. D. N. - Em

posta ao Sr. Saulo Ramos,
deputado 'usou da palavra.
Saulo Ramos - P. T. B. - Vol- quais, também, são fornecidos os

G-ARAN- tou a falar sôbre o mesmo aSSll11- indispensáveis utensilios domésti-

to. coso .

� IU.UI ..lNTIGO DLUUO DlI &ANT.. CATARIN'"

:íIJOfI'IeUl1. • D. Que.te. SmNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES

----

ARRUDA B..lIOS

ui» Florianópolis S!!xta'feira 20 de Agosto de 1948 10.324

A aituacao noPiauí
. . �

que govêrno
a policie mata

Nota da Inspetoria . Regional da
Divisão de Defesa Sanitária Animal

o FOGO SIMBOLICO

•

Na Assembléia
Fala amcJ.a soore o petTóleo o sr. Saulo Riuuo

Jose Cabrai responde ... - 0/ST. Urty MeLe

emenda ao projeto de lei n. �2. - Ou

Xa sessão do dia IS do mês' em Razões de ord

curso, o sr. Saulo Ramos, pronun- lizmente, não pe

cianclo um discurso em que lança- �1����!i�_iiiP'
ra o seu protesto em face da I1lU- alinhos, si-

dança, no Rio de Janeiro, do nome não com apenas Cr$ 50.000,00, não

da Praça Getulio Vargas para o de obstante lhe ter sido solicitada im

Mahatma Gandhi, leu.. subsidiando portancia muito maior para esse

o seu discurso, um bem lançado ar- fim.

tigo do brilha:nte e curto jornalis- Graças, contudo, a êsse auxilio e

ta barriga-verde, Sr. Osvaldo Mel- do que lhe concedera a Legião Bra

lo, hoje dando o brilho do . seu sileira ele Assistência, o municipio

grande talento e a operosidade do de Canoinhas vem procurando,
seu trabalho como diretor da Se- através de um trabalho digno de

cretar ia da Assembléia Legislativa
de Santa Catarina.

A
•

sessão de ont.em decorreu as-

todq o, nosso' louvor, reparar, na

medida do possível, os vultosos da

nos e os elevados prejuízos sof'ri

dos, em consequência do tufão que

arrazou Valinhos.

Nesse sentido, a Prefeitura de Ca

noinhas já restaurou a maioria das

habitâÇões daquela localidade, cu

jas casas amplas e arejadas coher

tas de telhas e construídas de ma-

sim :

res

este deira, proporcionam aos seus mo-

radores relativo conforto, aos

Lapaz, 19 (n. P.) - O Presiclrn

te J{pr[.zog', acompanhado dos mi

nistros do Exterior e das Obras PÚ�

hlicas, partid amanhã rumo

San Josr para o enconll'o rOlll

]Jrpsirlrute Dutra, rio Brasil.

a

o

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.. Clr.�lo pio II. r..lI... •

..1!Imu ".. 1011 eOReelte.
'

••Uld.OII no••rda"
.....".._

Viacão Aérea
_,

Hor-árío
Segunda-feiro,

PA::\',\IR _ 10,q() _ Norte
VARIG - W,40 � Norte
PANAIR .', 13,,50 _ Sul

CRUZEIRO DO SUL _ 13,55
Norte

Terça-feira
I .\:\.\lH - 10,lLO _ Norte

l.�_Il\O DO SUl;" _ 12,00

I

Norte
VAIllG - i2,30 ._ Sul
PANAIR _ 13,50 _ Sul

Qua:rta-feira
PA�AIR _ 10,40 _ Norte
CRUZEIRO DO SUL _ H,OO

No-rte ,

VARIG _ H,40 _ Norte
PANAIR - 13,50 _ Sul

Quinta-feira
PA::\TAIR _ 10,40 _ Norte
PANAIR _ <13,50 _ Sul
VARIG - '12,30 _ Sul
CRUZEIRO DO SUL ..:_ 13,55

Norte
CRUZEIRO DO SUL - 15,30

eul

Sexta-feira
CRUZEIRO DO SUL _ 7,20

1Jorte
PANAIR _ 10,40 --:- Norte
VARIG - 11,40 � Norte
P-4.-\.NAIR _ 13,50 _ Sul

Sábado
VARIG _ 12,30 _ Sul
CRUZEIRO DO SUL _ 13,5q -

Norte

Domin(Jo
PANAIR _ 10,40 _ Norte
CRUZEIRO DO SUL _ H,OO
PANAIR _ 13,50 Sul.

--_.,.

lltei�

\

Jolnv1le

curitiba

QUINTA·FEIRA
Auto-·Vlação ,

Catarínense
Alegre _ 6 horas. ,

Auto-Viação Catarlnense
_ 5 horas.
Auto·Vlação Catarinense

- II horas.

Auto-Viação Catarlnense - Tubarão
_ ô horas.

'

Auto-Viação Catarlnense - Laguna
_ 6,30 horas.
Expresso São CrLstovão _' Laguna -

7 horas.
• Emprêsa' Gl6ria _ Laguna _ ti 1/2
e 7.1/2 horas,

'

.

Expresso Brusqu�nse _ Brusque -

16 hora's.
Auoo-Viação Itaja! - Itajal - UI ho

ras.

Rãpido Sul Brasileiro' - JoinYUe - àa
15 e 14 horas.
Empresa Sul Oeste I.tda - Xapec6 - f1s

- ti horas.

SEXTA·FEmA
Rodov!ãrilr Sul Bnsll _ POrto Alegre

'_ 3 horas.
Auto-Viação Catarlnense

- 5 horas.
Auto-Viaçâo Catarinense _ Jolnvlle

- II horas. .

Auto·Viação CaJtN'lnense - La&1LIla
-.6,30 horas.
Expresso São Crlstovl1o - Laguna _

7 horas.
Auto-Viação ltajal - Ita1al- - 1ft ho

ras.
_. Expresso BrusqueÍlse - 'Brusque .....
1"( 16 horas.

Ráp!do Sul Brasileiro - JoinvUe _

às 5 e 14 horas.
BABADO
Catarinense - CUriti�

POrto

Curitiba

JolnYlle

Curitiba

\
.

Q VALE Dê ITAJA.:I
Pro"Ul'em n,

-

A.g�.el&
Progresso,

LIVRARIA 43, LIVRARIA.
ROSA

Auto·Vlaçâo
- 5 hora,s.
Rápido Sul BrasHelro - JolnvU. _

às 5 e 19 'horas.
- 6 horas.

.

Au'to-Viacão Catarlnense - Joinv!:le.
- 6 horas.
Auto·Viaçâo Catarinense _ Tubarão

- 6 horas.
EXDr�sso São Cr1stovl1o - \dIg'Ull8 -

7 horas.
Expresso Brusquense - Bl"usqu. _

14 horas.
Auto·Viaçâo Itajal - ltaja! - ·13 ho-

ras. .

ExpressQ Brusquense - Nova "l"rento
- 9,30 horas.
Expresso Gl6ria - Laguna - II 1/2

e 7 1/:! horas.
"

4
_ �._....� __

I_o
v. S,. deseja oooperar.

na grande ovra social de recuperação
dos mendigos'! Apresente sua idéia ou ofereça seus serviços, dei
xando seu nome na lista d,e Voluntários da Ação Social Uatari-
nense, em poder desta redação. .

,

,-..

Ao

mes de Agustt

LOJD OIS CftSEMIRAS
Especíalízada em ar'j'gos pa'ra,

homens

Informações
'Horario das empre�

S8S rodoviarias'
SEGUNDA·FEIRA

Expresso São Oístõvão - Latrtina
7 horas, .

Auto-viação rtajai - Itajai - 111 bo-
ras.

'

�l'lCpr,,�so BrUIIQ.uenae, - Brusque -

16 horas.
Expresso Brusquense - Nova Trento

- 16,30 hor-as,
Auto-Viação Catarlnense - Jo1nvUe

- ., horas. I

Autc-víacão Catarlnense - Curitiba
- 5 horas. '

Rodoviária Sul-Br-aaíl - POrto Álegre
- 3 horas.
Rapido Sul-Brasüeíro - Jolnvn. -

és 5 e 14 horas.
.

, TERQ.F,EmA
AutQ,.Via�110 Catarlne!lBe - POrto Ale·

gre - 6 horas.
A uto-V1:a.çã'o Catarmense - Curitiba

- 5 horas
•

Auto·VlaçAo Cat&l'lnense � Jolnvile
-

. ., noras. ,

'Auto·Viaçã,o Catlll'inense - '.rllbarrtio
- 6 horas.
Expresso Silo Crilrtó't'ão - Laguna -

. ----------

7 horas.
Emp�sa Gl6ria - lAguna - 7%

'e 6'h horas: '

Expresso Brusquense _ Brusque' -
16 horas. \

I A-�to-Viação Haja! - ltaJal - 111 ho
ras .

.

Rápido Sul Brasileiro - JolnvU. - b
5 e 14 horas.

QUARTA·FERA
Auto·Vlaçllo Catarlnense

- 5 horas .

Auco-vtacão Cata,%'inense
- ., horas.

Auto·Viação CatlM'Jnense - Laguna
- 6,30 horas,
Ránído Sul Brasileiro - Jolnvlle - li

15 e i4 horas.
Expresso Sâo Crlstovllo - Laguna -

7 horas.
Expreseo Brusquense -' Brusqu.. -

16 horas.
.

Auto-V!a�110 Itajal - Itaja! - 1ft ho-
ras.

�
.

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 16,30 horas.
Rodoviária Sul Brasil - POrto Alegre

- 3 horas.
.

(Eiétro Técnica Mecanográfica)
ROBERTO LAPAG,ESSE FILHO.
Rua João Pinto, n. 32 _ Florta

nópolis -'-- Santa Catarina
Censêrtos, Limpezas e Reconstru- I,

ções de Máquinas de escrever, cal.

cular, somar, Contabilidade, Regis
tradoras, Balanças automáticas,
Chuveiros Elétricos! Ferros de en

gomar, Fogareiros, Ester-ilizadores f'

Aparelhos Elçtricos em geral
Serviços rápidos ,e .garantidos
Preços Módicos

erçamentos sem compromisso,

Oficin'a Celeste

VARIADO, SORTIMENTO lJE CASEMIRAS 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 p:elo menor preço da praça
Faça oma visita à aessa Casa e verifiqDe,�

ROSSOS preços e artigos

RECEBEU
CIONAIS
MAN 'J'EM

.1

--

�?,
paSSAGEM

DE CHaMaDa
ESTEJA ONDE ESTIVER seu
parente ou amigo, man
de-o vir para o Brasil
por meio de uma pas
sagem de, chamada da

mA:�;;�S
II

SAI
SCUDINAt'IAN AIRLlNES .�rS1EIB

!.INHAS AÉREAS
ESCANDINt.lVAS

Informações e reservas:

Nos agentes em Florianópolis:
O I i v e i r a & C i a. - Rua
Peltro Ivo, 7 - P. Voigt
Ruq Tenente Silveira, 50 e

nús agênr;ias e sucursais da
"SeRVIçOS Al:REOS
CRU:1EIRO DO SUL"

-

j'
I, COItPANIIIA •AIlANÇA DA lAIA·

........ _ 111• ....;. ... :' lAIA
"ODIei • 001.0.0.

Cifr•• do Bal"nco d, 19441

Lt;JAM A RE�STA
O VALE DO ITMAI

"

.,.

CAPITAL E RESERVAS
RespoDlSbilid.rle•
Reeettr
Ativo

Cr. 80.900.606.30
Cr$ '5.978�40L755.9'i'
• 67.053.245;30 .

• 142.176.603.80

Siniltrol pago. 0011 ííltimol 10 .no.

Relponls 1:.; lida1e.
98.:687.816,3.0'

• :76.736,401.306.20

Diretorea;
Dr.

�

Pamphilo d'Utra Freire de Carv�lbo. Dr: FrsDcI.cO
de Sã. ADi.io'M...orr.,� Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e Jo.�' Abreu. ,.

i

Seu processo de naturalização
ainda' uao foi despachado?

Escreva s'em demora ao Escritorio Juridico e Administrativo,
Caixa Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando informações. Esse Es-'
eritorfo se ,encarrega de acompanhar e r,equer,er ,no Minist,ério da"
Justiça o que necessario for á- sua conoessão, bem como, de registrG>
de diploma, divórci@ e ,novo casamento, certidão

_
de nascimeuto ,e ds'

\Ilsamento de qualquer parte de Paíz.
.

FARMACIA ESPERANÇA
tio Farmae8.tlw lfILO LAU8
B.,. ••_.&B1lI ..ri • na .refert4.

Pr.... aad...... _ eetràq.1iu _ B.....itiu - r.....
...riu -:' "rUa•••• "emaca

eara.... . o. ....,..btel& !UI r.eeltairle .U1ftl.

Terrenos elIl Coqueiros
Vendem-se diversos, com chácara, á beira-mar; diretamente OUl'

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

,

para que��� cr��Ç;agc�!2oo renda I'certa de 10'/. ao ano com recebimento de iuros mensais.
Informações nesta redação.

T�ansporte!l, regularas de corgas do pôrto de

SÃO FRANVISVO DO SUL para NOVA IOHK
InformagõeÍl com 08 Agente.

Florísn6polj" - Carlos HoepckeS/A - CI- Teletone 1.212 ( Eni. teleg.
SfO FreDci6,co do·Sul-Carlos Hoepcke S/A -CI- Teleloa� I) \IOO��MACK

,
,

-

\.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sexta·felr. 20 ele Agosto ele '948 3
-

eionários efetivos,
Em primeira discussão o projeto «e áumento. _ A despesa AS RAZõES DO PROJETO

total. -:- Os cargos novos. _ A situação dos aposentados.
'

O Sr, dr. Adalberto Toleutino de Carvalho, ao apresentar o prole-

--:- Os novos serviços. Exposição de. motivos. to à' consideração da Câmara Ie-Io com as seguintes palavras:
A sessao de ante-ontem foi presidida pelo sr. Batista Pereira, "Cumprindo as palavras .f'ixadas no Relatório apresentado a essa-

É" com especial satisfação que comparecendo 14 srs. Vereadores. Edrlidade, e tomando na devida consideração a Indicação n. 14, de 5,

regisLramos, nesta data, Q an iver- Após aprovada a ata, passou-se ao expediente que constou da Ieltura de Maio do ano em curso, venho encamiçhar a V., Exa., para que se

sário natalício de nosso estimado de telegramas. digne de submetê-lo à douta apreciação dessa Casa, o incluso projeto
IllelTâneo sr. Jau Guedes da Á hora-do- xp di t -, '.

"

ti d P f it staco .

" '

.

"
' e e i en e nao houve oradores, sendo anunciada a de lei que reorganiza os serviços administra IVOS a re ei ura e e -

Fonse�a� membro diretor �a Caixa discussão e votação do projeto n. 12, do sr. Prefeito Municipal, reor- belece 'novos padrões de vencimentos e salários aos servi.ílores muni

Economlca. Jornalista prnnor-oso, gamzando os serviços administrativos e estabelecendo novos padrões cipais _ efetivos, extranun�erários e aposentados,.
dbno de larga cultura e de pr ivi- de vencimentos e salários aos servidores efetivos, ex l ranurner-ár-ins e "Há duas inovações, ambas interessantes.

,

legiado talento, o distinto confra- aposentados. Essa proviclrncia do Chefe do Executivo' é, cumprimcn- "uJ11a delas é a feição dada ao Gabinete do Prefeito, escoimado do

de tC\'C destacada alo uação na. im-, to. ,(:e p�lavras suas. ao,
apresentar o Relatório à Câmara e decorrell, da aspecto b�uroerático e f'ormal, para lhe dar' colorida vi.da e ação, na

[Jrcnsa catminense e ainda em di- Judicação n. 14, de autor-ia elo sr. Osvaldo 'Machado, da bancada ma- assistência direta e constante ao administrador.
versos alLos poslos aClmini"Lrali- joritária, datado' de 5 de, Maio o ano em CllIiSO.

'

O Conselho de Planejamento, segunda invocação, oferece carac

vos, como f-lpcrç'lál'io ela In lerven- Ao entrar em discussãr, () referido projctd, com as emendas, em teristicas ese'ncialmente democráticas, pois vem proporcionar aos J1lU�

ttil'i� Nciêu Ramos, membro, elo numer-o ele 50, apresentadas pelas Comissões, o s,r. Osvaldo Machado do nicipio�, através repr-esentação, oportunidade de emprestar o contingente
Conselho Adrniu istrn tivo e Recrc- P. S. D" com a palavr-a, declarou ter sido propósito de todos o de me- de sua experiência na reconstrução da cidade ".

,

tario da Fazenda, na Interyenloria lhorar a situação do funcionalismo muniçipal, ressaltando a bôa von- Refere-se", a seguir, o sr. Prefeito à Secretaria, à Procuradoria,

Luiz Ga llol.ti. Ern lodos esses car-
tade do dr, Tolentino de Carvalho em conceder aumento que corr-es- 'I Contadoria, e ás Diretorias de Administração, de Fazenda e de Ser

gos, Jau G,uedes deixou, com a !los pondcsse à neccssirla .le de cada servidor, a par de mr-lhnr I:eorganiza- viços In .Iustriais, que representam. aruuliaçõcs de serviços jà existentes.

seni�'os ao Estarlo, traços de sua
ção dos diversos scrvi ços de sua repartição. 'Por isso, o ilustre verea- Finalizando, a sua extensa cxposrçâo de motivos, o .. :1'. Prefeito ,llS

marcante personalidade e de sua
dor congratulou-se com os seus pares ao ser discutido tão importante sim se manifesta:

bl"illlanlp inteligência. I
quão oportuno projeto ele lei mereceu das Comissões da Casa estudo "Ao finalizar, é preciso salientar que a reforma nâo se fez e0111 a

Aln-açando-o jubilosamenle, nesle acurado.
,

'

, precaução de beneficiar a êste ou aquele servidor, mas ele reajustar os

dia, transmilimos-lhe os nossos \'0. I Aoconcluir as suas palavras, o sr.' Gercino Silva, Iirier da U. D. N" vencimentos do pessoal desta ou daquela ca'tegoria. E com esse espirito

tos de intensas felicidades. 'I da sua banca-ta (1eclal'ou que untem criticara a administração do sr. de justiça, fiel a um agudo senso juridico, foi que me levou avante a

_
, i Prefeito e, hoje, fazendo-lhe justiça, vem aplaudir a maneira como o tarefa hoje apresentada a essa Câmara. Ele não se limitou apenas ao

'CEL. RôMULO PACHECO D'AVILA Chefe do EXecutivo procurava solucionar o caso .do funcionalismo l11U- estudo elos vencimentos. Foi mais complexa, uma vez que abnangeu a

Aniversar-ia-se, hoje, o nosso nicipal, manifestando o orador, ao final, a sua satisfação cm aprovar {) completa reorganização dos serviços, a r-cdlstribuicão dos encargos e a

ilustre conterrâneo' sr, CeI. Rômulo projeto, com as emendas, demonstrando,' assim, o desejo de seus cole- correção de certos desniveis,.
d'Avila, servíndo ao Exércilo Xa- gas de bancada em cooperar o bem-estar da coletividade. O sr. Vitor Esses os motivos que Ievararn o Chefe do/ Executivo Municipal a

cional há muitos anos fora elo, Es- Fontes, em segui.Ia, apresentou u'a emenda ao referido projeto, que apresentar à Câmara de Vereadores o projeto que ora se ac1H1 em "dis-

tado. I
será enc,ami�1ha'la à COI:1ÍsS,ào re:pectiva para estudos e parecer, cussão e votação.

Oficial distinto, contando com
A scguu passou-se a discussão do projeto e emendas, sendo apre-

-------------------"--------------

urna Ini lh ante folba de serviços, ciad�s até o ar.tigo �2, Diretoria de Assistência, e até a emenda 23, pros- Regulamentação dos � erv lcos
o destacado nalaliciante que aqui

seguindo-se na sessao de quívta-fcira. ...

A sessão, a seguir, foi suspensa. do. r.o.p�".rl\!lI..."'" e con�."er·otit,eultiva numerosas relações ele ami; "1:--; 'Ir 11\,111 � � I
zade c conta com grande número O AUMENTO pnOPOSTO

A Comissão Estadual de Preços (los 1)('10 arL. 10° do Decrpto-Iei,

de, adm iradores, nesta auspiciosa
O aumento proposto, a começar de 1° de setembro vindouro acar-

faz divulgarão da Portaria n? 56 !:',125, de '/1-/[-'[6, da qual consta

data, será por cedo, alvo de m111-
retar

á

uma despesa total de Cr$ 1.242.788,40a em 1949, sendo que, nos
da Comissão Cenlral de Preços, especialmenle o material e não �e

Iiplas manifestações de apreço, às
meses deste .exercicio de 1948, de Cr8 218.936,00, sendo o total máxi-

baixada em 25 de junho de 1918 obl'a com preços unitarios e LotaIS,
, '

l
1110 em exercicio de Cr8 955.188,00. Afin; de atehder nos i11eses de se-

'D'" Of" I d Al"l. 30 _ Os ser\rl'çOS (le (IUe,CjUalS Jun amos pnlzerosamente as "e pnblicada no nUlo leia a

Itembro a dezembro deste ano, a despesa. com o aumento, será neces-
('nião de 26-6-'18, página 9.463 qHe, traia a' presente portaria serão

I sàrio um crédito especial de CrS 150.000,00, tendo-se em vista que ao '

dgor.a, lambem, em lodo o teni- feilos obrigatoriamente �ô]) garall-
JU'LlO PACHE<CO l\,rO ';'I'E, 'IRO professorado correrá por conta da dotação própria neste exercicio, 'L- � n", tório cio Estado dr Santa Catarina. lia técnica, do respectivo pres a-

'rl'anscol'r;ell d,]'a '19 o anl','el'S'\'
O orçaJllento da despesa com fllncionalismo, em 1949, será assim ,

d' taU PORTARIA.]\O 56 DE 25 DE JU- dor devendo êsle 111 lcar na no

lia nalalício do sr, Julio Pacheco
elistribuido:

NHO DE 19',8. a q'ue se refere o artig� anterior,
FUNCIONARIOS .... , ..... "" .. Cr$ 1.896.000,00'
FUNÇÃO GRATIFICADA .. , Cr$ 3.600,00 O VICE-PRESfDENTE DA CO- (:prazo, durante o qual se respon-,

EXTRA{oIUMERÃHlOS '., Cr$ 229.800,00 MISSÃO CE:-<',l'RAI, DE PREÇOS, sabili:;;a pela eficiência do serviço

OPOSENTADOS � ,. Cr$
I'

68,57(i,40 2.197.�)76,40 usando das aLI'ihlliçõe� que lhe pI'estado.
conferr o Decreto-lei rio 9,125, de § único � Ocorrenrlo i'alhe.s oca-

4 de abril ele 191.6 r lendo em visla sionadas pela má execução ou im

a deligerar:ão ria mesma Comis;- . verícia no serYiço, dentro do pra

R E S O, L V E: zo estipulado para garantia, o

Art, 1° - Os scrviços de reparos prestador do seniço fica obrigado

ANIVERSÁRIOS
JAU GUEDES

nos�as,

,Monleiro, (Iinámico gerenle da fi,
lial do Banco Nacional cio Comér-

.cio" em ltA,j.aí.
O a·niversarianle qLle é vessoa

de destaque naqüela cielade, em

cujo meiGl desfruta ele geral apreç'o,
é dolado de brilhante illleligcncia
e alto e,;pirilo de cooperação, _\
fren te dos negocios daquele acre

dilado esLabelecimenlo de cl'édito,
tem sabido s.s. conquistar a admi-
ração de seus chen Les, pelo seu I

'cavalheirismo e grande sen.so de
eq llililJi' i o.

Dentn� a�1 felicitações que o Jleu
quis lo Em i \'el'�ariante ir'á re.çeber,
,JlllltaOlos as nossas.

SRTA. .. :\TORi\L\-MARIA VIEGAS
Dr·nlle, Iiojr, a data natalícia da �graciosa senhorinha Norma-Maria

BrüggemanJl Vicgas, i'ilha da ex

ma, "va. d, Heliel Bl'üggemann
Vicgas� e fino ornamento ela nossa

sociedade.
As suas numcrosas amiguinhas,

nos a�sociamos jllbilosos , nas !lo
mPllagens que, �elll dú"\"ida, lhe
lll"es larã o.

i\lK\'L\O iIlClULO
A rlaLa do hOjr r a�s<Ís grala T1a

Ta O lar (/(!) no�.';o rslima.,lo cunlel"
l'âneo e alJl'rciarlo c()lahorado�' Sal'
gl'n[o Allclr(\lino Xal.i\'idade tIa
Cosla e (fc,slla exma. espôsa d.
Auta Luz da Cosla, por assinalar o

nui\"l'rsário natalicio cio sru dileto
j'ilhin110 i\Illl'ilo.

.\sc "rianrlo-nos a,) júbilo do dis-

ESTADO

Na I""'t A

\Jam.ara Municipal
aos da ativa.

EXTRANUlVf.ER<ÁHIO;S: Foram contemplados nas bases rios f'un-

:\'0 quadro atual, a situáção é a, que segue:'
FCl'\CIO!,UHIOS "", ..... ,." .. Cr$ 1,029,210,00
FUNÇÃO GHATIFlCADA .. , .. , .. Cr$ 3,000,00
APOSE�TADOS .. ' , , .. Cl'� 47.588,40
::vn�L\lO DE PERCENTAGKVI DO PHO-

CURADOR , . , .. Cr$ 1.242,788,40
e consertos, qí.lCl· oficiais quel' rea, a' sanú-Ia sem mais ônus para a

lizarlos Clll domicílio, conlinuam oulra parle.
liberados, porém, sujeitos' no dis- AI'!. "1° - A inobservância dos

posto na presenle po'rtaria. dis[Josilivos ela presenLe Portaria

Arl. 2° - Os preços dos seni-
I
conslilui ·contravenção penal, pre�

cos a Cjue se refeel' o art. 1° serã0 vi:::ta no arl. 11°, lelra D, e pal'ágra�
esLabelecidos medianLe acôrclo 'en- fio 2° do Decreto-le riO 9,125, de

30.O()(),oo

Alj:VIE�TO TOTAL 'i\'lÁXIMO: ........... , .
" 955,188,00

CAHGOS NOVOS
O projeto propôs a criação dos seguintes cargos:

ISOLADOS, DE PHOVnlENTO - EM CO:vIrssÃO: 1 Secretário-

Geral; 1 Contador 1 Procurador e 7 Intendentes-Exalores - Tolal:
- 10;

CARREIHAS PEIn1A�ENTES: 3 oficiais-administrativos, 5 Escritu

rários; 1 Enfermeiro; (j Professores Normalistas e 6 Complemeqtaristas
- Total: - 21.

CAHGOS ISOLADOS, ])E PHOVIMENTO EFETfVOS: 12 'novos.

I
FUNÇÃO GRATIFICADA, a 1 Inspetor Escolar, exercida pelo da

Circullscrição deste Municipio.

,
APOSENTADOS: Os aposel�lados (Ia Prefeitura. que também foram

" atingidos com o projeto, são em nUlllero de 13, sendo o aumento .de Cr�
20.988,00, no ano, e CrB 1.749,00, no mês. Nêsse caso há u'a em2nda

3presenta:la na sessi"io, propondo que sejam os proventos equiparados

Il-/f-'lG,

_\rl. 5° - Reyog'am-se as dispo�
sições rm contrário.

(Ass,) Idino Sa.l'denbery,
]Il'csielcntp da CCP.

Ire as partes inleressadas.

§ único � Ao presladol' ele s('r

\'iço d e cus to superior a Cr$ .. -, .

20,00, cumpre emitir pré"iainentr
iJma 'nola nos moldes estabeleci-

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

CONVOCAÇAO
A Comissão Executiva do Diretório ;VIunicipal -de Florianópolis,

convoca todos ü� filiados e simpatisantes, para a Asseml?léia Geral,
a realizar-se 'no próximo domingo, dia 22, do corrente ll1(\S, ,ás

'10 horas ela manhã, na sua sede social à rua Felipe Schmidt - Edifi�

cio Tamôio, 2° andar, a-fim-de tratarem ele assuntos ,de relevante im-,
portancia para ° Partido.

Henalo Pinto Vilas e senh.ora 5ERVIÇO DE
participam aos parenles e an').ig'os' METEOROLOGIA
c' nascimenlo de sua Jilha Gloria Prcvisão do Tempo, até 14 ho-
Maria. ras do dia �O.

/

Fpolis, 18-8-48. Tempo: Bom Ncvoeiro .

Temperatura: EsLável.

Iminente
batalha

- - - - ._- -_",.__ -_._- �

e"iLar o

linlo cu,;al foi'mulamos ao interes

sanlr Murilo os nos;;õs melhores

\'olos rle felicidades.

nova

Jel'usalem, 19 ,(U, P.) - Anun

cia-se que está iminente nova ba

talha entre judeus e 'árabes no

j\f�rt:o do l\Iaú ConselhO. Os obser
"adores das Naç(j'es Unidas cone-

FAI,EC IMENTOS :
......

Na Lag'llna, em ca._sa de seu ;[i.-

lho, o nosso prestigioso companhei
ro sr, Alaliha BraEdl, represenlan
le comercial naCjuela Cidade, ])ara

cllcle h:l l)o"uco tempo se lrasnfc

rira desla Capital, faleceu ante

olllrm, a exma, sra, d, TeCidora

Chacon Bl'a�.il. Yiú\"a elo saudoso

,1". AnWnio ','ara Brasil. Ipl1c1o o CIRURGIA GERAL 8óbe de preço I P�;;�l'���i���:�i���:' ���.
o cafezinho' .erp par.'

Pelotas, (!l. �,�ul.) 19 (A. ,N.) O r'Bconhec;mev\to do
- O prcç-o do cafezmho nesLa clda- '.:.
de foi aUlllE'nlado ont.em para cin- Estado Judaico'qllenta ccnlayos e sem qllalquel' ( R'o 19 (A N) Cl I''- ,. -

.

J
1 , . 1. - legou 10Je

al,ltol',lzaeno da Connssao de Pre- r:ela 1
-

S b S l' I"

J man lU, o u -. ecre ano (as
COSo .\. Imprensa c o 1l0YO inicia- ReI ç- E l' d E t d 1"

,
' ' a oes 'x erIores o s a o ( e

ramo um 1ll0\"11llC'l1l0 de 1'e\'01la J 1'1' 1 l\1" T ff" ae ,sr. OJses o ,que ])retc'l1-
com tf'legramas el1\"iad, os às

autO-I(le' ])' t �
,

" negOCIar o recon eClmrn o I,(}
l'l<ladrs l'slarlnals r lellrrais. tI' I

'

I B '1" PS ae o ,P]( a1.Co pe o raSI.

Milton Simone
Pereíra

Ventos: Val'iá\"eis, frescos.
Temperaluras exlremas de hoje

foram: Maxima 20,'" Minima 14,4.
ram ao loc'11, procUl'qndo
choque.

Clinica Cirurgica
Molestias de Senhoras

,:('puILamento elo sel! .cadá"rl' sr Dos Serviços dos Professores Bene-
\ crificado ontem no Cemilrl'io PÚ
Llico daqup]a localiélarlc'.
A 110tícia do sel! falccinlC'nlo re

llC'l'cutiu dolorusanlf'nle ne,;La Ca-
I'ilal, onde n exlinta Yi\"f'u long·üs .....__

,1 no� C' .con t a\"a com nume.rosas
amizades.
,\ I"alllília enlutada o "O Estado"

nprrsenta suas condolências.

rlicto ;VIontenegro e Piragibe No
glieira (São Paulo)'

Consultas: Das 14 ás 17 boras
Rua Fernando :\'Iachado, 10

Telefone a esse número e' a bi
cicleta da Tinturaria cruzeiro ràDI
damente irá buscar seu terno.

R. Tiradentes, 44.

, I

Vice-

,

,
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COMPRA-SE QUANTIDADE E
PÂGA-SE BOM PREÇO. TRATAH
Á RUA CONSELHEIRO MAFR \. 41.

FLORIANóPOLIS - CAIXA POS
TAli 124. Visão maior e mais perfeita
............................... que a de um bom binócula
NÃO ESQ U E ç AI alcança quem tem sólida $..J

A Tinturaria Cruzeiro di§lPõ_e ago in�trução .

ra dos melhores profissionais da Bona livros. sobre todo. oe
cida'de para lavar, passar e tingir

I
assu., t o·s :

i
pe,10 "ic;tema suiço. .

. LIVRARIA ROSA
I R. Tirade.ntes U - Fone 1022. Rua DwJ co. 32 - FLli;3r-ÓPoHfi

•

��!�Jl� 19��!,�i�e�or.50. �,!, �,:��,ç:Vea40.$O
19.00 - Sumário dos programas./ Cidades _i Oslo.e Bergen (2a par-
19,05 - Inglês pelo Rádio, te), .

19,15'Nolicü�r�i, " ., I 21,00 -.l\otiCiál"io.
19,30 - Rádío-teatro: DIalogo i 21,15 - "Política Internacid-

Imaginário entre Marx ·e Sócrates 'o, nal ", conhecido por Donald 1\lc-·
de Ralph Glasser. '

Lachlan.
20,00 - A Psiquiatria na Crã-Bre-

21.30 � �OYO Conjunto Londri-
tanha, palestra. no de Cordas.

20.15 - Banda da Guarda dos

Ácido sulfúrico' 2 Torres metálicas de, 30 metros, cada uma,

eo antena tríplice; Gerador I;ara db�içação de h idrogên io ; 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 ; Bom ba de' ar,· manual, com tripé; Manomelfo para

garrafa de ar 'comprimido; tanque de zinco. com b�mba, fara
600 litros; Lâmpada extensivã, corn 22 metros de fIO flexível ;

48 metros de fio flexível, para lâm pada extensiva, etc.: cabo elé

trico flexível; Garrafas, para ar cpmprim ido ; Jogo de mola,
completo, para auto Ford 1929; Balões para hydrogênio ; Supor
te pata pneus; Pneu grande e câmara de ar; bomba completa
para tambôr de gaso lina ; Máquina de furar elétrica; Ventrla-

22,00 __..,. Sumário elas Notícias e

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

Informacões no Escritório de Asteróide & Cia,

Praça 15 de N9vembro nO,22 - 2° andar - Telefone, 1.·388.

Granadeiros (la parte).
20,30 - Indústrias Britânicas, pa

lestra.
20,45 - Banda da Guarda dos

Granac;lciros (,2° parte).
21,00 - Noticiário. ,

21,15 - Nosso Cor-respondente
Informa ...

21,30 - Erre Greene. tenor, c Si-

donie Goosscns, harpa. I

. 22,00 - Sumário das Noticias e

Rá,dio-panorama.
SEX'T'A-FEIRA, 20 de agosto:
19,00 Sumário dos Progra-

Há dío-panorama.
S_\R\DO, 21 de agosto:
19,00 - Sumário dos Progra-

mas.
dor.

19,05 - Revista Técnica e Cien

�ífica.

19,15 - Notíciário.

19,30 - Shulámitll Shaf'ir. pia-
••. ::�-..--::-:-:-:-::���:-::�-.-:-���--õ-B;i-;J.hã�-B�niga-Verdt

no.
.

CHEFE DE ESCRITóHlO : foi eonstítuldo de eatartnenses
I

20..00 - �A Rússia SOYÍélica em
Conhecedor de tudos os servi- destemidos e o "Colégio Bar

Fóco ". palestra. ços d� éscritorio procura coloca- riga-Verde", usará a mesma

20,15 - Música Ligeira (1a par- ção' ria Capital ou 1.1O íntertor- -

f bandeira.
le). Cartas para"CHEFE", Rua "Vidal {"Ca.mpanha pró-Uyro'" a-

20,30 _. Rádio-magazine. Ramos, 52 _ l\ESTA. I Co I:. XI d. ".nrefro).
20,4.5 - Música Ligeil'a (2a par- .----.----------_,.-. -

\
,---

te) .Registros de Diplomas21,00 Noticíário.
TRATA-SE de. registros de diplomas, registros de professores, e

21,15 A F:'ilisofia do Ocideu-
1 1· f'todo em qualquer assunto referente ao ensino em gera, rvre ou o 1-

t� - "O Ponto de Vista Católico
sôbre a Igreja e o. Estado", peles
Ira de Richard O'Sull ivan.

21,30 - Osquestra Filarmônica
1°

de Londres.

22,00 - Sumário das Notícias ,e
Rádio-panorama.

mas.

19,05
19,15
19,30

Inglês pelo Rádio.
- Notíciár ío.
- Música de Bailado

"Mamzelle", de Lecocq, e "Jeux",
de Debussy.

20,00 - Palestra.

20,15 - Música das Grandes Ci

dades - Oslo e Bergen (1a parte).
20,30 - 1) "Livros e Autores",

de Joaquim Ferreira; 2)e "O Ci

nema na Grã-Bretanha, de José

Veiga.

cial.
BUREAU UNIVERSITARIO

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

andar. ex. Postal 3932 - Rio de Janeiro.

Ouçam, diariawente, das 12. às 13 horas

ZYO-9 - RÁDIO TUBÁ
"A Voz das Terras de Anita"

Frequência 153{l l>-lcs: - Onda de 196 metros

TUBARÃO - SANTA CATARINA-

DATILOGRAFIA
Confere
Diploma

Correspondencla
Comercia� .

·.DIREÇA01
Amélia M. Pigozzi

_RUA ALVARO DE

�oS; CO�lRA
-

DO TRABAU�O A METODO:
Moderno e EUcienteSÉOE SOCIAl.:

po�ro ALEGRE

CARVALHO. 6SRUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.· 68 1,· ANDAR

c A I X A POSTAL, 583 - TELEFONE 6640 • TELEGRAMAS: .PROTECTORA�. ----------------------���_---��_�-�---------

Agenca Geral pa·ra 8tH. Gatarna
Rua Felipe Schmidt, 22- Sob.

Caixa Postal, 69 - Tel. "Pratectora" - FLORIANOPlJLtS

SRS. ASSINANTES
Reclamem imeâiete

ment� qualquer irre

gularidade na entre�a
de seus iornees.

-

A DIVUlGA,CAO
Revisia do Paraná para o Sul do BraSil

Intercôrnbío Cultural
Economico Financeiro

Publicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios.
CAIXA P06T �L, 775 CURITIBA

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

'j�i�i�'�j'� f.[�-.uY'n�
(;eJl.'ft. iii. ,'roer.Moe 4a.. .....cbru

'

...Jt>, iU �oençae DlI!ryo.... C.iU... ·

tiUA4lio alll t�Ull.O, do aal.. per
"' ....«t,.nu r",��dl.YeÚl. O c.�IIl�}
'l'tt<l'1>, Il'nu'IP da h!hOrAllcia, Ü ,..,.;l,
,,,...��Ut':aY o. lD61vicililotll afetl!.�'" !!

..:::�
,

Gllllflllnddallleo,. O 8<!N'1(c Ih
.

,11twal .111. Dllellçu me.tala ibi,.",
4i1 '11l1li .IuIIblllatáde, 11." .,,,.c!., .r�
lIlftamellte e� 40.lilt.. M.rY.... �.r.
o...t-. aa Ita.::o DeM.n III. �

.............. r· .

Ouçam, diàriamente, das 10 às 14 horas, as audições da

I

I
I FÉi"iác��EU�:iiii1ii�i·

..

i Elixir de Nogueira

ij Me.dicaçéi.O auxiliar no tratamento
. da .iflli..

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

Oleo de Peixe
'

Dr. (LARHO·· G.
GALLETTI.

ADVOGADO
Crimo II cível

COlutituição d. Sociedade.
NATURALIZAÇÔES
Título. Deolarat61!'iol

,

Representações·
FIRMA IDÓNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)

, HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF, DE PRIMEIRA 'ORDEM.

RESPOSTAS À CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO, Elcrit6rio e Residencia
Rua Tiradento. ,�

,) FONE _. 1468
I

-- 6 Radio Difusora de Laguna,
,

97@ kÍlociclos onda de. 300 metros.

Laguna - Santa Catarina - Brasil

ZYH

TINTURARIA CRUZEIRO
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � .

Tiradentes -Í4:
LAVA e TINGE ROUPAS

Reforn10 chopeo8
Profissicna (ompGtente - Serviço rapido e garantido

., LEIAM A REVISTA
O VALE DO fi'/ljftJ

j

•.. reune som ... acabamento ••

solide�... no piano perfeito!
Além de vários modêlos para
pronta entrega... êste maravi
lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano de

.

pagamento a longo prazo!

Schwartzmanq
São Paulo

Av. Ipiranga, 71A, - Tel, 4·7478

Rio pe Janeiru
Av. Rio Bran(o, 257·A- Tel, 32·7522 'i

REPRESENTANTE
para Santa

KNOT
Catarina

S/A
Cx. 134 - Te l, KNOT

Florianópolis

Muitas felicidades pelo nascimert
to de seu filhinho I

Mas, não esqueça, que o melhee

presente para o seu �'PIMPOLHO"l!
é uma caderneta do CR�DlT(iJ
MUTUO PREDIAL.

O. TESOURO
Da instrução. está ao. al68.nM

de todos, Dá esse tesoure ao. tellI
amigb analfabeto, levando-o- a um

curso de alfabetização. ne Grupo
Escolar São. José, na Escola Indus,
tríal, ce Florianópolis ou na Gal;&.
dral Metropolitana:
•••••••••••••••••• '.' ••••••• II •

•

CI'" CATARINEI'fSl

OE TRANSPORTES Aip.EOS LTOA

Casa no
.

centro ..

Vende-se uzne , para· reei-
dencia·.
Escritório Lmob iliério A.

L. Alves,
Rua 'Deodoro, 35.

'

•••• ",
o ...

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

lÁ}.MERCIANTE:. Bi mn, U
,"'0 à Biblioteca do Centro ....
d.émico XI � F,,_relro. eo.

Irlboirb, .saim, para ri forme-
.....
"

ç10 cultural dOI: tlllblnnerulOll!

.,e amanhã I
••••••••••• o. ..� .

. . .. .. ..

Bom ,binóculo
Grande visão

,
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o R8TAD.O� Sexta·telr.· 20 ae Agosto Ge .... 8 5
-

�SÁBADO, ÀS 21 HORAS, NO liRA TENIS CLUBE., GRANDE FESTA UNIV'ERSITÁRIA PROMOVIDA PELA: FEDERAÇÃO
..
ATLÉTICA· CATARINENSE DE ESTUDANTES, CONSTANTE DE -SARAU DANSANTE AMERICANO, "SHOW" DE ESTUDAN.-
'TES, DIVERSÕES VARIADAS E ELEICÃO DA RAINHA DOS DESPORTOS UNIVERSITÁRIOS CATARINENSES �SAS A

RESERVAR, POR CR$ 20,00, NA RELd JOARIA MORITZ.
.

·1:"

Serão recebidos até 30 de
,

setembro os' trabalhos que aos

•

Intenso vem sendo o trabalho de classificação e julgamento das
colaborações já enviadas ao grande concurso da Sul America .

Mas ainda há tempo! Você ainda pode concorrer e- candida ta r
se a qualquer dos valiosos 313 prêmios em dinheiro que a Sul

..

-

concorrerao

America lhe oferece. -Sõ rrren.te a 30 de setembro será encerrado
o prazo para recebimento dos. trabalhos. Não deixe de concorrer!
\ .

Estude cuidadosamente as condições dês te concurso ao alcance

de todos e envie,
.

corrr a possível urgên.cia, a sua colaboração.

.

CONDIÇÕES DO GRANDE CONCUlt,SO SUL A�ERICA
Tema: ___: UPorque eo n s l d'e r o o segul'!o de vida a me .•'h o r' 'proteção à f�mília .e valios.oj

betiefício de interêsse social" .

"VI;R(jEM ESPECIALIDAOE"
WETZEL. INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marcl!

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

..

• Número de palavras: trezentas no'tmáximo.
e Os trabalhos deverão ser datilografados em espaço 2, com larga
margem à esquerda, não se admitindo os .que forem batidos nos 2
lados da fôlha,

. • .

• Tôdas as provas serão firmadas com pseudônimo e enviadas à

Sul America - Companhia Nacional de Seguros-de Vida ---: Con

curso - Caixa Postal 5.104 - Rio de Janeiro. Em outro envelope
•

fechado, com indicação do pseudônimo na parte externa, os con-

uM DÊ5TtS PR�MIOS PODERÁ SER O SEU!

1.° PR:BilHO. . : C,r$ 10.000,00
E MAIS l'MA APÓliCE DE SEGURO Di' VI,A DE

IG' 'AL V.-'lLOR, LIBERADA DE PAGAMENTO DE

PRÊMIOS.

2.° PRÊllfIO '.' .•••••...•.•
, ••.•.....Cr$ lO.Oe·O,QO

3.0 PRÊllHO " . '......•.... : . Cr $ 5.000,00

10 PRÊMIOS DE CR$ 1.000,00 .•...••....Cr $ :aO�OO'U,OO
.. 50 PRÊMIOS .. CR$ 500,00 ...•..•.•..Cr $ 25, '!Joo.co f

'100 PRÊMIOS'" CR$ 300,00 .••••• .' ••..Cr s 30.000900

150 PRÊMIOS" CR$ 2QO,00 .....•••... C� � 3Q_.11'Q()).ÜO
Cr $ 1:.aO.0{}"J900·

Sul'Ameriea
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA

FUNDADA EM 1895

� lA

corrrntes remeterão, j u n tame n t e com urrá cópia do tra calho, o

nome e enderêço icornr letos.
• Os trabalhos premiados torriar-se-ão propriedade da Sul America

que poderá utilizá-Ios como entende:
• A Ccrnpanhia n20 devolver> os . riginais apresentados, ne n man

terá correspondênci i sôbre o concurso ..

• A decisão dos juízes será defin.ti v a .

• Só será permitida a apresentação d > uma romp sl\'?'\o por p-ssoa.'
., A identi icação dos amores premi dos será j.ú Ii ca, ar.ur.c.ada a

cerimônia com a necessária entecedênc ia.
til OS JUÍZES -� Uma comiss ío de' ilustres � scritores j\ 19sr� imp- 1:"-

- .. '.

cis lmente o seu trabalho. Estes são os juiz. S, diglLS de. sua inte.ra

confiança:
Rachel de Queiroz; Alvaro Lins, Cqrlos Drumrr.ond

'

de Andrade,
Manuel Bandeira, Octávio Tarquiruo de Souza.

A UinJRA OÊSTE FOLHETE> FACIUlAR-lHE-Á A ViTÓRIA
NO Ç>RANDE CONCl!R: O Sl/L AMIi:RICA !

Se quer �est:1r a pa rclhud o para ve nce+, (,sl�lde o pe-

queno folheto, que a 'Snt" Amer ica lhe enviará gra-

t.u i tam eu te e no rna is curto prazo. Para isso preencha
o coupon a l-aixo e

remeta-o ao endl
rêço �êle indicado. À i'-'UL A1UERICA

Com:'�r!h"1 '-al'r nvl de <egur o i de Vida
c x· ,o5�al 5104 - rt o d e Janeiro

Queí'ra �"1- � p.1nl{-te�-rne o fOlhpto "O Seguro de Vida''',
po. s P' etena.» J_·repa1'CI.1'-me p�l1"a' participar do "Con
curso d'Js 120.0UO cruzeirus".

11·AAAA·1 78 O
Nome .................•...................•......... , : ...•..•••

:C;,'? d'1 t'-iasc.: dia ......•...... mês, ano .

Prof!:::;�,�,o . _ . _ _ _ .. _ . __ . _ . _ . _ . _ ..

Casado '! .. _ Tem filhoS? _ o •••••• 0 ..

l:2 .. _ ..••••. o ••• __ ••••••• 0 __ ••• 0_. _ ••• • _ ,. _ .

Cl d ad e Bst'!do .

re5tls:
. S��Ã��!RC;t�
Esp ECIAtIDADE

/, ;'

s=

"

)
".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 o ESTA.f)11- Sexla 'elralO �. Agosto Cle "48

2-1

NA ATRAENTE "FESTA UNIVERSITÁRIA" DE �MANHÃ, NO LIRA TENIS CLUBE,

Direçân de PEDRO PAULO
.

MACHADO

TI�XACO CLCBE DE FLORL-\NÓ

POLIR.
Da supracitada agrom iação re

cehomos e agTadreemos o segu in te

ofício:
Florianópolis, 30 de julho de

19iR.
Prrzndos Senhnrr s :

I

Por motivo ínlr-lrumcntc alheio

a nussa vonl adc, só agora nos É'

grato comunicar a insl.a laç ão do

'J'EXACO CLl'BE rm FLORLI..;\'Ó

POLIR, ocorl'irla em 29 de janeiro
de) r-orren te ano.

Para o presente exercício foi

e lei l a e ficou assim constitrrida a

prímt-ira Dirctoria :

P rr-si den te de Honra: E'vandl'o
T. Carvalho ; Presdcn te : Ranulpho

Sousa:; "ice-Presidrnte: Raul C. dr

�rdJ(Íia e Si!ya; 10 Sé'crelário: Dr.

])iosCÓl'icles de Mcl lo ; 20 Sf'cl'elá-·

rio: Amaurv Cabral Neves; 10 'j'e
souieir o : Ernan i C. de Avila ; 20

'I'csouíciro : Aldo José Sagaz; Di

r-otor de Esportcs : Onór Campos;
Orador: Ped ro r. Brenneisen.

l)el'manecendo, desde já, ao in

teiro dispõr das SLH{S api'eci adas

ortlrns, assinamo-nos mui cordial

e atenciosamente.
Dr. Dioscârides de Mello, - 10

Se·ct·elário.

MANTEVE O VASCO A LIDERAl'i

ÇA AO VENCER O SÃO
CRISTÓVr\O POR 3 x 1

Ri o, 19 , As equipes do Vasco c

81\0 Cr itóvão travaram, ontem, cm

S. Januário, uma peleja bastante

md-1!menLada, saindo vencedor o

Vasco por 3 x 1, por seu desrnpc
Ilho mais acertado, lutando .conLra

um adversário ardoroso.
Na equipe vencedora destacaram

se: 'Vilson e Danilo Da defesa e

Ademir e Tu la, no ataque. Os de
mais agiram bem em conjunlo. Os
melhores do São CrisL6\'1\0 foram:
Mun d inho, LOl1rD e Sousa, na ele"
fesa e Paulinho e Edgar, na Mel1-
siva.
i\f,írio "iana dirigiú o jôgo com

Dccl'Lo.

OS "GOALS'
10 lempo·- O "sco1'e" foi abrrlo

AOS 12 minutos, por intermédio ele

l\laneca, recebenelo um pas�c de
Ademir.

\

FICARÁ ENCERRADA A ELEIÇÃO DA

RAINHA DOS DESPORTOS UNIVERSITÁRIOS CATARINENSES. CONFORME A la APURAÇÃO ESTÁ -NA LIDERANÇA A

SRTA. MARIA DE LOURDES BOABAID, SEGUIDA PELA SRTAo WILMA RAMOS.
!

.

ATENCÃO ACADEiVIlCOS
A partir do dia 20, ás 8' � ás 21,30 horas, no "Clube 12 de Agôsto' ..

será iniciado o torneio de xadrcs para escôlha dos elementos que
irão a Curitiba'cornpartifhar dos IX Jogos Universitário.

Haverá 20 (vinte) jogos, assim distribuidos:
1 ° Jogo - Benrio x Dib
2° Jogo - Ney x vencido elo. lO jogo
3° JogG - Vencedor do 1° jogo;; vencedor elo 2° jogo
40 Jogo - Carmelo "X Dalmo
5° Jogo - Hí ldebr-oarl x vencido do 4° jogo
6° Jogo - Vencedor do ,la jogo vencedor cio 50 jogo
7° Jogo - Ciro x Ferreira
80 Jogo - Gomes .x vencido elo 70 jogo
9° Jogo - Vencedor do 7° jogo 4- vencedor do 8° jogo

100 Jogo - Jovclrno x Lidio
11 ° Jogo - Gusmão x vencido do 100 Jogo
12° Jogo -. vencedor do 10° jogo x vencedor do 11'! íoso
13° Jogo -. Sales x Magalhães
14° Jogo - Ulisséia x vencido do 130 jogo
150 Jogo - Vencedor do 130 x vencedor do 140 jogo
16° Jogo - Vencedor do 30 jogo x vencedor do 60 jogo
17° Jogo - Vencedor vdo 99 jogo x vencedor do 12° jogo
18� Jogo - Verlcido do 170 jogo x vencedor do 15° jogo
19° Jogo - Vencedor do 170 jogo '5 vencedor do 180 jogo
20° Jogo -' Vencedor do 16° jogo x vencedor do 10° jogo.

t· Mi�sa de primeiro aniversario
,

. de falecimento
A Inspetoria Esqo lar, Direção, Docência e Discência do Grupo Esco

lar Prof. José BrasiJicio, da cidade de Biguaçu, convidam aos .parentes,
aos ex-alunos e pessoas amigas da saudosa professora Nila Sardá, para:
assistirem à Missa que, em intenção de sua alma, mandam celebrar, no
dia 21 tio corrente, às � horas, na iVlatriz, da cidade de Biguaçu.

Confessam-se agradecidos.
Biguaçu, 17 de agôsto de 1948.

Os cOmUniSlaS j

acusam
. i

Bnearesl, 19 C{c P.) - Todos os

jor-nais publicam. em pi-ímeírn
púgina, um novo (' violenl.o comu- HITZ, hoje ás 7',30 horas

nicado rio govõrno rumcnu sóbic I Wallacc Bccry - Dean Stock

a mor l e rio general yugnslavo YO-l well - Dorothy P�tl:ick � Edward

vanovirh. Este foi abatido quando Arnold .

p rr l r-ntl iu fugir pam a Rumân i a, O PODEHOSO :'Irc GUHCK

ondr iria comandar UI11 exército No programa: Jornal ela Téla

livre contra Tito. O governo 1'U

mr-no acusa a "camarilha de Irai

rlorr-s de Tito e do minisLro rio

Inter-ior Rankovinh " dp ter dcscn

cadeado uma onda ele terror con

tra os comunistas yognslavos fieis

80 Corníruorm.

TINTURARIA ,
Só a "CRUZEIRO" Tira·

dentes, 44

Nav·io-e8coh�
a' gentiDo

Recife, 19 (R. 1=>.) - Chegou
aqui o navio-escola da Mar-inha de

Gucr ra argentina "Puevi'redoa", o

qual cnnduz diversos cadetes, num

cnl7.eil'o ele insl ruçâo. O navio é

comandando pelo capitão de fraga
ln Xesl.o r Gaht-iclli, lendo recebido,
ao, atracar, a visitu do contra-al
miranle Otavio Medeiros, coman

dante do terceiro Distrito Naval e
. ,

do Gover-nador Barbosa Lima. Du-

ranl.c .os cinco dias de permanôn-
.

eia nrsl e porto, os o í'ici ais e cadc

tcs argentinos serão alvo de diver

sas homenagens, pOI' parte das au

tor idadcs navais e estaduais,
assim corno da colônia argen

í

ina

aqui domiciliada, destacando-se o

baile que será oferecido pelo Co
manrlo Naval hoje, nos salões do
Clube rnLerpacional.

Nacional - Noticiár-io Universal -
.

Jornal

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

, 'r" 1
•••••••••• .,

HOXY, hoje ás 7,30 horas
Ultima Exibição

Katrhyn Gravson - Frank Sina

,th! - Jinunv Durante
ACONTECE UASSI:\II

No programa:O Combate a malá
ria em Santa Catarina

Pr-eços: Cr$ 4,80 e 3,00
Censura até 14 a11OS.

..

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

HI'l'Z e HOXY domingo
CAHNEGIE HALL

AGlTAHDl�M:
A DAMA DE SCHANGAI

.

20 tempo - Aos 10 minutos, num Diatermia
lrom alaque elo "asco, Dimas fez o Curso de especialização em

sl'gllndo "goal ". Quando passavaúl dentaduras
29 minllLos. MenLa marcou O· pri- Exclusivamente com hora marcada
meil·o [lonlo sancl'istoyenscs. Vol- Rua Arcipreste Paiva n. 17 - Te-
La o Va�co ao ataque e, aos 31 mi- lefone h427

nuLos, i\laneca marCa o terceiro Florianópolis
tento vascaino, finalizando o júgo .

com a vilória do Vasco da Gama I
.. ,:"��-

r,or 3 x 1.

·OS QUADROS
'

As equipes foram as seguinles'
"

.

.

Fclg'ar e Magalhães.asco - Bm'bosa; Augusto e
'

\:-ilson; Eli, Danilo e Alfreelo; Ma- A PRELTM1NAR .

lleca Ademir Dimas Tl 'a C·,
.

I
' , ,lc e 1I- No jôgo de reservas o Vasco ven-

co.
c"u pela contagem ele 3 x 2.

S. Cristóvão - Louro,'

Mundi_1
A RENDA aos seus associados o melhor pIa

�ho e Jail', Richard,. Geraldo e Foi ele Cl'S 70.762,00 a renda do no, no melhor sorteio, por Cr$ 5,00
Sousa; MenLa, Paulinho, Mical, ,iôgà.· ·mensais.

aa4iO$ inl' e�e$
Da' Fá·brlca ao cODsumidar. -- Grande estoque recebeu a firma distribUidora

«Fiuza Lima & Irmãos» Rua Conselheiro Mafra 35 - Fone 1565

Viage com conforto
I

pelo
«RAPIOO SUL BRASILEIRO»

-,

Diariamente entre

Fpolis.-.- Itajaí ..Joinvile-Curitib a

AGENTES

Fiuza lima I. Irmão

OD�ON, hoje ás 7,45 horas
"Avant-Premiére,

O CAPITÃO DE CASTELA

(Technicolor)
. Cu:.\1: Tyrone Power
O pri9cipe da aventura e do 1'0-

mance

Jean Petel!s
A estreante que veio para ficar

.

Cesar Homero - Antônio More-

no _. L. J. Cobb

Duelos Eletrizanlps - Lutas-

Sensacionais - Aventuras Eletri

zant�s

I
Um assombro da modcrna cinema

tOt;l-afia
No programa: 10 Visões 00 Bra-

sil - Nacional 20 Fox Airplan
News 30 x 62 - Atualidades

Preços: Cr� 6,00 único
Censura· até 14 anos.

f LYIPEHIAL, hoje ás 7,30 horas
Em Slla 2" semana e em ultima

e definitiva Exibição
DEBIL É A CAliNE

COM: Hex H.arrison - MaureI1

O'Hara - Vanessa Brown
No programa: 10 São

� Nacional 2° Velas ao

Short

PrCços: Cr$ 4,80 c 3,00

Lourellç�
Vento -

ARNOLDO SUAREZ OUNEO

Cil'urgJão-De·nd ista
Raios X - Infra-Vermeiho-Diater

Haios X - Infra-Vermclho-

,CASA
"ende-se uma coni 8 comparti

menlos silUada em lerreno de
20m x 13m 'na rua Osyalclo Cruz,
EsLreilo, distanle ela praia 75
melros: ...

Pl'eço CrS 35.000,00.
Tratar à rlla Joinúlle (D. Jaime

Câmara na. 11.) l'iesLa.

Censura até 14 anos.

OIlEON, qtiinta,feira
2 grandes programas

A HA INHA DO CALENDÁRIO

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

PASTA DENTAL
ROBINSON

Aluga-se
o primeiro andar do prédio
n. 5, da rua Arc;preste Pai-

I

Fpali\ .
...

va.

1 ratar à rU3 Artista Bit
tencourt, 28.

O Crédito Mutuo Predial, ofeÇ;;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
CLINICA D� SENHORAS - CI-

RUllGIA PARTOS

Diagnóstico,· controle e tratamento
especializado da gravídês. • Dísmr
bios da adolescência e da menopau
'IJa. Pertubações menstruais, i.:l�1'l'
mações e tumores do aparelho geni
tal feminino.
Operações do utero, ovários, trem
l(las, apendice, hérnias, varizes, etc.
C4rurgia plástica do perineo (ru
turas)
ASSISTENCIA AO PARTO E Ol:R·

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová
r�os, hipopise, etc.)
Disturbios nervosos ., Esterilidade
�- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Td.

. 1.461
. Resid.·R. 7 de Setembro
Cruz e Souza .:_ "Tel. 846.

Edif.

Dr. Newton D'Avila
Operações - Vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, r éto, a�us e
Hemorroidas. Tratamento da colite

amebiana.
Fisioterapia - Infra Vermelho.

Coilsulta: Vitor Meireles, 23. Atende
diàriamente às 11,30 hrs. e á tarde,
da. 16 hrs. em diante Residência:
Vidal Ramos, n. 66 - Fone 1.667

POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Méd'ico e p�rtei....
Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente dá
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, es _)e·
cialmente .do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gían
dulas internas.

C1inica e cirurgia de senhoras -

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA .: METABOLISMO

,BASAL
HOMRIO DE CONSULTAS: _.

',"Pela manhã das 10,30 ás 12
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles n..18

DR.

Do

Fone manual 1.702
RESID:tNCÍA:

Avenida· Trompowski 62
Fone manual 766

A_-Tintiraria Cruzeiro é a que
melhor me serve - Tiradentes,

.44

o "Colégio Barriga-Vlerde"
está construido o seu majesto
so prédio e necessita de sua

valiosa colaborac;iio.

rendo necessidade de comprar
uma ENCERADEIRA ELÉTRICA,
afim de facilitar minha profissão de
ENCERADOR, tomo .a liberdade de
apelar para as pessôas de bom co-

I ração, afim de conseguir reunir a
, .. . importância necessária á referida.

RUA CONSELHEIRO MAFRA, casagrande com 6 quartos, sala lJa-1 aquisição. Muito grato fica-lhes o

'nheíro, etc. Serve também para cOI?l�rclo. Preço c-s 220.000,0.0. Encerador JOSÉ DE OLIVEIRA.
RUA CONSELHEIRO MAFRA, prédio de comércio 'com 2

paVlmen-1 .

tos. Preço Cr$ 350.000,00.·
"

RUA DEODORO, prédio com 6 quartos e demais instalações. Pr.e-
I

PASTA DEN,!�
ço o-s 250.000,00.

. I ROBINSON
.

RUA ALMIRANTE LAMEGO, ótimo prédio, construido em terre-

no de. L? x 30, todo murado, com 4 quartos, etc. Preço Cr$ 1\)0.000,00. • ••••••••••••••••••..•....•

RUA RUI :BARBOSA, casa com 5 quartos, construida em terreno

de' 24 x 86. Preço Cr$ 120.000,00 .

"

. RUA JOSÉ MENIDES, bangalô noyo,. com 3 quartos, etc., construí- ,!do em terreno de marinha. Preço Cr$ 50.000,00. •

RUA,RIO GRANDE DO SUL� casa com 2 quartos, tendo o 'terr-eno ,
iO x 40. Preço Cr$ 35.000,00. . I
.

- RUA ALMIRANTE LAMEGO, 2 pequenas casas construídas em ter-jrena ele 5i x 70. Preço Cr$ 80.000,00.
RBr-A SANTOS SARAIVA (Estreito), bangalô completamente novo,

com 3 quartos e demais instalações. Preço Cr$ iOO.OOO,oo.
RUA 7 DE SETEMBRO, casa com 2 quartos, etc. etc. Preço Cr$

.

,
40.000,00.

.

RUA '7 DE SETEMBRO (Estreito), casa com 4 quartos,
Cr$ 55.000,00. .

CAlPOEIRAS, casa com 2 quartos, etc., tendo o 'terreno
86.000m2. Preço Cr$ 50.000,0.

CAPOEIRAS, 'casa desocupada com 3 quartos, tanheiro, água quen
te e fria, instalação sanitária, etc. Preço Cr$ 60.000,00..

TERRENOS
RUA RUI BARBOSA, tendo 8.50 x 50. Preço Cr$ �5.001),00.
RUA CONSELHEIRO, SOUZA lfRAN,ÇA, tendo 15 x 30. Preço Cr$

40.000,00.
RUA STA. LUZIA (Estreito), tendo 50 x 40. Preço Cr$ 50.000,00.
RUA GERAL (Estreito), tendo 20 x 45 (funcl'os rua Tijuca). Pre

ço CrS 20.000,00.
FAZENDOLA E INDUSTRIA

BARREIROS, pequena fazenda, com pastagem para 30 cabeças,
com urna industria de produtos de mandioca. sagu, etc., demais infor
mações dão-se neste Escritório, Preço 'Cr$ 280.000,00.
\

.. HIPOTECAS'
Areito capi,tal para enlpregar sôbre garantias hipotecárias. Sigilio

absoluto.

Clínica Médica e Cirúrgica do

'DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos, e
.

Crianças
Alta 'cirurgia·� Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias - Rins - Coração
- Pulmões - Estomago - Figado

Tratamento da Tuberculose
Pulmonar

Radiologia Clínica (Raios X)
Eletrocardiografia - Ondas Curtas
Indutotermia Eletro Cirurgia
Ultra-Violeta - Infra-Vermelho

Consultório e residência:

Praça Pereira � Oliveira (atráz do

Tribunal) Rua Santos Dumont, TI. 8.

Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6
_ Fone 841. FLORIANóPOLIS

DR. A. SANTAELA
• (Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medicin" da Universidade

do Brasil)
Médico por concurso da Assístên
cía a Psicopatas do. Distrito

Federal
Ex-interno (fr Hospital Pp_iquiá·
trico e Manicômio Judiciaria

da Capital Federal
Ex-interno da Santa Casa de Mi
sericórdia do ·Rio de Janeiro
CLíNICA lV...ÉDICA - DOENÇAS

Nl!!RVOSAS
Consultoria: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de Caro

valho, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Consultório - L208.
Residência - L305:

--

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

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 732

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

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi

ema da Universidade de São Paulo,
onde foi assistente por vários anos do
Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio

Corr êia Neto
Cirurgia do estômago e vias circula
res, intestinos delgado e grosso,' tiroi

de, rins, próstata, bexiga, útero,
ovários e trompas. Varicocele, hidro

cele, varizes e hernas.
Consultas: Da.. 3 ás 5 ho,",s, à rua

Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa
Paraíso). Telef. 1.598

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

Agencia Geral para S, Catarina
Rua Felipe Schmidt , 22-.Sob ..

etc. Preço C: Postal, 69· Tel. «Protetora»

a á�ea de , ��.���1::?�?.r:!� .�
Escri tório de

Advocacia

TECNICOS
o E10fiJ}OJQUU

I

d ese nvolvâm EIltO

necessita de técnico"

Dr. Paulo Fonte.
Clínico e operador

Consultúnio : Rua Vitor Meireles, 26.
Telefone: 1.405

Consultas das 10 ás 12 e das 14 ii
l! hrs. Residência: Rua Blumenau,

22. - Telefone: 1.620.

Dr. Mário' Wendhausen

todosem as

Dr. Lindolfo A. G.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Constituiçõe. de .ociedadell
e .ervic:o. coreb.to., em· geral.

Orgc:.nizaçõe� contabe .. ,

Regililtros e marca., dilopondo,
no Rio, de corre.pondente.
E.crit6rio: Ruá Alvaro de

Carvalho n. 43.
Dali 8 àll 12 horaa,

Telefone 1494

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

Escl'itórlo Técnico
Cid Rochtt Amartal
ENGENHEIRO CIVIL

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

Estados Unidos da América do Nor

te e países visinhos, o Dr. Cid Ro
cha Amaral reabrirá seu escritóris

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

clientes.

CJ!nica ,médica de adultos e criança. I ,Consultório - Trejano, 29 '

Telef, M. 769 IConsulta das 4 ás 6 hor�.
Jle.idência: Felipe Schmidt n. 38. j

.

Telef. 812

i
Camis•• , Gravata., ,Piiamuj

IMeial d.1 melhore., pelol Ir e

Dorell preçol .6'DII CASA'�MISI'CELANEA - 'R�a.C Mq(ra. ;

profissões

Pedro Medeiros, Auxiliar
• ••••••••••••• :1 •• , •••••••••••• I

UHEVROLET - ESPECIAL .DE
LUXO 1942

Vende-se de 4 portas em exce

lentes condições, côr verde (duas
tonalidades), equipado com :. óti
mo rádio "Delco ", ·farói� .

de ne

blina, farolete lateral, ventilador e

forrado com palhinha americana.

Preço - ,Cr$ 55.000,00. Tratar li
rua Bocaíuva 1; diáriamente até.
ás 11 horas.
................

' -

Empregue bem o seu dinbel(
ro, comprando ações do "Coi"
gio Barriga-Verde" •

Encerador

�u" VOLUNTARIOS DA PÂTRIA N.O 68 • 1.' ANDAR'

I.

Livros Técnicos
em geral

J.IVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - Fpoli.
Atende pelo Serviço

Ree1J)bol.o Podal.

':"1)(" I'O�! A�. �1I3 . 'E:�EFO"E 6.... 0 . rEl(GliA""AS, .PIIOTECTOII,..

DRS ..

José Plnõs Pereira
Sebastião Adroaldo Pereira

Gabriel Pereira Borges fortes
Rua Vigário José Inácio n. 358
Porto Alegrá.- Rio. G. do Sul
. , .. � .

-Pracisias
..

Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes

dendo mais outros' beneficios de caráter assistencial.

Representante em Plortanópolis ;

PEDRO NUNES

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)

pessoais, conce-

Escritório recem organizad(),
I precisa de "pracistas" para traba
'lharem nesta cidade e no interior,
com artigos de fácil venda, il com

: boa margem de lucro.
I Informacões á Praca 15 de No
'vembro 22, 20 andar, das 8 ás 12

Sorteios mensais, mediante mensalidadé de Cr$ 20,0'0 além da Jóia

inicial de Cr$ 111,00 apenas.
Participação nos lucros

-I.

AVALlACÕES

lEtíALI;;ACOES�=�========�=����

ADHINIS10AÇÃO �TE!""'�,"�OIt.�'C�:----o�Q.�U.�,"�D�F:O-DO:""'1>"O---.J-5--.----
Dl: 1I1ÓVEIS- ",. 784 FLOQIArlOPOLIS - .5AI'fTA 'CATARINA

rrc.

VESTlR·SE COM CONFORTO E ELEGAMCIA 1
is.

Mello
PROCÜRE

Alfaiataria
Rua F'elippe Schmidt 48

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Hoje, no passado'(slrada Rio Ber.ta-Rio Prelo
A data de ho je recortla-nos I I

q uc :
.,

_ O -sr. G�Yernador. em exercício, sr. deputado José Boabaid, re�
- em !�759, 1'11.1 Lisbôa, com a cebeu o seguinte telegrama:

idade de 9�! anos, falece�l, a Con- Tirub
ó

lU ---.,. Temos a honra de comunicar a V. Exia: que, na ses-
dessa elo RJO (,randc, \']\1\'a do

_
' :, . . '.

Conde, Alrnirantc LOIlO Furtado sao ria Cârnara Municipal de hoje, mandamos consignar em ata um

ele Mendouça, filho do Gerie rul voto ,de corrlial agradecimento e os mais sinceros aplausos ao ato jús-
Francisco Bar-reto de .\'lenezes, o tissirno de V, Exia. ordenando a imediata execução dos serviços de
heró ico vencedor das ruas cele-

ligação da estrada Rio Herta - Hio Preto. A dcterminaçâo ele V.,'
hres batalhas ele Uual'arapes;
� em 1782., em Itccif'c, Per- Excia. vem concorrendo à máxima aspiração dos Iiabltantcs ele Tim-

namhuco. nasceu Bernardo José Iró e poder-osamente incrementa a colonização do Alto Cedro, propor-
da Gama, Visconde de Goaiana, cionando à nossa Câmara novo surto de progresso e prosperidade. Hes
falecendo na mesma cidade, a 3

'[Jeitosas saudações. (a)· Leandro Longo, .J ulfo Jacobsen, Moclestino
de agosto de 185'1; �

_ em 182.2, Joaquim (+onçalves, Lampestrinc, Hicardo Mavr Junior, Maur-icio Germer e Augusto Lenzi.

presidindo uma sessão no Gran
de Or-iente do Brasi l, no Rio, pro
Ieri u um disoru-so decla!'ando ser

chegada a ocasião fie proclamar
se a independência do Brasil (D.
Pedro havia sido aclamado grão- Quando, em 1905, nos Estados
mestre); In id os ela América do Norte,

- em 182.3, D, Pedro r, por cle- Paul P. Ha rri s e �e\15. amigos
ereto, concedeu o soldo de AUe- fundaram o p rime i rn 'H.olary Clu
res ele Linha. a Mari a Quilél'ia de be, não j)oilt'riam imaginar ('sses

E para que não pareça que assim agindo estejamos fugindo ás Jesus, pela ifi í

ep rid ez com que se pionei ros de lal L' tão grnndio .-o

normas ela 'ética e da lealdade partidária, publicamos, ele inicio, c te- distinguiu no Exército Liheila- ernprr-end imenlo que transcorr-i-
elor da Bahia; das apenas quatro rlr'carlas, Ll'1'ia

Iegrama que passámos ao Sr. Ir-irieu Bornhausen, M. D. Presidente elo
_ em 1835, em Belcrn do Pará, a i nsl itu içâo alcançado tanto pro-

nosso Partido no Estado: "Florianópolis 18-8-48. Ir iveu Bornhausen.- prosseguem os combates ela re- gtesso. Com os seus (:i.�19 clubes
M. D. Presidente U. D� N. - Itajai. - Levamos perante prezado chefe volução dos "cahamos ":

.
e cerca de 32.0.000 associados, rlIS-

nosso p rotesto contra maneira deh onesta Deputado Waldemar Rupp e
_.! em 1842, Caxias saiu VilorlO-lll'ibUiÇIOS em todo o mundo, vê-se

so na Batalha de Santa-Luzia, hoje, que Rol a ry cresce, tor-na-"Diário da Tarde" vêm acusando Inspetoria Defesa Sanitária Animal.
em Sabar'á, Minas Gerais, panda se mais compr-ceudido e muito

Infrutiferas demarches efetuamos junto alta direção Partido fim evitá- termo a revolução dessa Provlu- mais útil, sempre fiel aos no-

cia: bre- rins. :-;em ressaibos de' dú-
em 186:8, os paraguaios vida, !loelp-se afirmar que êsse

ahandonaram �ua� l rinoh ci ra s de d esenvo l vi mcn to se deveu aos

.T'irrubó, no (;.113co; animadores rio movímeu to e se

- em 1,885, o Conselheiro .-\1- I deve aos própr-ios idr-ais quo H.o

fredo

Ferna,nd,es R,Odl'igu.es . clla-I
tal':) nutre, e,;timula e I?menla e,

\'es a,�llmill a pasta da �'IarInha; �1'11l embal'g'o, aos aluaIs conll
- em 1878, ,falecell o spna.rlor nllaf1ore� de .�ua obra. ,Cada r.lu

Jerônimo .Vlartiníano Flg'1leH:a.. rle ])r - cr'lula independente tie ludo

:\'[elo, nascido a 19 de abril de o Ol'ganisl1lo rolário - pl'Ocura,
1809, em SO'bral; .

denlro dos meios ao seu alpance
- em 1885, ficou organiza(jo o CllmjH'im,ento exalo das Hnali-

o Gabinete que foi presidido pelo dades a qlIe se propõe Rotary. no

Bal'ão de Coteg'ipe, vollanclo ao, anseio de progredir, seryind? ]i;

poder os conservadores;
.

tes�a
preocllpação ,de se aproxImar

- em 1918, embarco II no H.1O cada vez mais c sempre do qlle
o enlão ,Capitão. rle FI�agata Hen- constilue o objetivo ela insLitui-
J'iquE' Aristides Guilhem, para ção,. tomou-se ríLmo. ASSim é,

l'eprespnlar o Brasil nas feslas que vimos, onLem, na reunião �e- Uma "oml·ssao diaela independência do Gruguai; manaI elo Holal')' Clube de Floria- U U
- em 1918, no Rio, faleceu o Hópolb, mais um pass0 pelo seu

S Ilt ··tjOllnal'ista Alcind'o Guanabara, eng'NlI1uecimenlo. Reali7iando sua erra li a VISI OUnascirlo em :\Iragr, a 19 de julho pal,eslra, !)ara qlIe fôra antes ele-
de 1865;

.

signado, Wilson AI\'es Perpétuo
a Assemblél·a- em 19"7, jornais desta capi- sllgE'l'iu à aprovação do Conselho

tal noticiaram 'Lel'em sido dstos, Dirrlol' declarasse abertas noyas

nO\'amen t'e, aqui, 6s misLeriosos classil'icações, Enconlr�nelo jus-,
di scos voado I'es; las co nsicl erações,' lecen el o co-

André JVilo Taclasco menhíl'io, e lembrando l'ecomrn-
.._...-_,.-_:J'-..,___-_,.._:J'•..,_...._-..._......� - _a ..-.,......,........

daçõe,-; indicou as seguinles clas-
..... , ,.... sirica('iirs que d.evem mr�ecer
DR. RAFAEL G CRUZ LIMA pl'ee!1chimenlo no Clube: 111fIú�-

na Inspetoria e que podel'Ú ser tria fie A.l1lomóyeis _ Disll'i'hui-
pÓr' qualquer inte,ressado, o ad-

e
•

ção; Tndúsll'ia
.

Química - Far-
DR. CARLOS LOUREIRO mácia; Il1dú�ll'ia Química - Dl'O-

DA LUZ g'as, di�tl'ihl1ição; e, Finanças -

6.DVOG .D05 Bal1co� r suas cla�sif-icações me-

14 � nore�. A ]lropo�t a obteve plena 10 8ecrelál:io, os quais esliyeram,

Escritório: Rua João Pinto apl'o\'ação e, a;;sim, é de se espe- ontem, na Assembléia Leg'islativa,
peral' CJ�le, aumentando _sen qua-, onrlp junlos das respectivas �omis-n.O 18 -', Floria"nópolis rll'O SOCial mais se fortaleça o' .,

, , •. ......•. •.•.•••• Clube,
'

sões, Lralaram efe dlyersos ll1le-

Florlan6polls I 2 O ele Agoslo de 1948

o galã da peste
I

suína ...
o "Diário da Tarde", desta Capital, órgão do partido a que perten

cemos, a U. D. N., vem, de tempos para cá, publicando ataques à Inspetoria
Regional da Divisão de Defesa Sanitária Animal.

.

Esses ataques culminaramg na sua edição ele 17 do corrente, com

a publicação de uma carta do advogado de nome Geraldo Mariano

Günther e de um discurso do Deputado Waldernar Rupp.
Por isso nos sentimos na obrigação moral de, lealmente, dizer aos

nossos correligionários aquilo que estamos cansados de dizer aos

deputados e à direção do nosso partido.

Ias; Rebateremos agora pela imprensa, sob nossa assinatura, acusações
levianas aquele correligionário, ultimamente fator desagregação U. D.

N., desconhecedor problemas Inspetor 'e que sem autor idade aborda-

Inspetor-Chefe tentou, mais de uma vez, fornecer elementos esclarece

dores bancada U. D. N. que nem sequer se dignou respon.der. Deputado
Rupp afirmou ao nosso corrcliginário Prefeito Busch Junior que nos

havlamos filiado P. S. D., cont.ra o que segundo signatário protestou te

legráficamente. Atitude Deputado 'Rupp, se apoiada direção partido nos

. faz descrentes principios pregamos e queremos executados. Abraços.
(AA .. ) Ney de Aragão Paz e Jaime Arruda Ram.os".

Assim, entremos no nosso aSSLl'nto por pontos.
Antes de respondermos ás alegações contidas no discurso do nosso

correligionário Deputado 'Waldemar Hupp, faremos algumas consirlera-,

ções sôbr.e 'a carta do advogado Ge�aldo'Mariano GÜ'n.ther; que o órgão
tio nosso parti,do estampou sob o titulo "Sôbre a Peste Suina".

Diz o signatário ela carta em apreço.
"
... Na verdade um 'colono

deste mun,icipio - Marcelino Cimadon - impetrou um mandado de se

guranç�, por meu intermédio, contra o Sr. 'Fioravante Masselini, Prefei
to Municipal, em virtude do mesmo ter determinado a matança de 32

porcos seus que estavam engordando e que foram trazidos, pelo colono,
do vizinho municipio de Joaçaba (zona sadia) ... ".

O Sr. Prefeito de Concórdia, por solicitaçãO' da Inspeto:ria, proibiu
a entrada, no seu Munieipio, ode suinos provenientes de Joaçaba, que
não era, como afirmou o advogado Günther, zona sadia, já n� época do
mandado de segurança.

F:crta é a documentação exis1ente
examinada tanto pelo "Diário", .como

voga,do Günther, inclusive.
Indene estava, sim, naquela data, o Munieipio de Concórdia.
Com a entrada de suinos de Joaçaba, zona de focos pestosos, entrou,

também, em Co:ncórelia, a'peste suina. E entrou pela porta larg� ele Ulll

mandaelo de segurança impctl'ado pelo advogado Günther e 'que tanto
'entusiasmou o "Diário da Tar,r]e".

Afirma, ainda o aelvogado Günther, no final de sua carta: "Note

E,e, também, 'que nenhum veterinário quis se dar ao trabalho de exa

minar os porcos "condenados" a priori".
Aí faltou o conspicuo causidico, mais �lllla vez, com a verdade.
Aqueles 32 "inocentes", foram examinados pelo DI'. Alberto Santos,

funcionário da Inspetoria, que não teve, como não 'poderia ter, C01110

não tem veterinário algum no mundo, elementos para dizer se "êles"
traziam ou não a moléstia incubada.

.

Conhece o advogado' Gi.inther ou o "Diário da Tarde"
processo que torne isso possivel?

Ignoram ambos que porco "s�dio" pode transportar o virus da
peste .?

E, de mais a mais, nã'O se tratava apenas daqueles "32 libertado
res", mas dos outros que também puderam entrar l1flo cordão de isola
mento partido e que de fato levaram a :doença para Concórdia.

Êsse, o serviço que a econômia catarinense e os colonos rle Concór
dia ficaram a dever ao Ilustrissimo Sr. Geraldo Mariano GÜnther ...

algul11

Rotary CluDe oe Florianópolis
Aquela reunião, que contou

com o comparecimento ele 87%
rios rotarianos da Capital, assis.
tiram Carlos O. Seê1t-a, do Rotarv
Clube ele Oresei uma, Mátio Lopes,
do Ro íary Clube de Vldeira e o

. convidado, sr. Xewí.o n Nocetli,
industrial residente na cidade de
ILajaí. Como em lôdas as sessões,
OUI.I'OS oradores se fizeratn' o uvir.,
Entre êle-; João Eduardo Xl or itz

para ler uma carta ele José Nor
horto Macedo, rotariano que já
per-tenceu a êste Clube e ora se

encontra filiado ao de Belo' Hori

zonte: Ilmar de Almcuda Cor
rêa, para l.r-ansmiti r uma mensa

gern daq uele mesmo compauhciro
aos seus desta Capital" mensagem
essa recebida quando ele sua re

cenLe estada na capiLal mineira;
João Baptisla Bonnassis. relalan
do in lel'essantes obser\'ac::ões;
e

• rinalrnenle o Pre�idente Adal

b�rlO Tol.enti�o ele Carvalho qL1e
comllnicol! à ,Casa o próximo·
apal'ecimento da revisla "Floria-

. nópoJis H.olál'io", agTadeceu os

oradores e comparecimenLo rios
\'isiLanle� e convidou' Mario Lo-

pP,; pal'a descerrar o pavil:!Jão \'a,

cional, findando-se a. sessao.

Legislativa .

Acomp�nhados pelo' sr. Prefeito

dr Serra Alta, SI'. Henrique Ssh-

warz, acbam-se nesLa capital os·

SI'S. Antonio TremI, Presidenle da

Camara daquele iHunicípio, Carlos

í:iprrer, Yice-Presidente da mesma

Câmara, e Olímpio Vidal Teixeira,

Citaremos fatos, dando como testemunhas os ilustres

nossos correligionários, Senhores Dr. João Bayer Filho, Dr.

Cabral e vários deputados do nosso partido.
O que n;:;o poderá passar sem ° nosso protesto,' éOlllo partidários,

fiéis aos ensinamentos elo ]3riga,deiro, é o fato dêsse ilustre Deputado, para
é'uja eleição concorremos com o melhor ,rlo nosso esforço, com o maior

rio nosso saérificio, com o total do nosso desprendimento e com a ale

grh da nossa esperança, vir agora, no desempenho elo mandato, f.azer o

bom-moço à moda japonesa.
NEY DE AHAGÃO PAZ

JAIME MmUDA HAiVIOS

Novos' magistrados
Competentemente habilitados em

Xxx concurso a que se inscreveram, e

Na e,dição de amanhã, iniciaremos a análise minuciosa e serena do real1zaelo com gl'ande hrilhantis-

discurso elo nosso correligionário, Deputado Waldemar Rupp, ao ,iis- mo, no Tribunal de JusLiça, de

por de quem, mais uma vez, nos colocamos para qualquer il1{ormação arôl'do com a organização judiciá
rle que porventura venha ,necessitar sôbre peste suina ou defesa sani- I-ia do Estado, acabam de ser no

tária animal. Í11eados Juizes de ])il'eito os srs.

Para govêrno desse ilustre representante do nosso partido na As- dl'S. J. B. Salgado de Oliveira, para
sembléia Estadual, a,diantamos-lhe, por dever de Iealdade, que diremos. ·ri Co�:narca de Biguaçü; dr. \Valelir
em lêtra-de-fôrma, os moti",os que nem todos conhecem, inclusive o ela Pederneiras TanIois, para a Co
situação de Campos Novos, e que o tI'a-nsformaram, de um momento mal'ca ele Bom ReLiro; dr. Newton
para outro, �m galã da peste suina. Varela, para a Comarca de Urus-

Diremos, mostrando o documento, que o Dr. Altamil' Gonçalves Aze- sung'a; e dr. Belisário José Noguei
vedo, honrado e dinâmico Inspetor-Chefe, oficiou à digna banca,!'!a ude- ,a Ramos, para a Comarca de

'

01'
nista, por nosso intermédio, colocanelo-se à disposição da mesma para lé�es.
todo e· qualquer esclarecimento, não tendo, todavia, êsse gesto, mere- A\ls noyos magistrados caLari-
cido sequer a h.onra de uma resposta. nenses os nossos CUl11pl"imen.ws.

NUNCR EXISTIU'IGURL

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOÉS,
COCEIRAS,
F R I E I R A S',
ESPINHAS, ,ETC.

rrs,�e� daquela, próspera comuna.

uelenistas I
Enlre os assunlos ,leatados nessa

João José ocasião: está o -de res ta:)elec i m C'n_to
.
Oa anllga denommaçao de Sao
Brnlo para o i\[Llnicí�)io de Spl'ra

.�lLa, o crue, segundo alegam, é uma

grande aspiJ'ação elo operoso povo
.cloCjllela região.

L.A::.A MISCELANEA <li'trI·
buidora dOI Râdiol R.:;'Ca A
Victor. Vâlvulal e Dilco,.
Rua Conselheiro Mafra

FREC.HANDO •••

Seria muito interessante indagar ao Diário, de ante-on

tem, a fórmula. pela qual os seus luminosos escribas preten
dem conciliar os conceitos ela pr�meira página com os da úl
tima. Naquela, um Observador desanda a lenha na Lei ele Se
gurança e grita por medidas que garantam à imprensa todas
as liberdades. Nesta há relêvo ao pedido de pro-vidências con

ira uma revista de feição nazista e que, segundo dizem, é im

pressa neste Estaelo. Para amparar o que a primeira pagll1a
sustenta, o jornal não pode acolher o que .a última deseja. Pa
ra fun,damentar o que a última, refere,· necessário anular
o que a primeira elefen.de. Ee essa revista - Die Brucke zum

Deustchtum der vV�lt - deve de ser fechada, como quer o

deputado Carneiro, e queremos n.ós, êsse' fechamento só me

recerá aplausos uma vez que estribado em cláusula legal. Do
contrário será áto de força. Ora, a lei para esses casos exis
te. Mas o próprio Diário, na pr'imeira página, amaldiçôa essa

lei, deixando evidente que ·ela, por estaelonovista, não orleve
ser cumprida. Se isso é certo e merece apoio, eonIO fechar a

revi�ta? Atentar contra a liberdade? Mas isso é crime! Com
o fim do Dip acabaral11-Se os termos ele· respol1sabili,ílade. O
estudio é livre. O contrôle foge ás autoridades. Fecha ou não
fecha - thae is the questiono Por nós, que fechem o CJ\lanto
antes. E depois disso, o sr. Carneiro e o sr. Observador joguem
uma pequenina 'moeda para o ar e decielam no cara ou corôa

qual dos dois ,rleve desdizer o que disse. Êssc jôgo de elois
bicos, essa politica do sim e rio não simultâneos, êsse fla
flu no mesmo time não vale ... Pão pão'; queijo - queijo.
Sanduiche já I é . outra convel'sa .. ,

GUILHERME TAL

,
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