
Heferindo-se a" Campos-Novos, que é o seu município, afirmou o

Deputado Waldemar Rupp: O" ... Campos-Novos, um dos maiores centros

produtores do Estado, (será que o ilustre parlamentar não sabia disso

quando batalhou contra a Iocalí.zaçâo de um técnico veterinário naquele

, municipio ? ) onde a peste já matou 95% do rebanho, não obstante ter

sido, em g-rande parte vacinado de acÔrdo com as instruções técnicas «.Lo

O Tribunal Regional Eleitoral apela para O, '6ovêrno Federal Serv�icv:;d����;: ��:::á:��aA:�����da acusação, havia no mundo uma

D� sen,ll·doo d� apurar crl·mes e pUDI-r Crl-ml'80'80S pessoa que não tinha o direito de fazê-la. E essa pessoa, por ilógico que

isso pareça, foi justamente, precisamente a que fê-Ia: o Deputado Wal-

_�onforme dissemos, �m no��a edi- tias; e depois -de considerar as tecimen tos e punir os ver-dadeiros demar Rupp, Diremos porquê:

�o �e ontem, a situação politica no versões contrádítórtas sôbre as cr-iminosos, ver ií'icando no Govêr- A primeira ameaça de invasão de Campos-Novos pela peste a Ins-

Piauí voltou a agravar-se, chegando ocorr-éncias do povoado de Natal, no Federal o único meio capaz de

lIl�SJ1l� a preocupar ?s círculos fede- não considerando as aut.oridades restabelecer as condições necessá- petoria Regional, dispondo de apenas meia-dúzia de veterinários para

�IS. Gra."?:1 \:IOlenc.Ias .que se te- policiais capazes de ação im�ti-
rias ás plenas atríbuícões do exer- orientação e execução dos trabalhos de combate à peste suína, em todo

nam verif'íc. 10 no inter-ior do Es- gadora, em virtude de serem ac _ cicios da Justiça Eleitoral neste o Estado, localizou um em -Campos-Novos,

fado a.s qual. os element?� do P. S. sadas por uma das partes com Estado. Por feliz OI! infeliz coincidência, o escol,hid� era pessoa da imediata

D. atribuem .. responsabIlIdade. do autoras de homicídios, o Tribunal, A resolução do Tribunal Eleito-

S!'. Rocha F�' ta?o, deram ensejo
..

3 Eleitoral, de acôrcTo com a Consti- ra l dá conta ao thresidenle da Re- e inteira confiança do Deputado \Valdemar Rupp.

uma nova o nsrva na, Assembléia íuição, telegrafou ao presidente da pública de que ficavam suspensos Um do nosso partido, que é também 'o partido do Deputado Walde-

contr,a o governador. Por outro lado República, comunicando a decisão os trabalhos de sindicância e de mal' RUI)P.
na �.ama�,a, F�deral, o deputado pes- de seus membros e pedindo ao Go- que concordou com a' permanência Um que se dizia perseguido pelo partido contrário e que, por isso

sedísta SlgefI edo Pacheco vem fa- vêrno Federal que mande investi- do Juiz. Eleitoral de São Pedro

sendo .fortes . acusaçocs ao �l�efe do g'àl os fatos por pessoa de inteira I nesta capital.
mesmo, obteve,' sem maiores explicações, a maior proteção do Deputado

exec!ltIv� pIaUl?nSe, admitindo-se. idoneidade para' apurar os acon- (D' A Manha do Rio, de 21-8-48) Waldernar Rupp que por êle quebrou lanças, fêz viagens ao interior e

que tal hbelo seja o prenuncio de'
r

até ao Rio de Janeiro.

acontecimentos de maior significa- Os cursos de adml-- O repre'sent!lote do Isto tudo não obstante têrrnos feito sentir ao nosso correligionário

çiío e que poderão redundar numa ' II:
crise de consequências imprevisi-

Deputado Rupp a inconveniência de uma ação precipitada nesse sentido.

veis para a politica local. Espera-se 01·str.8p.a-O d,o. D'S .Dstado da Israel DO Mas, plagiando um ilustre -correligionário nosso, o nosso preclaro

que tão-logo o sr. Sigef'redo Pacheco y _

ii m ti Deputado Rupp pensou que vagalume fôsse luz .r. .

encerre os seus discursos, o deputa O sr. Governador do Estado re- R-lO de' JaDe-Iro Assumiu tamanho vulto essa proteção ao veterinário de.sua confian-

do udenista Antônio Corrêa ocupe 'a

lribuna para fazer a defesa do go-
cebeu o seguinte telegrama: ça que o ilustre parlamentar, para atender os caprichos do mesmo, não

vernador Bocha Furtado. "Hio, 20 - Comunico a V. Excia, Rio, 21 (R. P.) - Esteve ontem vacilou em sacrificar os interêsses do seu próprio municipio, impedindo,

Podemos informar que a bancada que o prazo de nscrição aos Cur- em visita ao Senado e à Câmara, o

I
por todos os modos, a ida' para lá daquele técnico, envídando seus es-

, federal da U. D. N. do Piaui tem se . . D sub-secretário das Relações Exte- forços para que êle fôsse localizado em zona onde o mal não grassava.

reunido, sob a presidência do sr.
sos de Adl1ll111St: lição deste epar-

d I IM"

�

Prado Kellv, a fim de examinar a tamento foi prorrogado até o dia 25 dores do Estado e srae, 1 Ols.es Para consecução dêsse último objetivo, embora tivesse consciência

nova crise .que ameaça desencadear- do corrente. Os <;ursos �ão: adrni- Toff, sendo em ainbas as casas re- de que Campos-Novos, de cujo município é representante, estava sendo

se no Estado. Falando à reportagem '

d
. cebido pelos respectivos, presiden- prejudicado, lançou mão de todos os recursos, inclusive o de telegramas

" nistraçào pessoal orçamento, a ml-

�

o sr. Prado Ke lly lirniton-se a dizer tes, srs. Nerêu Ramos e Samuel ;10 exrno, sr. Ministro da Agricultura, assinado por tôda a nossa bancada

que essas reuniócs visam colaborar nistração mater-ial, organização de

na 'solução das sérias dificuldades serviços, seleção de pessoal, trei- Duarte. estadual.

econômicas e financci ras relatadas '1
. Viajou ao Rio, batendo-se pela não ida dêsse veterinário para Cam-

�, namento de pessoal, dacti OSCOIJla,

I K ,-na mensagem que o SI'. Bocha Furta- mpass'e _

n"O' re�, 10 pos-Novos, tendo, naquela Capital, comparecido não só à 'Diretoria da

] b d
.

I
'

A noções de psicologia [udiciárí a; no-
00 aca a e encarmn lar a sseru- Divisão de Defesa Sanitária Animal, como ao próprio Ministério.

bléia. ções de medicina legal (aplicada), Moscou, 21 (U. P.) - Noticia-se Ainda nesse afã, bateu às portas de urna Prefeitura onde, à custa de

NOVA DENúNCIA
técnica policial, noções de notaria- aqui que as conversações no Krern- inver-dades, comprometendo até a dignidade de correligionários, inclu-

,

Ao que apuramos, o deputado Si- do, inügração, cOlonização,. higiene lin sôbre o futuro da Alemanha en- sive a de um representante nosso na Câmara Federal, conseguiu do res

gefredo Pacheco está retinindo d,a-' e segurança no trabalho, cooperati- traram num impasse temporários. pectivo Prefeito, em parte, providêncías que mais e mais afastavam de

'lO,S.. a fim de apresentar ,à Assem' vismo leo"islaç�o pessoal noç'ões de I t t"
-

bIela estadual nova denunCia contra I
,'" '.: •

sso porque as res po enClas nao Campos-Novos o veterinário que a Inspetoria para lá designara,

o governador Rocha Furtado. Seria escrituração I'ncrcantIl, dIreIto cons- conseguiram chegar a um acôrdo, Dissemos, "à custa' de inverdades" porque, posteriormente, tanto o

ésse ,o passo in�cial para o "impea- titucional, administração de arqui- para estabelece.t uma frente única Iíosso representante junto à Câmara Federal como o nosso lideI' na Ban

chment", que há tempos foi evitado, vos técnica de exames problemas em relação às exigências ru,s,sas. cada Estadual viram-se na contingência de passar os telegra,mas que da-

após demorados e dificeis entendi- .'
. _ ,

.:, ,

.

mentos iniciados nesta capital. de supervIsao e gerencla de serVI- mos abaixo:

.

ços públicos, socio)ogia, econômica Violeocia- de oficiais "Exmo. sr. dr. Daniel Carvalho - Ministro Ag-ricultura - .Rio ..
-

SOLr�CITADOFEU��R4HS.ERVAJ)OR e finanças, organização de serviços. Muito lhe agradeço providências imediatas tomou referente caso ráiva.

Tel'ezina, 20
.

(AsaprE'ss) - Em Atenciosas saudações. (a) Biten- Berlim, 21 (U, P.� - Fontes nor-' Tenho prazer comunicar-lhe já encontrei aquí caso resolvido Inspetor.

sua sessão de hoje, o 'l'ribunal court Sampaio, Diretor-geral do te-americanas diz(f111 que, policiais - Saudações - Tavares D'Amaral".
,

Eleitoral resolveu, elepois de con- Departamento Administrativo do soviéticos invadiram hoje"novamen- I
"Dr. Adolfo Konder - Rio: - Virtude fonte insu�peit� verificám?s

sideral' que o Juiz EleHoeal elo mu-
S

.

P' bl' "

te o setor norte-alllerl'call0 'de Ber- fatos nos foram nar,rados antel'lormente e referentes sItuaçao InspetOrIa

lJicipio de S..Pedro deixou de rea'- erVJço u ICO .

lizar sindicâncias em virtude d'�
---------------- IÍl�l, ferindo e raptando dois ofi- Defesa Animal e Qbjeto correspondência ilustre amig-o, bem assim Mi-

movimentos policiais naquele mu- 35 ml-'Iho-es de cruzei'" ciais alemã'es. Já fôra' também in- nistro Agricultara, passaram-se maneira diversa pt Assim, fazendo opor-

nicipio, tendo recebido uma I'e- vadido o setor britanico, donde os
tuna retificação, soI;citamos intervir junto Ministro tornar sem efeito

presenLação em que o mesmo' ma-

ros para I-DI·C'-O da dOI'S qualquer medida contrária Inspetoria Defesa Animal aquí, cujo Chefe"
.

t d 'd 1 le lcolltrado russos raptaram igualmente.
gIS ra o ec ara - r el ' dentro suas poss,ibilidades, vem atendendo g-rave situação rebanho .Hlu-

aparato policial para. realizar vio- I
policiais, tendo um destes conse-

lênsias contra a sua'autoridade e axtl·op.a-O ,das favo as gl.1ido fugir màis tar,de.
menau. - João José S. Cabral.

testemunhas, mencionando a oco!'- ti y ti No tocante à batalha desencadeada pelo Deputado 'Valdemar Hupp

l'ência de assassinatos no po\Ooa- Rio, 21 (R. P.) � O Presidente

O d
para a não idà do veterinário de sua confiança para Campos-Novos, apre-

tio ele NaLal, onde duas, testemu- Euric� Gaspar Dutra enviou ontem S alia os e sentamos o testemunho da bancada udenista e mais dos nossos nobres

nhas morreram, uma ficou ferida
a' Ga'lllara uma mensaaem s,olicitan- l"

,.

D J
-

B F'lh "I d I J"
.

T

1llf;'e��� 1����serd���s�)�l;f�í;��dOd� do a abertura do crédito especial de Kremlin 17i�:r�1�1��nanos
rs. oao ayer I o, .. an er ey Uluor e ,major 1'0-

realizar a sindicância para cum- 35 milhões de cruzeiros para aten- O Diz o Deputado Hupp que morreram em Campos-Novos, suinos "va-

prir decisão do Tribm'al Eleitoral, der ás despesas iniciais com a exe- Bel'lim, 21 (U. P.) - A rádio de cinados de acôrdl) com as instruções .técnicas do Serviço de Defesa Sar

em audiência marcada para o dia;
- rl t b 11 exfn Berlim, controlada pelos russos, nitária Animal".

16 ]). p., depois do Tribunal rooe- cuça'o ,os ra a lOS para a 1-

bel' a representação do delegado do ção das favelas no Distrito Federal. não indicou os resultados dos des- Por que, então, não quis a ida-do veterinário de sua confiança para

psn, discriminando e concreli- pachos de Moscou, segundo o qual aqu�le Municipio, onde tal técnica talvez fôsse modificada pela alta sabe-'

zando ll;s. ,:iolências das auL?rJda- "·Ioda as notas de' fracassaram as negociações aliadas doria e competência daquele veterinário, com cursos até nos Estados

des POhCIaIS contra, os eJeIlores 11 •
COI11 o Kermlin. Também não deu Unidos?

que participaram da renovação I •

d f'd vIagem o pro I filenor a l'espeI'to Ain Como ]'ustifica o Deputado \Valdemar Rupp a sua atitude perante os

eleito�a�; depois. de. c�ns,l erar. que i •
qua quer por ,

-

a declsao da SllldLCanma r:epr,,e-I, da ontem, a mesma emissora afir- nossos correligionários do seu município e que nele votaram?

sentava uma providência de sol�- "'-0'-g 'Dali. mau que fôra conseguido um acôr- Depois, criticar é fácil e !Dais fácil ainda, criticar falseando a, ver-

n31' sempre aten�ida qu�n.do?Óh-. dade ...

clt��a.Jle�os parli,d,o� po]JtI90� ql�� O sr. dr. José Boaba1,d, Gover- do_. _

pa� LImpaI am do �ltImo pl�iío; dd ! nadar em exercicio recebeu o se-

pOIS de receber mformaçoes o I' .

'

, Os russos racusaram
govêrnador do E,sLaçlo de que .0 gmnte telegrama: (j

Jlliz, o Pl'efeilo e o elepuLado 1\1J- "Rio, 20 - Tenho o prazer de 'Londres, 21 (U, P.) - Uma pu-

'g'llel Leal, e o escrivão de S. Pe- aOr'Íldecer a V, Excia, a obsequiosa bJicação do govêrno inglês dá hoje
dro elesejavam perLunbal' a ordem '" .

, .

d
. .. de S Pedro aleg'an- remessa pelo OfICIO 111, de fi de

o munlclplO . , '"
'

(Jo que supostos bandoleiros te- julho último, a fotocopia das Noi-

riam disparado suas arlfms. contra tes de Viagem" nêsse Estado, ,pelo
a escolta policial ,que, seg�ua para I professor Robert Kin" Hall, qlIe
a cidade de S. Pedro; conSiderando ..,

. _'" .

(llle o Juiz seria incapaz de ali- transmItm a apreCIaçao da HeIto-

ciar bandoleiros para perturbar a ria da Uo.iversidade .-:lo Brasil. Cor

-OrDem l)úbliea; consiel�rando que diais saudações, (a) Clemente Ma
() Juiz. rle S. Pedro ré'cBla regressar

I I ria�i, Ministro da Educação".
á sna comarca por fa ta (e gal'an-

IIU..W AN'rlf'..{) DU!r.IO D. UNTA CAT.6JUN.A

'.,n.tAI1. · D. Gere... , 8UlNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE A.BJUro.!

Diretor de Redação GUSTAVO NEVES

.AIOS

I Florianópolis Domingo. 22 de Agosto de 1948 --I M. 10.326

A situacão noPiauí
:>

é dramática

Ino XXIV

a entender que os russos recusaram

suspender o bloqueio de Berlim,
durante as negociações em Moscou.

Ao mesmo tempo, os diplomatas
ocidentais foram advertidos de que

não, ,devem fazer previsões sôbre o

fracasso ou sucesso .daquelas con

versações.

o galã', da pesle suína...
,'I
" .

/- III

É .sopitando, de maneira a mai� �Iolorosa, nossos próprios scntimcn

t��1C nos vemos na contingência amarga de rebater. afirmações
feitas

cfã\"ttibüna da Assembléia, largamente difundidas pela Imprensa, por um

dos mais brilhantes deputados que têm assento naquela Casa - o nosso

correligionário Deputado 'Valdemar Rupp.

Tranqüila, porém, traz�l11os, ao fazê-lo, a nossa consciência, pois que

não foram poucas as vêzes que corremos aos nossos correligionários e

ao Deputado Waldemar Rupp, expondo, pedindo e, no Iirial, avisando -

Non decet, porque ...

Na publicação de seu discurso, destacou a afirmativa que, si vcrda

de ira, reduziria a zero o Serviço de que fazemos parte:

"A "HOC-CHóLERA" só desapareceu nas zonas onde, em conse-

qüência dela, desapareceram os suínos". \

Em verdade é forte, é gravíssima a acusação, porém falsa e graciosa.

Esqueceu-se o nobre deputado, como bacharel em direito que é, que

á quem acusa cabe o onus da prova. O 011\18 probandi.

Continua�mos, na próxima edição, a análise do discurso do nosso

correligionário, que as agências telegráficas dizem haver escalpelado 'o'

Serviço de' Combate à Peste Suína.

Ney de Arag-ão Paz

Jaime Arruda Ramos

IRuo Mo,�chol Deodoro, 341, 1.- oltcla,
'J:

....

CURITIBA I TUECRAM ; PROSE13R"S PAAANA. ._

"
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TRATA-SE de registros de diplomas, registros de professores, e

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

Sem despeza extra

11)) ANOS DE GARANTIA

Peçam nosso novo cgtalogo com

muitos modelos diferentes·

I

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

.

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

São Bento 309, ex. P o,;; I' a I 793 São Paulo

WM MMlItWW

RECEBEMOS PEQUENA QUANTIDADE PARA PRONTA ENTREGA.
TIPO MILITAR PARA. USO CIVIL - PREÇO 40.000,00 NO RIO. DES

PACHAMOS A PEDIDO PARA O INTERIOR.
EMPRESA DE TRANSPORTES COLETn;:OS LTDA.

RUA SILVEIRA MARTINS, 110 - RIO

001"..••••••••-_•••••__._.__•••.;_-••_ - .-_._-;.._-_- ••-.-_._- _._ _•••_••-.- �

I PRISÃO DE VENTRE �
�.,ESTOMAG0 _ FIGADO - INTESTINOS
�

- PILULAS DO AGRADE MOSS �
(

�
�
�
�
�
..

( �
.,.. Jf.-_._ _- _._-.-_..- _ _._ -.._ _.._..

Agem directamente sôbre () ap

parelho digestivo, evitando a pri
são de ventre. Proporcionam bem
estar geral, facilitam a digestão,
descongestionam o FIGADO, regu
larizarn as' fallções digestivas, e fa

zem desapparecer .as enfermidades
do. ESTOMAGO, FIGADO e INTES
TINOS.

instantaneamente

\

veiculo executaque

tarefas I·
ocom

\

1 litro de querozene

para 14 horas.

Carburador Super Heater.

Agulha outornotico.

Queimador reforçado.
Vidro Pyrex legitimo.
Bomba de segurança.

Groduodor de ar.

I. '

"

mais

.

- ,
- .--

Esloque complelo de peças

sob re 50 J e n t es e camisas

PREÇO - CR$ 350,00
PELO REEMBOLSO MAIS C r$ 2 O, OO

�.
\
r
·l

H
r
�:�.,

Puxando arados' ou transportando cc rq rs - levando passageiros ou

rebocando· ouros veicules - o novo "Jeep" Universal presta inúmeros

serviços na agricultura, n J indús+: ia e nos centros urba os, Seu motor

potente e econõmico - sua eficaz tração em 4 rodas - suo carrosseria

toda ce aço, fazem :':) "Jeep" o veiculo ideal para todcs as ncs ics

condições topogrãficas e cimc+ér iccs.

..

REGISTROS DE DIPLOMAS

FIGUERAS & . OMS, A.

JEEPS

MA TRU : RUA 7 D E SETEMBRO 1094, PORTO ALEGRE

FILlfL: RUA TIRADENTES 5, FLORIANÓPOLIS
85015

8ATrate das vias
,respiratorias

Transportes Aéreos Bandeirantes 84·.
Comunica aos seus fregueses e o público em geral, que do dia 24

elo corrente em diante; extenderá a. sua linha normal, até Araranguá, .

nesle EsLado.
Para o sul: 3a 'B 6a feira - Para o norte: 4a feira Elo sábado.

Agerites : Z. L. Steiner &; Cia. Rua Alvaro de Carvalho, 1 -- Telé
fone: 1.402 - Telegr.: Steirier.

A. Bronquitu (A.matica.,
Cronicos ou. Aguda.) • oa

•uas manife.ta�õea (Tosae .. ,
Rouquidão, Catarro., et1:... ),
iusim como OI GRIFE:!. .ão
mol.atiaa que atácam o apa
relho reapiratorio e devem
.er tratada. cem um medi
camento .nergico que com

bata o mal, evitando com

plicaçõeB grave•. O SATOSIN
contendo .lemento. antisBe
tico... peitoraiB, tonícos, recal
.ifi�ant.. e modificadare. do
organilmo é o remedio

indicado.
•

Represe_ntante
Precisa-se para Fábrica de Roupas Brancas e artigos em geral de

vestuário para homens e senhoras, cama e mesa; para trabalhar pejo
sistema de reembolso postal, em tôdas as cidades dêste Estado. Infor

mações e referências detalhadas para Casa, José· Silva _ Rua Miguel
Couto, 3 e 5·_ Rio de Janeiro.

Procure hoje o seu

vidro de SATOSIN
nas bôas farmacias

e drogarias.
Se ricos quereis ficar
De modo facil elegali
Fazei hoje uma inscrição
No Credito Mutuo Predial

CtSA
I MISCELANEA dhtri

bu �or8 dOI Rádiol R:�C. A,

\ctQrõ.-Válvulal .

e DI'COI.
Rua Conselheiro :Mafra

."
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410$ ift8leàe$ ��.KCO"
Da Fábrica ao Clmsomidor. � Grande eSloque 'reCebeR a firma distribuidora
Lima & Irmãos» - Rua Conselheiro Mafra 35 - Fone; t 565 - Fpolls,

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

«Fiuza
_-

AMANHÃ:
-. a exma. sra. ri. Cetina Vieira IBrandão, viúva do saudoso SI". Fe

lix Marques Brandão;
- o sr. José Cunha, agente Pos

tal Telégrafico em Tijucas;
- o jovem Norton Romeu Gon-Izaga de Linhares, dedicado funcio

nário ela Imprensa' Oficial .do Es- I

taelo, filho elo sr. Jurandh- Linharas- I
- sr, Alvim Ttauh Júnior, opero-

so 'dir-etor gerente ela Tecelagem
Malharia .Indaial S. A.;

- o jovem estudante Elgson Di
mas Ribeiro, filho do elistinto ca

saI Brnulina e Ciro. Costa Ribei ro;
- a distinta senhorinha Hilela

Vcnzon desportista destacada e

Professora de Educação Fisica em

Tubarão;
� a encantadora Náura-Lúcia, di

leta filhi nha elo sr. Irajá Gornidc,
categori zado com.erciário;

- a interessante Ana-Marli, fi
lhinha do sr. Argemiro Silveira,
Sargento da Policia Militar e de sua

ANIVERSÁRIOS

,;S'HA. VASCO HENRIQUE ,fj'ÁVILA
Na Capí tal da República, para

..Qnde há pouco transferiu sua re

sidôncia, vê passar hoje a sua data
�atalicia a exma. sra. d. Silvia
Alincourt d'Á vida, digna 'consorte
do nosso destacado conterrâneo dr.

Vasco Henriquc rl'Avila, ,Ministro
do Tribunal de Recursos.
A ilustre dama que sempr-e esteve

à frente ele quantas campanhas as

sistenciais promoveu a nossa alta
socie.dadc, deixou aqui numer-osas

e seletas relações de amizade que,
-terão nesta data, o ensejo de teste
munhar-lhc a estima e o conceito
de que goza. A essas homenagens
-nos associamos .i ubilosamente.

D. IHACE:HA ZOMER GARCIA,
Transcorre, hoje, o ani versárío senhora d. Áurea Silveira.

.natalicio da exrna. sra. d. Iracema D. ENOÊ DA LUZ MACUCO
Zomer . Garcia, digna espôsa do sr.

Pedro Garcia, Diretor do Serviço ele
Fiscalização ela Fazenda.
Dona ele um. coração generoso e

�feito à prática elo bem, à distinta
nataliciante, não faltarão, sem dú
-vida. neste feliz evento, expressivas
'de!l1on�trações de aprêço, ás quais
juntamos prazerosarnents as nos�as.

D. VITóRIA FERNANDES
OC\)ITe, hoje, o aniversário nata

lício da exma. sra. d. Vitór-ia Fel'
mandes, mãe de numerosa e estima
da prole e viúva elo saudoso sr. Ma
,mo"el José Fernandes.

ÁS numerosas manifestações de
júbilo dos que lhe suo caros, asso

.ciamo-nos com prazer.

Na data de manhã trauscorro o

aniversário natalicio da exma. sra,

d. Enoê da Luz Macuco, gemtur-a
dos prezados conterr-âneos srs.

Valdir da Luz Macuco, coletor Es
tadual e Newton da Luz Macuco,
Diretor da Caixa Econômica nesta

Capital e nosso destacaria correli
gionário.
Compartilhando do 'júbilo dêsses

bons amigos, "O Estado'" antecipa
à veneranda aniversariante de
aman hã, os seus sinceros votos de
felicidades.

SRTA. NAZARÉ GOULAHT
Em Irnaruim, onde reside, vê pas-'

sar amanhã mais J,lma de suas pri
maveras, .a graciosa senhorinha Na
zaré Goulart, dileta filha do nosso

estimado companheiro José GCll1-
lart, zeloso administrador da Co
lônia Santana.

:DR. EDMUNDO ACACro MOREIRA
Deflue, hoje.va data natalícia do

.nosso prezado coestaduano dr. Ed

.munrin Acácia Moreira, provecto
.advogado nos auditórios forenses
<do Estado.

' mcriagcur-em.
D. CÉLTA CAMPOS

Muito nos apraz associar-nos ás
suas inumeras amiguinhas nas afe
tuosas manifestações com que a ho-

A sua proverbial distinção gran
;geou-lhe largo circulo de amigos e

:adl,niradores que, como nós. sentir
ese-ão juhi losns em homenagea-Io.

A ef'emérrde de amanhã consigna
a data natalícia da cxrna.: sra. d.
Célia Cafnpos, virtuosa consorle do

profesor Custódio de Campos COlll-

pete ntc lente de Latim do Ginásio
�OYEM JO.lO GUEDE':5

Dias Velho.
A data de boje é de particular e

I Ao numeroso circulo de relações
,jusLo n'g'osij'o no lar do nosso pre- li

.

da distinta na�a iciante nos asso-
zado companheir-o de. redação, jo r- cíamos . nas homenagens que, pelo
:nali-sl.a Hermes Guedes, por motí- transcurso da data, lhe tributarem.

,

'Estes
Aperfeiçoamentos

TECnlcos
r/@ /t()1Jq:Jtt/J�
fJI)�!

LÂMINAS G'tLIETT,1
de dois gumes exten
sos, para maior
número de barbas.

Examine bem êste« extraordinário. aper.

f�i,oamentos, e V, compreenderá por q"ua
Cillette TECH permite um barbear mais

,

'd c "moldo .,rap« 0, SUiC"Ve, ue... economico.

..

\,

6il1ette
o APARELHO DE BARBEAR

.

T E C N I,C A M E N T E P E R F E I T O
I

1 .. ··-· "�'";""�
" ..:,.,_� ..

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

C
RESFRIADOS DA� t:!l).

�J=����kd�.�I=-DO-·-81-0-DE-'J-AN-EI-RO-''-AR-4-"V�-S-.-="1'peitá, garganta. e costas com
I

O ESCRITORIO Remete todo e qualquer

!!�!!���.'!! I �RT�S �EcILA�NDO O Q�i���;i��:j!�RA:
-P-a-r-:-a-l-:-d-a-�-eC-8s-:-t-é8-0-td"!"te-o-f��-n-o-I._D•.•E.O••VIII!L.E.C_I.._O_M_.E.L_I_M__R_u.a_..�./�.'X./.C_.�.'.R.1/.6_-.-_5.0._....'lem par. •

vo do aniversário do inteligente.
-João G uedes, seu dileto filho.

O jovem aniversariante é aluno
do Gimísio "Dias Velho", onde se

distingue pelo seu amor ao estu
«lo e por virtudes que lhe sãe ina
�as.

AARAO CUNHA
A data de amanhã' ,é assás grate

para o numeroso circulo de amigos
e familiares elo nosso estima-te

éonte{Tâneo sr,. Aarão Ferreira da

Cunha, categorizado funcionário

Seus pais, o nosso redáLor Her- da. Casa Hoepcke, que terão ensejo
1mes Guedes e sua dignissirna es- de festejá-lo pelo seu aniversário

;pôsa exma. sra. cI. Jacy Costa Gue- 'natalicio que nela ocorre. De nossa

parte é com o mais vivo prazer que

lhe antecipamos as nos�as melho

res f'elicitaçôesv
, TENENTE JO.W. REZENDE

Depois de haver servido no 140

B. C. por alguns mêses, ondê sou
be se impor à a91izade de seus su

perioreó' e sllbo['elinados, pelas SLias

('levadas qualidades de caraLe'l',
aliadas a uma esmerada educação
civil, segue hoje à bordo dõ

FAZEM ANOS �'''Carl Hoepeke",' com destino á
HO.lE: �Belo Horizonte, onde g'ozará seis

:-' o jovelll
..

Amaur.i José Martins, �l1le,,('s ele lic.ença especial, o 20 Te
,nabll telegrafJsta do Cabo Subma- �nel1t.e Joflo Candido de Rezencle
l'inQ;'

� I,'ilho, rlo Óllacll'o Auxiliar ele O['i-
- o jovem estudante Osni José riais do Exercito. e um dos desLa

Cidade, filho do sr. El1gênio Cirla-I cados clementos da nossa yalorosa
de e de sua exmu. espôsa d. Tsalti- FEB no teaLro ele operaçõe:; na
lIa P. Ci,rladc, residenle em Brus-lllália. . .'
«Iue;'

_ "O Eslatlo" cleseja-Ihe uma óli-
- () jovem Homeu Santan8. co-

f
Illa \"iajp1ll f' fpli.ciCl:HIE" junlo à

IDradOl' dês,te mattltil1o; i ]':Xlllêl. Família.

des, têm, po is, sobejas razões In
urnas para o júbilo com que cele

lJr�rn o dia. E o aplicado João, nes
ia oportunídade, verá, mais uma

'Vez, quanto é grata a seus numero

�os amiguinhos a sua exisLência,
<Ílue desejam seja longa é feliz,
Idenlicos são os valos d' "O Es

tado".

As

VERDADEIRAS

VÃT[Ü�Â
evitam o

OTOMAR G, BõHM E
•

AMÁLIA BõHM
'Comunicam aos parentes e pes

soas de suas relações o contrato de
casamento de sua filha MAHJA, com
o sr. Hélio Quint.

EWALDO QUINT E
ALZIRA B. QUINT

Comunicam aos parentes e pes
soas de suas relações o contráto de
casamento do seu filho HÉLIO com

a srta. Maria Bõhm.
;VIARIA c Ht:UO

Noivos
Estreito, 20-8-48.

BRILHANTE "SHo,W" PARA A REUNIAO
Na tarde de hoje, terá lugar urna ar-tística FESTA INFANTI,L, no

Clube "12 de Agôsto", em prosseguimento às comemorações da data ani
versaria do Clube.

I Um bri lhantissimo pr-ograma foi organizado, pela diligente e amá:el
senhorinha MARIA LUIZA CAiVIPOS, que com sua bondade costumeira

e paciência apreciável, conseguiu organizar um estupendo "show" intei-
ramente por elementos juvenis e' infantis,

.

Após o "show ", as dansas complctanão a tarde festiva', que se pro-

longará até às 20 horas. .•
O programa para a FESTA INFANTIL" é o seguinte:

I - Overture - Orquestra Juvenil.
II - Apresentação - Marlene Abraham.

lU - Gorgeios da Primavera - piano - Terezinha Sousa.
IV - Bohemia tr-iste - poema de Olegário Mariano - interpre

tação de Mary Ligocki -:-- piano (fundo) - interpretação
de Wanda Spoganicz.

V - Um llÚl1le�O de Canto - Irmãs Abraham.

VI - La Cumparsita - sanfona - Nilton Gonzaga.
VII - Rondó alla turca de F. Burgmüller - op, 6� n. 3 - inter

pretação de Luiz R. Richter.
VIU - Alpha ---, valsa de Aurélio Cavalcanti - bailado - inter"

pretaçâo de Terezinha Soqsa e'Norma Schmitaúsen - fun
do musical - Wanda Spoganicz.

IX - Marina - fax de Dorival Caimi - interpretação de Rísoleta
:Medeiros,

X - 1" Valsa de DUl'and - interpretação ao piano por Ter.ezi.
nha Sousa.

XI - Espanhola - Canção Napolitana - interpretação de Ma
ria de Lourdes Campos - fundo musical Neusa Richter,

xn - Nlinueto - bailado - interpI'etação de Mal'ia de Lourdes
Dominoni c' Mary Ligocki - fundo musical 'Vanda Spo
ganicz.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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COMPRa TUDO
N E casa
- é mais conveniente e econômico

comprar tudo na casa Carlos Hoepcke
�

. ..

lista os artigos de que necessita e procure conhecer os nossos preços

Éfecê, o pioneiro dos vestidos de classe

prontcs para vestir, lança agora os seus

modelos "New Look" - o estilo

brasileiro da saia comprida.
As senhoras e senhoritas brasileiras

podem ter a certeza de que, mais uma vez,

Éfecê lhes garante um elemento importante

para sua elegancia: os padrões exclusivos.

Os vestidos de elasse Éfecê se fazem

com tecidos em padrões produzidos
exclusivamente para Éfecê.

-

Ve'ja, hoje mesmo, nas vitrinas ele-
.

.
� ,

gantes da cidade, qual sera o seu Efece.

A gOTa há tambem ves_tidos
Éfecê de tamanho 52.

PARA A INDÚSTRIAPARA A AGRICULTURA

•

Amplo e moderno sortirnen

te de máquinas e ferramen

tas agrícolas: tratores es

peciais para hortas, arados,
grades de disco e dentes:

Máquinas e veneno 'para.
extinção de gafanhotos,
formigas e outras pragas.

Mangueiras Goodyear. '

Dispomos da completa linha
das famosas correias e man

gueiras Goodyear. Motores
. Diesel industriais, maríti
mos e geradores. Material

para construção, instala

ções sanitárias, banheiros,
etc .. Tornos paralelos, ban-
cadas e máquinas para os mais variados fins.
Fôlhas de serra para engenho, braçais para aço
e metais, circulares e de fita.

•

\

PRODUTOS DOMÉSTICOS PARA TRANSPORTES

Automóveis. caminhões, ca
mionetes. Possuímos um

cornr leto estoque de pneus

Goodyear especiais para
cada tipo de serviço. Câma
ras de ar, correias e baterias

Goodyear. Ferramentas e

macacos até 5 toneladas.

Desde fogões de todos os

tipos e equipamento para
cozinha até produtos para
toucador, drogaria e perfu
maria e um variadíssimo es

toque de artigos finos para
presentes.Filtros, geladeiras,
máquinas e rádios das me

lhores marcas, Secção de fazendas e artigos de con
fecção, capas para chuva, capotes, encerados, etc.
Mangueiras Goodyear para Jardim.

PREC;:OS CONVENIENTES
P A R � A T A C A O O E VA R·E J O

,
,..

.

e sem ViÇO

,

CDRlOS HOEPCKE s.a.
COMÉRCIO E INDÚSTRIA

Matri", Florianópolis _ Filiais: Blumenau _ Joaçaba - Joinville - Lages
Loguna - São Francisco do Sul - Tubcrõo

:

- AGÊNCIA EM SANTOS -

ESCRITÓRIOS EM SÃO PAULO, CURITIBA E RIO DE JANEIRO
•

ARMADORES - COMERCIANTES - INDUSTRIAIS

Transporte de cargas e passage,iros entre os portos de Laguna e Rio de

Janeiro - Fábrica de P6ntas I/Rita Marioll - ,Pregos de ferro)

IMPORTADORES E AT>í\CATISTAS

Fazendas - ferragens - Máquinas - Produtos Ouimkos e Farmacêuticos -

Telegramas "HOEPCKE"

'l' o'

������-������---���--����---
Larga-me... Missa de· 7" j diaDeixa·me gritar! �,brjQ!.JiIca-O

TEODORA CHACON BRASIL
-_:...- ·1..6 ftT>

.
�.

Luiz Gonçalves da Luz, espôsa e filhos sentidos ainda com o dcsen- b
A. mulhe.r te� obrig�çã�' de ser

la J "
'

c onita HOJe em' di "f' ri
cc uc slla.lI1eSCllleClvel sogra, mãe e avó transcorr-ido há dias n '_1'

la so e ero quem

d l d J'"
' c a ci quer Essa é a d d Oar e .e .aguna, convidam os parentes c pessôas amigas para assisti-'

ver a e. s cremes

r:m 111Issa, em sufrágio de sua alma, segunda'Ieíra, dia 23, no altar de proteto�es p�ra a pele se aperfei-
� ossa Senhora, às 7 horas, na Catedral.'

çoam dia .a dia.

Desde jú antecipam agradecimentos �os que comparecerem a êste Agora já temos o creme d.e alfa-
ato de fé. ce "Brilhante" ultra-concentrado

que se caracteriza por sua ação ra

Curso de Espectehzuçêu de �!1:es�:;aa ���:�quecer, afinar

Comedores do SEN L\C Depois de aplicar este creme, Ob-!
serve como a sua cutís ganha um

A Delegacia do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial co- ar de naturalidade, encantador á!
munica aos senhores Contadores e Guarda-Livros que a matricula para vista.
o Curso. de Especialização de Contadores, está aberta todos 'os dias
úteis das 9 às 12 e das 14 às 17 horas.

.

Os interessados deverão dirigir-se à séde da Delegacia, à rua João
Pinto n? 32, afim de Fornecerem os dados necessár-ios para a respectiva
inscrição.

Florianópolis, 20 de agôsto de 1948.

uer cidade, distrito ou Vila)!

II
I

L- �__��-----�----------�--�

o-caminhão Internacional

A beleza é I
As pérfidas ru

gas na testa e ao

redor dos olhos.

as sardas, man

chas. cravoa e es

pmhas, são traiçoeiros inimigos
da

beleza da mulher. Quando surgem

estas imperfeições. lançando nu

vens sobre a sua felicidade, con

fie nas virtudes do Creme RugaI.

Rugai corr ige rapidamente as çau

SES do et'lvelhecimento prematuro
da cutis. Este famoso creme em

belezador, usado todas as nOltes

em suaves massagens no rosto,

pescoço, e todos os dias como

base do "maquillage", remove as.

impurezas que se acumulam. nos
poros, fortalece os teCIdos, da VI

gor e mocidade à pele. Com ape

nas uma semana de uso do Creme

Rugo! a sua cutis poderá ficar ma

cia, limpa e acetinada, aumentan

do os seus encantos c protegendo
a sua felicidade. A felicidade

de amar ... e ser amada.

O!lortunidade, para nas horas vagas, obterem

al, com pouco trabalho. Interessa para moças

sembaraçadas ! �screvalll imediatamente
á CA�

aulo, sem compromisso. Negócio honesto POSI-

,
I

N.· 1"6 cr$ 250,00
SuisSQ marca Mao. montado
em 6 rubi.. Mostradorell de

diversa. core•. Caixa de niqueI
N. 16-A cr$ 250.00

O rnearno com vidro gro••O

Marca Weligo

N. 4, cr$ 220.00 .

MARCA CONDOR
�aixQ de niquel fabHcQção

italiana
Altura 9 cm,

N .4 A cr$ 240,00
O me.mo com repetiçio.

RA'DI0:'I$ 5 - 6 - 7 e 8

V��} VALVULAS

RÊDE • PILHA • ACUM. Tróco por madeira .

0. o (( j) O/.. VENDE-SE um auto' caIuinhão INTERNATIONAL, tipo 1948, mode�o
,(; .?o',,,. ' " .' ,. S-6 de "158" 1:Ie distância entre eixos, rodas duplas,' com carrocena

! DESDE $ 550,00 : �ECA ,80x,2,30xO,65 mts., semi-re,boque,.con_: rodas da trazeira dupla�6n�;�
C A T Á i o G O G R A TIS 8,25x20, todos pneus novos, canllnhao com pouco uso, andou .

S. Paulo - C. Po'staJ, 4063 Ollletros, lotação de I) a 10 toneladas, especial para tr�l1sporte de ma

Rua Sta. Efigenia, 611 �'. Preço Crlli 120.000,00 _ cento e vinte mil cruzeIros. Re<?ebo no

___�- Cl? parte em taboas de pinho. Entrega imediata. Infor�laçoes com

.-- dJ AlO MANFREI)]NI _ Caixa 119 _ Rua Campos Sales 122 - CAM-

DR:' RAFAEL G CRUZ LIJ" AS - C. P. - Est. São Paulo.
a

DR. CARLOS 'LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
E,:,cl'itórÍo:, Rua João P!otol

nO 18 -. FlorianópoltS

NO.llo. relogbll .ao aoompanhado. dos re.pectivo. certificado.
de garanti0.

PEÇAM-NOS CATALOGOS _. ENVIAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO

Curitiba - Praça Tiradent.. 260 - Paraná

Coxpbate a tosse, a

bronquite e os resfria
dos. João O Xarope S.

�efÁcaz_no tratramento
das afecções gripais e

das vias respiratórias.
O Xarope' São João
solta o catarro e faz

expectorbr fàcilmente,
_______________ 1 � "COlég'i.o Barrtga-Yerde" I Camiaaa, Grdvatali Pi;am!:l,

I
esta C,o�strtlldO o s�u majesto- IlMei81 dai melhorei, peloI me

so prédto e necessíta de SU81 Dores preçOI I� na CASA' MIS
valiosa cotaborução, CELANEA - Rua O. Malr",.

A pele que não respira, resseca

e torna-se horrivelmente escura. O·
Creme de Alface "Brilhante" per
mite 'á pele respirar, ao mesmo

tezipo que evita os panos, as man

chas e asperezas e a tendência pa
ra pigmentação.
O viço, o brilho de uma pele vi

va e sadia volta a imperar com o

uso do Creme de Alface "Brilhan
te". Experimente-o.

Ê . um produto dos Laboratórios
,-\'Jvim & Freitas, S./A.

CREME

RUOOLDESENHO TECNICO
CURSOS INTENSIVOS POR CORRESPONDENCIA

Desenho de Arquitetura - Desenho de Propaganda

Desenho de Maquinas - Desenho Topografico
INSTITUTO TECNICO OBERG

Rua 7 de Setembro, 41-A Caixa Postal, 3455 - Rio

Envie este anuncio e terá Ul11� mensalidade gratis.

, FLkVIO FERRARI - Delegado Alvim & Freitas, Ltda.·C.P.1379·5. Paula

REEMBOLSO POSTAL
Para casem iras, /liruhOS, brins, etc. nrecisa-se representant�".
tas dando fontes de referencias a ."TECIbOS". Guarda-se sigilo.

r::aixa Postal, 539 - ·S. Paulo - Capital. _.� -

E. F. 008 PASTA DENTAL
�! i ROBINSONPASTA DENTAL

ROBINSON

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EM CONTINUAÇÃO À DISPUTA

I
DO CAMPEONATO CITADINO DE FUTEBOL SERÃO REAUZADOS, HOJE, NO ESTÁDIO' DA' f.. C. D., JOGOS ENTRE OS

QUADROS D� INFANTO - JUVENIS, ASPIRANTES E PROFIS�IONAIS DO AVAl F. C. E BOCAIUVA F. C. '"
,

--:- .,:_'-.. ' -'._, ._ - __ o •

o--Curitiba pediu trinta mil cruzeiros por dUi'S exibições nesta capital
Selícítadas pele campeâo do Paraná as datas de 29 e 31. �-' A Federação )Catari':'
� � � .. � �� .. �::: :��:: nense de' Desportos enviará 'uma' centra-prepesta.

.

Há muito alimentando o desejo de junto, à diretoria do -bicampeão pa- r O presidente da "mater" paraná- um seu defensor, aproveitaria, a Ao que tudo indica o famoso con-

trazer a esta capital o famoso con- ra�lá�nse, sôbre a possibi lidade do

I ense, sr.. Amancio Moro, .t�o logo OPol"t�lllidade para proporcionar um junto de Sanford, Fedato e Nivaldo
junto do Coritiba e aproveitando a grermo alvi-verde realizar uma tem- chegou as suas mãos o OfICIO da F. passero aos seus Jogadores pela ex- excursionará a Santa Catarina, de
estadia do nosso redator esportivo porada nesta capital, afim de pres- C. D. entrou em' contacto com os di- celente conduta no primeiro turno, vendo os entendimentos ficarem, en
em Curitiba, a Federação Catarinen- tal' justa homenagem ao .alteta All-1 rigentes do Coritiba, havendo êstes o qual encerraram com as honras cerrados amanhã.
se de Desportos enviou um ofício tônio Mota Espezim (Tonico), mé-

J
recebido o convite com grande sa- de líderes invictos.

I
_

ao presidente da Federação Paraná" dia direi�o .coritil?ano, pela conquis- tisfação, porque, sendo objetivo Finalmente ontem o redator desta DIREÇÃO DO "O ESTADO ESPOIR-'
ense, pedindo a su'a interferência ta do premio Belfort Duarte. principal da F. C. D. homenagear fôJha regressou à Capital trazendo I ' TIVO"

-- ------- - __---.---L..-'
a resposta do Coritiba, que é de 30· De sua viagem a Curíitba, onde.
mil cruzeiros por duas partidas, fi-I' permaneceu alguns dias, regressou
caneta por conta da entidade efece- ante-ontem o nosso companheiro Pe
dcana as despesas de transporte e dro Paulo Machado, diretor da, sec
estadia, da delegação coritibana. As ção de esportes .de.sta fôlha.,

..

datas propostas pelo clube do "Glo- Ao nosso distinto e prestigioso
bo Simbólico": 29 e 31 do corrente. 'colega jornalista Hélio Milton Perei
Em �ista do alto preço pedido ra, que substituiu-o muito heru, en

pejo Coritíba, a F. C. D. ao que apu- dereçamos os nossos cumprimentos
ramos enviará uma contra-pr-oposta profundamente penhorados e agra-
de 25 mil cruzeiros. decides.

Esta
VI
tarde o

VER,SUS oe
encontro do líder cum o

lUVA
lanterninha

Direção de PEDRO PAULO, MACHADO

Esta tarde deverá prosseguir o armado e disposto a surpreender, O jogo está marcado para às 15,30
..

'

Campeonato da cidade, quando os embora a sua situação na tabela de horas. Às 13,30 horas jogarão os as-
ODEON _ Hóle à PI!, '1 6112 e 9

conjuntos do Avaí e do Bocaiuva classificação não seja nada agradá- pirantse em match preliminar.
realizarão a segunda partida do se- vel: último colocado. Jogará hoje o Quadros prováveis: horas - IMPEHIAL às 7112 horas

gundo turno. Bocaiuva com um 'novo "onze" e se (Horário Alterado em vi�"tude da
Com a derrota 'que o Figueirense não vencer irá certamente, vender ,AVAt - �dolfinh<?,.Fatéco e Iva- Grande Metragem)impôs domingo último ao Paula bem caro a derrota. m (ou Tavinho) ; Bitinho, Boas e

'"

Ramos, o Avai distancíou-se rquatro , O Avai o lider invicto do certame Ver-zola (ou Ivaní e Quido); Feli- - SIM1!LTANEAMENTE -

pontos à frente dos seus dois mais e sua presença no gramado esta tar- pinho, Nizeta, Pinto, Bráulio e SauI. Sessões Elegantíssimas
fortes rivais, com grandes prohabi- de deverá encher de orgulho os seus

BOCAIUVA. I" I H A I. -:- O filme qu.e representa o es-
Iidades de vir, a ser o campeão

de,'
numerosos torcedores. Por todas es- - .auz " onquras e: ,. -t

48. No conjunto do sr. Alfredo Carn- tas razões o quadro ,de Paulo Lange Dinarte ; Getúlio, Haroldo e Luiz lI; I forço maxirno oe Hollywood ...
pos terá o quadro "azurra" o seu se apresentará como franco f'avori- Moacir, Médinho, Américo, Arí e'l - Uma película que custou 4 mi-
'adversário, o qual aparecerá, bem to. Waldir. lhões de dólares ...

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

O ESTÁDIO DO VASCO ELEIÇõES NOS CLUBES CARIO- CAMPEONATO CARIOCA DE - Um elenco soberbo I acrescido
Rio, 21 (A. N.) - Apesar dosI'

CAS FUTEBóL de 20.000 figuranh�s...
'

f ' t· '. Rio, 21 (V. A.) - Dentro de bre- Rio,21 (V. A.) - Quatro jogos es- 20TH CENTURY FOX apresenta:e.s orças, que os m�n OI es
_ ve�11 . l.ea-, ves dias serão realizadas as 'eleições tão marcados na tarde de domingo

Iizando, o Vasco ainda nao 111lCIOU do América, Flamengo e Fhnninen- pela sétima rodada do ,campeonato CAPITAO 'DE CASTELA

as obras da 110va arquibancada. O se de vez que suas diretorias estão carioca de futeból e que são: FIa" (Technicolor)
110VO lánce, conforme antecipámos, COl1l o mandato para terminar. Há mengo e Madureira, na Gávea, cori- com:

terá capacidade para mais de dez
vários candidatos para ca?a uma

I
siderado o �lais imp�rtaI1te,.seguil1- T ,"one POWER _ Jean PETERSdessas agrermaçoes de projeção no do-se Bangu e Botafogo, em Moça ) r '

•

mil pessoas e será inaugurado caso cenár-io futebolístico carioca. Bonita, Fluminense e Olaria joga-;- Cesar ROMERO - John SUT-
.

1 id t'- rão. no campo dês te e finalmente o TON _ Antônio MORENO e Lee J.seja cone LU o a ernpo, na ocasiao O PAULA RAMOS EM SÃO FRAN- América atravessará a Guanabara'dos jogos do campeonato sul-ame- CISCO DO SUL para dar combate ao Canto do Hio COBB.
ricano de futebol, que o Brasil rea- Rumo à cidade de São Fr-aucisco em sua própria casa. Espera-se nes- No Programa:
lizará em janeiro de quarenta e do Sul, onde amanhã enf'rentará o sa rodada uma renda aproximada- 1) _ Imagens do Paraná - Nac.

Clube Atlético local, seguiu ontem a mente de mais de duzentos mil cru- 2)'- Fox Airplan News 30 x 62
,
nove. .delegação do Paula 'Ramos. zeir-os.
---.:_�--._._.-

. ....,.-, ..-.-.---.....-.-.-.\ . - __ . - - - --'_.-"'\?---�.__"-�_"'�'WIII'.�----"'.--'".""",'--_. L u�_-_.""",.-_.,_.._.
- Atualidades.

Preços:

H
-

b
-

d
Inteiras........ Cr$

oJe e ama0 a, no passa o Meias i�i·$ 4,00
A DATl\ DE HOJE RECORDA- _ em 1864, em Genebra; foi Exclusivamente Estu- ROXY hoje á� 7,30 horas

NOS QUE: fundada a Cruz VermeJ.lla; I
dantes mediante ca- Sessões elegantes

,

Cr 3,00 Pela primeira vez na história doem 16l15, perto cla Fortaleza - ern 19!b2, o Brasil, reviclando derneta '

.

.-,

I 10 cinema o máximo acontecimentodo Ponlal de Nazaré, o Capitão .ultrajes e ataques vá dos, declarou
cc

mp, anos,.

I m��Francisco Barr-eiros abordou e to- guerra á Alemanha e Itál ia, enal-
'

Suspensas todas as entradas de
mau um' navio holandês comanda- tecendo assim as tradições demo- : faVal".' - CARNEGIE HALL

do por Marteu 'I'hijszoón ; cráticas elo povo brasileiro. 1 IMPERIAL _ Cr� 4,80 único. Marsha Hunt --J vVilIimu Prince-,
- em 1753, na Fortaleza de São

I x x
I '_,

'
- Martha O'Driscol - 'Hans Yaray

João da Barra po Rio de Janeiro, A DATA DE. AIl\L\;NHÁ RECOR- I'
.

i�ipERiAL'�' H�.;�
.

à�
.

2 'l�����'
.

Um romance o.e amor tão grande,
nasceu o Tenente-general José de DA�-NOS QUE: .. '. . . . . . . . . . . . ..

'

_ Matiuée do Barulho _

como a, sua musIca
I

Oliveira ;garbosa, Visconde cio Rio - em 1614, uma esquadra con-
I

1) _ Industria do Couro _ Nac,' No programa: Noticias da sema�

Comprido, que faleceu como Mare- cluzindo tropas destinadas à ex- R�n�to P�nto' .

Vilas .e senh,ora 2) _' Uni sensaciol�al e eletrizante na - Nacional Metro .TornaI -

,cllal em 2 de Maio de 1844. pulsão dos franceses do Maranhti'}, partJClpam aos parentes e amIgos "westenn", repleto de luta e torci-
Atualidades

Foi o 30 Ministro da Guerra do partiu do Reci,fe; c' nascimenLo -de sua filha Gloria das: Preços:
,

Brasil Independente; - em 1711, durante a guerra cios Maria.

I UTAH RITZ Cr$ 6,00 e 3,00 ás 6,30 horas.
- em 1796, em Taquarí, Rio, '''-vIascates ", Francisco Gil Ribeil'o, Fpolis, 18-8-48. .

com:
Cr$ 6,00 único ás '8,45 horas Cr$·

Grande do Sul, nasceu Dav.id Jo- ,do partida .de Olinda, deli'rol,OII os .•••••••• • • • • • • •• • • • • • •• ••• Roy ROGEHS _ Dale EVANS 6,00 e 3,60. ROXY Cr$ 4,80
,,[ t· t d ,. d" d d R AI G Censura Educativo.;se lI'ar lns {{ue omou o nome e paI"Ll arlOS os europeus o eel-

uga-se 'I eorge (B�rbu�o HAYES e os Fi- '

Cairabarro a partir de 1835 e que fe, em Goiana;

'I
lhos dos PIOl1eIrç's. 19"veiu a falecer ení 12 de Abril de - em 1808, a povoação de' Por,· o primeiro andar do prédio' 3}. - Um horripilante filme de Art 'OS de uso1867, como Brigadeiro' honorário to Alegre,- no Rio Grand� do ':lul, n. 5, da r/ua Arcipreste Pai- 'mistérios, ,([ue mantém o especta,ior '

do Ex'ército. Foi. celeb-re fa�roupi- 'foi elevada a categoria de vila;, va. ,em constantes sobressaltos: dO"me'sl'I"COlha, ;fez a guerra de 1851 e a de - em 1835, as' tropas do govêl'- 1 ratar à 1 uaArth t 3 Bitten AGENTE DE SCOTLAND YARD
1865/80; no,- que ocuparam. o arsenal e court, 28. com:

- em 1825, o General Frutuoso u palacio ,do governo em Belém do ••.,........... ••••••••••••• Eric Von 'STROHEIN _ C. Au-
!Rivera àtacou a ;Vila de Mercedes ]Vará, embarcaram ás 3 horas. Ao

rofre Berta brey SMITH e Estephane BACHE-
;sendo repelido pelos dtefensores i

clarear do dia poude Eduardo An-
V

LOR."-
'ibrasileiros do 'Tonente-col''bnel gelim celebrar a vitória dos "ca- 4) - Continuação do maior de"Fran�isco de Paula de Avelal' Ca� banas". todos os seriados:Vende-se em ótimas condições.

- ém 1863, na Bahia, onde nas- Dimensões internas: .Altura 61
MARTE INVADE A TERRA

- em 1835, terminou, com a vi- cera a 25 de de Fevereiro de 183í: com:
t" d ctrils. 'Largura 47 e 36 fundos.

, orla' os :caJ)anos" a revolução faleceu o escrilor dramático A!!Tá- D
.

MOORE
,

�

Trata-se à Rua Conselheiro Ma- enms - �.

em Belem do Pará; .

d S "i s s 90 100 E
..rIO e, ouza 1V. ene e ;

f 35 'd d
e plsodios.

18'0 I (.. d D P , . ra no - nesta CI a e.- em 'CL, o 'll1-),Jera OI' .' e- em 1878, 1aleceu o senaclo[' j ", ,
5) _ Mais dois epis'ódios do mais

dro II, assinou o decreto de anis- José Martins da ,Cruz Jobin. nascí- •••• •.•• .'. ••••••.••••..•. .

t'
'.

d
'

O Crédito Mutuo Predial, oferee'
I111S enoso sena o:

:l,ia e dirigiu 11ma proclamação aos do' em Rio Pardo a 29 de FCVCl'el-
pia MARAVILHOSO MASCARADO\l., '1' t aos seus, associados o melhor'.uraSI eIros que es avam em armas 1'0 de 1812. Foi Diretor da Facu!-' com:

, t 'd d I I no, na melhor sorteio, por Cr$ 5,00,conLra a au 01'1 a e. eg'a; dade de Medicina cio -Rio de Janei- 'William FORREST.
- em 188<8, D. Pedro II e a Im- 1'0;

mensais.

'peratriz D. Tereza Cristina cheg�a- _ em 1892, no Rio de JaneiO" ----'----------
'ram ao Rio, de regresso de terceira faleceu o Marec.hal Manoel Deu;J(l-; lar militar e élisLinguindo-se como

vifLgem feita à ELlroqa e termina a 1'0 da Fonse.ca, llascido em �\.]ug()ns brávo,' proclamou a República dos
terceira regencia ria Prineeza D. a 5 de Agosto de 1872. Depois de Estados Unidos elo Brasil em 15 'je
Isabel que havia começ,aclo em 30 11ayer pelejado em revolução e Novembro de 1889.
cie ,innl1o de 1887; guerras, reyelanclo seü grande va- Andr'é Nilo Tadas(:!)

RITZ, hoje ás 10 horas da manhã
Matinée da petizada

.Tornaes - desenhos - shorts -

comédia e mais a luta revanche de:
JOE U;IZ' X JOE 'IVALCOTT

Preços': Ct-$' 3,00 e 2,00
Censura li vre.

,
.

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

RITZ, alOje ás 2 horas
1° A m�rcha da vida - Nacional!

2° A sensacional luta revanche de
JOE LUIZ X JOE WALCOTT
3° Deana Durbin - David Bruce

Preço: Cr$ 3,O� único
Censura até 10 anos.

ROXY hoje ás 2 horas
1° Jornal da téla - Nacional 2<f'

Charles Starret _!_ Smiley Burnete
O TERROR DA SERRA

"

3i' Wallace Beery - Dean Steck-
wel l

o PODEROSO MC GURK
4° Continuaçio do sedado

A ARANHA NEGRA
Preços: CI'$ 4,00 e 3,00 ,.

6,00 Censura até 14 anos.
\

RITZ hoje ás 4, 6,30 e 8,45 horas

Você poderá ganhar de Cr$
50,00 à Cr$ 100;00 diári.os, vendell
do artigos de consumo, domestico.

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

'brita;
-0-

'FÁBRICA DE EOSFOROS (PRON-
TA P. FABRICAR)

7° e 80 episódios.
Preços: Cr$ 4,00 e 3,00
"Imp, 10 '(DEZ) anos';.

LEIAM, A ,RE�STA
O V,<\lK no lTAJAl

,

Vende-se

\raq�1inário Cr$ 250.000;;)411
Prédio, Imoveis

-

Cr$ 90.080,00
Situada em Campo Aleg,re_ - S. C.
Vende-se tb. só maquinário
[nformações CO�R A. Wehmut'.l

Brusque - SaD-ta Catarina",

_'
..

SENHORITA!
A ultima creação em refri
êerante é o Guaraná KNOT
EM

•

GARRAFAS GRANDES
preferindo:.,-o

acompanhando
,está
a moda.

;i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I

• o nevo tflres'one SUPER.BAlÃO
I garOnte a V. S,

/

mais quilõmetros por

C'Jneu - mofar velocidade com mais con

@orto e menos cansaço, O Super-Bolõo é

slesen�ado especialmento paro absorver
Qs choques e vibrações - porém cssequ

rando menor desgaste ao seu corro

V evitando re·apertos frequentes,

Seu o"titl,. élerrapante cTentHlcanrente
desenhado, bem ct>mo a maio�

elasticidade e área de contacto com

o solo, proporcionam uma espantoso
firmeza nas paradas, O Super.
Balão é o pneu mais usado nos

modelos 1948, Adote-o também para

O seu carro I,

,Tires'onf
, INDOSTRIA BRASILEIRA

JELHOR HOJE ••• AINDA MELHOR AMANHÃ

......

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmaeê.tleG l'fILO LAU8

BoJ 11...ri • na .referWa
b� Ilael traq.tru - Bo....ülu - .....

••riu - ArUe.... It.rrou....

1Iua.&e-M • exata ....."..el& .. r.eelbirt. .......

� ,

IellPANIIIA -.mANCA DA lAIA-
lJia.iIIi _ II'" - "':1 III J
p�nI81 ......IP8...1

Cifr.l'do BalaDCO 'di 19441

CAPITAL E RESERVAS
Responlabilidanel
Recete
Ativo

c-,
Cr$
•

•

80.900.606,30
5.978�4().L755,97

67.053 . .245.30
1�2.fi6.603.8c

Sini.tro. pagos nOIl Cíltimol 10 .no.

Re.ponsal:. ;lidatJel
98:687.816,30

• :76.736,401.306,20

Díretorest
Dr:�Pamphilo d'{]tra Freire de CBrvl!llbo. Dr: FrancIsco
de Sá,�Ani.io M.'lorr.,� Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e JOI� ·Abreu.
-- IOli!&_ çs--·)! .....;-:ólll���·��

r
Pt/II&'r()l!ÁltIf/lStJl(EREl/llES
/)díl/tlblS'IlIdIÍ'st1I!6'r6W�S ....

VAE'AORIO?'

END: TELEGR."ARGENOTEL"
TEL. 25-7233

RUA CRUZ LIMA, 30 I
PRAIA 00 FLAMENGO

Cabelos Brancos �

I

nrs. NUNBS VARELA e ANTENOR

TAVARES

Advogados
Cansa cíveis comerciais, naturatí-

zações, consultas e pareceres
" Das 9 ás ia e das 16 ás 18 horas
Escritório: Rua Trajano, n. 33, l'
andar

. Florianópolis

Sinal de velhi'ce
. A Loç�p Brilhqnte faz vai.
tor a ctJr natural primiti�.1
(ca.tanha i loura. doirada ou

negra) em pouso .ternpe , Não
é tintura. Não mancha e não
suja. ,O .eu u.o é limpó,
facil e agradável.
A Loção Brilhante extingue

o. caspas. o prurido, a sebor
rhéa e tôdas as afecções pa
rasitária. do cabelo, as.im:
coma combate a calvície, re

vitalizando a. raizes capila
re•. Foi. aprovada pelo Depar
tamento Nacional de Saúde
Pública.

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

CASA
,

Vende-se uma com 8
.

comparti
mentos situada em terreno, de

20m x '13m na rua' Osvaldo Cruz,
Estreito, distante da praia 75

metros.

Preço o-s 35,000,00.
Tratar à rua Joinville (D. Jaime

Câmara na. H,) Nesta.
- - - ,..

•••
�

••••••••••. o. • •••••••••••••••••

A Tinturaria Cruzeiro é .&i que
melhor me serve - TiradenteS,

44 ...

•

Nervos Debin
tados

�

Provocam
·a Neurasthenia

FERRAMENTAS

Estoque permanente de:
BITS - BROCAS - SEHR:\S -

I
THAFILAS - VI.Q,IAS -'- LIMAS

i
-- jIACHOS - COSSINETES -

, ALARGADORES

I'I Fabricacão Americana

.TOXO KELLER, Inportaclor·

I Estabelecimento Suíço-Brasileiro JISÁO
PAULO, Av, São .Toão 1.:m;

.

Caixa Postal 3,283 - En.;l. ,'1'€-1Icgr. JOKE
.

Sorveteria
'Vende-se uma em ótimo estado.
Tratar com Haroldo Glavan, à

Rua João Pinto n. G.

NAO DEIXE QUE O EX
CESSO DE TRABALHO
DEBILITE O SEU OR
GANISMO, PORQUE O
CANSAÇC PHYSICO
E I�TElLECTUAl O
LEVARA', FATALMEN.
TE, A' t;EURASTHENIA

Os primeiros symptomas da
neurasthenia são 'geralmente a

insomnia, pesadelos, irritabili
dade, dôres de cabeça e ner

vosismo. Ao sentir quaesquer
destas manifestações previna
se contra as suas consequen
cias. Trate-se imrnediatamen-

j

te, com um remedio de' effeito
positivo e immediato. Não
tome drogas perigosas, Vígonaãí
é o remedio indicado parai
qualquer caso de neurasthenia,
VigorÍal revigora o organismo,
restituindo ao fraco as forças
perdidas e a energia da juven-]
tude ás .pessôas exhauridas,

, '.
'. \��

Vi�ona11
FORTIFICA E DÁ SAÚDe
Labo,atorioa ALVIM & FREITAS - S. Paul r

-...:.....
,

VENDE-SE
Um bonito gTUpO estufado com

três peças e mesinha de centro,
completamente novo. Ver á rua

Almirante Lamego 9.
• • .. • • • • • • • •• • ...... ,"oo oo ••• oo •••

VENDEM-8E 'P.QR MOTIVO DE
VIAGE.M

Móveis de sala, em perf-eito es

tado e de quarto, 1 rádio marca

Esparto - móveis, diversos reló

gios de parede antigos, tudo em

perfeito estado, '1 cristaleiro e di
versas louças e mais �guns obje
tos.
TriLar á Rua Bocaiuva, 13

_-

(\/
�\(j-. \ ,

De acordo com os imperativos da
razão, da ciêncIa e do bom senso:

f'

1

I
N. o 1: Regras abundantes, pro-
longados, repetidos, hemorragias,
e",5I:/as consequências.
N.o 2: Falto de regras, regros
atrazadas suspensos, deminuidas

consequências, ),

- VAUMART

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,Pif-paf
.

de "O Estado" � reforma.moDetá-
.

.

Ate�o JtwiOl' ria na V.blna .

I A.J'eâo Jnnior 18 - Quarta-feira: Apesar ele se Nankim, 21 (U. p.) - Os cu,
.

15 - Domingo: Enquanto dois enconuar gnl"emenLe sn í'errno: o nêses que tentarem sabotar a re

"honestos" cidadãos norte-arnerí- Ueneral Gois Mon l.ei ro, 0$ quatro forma monetária serão considera_
.

canos, compradores ele feno ve- grandes ainda não chegaram a um dos inimigos do Estado. Essa advejc,

lho, rouhavam durante a noite os acordo que venha pôr fim a séi'ie tência foi ,feita ho)e pelo generalíg,

trílhos de í..lm. estrada ele f'erro, de rtcsen tenrzrnentos surgidus ele- situo Chiang Cai Chec, num apêlr,

continuava aquí no Brasil a "con- pois da vitór-ia aliaria, pois :\01011[- aos li.deres bancários.

versa" cio aumento ele vencimen- gomrl'y acaba de -f'azer Lima séria ........-. _...... _ ........... - - _.
_ ••• - ...............

tos do funcionalismo cí vil e mi li- advertônc!a ao seu PO\'O,' dizendo: n c�so de 'S Paulo
lar, pois o govêrno húngaro havia' "uma paz i nquieta caiu sobre o U U ,.

negado pe;'mb;ãp ao Cardeal Miil-, mundo" e a prova disso está .no Rio, 21 (R. P,) - o caso de São

sent,5..para se ausentar do país, crédito especial de 16 milhões e Paulo voltará à'pauta na próxima

apesar do Ifalecimento inesperado 600 mil cruzeiros para ,aLenç!er as semana, quando será enviado ao

de um atleta que havia tomado despesas decorrentes. d21 construção plenário do Senado o relatório sô

parte nas O-ympiadas de Londres. elos cdif'ícios ele maquinár ias hé li- hre a situação econômica e Ii nan,

_ 16. _ Segunda-feira: Ao que cas recen temente adqmrídas pelo ceira daquele Estado, com o pare-

parece, a Associação Pí latélica ele govér-no brasileiro nos EsLados r cer das duas comissões técnicas,

Santa Catarina, aproveitando os, 'unidos,
I contrário à intervenção. Embora os

(estejas do Bi-Centenário da Co- 19 - QlljnL�-feÍl'a: Enquanto elementos de ambas as facções con-

Ionização Açoriana, levará a eteí- urn avião não idenlificado, lança- síderem praticamente fechada aque

Lo a, 1a Exposição Filatélica de va, ao norte da Alemanha, sacos Ia porta, não julgam êles definiti

Florianópolis. A postos,' pois, fi- ele borr-acha contendo os Lemiveis vamente encer-rada a momentosa

latelistas. Apareçam. Rua
,
Alvaro besouros do Colorado, que destro- questão, Entretanto, alguns politicas

de Carvalho, 54, Quartas-feiras ás. em as plantações de batatas, uma! dizem que ás calmarias precedem:

19,30 hs. e sábados ás 15,30 hs, .en rerrnen-a, \ 'em Pôr lo Alegre, ao grandes tempestades,

17 - 'I'erça-Ieha : Notícias vín- pretender fazer uma aplicação de

das, de Belo. Hor-izonte dizem que argírol nos olhos de uma criança,

ha dias os i Iadrões penetraram na por engano pegou num vidro de

'matriz de Nossa Senhora do 'Rosá- iôdo e,.. bem� ? resto
ré

com a

rio, e lá fizeram uma limpeza ge- polícia.
'

greve dos estudantes de engenharia;
ral, mas' isso não impediu que Jio- Mas por f'ala r em polícia, os ta-

lolov tivesse uma nova conferên- brican les de fósforos estão tentan- arquitetura e química, motivada pe

cia com 05 embaixadores da Fran- do elevar o preço da caixinha da- l0,�ro.ieto em curso na C�I�ara p�r-,
ça, Inglaterra e Estados Unidos, quele produ Lo, enquanto no Rio se I

mitindo que as escolas militares 111-

nem que subissem a m-ais de seis discute, mais uma vez, a possibi-'] gressem nas faculdades sem prestar

milhões dê cruzeiros os lucros ob- lidade da reabertura dos cassinOS!; o eX,ame vestibu�ar, ocupou ontem

f.idos� pelos concessionários da 10- Será que êles estão mesmo í'echa- a tr-ibuna da Camara o deputado

teria do Estado do Rio Grande do dos? I Medeiros Netto, o qual procurou'

Sul, nó curto espaço de um ano e 'Sábado'- 2'1: Ao mesmo lempo

I
explicar as razões que o levaram a

meio, mas isso nada tem a ver com em que desaparece o Ul'âhio bra- apresentar o pro.ieto, defendendo-

o fra�asso das saias compridas. sileil'o, exportado sem licença das, se das acusllções de ser êle respon-'

-------------------4---:......:......:......-.:-.:-=.::.:......- autol'idades competentes, fonte�' sável pela greve.

milita1'es l)OI·te-americanas diz.em
.-------.------

que a espionagem nos Estados ARNOLDO SUAREZ CUNEO

Unidos é total, pois desoiLo índios CirUl'gião-Dendista

guaranís, em b,usca de melhores Raios X - Infra-Vermelho-Diater-

ares e ele "movimento", abandona- Raios X - Infra-Vermelho-

ram a Lribu, e o Rio cle Janeiro Diatermia

passará a contai" denlro de poucos, Curso de especialização em

dias, com mais seLenta. milhões dentaduras

de liteos d'ág-ua diariúnenle, pois Exclusivamente com hora marcada,

o presidente Dutra il'á ainoa boje Rua Arcipreste Paiva n, 17 Te�

a Bolívia e vão ser intensificados· lefone 1.427

os trabalhos de combaLe a broca. I Florianópolis

I,
"

..

Greve de estudantes
Rio, 21 (R. P.) - Em virtude da

Estiveram no Catete

Florlan6pcllsl- 22 de Agoslo de 1948

lUa, 21 (R, P,) - Estiveram oJ.?- Comissão de Finanças da Câmara'

tem em conferência com o PresL- trat�ralll preferencialmente com 0"

dente Gaspar Dutra 9S deputados Chefe do Govêrno de problemaS\,
Sousa Costa e Horácio Lafer. Ao referentes à reforma bancária e ii

que apuramos, os dois membros d& crise do algo,dão.
.""....,..;._-.__,.._._�.-......".. ...... •••••_......_.' _-_-.-.-_M_ ._._........

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

FRECHANDO \
•••

J)'A IMPHENSA, que o meu nobre e robusto amigo Cid Gonzaga

,edita �m Caçador, fomos buscar ante-ontem, para honrar nossa pri
nieira página, a transcrição de uma crônica enviada àquêle jornal
por N. G. S. e publicada sob o titulo de CARTAS DO RIO e o sub·ti

tulo de CONSAGRAÇÃO DE UM HOMEM PúBLICO.

. Permita-me minha 'discrição descobrir naquelas, iniciais o nome

de minha ilustrada col�ga, a exma. sra. dra. 'Naiá Gonzaga Simões.

Em sua CARTA a distinta coestaduana comunica, com elegância de

palavras, as impressões colhidas ao assistir às solenidades do encer

ramento da recente convenção pessedista. Assinalando o consagrador

prestígio que envolve a figura de Nerêu Ramos, escreve com o pen-'

samellÍo voltado para a terra natal - '�pátria única e exclusiva do

coração", Confessa que, como catarinense" sentiu-se emocionada em

f-ac.e 'das calorosas manifestações de solidariedade e indefectível

apôio ao barriga'-verde emérito. Na projeção do político, a distinta e

talentosa conterrânea, com acêrto e acuidade" percebe a projeção de

nosso Estado 'na família federativa. E assim conclÍli: "Não há dúvi

da que o dr, Nerêu Ramo!;; é um g'rande chefe e assim o consideram

aquêles que conscientemente lhe renovaram o mandato, Sem favor,

excluída qualquer parcela de bairrismo, sente-se por tôda a parte,

que a maior figura política do momento, é o' Vree'l.Pl"esidente da Re ...

pública. Como catarinense, repito� sentÍ-me devéras emocionada

vendo um homem público da minha pequena Santa Catarin;t ovacio

nado por uma assenlbléia de expoentes políticos e valores culturais

do Brasil".

Ao que todos sabemos, nem a ilustrada cólega e nem o seu dignÜ'

genital', nas últimas campanhas, ·militaram no J)artido de Nerêu Ra

mos, Essa circunstância diz da superioridade dos conceitos transcri-'

tos, e traz à lembrança atitude semelhante, por parte justamente do·

hoje chefe pessedista. Qu�ndo da es�olha do saudoso catarinense Vi

tor Konder para o Ministério da Viação, no govêrno Wáshington
tuis, Nerêu. Ramos comandava os oposicionist'as, Mas a�i em Flo

rianópolis, nas grandes tllanifestações populares com que aquela es

colha foi recebida, por duas vezes, no mesmo\dia; a paiavra de NercU

Ramos se ergLÍe,u das tribunas para confraternizar com a satisfação
e as alegrias da gente barriga-verde. Vejo agora êsse exemplo repe

tido pela brilhante colega de Caçador, a quem peço acolher os mais

respeitosos agradecil11entós pelo bem espiritual que êle me fêz. ,E
também pela lição que encerra a alguns a'gentes do despeito, que por

aqui se e!11penh�l1l, única e exclusivamente, em, se diminuirem, ten

tando diminuir Nerêu Ramos.
Guilherme Tal

Muníciprrl
-0-

Aprov�do, em primeira discQssão, o p,roje ..

to de aumento do funcionalismo municipal'
,

Com ac presensa ele H srs. ve-, APROVADO, EM' la DISCUS8ÁO·

.readores e sob a presidência do sr, Passando-se à ordem-da-dia, o

.' Batista Pereira, reuniu-se, sexta- plenário prosseguiu discussão do

'feira última, a Câmara .Municípal, projeto de aumento do funcionalis

em mais uma de suas sessões ordi- mo municipal," aprovan.do-o em pri-
nanas, Secretar-iaram os traba- rneira discussão.

'lhos os srs. ,José tio Vale Pereira e Apresentadas algumas emendas, o

Hamilton Ferr-eira, 1° e 2° Secre- referido projeto voltou às comis-

tários, respectivamente, sões.

Aprovada a ata da sessão ante-. Outra sessão foi convocada para

rior, a Presidência comunicou não segunda-feira próxima.,
haver matéria a ser lida no expe- � -;»....-...--..-.-.".-..............�..........,...............A.I'....... '

d�ente, ChéÜãri-"aôiüõ··cé�jê:
"O· dO S Id d ",bre engenheiro

18 I a o Rio, 21 (R. P�)' -. Está' sesdo
.

' esperado amanha aqUI o Professor
COMEli\WRAÇõES �ESTA Leopoldo Escande " b d I _

. C!\:PITAL 9.'
, mem ro o ns

.
.

"" ,
tituto da França, e autor de vários

Pelo- transcurso do 'D1a do Sol- l)ivros cíentlfí E 'I' t
"

'

"

I
1 ICOS. specra IS a em

dado o H.O B. C. fará comemorur estudos
.

t d B ' h'
• "

•. ,', "

'-I e pro,le o ,e arragens l-

a efeméride com o seguinte pro, dro el 't
. .

t I
-

, . .

'
- e l'lcas e 111S a açoes portuá-

gI ama, I'ias Es' d
. " "

cI' 23 (29, F') 9 DO 1 s �

, can e pronunCIara val'las
la

,

eIra. ,
.

1. conferências na su es 'rd d'
Preleção ,sôbre a personalIdade de I. '. fi pecIa 1 � e,

Caxias, 'pel0 T...., Caetano Murari.
a gumas a convite do Clube ae Eq-

- genharia.
9,�5 hrs, - Torneio de 1>inc-

pong, entre as Rllb-unidades, ria

t:àla de Recreação da C, M. M.

, 14/17,00'hrs, - Torneio de Vol

ley-Ball, entre as Sub-unidades.

Dia 24 (3a Feira) - '14/17, hs.

� Jogos de Volley-Ball e Basquet
BalI entl'e oficiais da Polícia i\H

litar e 14° BC.
Diá 25 (!La Feira)
- 8,00' 111'S, Hasteamento da'

Na Cômorc

Band,'ira.
- 8,:'10 I1rs.

Estadual, de ' PreçosComissão
'O sr. dr. Leoberto Leal, Presiden- RESOLVE :

te da Comissão Estadual de Preços, Art. 10 -,A iniciativa da organi-
baixou a seguinte resolução, em zação das pautas, tabelas e tarifas
data •.de, 18 do corrente: conce-rnentes aos serviços de trans-
"O Presidente da_ Comissão Esta-, portes terrestres, marítimos, flu-

dual de Preços de Santa Catarina, viais, lacustres e aÚeos, permanecs
no us,o. '�e suas atribuições e, a cargo das entidaes especificanjen
Con�nderando o que estabelece a te incumbidas do contrôle dessas'

Portaria n. 51, de 19 'de .iunho de
I

atividades. \
1948, da Comissão Central .oé Pre-' Art. 2° - Quaisquer ma.iorações
ços; nos índices e valores referidos no

,Considerando o que ficou d�ci- artigo ant�rior, não pre�alecerão
dido em reunião da CEP, de 17 de sem pronunciamento prévio desta
agôsto de 1948: Comissãn.

'

Para assistirmos a execução das I

H', d I
Art. 3° - Os índices e valores

omsnagem ao r. Idas �ol:cess�es nov�s só entrarão

Salgado de OI.·vell'·1a
em VIgor apos aprova'Das pela.,CEP,
Art. 40 - A presente POl'taria en-

Conf0rple haviamos noticiadõ, tràrá 'em vigôr na data de sua nu,'

Filho, que nos transmitiram \0 con-
..

foi ontem oferecido, em Biauaçú. blicação no Diário Ofidal do Esta-
'vite feito pelo Sr. Coronél Comau-

� ,

• ao. sr, dr, José BeIiedito Sah!ado de
I do, revogadas as disposições em

dante daquela Unida,de, o qual, por:
�

. ,.
Oliveira .'Juiz de Direito daqlwia contrário".

nosso lllLermédio conV1da ao Povo'
"

'd ·l C p't I I 'd· d
Comarca, um churrasco, por 111oti- ---P-A-S-T-A--n-E-N-:-'T-AL----

es a a I a para as so em a es
'

do dia 25,'
I

'

l!
vo de sua, nomeaç�o, o qual serviu ROBINSON

M 'f t t'd- 1
para reUlllr, em torno do ilustre

am e aram a gra I ao pe o ama- ,

. . . ,magIstrado, as autoridades e ex-
vel convlLe este Jornal estara pre- (pressões da sociedad I I SERVIÇ,O,· . DE
sente as comemorações. _

' e. oca, nUma

.
demonstraçao de apreço e s.rmpa- METEOROLOGIA

C C
. tia.

.

aS8- ompro O homenageado foi saudado pelo
Previsão do Tempo, até 14 ho-

sr, Orlando Faria, digno Pref�ito ras cio dia 22.

Tipo "bungalow", no ce�tro da Municipal d� Bignaçú, tendo o sr.
Tempo - Bom, Nevoeiro.

cidade ou imediações, de pàl.ferên- dr. Salgado de Oliveira' agra.,jecido TempaLm::a - Eslavel.

cia com terreno na frente �\ fun- aquela manifestaçã'O de' estima, Ventos -' Variáveis, predomi-

dos.
.��

Também usaram da 'palavra os
nando os do quadrante Norte.

Detalhes e condições de negóc_;z srs. dr. Rafael Cruz Li;l1a, dr. Car- Temperaturas, extremas de hoje

para o Escritório Imobiliário A. L. los Loureiro da Luz, 'Egidio Amo- foram: - -Máxima 20,1 Mínima,

Álves, Rua Deodoro n, 35 - Fone rim e dr, Antônio Gomes de Almei- 14,0,

784. da. ':::::::-o-ra--l-g-id-O-s-OS----J
........

•o-rn-a--
PAR;rIDO ���:������ BRASILEIRO listas d'«A, Luta»'

A Comissão Executiva do Diretório Municipal ,de Florianópolis, M
'

?1 (A N) F"anaus, '", .. ,- oi decre-
convoca todos os filiados e ,simpatisantes, para, a Assembléia Geral, tad'il pela justiça a pnsao preventi
a l'ealizar-se Ino próximo domingo, dia 22 do corrente mês, ás va dos elementos comunistas, que
10 110ras da manhã, na sua sede soci'aI à rua Felipe Schmidt - Edifi- public,avam o jornal "A Luta", Os
cio Tamôio, 2° andar, a-fim-de tratar�m de assuntos ,de relevante l'm- acusados fugiram, e 'estã'o sendo
portancia para o Partido. :procurados pela policia.

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

�essão da Asso-

ciaç::l0' Cí\'lco-i\1ilitar "Mcl'tal. Gui-

lherme".
- 9,30 11rs, 'Solenidade do com-

promisso de juramenLo à Bandeira,
pelo;; conscritos incol'poi'ados no

corrente ano.

comemorações acima programadas
l'eceb,emos a visita cordhil elos 8rs.

Cap. Med. Noriva! Duarle Silva e

2° 'ren. João Candido de Rezende

•

frE R IDA S,
E MAS,

INfLAMAÇOES;
COCEIRA'S

, ,

F R I E I. R A S·

ESPINHAS, ETC,.

PARA

E C Z

NUNOR EXISTIU'IGURL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


