
NA PESSOA DO SEU DIGNO PREFEITO, SR. OTÁVIO S. TABALIPA, "O ESTADO" SAÚDA .CANOINHAS, CONGRATU

LANDO-SE COM O SEU POVO, PELO' TRANSCURSO ONTE1}f) po 2� ANIVERSÁRIO DE SUA ELEVAÇÃO À CATEGO

RIA DE CIDADE!':" F

•

i .

AGR.-\nECnIENTO DO SI't, CEL.

VID.U, RAMOS

Ao iniciar os trabalhos, o sr. Pr-esí

dente levou ao conhecimento da Casa

terem estado na Seoretaria, momentos

mtss, os srs. Celso Ramos ,e Dr. Mário

Ramos \i\Tendhausen, os quais transm ití ...

ram, àquêle Poder,' agl'adecimentos do

sr. ceI. Vidal Ramos, ora enfêrmo na

Capital da República, às homenagens

que lhe foram prestadas, através de um

telegrama que recebéu da Assembléia,
desejarido-Ihe pr-onto restabelecimento,

HOMENAGENS A CANOINHAS

Em seguida, o srv Presidente passou

à leitura do seguinte Q'equerimellto:
"Exmo. Sr. Presidente da Assembléia

Lcgtsla tíva. Tr-an scorrerrdo no dia de

hqje o vigésimo quinto aniversário da;

elevação de Cano inha.s à categoria de

cidade, requerernos a V. Excia. que, ou'

V-ido o plenário, se registre na ata dos

nossos trabalhos um voto de satisfação
e regosijo pela passagem da auspiciosa
'data,

.

e bsrn assim, que a Assembléia

Legislativa do Estado, por telegrama, se

congratule com o Exmo. Sr. Oovernador

do 'Estado e com os dignissimos chefes

dos poderes 'executivo' e legislativo mu

nicipais <le Cauoinhas, manifestando

lhes o seu júbilo, no momento em que

o
.

povo canoinhense comemora festiva

m s nte o jubileu da sua cidade natal.

Sala das Sessões, em Florianópolis, 23

de Agosto de' 1948,

(a) O,'ty de lUagalhãcs Machado', (a)
A"oldo Ca.'neiro dc Carvalho,
Ao encaminhar a votação do pedido

acíina, o sr, Orty Machado, disse ser a

data de ontem particularmente grata e,

sobremaneira slgrilfícat.íva para o povo

canotnheuse, pois, festiva e engalana
da, a sua terra natal - Canoinhas -

festejava o 25° aniversál'io de sua 'ele

vação à categoria de cidade, sendo de

just iça, nessa oportunirlade, a hornena

gern da Assernbléta. ContinuancLo, de

clarou o orador ser, COB1 efeito, o seu

ruun icipío,' celeiro da economia catari ..

.nense. F'undado 'em \91-1, a sua autono

mia vem de existir lJi' 37 anos, sendo

de ressaltar, que, nos 25 anos que vive

I Florianópolis N. 10.321xxxv.&no Terça feira 24 de Agosto de 1948

o galã da peste
IV

Continuando a série de considerações sôbre o discurso do !DSSO

ilustre correligionário, Deputado Waldemar Rupp, que vimos fazendo
no intuito de esclarecer o público em geral e os nossos correfigionártcs

\ em particular, contestamos hoje outra aí'irmativa daquele nosso rcpre

sentante e que se nos afigura menos verdadeira si não fôra, antes -Ie

tudo, leviana. Aliás, abrimos antes um parentesis para esclarecer, C0n

forme tem sido nosso objetivo, que ressaltamos a falha das principais
acusações formuladas pelo Deputado Rupp, em fortalecimento da nos

sa assertiva inicial de que êsse ilustre parlamentar, em suscitando a

questão da peste suína, não visou a outra finalidade senão a de renre
sália pelo insucesso da sua ati�idade no caso particular de prot�ção
ao seu. amigo veterinário sôbre. cuja solução favorável ainda alimenta

esperanças. E, como "time is rnoney", arrisca-se a afirmativas desca

bidas num discurso com o único fito de manter na "berlinda" a Inspe
toria de Defesa Sanitária Animal e o assunto atualizado. Dai o barulho,
dai a pressa que não lhe permite ser mais lógico, argumentar com mais

conhecimento de causa,

Esclarecido êsse ponto, continuemos com o trecho do s�u dis

curso a que íamos nos referir: "Numerosos estabelecimentos que in

dustrializam produtos suínos no Vale ,do Rio do-Peixe, já tendo restrin

gido consideravelmente sua produção, estão ameaçados de terem que

fechar suas portas em futuro próximo. Isso implica, como é claro, no

desemprego. de centenás e centenas de operários, em considerável redu-

�ão na circulação da riqueza e no que é mais grave: na privação ou en

earecimento brutal de um .dos alimentos básicos do povo - a banha."

Em referência ao próximo fechamento dos estabelecimentos que

industr,ializam suínos, previsto pelo nobre .deputado, só nos cabe 'dizer,
confirmando os seus dons pruf'éticos, que realmente vai acontecer coi

sa parecida com o que afirmou, ou seja, não o fechamcnto dos estabc

Jecimentos aludidos, mas diminuição do seu movimento de matança,

porque .. , já estamos' quase no fim da safra!
"-

Com' peste ou -sem peste, como não o ignora o distinto parlamentar,
o que S. Excia. prevê acontece todos os anos, em época certa.

O segundo signatário é testemunha, porque viu com os próprios
olhos, de que os seguintes frigorificos estão matando em grande escala:

PAGNOCELLI, em Joaçaha, abatendo 400 porcos diáriamente, o máxi

mo de sua capacidade; FONTANA, em Concórdia, abatendo de 150 a

200 porcos, por dia; PONZONI, em Videira, abatendo Igual quantidade;
LUNARDI, em Chapecó, matando o máximo de sua capacidade; LO

RENZ, em Timpó, prossegLiindo em matança normal, com suínos esto

ca,rlos e, h.oje, grande apologista ela vacinação pelos resultados colhi

dos; JENSEN, eI)1 Blumenau, com suinos estocados e matança até 150

cabeças par dia, além da sua capacidade; \VEEGE, em Blllmenall, com

o máximo de produçã.o.
Isso sem falar nos pequenos estabelecíp1entos que os há em quase

tod.os os municípios, e nem na banha colonial fabricada pel.o colono e

hoje liberada graças aos ingentes esforços do dr. Altamir Gonçalves de

Azevedo, Chefe do Serviço de Combate à Peste Suína, com evidentes

beneficios para a-'econo1l1ia do povo ·e ,rlo País.t a respeito do ([ue 'pos
sue a Inspetoria Regional vastíssima documentação.

Ainda sôbre a liberação da banhá col.onial que passou a ser ad

quirida e refinada pelos grandes estabelecimentos industriais, apre

sentamos o testemunh.o do maior de todos êles, por sinal insuspeito por

ser nosso correligionário, o sr. Saule Pagnocelli.
Quanto a.os temores do nosso companheiro, o ilustre ,deputado

Waldemar Rupp, de que a banha, um dos alimentos básicos do povo,

.ensa a des.�pare�er' ou encarecer brutalmente, somos f.orçados a,

mais uma vez, discordar de S. Excia.

É que tais temores assaltaram' o nobre representante do povo em

virtude da p;Ste hav,er acabado com o rebanho suíno, conf.orme afir

mou bombásticamente. A peste, no dizer de E. Excia., "cuja presença

neste Estado foi notada há cêrca de dois aTIos .. ".

Pois bem, ninguém ignora que' o comerciante, nos .temp.os
rem, só muda preços quando essa mudança é para mais.

Tud.o s.obe. Com razã.o ou sem ra·zã'.o. Com motivo ou

O.próprio tabelamento é burlado. Isso em relação a quase

que c.or-

sem motivo.
todos os gê-

\

ner.os.

Por que, então, a banha que em 1947 esteve, nesta Capital, a

Cr$ 22,00 o ,quil.o, poude, na semana passada, ser vendida a Cr$ 14,00?
Justamente a banha f.oi dos pouquíssim.os gêneros que baixaram.

E que apreciável diferença!
De 22 para 14 cruzeiros, em

ver certa, 8 cruzeiros.
Daí se vê, ,de maneira el.oqüente, que o nobre deputado

POuco ou não estudou nada d.o assunto.

Será que a determinante ,dessa baixa f.oi, conforme afirma

putado Waldel1lar Rupp, o desaparecimento d.o reb;lilho suín.o?

quil.o, vã.o, s'e a,.'l1ossa matemática esti
(I

I Na Assembléia Legislativa
Agradecimento do coronel V,dal, Ramos.�Home
nagem à Canoinhas.-Pedido de informações do sr,

Cardoso da Veiga sôbre a CESPE.-Teleg;e ma à di

reçê o da R. V. Paraná-S. Catarina.-Ordem do dil:,

cracia, frisou apropriadamente a
como cidaele, tem sido o seu trabalho

de engr-andecimento para Santa Ca tar l

Comissão de Constituição e Jus- na. Em seguida, citou as' leis seguintes:

biça da Câmara- dos Deputados, "a n. 907, ele 27-9-1911, criando o muntcí

imprensa lem singular situação. =. n. 954, de 2-8-1913, criando a co

]� vigi lan le defensora de liberda-I :"arca; '".
1424, de 23-8-1923, elevando-o

. "TI"
a ca tegorta de cidade, fato comemora,

des publicas e pr-ivadas. .l' isoaliza, do, 11a data de, ontem. Após citar dados

coopera, conslrói a pintão viva da sôbre a população e superficj.e de Ca

nação pela sua orientação patr ió- I no ínlias, s. excia. fêz reférências ao de

r ca e co ti diana É fator básico de t setvoívrmersto no teneno social, pol
í
-

I 1, ." , . ,tico e econômico, ressaHando a sua im-

educaçào CIvICa. O JornalIsta, pOIS, portância como município de gran<les'
na sua função dig'nificante, deve ler possibilidades econômicas. Finalizando a

garanlias, E, por certo, aquela que sua brilhante oração, o orador eviden

O pl'ojeto pretende é jusla e pro- ciou, como causas elo progresso· de sua

ced en te.
terra, a construção do ramal ' iVIarcílio

Dias, na linha S. Francisco, da E. F.

S. P" R, G., e a herva·mate. As suaS' úl

timas palavras foram coroadas por sal-·

vas de [lalmas.
A seguir, falou, também, sôbre o fa

to, o sr. Aroldo Cal'neiro de Carvalho,
da U. D. N ..

.A,poiando, ainda, falaram os srs. Braz'

Alves, do P. T. B. e Biase Faraco, do

P. $. D., êste último' pedindo sejam as

congratulações requeridas extensivas a09..

srs, 01:ty Machado e Aroldo Carvalho,
mode- representantes daquêle :\lunicípio na Ca

sa, o que f'ol, sob palmas, aprovado unã,.

nimem�l1te,

Com o comparecimento de 30 srs. re·

presen.tantes e sob a presielência do sr.

Sáu lo Ramos, 20 Vice-Presidente, reuniu,
• e. e111 mais, U111a sessão ordrnária, a As

sern hlé ia Legislativa.
Após aprovada a ata da sessão ante

rior, foi lida a.matéria do expediente,

que constou de ofícios, telegranlas e

convites'.

A Comissão de ConstitL1ição e

JusLiça do I:-)enado opina, as'sim,
pela aprovaçã.o do projeto".

PEDIDO DE INFORMAÇõES
Em seguida, ü sr. Cardoso da Veiga,

do P. R. P., ventiloU' assun.to de 'que já:
já se ocupára da tribuna, Desta fei ta;

s, excia. entrou com um pedido-de·info!."-·
mações sôbre os serviços da CESPE. À
certa altura, o sr, Antenor Tavares, do
p, .S, D" ein aparte, informou ao orado!"

que estava certo de que as InformaçOes'
seriam prestados, dentro no menor pra,
zo p09sível, o que viria demonstrar a or

ganização técnica daquêle órgão consur...

tivo elo Estado,

O sr. Anterwr Tava,res, após deixar

a tribuna o representante populista, com
a palavra, ,revidou os conceitos que fi�

zera 'pa CESPE aquêle deputado.
ORDE1U DO DIA

A Cása aprovou:

P"ojeto de lei n. 26/48, autorizando a'

Fazenda do Estado a adquIrir;. por doação>
gratuita, uma área de terra da Comissão'

Escolar pró Construção da Escola Ru

ral da Estação de Coc'Il, em Urussanga'
- Aprovado.
Illdieação sôbre peste suina � O sr:.

'Valdemar RllPP, da U. D, N., autor dês

se pedido·de-informações e, não, indica·,

ção, justificou os seus têrmos, O sr. Nu

nes Varela, lieler da maIoria, ao ser pe-
.

Con tinua na 38 p'álg
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suína..: Vigilante deíensera �as liberdades

públícas e prlvada�. A

B' O que pensa o senador Lucl'o Correa
sôbre a função social da" impre�s� ,

IUo, 22 (V. A.) - Opinando SÓ'- mas envolve munus publicus com

bre o tratamento aos jornalistas resp.onsabilidade funcional" (Re

quando presos, o senador Lucia viisl.a cio SUI�remo, vol : 21, pág,

Corrêa enaltesse a imprensa, çomo 254). �o Brasil, é o advogado con

se vê de seu parecer que está as- siderado +auxi+iar da administ�a
sim redigido. ção da justiça". Entende-se, aliás,

"Dispõe o Projeto de Lei n. 248, universalmente, a atividade �ro-
de 1948 oriundo da Câmara dos ríssíonal do advogado como í'un-

,

ção pública. Para o jornalista' pro-
ríssíonat, porem, o seu "rnunus"
não se reveste da earactcrístíca

universal do "munus puhlicus"
alribuido ao advogado. '

É verdade que a Conslituição
de '1937 estaluiu, no art. 122, letra

"a", "que a imprensa exêi:ce fun

ção de caráter público". Não lhe

reproduziu o conceito, todavia, a

, Carta ele' '19Hi. Isso não obsta, po

rem, "e aprove, eXiCepclionalmen
le, lei reconhecendo ao jornalista
pr-of'ias ioual o mesmo direiLo ou

lprgado ao advogado no art. :!5,
n. V,I LI; do Régulamenlo da Ordem

dos Advogados do Brasil.

!'io mecanismo de uma demo-

Deputados, que o jornalista pro

Jj,;sio'nal não poderá ser delido nem

recolhido preso, antes da sentença
transitada em julgado, senão em

saia especial de .Eslado-Maior.
�\o jllslíficá-l.o, invoca o seu au

tor, depulado Café Filho, a exis

tencia do ado 25, n. VIlL cio Reg'u
lamento da Ol'dem dos Advogados
cio Brasil (decl'eto n. 22,í78, de 20

de fevereiro de H133) que assegu

ra aos advogados exatamente

aquilo que o projelo confere aos

jornalistas '])l'O!l1iSJsionais.
'Mas O espirita do art. 25', n. SERVIÇO DE METEOROLOGIIIA

VTTT, do 'Regulamenta da Ordem Previsã.o do Tempo, até H horas

dos Advogados reside, ao nosso do dia 2/1:

ver, no fato de que a aelvocavii, Tempo: Bom;
consoanle já firmou o Supremo Temperatura: Estável;
Tribunal Federal, "como proJ:'is- Ventos: De N.orLe a Leste,
são de posLular em juizo, não é Irados;um. simples mandato ,iudicial, Máxima 27,'1 '--;' Mínima Új,7.

Que pensaria o nobre' parlamentar, deputado \VaMemar Rupp, d.o

cidadão que vend.o a própria casa arder, em lugar de telefonar imedia
tamente ao Corpo de Bombeiros, viesse pela impren:;a, ou outro Qual
quer ·mei.o de publicidade de que pudesse dispor, pedir provi6iências ao

COJl�alldo da R�giã.o, uma vez que a aquela corporação é, com.o se sabe,
reserva do Exércit.o?

Outra c.oisa não fêz o deputado ,Pelo nossO
Rupp, que, deixand.o a Insp�toria ,de lado, foi

Ministro da Agricultura, como se tais recursos

partido sr. Waldemar

pedir recursos a.o sr.

aqui lhe, tivessem sido

negados.
Com isso S. Evcia. dem.onstr.ou de s.obejo que nã.o pleiteava provi-

dências, queria publicidade e queria escândalo.
'

E isso se nos afigura mais grave, porquanto S. Excia. tem no Ser

viço, que é dirigid.o pela Inspet.oria, vários amig.os e c.orreligi.onári.os,
como .os signatários destas notas, correligi.onários e amigos, que, em

seu discurso, reduziu à simples condição de "conhecidos". "

x x x

Contestaremos rio próximo artigo, as "informações" que �. Excia.

estudou diz ter de que as vacinas fornecidas pelo Servilço são imprestáveis, ou

pela insuficiê:ncia de dosage� ou -por perda do poder imunizante em

o de" face da ausência de cuidados técnicos na sua embalagem e transporte; de

Será isso crível?

Que digam os que nos lêem.
x x X

•

que os vacinadores são incompetentes; de

Prefeitos fazem politicagem com a vacina,
Aragão Paz

que, entne

etc ...

Ney de

outros fatores, .os

Jaime Arruda Ramos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Morano
Segunda-feir-a

PA:'L\.1R - 10,40 - Norte
VARIG - 10.40 - Norte

1 PANAIa - 13,50 - Sul,
CRU�EIRO DO SUL - 13,55

lYort.�
f!'i'M1l::"-- Terça-feira'�F",�l .�.E'
'" l \:\.\lH 10.4-0 - Norte

.. :!\UZE!l\O DO SUL -.12,00
Norte
VARIG - t2.30 - Sul

PANAIR - 13,50 - Sul

Quarta-feira
PANAIR - 10,40' - Norte
CRUZEIRO DO SUL - H,OO

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

Quinta-feira
PANAIR � 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

.

VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL ....:o.. 13,55

Norte
, CRUZEIRO DO SUL - 15,30
eul .

Sexta-feira'
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

Norte
.

PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 11,40 - Norte
P-4.'\NAIR - 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

DIA 28, SÁBADO - SmRÉE.
-----,------
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Mais de 45% de todos os a�tomóYcis
e caminhões construidos nos Estados

U�idos são equipados com acu�lulado-
res de fabricação Delco - preferidos
pelas suas características insuperáveis
de rendimento e durabilidade. Prefira.

Horario das empre\,_
sas rodoviarias

H,_
41._
lÁ.H
II .• ",

....

S1jiGUNDA-FEIRA
Expresso São Cist6vlio - Laguna

7 horas. •

Auto-ViaçAo Haja! - Itajaí - 111 h0-
ras. -

E1Cpresso Brusquense - Brusque -

16 horas.
Expresso Brusquense - Nova Trento

- 16.30 horas.
Auto-Viação Catarínense - JOlnvUe

- II horas.

Auto-Viação Catarlnense - Curit1'ba
- 5 horas. ".
Rodoviária Sul-Brastl - P04'to .&legre

- 3 horas.
Rapido Sul-Brasüeíro - JOinvU. -

ás 5 e 14 horas. .

TERçA-FEmA ,

Auto-víacão Catarinense - POrto Ale.
gre - 6 horas. •

. A uto-V'I'.l.,çãIo Catartnense - Curitiba
- 5 noras
Autc-Vlação Catal'1ne:rme

- 6 noras.
•

Auto-Viação catartnense
- 6 horas. •

Expres!;O SAo CrllltóTAo - Laguna -

7 horas.'
Empresa Glória - Laguna - 7'"

e 6';01, horas'.
Expresso Brusquense - Brusque -_

16 horas.
A-�to-VlaçAo Itaja! - Itaja! - 111 ho-'

.

raso
I ,.Rápido Sul Brastletro - JoinvUe - b
5 e 14 horas .

QUARTA-FERA
Auto·VlaçAo Çatartnense

- 5 horas.
-

,

Auto-Viação CatllJl'lmmse
- 6 horas.

Autc-vtacão Catll1'lnense
- 6,30 horas.
Ráp;qo Su·]; Brasüeíro - Joinvlle - li

5 e 1.4 noras. .

Expr.esso SAo Crlstovlio - Laguna
7 horas'..
Expresso Brusquense - .Brusque

16 horas.
Auto-Via.;ão itaja! - ItaJa! - lI! ho

ras.

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

- 3 horas.
QUINTA·FEIRA

.

Auto-vvíacão Catar'ínense -. POrto
Alegre - 6 horas.

•

Auto-Víaçâo Catarinense
- 5.hora5..
Auto-ViaçAo Catarlnenlle

- e horas.
I

Auto-Víação Catarinense _ Tll!bllll'Ao
.;,_ a horas.
Auto-Viação Catarinense - Laguna

- 6,30 horas. •

Expresso São Crtstovão - Laguna -

7 horas.
Emprêsa Glória - Làguna - II 1/2

e 7 1/2 horas.
'

Expresso Brusquense - Brusque -

16 hora's .

Auto-;VlaçAo Itaja! - Itaja! - II! ho
ras,

Rápido Sul BrasUelro - JolnTlle - às
5 e 14 horas.
Empresa Sul Oeste r .tda - Xapecó - (Is

- 6 horas.
SEXTA-FEmA

Rodoviária Sul Brasil - POrto Alegre
- li horas.
Auto-V,iaçAo Catarinense

- 5 horas.
Auto-ViaçAo Catarlnense

,- II horas.

Auto-VlaçAo Catflrinense - LallUllla
- 6,30 horas.
Expresso São CrlstovAo - Laguna _

7 horas.
Auto-VlaçAo ItaJa! - Itaja! ..:.. lI! ho

ras.

Ex'presso 'Brusquense
16 horas .

RápIdo Sul Brasile11'0
às 5 e 14 horas.

:SÁBADO
Auto-VlaçAo Catarinense - Curitiba

-

R�p?2�a�UI BrasileJ.ro _ JoinvUe _

I Para casemiras, .!inlhos, brins, etc. p�ecisa-se re.presentante.
às 5 e 19 _horas.

. i
Ofertas dando fontes de referencias a "TECIDOS". Guarda-se sigHo.

-A6 thOVrals. ã Gaixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital.
u q- a� o Catuln.ense Jolnv1le.

- 6 horas.
Auto.Viação Catarlnense Tubarêe

- 6 horas. ----------------------------------

EXDrllsSO São Cr1stovAo - La� -

I7 horas.
ExpreS80 Brusquense - Brusqu. _

14 horas.
Auto·ViaçAo Itaja! -:- Itaja! - 13 ho.

raso
.

.

JilxpresSQ Brusquense - No.a Trento
- 9,30 horas. .

,

Expresso Glória - Laguna - ti 1/2
e 7 1/2 horas. . .

I

Joinvlle
também, para seu carro um DELCO -

o 8cum�Jador dos 6 pontos de vàntagem.

Para·v;'ndas e serviço procure' �s distribu.idores e concessionários da

GE'N'ERAL MOTORS DO BR,ASIL S. A.

REEMBOLSO POSTAL

t .

JqlnTUe

Curitiba \

Associação "Irmão' Joaqqim
rr

,

'.' I I
.

I
' ...... r- I" I i; ";�i"i' \", I' I 1',-;, I·j!\},r·""""""'i .....r�1<!!._r.I\..�t.__ ....

r; j1'-'\>I. I; 'I' - '_

- Agr.adeci�ento
A diretoria da Associação "Irmão Joaquim" vem, de público, ex

ternar. os seus melhores agradecimenLos' 'ás dislinlas senhoras, se

nhoritas e dignos cavalheiros, que se encarregaram, COVl a maior de

dicação e boa vonlade, das tendas nas festividades, que se realizaram

em henef íeio dos pobres -velhinhos, 'que se abrigam- no Asilo de Men

dicidade, as que enviaram. prendas, doces e comestíveis, aos exmos.

srs. Gnvernadçr do Estado pelas providêncius que tomou, por inter

médio do seu digno Oficial ele Gabinete, Coronel Comandante.' da Po

lícia Militar por ter gcnt ilmen le ceelido a banda de música para abri

lhantar as festividades, dr. Prefeito Municipal 'por ter providenciado

para 'o preparo do leito da Avenida Mauro Ramos, ás Direlorias do

"Democrata Clube" e Clube 15 de Ou tubro" por terem cedido, com a

rnaior gentileza, mesas e cadeir-as e ao honrado comercio desta praça

pela sua valiosa cooperação:
.

.

•

Agradece, ainda de modo todo especial á Imprensa local e-ia Rá

dio- Guart;já pela propaganda feita, aos srs. Eduardo Baron e Nicolau

�avas, que foram incansáve'is para o bom óxito do' nosso desiLerato,

ao sr. Emanuel Pereira de. Campos, que além ele s·er o orienLador es

forçado e eledicado ela DirelOl;ia na organização elas festividades,
� mui

to conlribuiu para o brjl,)lantismo das mesmas.

A toelos quanlos concorreram,. de qualqller maneira, para' o fim

Iwbilitanle de ri llxiliar a velhice desamparada, {) nosso -MUITO OBRI

GADO e que as bençãos de DEUS e de JES"C'S desçam sôbre os seus

Jolnvllie

Nova Trento

ÇuTitiba

Curitiba

Jolnv1l>l1 jures.
Florianópolis, 19 ele agôsto de 1918.

Clemenlino Fau�to Barcellos ele BriLto, presidente; Dsny OrLiga,
vice-presielenle; Roberto Moritz, procurador geral; José Livramento
de Abreu, 10 secrelário; Silvio i\'1achado, 20 secretário; Rodolf-o Ma

noel Vieira, tesoureiro e Nestor Luj.z Teixeira, sub-tesoureiro.Brusque

Jolnv1l.

V'alvulas- - ·Peças
ge'ral

SENHORITA!
A ultima creação em reiri

gerante é o Guaraná KNOT"
EM-. GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o está
acompanhan Nr'> a moda.

NÃO· F4ÇA
"CONFU.SOES'

, '.
.

Trat-e a sua Bipnqujte e fi(�rá
livre da Tosse e do Catarro .

.A bronquite. começa muitas
Vezes com um SImples resfriado.
Sob'revêem, então, a tosse rouca
sêca ou sibilante. o cansativo
chiado no peito e a Obstrução
das vias respiratórias pelo ca
tarro mucosa ou mucopurulento.
:Estes são os sintomas da bron
quite. E muitos procuram com
batê-los. E' um êrro. O que cÍeve
ser combapda é a bronquite _

causa e OrIgem daqUeles males
- porque' quando· os bronquios
estão inflamados podem' surgir'
graves- complicações nas vias
respiratórias.
Para tratar acertadamente.·�

lilfla,mação dos bronquios. existe,
agora. um eficaz preparado. E'
o Parmlnt, que age direta�
mente sôbre as mucosas inter
nas dos bronquios, descongestio_ \

naIldo-as completam,ente. Tra
tad�' assim. na SUA origem. a;

bronquite desapareee e desapa
recem também a tosse, o catar-, ..
1'0 e a opressão do peito. Par
minI t�m' proporcionado alívio,
a muLtas sofredores. Se O Sr ..
sofre· de bronquite ou traqueo. ,

brtmqulte, peça na sua farmá�
cia um vidro de Parmlnt_. ..i'
P-16

. t

J
I, .

accessorlos

Rádios
o maior sortimento do Sul do Brasil

em parao VALE D0 ITAJAl
froeUl'em na

IAg�.et.
Progresso,

LIVR,ARIA 43, LIVR.ARU
ROSA

especiai.Preços Oficinas e Revendedorespara

IV.
S. deseja cooperar na grande obra social de recupéração

dos mendigos '? Apres�nte sua idéia ou oIereça seus serviços, dei..
xando seu nome na lista de Voluntários da Ação Social Uatari
nense, em pOder desta ·redação.

,
-

Importadora Americana
SUCURSAL DE CURITIBA

BOM NEGOCIO Praca Tiradentes 337

Aceitamos pedidos por reembolso postal ou aéreo Remessa com urgência
para quem .possue de Cr$ 10.0GO,00 até Cr$ 100.000,00 renda
"erta de 10 I· ao ano com recebimento de juros mensais

�furmaçõ9s nes� l�dação.
.

!_- �-�---- -�--------

. \

, '

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANIVERSARIO

DES. GUEDES PINTO \

'Ocorre hoje o aniversário nata

-jício do exmo sr. desembargador
. Joaquim 'Guedes Pinto, juiz apo

'sentado do nosso Tribunal de Jus
, fiça.

Ao integro magistrado as nossas

-felicitações.

DR. ANTôNIO G. ALMEtDA.

Aníversaria-se, hoje, o .nosso dis

tinto conterrâneo sr. dr. An lônio

,G. Almeida, Sub-Diretor da Peni

tenciária do Eslado 'e provecto cau

,'sidico no foro local.

Muito estimado em nosso meio

<C nos círculos culturais, aos quai�
SlJ impôs desde quàndo acadêmico

pela sua inteligência e talento, �
prezado conterrâneo receberá ho-

.Je fartas demonstr-ações de estima

-e apreço, a que jubilosaments nos

associamos.

JACOB TAVARES
_-I.. efeméride de hoje consigna o

.aníversário nalalício do prestirno
,'<;0 cidadão sr. Jacob 'I'avares, nos

-so prestigioso cOt'religionário 'resi
dente em Tijuc."
Chefe de família exemplar, cí

.dadão probo, o nataliciante que
.desf'ruta de ilibado conceito na so

cíedade tijuquense, neste f('liz

.eevento, lerá, por perto, as homena
:;gens de sus concidadãos, às quais,
jll'azerosamente juntamos as nos

.sas.

-0-

RODOLFO VIETRA

A daLa de hoje é particularmen-
1e grala para quantos têm a ven

'lllra de pri\'ar do convívio amável
,<tio estimado conterrâneo sr. Ro

,dolfo Manoel Vieira, velho funcio

nário da Deleg'acia Fiscal, hoje go,-

21lndo merecida aposentadoria. Pois

que é a do seu aniversário natalí-
':cio e propicio ensejo a que os seus

�migos se acerquem do venerando

.:aniversal'iante comungando dá ale-

.

gria que. ao seu espírito deve !I'a

zel' o transcurso de mai,s um ano

de existência feliz, porque cercada
-<Ia estima, e da consideração de
todos.

De nossa parte, é com prazer que

,compartilhamos dessa justifica'da
:al�_gt'ia, formulando-lhe os mais ar

<lentes votos de felicidades.
'

- a prendada senhorinha Car
men Melo, hábil dactilógTafa do D.
O. E.;

o H8TAOO _, Terca-felr. 22 G'a Agosto ele ft48 3
-'--'�------'----------------------------------�----�----�

Grande ftsta IlÍfanlil
Conforme �nunclamos, realizou-se domingo a tarde, no CLUBÊ

"12 DE AGOSTO", a FES'I\<\. INFANTIL, oomemorafiva á passag�m do

aniversário do veleiano centro de recr-eações sociais desta Capital.

ÁS 15 horas já era enorme o movimento nos salões do Clube, s�n,.
do que depois das 16 horas começou o "show", sob uma atmosfera 'oe

da grande espetativa, em vista do que se comentava em todas os setores

Costa. Juiz de Direito ela Cornar- de nossa sociedade .

ca dê Tijucas, do Estado de San-
Sabenelo que o "show" \'Í1Iha sendo .organ isado e pacientemente

ensaiado pela piendada senhorinha MARrA L,GIZ CAlMPOS, éra na

- a sracícsa Lia-Terezinha, di- ta Catarina, na forma ela lei, etc. í

ural que os presentes aguardassem o inicio dos números com verda-

luta f'ilh i nha do sr. CelSO!l C I
Faz saber a todos quantos o pre- deira ansiedade.

1,
ape a,

di

runcíonano da Alfândega. sente edÜal de praça, com o pra- Assim, depois daquela hora, tiveram inicio os, números, prece l�

zo ele 20 dias, virem ou dele conhe-
dos pela

cimento tiverem, que no dia 19 ele

setembro p. Y., ás 10 'hor'as, nesta
cidade e Comarca ele Tijucas, á

porta elo edificio da Prefeitura

Municipal, o porteiro do audító
rio. trará a publico pregão de ven

da e arrematação, a quem mais

der ou maior 'lanço oferecer aci

ma elo preço i!e sua ayalia$ão, os

bens abaixo discriminados, separa
dos para pagamento das custas e

demais despesas do arrolamento

elos 'bens de '}Iaria Anastácia de
Azevedo : 1) 'Cm terreno silo em

Porlo Belo desta Comarca, com

19, 80 metros de frenle, por 39
dites ele fundo, 01.1 seja a área de
772 melros quadrados, fazendo

participam o nascimento dé SUa filha Jten te á rua geral e Fundos em

terras ele An l ôn io Custódio, ex-

ISETE :'IfARIA VIRISSD10 DA SLVA tr 'I1 emane o ao norte em terras de

ocorrido a 19 tio eor reute na )Iater-
Margarida 8e\'ali f.' ao Sul Iam-

bém com a rua geral, a valiado por

CI'S 500,00. 2) Outro ter-reno sito

lamhérn em Porto Belo, com 14

metros ele, frente que fazem á
rua Dr. Hercilio, Peelro ela' Luz,
por -10 ditos de fundos, com a área

de 560 metros quadrados: extre

maneio ao Sul com a rua Dr, Lau

_ em 1501, diante do Cabo de 1'0 Muller' e ao Leste em terra::; de

volutas elo Patl'imonio Mll1Jicipal,
avaliado por Cr$ 300,00. 3) Uma
ea�a pequem(, de maeleira, �ecli1'i
,CReia no, terreno descrito ·sob. n.

1, a\',aliada pot Cr$ 300-:00. Quem
ditos bens quiser anematar, com

paeeça no dia., hon\ e -local acima
mencionados. E,

-

pal'a que chegue
a noticia ,ao conhecimento de to

dos, mandou expedir o presente
que ele\'erá sel' afixado no lugar
do costume e reproeluzido no ,jor
nal "O ESTADO", ele Florianópo
lis. Dado e passado nesta cielaele
de Tijucas, aos dezoito dias do
mês de ag.;.osto do ano de mil no

vecentos e quarenta e oilo. Eu,
(a) Gel'cy dos Anjos, Escrivão, o

dactilogl'afei, eon feti e subcl'evi.

(a) Belisário Ramos da Costa _

Juiz ele Direito. Está conl'orrr:e o:
original, ao qual me repol'to e (Iou
fé. Selos afinal.

.Q. '.
'

.coclal
... o distinto jovem Antônio AI.

meridros Paladino, filho do sr. íta
lo Paladino, guarda aduaneiro'
- o interessante Hamilton: fi.

lhinho do sr D, .

• .l' I ancISCo Prazeres
comerciário;

,

-,-

UJ,i\r.'\R SILVA

e

STELA YJRlSSDLO DA SILY'A

nídade de Florianópolis.

Bíguaçu, 2:3/Sj48.

ÓUV.ERTUSE
A Orq uesf.ra Juven i l executou uma bonita página musical, sendo

que rói vivamente aplaudida no l'ina l da execução.
'A.JPR<ESENTAÇÃO. .

A apJ'C'senlação
í

eve como .intei-prete, a inteligenle e mui graciosa
io vem lUAR,CELE ABRAHA,M, aluna do Colegio "Córação de Jesus",

'Ela declarou com bastanle pntusiasmo, as seguintes palavras :

"Sabeb porque r-stamos aqui?
Para [lançar, direis ...

,Sim, para dançar, mas também para homenagear o velho Clube

"12", com a mortr-sta contribuição ele nossa art.e, pelo seu septuagési-
nlO sexto ani ve rsár in. •

Doze, palavra tão pequena, quanlo desprelenciosamen I e singela,

no E'nll'etanto, e que estas quatro Ietrinhas dizem'? Responclam os co�

rações maio; ve lhos que nós. Para uns relembram a mocidade, e, tal�

vez a infância, época erri que, como nós, se divertiam nas domingueí

'r as in Cantis; são nossos pais . Outros, mais antigus, relembram-se ape

uas da época Ilorida e já distante, ela mocidade. S[o os que nos de

ram o Clube, são IlO�SOS avós.
Como Le'stel1lunho ele gratidão, pelo p recioso legado que essas duas

gerações nos deixaram, o.fr'l'ecemo-lhes nossa singela homenagem. de

elicando á Diretoria, que tão sá.hi arnen l c dir-ige esta íradioiona l S?,cie
dado, o nosso agradecer expressos nos numeres 'que se seguem:

.(,OR("RIOS DA Pl'tli"JAVEH_\. - Trecho musical muito bem exe

cutado pela jo . em TERE;(,I:\'HA SOUSA,

Bo.:vm,�HrA '.PRISTE - p'oema delicioso do poeta OJ:..EGARIO MA

R r :\.:\0, numa inl erpretação ótima da jovem l\lAB.Y LIGOCKf, sendo Q.

fundo musicar, CIO piano executado pela jovem Wanda Spoganicz"

QCISSAj'j - ótima .ínl erpretação da graciosa MA'RL,EN'E ABRA

liA,yI, o que bastante aplausos alcançou,
LA C (('M'PAliJSITA. - Número ele sanfona, com o jovem N'ILTO:'{

GOC\'ZAGA, aliás muito bem Locada a celebre musica, ,mundialmente

r-onh ec i da.
RO:'oiDO ALLA TrRC.-\ - 'I'recho musical de F_ Bu rgmu ller, da

ópera 68 n. 3, numa estupenda interpretação elo jovem LliIZ R. RI

CHTER.
I

AL,TA - Belissima valsa ele AUR:t,Lro VAVA?\CAJi�'L'I, a que deu

moti \'0 ao bailado muito bem dansado pelas jovens TEREZINHA SOU

SA e ANA MA'RrA COCTO, sendo que o ;I\fnelo musical.foi elado numa

inLel'J)l'etaç:50 de WANDA S'POGf\;NtCZ.
MARII:\fA - Fox, do compositor DORtVAL CAllMI, numa esplel1�

elida- intet'pI'etação ele m'SOLETA MEDEIROS.

ü MU!\iDO DA TANTA::; VOLTA.JS - Uma aplaudida interpreta

ção e declamação de !\�ARL-E:.�E ABHAHAM.

la VAúSA DE DURAND - Uma bôa inlerpretação ao piano de

TEiREZINHA SOUSA,
:ESiP_I\iNHOLA - Belíssima eançã'o na,politana, numa interpretação

mag'isLI'al da senhorinha MA'RIA DE LOURDES CAiMPOS, 't'estida a

cal'alel' que hailando e cantando. empolg'oLl a assistencia:;' que l)r"ül:'I'om

peu em aplau30s calOl'Ol'OS logo qne term'inou o número. Os acompa�

nhaI11ento� ,musicais foram feitos por NEUSA RICHTER.

l\off.XUE'r.o - Encenando este brilh,antissimo ",show", ,foi execu

taelo um delicioso minueto, sendo que as jovens MAJRIA DE LüURDES

DOMlH\ONI e ,i\IA'RY LIGOCKI estavam vestidas a caratel', relembran

do assim os faustosos tempos de EI-Rei Dom Pedro I. ...

E8te numero encantou sobremodo os presenles, pois as jovenS
dansaram o minueto, gTacioso e .fi,dalg'o, no centro do amplo 6a150,

ele modo que toelos puderam vêr os- graciosos tregei'tos das galantes
interpretes. .... .

'

1.jma \'ivissima ,salva de palmas encerrou o "show".

DAWiSAS...
-

Com todos as mesas super-lotadas, pela n()s�a melh-or sociedade

local, o mundo in.fan ti I ,deixou seus progenitores em seus lugares e

começou a dansar animadamente; ao som da sempre animada OR�

QUESTRA EX,CL,USIVA elo Clube, sob a regencia do amavel maestro

HUG.o FRIEYEP-L'EBEN.
Devemos salientar aqui o esforço e a grande bôa vontade da

�en:horinha i\IARrA LUrZA. CA'MPOS, qlle ,foi a alma do "show" orga·

nisando-o, ensaianelo, pI'ocurando da mel-hor maneira dar Ótin'lO dé�
scmpenllo a missiio que se compromeleu dar junto ao Clube.

ISeus esforços foram enormes e a senhorinha ,MARIA CA�vr:PÜ'S
não esmol'eceu ante os embaraços, aliás suaves, que encontrou.

Francamente que não espera\'amos que o "sho\\''' .fosse tão bri�

Il1ant(' Cf,1ll0, foi, pOl'que a larefa él'a, reeonhecemes, árdua e requeria
gTande dose ele boa vontade.

conclueçãoda 1
. Os elementos CJue tomaram parle no-"show", ti\'eram gTande cari·

lo ,'eu encaminhamento deaClal?oa,glnta nho e enlllslasmo em executar suas partes e lodos cooperaram de ma·

,
' u es ar .

t' d
' .

t
.

,

SEi acôrdo, ainda, com O ser solicltado ne1ra. es npen a para o oom ex! o. da tarele de domlllgo.

ao SI'.' S�cretário ela Agricutura , . �ossos aplausos a todQS os Interpretes e executantes, que noS

comparecimento à

,Assembléia
'� sel�

I
Cle!lClaram na F,ESTA Ii\F..<\'NTIL ele nosso querido "12", bem como oS

clarecer sôbre o assunto.
,pala es

paI: elos Jo�ens, pela cooperação dada á reunião, de tão grata recor..

'l'Fa�EGRAi\fA
claçao.
----------------------------------------------------

o sr', deputado Eiase Fa,:aco, r,efedu- Dl'se ao Pôsto Telegráfico Km. 104; da li- ec a ç
-

nha ele São Francisco, cujo término, ao
ra ao

qUE estava informado, datava de março Para os 'Jins convenientes, declaro aos interessados que, nesta da-
do corren te ano. Falou sôbre a grande
ancieelade dos agricultores daquela zona

ta, o Sr. Theodoro Ligocki deixou, por sua livre e expontânea vontade,

de se.> aproveitarem daquêle Pôsto e nes-
O cargo de Agente da UNIÃO BRASILEIRA DE COMPOSITORES. (U.

sas condições propôs um telegrama a 'B. C.), nesta Capital.
Direção da Rêde Paraná-Santa Catarina D I t b, BC aro am em que, para substitui-lo, foi nomeado o Sr. Abelar�
no sentido de ser aprEssado aquela inau-

guração. O que foi aprovado, unânime-
do Sottza, com quem os interessados poderão entender-se à ·rua Voitor

mente. M,eireles n. 18 - Sala n· 2, elas 9 às 12 horas e. das 14 às 17 horas diá..

i\{AIS U�IA INDICAÇÃO riamente, à excepção dos domingos.
O iJi'. Wadelnar Rupp, da U. D. N.,

entrou com mais uma indicação. Desta
Flor ianópolis, 23 de Agosto de 1948.

'Vez, sôbre a reconstrução de uma pon: João Vieira, Representante Geral em Santa Catarina.

te, em Campos Novos.

'Após, a sessão foi encerrada e outra a
,-

d
.

t d PRr����!;i���.!�WH;ii.--.. , cas·saçao o r�Uls roo a
AMÃLIA BoHM

RIO, 23 (V. A.)' - ;Terminará se- 'mentar- declarou- ter já concluido

Comunicam aos_ parentes e peso
gunda-feira o prazo para a entre- o seu trabalho. E o senador João

soas de suas relaçoes o contrato de ga ao Tribunal Superior Eleitoral Vilas Boas adiantou 'não sei' sua.

�a�:���Ji� �u��t filha MARIA, com

II
da defesa elo Partido de Represen- intenção acrescentar nenhum ele-

.

EWALDO QUINT E'
. 1 aç�() Popular no processo de cas- mento novo ao processo.

�LZIRA B. QUINT saçao do seu reg'Istro requerido D L f
'

Ces
a arma, o ministro Sá Fi-

0l1111IUCam aos_ parentes e pes-' pelo senador João ;Vilas Boa
soas de suas relaçoes ,o contráto de I

,s. lho relator do prooesso entregal'�,

casamento do seu filho HÉLIO com
O senador pessedisla Dario Car- segunda-feir?- o mesmo ao procu�

a srta, MaM�Jit�\:IÉLIO I d�so � ? a�\'ogado do Parlido do rador Luiz Gallotti e os respectivos

Noivos I'
sI. PIIlllO Salgado. I autos, a fim· de receberem pare�

Estreito, 20-8-48. ..�:
Falando aos ,jomalistas o pada-j cer.

Edital

Hoje, no passado
A DATA DE HOJE. RECORDA

NOS QUE:

São Roque, oficiais e marinheiros

'cte André Gonçalves, tiveram mos

Lras da antropofagia dos nossos ín

dios, pois que, um marinheiro,
atraido para long'e da praia, fôra

morto, eOl'lado em pedaços e comi

do, depois de assado;
•
- em 1624, os"'Capilães i\Ianuel

Gonçalves e Luiz Pereil'a de

Aguiar, emLoscadas nas proximida
des do Cbnvento do Carmo. na Ba-

hia, atacaram e YenCE'ram um con

Ungente de holondeses;
- em 1631, depois de atravessar

I) Bebeeibe, o Capitão Barbalho

l:ll1çou fog'o a um poiól que os ho

lanele�es linham ao abrigo elo

Forte Bmyn;

110S.

André !Yilo Tadasco

- Em 16f18, no Arraial Novo

(arredores ele Reci f('-Pernambuco),
faleceu Antonio Felipe Camarão,
herói da g-uena conlra 08 holan

deses, onele pelejou desdc 1630.

Antes de· se tornar cl'ist1ío (4 de

Março de 1612) chefiava a gTancle
I.ribu dos- Potiglla ras e ao n{orrer
linha o poslo ele Capitão-mór .

- em 1839, o Comandante da es

quadrilha' imperial em oP('r�çõ('s
eo Rio Grande do Sul, Gl'eemfell,
apodero u-se elos lanchões "IUo

Pardo ", 'Trldependene ia" e "Se-

tembrina ", que Garibalcli, ao se-

guir para' este Estado, havia en

LI'egue ao Comando de Zeferino

�)lItra ;

FAZEM ANOS HOJE:
- em 1855, no Rio de Janeiro

- o sr. Edmundo Brust, concei-
falecru o General José Joaquim d�

tuado comerciante em Mondaí, Cha- Lima e Silva, Visconde de Magé,

pecó;
nascido na mesma cidade em 26 de

_ a exma. Sl'a. d. Onéli� Cunha I JiJlho de 1787;
.

• Jll'azeres, espôsa do sr. Francisco
, -9

em �863, �o Rio, onde nascera

Prazeres, do comércio local; I' em_
�7 de Janell'o de 1808, faleceu

_ a exma. sra: Ofélia Cúneo da r
Je-30 Caeta.no. dos Santos,'glória do

Cosla, espôsa do sr, Manoel Cos-
palco bl'aSllelro;

'{a;
- em 1855, nasceu neste Estado,

_ a gentil senhorinha Leonie
fa�ecenelo a 2 de Janeiro de 1929, o

,Oliveira Santos, iilha ,do saudoso
General Carlos Augusto de Campos;

'�ontelTâneo tte. Belisário Santos;
- ·em 1892, faleceu o Proclama-

_ a gl'aciosa' senhorinha Wal-
(:01' da' Hepública, Mal'echal Manuel

,quíl'La Mel'izio, filha do sr, Pedro
Deodoro da Fonseca;

ME'rizio, do a Ito comércio ele Brus-
- em 1896, o Congresso Nacio-

que;
na I rejeitou os protocolo� i talia-

t-'ara as peSfi,oaB de fino
,

- () distinlo jo\Cem E\'andro, fi- paladar Café Otto é
,lho dosr. E\'andl'O LUZe Moura; l

..

"I .em par.

Ju.izo de Direito da Comarca de

'I'iiucas
Edital ele praça, com o' prazo de

vinte elias

O Doutor Belitário Ramos

Data supra.
O Escl'ivão: Gel'cy dos A<njos

Assambléia ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Viage com conforto
,

'

pelo

«RaPIDO. SUL BRASllEIRO»
Uiariamente entre

FPolís, - - Ita jaí 0·Jo invile-Curitíba

,4GENTES'
Fiuza lima & 'Irmiu'

s .

POíRIO AlfEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N,· '68 1,· ANDAR
\ '

CAIXA POSTAL, 583· TELEFONE 664,0· TELEGRAMAS: .PROTECTORA.

Ag.enca Geral para 8t8. Vatarna '

I Rua Pelípe Schmidt, 22-Sob.
. I

Caixa Postal..69 Tel. "Protectora" FLORIANOPDLIS

.

,

. ..- I
A DIVUlGACAO I

Hevisia do Paraná para o Sul do Brasli I
Intercâmbio Culturcd '

Económico Financeiro
Publicidade mensal. -. Assinaturas e Anúncios.

CAIXA POST !\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.À CAIXA POSTAL, 245 _:_ SÃO PAULO.

.

Ouçam, diàriamente, das 10 às [4 horas, as audições da

ZYH _, fi Radio. Difusora de Laguna,
970 kilociclos onda de" 300 metros.

Laguna - Santa Catarina \ - Brasil

FRAQUEZAS EM GERAL
COMPRA-SE QUÁNTIDADW' E- V I N H O C R E OS Ó TA DO

PAGA·SE BOM PREÇO. TRA;t·.-\H «SILVEIRA«
Á RUA CONSELHEIRO MAFR \. 41, " " .

�������ÓPOLIS .; CAIXA POSo Encerodor
..... , "

� . . . . . Tendo necessidade de comprar-
NÃO ESQ U E ç AI .

I
uma ENCERADEIRA ELÉTRICA,

A Tintur
.

C
•

di
- afim .de facilitar minha profissão de

arra ruzerro rspoe ago ENCERADOR tomo a liberdade de
ra dos �elhores profíssionais ela apelar para a� pessôas de bom ca

I cidade para Iavar, passar e tingilll' ração, �fiI!l de conseguir .reunir. a

I' pelo sistema suíço. lmp,OI:t�nCIa necessár-ia
.

a refertda
.

R 'Y" 'd t 4M F aqursiçno. Muito ,'rntn fl('�-lh(', o
. ;LIra e·n es .. - one 1022. Encerador JOSÉ DE OLIVEIRA.

iV·
.

�� iAP.;e.6
I .��'W•••
I .

.

Á,cido sulfúr ico; 2 Torres metálicas' de 30 .metros,· cada uma,

I
co antena tríplice; Gerador para fabricação de hídrogênio ; .Ma-

I
caco hydr áu lico, marca Blachlaw Jack, para 12 '�oneladas; Ba-

teria completa para 120 volt!" e 650 amperes,' equipada com qua

dro e chaves; Bomba de ar, manual, CO�l tripé; Manometro para

I
garrafa de ar comprimido; tanque 'de zinco, com bomba, para'
600 litros; Lâmpada extensiva, com 22 metros 'de fio flexível;
48 metros de fio flexível, para lâmpada extensiva, etc.; cabo elé

trico flexível; Gar:t'afas para ar comprimido; Jogo de mola,
comptato, para auto' Ford 1929; Balões para hydrogênio , Supor
te para pneus; Pneu grande e câmara de ar; bomba 'completa
para tambôr de _;;as'olina; Máquina de furar elétrica; Ventila
dor.

Ver e tratar no aeródromo do Aéroclube, em São. José.
\

Informações no Escritório de Asteróide & Cia.
'

.

Praça 15 de Novembro n? 22'- 2° andar - Telefone, 1.388.

,. .. .... . ::0..=-:-:---:-:-..-.�:-:- .-.-:-:��-.-,OB�taihâ�-Barriga-Verde
CHEFE DE ESGRITóiUO foi constituído de' eatarínensee

Conhecedor 'de tudos os servi- destemidos e o "Colégio Bar

ços de escrítorío procura coíoca- ríga-Verd�", usará a mesma

'ção na Capital ou uo inter-ior- -, bandeira.
Cartas para"CHEFE", Rua 'Vid�l l-Cil.lIl.panha pró-I1TrO"" �

Ramos, 52 - l\'ESTA. C. A. Xl d. 1'6.,.�i
,

Seu processo de neturaltzação
ainda D30 foi despachado?

Escreva sem demora ao Escl'itorio Juridico e AdminiStraUvo
Caixa Postal 4.132, -Rio de Janeiro solicitando informações. Esse Es

orítorto se encarrega de acompa-nhar e requerer no. Ministério da,
. Justiça o que nec.essario for á sua eoncessão, bem como, de registre
.de çliploma, divórcio e novo casamento, certidão de nascimento e de
easamento de qualquer parte do Paíz. \

.

.

Ouçam, diar iainente, das 12 às 13 horas

ZYO·9 - �ÁDIO TUBÁ

"A Voz' das Terras de Anita" ,

Frequência 1530 Ides, - Onda de 196 metros

T"EBARÃO - SAl"TA CATARINA

D TllOGR A FIA
Correspondend a

Comercial
Confere
,Diploma

METODO:

Moderno e Etic;enta
.

DIRECAo:
Amélia M. Pigozzi

RUA ALVARO DE, CARVALHO. 65·

SRS. ASSINANTES
Reclamem . imediata

mente qua�quer' irre
gularidade 'na ·entrega
de sêus iorrieee:

& u(fÉ.N()Ã.§ If!J:BV�Ãb'" ,

ce. os prorr.'''1li6 113 lII"il(�.li't>
�eje, .d lIloenç1Ml nerV4II1l1IfI. qi!l.ll4'"
ln! tluilÚl .l1li tem ''0, 1110 1ll1slu •.ot
'dmilirl:!!Du l'e!l!1ll!diáTeÚl. O e:tl!r��<I't
<W�tI, trllto dll' lporlnda, M Il't4
,r.�4ilear 011 indivf4mo. cafe�dílÍê fi
�� eaformldad... O Sillrrtiftll �ii
�l••ftl li. Doe1\!;u lIIcaflltaW IÜl!rP""
j. li. A.Bb.I.,érl•• I1t:lCl 1\'/11:111.", t):u

teltam�te 011 400&_ lI..rv.1WOJ �\;

....._ •• It•.:c D.....r. Jljl. to.iI.t

Dv. CLARNO
GALLETTI

ADVOGADO

G.

. Crjm. II cíveí

Conatituição do SocSedad••
NATURALIZAÇÕES

.

Titulo., D.CI�arat6rio.

..e .

, (

FERIDAS, REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS

EUxir de Nooueira
Ij Medicação auxiliar no tratamentc

da .ifIJi.
..... .,

.

Olee de Peixe

Elcritól'io e Residencia
Rua Tiradwntu f:t.

FONE •• 1468

,

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

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

LEIAM A REVISTA
O VAlE DO !TAlAI

I

•. ,reune som ... acabamento ••

solidez ... no piano perfeito]
Além de vários modêlos para
pronta' entrega ... êste maraVl- .

lhoso piano pode ser seu hoje
'

mesmo, através do plano da

pagamento 'a longo prazo!

SuhwartzillilDD
REPRESENTANTE
para Santa

KNOl'
Catarina

':;;/A
Cx. 134 - Tel. KNOT

Florianópolis

Muitas felicidades pelo nascímers

to de seu filhinho I

Mas, não esqueça, que o melhm

presente para o seu "PIMPOLHO'"
é uma caderneta do CRÉDITa
MUTUO PREDIAL.
........................ "0 .

O TESOURO
Da instr-ução está ao aloanee

de todos. Dá esse tesouro ao
\
teUl

amigo analfabeto, levando-o a um
curso de alraherização no Grupe
Escolar São José, na Escola-Jndus
tr ial de Florianópolis ou na Cate.
dral Metropolítana.

.. elA CATARINENSl

OE TRANSPORTES AEP.EOS lTOA

Casa no centro
Vende-se uma, para' reei

dencia.
Escritório ImobÚiárit> A,

L. Alves.
Rua Deodoro, 35.

.

"

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

COMERCIANTE: _Dá um 11-

.

no à Bíblíoteea do centr� �
4.éinioo Xl á. Fel'eJ"e1l'o. Go&-.

tMbuirb, 'tsaim•. para :ti ,(ll�
elo cultural doa' e.tartn....
ele amanhA I

• .o
p

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(') ESTADO:::'Terca.felra 22 �e Agoslo ele "48 5

,ae4i�. iA.sl._O$ ��.'
. Da Fábrica

\

ao consumidor. Grande estoque recebeu ii firma distribuidora
«Fiuza Lima. & Irmãos» - Rua Conselheiro Malra 35 - Fone 1565 Fpelis •

Transpor,tes Aéreos Bandeirantes 84·.
dia 24 Escritório: Rua João PintoComunica aos seus fregueses e o público em geral, que do

do corrente em diante, extenderá a sua linha normai até Araranguá, n.O 18 -- Florianópolis
nesLe Eslado,

Para o sul: 3a e 6a feira - Para o norte : . 4a feira e sábado.
Agen[es: Z. L. Ste

í

n er &: Cia. Rua AIYal'O ele Carvalho, 1 -r-r-' '1:ele-1'
fone,: 1.402 - Telegr.: St e iner.

. _

' ..

�
� fi H ijO iA tiWAtTlílJitlJJtt1ilJw:eMWlil!JZlS
C0\lP.-\:\HU QU(\UC\ RI!0DI.\ RR.é\SILE1RA
"rr,_� ri! \ "I"_ \" \,:,', ',r r- "1"1' 1>"11 IIR. r o f� HI \I�lí II'·) .-\'"nj Cai� .. Postal 137.9,5.1.0 PAULO

,
.

OOMPANHIA -AlJANCA DA lAIA-
1,....... U'ie - ... :... A 8 A
oe.Dloa • IlJUJJIU'O:EOI

Cifr�. do Balanço dl.1944.

CAPITAL E RESERVAS
Responaabilideries

- RecetlP
Ativo

c-,
Cr$

/

80.900.606,30 \
5.978�401 ;755.91

67.053.245.30
142.ff6.603,Sc

98;687 .816,�o
« :16.736,401.306,20

«

•

Sioietro. pagou nOI! 61timol 10 anal

Re.po:IJ.aL ilidadee

Diretoreat
Dr;�Pamphilo d'Utra Freire de' CarvPJlbo. Dr: FrancIsco

, Jde Sá, Anillio MlIllllorrll,: Dr. Joaquim .Barreto de ArauJo
e José Abreu!

1m -,.

TABA
. ,

I '. .

� , i·

. .
. � �

'Se ricos quereis fica'
De rnr do facil eleg�)
Fezei hoje uma inscrição
No Cedito Mutuo Predial

CASA MISCELANEA dístri
buídora dOI Rádiol R/'C. II
Victor, Válvulu e Discce,
fi ua Coaeelheiro Mafrd

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

Rua João Pinto n. 6.

Drs. NUNElS VARELA e ANTENOR

TAVARES

Advogados
Cansa civeis corncrctaís, naturatt-.

zações, consuftas e pureceres
Das 9 ás 12 e das 16 ás 18 horas

.

Escritório; Rua Trajano, n. 33, !O

andar

Florianópolis

,.

CASA
.

Vende-se uma com 8 comparti
mentos situada em terreno de

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

melros.

Preço o-s 35.000,00.
,/

, .

N. 16 cr$ �SO,OO
Suissa marca Mila. montado
em 6 rub,.. Mostradores de
diversa. core •. Caixa de nique!

N. 16-A cr$ 250.00

N 4 cr$ 220.00
MA RCA CONDOR

O me.mo com vidr", gro••o

MafcP Weligo

.

Tratar à rua Joinville (D. Jaime
Câmara na. 11.) Nesta.

.! Tinturària Cruzelro é 'a que
melhor me serve - 'I'lradentes,

4:4
.

•••••••••••••••••••••••••••• 0'0

VE.\'DE-SE
"Cm bonito grupo estufado com

três peças e mesinha ele centro,
.

complt>larrlpíle novo. 'Ver á rua

Almirante Lamego 9.
I •

... ,. 1· ......

VENDE:\I-SE POR MOTIVO DE

VIAGEM
Móveis de sala, em perfeito es

tado e de quarto, 1 rádio marca

Esparto - móveis, diversos reló

gios de parede antigos, tudo em

perfeito estado, 1 cristaleira e di
versas louças e mais alguns obje
tos.
Tratar á Rua Bocaíuva, 13

& PASTA DENTAL
ROBINSON

�aixa: de niqueI fabricação
'it",Jiana

.

Altura 9 cm.

N 4 A cr$ �40,OO
O melllmo com repetição.

Nosaoa relogios são' aoompanhado. dos re.pectivo. certificado.
de garanti0.

fEÇAM-NO,s CATALOGOS 00 ENVIAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO

Curitiba - Pr o ço Tiradent.. 260 - Pqraná

DR. RAFAEL G CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS

. . .. .....�..

SE A SRA. GOSTA DE

FIZER pio EM CISA •••
Pão é alimento de 1.. importância.
Se prefere fazê-lo em casa.. tome

nota: o Fermento Sêco Fleischmann

assegura a alta qualidade do pâo,
no volume, na aparência, na textura

da massa e no sabor. Dispensa a re

frigeração, pois, para conservar suas

grandes. qualidades, basta

que seja mantido em lugar
sêco e fresco. Veja a receita
nos dizeres da latinha

FERMENTO SÊCO

Produ\o da Standard Brcnds af i\r�zil" Inc.
f lho iH JA4lIEIPO

J E··E P S
RECEBEMOS PEQPENA QUANTIDADE PARA PRONTA ENTREGA.

TIPO MILITAR PARA USO CIVIL - PREÇO. 40.000,00 NO RIO. DES
PACHAl\fOS A PEDIDO PARA O INTERIOR.

EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.

nUA SILVEIRA MARTINS, 110 - RIO

Não� peree-
Cofre

Telefone para a Impressora Gre iaú Ltda. (te/efone

Berla' manual 767), e o nosso agente o procurará para receber
.

. lu �ua encomenda tipográfica, Serviço Esmerado. Entrega
imediata. Preços" sem concorrencia.

• O "Colég-io
'

Barriga-Verde" I Camisal, Gr�vata.i Pijamel,
esta construído o seu malesto-] Meial da., melhcres, pelol!' me
'lO prédio e necessita de sua' nores preço. 16· na CASA MIS
valiosa colaboração, 1. CELANEA - Ruae. Marr�.

Vende-se em ótimas

Elimensões internas:
condições.

Altura 61
ctms. Largura 47 e 36 fundos.
Trata-se à Rua Conselheiro ' Ma

fra no 35 - nesta cidade.

-\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Bocaiuva CINEMAS

«o EM O C R A T A -C 1 U I r- -_
Dia 28

Nova vitória do doAvaí diante

•

Programa- para o .mês. -Ire,Agosto
«seiree» com início às 22 horas

Nizeta (2), Sanl, Povoas e Felipinbo os artilheiros do Iider�iDvicto.-- Ari marC8U
para o Bocaiuva.�,TriuD.faram também 05 aspirantes. �i\ndrea King - Brice Benette

O cotejo que ante-ontem dispn-I 'Bocail1va - Luiz, flonduras e por 4 x 1, golas de Walter (3) e Boca iuva - Síilvio, Enio e Lau- .Alan Hale.

taram Avaí e Bocaiuva de todos os

I
Dinat-te ; Getúlio, Haroldo e Biguá; I Quido. O tenlo de honra do Bo� dares; Oswaldo, Hugo e Jair; Wal- "MEU úNICO AMOR"

aI1�d�s nã� consegu iu agrad�r o �[oaCir Medinho, América" ArQ e caiuva foi assinalado por !air. dir, Mário, Regis, Vitor e \Valace. A história palpitante de uma mu-

publico presente ao velho sta- Careca. . Os quadros Jogaram aSSIm for- Iher que ama e.qtfesacrifica a vi-

dium" 'da Praia de Fóra. Dirigiu a peleja, com regular de- mados: Juiz: Waldernirp Melo. da pelo seu único amor ...
. Embora, os numeros,os fatores de sem penha, o sr. Aldo Fen{andes. Ava

í

_ Rubinho, Benjamin e Pe- Suas canções eram evocações de

ordem técnica que empanaram o Na partida pr e liminar.c dispul.a- dro ; J. Vieira, Tavares e Romeu; _� tarde esportiva de ante-ontem sua alma e seus suspiros eram

sucesso da conlenda, os dois han- das pelos quadros . de aspirantes Wall.er, Linhares, Mafra, Quido e I rendeu cêrca de dois mil cruzei- ecos de um coração que sonhava

elos portaram-se como cavalheiros dos mesmos clubes, venceu o Avaí Rosa. ros. com um amor impossivel. ..

TIO gramado, não havendo um ún i- - .. --- . . __ ..__ . Censura: Livre.

co Incidente a reg'isLrar.· , Como No programa

:franco favorito, o Ava
í

conduziu-

,
O grande prêrâio Brasil de 1948-

se de maneira extranha, deixando ---' Nac.

que o seu leal contendor reagisse Preços: CrS 1,20 - 2,00 - 3,00.
durante g-rande parte dos 90 rninu- HOXY - Hoje às 7,30 horas.

tos ele jogo. As falhas que vimos última exibição

...

Direção �e PEDRO PAULO MACHADO
sen I a r < seu cos Lume ira "tra in", o ""'=====';""'="",============""";"';;"';;��;;'''';';;;;;:�;;''''';;;'';;;;;:;;'''';:;;:';;;;:;;;';;:;''';;''''======
Avaí deixou patente a sua falta de F d

-

A I' t C I
FOGO SIMBóLICO

�:��t�o. q�e BsOeca����T:ra��� ���ac�s����� eCO!�:!��B�N rco t etC!a '20_8�!a r!o�����rana a �:�:����e.:F���P;�::��co 1�1:1�� CO�:�l �o���:n�l�Ú�i:aa.I�]�r tão grande

di
., Marsha Hunt - William Prince

como Iremos sem o exagero de Nota Oficial _ 21 x 17. ta capital, 110 próximo dia 27, ás
'1 d

.

20 h
- Martha Odriscoíl - Hana M3.-

1 li irmos o leitor. A defesa "bo- Em sessão realizada nesta data Dia 20-8-48 _ Taubaté;x Lira oras.

quenso" não está em condições de foram tomadas as seguites delibe- Tenis _ ""V. O. desistência Lira.
Os alunos maiores dos nossos es- ray.

L d t tabelecimentos de ensino Iorrnarão Censura: Educativo (proibido
Sllpor ar o peso' os a aques, nem a rações: 3 A

.. -

das- provar as mscriçoes até 14 anos.
Jin ha de frente poderá .exercer 1 _ Proclamar a Associação associações desportí vas filiadas

no local do Altar da Pátria, que se-

grande prssão sôhr a defesa con- Atlética Baruiga-Verde Campeã' de Taubaté Esporte Clube, Ubiratan
rá armado no hall do palácio da •

t.rár-ia, pois apenas conta com dois atletismo da cidade visto ter sido Esporte Clube e Associação ÀUé- Assembléia Legislativa.
meias em excelentes condições, a única filiada que se inscreveu tíca Barriga-Verde para o Campeo- As autoridades civis

mas aquern de desencubi ti C
.' 'a!!uar.daJ'ão ali a chezada do archo- . .

.

esencu )Ir sa- para o respec IVO ampeonato, hca Barriga-Verde para o Campeo- � �

t
.

duzid 1 RITZ - Quinta-feira.
'l'l'sfato'rl'amente o paI}_el de arti lhei- cuja inscrição foi devidamente a- nato Masculino de Voleibol. e, que sera con llZI o por at etas

d
-

'1- Uma grande realização do
1'0 visto aLuarem recuados. O cen-. provada. 4 - Fixar a data de 23-8-48 pa-

as nossas corporaçoes nu ítares
ma nacional:

ter-forward Américo, em seu jo- 2 -- Aprovar 'as seguintes parti- ra ser efetuado o Torneio Início desde a divisão' do municipio da
, 1 li I d b t b I d V I ib I

-. capital com o de São José. SEMPRE RESTA ,UMA

go de exLréia não foi muito bem c as rea izac as e asque e o : e o ei o com as seguintes parti- ESPERANÇA
D· 188 "8 F" 01 Fará a saudação oficial o dr. EI-

suceqido, preocupado COI;no estava la - - � - <rguerrense x eas: Com: Luíza Galvão - Rogerio
. Taubaté?1 x 17 Ubiratan x A. A. Barr-ica-Verde.. pidio Barbosa, diretor do Departa-

em esbarrar com os zagueIros e
-

_. .
�

1 E
- .i\lexandre - Rodolfo Arena -- Ma-

médios avaianos, revelando-se além Dia 18-8-48 - Doze x Ubiratan Taubaté x Vencedor do 1°. mento (e ducação.
ria Fernanda.

disso pouco oportunista e sem a
- 21 x 20. Florianópolis, 21 de agôsto de �....._._.--..---..........-_-.......--_._...

Um drama de amor inesqueci-
inteligência que se exige de um Dia 19-8-48 - Caravana x 'I'auba \1948. CAJi'I'IPEONATO PAULISTA D]!; vel , .. Este é um filme PlI1 "{�lle
comandante de ataque. Entretanto, té - 23 x 19. Heitor Ferrari - Presidente do FUTEBOL mostra ao público brasileiro a

Dia 19-8-48 - Doze x Figueíren- Conselho Técnico.
se - 25 x 22. Visto
Dia 20-8-49 - Taubaté x Barri- Osmar Cunha

ga-Verde - 20 x 18. Presidente

pelos 'médios foram em muiLas ve- O esquadrão do Paula Ramos, do SLll, empatando ante-ontem com

zes impotentes para deler as in- campeão de 47 excursionou sábaclo o Clube ALlélico local por :lll1l ten

vesL.idas rios azürras. O guardião ullimo á cidade ele Silo .Francisco to.

Luiz, ·embora o número de bolas

Paula Ramos 3 x OlillJpict) 2
.

Sábado á tarde, no estádio da Os quadms foram estes:

F. C. D. efetuou-se a peleja ent,re

Paula Ramos e C. A. R. Olímpico, I Paula Ramos: Eddio; Valflôr e

Os quadros estavam assim consti- B t·em <disputa do dertame in1anto- Mário; Alcinlo e Arno; a lsta,
tnidos;. juvenil ele' futebol. Venceram os Marcílio, Orai \"0, Júlio e Damiani.
Avaí - Adolfinho, FaLéco ·e Ta- palainos pela contagem de 3x2, ·C. A. R. Olimpico: Os'yaldo, Dilson

"Vinho; Bitinho, Boos e Verzola; sendo os tentbs de autol'Ía de Jú- _e. W.ilson; Rosa, Marques. e Luiz;
Felipinho, Nizeta, Póvoas, Bráuli,b lia (3),. pâ.ra o vencedor e Aires e Aires, Campolino, Djalma, Macl]a-
e San]. Gercí. para' os cencü]os. do e Gei"cí.

f'oramus mais diversas, quem num

ou no nr-o pelotão. Longe de apre-

melhor adaptado ao' [ogo dos com

panheiros, irá melhorar nos futu

ros compromissos, pois coragem e

oombatividade não lhe faltam. Os

extremas Moacir e Careca, bastan
te assediados nada fizeram. A li-

Ilha intermediária, com todos

seus componentes bastante recua

dos, descontrolou-se completamen
te os zaguiros, embora auxiliados

nas suas redes, foi o melhor.

O ataque dos azues teve' uma

.atuação bisonha na tarde de ante

ontem, salvando-se apenas Póvoas

que. foi um esforçado, demonstran
do ser o verd.adeiro dono da con

tenda, com a defensiva adversá

ria quasi ,exgotada, voltaram ao

costumeiro "train" de jog>o, daí sur

gindo três belíssimos tentos. No

trio-final residiu o ponto alto da

equipe alvi-celeste. Adolfinho de

monstrou ser ainda o melhor guar
dião do Es.tado e Fatéco e Tavinho
nada deixaram a desejar.,Na inter
mediária todos regulares.

Os tentos fóram assinalados na

seguinte ordem:
1 ° - Póvoas, aos 3 minutos de

jogo; 2° - Arí ,empatou aos 5; 3°
- Nizeta desemp,atou aos 7 minn-I
tos da primeira fase; 4° Niz.eta, aos
20 minutos da segunda fase; 5° -

F'elipinho, aos 25 e 6° - Saul aos

40. Resultado: Avaí, 5 x Bocaiuva,
1.

,

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

os o Paula Ramos empatou
São Franci'sco do Sul

em

técni'co do �4vajSilvio Suarez, (I novo
Em dias ela semana passada fir- De parabpns esLão os alvi-ce[estes

mau contrato com o Avaí, o Lécni-
co Silvio SU:.I!·e.�, (fllt' jit oril'l1lou

conjllntos de prestíg'io no ""occer'"

nacional, como o Moto Clube, Amé
ric-a Mineiro, Galicia e NáuLico.-

por tão expre'ssi va aquisição.
Ao que sonbemos, o 110\"0 ensaia

dor do líder inYicto oricnlal'á o

conjunto peio sistema eliagonal,
ideado por FláYio Costa.

CampeãoVitória da Vasco sôbre o
do Quadranoular

,sábado úlLimo transcorreu o Torneio Quadrangular A vitóriacipqúenLenário d�-Cl ube de Rega- sorriu ao Vasco pela amplo efcoreLas Vasco da Gama, do Rio de Ja- de 4 x 1, goals assinalados pOI Ade'

peiro. FesLejando o magno aconle- mil' (2), Dimas, Nestor e M1:11"iJi
cimento, foi realizàda uma peleja. nho, sendo este último para o qua
enLre o campeão sul americano edro yendido.

. ,

o América Mineiro, campeão do

Campeonato Infanto-Juvenil
r

RITZ - Hoje às 5, 7,15 e 8,4&
horas.

Sessões das Moças
(único dia)

Ida Lupino - Rohert Alda

Pela primeira vez na história do
cinema o máximo acontecimento
musncal:

CÁRNEGIE HALL

No programa
Noticias' da semana - Nacional,

e miltares Metro .Iarnal - Atualidades.

crne-

Em disputa cio certame handci- nova fase em que está passando o

r-ante cle :futebol, as partidas da cinema nacional.
ulLima rodaela· tiveram os resul-

lados que se seguem:
. ,Coríntians 2 x Comercial 1.

Juvcntus 1 x ·Palmeiras O.
São Paulo 1 x Jabaquara O.

RITZ - Domingo -

.Day - Robert Ntchun: -

ANGúSTlA
,

G.'\ií\IIPEONAT,Q CARIOCA DE IF"CTEBOL
Foram os seg-uiI1les os resulta

dos ela rodada de domingo em clis

pllta do Campeonato Carioca ele

Futebol.
Flaméngo 5 x Mudureira 4.

>CanLo do Rio 2 x América, 1.

Botal"ogo O x Bangú O.

Fluminell8e 8. x Olaria 2 .

SEU RElOGIO PRECISA DE
REVISAO?

.

NOSSA OFICINA É ESPECIALIZADA
Notaoa concertos são . .

garalitidos100%
6TICA'.MOD�LO
JOAO PINTO, 25 (Freóte ao Tesouro

.

do Estado)
.

. .... �
.

LIR}\ TENI� CLUBE.
, Agradecimento

Por é'ste pllblico meio fieam· expressados os mais vivos agrade�i
menCos a lodas as pessôa'S que, solicitamente, emprestaram Sel! .valio
so concurso ao brilhantismo da .festa do "üHAMPAGNE", reahsada a

7 do conenle. Com especialidade, expTessam-s'e aqui,. a.s pessôas abai
xo r'elacionadas. que ofertaram prendas para ·serem leiloadas ou rifa
elas por ocasião ela ,festa, idenlicos agradecimentos.

Alvaro Acioli Vasconcellos
Dl'. Alva,ro Carvalho

.

Japy 'Fernandes
-Dr. Oswal'do Bulcão Viana
Helio La,nge
Alexandre Evangelista
Cte. Alvaro Gonçalves
Altino Vieil'a
Délia Cherem
Jos,é Elias
Cal'los Hoepcke S. A. Com. e Ind.
OI,lando 8Cal'pelli
Osmae Reglleira
Demerval Rosa
Dr. A.'fonstl \Vanderley .Tr.
Eh'iea Silya
H llbert Beck
Aeacv Blllcão Viana
Erica Leisner
Ed uardo -Rosa
Rodolfo Scheidemantel
Ada Fontes
Theodoro Ligocki

A DfRETORIA

')

,�:; ..
,

;-".
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RUA CONSELHEIRO MAFRA, casa grande com 6 quartos, sala ba

nheiro, etc. Serve tamlbém para 'comércio. Preço Cr$ 220.000,00.
RUA CONSELHEIRO .MAFRA, prédio de comércio com 2 pavimen

tos. Preço Cr$ 350.000,00.
RUA D:IDODORO, prédio com 6 quartos: e demais instalações. Pre-

ço Cr$ 250,000,00. ,

RUA ALMIRANTE LAMEGO, ótimo prédio, construido em terre

no de 17 x 30, todo murado, com 4 quartos, etc. Preço Cr$ 190.000,00.
RUA RUI BARBOSA, casa com 5 quartos, construida em terreno

Dr. Roldão' CODsoni de 24 x 86, Preço c-s 120.000,00

ICIRURGIA ,GERAL _ ALTA CIo
'

R.UA JOSÉ MENDES, bangalô novo, com 3 quartos, etc., construí-
RURGA _ MOLÉSTIAS DE SE- do em terreno de marinha. Preço Cr$ 50.000,00. '

NHORAS - PARTOS RUA RIO GRANDE 1)0 SUL, casa com 2/quartos, tendo o terreno
Formado pela Faculdade de Medi· 10 X 40. Preço Cr$ 35,000,00. .

. Iciná da ·lJniversidade de São Paulo, O truíd tonde foi assistente por vários anos do, RUA ALMIRANTE LAMEG , 2 pequenas casas cons rUI as em . er-

Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio rena de 51 x 70. Preço Cr$ 80.000,00.
Corr êia , Neto RUA SANTOS SARAIVA (Estreito), bangalô completamente novo,

Cirurgia do estômago e vias circula- C
res, intestinos delgado e grosso, tirei- com 3 quartos e demais instalações. Preço r$ 100.000,00.
de, rins, próstata, bexiga, utero, RUA 7 DE SETEMBRO, casa com 2 quartos" etcs etc. Preço Cr$

ovários ,e .trompas, Varicocele, hidro-} lO 000 O
.

ceIe, varizes e bernas.
'I. ,O,. '

Consultas: Da. 3 ás 5 horas, à rua RUA 7 DE SETRMBRO (Estreito}, casa com 4, quartos, etc. Preço
Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa Cr$ 55.000,00.'

Paraiso). Telef. 1.598 CAiPOEIRAS, casa com 2 quartos, etc., tendo ° terreno a área de
Residência: Rua, Esteves Iunior, 170; "

Telef. M. 764 86.uOOm2. Preço Cr$ 50.000,0.
__________ -

I CAPOEIRAS, casa desocupada com 3 quartos, banheiro, água quen-
'Dr. PauJo Fontes' 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$

40.000,00.
RUA STA. LUZIA '(Estreito),1otendo 50 x 40. Preço' Cr$ 50.000,00.
RUA GERAL (Estreito), tendo 20 x 45 (fundos rua Tijuca). Pre-

(O Cr$ 20.000,00.
'

FAZENDOLA E INDUSTRIA
BARREIROS, pequena fazenda, com pastagem para 30 cabeças,

com uma industria de pr-odutos de mandioca. sagu, etc., demais infor-
mações dão-se neste, Escritório. Preço Cr$ 280.000,00.

'

•
HLPOTRCAS

Aceito capital para empregar sôbre garantias hipotecárias. Sigil ío
absoluto,

Clínica exclusivamente .de criança. j -:- �-------------------_
Rua Saldauba Marinho, 10

rTelefone M. 732
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Dr. Milton' Simone
Pere'íra

ctRURGIA GERAL
• Dos Serviços dos Professores Bene
dicto �Xontenegro e Piragibe No

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

Clínica Médica e Cirúrgica tio

" DR. AUJOR
o

LUz... '
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia '_ Cirurgia Geral _

Doenças de Senhoras _ Partos _

viás Urinárias _ Rins - Coração
- Pulmões _ Estomago - Figado

Tratamento da Tuberculose
Pulmonar

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

Consultório e residência:
Praça Pereira e Oliveira (atráá do
Tr'ibunal ) Rua Santos Dumont, n. 8.
Consultas .das 9 'ás 12 e das ,3 ás 6

_ Fone 841. FLORIANóPOLIS

Clinica Cirurgica
lVIol�stias de Senhoras

Dr. M. S. Cavalcanti

DR. LINS NEVES
IDiretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS _ CI-

RURGIÁ 'PARTOS
Diagnóstico, controle e tratamento
especializudo da gravidês. Distur
bíos da adolescência e da menopau
sa, Pertubações menstru.ais, i:1�l'1'
mações e tumores do aparelho geuí
MIl feminino.

DR. A. SÀNTAELA
(;Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medif'ina da Universidade

do Brasil)
Méõico POl- concurso da Assistên
cia a Psicopatas do Distrito

l"ederal
Ex-interno dr Hospital P._;quiá
trico e Mal!J.cõrnio Judiciaria

da Capital Federal
Ex-interno da Santa Casa de Mi
sericórdia do Rio de Janeiro
CLí1'<ICA lYLÉDTÇA - DOENÇAS

N}!;RVOSAS
'consultôrto: _ Edifício Amélia

Net,.o - Sala 3.'
Residência: Rua Alvaro de Car

valho, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
oonsultõrto - L208.
Residência - L305.

,

Operações dó utero, ovários, trem
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica do perineo (ru
turas)
ASSISTENCIA AO PARTO E Ol'E-·

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová
rios, hípopise, etc.)
Disturbios nervosos - Esterill(iadc

. -- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tcl.
1.461
Resid. R. 7 de Setembro - Edil.

Cruz e Souza _ Te]. 846.

DR. POLYDORO ERNANI DE, S
, THIAGO

Médico e -parteil"Q
Do Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da

Maternidade
Doenças dos órgãos internos, es _Je·

cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gían-
I dulas internas

elinica e cirurgia de senhoras _

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL

HORARIO DE CONSULTAS: _.

"Pela manhã 'das 10,30 ás 12
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO :

Rua Virar Meireles n, 18
Fone manual '1.702

, RESIDf:NCIA:
Avenida Trompowski 62

Fone manual 766

Clínico e operador
Consultório: Rua Vitor Meireles, 26.

Telefone: 1.405
Consulta. das 10 á. 12 e da. H i.
,IS hrs. Residência: Rua Blumenan,

22, - Telefone: 1.620

Dr. Mário WeudhauteD
U!nica médica de adultos e- criança.

Consultório - 'I'rajanc, 29
Telef. M. 769

Consulta das 4 ás 6 horas
'Jlesidência: Felipe Scbmidt n. 38.

Telef. 812

Dr. Newtou D'Avila
Operações - Vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, réto, anua e

Hemorroidas. Tratamento da colite
amebiana.

Fisioterapia - Infra Vermelho.
Consulta: Vitor Meireles, 23. Atende
diãriamente às '11,30 brs. e á ta-Tde,
das 16 hrs. em diante Residência:
Vidal Ramos. n. 66 - Fone 1.667

TECNlcns
o El c s í) J ora HU

desenvolvimento

necessita de técnico.

em todas. as

profissões

Livros Técnicos,
em geral

J ,IVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 _ F·poli•.
Atende pelo Se�viço

Reembolao POltal.

i'I'ê::"�"iPi"i"iif"�"": .�� íRt'l"j
Sociedade· de sorteioS e seguros contb acidentes pessoais, I conce

dendo mais outros beneficios de carater assistencial.
. Representánte em Florianópolis:

PEDRO N.UNES
Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
S�rteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da Jóia

inicial de Cr$ Iu.oo apenas.
Participação nos lucros'

COMPRA E.
VE NDA -D�
CASAS f TERRfNOSf!!!!����������.;..!I����
'HIPOTÉCAS

AVALI�CÕES
lE(jALI�AÇOES
ADHINI51�AÇÃO
DE IMÓVEIS

(T::.

TEI.EFOIfC-+.:
11.'. 784

QUER E ELEGANCIA 1VESTlR·SE COM CONFORTO
PROCURE

Alfaiataria
A

Mello
Rua Felippe Schmidt 48

,

'Dr. Lindplfo 4. G_
Pereira

_Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Co'n�títuiçõe. de �ociedade.
e lIervi90il corel�to., em geral.

Organizaçõe� ccrrtnbere.
Regilltrol e marcai, di.pondo,
no Ri o,' de corre.pondente.
Escritório: Rua Alvaro de

Carvalho n. 43.
; Dali 8 à. 12 horas,

Telefone 1494

. . .. �... .... .... . ...

. \

Agua Fixbril depois da bar
ba refresca a lilele!

, Use sempre AfuaFixbrill
........................... ,.

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

.

. .

I'CUA VQLUNTARIOS DA PÁTRIA N.� 68 _ 1." ANDAR
c •• " ... PQ::'IAl. sa3 . IEUi.FOHE 6tHD • TELtGR",. ...S: .PROfECIOIi....

Agencia Geral para S.'Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22--Sob.
C. Postal, 69· Tel. «Protetora»

FLORIANOPOLIS

Pracislas

...... "
'

.

Escritório de
Advocacia

DRS.
José Pinós Perelrs

Sebastião. Adroaldo Pereira"
(iabri�1 Pereira Borges Fortes
Rua Vigário lo'sé Inácio n. 358

Porto; /llagre '_- Rio. G. do Sul
. ..

Escrijória recém organízade,
precisa de "pracistas" para traba
lharem nesta cidade e no interior,
com artigos de fáCIl venda, e com

boa margem de lucro.·
Informações á Praça 15 de No

vembro 22, 20 andar, das g ás 12

Fabrlcant. e distribuidores da. afamada. con·

fecçõe .. -DISTINTA- • RIVET. Po.sue �m . ran.

de .o!'timento d. oO!lemirQ'.· ri.oade ••
' brin.

bana e baroto•• algodõslI, mOIr.f.n. e a9!amllln.o.
pal'Q OUu,iQt.... que receb. CUr .. tomemt.. dai.

Snr.. COnt.rEllllllllu.. do lnterior r1C mentido dia lha fall: ..�.m 'lmn:

Flarioll6poUe. - FILIAIS em 8lum.nau e· La1a••
araelhor.. ttibrlco••

vlelta
A' Co_a "'A CAPITAL·, ahama a atellg50 doe
ant.1i de af.tuoll'.� '.ua8 oompra.: MATRIZ em

\'
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Ridicularia e incoerêncialEsperada n� Rio umll
o deputado Cardoso da Vejg�. Queira, porém, o s�. VeIga, ou norte-americana

_ �
I
do P. R. P., eslá fazendo sensação não o queira, a C. E. s. P. ,E: curn- RrO, 23 (V. A,,) -

�ee��:O em

na Assembléia LegislaLiva, A Co,- pre o seu dever, O co.nlr�no é o pouco, nos últimos dias mês,
, -

I E< 'l'ldo�' dos servcos Pu- que diz o deputado populista, que deverá chegar a rsta capital a mis-
mIssao (e lOS" � ,

,
,

, st ta-ameri a
'

•

, '",. da pelo go- deixou em suspenso a I esprrs a a são tecnica n01' e-amenc na qUe
blicos EstaduaIS, Cl13 c' "

.' .

J
. ,'I " Ramos tem um pedido ele esclarecImento so- j un l amcut e com o.s tecnícos )I'asi-

vr-rno do sr. xercu ,
. L f'

. bs Le dos ataques lue qual o SCl1 conceito no Locan e Ieiros em economia e .inanças, sob
SIdo o alvo a �orven ". di'· ..

d
..

l el Fa� l' t" eI)l'''''''enlanLe popu- à' pessoa do PrrsIdpnLe ' aque e (os auspictos O· nu rus 1'0 a·, ZE'n-
elo SO'I ario r CO" c.

- • li" f
-

t d I

d' HM '. - a])oslando com a órgão. )lao Importa, ora, ta, o que da, aqui arao es u os SOJre as

Congres'so e IS- l i sta que parcce C d d Velo 'J '1' I I o micas naci.

.

� '. '

d idn i 1 10 em[)enho de penso o dig-a o sr. ar aso a -

rO�SI)J J( ac PS ec no ,1 c o�
banca a 1.1 n isr a I

,'I

C t
-

se . 1.' " e criar casos. ga, que nada prova e que, e,m li - nais·
a arloen I ac.ltar o P en<111O .

T
c

I l
.

f
.

1
. ,

) a
.

". d d Jogo indagar lima análise, para o J Cl' in o,rma- Q. materra que servna 1 are es-

I'· t I d .ern (las ])oder se-ia es E' ,

l' ti tepara a ojamen o e iospe ag ..

-

,

"T
.

'a se desce- ('{írs com as quais preLenc e provar Iudos já esla pra icarnen a reco-
.

t a Cardoso da \ elge . , -
.

,

1 ,delegações e congressis as, para o 00 Si.
tcssou sem as suas acusações contra a C. E. S. lh ido, e constará de e,emelhos

•.

d
- .

ha 1 cendo como o con � .

f" dêxito as excursoes nas quais ,- D 18' ,': _

a finalidade P. E. so licita-as precisamenle ao rornecidos pelos uncronarios o
, "

'

k f a' pre
a : a Ol'°arnzar,ao p

"
.

t bvera um spee rer , que ar -

pejo, e '

-L' ulorizado a órgão que as pode iOl'110Cer, e é TnstiLulo de Econom13, que Ta a-

leções sôbre o histórico e a vida da C. E. S. P. K, es ':ll�ncia dum a C. K S.P, E .. De modo que o ir- lharam jongarncnte sob a supervj..
d 1 lei es isitados aO"I'edl'-la com a vn

I" L d t d
-

D dOI'
.

os l gar v. L" .' ti d prejulgando, l'l'ql1lela e mcoeren c epu a o, s50 do sr, João au iverra que'
Paraa exposição já chegaram de despelLado, men llltOd' de textos de- personificando a bancada 00 P. R. será o presideule d.a Missão Brasi-.

S- P I f 'dos pelos Srs 1 írtuando o sen I o � ,...,ao au o, o ereci , . ciesvi
der aos apar- P. na Assembléia 'Legislativa, Lei-a leira,

Alexandre e Luiz do Amaral, inte- lei recusando rpspon, .

I l-lI'� ,

des m,nondo- no próprio instrumento com o Esses e emen os sao os reco 11-

tes de seus colegas, esco.'i;J'
, d "PI'

. l dos quanLos qual tenta provar a inu tilidade da- dos para a conf'eccão o ano
se e diverlllldo a o,

garbo quela Comissão o mais contunden- SalLe" e ainda, os que reuniu a

lhe observam os. geslos e o [abl a- te documento da eficiência' da Missão Misla Brasileiro NorLe-,
60S passos eom que mede

mesma. Boa Lição!. Amel'icana que durante o periodo"
do da t.ribuna. I

. ,

I' I
. essiio de onLem, da u LIma g'ueera rea IZOU argo·

Foi aSSIm na s <

elido Integrante's' da 'IB inquerilo sobre a nossa capacida-
quando enviou à Mesa um :)e n

.

f ões a ser encamlllhado de. de produção em val'Íos setores�
de JD orm�ç

,

alvoroçado r,e- em "aro'os Dúbl,l- "OS �� Missão Norte-Americana d,evp-,
�o .Executtvo, com. e

li li
t ln d lO 2 N C

. .

1 rá permanecer no pais quatro m�-·

"0 da bancada udellls .a, U· R,:3 V. A.) . a onu sao ce
gOSIJ'

t se en- 'COl'stiLqição e Justiça da'Câmara foi �es e seus componentes concluida
cUJ'os membros, pouco an es, ." al)'ro.vado o parecer c.lo sr. Afonso Arinos, L ....os tI'aba-bIgodes a. primeira das par es u

helivera a desenhar uns·
.

favorável ao proJeto que dispõe sôbre
V· P eSl lhos de s'abineLe, visitarão os prin-·

ti SLalin no reLraio do ICe-, r, -

a áplicar.-ão rio ])�rágrFlfo (mico: do arti·

18 d i\.t C lrtituc'onal da- Ois cipais núcle_os da nossa proeluçii()
{lent.e da República.... g:o, o � o o, 1 ,.

_

, . posiçôets Tans;tôrias. e as regiões cujo desenvolvimento,
O SI'. Cardoso d,a Veis'a e lmpor-

,:f:ste parágrafo manda considerar está-

t 1m1)Orl uno e imprudente, v,'ei, os atuais servidore�. da União, Es-uno. '

1
LanLo mais quando as palaveas 11e tados e Municipios que. tenham participa-

t mo do {la Fôrça Expedicionária Brasileira.
sãem da bôca torbilhonan es, co

uma cachoeira de vi'iupérJOs, bar

baridades gl'amaticais e l.evia��a
àes incomp'aLíveis com a conSClen

cia de uh1 mandatário do povo, pa

S'O para aluar em lôda a: altura de;

nma responsabilidade moral, que,

francamenLe, no sr. José Cardosc'

da Veiga, lem s,ofrido eclipses.

O deputadO nr. 1 e único do P.

n. P. na casa do COI\gTesso Esta

dual parece, na verdade, não se

preocupar com a co·erência dos

spus gestos e atitudes; tanto que,

él.dvertido por um aparte, do ilus

lre líder da maioria, sr. (reputado
Nunes Varela, à cêrca de determi

nadá precei lo regiment.al, o estou-.
vado representante populista de

clal'ou, sem o mínimo respeito pa

r;� consigo e para com os· demais,

que, com o Regip:Jenlo ou contra

óle, o seu p.ensamento estava for

mulado e não seria retificado ...

Tal conduta não recomenda, abso

lutamente, o PfrLido em cujo no

me, certamenLe, s· exa. semp're
fala.
Rá mais, porem. O nobre depu

tado Anlenor Tavares, que tomou

a palavra para reafirmar a sua

posição em <lefesa da C. E. S. P. E.,
obervou-Ihe, em dado momento,
qlle a Comissão de Est.udos dos

Serviços Públicos Estaduais não é

órgão execuLivo, li�nitando-se a

emitir pareceres, de caráter espe

cializado, aos quais o Gov-ernador
dá ou não a sua aprovaçao. Não'
há, pois, acusar a C. E. S. p. E. sem
envolver o Chefe do Executivo, a

que êsse órgão ,se acha diretamen
tA subordinado. O sr. Cardoso da
Veiga, que, seg'undo a evidência de
sua violenLa agressão, tem moLivos
muito sérios para extinguir aque-
1t' serviço, não considerou á obser
vação do seu coles'a, antes mais se

exasperou e mais se d.esmandou na

línguaS'em, que seria de censurar
se não houvesse, a atenuar-lhe .o
efeito do verbo descomedido, com
a sua nota jocosa, o ridículo da
'liresticúlação.

cos'ilam ,promover.

Assim é quase cedo que sej�m,"
feitas incursões a S. Paulo, Para

ná ·e Riô Grande do Sul bem com!},

ii reg'ião do São Francisco e do To
cantins.

florlan6poll., 24 de Agoslo de 1948

P·
.
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Seu Terno' tem manchas?
Tinturaria CRUZEIRO
Rua Tiradentes 44

Ainda' I

a peste
SECRET.-\mA DA Yl:I..ÇAO, OBRAS PÚ�LJCAS e AGRICULT'CRA

O Secrelclrio ele Viação, Obras Public:;ls e Agl'Ícultura encaminlhou.,
ao ]nspetor�Ch€lfe do Serviço de Defesy'.SaniLária Animal, do Minis-
tério da Ag-l'Ícullma e execuLor do ac&-rd'O de coopel'ação enlre o Es
tado e a União nos assuntos relacionados com a Defesa da pecuária..
cópia do lel�grama abaixo, l'ecebietb pelo .senhol' Gove.rnadOl' do Es-'
Lado: ..... i ....•• • •...•.•••

"Sr. Governador do ·EsLado. Fpolis, - Concórdia - 18�8-18. -
N. 252 - Grandé surpresa causou-me, "notícia recebida a ;' ,

�acional, do 'Rio, de declal'açóe.-; prestadas pelo dppuLado. 'Cdenista
\\'aldemal' lhlpp, na _·I..ssembléia, ele ler a ppste suina Dizimado qua
si sua lotaliclacle l'ebanhos suino�, nos ml1lücij)io� de Ghapecó, Con-,
córdia, Campos Novos, Joaçaba, VideÍl'a Caçadol' e Curitibanos, decla- \

rando, mais, que foi deficienle o serviço combale Lert'ivel endemia e' \

qne vacinas distribuidas não aprovaram e não exislir mais pest.e sui
lla referidos munie{pios, por leI' terminado' l'ebanhós. Cabe-me infor
maI' vossência que na realidade existe neste municipio reJ'eri,çla '])8S
le, matando :iuinos, porém sómenLe os não vacinados ou enLão vaci-,
nados recenlemente, cujo pl'azo imunisação não decorreu. Os vacina
dos há mais Lempo esLão sadios. ]Í1formo ainda que fl'ig'orífico$ lo
cais abalem dial'iamenLe de 250 à 300, com aHa porcéntãg'em g'ol'dura
e pêso médio supel'ior aos dos anos anteriores, e que, nos referidos',
J'rig-orí,ficos existe um lote superior a 3.000 suinos, emaqueiraclos,
gordos, e sadios, peonlos' para serem abaLidos. Para govêrno de vos

sência, comunico' estão referidos frig-orificos trabalhando má,,-":ÍlJlo sua

capacidade. Att 8. 'Sds. (a) Flim'avante Massolini, P'I'efeito Municipal"•.

•

sUlna

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

FRECHANDO .....

De acôrdo com os' sagrados princIplOs da neutralidáde,
não devo interferir na presente guerra suino-udenista. Ex
cluido de uma paI-te, pela própria natureza, e de outra, por li
vre e exp'ontânea vontade, estou de' camarote, a observar os'

aconteçimentos com a imparciálidade de um membro da ONU_
Nem mesmo me pern1ito chegar uma terrinha!!! Se o fizesse,
como juiz daquele alto Conselho internacional, �studaria os

fafos pela sua bas-e e fontes históricas.

Essas, como se verá, colocam o lÍleu ilustre amigo e nobre.
adversári6 sr, deputado Waldemar Rupp em maus lençoes. É

T

que, não faz muito, êsse conspicuo parlamentar iniciou acusa

ções diversas a diveI·sos. Mas isso em pI'Osa A primeira vitima
do representante camponovense, foi o sr. Silvio Bleyer. E as:

acusações, quando eclodiram no município provocaram tamanha:

. indignação que os próprios udenistas protestaram. Entre estes

estava a figura prestigiosa do Cél. Thibes. Em telegrama, ês,se

politico censurou ásperamente as' leviandades do sr. Rupp. 'Se
guiram-se as acusações contra os pess&dista's de Chapecó! Houve· .

o valente repto do Jieputado Cid Ribas. Na hora amarga das pro

vas, o sr. Rupp não conseguiu ir além das presunções. Viu-se des
mentido, outra vez, pelos próprios pàrtidários. Presidentes e

vice-presidentes, secretários e tesoureiros
.

de diretórios da U_
D. N. e até vereadores udenistas ergueram-se ·em pról da ver;

dade, confundindo e arrazando as falsidades e as insidias der

inquiéto parlamentar. Com a parada perdida, o sr. Hupp salvou
'O mandato graças .à graça gen'erosa d'o sr. Cid Ribas. Vieram ..

·

agora, as aCl.lsações aos serviços da peste suina. E mais uma

vez ainda, o deputado uctenista está sendo picadinho eni molé-·
cuias pelos próprios udenistas.

Por cada afirmação sua, uma longa exposição dos outros.
em contrário, a enchiqueírá-l'o no' curral' dá "Verdade. Se a fi�

nalidade de tanta operosidade, por p'arte do SI.". Rupp, é des
cobrir o caminho do Palácio Tiradentes, na próxima legislatu
ra. ·S. Exa.· está de contra-mão. Nésse passo, o vertiginoso de- .

putado não chega à Câmara Federal - passa. Vai até Hono

lulu,' como ,diz a canção' carnavalêsca·...

COITRA CASPI,
QUEDA DOS CI·

BELOS f DEMÃJS
AFECC9ES DO

COURO CABELUDO.
TÓNICO CAPILA�'
POR EXCELÊNCIA.

GUILHEHME TAL,

Primeiro
tória

Acham-se bastante adianlados os

trabalhos prpparalórios para a rea

lização do Primeiro Congresso de

História Catarinense, a reunir-se

nesta Capital na semana 5-12 de

Outubro próximo, em comemora

ção do. segundo centenário do po

voamento de Sta. Catarina pelos ca

sais açorianos e madeirenses.

A Comissão Executiva, em sua

sessão de sabado aprovou em pri
meira discussão o pograma rio Con-

ressantes objetos manufaturados

nos Açores e copiosa documenta

ção fotografica.·
Conta o Congresso com o com

gresso
- Do mesmo constam, alen. das parecinlento de numerosos historia

visitas protocolares aos patrociJla� dores, sociologos e folkloristas, en

dores do Congresso, tres excursões tre eles os srs. Dr. Manoel Paiva

4l pontos do nosso �st;do povoados Balés, de' Portugal, Professor da

.Jlelos casais:' Sào Miguel, Ilha de Universidade de Coimbra, Camara

Sta. Catarina e Vila Nova. Cascudo, do, Rio Grande ,do Norte;

Será inaugurada uma exposição Hélio Viana e Pedro Calmon, do

que 1em a dirigi-la os esforços do Rio de Janeiro; Bueno de Azevedo

Dr. Vitor Peluso, sendo provável Filhp, de São Paulo; Walfrido Pi

que da mesma faça pai-te uma expo- I 1010, Davi Carneiro, Loureiro Fer

sição filatélica que tem a orienta-Ia nandes, Ciro' Silva, do Paraná; Wál

ti capacidade do DI'. Felix Schmjc� ter SpaJ,rling e Dante de Laetano,

-gelow.
.

do Rio ,Grande do Sul. O General

Haverá um atraente número do Flores da Cunha fará uma confe

programa, que será a apresentação rência, numa das sessões plenárias.

de dansas tipicas folkloricas, a car- Conta ainda o Congresso com o

go do sr. João Grisostomo de Paiva, comparecimento de deleg'ações es

que oferecerá aos visitantes a opor- peciais de Institutos da Bahia, de

tunidade {Ie apreciarem um Bumba l\finas Gerais, do Paraná e .rIo Rio

meu Boi", autentico, o Pau de Fi- Grande do Sul. '

ta, a "Dansa do Cupido" e outras. As téses já estão chegando ao po-

As sessões ,solenes serão duas, der da Comissão, dentre elas: Aço

auatro as das comissões e Lres as res -alma e coração do Brasil Sul,

plenarias, para estudos, e d,iscussão de Walter Spalding;
C aprovação das teses. Notas sôbre a história Eclesias-

Haverá um almoço oferecido aos I ticas de Santa Catarina, de E'wa),rlo

Congressistas e uma reuniã'o dan- Pauli, alem de, outros de autoria do

sante. sr. Francisco S<;haden, Teobaldo

"10m desles numeras, 0\ Congres- Jamundá, Dr. Norberto Bachmann,
sist::1s as�istirão a uma solene Mis- Ildefonso Juvenal e outros .

�H \'ativa e il um concerto. Espera ainda a cómissão o com-

rrerão aSisim, os visitanteiS, a parecimento dos ilustres catarinen-

oportunidade de se colocar ao par ses Lucas A. Boiteux e Laercio Cal

do nosso movimento cultural e ar- deira.

Dr. Milton Leite
da Costa

hslico, da maneira mai's cómpleta,
�eJll C0l110 com as tradiçues que
ainda resistem- à ação dos tempos
em nossa terra.
É de esperar que as nossas as

sociações culturais prestem o i nes
.timável concurso da sua coopera

ção·, afim de qu'e os visitantes levem
da nossa terr'a a melhor das im

pressões.
Providências vão sendo tomadas

Diversas instituições ,desta Capi
tal já,maniefstaram a sua adesão,
entre elas a Ordem dos Advoga
dos.
A Revista "Atualiclades" publica

rá um numero espeçial dedicado ao

Congresso, com farta colaboração
dos Srs. Taulois de Mesq1.lÍta, Gus'-
1.avo Neves, Ildefonso JuvenaI, Os
waldo Cabral, Altino Flores, Othon
d'Eça, Henrique Fontes, Alvaro To
lentino, Carlos da Costa Pereira,
Nunes VareTa. e outros expoentes
da nossa cultura histórica e 1iterá-Casa-Compro

Tipo "bungalow", no centro da
cidade ou imediações, de preferên
cia' com terreno na frente e fun
dos.
Detalhes e condições de negocIO

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

ria.

Fig'ura de relê>,o entre os valo
res da moderna geração. cata.i
nense, � dr. Milton Leite da Costa,
honrado e' culto 'Procurador Ge
ral 'do EsLado,. dá ao seu cargo,
com'o a todos os que anteriormen
te ,exeroeu, <lesempenho ibrillhan
ti-ssimo, que lhe vale a admiração
e o respeito de seu� conterI'&neos.
,Marcando a data de hOje o seu

dia na-talicio, ,serão sem conta
as homenás'ens que os seus ami
gos, colegas, auxiliares e admira
dores lhe prestarão e ás quais nos

associamos' prazerosamente.

ARNOLDOSUAREZCUNEO
Cirurgião-Demdista

Raios X - Inf\ra-Vermelho-Diater
Raios X _' 1nfra-Vermelho-

. Diatermiil
Curso de especialização em

dentaduras
Exclusivame�te com hora marcada
1lua Arcipreste Paiva n.' 17 - Te

lefone 1.427

Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


