
O sr. deputado Saulo Ramos, 2° concurso a que se submeteram vá

Vice-presidente da Casa, voltou a rios academicos do ac�editado es

prcsi.di-Ia novamente. Nas secreta- tabeleci1;nento de ensino superior'

rias os srs. deputados Pinto de Ar-" que é a Faculdade de Direito. '

ruda e Alfredo C311lPOS, rcspccti- Obtiveram classificação, segun-

-vamente 10 e 20 Secretário. do coruun i caçúo oficial, os acadc

micos Otavio da Costa 'Pereira e

Nunes Varella - Lider do P. S. Luc'io Hauer.

D. - Disse que o sr. Walter Bello Entretanto, de conformidade com

Wanderley presidente em exercicio a indicação n. 48 de 8 de maio p.

do Centro Acadernico 11 de Feve- Iin.do, de autoria do signatário a

reiro enviara à Casa u mof'icro que que se associaram, também, os srs.

foi lido ·na sessão de qu inta-feiru deputados Lopes Vieira e Antenor

p.p., e em que participa à igregia, Tavares,
fora sugerido ao Poder

Asernb léia Legislativa um concur-.' Executivo, a' instituição' de um prê

ruo, 20 (R. P.) - O Presidente sei de teses, por parte de sócios do Imio, segun�o. se i?fe�'e d� parte fi

Dutra enviou à Câmara, acompa- mesmo Centro, todos alunos da nal da refenda
í

ndicação. Face.

nhado de mensagem, o projeto da nossa Faculdade de Direito. comu-I pois,
ao que vêm de comunicar a

"Lei do Serviço Nacional". Consu- nica o mesmo presidente os nomes ilustre entidade ac�demica, reque

bstancia o documento os estudos dos alunos vitoriosos, sendo que: remos que, ao Governo do Estado,

procedidos pelo Estado 'Maior, com logrou. primeiro lugar o academi-I seja remetida t�m� c�pia do oficio a

o propósito de realizar ampla La- co Otavio da Costa Pereira: Em. que se faz referência, para os de

refa educativa, p�ssibilitando o tempos passados, apresentou a Ca- vidos fins.

chamamento ao Se�viço Civil Bra- sa, 'submetendo à sua apreciaçâo, Sala das Sessões, em 20 de Agôsto

s;]eiro de uma grande parcela de jo-
uma indicação respeito a tais con- de 1948.

\ cursos por onde se tratava de pre- (as.) Nunes Varella, Lopes Vieira
vens que, por não ser necessário o

Lre inameuto militar, deixa dé miar o concorrente vitor-ioso. Nesta e Anterior Tavares".

conformidade, c para que seja .obe- Ocupa a tribuna, em seguida, o

prestar o tributo que a Nação tem
decido o que foi resolvido pela Ca- deputado Orty Magalhães Macha

direito de exigir. Por outro lado,
sa, apresenta Ulll requerimento a- do (P. S. D.), para dizer que, ten-

diz a mensagem presidencial, per- d
fim-de que seja enviado ao Chefe o notado, pela Ieitura do expedi-

mite que a educacão e saude se-
• . do Poder Executivo do Estado, uma ante, que a Casa recebera -urn tele-

jam levadas às populações distan- .. . .

. d C· Muni I d C

�.
'. . .

copia do OfiCIO do sr. 'Valter Bcllo I
grama a atuara 1 urncipa e a-

éiadas do cent�o _poss�bllItando o Wanderley, digno presidente' do: noinhas no mesmo sentido, passa

preparo pela a.ça� �on�ldera�a. por -çentro Academico 11 de Fevereiro d a ler o que lhe fôra a ele tam

cl��1entos dos Ministér-ios CIVIS e da nossa Faculdade de Ciências Ju- "bém enviado pela. "ll1esma Câmara,

militares, nucleos de trabalho que ridicas e Sociais. pedindo a macadamização do tré

s��a�1 simultaneam�nte escola.s.e É o seguinte o requerimento en- cho da estrada D. Francisca, com

oncinas. As despesas para curnprr., viado à Mesa da Casa: preendido entre as cidades de Ma4

menta da lei em questão não se "Exl1lo. Sr. Presidente da Assem-! f'ra e Canoinhas.· Demora-se na tri ...

tornarão vultosas, tendo em con, bléia Legislativa. I buna encarecendo a Justiça dessa

ta o processo progressista de sua O "Centro Academico XI de Fe- aspiração de sua terra, falando da

realização e particularmente a sua vereiro., por intermédio do sr. Wal- .

relevância da grande rodovia que,

ajustagem aos orgãos já existentes ter Bello Wanderley, seu Presiden-! possibilita a penetração até as re

ou o desenvolvimento dos min isl.é- te em exercício, oficiou a • esta' giões do planalto, ligando-o ao

rios. Egrégia Assembléia, em data de ! podo de São Franci'sco do SuL

ontem, comunicando o resultado do I .Tal1:bém, a segnir, o dep;ltado
...............4 J"..?'••..?'_4.- -..• ..-..r- mtnorísta Arolde Carvalho pede a

I S8'earía 08".·onal palavra,. e conll�nica que igual apê-
li. \J \J lo lhe fora enviado pela' Câmal'a de

Hio, 20 (A. N.) - O Sindicato da Çanoinhas..
'
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o galã da peste suina ... Lei �o Serviço
, '. NacluDôl \

.1I

Como "Íamos dizendo, o· 110SS0 ilustre 1'"
.

corre igionarro Deputado

�ald'ellla� Ru'PP, arvorou-se, em galã da peste suína c, porque não lhe

tivess,e saldo a cOI�tento o desfecho de um caso particular em que. em

penl��ra a sua valiosa proteção, para isso envolvendo a própria banca

da e Imolando correligionários seus, após uma série de manobras um

ta�to excusas, com as quais nada conseguiu pela falta de sinceridade

evidente nos propósitos que o animavam, subiu à tribuna da Assembléia
e desancou madeira grossa na Inspetoria Regional da Divisão de Def�-
lia Sanitária Animal.

.

Quando, por mais de uma'vez, tentámos mosh;ar-Ihe a realidade do

caso, longe estávamos de pretender disputar-lhe a preferência da sim

patia e da amizade, apesar de que sempre as julgámos valiosas e des-

vanecedoras. I

Ao n�tarmos, porém, que 'essas não estavam do nosso lado e após
termos, nos ambos, exposto de maneira leal, sincera e franca, o que se

passava, recolhemo-nos às nossas insignificâncias, crentes, todavia, de
que êsse nosso correlígionário, mais cedo ou mais tarde, haveria de

reconhecer com quem estava a razão.
.

O deputado udenista conseguiu e passou 'telegramas de encomenda

com assinaturas de correligionários nossos, em que acusações trerpen
das eram feitas ao Serviço a que emprestamos o nosso desvalioso 'es-

M�.
.

:f":sses despachos eram, do Rio, enviados à Repartição daqui,
informação.

Despachos houve. em que f'oram juntados documentos firmados pe

.Ios próprios signatários da acusação, correligionários nossos. Num dê

Ies em número de quarenta (40) ! ! !

Entramos nestes penosos detalhes porque a isso nos compeliu a

atitude do deputado Waldemar ft.upp que, ao que parece, com a trans

ferência do seu protegido; da Inspetoria daqui, onde nada mais fez do
que criar incompatibilidades, não ponde sopitar a sua mágua e arrerne

teu-se .leviana e injustamente contra um Serviço que êle desconhece ou

finge desconhecer.

únicameutc a sua atitude determinou a nossa.

Isso posto e aIJailrlonando a preliminar do seu discurso. em que

é pintado o mais dantesco quadro, no qual as pragas do Egito cairam

sôbre Santa Catarina, em edição melhorada e aupletitada, principiemos
onde o ferro quente da sua eloqüência nos penetrou. na carne.

A coisa prinçipiou a doer por aquí: "O mal (a peste suína) que

já dizimara o rebanho suíno do Oeste Paranaense, não era, como tal,
desconhecido de nossas autoridades a quem competia tomar sem tar

dança e conl a devida eficiência as mediilas profiláticas destinadas a

proteger uma das nossas maiores fontes de riqueza. E nós, confiávamos

na eficiência de tais medidas pois não :bodíaJ{lUS supor que um govêrno

(lue se dizia atento em considerar e resolver as necessidades vitais do

povo cruzasse os braços deante ele tão grave ameaça ...
"

A pàrte grifada é a que nos diz respeito, pois se refere à Inspetoria

Regional, a quem está afeto o serviço de combate à peste suína.

Podíamos entll"Iterar tudo quanto o Serviço fêz, no intento de debe'

lar o terrível mal. O possível e o impossíveL Não nos parece, todavia;

seja êste O' momento de dizermos o quanto a luta é árdua, difícil, in

grata. Afigurasse-nos desnecessário acentuar que a dificuldade maior

. não está no virus, nem no porco. Cremos não ser preciso repetir que o

màíor entrave encontrado na luta é o próprio homem.

A nossa bata.lha é dilpla, a favor do porco, contra o espírito de

porco ...

, Mais convincente do ,que isso tudo que poderíamos dizer, apare

ceu-nos jurista emérito a prestar-nos socorro e trazer'nos defesa.

Foi o próprio deputado vValdemar Rnpp, no mesmíssimo disct'lrso,

linhas abaixo, quando disse:
.

"Devo frisar, entretaritó, qU<1- nessa .crítica que faço ao Serviço de

Combate à Peste Suína não vai qualquer desconsideração de ordem pes

soal aos cidadãos que dele se ocupam. Sou até testemunha do esfôrço

com que veteI:inários e auxiliares dêsse Serviço, meus. conhecidos, se

empenham na luta patriótica contra o mal a que me venho referindo."

Milita; portanto, a nosso favor, o seu testemunho volioso e... in

suspeito.
No Cj"tle concerne à sua assertiva de que o govêrno ·cruzou os bra

ços diante de tão grave ameaça, paradoxalmente quem defende l:6Se

mêsmo govêrno é, mais uma �'ez, o 'próprio deputado 'Valdemar Rupp,

dizendo, apenas três linhas adiante: "Com êsse propósito o Minjstério

da Agricultura pôs à disposição dos órgãos competentes vultuósos re

cursos materiais."

O úrgão co::npetente, a qtie se saiba é a Inspetoria que, .iá :Igora, ft
novamente ata<!ada. :'

E, frente a tantas contradições, não sabemos quando 'éalem as a(ir

mativas db deputado 'Valdemar Rupp.
"Se 'lnando l'ecoc.hecem o esfôrço patriótico da InspeloJ"l'I, ;;;.c qllan-

do :i ataram.
.

Se quando dizem que o gOl'êrno cruzou os braços, se quand.o dizem

(IUe êssc Jilesmo govêrno pôs à disposição dos órgãos competentes

"Vultuosos créditos ...
xx

Amanhã abordaremos o caso de Campos-Novos, nmmClplO' do de

putado 'Valdemar RupJ..l e 'onde, segundo afirmou, "a peste matou 95%
do rebanho" ...

Ney de Aragão Paz

Jaime Arruda Ramos

I

para

�---------

Na Assembléia Legislativa

Combate à broca
do café
Rio, 20. (R. P.) - PrOll1o\ ida. pe

Ja Divisão elP Defesa Sanitária

Ve-geLal, do Ministro ria AgricuHura

em colaboral,"ão com a Secretária

da Agricultura do Estado do Rio,

"erá realizada no próximo dia 22,

C111 Bom Jardim, a reunião. dos ca

feicultol"es para a cJ.emonslra;,:ão

dos processos cIe combate á broca

do café.

Agua para o· Rio
Rio, 20 (,A.. )/.) - O g'abinete

do PI'preilo cari-oca comunicou

Cjue ainda csLe mês fical'ão pron

las as obras que vêm se fazendo

para o aumento do fornecimento

de água da cidade, o • qual ainda

esta semanal peoporcionará o re

fôrça de 70 milhõ�s de litros diá

rios, entrando eM sen'iço dois

grandes sifom. '

Indios guarànis
Rio, 20 (R. P.) - O Diretor do

Serviç� de Proteção .aos Indios co

municou ao Ministro da Agrf.cultu
ra enoontrarem-se aqui, em trân

sito pal'a Crenaque, EsLado de
Minas Gerais, 18 indios Guaranís,

entre 11Omens, mulheres e crianças,
todos egressos do aldeiamento da

tribll.

Evasão de urã'nio
do Brasil

Silo Paulo, (R. P.) - De acôr

d'o com notícias da imprensa da

qlli. esLá sendo exportado urânio

do Brasil, sem a devida fiscaliza

ção das autoridades competentes
e por preços muito abaixo do nor

mal. O deputado Rómero Pereira

deverá falar a respeito na Assem

blóia Estadual na ocasião em que

fará a minuciosa exposição do que

I �s�,l sucedendo �Qln gravcs pre-

I J LlllO .., para o paIS.

O sr. Nunes Varela em favor rilo Centro Acadêmico XI de Ee

vereiro. - Macadamização de estrudas.-Projetos -

de lei.-Outras notas.

Industria de Fiação e Tecelagem do

Estado de São Paulo en viou à So

ciedade HllI'al Brasileira e à Asso

ciação Comercial de Santos o se

guinte telegrama: "Tendo essa en

tidade, em memorial dirigido ao

Presidente ela Hepública, juntamen-

Fala, depois, o deputado Konder

Heis, da D. D. N., pam solidarizar.

se com os sens COlllpan heiro:; Gt'"

bancaria, nas atitudes tomadas du

rante a sua ausência do Estado e

,rla Casa. Em seguida, apresentou

projetos de lei.'

te COI11 outra organização de class'e, "- - _. - - "" """" - .. ''"''' .......

alegado escassez de sacaria dê juta, ViaJ-a ,boJ-e 0·-
para suprir as necessidades do mer- -

'ca,rio interno, solicitamos seja-nos prese Dutra'
indicado, com exatidão onde se

verifica aquela. falta, afim de que
Hio, _20 (A .. N.), - Embãrcará

possa este sindicato promover ime- al�lanha, po� VIa. aerea, para Corum�

diatamente o abastecimcóto da�' sa-I b�, o' PreSidente Eurico Gaspar'

caria em tipo, qualidade e quanti-
Outra. Sua .E�ce�ência vai inal1gu�

dade, aos preços atualmente êm rar, na Boltvla, jtllltamente com o

vigor, devi.rlat�lente tabelados pelos
Presidente dessa Nação, o novo tre·

órgãos controladores. 'Cumpre-nos cho da ferrovia que liga os dois pai.

salientar que já afirmamos ao Go-
ses.

vêrno da República que as fábricas

nacionais de' aniagem, em virtude

de ter sido cumprido o acôrdo com

a India, relativamente ao forneci

.mento de matéria prima .• e diante

da gral10rle safra de fibras nacionais

deste ano, já retornaram ao seu

ritmo normal de produção, estando

perfeitamente aptas a atender

quaisquer necessidades de consumo

R�forma do CÓdigo
RltJ, 20 (R: P.) -- A Comissão

escolhida pelo -Cl ube dos Àdvog'a
dos elo Hio de Janeiro para estu

dar a: reforma do Códig-o do Pr04

cesso Civil, esleve reunida sob a

presidên�ia elo Ministro' da Justi

ça. )/essa oportunidade, foram to

marias váriãs decisões quanto á.

supressão de c.eli:os al'lig'os e mo�

dificação da redação de outros,
sendo mesmo analiZada a possibi
lidade rle serem acrescidos novos

disposiLivos a"o Códig-o dentro d()

objetivo prescrito para facililar a

marcha do processo.

interno".

Espionagem total
Washington, 20 (D. P.) - Fon

tes miiilares desta oapital afirmam

que os agentes sovioéLioos esLão co

lhendo informações não só no

meio' oeste, como em ·outras re-

g-iões' elos Estados Unidos, onde

existem indústrias e instalações
milHal'es. O que êles pedem, é ma

lerial aparenLemenLe inofensivo.
e que se acha mesmo, ,á disposi

c:ão elo público, tal como "mapas
das esLradas de ferros e rodoviá

rias, catálogos de telefones, pros

pectos de fábricas, etc.". mas� �m
conjunto, segundo a conLl'a espio
nagem americana, êsse fi justa
mente o material procurado pela
"espionagem tolal".

Aumento aos,

bancários
Belém do Pará, 20 (R. P.) - Os

Banco Moreira Sales & Nacional

Ullramarino, resolvef.am conceder
o aumenTO pedido pelo Sindicato
dos Bancários, independenLe d�
Cjualqurr aLitude ·que vénham a

lomal' os' seus colegas. Amanhã,
haverá uma reunião na Deleg-acia
ela Região entre ballqu1!il'O;; e ban.

cúrio:" para o acorria final.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Viacão Aérea
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Horário
Segpndfl-feira

PA:\'.\TJl - 10,40 - Norte.
vARIG - 10.40 - Norte
PANATR - 13,50 - Sul

CRUZEIRO DO SUL - 13,55 -

Norte

,Terça-feira
.

\.\111 -,10,4.0:__ Norte
"Zh:IIIO. 00 SUL - ,12,00

Norte

VARIG - f2,30 - Sul

P'ANAIR - 13,50 - Sul·

Quarta-feira
PANAIR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - 11.,00

Norte
VARIG - H,40 - Norta •

PANAIR - 13,50 - Sul

Quinta-feira
PANAIR --,- 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL

Norte
CRUZEIRO DO SUL

13,55

15,30
eul

Se:r:ta-feira
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

.Norte'
PANAIR 10,40 ,... Norte
VARIG - 1.1,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Sábado
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

.Norte

Dqmingo
PANAIR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - 11.,00
PANAIR - 13,50 Sul.

Horario das eaare
S8S rodoviarias

SEGUNDA-FEIRA
Expresso São Cistóvll.o - Laguna

7 horas. ,

Auto-Viaçl!o Itaja1 - Itaja1 - III bo
raso

Ji:JCJ)l"eSSO Brusquense - Brusque -

16 horas.
Expresso Brusquenae - Nova Tren,to

- 16,30 horas...
Auto-Viação Catar-ínense - JolDvUe

- ti horas.

Auto-Viação Catarlnense - CUritiba
- 5 horas.
ROdoviária Sul-Br8ll11 - POrto Alegre
_ 3 horas,
Rapldo Sul-Brasileiro - Jo1nvU. -

ás 5 e 14 horas.
-,

'I'EmÇA-FElRA
. Auto-Viaçl1o Catarinense - POrto Ale
I

gre _ 6 horas.
Auto-Vlaçãlo oatannense - Curitiba

- 5 horas
"Aúto-Viaçllo Catal'lnen�
- ti horas,
. Auto-Viação Catarlnense' - '{'TlbaI'AO
- 6 horas.
Expresso Silo Crilltóvão - Laguna -

7 horas.
Emp�sa Glória - Laguna -:- 7%

e 6'h -hcras,
Expresso Brusquense

16 horas.
A-1to-Viação Itaja! - ltaj.a! - III no-

Jolnvile

QUINTA-FEIRA
Auto--Viação Catarinense

Alegre - 6 horas. '

Auto-Viação Catarlnense
- 5 hora"..
Auto ..Viação Catarinenae

- II horas.

Auto-Vilfçlio' Catarlnense
- a horas.
Auto-Viação Catárinense - L�guna

- 6,30 horas.
Expresso São Cristovão - Laguna -

7 ·hora.s: '
.

Emprêsa Glória - Laguna - " 1/2
e 7 1/2 horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

16 hora,s. r

Auto·Viação Itaja! - Itajal - III ho.
ras,

Rápido Su� Brasileiro - Jolnvlle - la
fi e '14 horas.
Empresa Sul Oeste r.tda - Xapecó - és

- 6 horas.

POrto

Curitiba

Curitiba

Jolnv1le

B,OM NEGOCIO
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até
certa de 10,/. ao �no com recebimento

Informações nesta redação.'

Cr$ 100.000,00 renda
de juros' mensais.

" I

..

Roubo de autnmóveis�
:.\o\'a York, 19 CO. P.) - O" la-·

drões de automóveis _já sã o uma'

Classe' estabelecida de longa data,
e hem conhecida de Idos os moto

l'j�t.as. Pelo menos" um telegrama
da Cal ií'úrn ia nçtici a que o ma-

Rio, 19 (R.. P.) - O Suprcmo
d e ir ei ro José Harra rá está I'lll'io-.

Tribunal Federal, em sossão.v.iul- so C,0l1l o roubo rias suas duas 10- ..

gou o pcrlido de habeas-corpus de cornoüvas, q.UE', após dL1as dr-ze-
l1as'de dias eram nt ilizadas na.

\ árins comunistas implicados nas

extração de .madeira: mas, SE}-
atividades extrr-místas no sul do

gunuo parece, algum "am igo do,
país. O caso, depois ele ter sida, a ls eio " corlou ambas em pedaços:
�illlgado pelo' 'I'ribunal Justiça dó

•

com um maçarico de oxigênio e

lr-xou o s despojos, nal.uralrnen le,Ili o Grande rio Sul, considerando
para vendê-los como rena velho.

tratar-se de ciimo poltlíco, cujo Como quatqucu motorista, quan-
julgamento era da competência {Ia cio dá Iall a da sua barat lp h a;

Jo,;P fui apresentar queixa i:t po-[ustiça local, com .recurso para o
ltcía que IJr'ometeu pruvidõncias.,Supremo Trihunaf,. decidiu por .

'
�,_ ..._ --; _

A Tinturaria Cruzeiro e a quemaioria remeter os' autos ao Juiz
melhor me serve - 'I'Iradentes,de Parlo A'legl'e. O juiz de' direi-

44to da capital, a quem foi distr-ibuí- .. __
". •• 5"5 �

do o pedido, entendeu estar ca- O Professor .T. B. Cockroft, que contribuiu valiosamente para a uti li
t'acter iza da 'em flagrância o deli- zação do radar, 'durante a guerra, e que atualmente ocupa o cargo do
to; Consequentemente deferiu-lhes

I

diretor cio Posto de Pcsquizas Atômico da' Grã-Bretanha, perto de
os pedidos, expedindo ordens, ao

'

Didcot. - �BRITISH NEWS SEHVICE.
mesmo lempo que recorreu ex-of'i-
ela para o Su:)el'ior :reibunal Fede
ral., Dislribuidos os aulas ao Pro-

o pedido dt3 habeds
corpus �os
c(Hnunhla�

,
,

. , .

Schimidt
eleitoraj

I

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

.:: � ,.

..

..

AVÓ! MÁE! FILHA! TODAS DEVEM USAR A
·

·

·

•.

(O REGULADOR VIEIRA).
A IlJulher evita. dor·es:
ALIVIA AS CóLICAS UTERINAS

Emprega-se com vantagem para con;J
bater as irregularidades das ·funções pe
riódicas das senhoras. É calmante e re

gulador dessas funções.
FLUXO SEDATINA,

.

pela sua com

provada eficácia, é muito receitada. Devc

ser usad'a com confiança.
FLUXO SEDATINA encontra-se e!l1

toda pªrte. (87297)

ESTA '(
FRAQUEZA
ATINGE
PESSOAS D� MAIS DE
40 ANOS

Diz-.e que o organismo muda

completamente de sete em sete

anos. O certo é que com o passar
do tempo a saúde se modifica e

em mui'tas pessoas de mais de
40 anos comeÇam a aparecer dis
turbios, muitas vezes de natureza
séria. Entre estes o'principal é o

disturbio da bexiga. uma fraque
za cujas' exigencias, que se m.a·
nifestarn principalmente â noite
quando se está bem quénte .na
camà. são muito irritantes. E.ssa
debilidade da bexiga é um resul·
tado de disturbios renais e si fôr

desprezada, poderâ tornar'se pe
rigosa, transformando·se em .cal.
cuias, p�dras ou cistite (inflama
ção crõnica da bexiga).
Não ha meio mais rapido e eficaz
de cOz:lseguir alivio' desses perigo,
do que uma série d'1s afamadas
Pilulas De Witt para os Rins e

Bexiga, conhecidas em todo '0

mundo.

4
.

PI�ULAS
1

�::. DE. WITT

raso
1..... ,I Râpído Sul Brasileiro - �olnvUe -- ..

II '15 e 14 horas. .

'••
, QUARTA-FERA

li,.. ,Auto-Viação Catartnease Curitiba'

•.. I - 5 horas. .

,

_ I Auto·Viação· oatarínense JolDvili!
-r 6 horas.

"."".eh.. _ ...,.... e••trat. I Auto-Viação CatlU'lnense Laguna
- 6,30 horas.
Rápido Sut Brasllelro - Jolnvlle - ••

fi e 14 horas.
Expresso Silo Crlstovllo - L!lguna

7 horas.
Expresso Bru!!<luens� - Brusque

16 horas.
Auto.Via�ão -,Itajaf - !tala! - 111 ho-

ras. ciou os .extremistas gauchos .

• Expresso Brusquense - Nova 'lftnto
- 16,30 horas.
RodovIária Sul Brasil - POrto Alegre

- 3 horas.

- Brusque -. curador Geral da Republioa, êste, O Escritório fio Partido Social Democrático, a rua Felipedepois de examinar os mesmos, re- N. 42, atende aos seus correligionarios ,para qualificação
quereu juntada de novos rlocúmen- 'das 9 ás 12, e das 14 ás 17 horas todos os dias
tos que demonstraram a procedên-
cia flagrunte. O relal.or.: ministro

Castro Nunes,' opinou pelo conhe

clmento d.o pedido, não 'como re- I:
curso, mas originariamenle, razão

p'or que indeferiu a ordem de ha

beas-corpus, a qual o Supremo
apro\'ou unanimemente, sendo as

sim cassada a medida que benefi-

Exames de radio
telegrafistas'

'

gDITAL
l

Faço público para conhecimento·
dos' interessadOs <Iue nos' exames

para obtençü.o de certificado para

radioteleg�afjsta de que trata a

portaria !lr. ,,(33 DCA de 30 de abril

de 1947, realizados na Diretoria Re

g-ional'de Santa Calarina, nos dias

28 de março, lO e li de abril' do
carente'ano nno houve candidatos

aprovados.
Os candidatos inabilitados terão

Ulll praso de. 10 dias (orléz) para te

rem visto de provas e dentro des

te praso, poderão apresentar pe�
dido de revisão, s.enclo o recurso

devidamente fundamentado, enca

minha',no a Escola de Aperfeiçoa
mento.

,demais

Ildefonso Linhares, 'De1egádo da
Escola de Ape�-feiçoamento dos

l Correios e Telegrafos.

..,.
.

S��;�t�'tj'�
..

iCõüjjr�'s�o:'
.

�édiéo�
Vende-se uma em ótimo estaJo.

,

.

bomeopátlcoTratar com Haroldo Glavan, a

Rio, 19 (R. P.) _ Eslão sendO.'Rua Joã'o Pinto n. 6.
convidados todos os médicos

.
8'

farmacêulicos e amigos ela homeo-"

palia a participarem da sexla reu

nião preparatória do Congresso

i\1pdico�bemellpático' panamedCano-'
c quc ,será efeLuado no próximO'
dia 31 de ag'ôsto, na séde dp Sindi
calo '!ios Empregados no Comércio"

do Rio de Janeiro. Essa Importan
te convenç.ão conta com o apôio'
oficial das auLoridades bl"a�ileiras,.
dt'legações de "árias paises daI
Amél"ica e Europa e será 'realizada
c próximo mês de setembro. Na

próxima reunião preparatória es

tarão abertas as inscrições para'

.;

- ,

Para os Rins e a Bexiga
EM VIDROS DE 40 li 100 PlLULAS,
ó) GRANDE É MAIS ECONOMICOI

, ,

o CongTesso.

VENDE-SE
Um bonito grupo estu'rado com'

três peças e me�inha de centro�.
compJelaÍnente novo.. Ver á rua·

Aln,üranle Lamego 9.

Oficina � Celeste

/

SEXTA-FEmA
Rodoviária Sul Brasil - Pôt'to Alegre

- 11 horas.
Auto-Viação Catarlnense

- 5 horas.
, Auto-Viaçllo Cat.arlnense

\
- 6 horas.

Auto-VIação Catllrlnense - La�a
- 6,30 horas.
_ Expresso São Cristovão - � -

7 ho'ras.
Auto-Viação ltaja! - !taja! - III ho

ras.

Expresso Brusquense" Brusque Comunica,' outrossim; que foram16 horas.
Rápido Sul Br8J51lelro - Jolnv1l. aprovados nos exames preliminares

às 5 e 14 horas'SÁBADO ' de CJue trata' o art. (i0 da citada por-
Auto-Viaçll!) Catarinense ..... Curitiba taria, os cand'c!atos abaixo re1a-

- 5 horas.
Rápido Sul Brasileiro - Jolnv1le - cinoados.

às 5 e 19 horas.

I'
- 6 horas. Esta aprovação, de acôrdo com o

Auto-Viacão Catarinense Joinv1le. paragrafo 20 do art. 70 é válido
- 6 horas.

19�0Auto-Viaçllo Ca,tarlinense Tubarão até 28 de março de ;).

-E���;:' São Crlstovllo _ Laguna _
Foram inabilitados os

7 horas. candidatos.
ll���:�o B1-uBQuense - Bnlsque - .

ARITlVmTICA POHTUGUES
Auto-VIação Itaja! - ltajat - 13 ho· 1 _ ALIATAH RODRIGUESraso .•

Expresso Brusquense - Nova Trento 2 _ CARLOS VIEIRA
- 9,30 horas. .

NDESExpresso Glória - Laguna - II 1/2 3 - LINO FEliNA -

e 7 1/2 horas: 4 _ LOURIVAL BRUNO

O VALE D0 I'rAJAt '

5 - NILO TORRES.

Proeurem na A��ul& INGLES A,RITlVIÉTICA
Progresso, PORTUGUES I

LIVRARIA 43, LIVRARIA. 1 - ANTONIO CARLOS DUTRA.
ARITMÊTIC�ROSA

1 _:_ HELIO JOSÉ DOS REIS
.. -'''- -- ,-.----. 2 - LUIZ NUNES VERAN

I�-------------;__-------
3 - :.vIANUEL MARQUESV. S. deseja (}óoperar na grande obra social de recuperação 4 ODILIO GOULART

dos mendigos'! Apresente sua idéia ou ofereça seus serviços, dei- 5 _ OHLANDO DUTHA
,
xando seu nOJ;ne n-a lista de Voluntários da Ação Social Uatari- 6 _ WILSON GEVAERD
nense, em, pOder desta redação. 7 _ FRANCISCO SOAHES SO-

BHINHO.
GEOGRAFIA

1 - IVO RODRIGUES

(Elétro Técnioo Mecanográfica)'
ROBERTO LAPAGESSE FILHO
Rua' João Pinto, n. 32 - Floria-'

nópolis - Santa Catarina·

Cmisêrtos, Limpezas e Reconstru··

cões de MáqUInas ele escrever, cal.

cular, somar, Contabilidade, Hegis
tradoras, Balanças automátieas�·
Chuveiros Elétricos, Ferros de en

gomar, Fogareiros, Esterilizadores e'

A}1arelhos Elétricos ém geral
Serviços rápidos e' garantidos
Pz:eços Módicos
Orçamentos sem compromisso.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vida eocial Os "ases �o '�co��eoD" ������!,,������,,�,���o�
GRANDE FESTA INFANTIL AMANHÃ NO "12" I

'" em Florlanopo\lsSerá sempre amanhã a tão anunciada FESTA INFANTIL no .Clube Estão nesta capi l al, onde se farão ouvir em várias óporlun ida des,
"'12 de Agôsto ", em prosseg'nimento às comemorações pela passagem os dois ver-dadeiros" "ases" do acórdeon: Albino Castalan e Vitor Ca-
»do aniversário da fundação do Clube.

.

nela, que realizam uma excursão pelo país.
Um "show " infantil, muito bem organizado pela senhorinha Maria Hoje. durante um jantar' de confraternização, no "Coqueiros

Luiza Campos, fará as delicias do mundo infantil e dos adultos também Praia ,Clube", a célebre dupla executará vários números de seu reper-

Alue comparecerão à festa.
'

tório.
'

Amanhã daremos o programa completo do "show ", com os nomes
de todos os participantes e os que irão cantar ou declamar.

A direção do Clube promete ainda outras surpresas, e elansas, até
,-às 20 horas, principiando a festa às 16 horas.

DIPEHIAL, hoje ás 4,30 c 7,30 hs.
AGENTE DE SCOTLAND YAHD
COM: C. Aubrey Smith .- Ste-
2° O melhor e mais sensacional

. UTAH
COM: Roy Rogers - Dale Evans
30 Continuação elo melhor se-

À noite, por ocasião da Festa Universitária no "Lira Tenis Clu- rrado do genero :

be", também os "ases do acordeon" se 'farão ouvir num "show" 'com-
_.

MAHJE INVADE A TERRA

posto de vários números de música popular e folclórica, género em COM: Dennis Moore

que os festejados artistas têm conquistado ruidoso êxito. 9/10° Episódios
4° O mais misterioso de todos os

seriados:

IUTZ e ROXY, amanhã

Outras audições serão proporcionadas ao nosso público, prova- CARNEGIE HALL

velmente no "Hilz" e no Odeon, bem como nos Clubes desta capital. I RITZ, hoje ás 2 horas
,

Estamos certos de que a dllpla Albino CasLalan e Vitor Canela, 1° O esporte' em marcha - Na·

que viajam precedidos de seu secret.ário sr. Lívio CeCJhinelli, proelu- ciop.aI 2° Peles Vermelhas em p�l'
zirão entre nós momentos inesqueciyeis de música, com os seus acor- da - Short 3° Viuva Perigosa -

deons. Comédia 4° Charles Starret o mas·

culo cow-boy
O TERnOR DA SERRA

�Ill wester de lÍJtas e torcidas
Censura até 1'0 anos.

Precos: CrR :'\.00 E' 2,00

aa4'0$ ·iftsle;se$ 44'8X.0044?
Da Fábrlca ao cflDsumidof. Grande estoque recebeu a ,firma distribuidora

«Fiuza Lima & Irmãos» - Rua Conselheiro Mafra 35 - FGne 1565 - Fpoli� ..

A. S.
ANIVERSÁRIOS: Emícn Couto.
HAROLDO CALDEIRA DE ,I.. veneranda, senhora, extensívas

ANDRADA 2 Ioria a família, os nossos melho-
Transcori'c, nesta data o aniver- r es votos de felicidades.

versário natalício ""([o nosso preza- SRTA. A,NITÁ WENDl'[ArSEM
-dn conterrâneo Haroldo Caldeira 1\'0 Rio de Janeiro, onde há vá-
de Andrada, operoso Inspetor Re, ri os anos reside, passa hojr seu

-giorial dr Estat ísl iea. . univctsár io natalício a gentil se-
Aos seus numerosos amigos, e rrhorinha Anila \\'enc1hausem, fi

aJmiradores' nos associamos, com lha do sr. RoberLo \Yenrlhausem,
prazer, nas homenagens que

,dú\'ida lhe prestarão.
SllTA. lUfA TEODORO

sem- rr-sirlen l.e cm Ihirama.
A aniversar-iante que aqui ri ri-

xou inúmeras amizades, I or
á

cer
,'\. pfemÉ'l'ide ele hoje assinala a lamcnLe hoje a grata satisfação de

,.,.clata nataltcía da graciosa sen h or i- recolher as homenagens cios de
l'iJlJa llla Teodoro, categoriza.ln sua terr-a natal, enLre os quais nos
'funcionária do Abrigo ele 'Menores, incluimos.
'filha do sr. Manoel Jacinlo 'I'eodo-

FAZE'NI ANOS HOJE:
_ o sr- Frederico Di Bernardi,

"I'eodoro. ','

do alto comércio local, e desporLls-
A nalaliciante embora muito jo-

La apaixonado e muito conccitnado
"em é uma poeLiza talentosa e já' 'L'1'05 meios cin ege ICOS.
.festejada, com uma bagagem Jite-

_ a nxma. sra. d. Ol.í lia Dpncrcl'ál'ia esparsa, relativamente gran- ela Silveira, digria consorte do sr.
-de, sob o pseudónimo de Marí lú, na

Hril or Bitlencol'uL .
Silveira, alto

'qual encontram-se versos muito' funcionário do Banco elo Brasil;
'hem inspirados, revelando mesmo

_ a exma. sra. d. Arsinoé Pires,
"verdadeira sensibilidade artística. A 'Nciigna esposa do Sl'. gerior j unes

Pai' isso justo é, (IUe nestaaus-] IPires, funcionário Estac uai, apo-
'picios� data, em consonância com

sen lado ;
.os seus numerosos leitores, renda-

_ o si'. Elp ídio Teodoro da Sil-
mos à aniversariante as nossas ho- 'J I' aoosenta-va, funcionário PU') 1CO •

menagens.

! 'TO 8 de sua exma. senhora d. Ana

do;
_ a gentil senhor-inha Maria

Silva, filha do sr. Leandro José da

Silva. conceituado corneroiante, ho .

distrito de Saco dos Limões;
- a graciosa senhorinha Dalva

Vir-ira, dedicada professora do

Grupo Escolar de 'I'ijucas ;
- a prendada senhorinha Oswal

diria Silva, filha do sr. Oswaldo

D. DULCEMAR SOARES DA LUZ

Detlue, nesta data, o aniyersário
ziatal.ício da exma. sra, d. Dulce
'mal' Soares da Luz, virtuosa. espô
-5a do nosso, distinto patrício sr.

Harqldo Luz, Delegado do Imposto
-de Rencla em Joinvile.

A distinta nalaliciante que goza
-de ilibado conceito em nossa socic,

-rlade, anele conl a numerosas rela- ::-:i lva, funcionár io dos Correios e

-ções de amizades, nesta data, será' Telégrafos, aposentado;
1J01' certo, alvo de numerosas f'eli- _ a mimosa HeleniLa, dileta fi
<Citações às quais juntamos respei- lhinha do nosso distinto conterrá-
iosamenLe as nossas. neo sr. Ernani BOl'l1 da Silva, alto

Vva. JAIME COUTO �lLl1cionário do Ministério ela Fa-
V.ê passar, hoje mais um aniver- zen da;

.sár io natalício a exrna, sra. d. Ma- - a encantadora Rosinha, apli-
ha Kletember Couto, viúva do cada �luna do Colégio Coração de
eaudoso conterrâneo sr. Jaime Cou- Jesús filhinha do sr. Artur Melo
to : genitora. elos nossos prezadOS'} e rle �ua exma. esposa ([. Itací Luz
arrugos 81'S. ]<;rico, Décio, Mário e Melo.

"

'

, ,

HOJE A GRANDIOSA FESTA UNIVERSITÁRIA
• "SHOW" COM A APHESENTAÇ.Ã.O DE ESTUDANTES E 'DE DOIS
FAMOSOS ACORDEANISTAS - ELEIÇÃO- DA HAINHA DO DESPOHTOS

UNIVEHSITMtTOS
Consoante temos divulgado amplamente, será levaria a efeito, hoje,

com inicio ás 21 horas', nos simpáticos salões do Lira Tenis Clube, a

grandiosa "Festa' Universitária" promovida p,ela dinâmica Federação
Atlética Catarinense de ,Estudantes em beneficio das atividades despor
tivas acadêmicas em Santa Catarina.

'

Dessa singular e notáyel noitada festiva consta a apresentação de
um "show" .de canto e piano pelos estudantes: Dilza Dutra:, Lezy Leite,
Léa Moritz, Doris Brüggman, CarIos Costa, Rodrigo Útávic;>, Mário Mo-
ritz e Terezinha Horn.

'

A nota principal, como atração especial <la festa será a exibição dos
famosos aconleanistas Albino Castelhano e Vitor Kanella, que executarão
numeros de múS"ic� tipica e folc-lórica, com técnica maravilhosa.

�erá lugar elegante "Saráu Dansante Americano" abrilhantado
pelo excelente "jazz-band" do Lira Tenis Clube.

Será encerrada, nesta noitada explEindorosa, com a apuração final
a eleição da Rainha dos 'Desportos UlIiversitário-s--'-eatarinense, em

cuja liderança está ,a srta. Maria de Lourdes Boabaid, seguida pela srta.
Wilma Ramos.

As mesas, a razão de,Cr$ 20,00, podem ser reservadas até meio-dia
na Relogoaria Moritz (Edificio Amélia Netto) e da tarde em diante na

séde do Lira Tenis Clube.
'

,

I '

verá amanhã, mais uma excursão
a Massiambú.
A saída desta Capital está mar

cada para as 4 horas, do local do

costume e de 'Iá para cá, írnprete
rívelmenle ás 17 horas.

Novenas de N. �. do
Sagrado ·Cora�ão
A novena desta devoção, relatí-

va ao corrente mês terá início dia

21, às 19 horas" no Asilo de Orf'ãs,

CINEMAS
ODEO;\',. hoje ás 2, 4,45 e 7,30 11s.
O CAPlT.W DE f:ASTELA'

(Technicolor)
CO�I: Jean Peters - César Ho

ll)@ro - John Sutton - Antônio
:\Ioreno - LeI' J. Cobb e 20.000 mil

figurantes
'Cm .excepcional fi lmc de roman

ce e aventuras, que custou 4 mi
lhões de dol ares
Duelos - Batalhas

r-r-r- Amor
Inteiras :....... CrS 0,00
Meias Cr$ 4,00

Romance

Censura até 10 anos.

MAHAVILHOSO MASCAHADO
COM: William Porrest
7/8° Episódios
Preços: Cr$ 4,00 e 3,00
Censura ate 10 anos.

RITZ, hoje ás 4,30 e 7,30 horas
Deana Du rbin - David Bruco

Dan Duryéa
A DAMA �IENCONRECIDA

EXTRA: A sensacional luta "re
vanche" entre os pesos ,pesados

JOE LOUIS X JOE WALCOTT
No programa: Esporte em Mar

cha _' Nacional

Preços: c-s 4,80 e 3,00
Censura até 10 anos.

HOXY, hoje ás 4,30 e 7,30
,1° A Marcha da Vicia - Nacional

2° Charles Starret - o cow-boy

() "CoJég'io Barrig's-Verde" I Camh.I, Gravata,; Pitamu,
e!iitá construido o· seu msjestq- Meia. d•• melhore., pelo.;, Ire
so prédio e necessita de sua oores preço. 16 o. CASA:MIl
.. li'''Hl f'OIRhol'RCiío. ('ELANEA _ Q",t'I" 1\,f .. ' ..�

granfino
O TEImOR DA SEHRA

um western dc lLltas e torcitlas
3° WaJlace Beery - Dean Stock
""alI

O PODEHOSO MC GURK
Um filme alegre e cheio de lan

ces emocionantes 40 Continuação do
seriado�

A AHA�HA NEGRA
�ovas aventuras novas sensações
Ccnsura até 14 anos.

Preços: Cr$ 4,00 e 3,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,

19,00 - Sumário dos Progra- 20,45 - Música Ligeira (2a par-
mas. te)

19,05 .: Revis�a Técnica e Cien
tífica.

21,00 - Noticiário.

21,15 - A Pí lisofí.a do Ociden
te - "O Ponto de Vista Católico

19,15 - Notíciário.
sôhr c a Igreja e o Eslado", peles-19,30 - ShulamiLh Shafir, pia- Ira, de Richard O'Bul livan.

no.

20,00 ...L "A Rússia Soviética em

Fóco". pales íra.
21,30 - Osquestra Filarmônica

de Londres.

22,00 - Sumário das Notícias e

Rádio-panorama.

,

20,15 - Música Ligeira (ia par-
.te) .

,Viage com confor,lo
pelo

«RAPIOO SUL' BRASILEIRO» /

Dia-riamenle entre

Fpolís.i-Itaj aí --Joinvile-Curitiba

AGENTES

Fiuza Lima & Irmã9
"

SÊOE SOCIAL:

po�ro ÁUEGRE

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

CAlXA POSTAL, 683 • TELEFONE 66�O • TELEGRAMAS: .PROTECTORA.
I' .

Agenea . Der,al pára· 8tH. Catarna
Rua. Felipe Schmidt, 22 -.Sob.

Caixa Postal,' 69 Tel."Protectora" FLORIANOPIJLIS

._

A· DIVUlGACAO
Revisiai do Paraná para o Sul do Brasl!

Intercâmbio Cultural
Economico Financeiro

Publicidade. mensal. - Assinaturas e Anúncios.
CA'IXA POST 'I L, 775 CURITIBA

-,

Representações
FIRMA IDÓNEA, ESTABELECIDA EM .sÃO PAULO '(CAPITAL)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS A CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO. 'r

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

ZYH • 6 ladro Difusora de Laguna,
, \

970 kilociclos onda de 300 metros.

Laguna - Santa Catarina Brasil

COMPRA-SE, QUANTIDADE E
PAGA-SE BOM, PREÇO. TRATAH
Á RUA CONSELHEIRO MAFR \. 41,
FLORIANóPOLIS - CAIXA POS
TAL 124. Visão maior e mais perfeita
.............. " que a de um bom binóculo
NÃO ESQ U E ç A! alcança quem tem sôlida ,m:;

A Tinturaria Cruzeiro di§>põe ago instrução.
ra dos melhores profissionais da Bons, livros, sobre todo. Of
cidade para lavar, passar e tingir

I
assun+cs t

! pelo �;"tema suíço. LIVRARIA ROSA <

� R. 'I'íradentes 44 - Fone 1022. Rua De o j, TO. 33 - Fl.HÍf.mópol.ts

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

co antena tríplice; Ge'rador para fabricação de hidrogênio; Ma
caco .,hydráulico, marca Blachlaw Jack, para 12 toneladas; Ba

teria completa para 120 volts e 650 amperes, equipada com, qua

dro e chaves'; Bomba de ar, manual, com tripé; Mànometro para

. garrafa de ar comp;imido; 'tanque de zinco, com bomba, para

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

trico flexívei; Garrafas para ar comprimido; .Jogo de mola,
completo, para auto Ford 1929; Balões para hydrogênio; Supor
te para pneus; Pneu grande e câmara de ar; bomba completa

paa-a tambôr de gasolina; Máquina de furar elétrica; Ventila

dor: .

Ver e tratar no aeródromo do Aér'oclube, em São José.

Informações no Escritório de Asteróide & Cia.
r

Praça 15 de Novembro n? 22 - 2° andar - Telefone, 1:388.

.

.. . . . . .. . .. :':-.- :- -.-O
-

:âatalhã�-'" Barriga-Verd�
CH�FE DE ESCRITóRIO loi constituido de oatarínenses

Conhecedor de todos os servi- destemidos e o "Colégio Bar,

çcs de escritorio procura coloca- rfga-Verde", usará a mel';ma

ção na Capital ou no interior. -, bandeira.
Cartas para"CHEFE", Rua Vidal \��ampanh., pr6-Uno'" �

Ramos, 52 - NESTA. C. ... XI d. !I'&lv.roU�)I

OIeo de Peixe

•.. l·eune. som ... acabamento ••

solidez ... 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!

SuhwartzmanD
São Paulo

Av. Ipiranga, J1t., - Te!. 4.1478
Rio de Janeiro

Av. Rio Branco, 2S7·A- Tel. 32·1522

REPRESENTANTE
para Santa

· KNOl"'
Catarina

S/A

RegisirÇ)s de Diplomas
TRATA-SE de registros ,de diplomas, registros de professores, e

todo em qualquer assunto referente ao ensino em geral, livre ou ofi-

cial. .

BUREAU UNIVERSITARIO

Direção ele Dr. Pedro Olavo de .Menezes. - Ay. Alte. Barros 11 -

10 andar. Cx. Postal 3932 - Rio de Janeiro.

Ouçam, diariawente, das 12 às 13 horas

ZYO-9 _:_ RÁDIO TUBÁ
.

"A Yoz das Terras de Anita "

Frequência 153,0 ·ldes. - Onda de 196 metros
.

TUBÀRÁ,O - SANTA CATARINA

DAT·ILOGRA�IA
Correspon dencl a
Comercial

Confere
Diploma

Cx. 134 - Tel. KNOT
Florianópol is

Muitas felicidades pelo nascimea
to ele .seu filhinho I

Mas, não esqueça, que o melhof
presente para o seu "�IMPOLHO�
é uma caderneta do CR11:DITO
MUTUO PREDIAL.

,

O TESOURO
Da instrução está ao alcaDos

de todos. Dá esse tesouro ao teu
amigo analfabeto, levando-o a um
cu rso ,d e alfabetização no Grupo
Escolar São José, na Escola Indus
trial de Plorianõpnlia ou na Cat&.
dral Metropolitana.
.........................

' •••• fi •

el" CATARlHEHSl
DE TRANSPORTES Ai·P.EOS LTO"-

f'
tuasa no cen ro

Vende-se uma, para reei-
dencia.
Escritório Lttvob iIiário ,A.

L. Alves.
RUq Deodoro, 35.

. . . .. . .. .. .. . .. . . . . .. -,-

vUMERClANTE: :O. um U-'
v,'O & Biblioteca do Centro ,_&
4émico Xl à'. Fe�etrG. U)&

tribnirb. tIIuim, per!! !l fOf1Dll

elo �tural c!otI eatm1Jlf)'�
lIe amanhi I

.............................. _1.

Bom bi'nõculo
, GrHnde visão

METODO:
Moderno e Eficiente·DIREÇAo:

Amélia M Pigozzi

Rua ALVARO DE CARVALHO. 6S
·--------111__

·

"""'"

SRS. ASS INANTES
. Reclamem itneâiate
mente qualqiier irre

gularidade na entre�a
de seus iorneee.

.tG'r��VÀ8 ;1�K'f('�-::\;:� ".
..A�JII "II> J'rOf(r...1II0il 41\ !Iiut4iltí)\!j

,,pjQ\, lU doenç'M flerTllI8u: .'lIlIlItlll·
·1;1lt..lIléll6Íi •• t�l1lA.o, lIi'O raalOlll I'4ei
'�h"��lllt� remlilói.ve1e. O 4:Klt'�!lUil�1
'�(�!4-:l1, lTm�o dl:j lpo'rl ..ets, Bê J)wA
ll''''�IÍUe!lr GI lnfJ2vhl�o. cfetsGft �
..:� <!!nfG5rmfd&�eIL O �I'"i!:Qj :Na

I, '!@,Ilr.! d. DOfln<;ae ••• ia\:l d1<11,III.
t to IIl1l11 ••bl!llatért•• "•• llIilll1!l4.. t'l'I1I
i I'IIIftam<l!i12tfJ ell! cioe.tea lllerv4tlHlS �J8

i 0..11_ li. a",.::: DM."" III. flÍNIl'

I
!
'1

--------------����

pr. (LARNO G.
.

GALLETTI
ADVOGADO

Crime '. cível
Constituição do Sociedads.

NATURALIZAÇÕES .................... ,'...

Título. D.alarat6rio. FERIDAS, REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira
Medicação auxiliar no trotamento

da .ifllia

Ellcrit6rio e Residencia
.

Rua Tí;oadent.. 41
FONE -- 1468

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

LEIAM A REVISTA
O VALE .no ITAJAJ

;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o EST�DO- Sábado 21 Oe Agosto dI!' nu.a
_ 5_

.SÁBAD�, ÀS 21 HORAS,. NO' LIRA TENIS CLUBE; GRANDE FESTA 'UNIVERSITÁRIA PROMOVIDA' PELA FEDERAÇÃO,
..ATLÉTICA CATARINENSE DE ESTUDANTES, CONSTANTE DE SARÁU DANSANTE AMERICANO,' "SHOW" DE ESTUD�.
T�S, DIVERSõES VARIADAS E ELEIÇÃO DA RAINHA DOS DESPORTOS UNIVERSITÁRIOS CATARINENSES MESAS ·,A

-,

.
RESERVAR, POR CR$ -20,00, NA RELO,JOARIA· MORITZ.

------------�--�------��----------------�--------�------.------��----------------�------�--=====-===========

MURici'pios " Brasileiros.

ftngrll dos Reis - um . dos mais atenta a circunslância;:; de que, ar�(llli(;os centros de civilização elo Ljculando-o ao sistema f'erro viár-inBrusil fÚl'a construído um ramal rérre�Siuado no -Iitoru l sul-f'lurninnn. ela Rêde Mineir-a de Yiaçãn que
.se. o Municíp io de Angra dos Re ís es+abo leceu ligação entre a sede
ocupa uma das primei ras regiões rnnnlciuat e Barra Mansa. A irn
llrasileira..<; beneúciadas pelos in- portancía dêsse põrto volta a sr-r
fluxos da civilização, pois a jiene-' em evidência ne lo acôrdo recen
'tração ele seu Lerriúr io se ve ri f'i- lemente celebrado enlre. os g'o\'(:l)'
cou logn, n,pós a rlescohei-ta do Bta- nos rle Minas Gerais P Rio de Ja-

. silo neho. para escoamenlo rle grandeCriada -em 1593 a Ircguesia rle. parle ria produção mineira.
"Ilha Grande".. e levada á categn. O "alar ria produção agr-ícola do
Tia de vila em .1608 e á cidade ern :\Iunicípio, representaría pelas su
"1835 com a clrnominação ele An, as culturas temporár-ias e perma
gra dos Reis, a adiantada comuna nentos, a tíngíu." em 19 'l5, a im
flllminen�e. cosliui hoje um dos pnrtanci a ell? quatro m ilhões e
,sll:,;lentaclllos ria economia do E�- 111['10 elE' cruzeiros. As culturas
tario do Rio. '

� tcmuorarí as c ons
í íluir-am-se, prin-o-\. conclusão do seu pôrto de mar, cipalmenle, de' arroz. batata doce

im 1930, abriu-lhe novas e
í

lími-, cana de açúcar, frijão. 'malldioc�
,tacla's possibilidades ele progresso, c milho. r, as pel'manentes, de I
��;����s�";à�'�;ó���'O';;É' ]1a��al��l(�af�Oe�r�(f�'abaLido nesse' LOJA uns CnSEMIR"S Correspondência

VIAGEM ��lShã(;·í:23�a'I��rtS�rL:�:ir��. um H J.I J.i
, nara IsraellIIóveis ele sala, em perfeito es- , I R' l IIAngr-a C 03 eIS COI1 ava, no ano

E
-

'1- d t'"
.

Rio, 19 (C te) (R P) A.tado e de qua:'to: .1 r�elio marca em apr ôço, segun�o dados divul- SpeClô Iza a em ar Igos para Dnctoria dosl'g��l':eros .

c�T)1unicaEsparto - moveis, diversos re ló- gados pelo 1. B. (T. K. COl!) seis -

haver iniciado a quatro elo cor-
gios de narede antigos, tudo em e.�Laheleci.Dlcl1to;: de assistência l11ó-1 .

\ homens l'pnte a, remessa de corresponden-.

-

". dieo-hnspitalar, com 101 l e itos. e . , .

E t d Iperfeito eslado, 1 crístàleíro e

dl-'
do is cení r-os e postos clp saúde.

I
,

.

cia ordinária para o ; sra o (e
- I .

S NA Israel, via Marselha-Haifa, sen-versas louças e mais alguns ohje- Pr-lo recenseamento de 1910 a 110- ,RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRA -

rio. potém, ainda irr-egular o'tos. nulação rio. Municinío era rir .... I ClONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS. transuorte marítimo entre Marse-
Tratar á RUá Bocaiuva 13 ,18.583 habitantes, sendo 9.783 nas iMANTEM PERMANENTE 'ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS lha-Tiaifa. .1'

zonas urbana e suburbana e 11.800 I
. ,

HO NS ]JOI: euquan lo, não será aceita• . .. •. na zona rural. Daquele tolal. I' PARA ME..
RAVA a correspúndéncia registrada pa-

'Cofre _ B·erta'
10.1H homens e 8.H2 mulheres.IARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, G -

ia cncrúninhamento via marf ti-

IJ
A drnsirladr· rlr-mogr-áf'ica mun icí- TAS PIJAMAS CHAREUS ETC. ma.

'

Vende-se em ótimas condições. ���;.. r�·l�il�:�);;���teq�1_��·l?:cl�.a��l.a��tl��. 'ludo pelo' me'oo'r pre·1ço' da' p'raça ,Si��Ple�0�t�����1ndt;����, C��lddn�I���
'Dimensões internas: Altura 61

mati , a da pO[��llaçao elo \fL1I11ClpJO.' ti no
.'

Israel" e não Palestina. _

Dal�a 1 de J_anelro ele 1916, deu-lhe
�. � • • . _

'

.d�;�t�:::�r�l:: �o��e:����s. Ma- ::�8C�[l�t,l?�f�;1�11�5t�311�bf(:��le�'Pà�
I

Faça uma 1181t.8 a nessa Vasa� e verlllq�e MINISTERIO ._�r.�.��.��.�.�.e.s�� .�i.����•......... �\���.�/�Sat���L!���81��a��l����� nossos· preços e artigos D4 MARINHA
1 'gelros r um ele nacionalidade nao

A· uqc -se çI�cIal'acla. Daque-le total, 4.899 sa-' .

CASAS PARA ALUGÁR",
'

hiam ler e escrever, 10.713 eram \' I
. " ,,' . Capitania dos Portos do

·0 primeiro andar do prédio analf'ahél os, 28!} ele instsução não DlSJ;l(i1l1l0S, no momento, de um pequeno bungalow, a Avenida
Estado de Santa Cs terin«

declarada o 2.482 em idade não Mauro Ramos, e uma grande residência, nas proximidades da Praça 15<n. 5, da rua Arcipreste Pai-
escolar, com menos ri@>. 5 an os. de Novembro. Exigimos contrato e fiador idoneo .

.

O Munictp!« PQ:3SllÍa. eni :1%5" BANCO C. P. AGRíCOLA DE SANTA CATARINA
\ m(,e r CII1CO unIdades

r�colare31
.

�l�m���l�� 1l1�at'qi��a1�i � !i��·�gl�l�ni�� _- _ .. _ .. : _ .. _ _ _ _��� �������.�:_ _ .. _ .. _.__._. __ .. _ �__

•••••••••••••• •••• •••• 0 •••••••••

ral foi dr 2.092 alllDos. a eret!"a
.

•

de 1.900 e 'a frequencia J1ll\clia elo:

�
...............1.'<29 alunos. A apÍl'o"acão ger'al; ,",

Vende-se uma com 8 comparti- foi de 566 e as coliclnsõe::: de cur- : •
,o ele qlJarenta e três alunaR. I

':a/llaJ'mentos siLuada em terreno de ," Angra os )leis conLava, no ano

\20m x 13m na rua Osvaldo Cruz, aluclido, com uma bibliolr'0a pú- ,

.

71; blica, ·mYt jOl'nal e um cineina. I

U UREsLreito, distanlo da praia U

A recrila l1111Hicipal orçada pa- '"
�

,

metros. ra 19í7 foi de CrS 600.000,00. I .

_

Preço CI'S 35.000,00. A sllperfície ele Angra dos Rris.'

��
,

�Tratar à rua Joinville (D. Jaime calClllada para 1° ele janeiro de //)"-,, TIIl"'[)E�TES �o FPVLIS1916. (803 K1112) rrpresrnlaya �� IH�,� ... 7'
-

.._ •i:âmara nO. 11.) Nesla. 1,93% da área lotaI do Estado.

.....

Desde CR$ 300,00 a CR$
metro quadrado

500,00 '0

Casas Pré-Fabri:cadas
• I

Corisu lte-aos s em compromisso

Reinisch .s/a - Rua João Pinto,
Teh1grarrra KEIf!\ .SGM P or;(j� Ó,.}Oii�

OOMPANmA -AW.NCA DA Im- i A

t ......... 1171 - 1Re:1 IAI&

IIi
DmllUlOI ii .m.Ãl!rgpoJtnl

.

Cifrai do Balanco di 1944;

I CAPITAL E RESERVAS Cr; 80.90o.606,�él IResPOD labilidlilriel Cr$ 5.97B�401 .755.97
Recetr \I 67.053.245,30
AtívCJ • 142.fi6.603.8c

ao

EM CROMO
COM SALTO DE
BORBACHA

consumidor

4.4

PRETO

1"0 O MARROM
� I HAV.ANA

Seu processo de naturalização I Da fabrica
ainda \V�O foi despachado? 1---._.----_--:------

C�iX;S����:1 s4�Ts2de���dea�an���1'i�gfl�it;�J�d\C;fo;ma�g�.in���eat1Y��. Terrenos em. Coqueirostrlt�r'i() se el1carr�ga d� acompanhar e requerer no Minisl,ério ria Vendem-se diversos, com chácara, á beira-mar; diretamente ouJ�StJ�';1 o que necessario for á sua concessão, bem como, ele ·rp'I'istro J'ntermédio e sob financiamento dos Instilutos.de UII"lima cfivórcio e noyo cRsampnto, certidão de na;;tJÍment() e de por
I

CIl�'lllt"ILO de qualquer parte de Paíz. Planta e informacões - Rua trajano, 16.

va,

1 ratar à rU3 Artista Bit·

dencourt, 28 .

CASA

SiDiltroll pagai 00. Cilti.!Xlo. li> .anol!
. ReIPOIlISt. '!idade,

98;681.816,30
a .: 76.736.401.306,20

Diretorelll
Dr.

�

Pamphilo d'Utra Freire de CarvP4'lbo, Dr:. FranCllllCO
de Sã, Aniãio MIII,orra,! Dr. Joaquim' Barreto de Araujo
e JOI� Abreu.

FARMACIA, ESPERANÇA
Roj. e amaJlbl ..ri .... ,ref.rt4.

��"_•• _etIP.ill&ilI • _tr&Qotru' - BGl....pád... - .... l1iIll··

••riu -- Art1&ttl<liI is 1II41)rt�Ja••
"�""""."","-_ ....1:..ttAI ...1io_",AIl',,·t.........."flUllliri" ..4d11_

\

\

"

EXERCICIO DE 1948

EDITAL
1. De ordem do Sr. -CapiLão dos

Portos dêste Estado. faco saber

..a quem interessar possa, que se

açham ab.el'tas nesta Repartição,
d� presenle daLa ao dia quatro de

setembro Yindouro, as inscrições
para os exames a se realizar.em de

primeiro a CIuinse. de ,setembro'
próximo vindouro,· para CONFE
RENTE DE CARGA, .l\IESTRE DE
PEQUENA CABOTAGE.M, PRIMEI
RO E SEGUNDO COl\DUTOR 1\1A

'QUINISTA, PRIMEIRO E. SEGUN-

DO CONDUTOR MOTORISTA,
COi\'TRA MESTRE, PRATICO,
PRATICANTE DE PRATICO, AR
RAlS, PATRÃO DE PESCA, ATA

LAIA'DOR, lIIESTRE AMADOR e
.

COi\'DUTOR MOTORISTA Al\IADOR.
2. Também pod,erão se inscre

ver nas Delegacias de São Fran
cisco do RuI e IüiJai, e prestar o

respecli,·o exame, excetuando-se
GS de CO:i'i'FERENTE DE CARGA
E UESTRE DE PEQUENA CABO
TA.GE:\I.

3. Para mel�lores esclarecimen
tos sôbre o assunto ·em .apreça, os

inLeressados' deverão pI'ocurar a

r.apitahia . dos Portos e suas Dele
gacias.
Capitania d�s Portos do Esta

do de Sta. Catarina, em Florianó
polis, 4 de Agôsto de 1948,
N.elson do Livramento' Couti

nho- - Escriturário da Clásse
"G, - Secretál'Ío..

•
_'e ••• 0 ••••••• o ••••• 0 ••••••••••••

VENDE-SE O prédio tIa Av. Mau
ro Ramos, 269. Tratar no meSlno.

. . . . . . . . . . . . . . ..
�

CHEFE DE ESCRITóRIO
Firma industrial precisa de .pEl-'

sôa com prática de escritório e de
escrituração mercantil.

Car�as para Chefe de Escritório,
Caixa POlOtal, 139, mencionando ha
bilitações e pretenções.
Guarda-se sigilG. )

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Legião Brasi leira de Ass isl.énui«, semelhantes e não foram auxilía

remetendo para ali inúmeros \"0- dos pelo Estado ".
lumes de roupas e agasalhos, a lérn Corno se vê, o relator do proje
de desl.inar mais de Cr$ HlO.OO"O,oo to está \om inteira razão. ?aí
para aquele fim, mercê do qual, porque, aprovado o projeto AIO�
somado ao que lhe concedera o do Carvalho, cometer-se-ia ele uma

Eslado. tem sido possível -rea lizar só v,ez, duas clamorosas injusti
a grande ohra ele recuperação rios ças : aos próprios Ilagelados dé

I'lageladus, sob a criteriosa e Jl::- Va lin hos, a quem não pudemos
nesta supervisão elo Prefeito Ola- propol'cionar maior auxílio finan

vi o 'I'abalipa. ceiro, e a "I'ijucas, municipio ir-
trarem para o returno no próximo

O que ali 'Se está' fazenelo, e011- mão de Canoinhas, estabelecendo.
domingo, desfrutam as seguintes 1 l I' pr ivi légio�

forme já tive a oportunidade c e para és e um oe lOSO ,

colocações:
frisar nesta Casa, ti um milagr-e. 'qlle não deve existir eutre as uni-

1° lugar: É um trabalho de grande mereci- dades de um mesmo Estado. Por-
Palmeiras, Estiva e Ilimpico com,

menta que eleva. anima e conf'or- isso. julgamos ser o projeto de
pontos perdidos cada; ,

ta, é que, só por "i, recomenda ,'\ uma flagrante inoportunidade,2° luaar : '

I'� admiração pública quem o ica lZ'l Aprová-lo, seria mesmo um eon-
Carlos Henaux com 4 pontos per-

com l anl a dedicação e carinho., 'tracenso. E não desejamos passardidos ; Quem hoje visita Valinhos, custa por conl.radítórios, assumindo a
30 luzar : J I 1'1 I I'

•
� a acreditar que aque a oca lC ar e patern idadc de taman la mcoeren-

Paisandu com 5 pontos perdidos; fôra completumente destruirla. cía. Aclemais,-o Estado tem pro-
Aquele panorama ele ruinas e ele hlemas de ínterésscs coleLivo,
escombros, decouridos apenas' três muito mnis seréios e urgentes
meses da tragédia, cedeu lugar a que exigem solução l�l'Onta e ime
'uma atmosfera de sadio o timis- rliata. E se a nós-nos cabe a gran-

2° - Hcnaux e 'Palmeiras, com I mo. -ruanif'estarta a todo o morncn- de responsabilidade e a não me-
14, lo pelos seus humildes hahitantes, nos elevada missão de zelar pelo5. 3° - Paisandu e Estiva, com 12

em cujos corações, Iornou a renas- destino dos dinheiros públicos,A. C. tentos cada. cer a _:onl'iança nos dias melhores

I· não nos
fiC.

aría bem
'.des\:iar esses

4° - Olimpico, com 10.
que hão de \'11'., recursos para uma íinalirlade es-

Ataques mais posi'tivós Tr;:;[emunlla ocular do notável uanha àquela que <' precípua ao
Palmeiras com 23 tentos. ernprecudímon!o, posso asseverar Estado _ a ele reaJjzar ernpreen-

15 á Casa que o mesmo 'é um ti-aba- .tlimentos em beneficio do povo e.
lho pati-iótíeo de elevado alcance

em proveito imediato da coletiví
com social. A reconstrucão das casas ele dade.

Valinhcs. vai se processando ra- Diante do exposto, somos .de
pi dameu te. Dezenas de telhados

parecer que, ainda a melhor ma-

l
novos surgem, I" novos lares vão ncíra de se homenagear o muni

PRóXIlWO O CAMPEON:TO SFLA-
s� re.slab�].ecendo" g-raça� .á aplica- cípio ele Canoinhas, no en.sejo .d�sPelo sorteio da Loteria Federal de ontem, dia 18; coube a eletro- MERICANO DE FUfEBOL 'Ç';1O i n te líg'en

í

o dos auxílios rece- I
comemorações 'do 250 amversarro

la rifada' pela F. A. C. E., ao bilhete 878, adquirido pelo sr . Jarbas de I Rio, 20 - A C" B. Do, comunicou bid�� pelo município. Faltam, po- da sua elevacão á categoria de ci.,
Castro, funcionário da Casa Hoepcke. à ,Confe,deração Sul Americana de iém. os rccú I',OS iridispensá veis dade. serl a a" de se destinar a ím-

Futebol que o. próximo campeonato para a conclusão dessa obra be- portãncía de Cr$ 25.000,00 não
sul-americano Lerá inicio a 1(j ,-le ja- ncméri ta. O auxílio de que dispõe para ser gasta inutilmente com as
neiro d� 1949, pedindo que a enti- o munie ip io, todavia, já está qua- festas do seu jubileu, mas sim, pa
dade máxima' fizesse sentir ás suàs se esg'otado. ,Urge pois, que se am- ra ser' aplicada na reconstruçãofiiiadas a impossibilidade da, C. B. pare êsse nobre empreenclimenlo das casas dos flagelados pobres de
D. de atender aos pedidos de adia- para que os seus altos objeli\ os Valinhos, obra de 'finalidade 'mui
menta do certame. I nno sofl'am soluç'ão de conLinui- to mais ele"ada Ilelo seu sentido

R.,ECREATI.. dade.. _..
eminent�mente human�, socIal. eCL(_'BE A'JlLÊTWO , ,

Ponsso, nao e Juslo, que o Es- crI'stão, 'cuJ'o empreendImento, lll-VO OLrl'rPTCO I IEstreito ta�LI que niio poude, na�l:lela oca-

fel. izmenle por falta de recursos
.'\ Dit'C[ol'ia tem a honra de Slao, conceder um au:oho malol' financeÍl'os está ameaçado de pa-

cOIl\'iclar .a?s SI',. a��ociacl_o" e ex- deslinado a um fim tão nobre c ralizar.ma� Jamll13,; para aS,-;lsllrem a

sOÍl'ée que êste Cluu,e realizará
no dia 21 elo corrente com inicio
às 21 hOl'a�, abl'ilhanlancla por
:'labor e seu regional.

:-.1. B. - SeI'virá dr ingl'esso o

talão rIo mrs conenle,

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Para a recenstruçãe
,

oe Valinhos
J ..._

'

,

FEDERACÁO ATLÉTICA CATARINENSE DE ESTUDANT,ES (F. A. C. E.) I SITUAÇÁO DO CAlVIPEONATO
-

,

BOLETIM INFORMATIVO N. 3 ELUMENAUENSE DE FUTEBOL
Blumenuu, 20 - Os clubes 'da

primeira di visão da L. B. Q., ao cn-

- Relação nominal -

Saul Oliveira - Artur Boas - Thales BrognolJi - EdLlardo. Luz
João Machowiescky - Dalmo Bastos - Fulvio Vieira - Erwin

Scharz - Cláudio Beduschi - Silvio Soncini - Oscar Pereira _..:. Ha
milton HiJ,!'Iebrand - Erasmo Rodrigues - Acy Var(!la Xavier - Nel
son Sspozanicz - Ari Melo - Os'ni Kirsten - Alvaro Beduschi - Re
nato Nascimento - Geraldo Salles - José S. Thiago - Ayres Melo
- Nelson Amil11 - Olivério Gomes - Aderbal Alcântara � Walter
Wanderley - Walter Jorge José - Lido Bauer ...,- Vil.1icius Olinger.

Compõe-se esta relação de 30 nomes.
O PATLA BA,MO� E. C. E:\f SAOAmanhfr, daremos a presente relaç,ão nominal, disoriminacla por ERA�'iCTSCO

esporte.
No dia 30 do corrente, embarca,rá para Curitba, a representação

catari'nense aos IX Jogos Universitários Brasileiros.

Curitiba - 1 a 8 de setemhrp de 1948.
PROGRAMA'

Jogos da F. A. C. E.
Dia 1 '- 15,00 horas � Basquete - Na 5a Formação Sanitária

A. A. A. F. D. Goiás.
Dia 2 - 9,00 horas - FuLebol - No C, Atlético-Ferruviário - F. 5

E. U. P. (Pará. •

Dia 2 - 9,00 horas � Esgrima - (Florete). - Circulo Militar
F. 1..:. P. E. (São Paulo).

Dia 2 - 9,00 horas - Volci - Na Escola Normal - A. A. A. F. Dl
Amazonas.

Dia 2 - 10,00 horas - Natação - (1.500 .ms) -

il.ry Club.
Dia 2

(Silo Paulo).

Graciosa Coun-

15;00 horas - Tenis Circulo Militar - F. U. P. E.

Estes serão os primeiros jogos, nos' quais deverá participar a F.
A. C. E.

As provas de remo, serão
Caso vençam as primeiras

enfrentar outros concorrentes,

realizadas em Paranaguá, no dia

provas, deverão os atlelas da F.

cuja relação daremos.' amanhã,
... '

J;UTEBOL
O provável scratch para

Iégio Catarinense 'será êste:
,

Soncinl (Fulvio) - Machowiesky � Bidelbrand - Dalmo (Acy)
- Boas - Thales (Tamoio) - Erasmo (Spoganicz ) - Eduarelo
Erwin - Saul - Cláudio II.

o jogo .de hoje com o selecionaelo do Co-

RESULTADO DA lUFA

FESTA DA F. A. C. E. - Dia 21 - No Lira T. C.
Sarau Dansante Americano

Grande "Show" - Surpresas - Eleição ela "l{ainha elos Despor
tos Universitários" - Mêsas à ,renda lU). Helojoaria Moritz - Preço
6$ 20,00.

IXO JOGOS UNIVERSITÁRIOS
Atletas inscritos ,pela F. A. C. E.

HOJE O SENSACIONAL CONFRONTO
.COLEGIAL

Como noticiamos, com inicio ás 15,30 horas, será realizado ho,ie, no

excelente gramado do Colégio Catarine!lSe o sensacional c grandioso
préliQ futebolistico entre os quadros da A. D. Colegial (seleção do Colé
gio Catarinense) e dos Universitários Catarinenses (seleção ela F.A:C.E.).

O "onze" dos acadêmicos pisará o gramado com esta formação:
Fulvio, Machowecky, e Hamilton; Dalmo, Boas e Tamôio; Erasmo,

Eduardo, Ervin, Saulsinho e Beduschi.
A entrada será franca ao público.

UNIVERSITÁRIOS X A. D.

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

Curso �e Especialização
Contadores' d& ·SENt\C

A Delegacia do Serviço Nacional de Aprendizagem Comerci'al
ll111nica aos senhores Contadores e Guarda-Livros que a matrícula
Q Curso de Especialização de Contadores, está aberia todos os

úteiS das 9 às 12 e das 14 às 17 horas.
Os interessados deverão dirigir-se ,à séde da Delegacia, à rua João

Pinto nO '32, afim de fornecerem os dados necessários para, a respectiva
inscrição.

Florianópolis, 20 de agôsto de 1948. ..

FLkVIO FERRARI Delegado

Missa de r dia
TEODORA CHACON BRASIL

Lniz Gonçalves da Luz, espôsa e filhos sentidos ainda com o desen
lace de sua inesquecível sogra', mãe e avó, transcorrido há dias na ci
dade de Laguna, convidam os parentes e pessôas amigas para assisti
rem missa, em sufrágio de sua alma, segunda'feira, dia 23, no altar de
Nossa Senhora, às 7 horas, na Catedral.

Desele jú antecipam agradecimentos aos que ,comparecerem a êste
ato de fé.

ceI'.

Nos congratulamos com o 14° neste E�tarlo.
B. r.. pela rmpolgantp yilól'ia e Para (l sul:, :'la ,e 6a feiL'a _ Para o norte: lia feira e sálJado.
[L!:marrlamos o rl.c"f(·cho rIa gTande '

I' 11 1

7fCle
� c\genle;:;: Z. L. St.einel' 8.: Cia. Rua ,\1\'<11'0 I e Car"'l 10,

-..
.corrida. de I'en'zamento (30 x

1.000). fon.e: 1.102 - Tell'gl'.: '8t.einol'.

,

;

4° Iugar :

Tupi com 10 pontos perdidos;
Goals mais vasados

1° - Tupi com 21 tentos.'

2° C. R�naLl:<;: c Estiva, C0111

cada.
3° - Olimpico ,« Paísandu,

12 cada.
'4° - Tupi, com G.

humano como era o ele socorrer a Nessa conformidade, sr. pI"esi
populac,:iio flagelada ele Valinhos, dente,' seja-me permitido apresen
cuja obra ainda não está conclai- tal' ii consideração do plenário, a

ela, vá ag-ora, conceder uma yel'ba emenda que passarei a ler:
de Ci'S 25.000,00 para sel' aplicada _

em feslas, embora sob o pretexto'
d· 'd 11 éde comemorar a passag'em do 25° S in Ic·a f o o uOm r-

aniyers<Írio ela cidade ele Canoi-

CI' O VarflJ·,·'sta denhas, cuja data não obstanle, nos � _

é sobl't'maneÍl'a significati\'a e

FI" Iparlicularmenle grata. O pl'ojeLo
. onanou" IS

Aroldo Cal'\'alho, é c\'idenLemente -Recebemos a seg-uinLe comuni-
inopo.rtuno. Consequentement.e" o cação:
parecer ;)pJ'o\'ado vor unanimida- "Florianópolis, 17 de agOsLo de
de pC'la Comissiio de Finanças, 19'18 _ Exmo. sr. diretor do .jor
que \'em fie se pronunciar, aliás nal "O Estado".' _:.... Apraz-nos 00-

�om muila l)l'opriedade, sohre a I municar a V. excia., que de acol'
matpria ora em debate, opinando do com a carta sindical que n'];>

pela sna reJelçao, mer�ce ser apro- foi concedida e datada de 1 'l de
vaclo. Há nele um espirito de jus- julho de 19i8, fÕ'i reconl1ecirlo'pm'
til,'a que não pode ser contes lado. sua. excia. SI'. l_\1inistro do Trahil
,-\_s suas conrlllsões são de uma ló- lho IndúsLria e Comércio, o Sindl
gica'meridiana. calo elo Comércio Varejista �e
Realmente, o rrferido parecer, Florian.ópolis, em subsLituição á

implica numa acl\'erténcia á Casa, Associaçã-o Profissional, com �ecll}
cujo l.exto tl'anscre,vemos para sel' á rua Trajano n. 14, sobrado, 'mja,
ele vidamelJ te meditado: Ei-Io - diretoria €) a seguinte: - Pre;:;i
'·..'ião se justifica que tendo esta dente, Manoel Donato da Luz; se

As�emhl6ia nega'� um .crédilo ele cretário, ReynaTelo Filomeno: Te

Cr'S 150,000,00 para auxiHal' aque- sbureiro, João Augusto de Lamar
le município qnancto ela tragédia liniere; 'Suplentes, Joã-o Jorge Mus

qL1C enlutou Yalinhos, abra 'um si, Jacy Daússcn e Firminio Lou-
cL'érlilo ele Cr$ 25.000,00 para 1'es- renço.

'

Las, Oulros municípios,' como por I
O presidente em exercício: João

exemplo 1'ijucas, festejaram datas, Jorge Mnssi",

Encerrando-se bem as n,eg'ocia
c:õe� já há vários dias feitas, ,o
Paula Ramos K C. jogará c!01ll1Il
g'ü j)l'Óxinío ril! Siio Francisc.o elo
"uI. fl'en te ao Yaloro�o COJ1J'l1l1to
local -do Clul.Je Atlético São Fl'an-

TranSDortes 4érpos
Comunica aos seus fregueses e o l1úblico em geral, que do dia 24

do corrente rm diante, extenderá a "�Ia linha normal até Ararangná,

cisco.

co

paFa
dias

CORRfDA DO "FACHO i\'IILTTA.R"
Realizou-se no rlia 18 do cor-

renle em Joindl(', a rliminaló-
ria ];al'a a 'gl'ande e Ll'aclicional
conida do "Facho Mili tal''', l'e01-

lizada arwalmenle rm Cmitiba,
rntl'e a� 'cli\'er�as unirlafie;; rio
Ext'rciLo sediada:, BO território
tia 5a H,egiiio :\Jililar (Paraná e

I�allta Calarina).
Essa eliminatória, enLre as

unidades de �anla Calarina, foi
\'t'ncida valorosamente pela eqni
pe representativa do 1/;0 Bata
lhão de Caçadores, aqui sediado,
com grande diferença do 2° lu
g'ae o 32° B. ,C., de Blumenan;
�('g�lÍndo-se o 13° B. C., de Join
\'ile e a 6a Bateria ele Artilharia
ele Costa, de São Fl'ancisco.
A representação elo 1 ,,o B. C.,

que é composla de 35 alletas,
inclu\'ise 5 I'eseryistas, seg'uiu
desta capil.al no dia 15 do cnrrerl
tI', chefiacla 11elo 2° tenente José
Fig'ueil'edo rle Albllquel'que e au

xiliado pelo 3° sgto . .'\I'i Egidio
í+il. Vencendo a eliminatr\l'ia,
prosseguiu Yiagem com destino a

Cur.iti-ha-, onde no j)l'óximo dia 25
ele ag'osl.o, "Dia rio �oldado",

,

to
mará parte na final ela gTande
corrida. ao

O nossél desejo e a nos�a espe
I'anca reside na con fianra qLle po
rleni'os tef' na eCJL1ipl" qlie repre-
3enta a nossa unidaele, pelo seu

e1e\'C\do r�pírito ele renúncia, j)e
lã sna inazalú\'el \'ontade de Yen-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. Milton Simone
·Pere.íra

Clinica Cirurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
Dos Serviços dos Professores Bene
dícto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
-Consultas : Das 14 ás 17 horas
Rua Fernando Machado, 10

/

DR. LINs' NEVES
Diretor da Maternidade e médico do

Hospital. de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS
Diagnóstico, controle e tratamento
especializado da gravidês. Distur
laias .da adolescência e da menopau
sa. Pertubações menstruais, i:l�l'l.
mações..e tumores do aparelho geui-
Jal feminino.
Operações, do utero ovários trem
pas, apendice, hérnias, variz�s, etc�
Cirurgia plástica do perineo (ru-,
turas)
ASSISTENCIA AO PARTO E OlE.'

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová-
rios, hipopise, etc.)

.

Disturbios ,n'erVQSOS_ - Esterilidade
-- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel.
1.461 •.

Resid. R. i de Setembro -:- Edif.
Cruz e Souza � Tel. 846.

DR. POLYDORO ERNANI DE s
THIAGO

.

Médico e parteí.....
Do Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assis�ente da
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, es pe
cialmente do coração e vasos

Doenças da tírrade e' demais gían
dulas internas

C1inica e cirurgia de senhoras ,

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLIS:t\-lO

•

I
'BASAL

HORÁRIO DE CONSULTAS: _.

"Pela manhã das 10,30 ás 12
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles '11. 18
Fone manual 1.702

RESIDÉNCIA:
Avenida Trompowski 62

Fone manual 766

,

Clíniça 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)
Eletroeardiografía - Ondas Curtas
Indutotermía Eletro Cirurgia
Ultra-Violeta - Infra-Vermelho

Consultório e re;idência:
Praça Pereira e Oliveira (atráz do

Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8..---------------,----------------:--

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

Tendo necessidade de comprar
uma ENCERADEIRA EL-eTRICA,
afim de facílitar minha profissão de
ENCERADOR, tomo a liberdade de
apelar para as pessôas de. bom co

ração, afim de conseguir reunir a

.

I importância necessária á referida
RUÀ CONSELHEIRO MAFRA, casa grande com 6 quartos, s'àla La- t aquisição. Muito grato fica-lhes o

nheiro etc. Serve também para comércio. Preço Cr$ 220.000,00. 1 Encerador JOSÉ DE OLIVEIRA. .

RUA CONSELHEIRO MAF�A, prédio de ,comércio' com 2 pavimen-
I

.

los. Preço Cr$ 350.000,00. .. _ PASTA DENTAL
RUA -DEODORO, prédio com 6 quartos e demais instalações. Pre-

ço Cr$ 250.000,00.
. . ..

ROBINSON

RUA ALMIRANTE LAMEGO, ótimo prédio, construído em terre-

no de 17 x 30 todo murado, com 4 quartos, et-c. Preço Cr$ 190.000,00. • .

.

RUA Rui BARBOSA, casa com '5 quartos, construída em terreno

de 24 x 86. Preço Cr$ 120.000,00 . . \

RUA 'JOSÉ MENDES, bangalô novo, com 3 quartos, etc., constrUI-I'do em terreno de marinha. Preço Cr$ 50.000�00. , •

RUA RIO GRANDE DO SUL, casa com 2 quartos, tendo o terreno \

10 x 40. Preço Cr$ 35.000,00. í
/ RUÀ ALMIRANTE LAMEGO, 2 pequenas casas construidas em ter-Ireno de 51 x 70. Preço Cr$ 80.000,00.
RUA SANTOS SARAIVA (Estreito), bangalô completamente novo,

com 3 quartos e demais instalações. Preço', Cr$ 100.000,00.
RU� 7 DE SETEMBRO, casa com 2 quartos, eLc. etc. Preço Cr$

40.000,00.
RUA 7 DE SETEMBRO (Estreito), casa com 4 quartos, etc. Preço'

Cr$ 55.000,00.
,CAiPOEIRAS, casa com 2 quartos, etc., tendo ° terreno 'a área de

S6.000m2. Preço Cr$' 50.000,0:
.

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

, TERRENOS
RUA RUI BARBOSA, tendo 8,50 x 50. 'Preço Cr$ 15.00n,00.
RUA CONSELHEIRO SOUZA FRANÇA, tendo 15 x -30. Preço Cr$

/,0.000,00 ..

RUA STA. LUZIA (Estreito), tendo 50 x 40. Preço Cr$ 50.000,00.
RDA GERAL (EstreiLo)", tendo 20 x 45 (fundos rua Tijuca). Pre-

ço Cr$ 20.000,00.
.

. ..J
FAZENDOLA E INDUS'JfRIA

BARREIROS, pequena fazenda, com pastagem para 30 cabeças,
com uma industr-iá de produtos de mandioca. sagu, etc., demais infor-

mações lião-se neste Escritór�ip���gA�r$ 280.000,00.
.

. Aceito capital para empregar .sôhre garantias hipotecárias.
absoluto.

•

DR. A. SANTAELA
(Formado pela Faculdade Nac�o
nal de Medicina da Universidade

do Brasil)
Médico por concurso da Assistên
cia a Psicopatas do Distrito

,
Federal

Ex-interno de Hospital Pc_iquiá·
trico e Manicômio Judiciario

da C1tpital Federal
Ex·interno da Santa Casa de Mi
sericórdia do Rio de Janeiro
CLíNICA lY.ÉDICA - DOENÇAS

NJ;RVOSAS
Consultório: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de Car

valho, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
CONsultório - 1.208.
Residência - 1.305.

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

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi,

cina da Universidade de São Paulo
onde foi assistente por vários anos d�
Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio

Corrêia Neto
Cirurgia do estômago e vias circula
res, intestinos delgado e grosso,

. tiroí
de, rins, próstata, bexiga, útero,

ovários e· trompas. Varicocele, hidra
cele, varizes e hernas.

Consultas: Da. 3 ás 5 horas, à rua

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

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

------ ---_ -

Dr. Paulo Fonte.
Clínico e operador

Consultório: Rua Vitor Meirelea, 26.
Telefone: 1.405

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

22. - Telefone: 1.•620

Dr. Mário Wendhansen
l.11nica médica de adultos e criança.

Consultório - Trajano, 29
Telef. M. 769,

Consulta das 4 ás 6 hora.
Residência: .Felipe Schmidt n. 38.

Telef. 812

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

Rua Saldanha Marinho, '10
Telefone M. '732

Rua Vigário José Inácio n. 358

Porto Alegre »> R{o y. do Sul

SigiIio ••••.•••..........•..............

Proctstos

r.

TECNICOS
o E: c r i] ) Ola UU

deunvolvimento

Dr. Lindolfo 4. G.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Constituições de sociedade.
e lIervicos corel:1tos, em gera! .

Orgimizaçõe� contabel•.
Regilltro. e marcas. di.pondo,
no Rio, de correspon.dente.
Eacritório: Rua Alvaro de

Carvalho ri, 43.
Dali 8 ã. 12 horas •

Telefone 1494

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

Escritório' Técnico
Cid Roch3 Amarill
ENGENHEIRO CIVIL'.

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

Estados Unidos da América do. Nor
te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro

cha Amaral reabrirá .• seu escritório
(Rua

.

Presidente Coutinhc n. 22),
nos primeiros dias de agôsto, espe

rando continuar a merecer as espe

ciais atenções de seus
.
amigos e

clientes.

Dr. Newton D'Avila
Operações - Vias Urinârias -

Doenças dos intestinos, réto, anus e

Hemorroidas. Tratamento da colite
amebiana.

Fisioterapia - Infra" Vermelho.
Consulta: Vitor Meireles, 23. Atende
diãria,mente às 1 �,30 hrs. e á tarde,
das 16 hrs. em diante Residência:
Vidal Ramos. n. 66 - Fone 1.667

necessita. dEI, técnic.olJ,
em todas as

profissões

Pedro Medeiros, Auxiliar

CHEVROLE'F - ES.PECIAL DE

LUXO 1942
Vende-se de 4 podas em

lentes condições, côr verde

tonalidades), equipado com

exce

(duas
óti-

-,
.

"I

Livros Técnicos
em geral

••••••••••0 ••••.•••••••••••••••••••••••••••••• a ,.,.

"C'A P I T A'L AR"

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

Reembolso Potta!.

Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes

(fendo mais outros beneficios de caráter assistencial,

Representante em Florianópolis:
PEDRO NUNES

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)'
Sorteios mensais, mediante mensalidade de C�$

inicial de Cr$ 11.1,00 apenas.
Participação nos lucros

pessoais, conce- mo rádio "Delco ", faróis de ne

blina" farolete lateral, ventilador e

forrado com palhinha, amer-icana.

Preço --, o-s 55.000,00. Tratar. á

rua Bocaiuva 1, diáÍ'iamente até

ás 11 horas.

Empregue bem o seu dInhel
ro, comprando. ações do- "Colé-
gio Barriga-Verde" •

.

I
.

Encerador

I'(UA VOLUNTARIO$ O"" PÂTRIA No" 68 • 1." ANDAR

20,00 além da Jóia

HIPOTECAS

C"""'''OS''''l.lloII3 oIElEFOl«6641) o fEl(GII ...", ...S, .PIIOTEC10ll ....

Agencitt Geral para S. Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22--Sob.
C. Postal. 69· TeJ. «Protetora»

FLORIANOPOLIS :=::.:
...............................................

Escritório -de
Advocacia'

AVAL1�ÇÕES
LEúALi:ACOES�======�===�=����

ADHlNI51UAÇÃO "'Ti�ê!""LE""'�"'O��C"':�.---"!'/;I..WO-!'D'!'CO!"D..O..D-O-,-.Js------
DE IMÓVEIS ":t.784 nOt1lA/YOPOLlS -.5A/YTA CATARINA

[TC

DRS.:
José Pinós .Perelra

Sebastião Adroaldo Pereira
'Gabrlel Pereira Borges Fortes

EscritóriOl recem organizado,
precisa de "pracístas" para traba

lharem nesta cidade e no interior,'
com artigos de fácil venda, e com

I
boa margem de lucro.
Informações á Fraca 15 de NO

vembro 22, 20 andar, das S. ás 12

I

(
I
I

!

VESTlR�SEWCOM CONFORTO E' ELEGANCIA ?QUER
PROCURE

ftlfaiataria
A

Mello·
RUII!l 'P'elipoe Schmidt 48

A
'Fabria.ant. e distribuidore. da. afamadas con

fecções -DISTINTA- • RIVET. Pos.ue um .gran
d. Dortim.nto de oasemiral. riscados; brin.
bons a barato•• algodõ••• medns e a"iamanto.
paro alfaiato., que recebe diretamente da.

Snr., eomercl••t•• da interior 1:110 .entido de lhe fa1:.'.m· lima
FloriaD6pol1•• ....l FILIAIS ena Blu:menou • La:tell.

fdbrtca.� A Ca.a -A CAPITAL- ahamo a atlll!lo4!lo dOIl
visitei! ante" de efetuarem Buas compra.' MATRIZ em

I
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Hoje, no passado Para,
A data de ,hoje recorda-nos que:
- em Hi36, 00, ilOJancleses sob o

comando do Coronel Artischan O deputado Orty MagaLhães pede que se concerta em auxílio d.

Arciszewsky, for'àm derrotados no reconstrução daquela Localidade, destruida por um furacão,
combate de Terra Nova, pelos bra-, a quantía que o deputado ATOLdo Carcaúio quer destinar

____________------'-- ---------'- - vos soldados do Capitão-Mor D", aos festejos comemorativos da elevação de Canoinhas <l ca-

Florlan6pont, 2' cI é Agosto de 19,48, �nt,ônio Fe lippe Camarão, uns, �OOI tegaria ae cidade',
....�

1I1,dlOS e 100 pretos com Henr!queV Encaminhando a votação de uma nhecia que o Estado não estava,

N C
A

ra Muni-cípaI D13S; � emenda de sua autoria ao projeto em condições fin ance ir-as de auxi-

a aUla,
'

� em 1648, foi assina-lu a

CflPitll-!! de lei n. 22, o deputado Ortv :\la- liar com uma verba maior àquele
-0- �açao dos,holand�ses e!�:e�oc�pav�211 galhães Machado pro teri n, ,ontem, mu n ictp io.

13alancete de Maio e Junho. - Telegrama ao ST. Coronel VidaL a Fortaleza de Sao �'h"lhl. :111 São
o segui níe oportuno e brilhante Com ef'ei lo, outra não poderia

Ramos. - Código de Posturas. - Vencimentos do Paulo de Lounda ; discurso:
'

Ler "ido a sua atitude, ao desem--

funcionalismo municuxil: - em 1792, no engenho Ranto�'- ;-;enl101' presidente, senhores de- 'pala r a votação: just
í

í'icadas eram

Presidiu a sessão de" ante-ontem,

I
CóDIGO DE POSTURAS ra em Pernambuco nasceu Antô- ,

• () ela acões tan í.o
- -'.' pulados. aSSl111 RS suas e aruç '. c

'que contou com a prese?ça ele 1.3 En.1 seguida', o sr
..Ar:llando Ass�s, mo FranCISCO de Paula Holanda Ainda está bem viva na memór-ia mais quanto a recei!a do E;::tado,

81'S. Vereadores, o sr, Batista Perei- Presidente da C0I111SSaO de Legis- Cavalcanti, Visconde de Albuquer- de Loelos as dolorosas corisequên- 110 decorrer do pr-imeiro semestre

ra. lação e Justiça, entregou à Mesa o ([u.e, que r: a í�l�cer noTlio em

I ci as da catastroie -de Valin,hos, a do corrente ano, ca ir a assustado-

Aprovada a ata, sem emendas foi projeto n. 13, do Código de Postu- 14_de Abril de 1863, propósito da qual, se ocupou, ramente, em face do sensivel rle-

]ido o expediente, que caresceu de ras, acompanhado das emendas - em 1806, tomou posse como ul- através do smais amplos detalhes, cr-éscimo da arrecadação do irn

importância. do sr. Manoel Donato da Luz, já timo Vice-Hei do Brasil, o Conde
a imprensa do país. pôsto de vendas e oonsignações,

apreciadas. dos Arcos, depois de haver gOV€I"' Efetivamenle, o furacão que as- provocada pela retração do ca

nada a Bahia. Foi Vice-Hei até 7 de
solou, na noí!e de 16 de maio do mércio da madeira e herva-rnate,

Março de 1808, dia da cnegada de corrente ano, aquela pacala loca- produtos básicos da exportação de'
D ..João VI; 'lidade do município de Canoinhas, Santa Catarina.

- em 1817, D. JOt�O VI assinou -'

tpelas suas proporçoes grgan es- Como se vê, tão somente a si-,
alvará concedendo privilégio por I

.

t·
.

cas, sem precedentes na 11� orra tuação financeira do Estado levou.'
nicipal, que reorganiza os serviços 14_ anos, a �Ianuel Aires de Cazal, de Santa Catarina, Leve o aspecto de a minha bancada à rejeitar aquela
administrativos e concede aumento para a impressão de sua Conrogra- uma verdadeira calamidade púhli-. -ernenda. Tal pronunciamento, SiD-
ao funcionalismo. fia Brasi lica.; ca. Era pois, natural assim que, cero e previdente, entretanto, pro--

'fELEGRAMA AO SR. CEI... VIDAL
• Em seguida foi a sessão suspensa - cm 1822, desembarcou em Ja-

para Valinhos se volf asse o pensa- vocou de parle dos deputados ua
RAMOS e outra convocada para o dia ime- raguá (AJagôas) com as primeiras mente do govôrno e \a ai cnçào dos UD�, as mais severas cr íticas. Lô--

O sr. Osvaldo Machado, da ban- diato. tropas do Ri'o, em auxilio dos ha- legisladores catarinenses. das elas, porem, injustas e desca-
hianos, o General- Labatut; Não pretendo, absolutamente, bidas. Evident emenle, o que êh:is

I -: �1II 1822, ofici�is e soldados do Ialar sõbre matéria Vencida, mcs- pr-etenderam foi armar efeito 'fora'

I
exercito português assaltaram e mo porque não ignoro que oRe- dêste recín to e lazer poli lica em
destruíram a tipografia do "Cons- -gimcnto Interno da Casa 'o' proíbe. tôrno do assunto, abrindo mau-
titucional" per-iódico redigido pelo Desejo, entrelanto, recapitular, r-m h I'

.

I
� c c etes e roe apes na sua Imprensa

Visconde, de Jequitinhonha, na Ba- rápida síntese, ratos que, na-o ot}S- . .

I d
-

Lu, par'lidál'la, velOU an o conceitos

II
hia; , lante já terem mere'cido a atencão inveridieos caril o ,evidente propõ:....,
, - em 1827, perto ,rle Montevidéu, ,dos nleus 1'lllsLr'es l)al'eS, te"m es- ., J

.

d'
' '-

SitO (e In lspoe perante a OPIl1I<I')"
'

um destacamento de orientais foi treila afinidade com a maléÚa pública, principalmente da minha

I
derrotado por outro de brasileiros agora em debat.e. Lel'I'a, os elementos da bancada a-
comandados pelo Tenente Antônio Um imperativo de solidal'iedade que lenho a honra de pertencer_

--------------------�---------- Carlos de Soveral; humana nos iinpuriha o dever, na- POI'mamos, é verdade, enlre os-

R
-

d F S· b
'

I- I - em 1835, os "cabanas" em seu quela ocasião, de abordar o as- qlle, sinceramente, l'econhecerjm

: ·ec'epçao O ogo Im o leo oitavo dia de luta;conti�uaral11 are- sunto nesta "�ssem'bléia, apelando pequeno o an,xilio financeiro con-

I
volta em Belem do Para; para o PodeI' Público estadual no cedido pelo Estado ao município,'

,
-em 1865, diante ,de Urugnaiana, sentido de socorrer aquela I)OPU- d Ca 'I s "a-o nd' s m'e "noln la, . .,' e o 5a '()'.,

Havel'á hoje, ás 10' horas, no gabinete do sr. Prefeito Municipal, o General Manuel Marques de Sou- lação fl<lg'elada. çonludo, as opiniões emitidas pc---
'uma r,eunião em que será estabelecido o progTama para a recepção do I za: Conde ele Pôrto, A!eg.re, ass�- Não só tang'ido por essa cir- los ralsos amtg'os de Canoinhas,
I;'ogo Simbólic'o nesta Capital onde deverá cl1eg'ar nos últimos dias do llIlU o Comando do J�xerclto braSI" cunsLância, ccimo também ateu- repentinamente possuidos ele um,

('onentemês.' 'eliro em guerra com o Paraguai; ,dendo aind:;t
-

aúgustianle apêlo do eslranho amor pel\ls cousas canoi-,

P:na lomar parte l.lp,ssa reunião, que foi convocad.a pelo sr. dr.
- em 1869 .. o Coronel Carlos municipio qtle tenho a bonra ele nhel1se�, porque manda -a jusiiç'l

_\dalberto 'J'olentino de Carvalho, ilustre Prefeito Municipal, foi iam- Bethbezé de Oliveira Neri, derrotou representar nesta Casa, não faz l'rconhece1'mos que o Execnlivi)

bém, gelllilmente conyidado o nosso Diretor, sr. dr. Rubens de Arru- no Potrero-Recalde, uma colllna muito tempo, li\'E' a o:Jorluniclacte catarinensE' tudo fez, na medi,da d(). ,

oa Ramos. , ',paraguai do Major Olsura y' fIer- de submeter á esclarecida conside- pussi\'el, no �enlirlo de minorar o

n10sa; ração dos meus' ilustres pares, 11m sofrimellto da infeliz popu1açã(}
A reunião de hoje na Prefeitura znrão para cOl:nemorar a Semana da

- em 1942, nas costas de 'Sergi- projeto de lei autorízando o exe- de Valinhos, a qllal, diga-sr ile-

Patria. pe, forai11 torpedeadas por submal'Í- cutivo esta,dua I a concedrr um cré-, vassagem, nunca faltou, desde os

Convocada ,pelo sr. Tolentino de Na reunii";o de hoje, convoc:ada nos do eixo, os navios mercantes dito de Cr 50.000,00 ao l11unicÍ- primeil'os in�tantes da tragédia ()

Carvalho, realiza-se hoje, ás 10 ho- pelo sr. Prefeito da capital, deverão brasileiros "AraraCjuará", "Arará", pio, de Canoinhas, pára a'llxiliar as apôi o moral e material do GO\']l'-

ras, em seu gabinete. na Prefeitura ser tomadas todas as providências "Baependi", "Itagiba", e "Anival vítimas da tl'agrctia ele ;Valinhos, a no cio Estado.

Municipal, uma reunião de altas au- para que b archote cio Fogo Sim- Benevolo". cujo projeto, o meu nobre coleg'a Além de lhe conceçler o 'l'lXílio

toridades estaduais, federais e eele- bólico tenha condigna :recepção 1 André Nilo Tatlasco rle representação municipal, depu- de Cl':;; 50.000,00, o Governo d!)

siasticas e jornalistas, para tratar- entre nós. lado Aroldo Can-alho,' hOLlve por Eslado remeteu para o meu mu-

se da recepção a ser feita ao Fogo ARNOLDO SUAREZ CUNEO bem de oferecer uma emenela,' ele- nicíp:o, em avião rspecial, g:'Jnue-
Simbólico, sexta�feira próxima, dia Cirurgião-Dendista vando aquela importância para' 'qLlanticiade ele penicilina e 311ll'a-

27, ás 20 horas. H d Raios X - Infra-Vermeuio-Diater- Cr$ 150.000,00. nilamida destinada á mp.d�caç[i"3,
Como já foi Jmplamente divulga- omeoagem ao r. Raios X - Infra-Vermelha- Distribuida a matéria á Comis- dos feri,dos hospitalizados, I) ain-'

do, o Fogo Simbólico partiu- este Salgado de Oil.·ve.·,lia' Diatermia são de Pinanças, ,o seu �elator, cia, recentemenle, mandoll l'ef:c.HS-

ano do mosteiro dos Jêronimos, do 1 Curso de �especia.lização em r]r[Jois de estudá-la detidamente, truir o prédio da escola púbLJil:
mesmo local de ó'nde saiu Cahral dentaduras considerando, sobretudo, a sHua- esladual daquela 10calidad'J, cuja-
para a sua expedição ([ue resul- Por motivo da posse do dr. Sal- Exclusivamente com hora marca.da ':Ião financeira do Estado, ao mes- conslrução está prestes � ser con-

tou no descobrimento do Brasil, e gado de Oliveira, no cargo de Juiz R4? Arcipreste Paiva n. 17 _ Te- mo lempo que encarecia, a neces- cluida, tendo para êsse fim P';i'<to<
foi ali inflamado com ,uma chama de Direito da Comarca de Biguaçú, lefone 1.427 sidade de ser aprovado o projeto ;)_ disposição da Prefeitura de Ca-

retira,da da Basilica de São Pedro os seus amigos e os servenL'narios Florianópolis de minha autoria, menos oneroso I�oin:has, a importância de ... ",

de Roma. de justiça daqu�la comarca, toma- para os corres do Tesoul'o, opina- Cr$ 15.0000,00.
Destina-se o Fogo Simbólico à ram a niciativa de homenagear o Renato Pinto Vilas e senhora va pela rejeição ela referida emen- NBa tendo podido, porém, o Es-

capital !fane,ha, onde chegará dia ilustre Juiz, como' uma sucul�nta t·
. da, cujo parecer; submelido, pos- tado, pelos motivos já conhe\'iflos,

� par lClpam aos parentes e amigos
31 do corrente para acender a zero churraseada, amanllã,. ás 12 horas, (, nascimento de sua' filha Gloria teriormente, à apreciação do ple- socorrer o mUl'ficÍpio de Canoinhas'

hora a l110úumental pira da Patda na chácara do sr. Lucio Born. nário; foi al)rovado pelo v'oto de com uma importância maior, C�Il-
lVfari�.

no CanlpO da Federação, devendo ali As adesões podem ser feitas com qualidade do seu digno presiçlen- forme era do seu sincero pro1'6st-
Ppolis, 18-8-48.

arder de 1 a 7 de setembro, durante O sr. P'edro Hofmann, escrivão do :-_______ le, que fez, no momento, brHhan- to, nenhum prejuizo sofrC".llll as

os grandiosos festejos que se reali- crime de Biguacú. -Casa-Compro- te justificaçiio de vO[9, ra.ti'fiCan-, vitimas de Valinhos. Em seu al1-\

do, aliás, as conclusões a qLle che- xílio, acorreu, imediatamenL,,-� ao'

PARTIDO TRABALHISTA' BRASILEIRO
j gara o relator, uma vez que reco- I Continua na 68 págTipo "hungalow", no centro da

CONVOCAÇÃO cidade ou imediações, de preferên-
A Comissão Executiva do Direiório Municipal ,de Florianópolis, cia' �m terreno na frente e-fun

convOCa todos os filiados e simpàtisantes, para a Assembléia Geral dos.
a realizar-se Ino prÍ)ximo domingo, dia 22 do corrente mês á� Detalhes e con.dições de negócio
10 ho�as da manhã, na sua sede social à rua Felipe Schmidt - E�lifi- para o, Escritório Imobiliário A. L.
cio Tamôio, 2° andar, a-rim-de tratarem de assuntos ,de relevante im- Alves. Rua Deodoro n. 35 _ Fone
porta�cia para o Partido., 784.

a reconstrução
Valinhos

nanças, sr. Guida Bott, encaminhou
lã Presidência, com parecer favorá

vel' ii sua aprovação, o Balancete da

Prefeitura Municipal, referente aos

meses ele Maio e Junho último.

Na ordem-do-dia prosseguiu a

Câmara a di.scussào das emendas

do projeto n. 12, do sr. Prefeito Mu-

BALANCETE

ORpE�,I-DO-DlAO Presidente da Comissão de Fi-

cada .do P. S. D.\ com a palavra,
após referiu-se à vida pública do

verrerandç conterrâneo, SI'. I.rJ.

Vidal Ramos, que se encontra atual

mente, em melindroso estado II I'

saude, no Rio de Janeiro, propôs
manifestasse a Câmara, áquele ,ilus
tre brasileiro os seus desejos de

pronto restabelecimento, o que foi

aprovado, ,depota de solidál'Ía. a

bancada udenista à homenagem.

SEU RElOGIO PRECISA DE
REVISAO?

NOSSA OFICINA É ESPECIALIZADA

Nossos concertos são
garantidos 100%

ÓTICA lUOD�LO
JOAO PINTO, 25 (Frente ao Tesouro

do Estado)

I

T,�� !���,C,'y,fL.�R,
POR· f-JC C E LEN' 1.";

FRECHAN;DO • ••

Dé todos os discursos prQferidos na sessão de encerramen

to da convenção udenista, um apenas não pudemos compreen
der: o do sr. João Carlos Machado. Os demais, para um ouvinte

IPITIILIII
:11111[011

COURA CASPA,

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AfECCOES 00

COUROCABELUDO.

pessedista, não fugiram à linha justa, com a modesta curva do

acôrdo interpartidário. O sr. João Carlos - justamente aquêle
que mereceu os maiores elogios do eélebre correspondente
Isaac Volchan - enveredou, no elogio aos governadores, ude

nistas, pela senda da inverdad,e. Afirmou coisas que a Nação
inteira "Sabe, falsas. Disse, por exemplo, que sob os govêrnos
udenistas, há equilibrio orçamentário! A realidade, a começaI'

por Minas até o miserere piauiense, é outra, Falou nas, garan
tias dos governos da U. D. N., que são govêrnos sem persegui-,
ções policiais." E as' reiteradas e. sangrentas cenas paraibanas?
E as matanças dq Piauí? E as correrias goianas?, O :ilustre

flaúcho, em palpos de aranha, o que fez foi o seguinte: inver

ter as coisas, do primeiro ao quinto,.. governador uelenista.
GUILHERME TAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


