
leos das festividades comemorativas, do Tabelamento
lOt . aniversário dA IAPTBC em S. Catarina dos cinemas

Com o' destaque a que faz jús - do' partidárlo assinado, 'e, reccn- Rio, 28 (R. P,) - O tabelamen-

e que a exiguidade de espaço de Lementel:atiJicado por uma po- to dos cinemas, conforme estabelc

que hoje dispomos não nos permi- derosa organização política em co a portada 58, que fixou os pre

tida - .darernos, em nossa próxi- memor-ável convenção! ços das enteadas, está automatí

ma edicão, publicidade ao eloquen- lntemerato 'defensor da Iegali- camente em vigor de acordo com a

te ser�ão proferido pelo E�mo. e dade, sornprc fiel aos seus superio- resolução. onLem da cep, baseada

Revmo. D, Joaquim Domingues de res, o homenageado, desde os pri- na decisão da Justiça, que nã-o a

Oliveira, Arcebispo Metropolitano, meil'os' passos na vida pública tem ceilou a solicitação feita pelos

por ocasião da solene Missa man- sido um exemplo de dign idade. Pl'op�'ietár�os . eI� cinemas � com

dada celebrar pelo IAPETC por Sua espada foi a última a baixar panhi as .d isttihuldor'as. ASSIm, o

motivo do 100. aniversário dessa em defesa do góvêrno, na revolu- preço de te lo ele seis cruzeiros pa

ção de ti-luta e, como Ministro da ra I)S cinemas de pi-ímeira linha

Gucrra, sofreu as circunstancius é acrescido, somente os .írnpostos
do momento, no silêncio do seu ga- e taxas em solos que atinge o ma

binele, num trabalho sereno e cal- ximo ele um cruzeiro e vinte cen

mo, para. tempo depois, acornpa- tavos. As comissões estaduais e

lia Luz, Procurador Regional de;;- .

nhar seus colegas de armas na ela- municipais deverão imeelialamen-
sa instituição neste Estado, profe- I frinada de 29 de Oulubro! te c assi .icar os cinemas de cate-

A partícipação inteligente dos

professores Luiz Sanches Bezerra Secretário da Educação e Cult1l'ra".

(Ass.) JoSé Loureiro Fernandes,

! I "
"

EM SUA SESSÃO DE ANTE-ONTEM O, SUPERIOR TRIBUNJ\.J1 ELEITORAL, :POR UNANIMIDADE DE VOTOS, RESOLVEU
CONFIRMÂi1 A REQUiSIÇÃO DE FÔRÇA FEDERAL .FEITA PELO TRIB��AL REGIONAL, DO PIAUí A-FIM-DE GA.

RANTIR A ,EXECUÇÃO DE MEDIDAS PUR ÊSTE DETERM'NADAS, E QUE �STAVAi"I SENDO, VIOLENTAMENTE IMPEDI
DAS PELA POLíCIA, A MANDO DO GOVERNADOR UDENISTA. COMO SE VÊ� A JUSTIÇA ESTÁ TUTELANDO LIBERDA-

.

DES QUE A "ETERNA VIGILlNCIA" PROCURA NEGAR, ATÉ AO PREÇO DE 'ASSA5SINATOS...
'

.... IIXV I FlorllnépoJls";'_����di) 29 6, Agosto (. 1948 10.331

A delegação ,e�tariDeDse às festi.vidades
do tricentenário de Paruoaguá

,

• liI.A..W .t..NTlun IJUliUf' ·.no 4UWfJl C ... 'r....UN�

......� '. D. Gere.M. 8DINEI NOCETl _' DJ.r�tor Dr. BUBENS
.

r' Diretor de Redação GUSTAVO NEVES
,---------------------- ------- ,-------------

Um oficio do Secretário da Edu.zaçiio e Cúltura do Paraná ao

titular da Justica, Educacôo e Saúde de Santa Catarina
O sr. dr. Armando Simone' Pe- 'I'ríndadc e J. Mota Pires nos L1'a·

reira, ilustre Secretár io da Justí- balhos do primeiro Congresso Re

ça, Educação e Saúde do nossô gi onal de Hislória e Geografia do

Estado, recebeu, do sr, dr. José Paraná ,;Antônio Vieira dos San
Loureir-o Fernandes, cl(igno Se; tos ", deram um início brilhante
oi-etário ela Educação e Cultura do e eficiente ao intercâmbio cuítu
Estado do Paraná, a propósito da ral, recomerfdado pelos Governos

delegação catartnense : ás celebra- de Santa Catarina e do Paraná, na

ções do Lricentenái'io· de Pararia- Conf'erôncia Inter-Estadual de

guá, o seguinte of'ício : União da Vitória.
�. 1,891 - Curitiba, 21 de agps- Tenho a honra e prazer de, notí-

lo de 1948. 'ficar a v. excia., que intelectuais
EXUlO. sr. dr. Armando Simone paranaenses part.ieiparão, também.

Pereira. no próximo outubro, com jubilo.
Foi-nos imensamente grata nas das comemorações do ZO Centená

comemorações do' Tricentenário de rio da Colonização Açoriana, a rea

Paranaguá, motivo de jubilo' para lizar-se em Florianópolis.
Lodos 0$ paranaenses, a presença Ao congratular-me com v. excia,
da ilustre, delegação catarinense por mais esta iniciativa de difusãó
que v, excia. enviou àquelas f'es- cultural e edueaélonal entre 110S

tívidades, demonstrando, mais sos Estados, valho-me do ensejo
uma vez, que o convênio de União para apresentar-lhe meus protes
da Vitória é uma explêndida rea- tos da mais alta. estima.
lidade.

de' dons Ol'a-

Inspetoria Regional, da Divisão" de Defesa
,

Sanitaria Animal
o Dr. Altamiro Gonçalves Azevedo Inspetor-Chefe da D. D. S, A.,

organ ização assistencial.

Em nome dos funcionários do

JAPETC, o sr. dr .. Carlos Loureiro

Dignas au ter-idades.
. Meus senhores,

Li) o rorarn buscar para colocá
lo na Prestdêncla da República,
tornando-se um baluarte dos prin
cípios l i herai s, democráticos e eris
tãos ria Constituição fie 1916 .

recebeu o seguinte oficio:

"Blumcnau, 25 de agôsto de 1948.
Ilmo. Snr. Dr. Altamiro Gonçalves de Azevedo - São José.
Assunto: Voto de congratulações - Apresenta.
I - Tenho o prazer de comunicar a V. S., que a Câmara Municipal

O
'

d fé
de Blumcnau, em sua sessão do dia 25 do corrente, aprovou, por una-

prevo. O eH I nimidadc, um voto ele congratulações à Inspetoria de Defesa Sanitária

Rio, 28 CA, X.) - Os estudos pro- Animal, na pessoa de V. S, e extensivo a seu auxiliar Dr. Jair Marchetti,
cedidos pelo serviço do pesquisas pelo esfôrço, interêssc e sucesso que vem obtendo a campanha contra a

�coH0111Ída� da CC!:) consirlera Í10� Peste Suína em nosso Munj cípio. _
.

gal () aumento do pl'eço do café II - Congratulando-me, igualmente; com V. S., sLlbsfrevo'llle aten-

oiosamenlc.

(Ass,)Antôhio Cândido Figueiredo - Presidente.".

iiu o seguime discurso:
"Exl110, Sr, Representanl e de

S, Exa. o Sr. Governador do Esta

do.

gurias para a cobrança cios ingres

sus, para que se proceda ele forma

decrrscente do preço I elo.

Sua honestidade ímpar, comba-
•

Qu ís a bondade excessiva rios lenelo o� ca rnhalachos econümicus
f'nncionár ios rio l nsl i luto dp .'\.,10-
sentadoría I) Ponsôr-s dos Ernprc
t:'ados em Tran,.;portes c Cargas,
'10sse eu, o mais humilcle, clrnll'O
éies, o" inlr1'pl'rte elos sellS senti-

(ão significa-

e f�nallrpiJ'r)s que lodI11'1I1,\1 II lUI

<;1'\0; sua coragem, evií.mdo -a des

ll'ui<;1'\o rio,,; j)nstlllad-u� d('l1lU('l'úli
c()�, por pulític(i)s\'aidosos e rgois
la,.;, ,ludo islo, si já não é bastan

te, r' (1 sllIíciente para rendel'mos
:,LU Pre�idellte o nos,�o preilo ele

j Idica e de admiração!
.:1'1 eus senhores!

njoiclu, l!oÍ::; a inrrllSIl'ializa<;ão du·

caIé aling'c dois cl'uzeiros e trin

ta cenlayos na,; des-pe;;as lotais. Os

ll)l'I'craclor('� e moagci l'OS pI'eten
dem I)1ajl)l'a\;ão de um cruzeiro

sob alegação de quo' as despesas Em reuniões sucessivas, esteve

alcançam trcs cruzeiros e trinla reunida a Diretoria e uma plêiade íle
São imensas as. ohrigações a�sn- ce�La YOS,. Dian le das conclusões associados el�tu,siastas �essa e�da-

mirlas pelo G-ovêrno para com a ,) "

"

"
,

'

" �

I
de, com o obJetlvo louvavel 'de estl!--ela CCI, PO"Ill\ OLhe a leallzaçao dar os problemas da classe é do

pr.o-cla,c;sf' oper:íl'ia. Grancie r' o espíl'i- de experiências, depois de ama- prio Clube.
'

lu di' lllla do operariado lJrasilei- nhã .ás no\·e horas, no serviço de

I
As' sessões têm sido presidid�s pe-

1'0'. Viyendo, ainda, nL11l1 amhien- .. l'bsist
'

d
'

.. it t d
lo sr, Adolfo B11tencourt da Sllvel-

:ol ,encIa o eX,erc o, en o
ra, honrado e 11restü1Íoso IJresidentele q�le não condiz com sua perso- d

�

, con\'J aelo os Lorl'eladores e moa- da agremiação e pelo sr. Emanuel
nalidade, não compreendenclo l)er-A homenagem que neste momen- geiro:i e prupl'ieLários de caIés pa- Campos, ativo e entusiasta presiden-

to se presla ao Sr. Presidenle da Re-
feiLamcnle, o seu papel, -na vida

1'a assbLie ás dcmoll�5tl'açÕes que
te do Conselho,

econômica e social do pab, as�im Tomando parte nos debates, usa-

pública, é, em toclos os sentidos, [J1);;siyelmenle confil'marão as de- ram da palavra vários associados,
mesmo, p nolável a pl'eocllpação d

-

'l duma homenagem justa, porquanto uçoes cio el a O seniço. A qués- sugerindo e propondo medidas de
constanle elo nosso operário em . I dI' 1

•.

se reverencia a pessoa D'Aquele tãO. do aumento do cafezinI1-o se

I
e eva, o a c�nce sO�la , economlCO e

conconer para o desenvolvimenlo eonsielel'a um ab�L1i:'do
•

pois está cultm aI �al a a entJ.dade.
que, sem medir �1CIrifícios, orien- da pátria, lutando, energicamenle, '

.

'

.

As medIdas sugerIdas e estudadas,
ta os destinos da Pátria Brasílei-

conslatado que eXl&te lucro bem líma vez postas em prática (algumas
ra.

conlra aqueles que, procuram so- con�pensado1' vendenclo o cafezi- delas já estão em marcha), virão
lapm: as bases da nacionalidade. I contribuir pal'a o

'.

Com este obj,etivo, :-;ua, Ex".
n 10 a trinta cenlavos, maIOr congraça-

co Por (lstes motivos, lornou-se o menta, prestígio e benefício da clas-
tem empregado' todos os seus es-' d d d se e hão-de elevá-la ·ao seu ,l'usto

� operaeio carecedor
.

e m({ i as

10rços sendo, suas atitudes e pala- balharIo!', clJmprinclo, 1301' C:OllSC- gráu,
VI'as re\'e�tl'das de lll11a l'donel'da'de

proletoras, ;que viessem trans10r- Os relatores das comissões nomea'
v guinle disposi.livos conslilucionais

• mar, ou pelo menos, melhorar o das para os diversos setores da ati-
moral inatacavel, correspondendo, padrão de vida, dado ó espírito

e deveres humanos. "idade estão se reunindo constante-
desta fOl'ma, aos anseios do POV{)! que lhe predomina em trabalhar Meus senhores! mente, aliciando novos elementos e

Vivemos, uma época �.ollllll'bada Pelos moti\'os eXI.)oslos, sem o procurando entrosar harmonicamen-
v cada vez mais pelo progTesso lIu te os trabalhos.

por convulsões ideológicas que vi- BI'n�il. b!'ilho e fulgol' que de Jalo elas Foram aceitos e apreciados os re'
"am destruir as instituições de- O ProsidpnLe não fllgiu à� asroi- merecem, reaLizamos esla cCl'imônia sultados de uma enquete realizada

mocráticas, tão débei.s, no Brasil. E�colhel11os esle dia,· muilo gTato entre os funcionários e associados
rações operárias, não E'jÓ JJJ" sel' ,

t 't ti 'f 'fNuvens negras toldam o univer- 'I)Ul'êl aClueles Cjlle ti'abalham nesla
com o 111 UI o e CrI Ica e mam esta-

eIe direi lo, mas tambem, il11p()�!as ção livre cio pens:;tmento. Assim, co-
'so, pressagiando o relô1'no elas lu- relas evoluções sociais, casa, de mane'ira singela, porém, nhecidas reclamações e aspirações
tas eruenLas, cio eg'oismo, elas 11er- ' .

1 sig'nificatI'va,· l)a['a denlonstl'a·[' o pesados os pró e os contra, foram
E assim, com· sua prD'lI\['01:1 �e- --

seg'uições e inJ'u'tiças t d tomadas medidas capazes de solucio-
" ,u o por- renidade, Sua Exa., ouvindo, as nosso apl'êço o nosso respeito ao '

-l'f" bl
que, as funestas coirequênc' . d ('

nar os mais 111 IceIs pro emas e se-
" las a rc.lamações observando as neces- ,-enera[ Eurico Gaspa,r Dulra, que, . guir novas diretrizes para promover

conflagração mundial na-o fOI'am' I
'

II d'
-

'l'd I
,

. siõades dos seus governados, den- )itseado nos ditames democráliciQs, me lOres con lçoes e uh 1 a( es aos

sanadas, dada a ,lllcompreensão dos ' , ,
sócios.

home '

t
Iro das pOSSIbIlidades, vem, prole- vem proporcionando aos operários Por indicação da Diretoria foram

. ns e seu aias amento de ' , ,

Deus r

I
gt'ndo a laborIOsa classe Openll'la, uma "ida mais suave nesLe mundo designados os membros integrantes

Ne�te mameI t t
- .

t
(;01110 elemento indispensá vel ao [lio repleLo de ang'ústia e dúvi- das diversas comissões departamen-

1 o ao CrUClan e, 0:l [' t
'

I ' ' délS, tais, '" Reforma "ODst·,tOCI·OSr. Presielente da República tem, I
r espn"o Vlmen O SOCla e CCOnl)!111- Em consequência entraram em tJ

-

COI11 grilllrIe zelo r inlclig'l;ncj,a, co. E aqui, nesta tenda cI.e trabalho, movimentação imediatamente os vá-

I A
'

l()lhado os l)}'oblema� afll'tI'vO� qlle _As, iniciativas,. com esLe i!ll uilo. segiündo o exempl,o cio digno Pre- rios Departamentos, já criados clen- na na ruenf'·08v v, d t dR' �ro dos estatutos, mas alguns dêles
atingem ·a coletiviclade nacional! sao mumeras, .e, enlre elas as medi- SI en e a epublIca, como solda- até então inexistentes, praticamente, BUENOS AYRES, 28 (UP) (:),

Governando democràticam�nle das tomadas para o desenvo[vinw.J.1- dos, estaremos pronLos, para cum- Auscultando as aspirações da clas- Senado argentino aprovou, esta

no senlido amplo da palavI"', o' to das instituições autárquias, onde prir as ordens que nos forem da- se, ficou patente a da criação de um
·t

'

t
U

I
d L I órgão de intercâmbio idea li sta e in- no1' e, por unanimidade, o proJe.o

Sr, Presidente cumpI;e a promes-.
o operário pode encontrar rpclll'-.I as, c esc e o momenlo ClLle as vel centivo cultural que venha pugnar de reforma constitucional. Es,,-c

sa de ser o Pres,idente ele todos ps
sos no presente e no futuro; apoio I nham aliviar o sofrimento dos pela melhoria, defesa e prestígio da projeto já estava aprovael,o pela

brasileiros, e, demo,nstr�ção exu- i,l,S in.l,'ciaLivas, ,cujo lema, signifique I f.Tacos e diminuir o poder elos for- classe.
. . • . '! Câmara passando agora a sanr:ão,

ih .

'"l Com VIVO JIlten�sse fOI recebIda '. ,

eranLe desta assertlva e o acôr- 1 benrtlclO, atJXlho e amparo ao Ira- I es.
esta idéia da fundação ne um jornal,. cio pl'eslflente.

mentos, nr�ta, hora,
íi"a para todos nós!
Embl)ra .clesLil.l1iclo

Clube dos, Funcionários Públicos
túrios, quero, 110 entretanLo, fl'isar
que as palavras que irei p1'ofp1'ir,
�ão palav.as sinceras, parLidas fie

(IUe represelam o pCllsamenlo de

tendo o assunto despertado aplau
SI)S e entusi:'tsticos debates na Casa,
Para a consecução dêsse objetivo

fieou incumbida a comissão cultural
que imediatamente se pôs a call1p'o.
Dentre os muitos assuntos trata

dos destacamos os que versaram sô
bre o seguinte: saúde, assistência
jurídica, associados do interior, so

ciabilidade, assistência econômica e
cultul'al e divulgação, etc.

.

, Oportu�lamente iremos prestanclG
Illformaçoes do que se esteja fazen
do e conseguindo em cada setor de
atividade,
Está pois o 'Clube dos Funcioná

rios atravessando uma nova fase de
sua vida, pugnando j:iela prosperida
daele e eficiência da corporação,
procurando melhor servir aos asso

ciados, todos funcionários públicos:
federais. estaduais e municipais,
Trabalham os atu:l.is membros da

Diretoria, Conselho, Departamentos
e Comissões com ardor e carinho.
não só para reviver os tempos áu-·
reos nessa i nstitúição, como ainda
ilO sentido de. em breves dias. poder'
apresent�r algo de novo, útil e no-,

bre à brava e laboriosa classe.
Para levar adiante obra de ta'ma-·

nho vulto, os dirigentes não querem
Pl'escindir da colaboração de todos
os ftincionários de bôa vontade.

,

Fazemos votos para que ô grande'
número de funcionários espelhados
por todos os rincões do Estado pOSO.
sam hem alcançar os ingentes esfor-·
ços dos seus colegas e lhes e1111)re5-
tem inteíro apôio. para integral for
tálecimento da classe e plena conse-,
cução dos ideais comuns, em parte
aqui manifestados .

um cOl'a<.:ão 'sÍncel'o e brasilrÍro e

uma cllasse ordeira e laboriosa!
Meus senhores!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o Q'Rl" (l '-Domina0 29 de Agosto 'Oe '••8
--------------------------------------------------�

J- � -- ·--------- ..'-----------I

I �i I
MOCAS E SENHORIS DO INTERIOR

, I

..------------------------------�........----....----------....--

I' (Qualquer cidade, distrito ou Vila)!

Oferecemos ótima, oportunidade, para nas horas vagas, obter-em
ótimo rendimento mensal, com pouco -trabalho. Interessa para moças
e senhoras ativas e desembaraçadas! Escrevam imediatamente á CAI
XA POSTAL, 3717, S. Paulo, sem compromisso. Negócio honesto posi
tivo e lucrativo.

I'

P a 'r I i c i p, d ç ã, o
,

A firma J. Martins e Silva, participa aos seus estimados clientes que

lllludou para a rua ,NUNE� M�C�ADO n? 17 � Esquina da rua 'I'iraden
tes alto do Empono Florianópolis, onde passa a atender com 'a maior

, prestesa.
Florianópolis 27 de Agosto de 1948

CUTI'S
CANS'ADA

. .

a:':<.(
e sem ViÇO

�;:;;iii ",::{: As pérfidas ruo

I
"

gas na testá e ao

;,if 'redor dos olhos.
as sardas, man

chas, cravos e es

pinhas, são traiçoeiros inimigos da
beleza da mulher. Quando surgem
estas imperfeições, lançando nu

�'ens sobre a sua, felicidade. con
fie nas virtudes do Creme Rugol.
Rugol corrige rapidamente as ca u

�s do envelhecirnen to prematuro
da cutis. Este famoso creme em,

belezador, usado todas as r��ites
s-rn suaves massagens no rosto.

pescoço, e todos os dias como

base do "maquillage", remove, as
impurezas que se acumulam nos

poros, fortalecc�,s tecidos, dá vi
gor e mocidade� pele. Com ape
nas uma semana de uso do Creme

Rugai a sua cutis poderá ficar ma
cia, limpa e ace tirêada, aumentan
do 06 seus encantos ê protegendo
a sua felicidade. 'A felicidade
de amar ... e ser ,amada.,

CREME

lt,UGOL'
Alvim & Freitas, ltda,'C.P. 1379,S. Paulo

$1 ••",...

liSão �ento 309, ex. Po!tal 793 São Paulo .,

1>0 'I' tó 10 d ParQ as pessoa. de tino !
�'Clr, r, ,e paladar Café OUo 8' !

Advocaciili ',__,__I_em_p_ar_.
l

-'-- �---

J. MARTINS & SILVA.

DRS.
JOs.é PillÓi P�relra,

Se'bastião Adroaldo Perelra
<ia,briel Pereita' Borges fortes

Rua Vigário José Inácio n. 358 I

Porto Alegre.- Rio G . do Sul
, •••.•• : •••••••••••••• _;ore ••••••

Sorveterio
Vende-se uma em ótimo estado,

'

Tratar com Haroldo Glavan, à

Rua Jafro Pinto n. 6.

. . .. .. . , .

DR. RAFAEL G CRUZ LIMA
" e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
Escritório: Rua João Pinto

n.O 18 -- Florianópolis

/)1111$íf1,fJ1fI/LIIS�ffRE#Iis·
,otI,t/(lb1SI1ltli'st?l/6Ye/li§-s

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

N.o 1: Regras abun'dantes, pro
longadas, repetidas, hemorragias
.. - ,

e suas consequenclas,
'

�.0,2: Falta de ,regras, regras'
orrczc dcs suspensos, deminuidas

i ,e suo s consequências.

I

o

Sem despeze !,xtra

ró ANOS DE GARANTIA
•

Peçam nosso novo catalogo com

muitos modelos diferente.,

, ' INTRALTDA.

halallJô
com veículo

•

mais'

que, executa

tarefas I
\'

"
,

..

JEEPS
RECEBEMOS PEQUENA QUANTIDADE PARA PRONTA ENTREGA.

TIPO �nLITAR PARA USO CIVIL - PREÇO 40.000,00 NO RIO. DES·

PACHAMOS A PEDIDO PARA O INTERIOR.

EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.

RUA SILVEll\A MARTINS, 110 - RIO ,

Puxando orados ou transportando cargas - levando pcssageiros ou'

rebocando outros veicul:s - o novo "Jseo" Universo presta inúmeros

serviços no "agricultura! n n indúst: ia e nos centros urba os, Seu mo+er

potente e econômico - suo. eficaz tração em 4 rodos - sua carrosseria

toda de aço, fazem :'') "Jeep" o veiculo ideal para todas -os nos-os, ..

condições topográficos e c imofériccs.

.

�. .

,
'

.� .

FIGUERAS & HOMS, LIDA.
t

'

MATR8Z : RUA 7 D E SETEMBRO 1094, PORTO ALEGRE
•

"

;,

FILIAL: RUA TIRADENTES 5, FLORIANÓP'OLlS
BS01S

,
,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vida'
.

eocial
'iii
..

' Represe
Importante firma, com séde na Capital Federal, filial

e agências nos principais'Estados, dispondo

- �
nta.coee

ANIVERSÁRIOS

I
dade, o sr. Tom�s \Yool;1 faz jús ás

LEONARDO FERNANDES simpalias 'ge1�ais que, nesta data,

Faz anos, hoje, o sr. Leonardo se expressarão nos inúmeros cum

Jndio' Fernandes, _jovem
conterrã- Ilrim,.entos que' vai receber ,e a que

11eO, filho do sr. Indio Fernandes, "O Estado" se associa, com gran-

funcional'io estadual e a quem de júhilo.

apresentamos .as nossas felicita- ADlLSON AMARO ALVES

,.cães.
Adilson Arnaro , Alves, filho do

;D.' IZAURA LEAL sr. deputado Braz 'Joaquim Alves

Faz anos, hoje, a exrna. sra, d. " de sua exma, .espósa cI. Alber

Jzaura Leal, dign íssimá espôsa do tina Braz, Iará anos amanhã.

r. Miguel Leal, e .genitora cio sr. Ao júbilo de seus g'enilores. e

j.eobeulo Leal, Secretario da Via- amigos, ajuntamos as nossas feli

tão, Obras Púhlíoas e Agrioultu ra. citações, muito sinceras.

À distinta senhor-a, a quem o
'" * '"

,!;Tande círculo de suas relações so- Fazem anos hoje;

.ciais prestará homenagem', 'ia Es- - o sr. Constante André Deluca

1.ado" cumprim.enta respeitosamen- ativo agrícultor e prestigioso ele

:te, formulando votos de feli)': an i- rnento do P. S. D., em cujos qua-'

-versárto.
dros desfruta de grande prestigie ;

- o sr, Manoel Garcia, funcioná..

rio da Capitania 40s Portos na ci

dade de Laguna;
- a senhorita Maria Teleza de

Sousa, aplicada aluna do Instituto

de Educação desta capital;
�

- a galante menina Marilda, fi

lhinha do sr. João Ramos Furtado,

cujo lar se engalana, hoje, para

celebrar o jubiloso acont�cimento;
- o sr. Gui lherrae Silva, funcio

nário dos Correios e Telegrafas nes-

ta capital; ..

de uma ótima organísação de vendas, está i�teressa da em obter representações a base de comissão ou

conta própria, oferecendo as melhores informações bancárias e comerciais.

Avenida Rio Branco, 128 � 15° andai' - Sala 1505 - Rio de Janeiro.

I
.

,

,

Correspondência para a'

,

PROF. DAIR lVU.RIO LAGO

A efeméride de hoje assinala a

.passagem do ani versário natalício
- o sr. ato Dornbuch, abastado

" S P f' D
i capitalista;

-oo r: 1'0.
.
�ir l\Iár,io Lago, mui-

.to estima.Ir, diretor do Grupo ésco-
- o SI'. Max Kuenzcr.

.Iar "Prof. José ·BrasiJicio", da vizi-

.nha cidade de Bigllaçú.·
MENINA ROSA-MARIA

,

Seus alunos e demais colegas, au-
Rosa-Mar-ia, galante e inteligente

'1' d b I
f'ilbinha do casal Alberto Mava e

::<1 rur-es e tra aI lO e seus i núrnc-
-

,TOS amigos, lhe prestarão simples,
Adelina Carneiro da Cunha Mava, M CARLOS 2bb

=��:�i':,��:�l�i:;:�::;'""��';;;�: �:�ii�;F:. ::;,�':, ;;,::,;';::" é::' ...��':::�������;i::: IMPEI�)�L���:��;�i:���
.. .

..
'"

RepresentanteCURT METZGER (
,

"O Estado" também o felicita.
gosijo para seus pais e para seus

30 partes)

e

amiguinhos, que lhe irão levar 11I1Ii-
Rua Consel.heiro Mafra, 15 10 Um filme repleto de ação, lu-

lJROF. JOrlO DOS SANTOS AREÃO
tos votos de felicidade. UI S I S h

tas el heroismo

Nos meios aducacionals ele no::;-I A fostes se associará "O Estano"
mar r va" � n ora AO RUFAR DOS TAMBORES

.80 Eslado e mesmo í'óra d'as froIl-1 PEDRO M9RELLI
pat·ticipam o nascimento de sUa filha' COM: Henrv Fenda - Claudette

v

,ISETE
lHARIA 'VIRISSIMO DA SLVA •

C

-

'teiras calal'inenses, O sr. pl'oÍ'essol' I Faz anos amanhã o sr. Pedro Mo- oCOlTido a 19 do corrente na MateI'.
olbert

�Toào dos Santos Al'eão é figura de
I r�'lli, conceituado comerciante na

nidade de Florianópolis.
Forte. Impressionante

'grande prOjeção, aliando ao seu: cidade
de Brllsc!l�e e a quem "O Es-

Bigllaçu. 23/8/48.
20• Lutas do espaço. Sensacionais

vasto c;onhecimenlo do� assunlos
tado" antecipa felicitações. Renato ,P. V lar e Senhor" aventuras em plenas nuvens ,

pedagóg'icos uma aprecüh'el cullu-'
CID R. DA SILVA 'participam aos parentes e amigos

O AVI.Ã.O SALVADOR

1'a gel'al,
I/ A data de amanhã assinala o ani- c' nascirl1ento de sua filha Gloriai ,COM: James Dl1nn - Frâl1C'\s

Coraç'ão
-

gene1'oso, cal'ÚIer VigO_I \'ersário ?O ,sr. Cid !:L ela Sil va, do Ma,:,ia.
GIlfford ,

rosamE'nte vol" I
_

alto COI�lerClO ,:lo RIO �o Sul, e a FI)olis, 18-8-48.
30' Co�tinuação do melhor scria-

u( o a uma atllaçao. "
,'. ,

copsll'utiva I Cl 'd J
quem apl esentamos, desde já, as

do no g�nero

" _'
1, sacie a( E', o sr. p1'O- nossas felicitações.

.
.........................••••

- MARTE INVADE A TERRA

1esso1' Joao rios Sanlos AI'eão, que •••••.••• IIJII••�.
€ allo funcionário do Depal'lamen-

i SENHORA ALVES MARINHO 1l0SSE
�

to ele Fd ,- 1" 'I
'>:

'

- ucaçao, 01 1I�1 ent�lslasta Faz anos amanhã a exma. sra.
....., -:

colabl1I'ador da nac'lonaliznção das d. :Ylaria ela Glória lVIarinho, dignis- NOTURNA
..'

nossas escolas, sl'ndo dedicado 1)1'0- sima espôsa do sr. tenente-coronel A!iv,ia-se rapidam"!nte �'

,f;'llpgnador ,ela \'Lllgarização do en- 'João Cândido Alves Marinho, Co-
friCCionando o peito, d garganta e

.

as costas dç nenê com o suave

SlllO.
mandante da Policia �Iilitar do Es- II " R

ComÍlelindo-lhe nlllo�a l' alJsor� 'tado. "ICIl: iAPO U8
I •

vente 1\1I1ção na reparti(.'i'ío centl'al A exma. anivcrsariante, que' é �_.IIIIii9BR"••••••

da educação pública, aclla tempo elemento de real prestígio na so-

,

..ainda, pa1'a enlrega1'-se às coisas de ciedacie local, será, por motivo do

a.rte, Jigurundo como [)l'imei1'O vio- ,íubiloso evento, l11,llitO cllmprilllen-

linisla da 'nossa Ol'ClursLn! Sin'Cõ- tarJa.
'

nicia e ensaiando a pinLuI\a.
"O Estaria", respeitosamente, lhe

:POl' Iodas es�as qualidades de antecipa sinceras feliçitações.

,€s[JÍl'ito e ele coração é Cjue o illlS-
SENHORTTA EU TTBúRCrO

,tore anivel'sal'iante se impôs a es-
A data de amanhil é a do anÍ\'er-

til11n e ao apl'êço' de iodas as es-
sál'io ria gentil senhorinha Elí Ti

feras sociais, motivo por qll.e será,
])\írcio, clilrta filha do SI'. Alfredo

,lloje, muito cumprimentado. 'fibúrcio, funcionál'io da fiI;ma

Também "0, Estado" aqui lhe
Carlos Hoepecke S. A. I

.

,deixa os voto's de fe.liz anÍ\'el'sá-
"O E8larlo" felicita-a.

J'io.
SENHORA XAVIER VIEIRA

I,
Transcorre amanhã a c1ata na-

Paz anos, .hoj,e, o �r. 'romá'
talicia da exma. sra. CÚjolina' Me-

':'oocl, cliligentc e digno InsvetOl'
deiros Vieira, digna esposa do Sr.

veleI'inál'io cio Ministério ela Agl'i-
prof. Alfredo Xa'vier Vieira, melllhro

,CUltura, Jlesle Eslado '

no magistério do Estado. A natali-

a ani\'e
.,'

l
"

ciante, dama de altos j}redI·ca..Jos

'

rsa l'l an e e pessoa ex-

li

trn(J['dinal'ialllent,e benCjuisln enLI'e
que a dignificam pela sua vina ll10-

nó"" onde não }Já Cjuem II
_

I
delar terá a grata satisfação de re-

0.,
c le nuo (C- . b

'

t'
'

lCjue ::íll1CCI'a e,tll']'! I', IJ'
ce er por esse mo IVO, os parabens

.

' 'c. ",a,a 1elro t'

s;mp]es, dI.' nacionalida j' '0'1 Ilsempre afetllosoS rios qlle lhe são

1"

(C ln" ,esa, caros

nas l'adlcado desde hü 10110'0"-' anos I <,
•

,

'em o 1l0Sso IJaÍ' 1 I
", ( , Esta folha se associa prazerosa-

. ", em O-Si' ca,;arlo I ' t
' " 1

l1esLn l' l/li' aI c
I
mel! e :15 Justas ;1Omcnagens que

.

( ()Jll uma "'('l1iJOI"1 dl' I
-,

'

Ll'ac1iCl()'lal l' ')" I

<. V,�() ser tnbutaclas à distinta unÍ\'er-

, aml la l a 110s�a sori,e-, sariante. .

'I'ranscorre, hoje, a data do

anlversár-io elo nosso distinto coest _

-duano sr. dr. Anlônio Gallotli pI' _

,
I

-vecto advogado no f'orum cio Dis-

.trito Federal, onde reside.

Culto e af'avel, a sua pessõa é

das q�e gozam de vastos C'íl�CUIO�
de amigos e aclmil'adores, os quais

Lêm hoje .ensêjo de reafirmar a

.sua simpatia ao nobre aniversa

.riante,

"O E�t[ldo" cumprimenll!-o, de

..sejando-lhe ,
mu itas felicidades"

Sousa, que festeja, assim, o seu oi

tavo ano de existência;
- o SI'. Genésio Joaquim Godi

nho;

DR. AN'TÓ�IO GALLO'l''l'I

de
- o menino Carlos Batista

••••••••••••••
o'" ••••••••• 0 ••••••

Nos,sa SeIlh ora das Gra�as, rece-
bida uma graça. M. C.

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

ArUgos de uso

doméstico
Voe[; poderá ganhar de Cr8

50,00 à Cr8 100,00 diários,'venden

cio artigos ele conSllmo nomcstico .

Informações na Praça 1 de �o-,

yembro n. 22 - 20 andar.

tines
RI'T Z
ROXY'� 8DE8N

Clnes IHPERI4L
•

-.. HITZ, hoje ás 10 horas da manhã'

Simultaneamente

'

Matinéc da Petizada

ODEON, hoje ás 2, 4,30, 6,30 e. Na. téla: Jornal - Densenho _

8,45 horas
cOlhédia

/IMPERIAL,
hoje ás 7,30 horas, 'No palco: O maior ventrilocuo da

• Matinée e Soirée Elegantíssimas América do Sul:

Um dos dez maiores fihnes 'da HU�IBERTO SIMõES

temporada. Uma história diferente e seus bonecos falantes

e cheia de romance.
CHIQUINHO E. BE�EDITO

,A Carne tão fraca. O Espirito tão Preços: Cr$ 5,00 e 3;06

ancioso. O romance tão magnifico Censura Iivre.

FANTASMA APAIXONADO
..

COM: Rex Harrison -

Tierney - George Sanders

A hlstória romantica rriais

até hoje apresentada na téla

I No programa: 10 Cinelandia Jor

i nal n. 179 - Nacional. 20 Fox Air

I plan News 30 x ,64 - Jornal

I Preços:
.

ODEON CI'$ 6,00, 4,00 e 3,00. ÁS

16,30 horas 6,00 único: IMPERIAL

, Cr$ 4,80 único

"
Censur-a livre. Creanças maiores

de 5 anos poderão entrar nas ses

sões diurnas.

Estudantes

R,ITZ, hoje ás 2 horas

,Na téla: Deana Durhin - Joseph

terna Cotten

Gene

, LAÇOS ETERNOS'
No palco: Apresenta-se o maior

ventrilucuo da América do Sul

HUMBERTO SIMõES

Preços: Cr$ 6,00 e 4,00
Censura livre.

•••...

,

•••••••••••••••.• o. 0 .

RLTZ, hoje ás 4,30. 6,30 e 8,30 hs,

Laraine Day - Brian Ahernc _

Hobert Mitchun
ANGUSTIA

Por uma extranha fatalidade ela

se viu niergulbada na vida mais

tormentosa que urna mulher já vi

veu, Um filme extranho... fasci

nante. .. emocionante ...

No programa: Notlcias da sema

na - Nacional Imper-ial Filmes _

Metro Jorria! - Atualidades

Preços : Cr$ 6,00 e 3,00. As 6,30
horas Cr$ 6,00 único. As 8,30 horas

Cr$ 6,00 e 3,60

,Censura até 18 anos .

ROXV: 'l��,i�' ��. 2' i;�;�s"""""
10 _Jornal da téla - Nacional. 20

Pre,stori Foster - Gail' Patrick
O REI DOS CAVALOS SELVAG:EN-S

Trcs almas selvagens... domina�

da pelo amôr de uma mulher ...

30 Denna Durbin - Joseph Cot

ten

sem Caderneta não

poderão gozar dos abatimentos,

Suspensas todas as entradas de

favores e permanentes, excepto au

toridades e impreusn,

LAÇOS ETERNOS

Um lindo romance de amor en�

tremeados de belas canções ...
'

40 {,;Jtimos episódios do seriado'
AHANHA NEGHA

.

Lutas. " torcidas... ação ...

Censura até 14 ano.

pI'eços: Cr� 4,00 e 3,00

COM: Dennis Moore.

11/120 Episódios

40 O mais misterioso de todos os

seriados

O lVIAHAVILHOSO MASCAHADO

COM: Willialh Forrest.

9/10° EpiSÓdios

No programa: Noticias

na 47 x 36 - Nacional

Preços: Cr!'; 4,00 e 3,00

Ce�sura até 10 anos.

da St'n:a

......................... , ..

ROXY, hoje ás 7,30 horas

10 ESIJorte em marcha - Nacio

nal. 20 Uma grandiosa produção

nacional com Llliza GaIvão

SEMPHE RESTA UMA

ESPERANÇA
'Um filme vibrante de intensida

de nem tudo estava perdi,do para

aquele grande amor.

30 Deanna Dnrbin - Joseph Cot

C. ten

!
'FÁBRICA DE FOSFOROS (PRUN-

TA P. FABRICAR)

Vende-se

Maq�lÍnário Cr$ 250.0DO,00

Frédio, Imoveis Cr$ 90.000,GlO
Situada em Campo Alegre - S.

Vende-Ile ·tL. só maquinário

fnformações com A. Wehmut':t

Brusque - Santa Catarina".
'

LAÇOS ETERNOS

Cm lindo dl'amu de amor reple..

Preço: Cr$ 4,80 único

_.AA.._._._._._._._._._._-_._._.__ _._._- _-_._-_._.._- _._._._ _•.•.._.._._..•_ __

--------�-----------------------------------------

�A-.1 ,sCOS
��/- fII OUI1ArrTE TODO OlA

/ I� nos VA�CJOS

�,'"
_ ,:;.

.s

/

/

, .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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XAROPE
S. JOiO
.

.

Combate a tO_lia. o

bronquita'� e o.' :r:esfria
dali. 'João O Xarope S.

!!!jfaz_

no tratl'ornento
das' afecções gripais· e

das via.' re.piratórios.
O Xarope São João
lIolta o catarro e faz

expectorar fàcilmente.

DE TA'AN$POlIn'S AÉP.EOS LTM

.............. , o- � ..

'Casa. no 'centro
Vende-s'e uma, para reei

dencis:
Escritório Imobiliárié' A.

.L. Alves.
,

Rua Deodoro, 35.
....................... "

..

.

C a S ,a·s
Vendem-se' as de ns, 92, 94 e 70,

situadas na Rua Alves de,! Brito e a

n. 50, na Rua D. Jaime 'Câmara, tô
das, nesta Capital.
Tratar à Rua Bocaiúva n. 139.

• • I" ••••••••••••••••• ' ••• ,. .....

Escritório Técnico
Cid Rocha Amaritl
ENGENHEIRO' CIVIL

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

Estados Unidos da América do Nor
te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro
cha Amaral reabrirá seu escritório
(Rua Presidente Coutinho n. 22),
nos primeiros dias de agôsto, espe
rando continuar a merecer as espe
ciais atenções de seus amigos e

clientes.
Pedro' Medeiros, Auxiliar

Oleo de Peixe
COMPRA-SE QUANTIDAD1� E

PAGA-SE BO�1 PREÇO. TRAT.-\R
Á RUA CONSELHEIRO MAFR \. 41.
FLORIANóPOLIS - CAIXA POSo
TAL 124.

CASA
Vende-se uma com 8 comparti

mentos situada em terreno de
20m x 13m na rua Osvaldo Cruz,
Estrei lo, distante d(;j, praia 75
metros.
Preço Cr$ 35.000,00.
Tratar à rua Joinville (D. Jaime

Câmara nO'. '11.) Nesta.

PARA'A

JlVD�STRIJl

'�PRODUTOS
DOMtSTICUS

, De'de. f�gõ�, de todos os ripos
e eqi.iuarnento para coz nha
<olé rroduto , para toucador.

,

'

� droga ia perfumaria e um va-

riadíssimo .. -toq e de artigos finos para
presente•. Fütros, ge .ade iraa, máquinas
e r' dios das rnemol es marca s, Secção de
fa-endas e ar trgos de confecção, capas
para chuva ca potes e en .erado-, etc.
Mangueiras Gv.odyear pa-a jardim.

PIRII

fllEI.1
� v

PIIRII A INDÚSTRia

�_Di-pomos da completa I nha
'

das famosas correias e mano

'

.

,

guei: as Goodyear. Mor ores
Diesel 'iudustr i .is, marítimos
e geradores. Mat-r ial para

'

'construção. insta,açõe., sanitárias. ba
nheiros. etc .. Torno. paralelo s , bancada.
e máquinas para O" mais variados fins,

Fô!pas de serra para engenho. braçais
para aço e metais, circula' es e de fita. ,

CARLOS HOEp:CKE 'S. I.
" � •

_t... !

s,ignjfica qualidade e economia!

VEJA NESTA LISTA OS ARTIGOS DE QUE NECESSITA
E P,ROCURE CONHECER OS NOSSOS PREÇOS.

'.

PIRa TRIINSPORT'ES
I ,t\ utomôvei s. c- n1.inLõ"!s.. "c-a

'11101 eres. Possuímos um com

pleto estoque de pneus Good

year especiais prra cada tipo
serviço. Câmara, de ar. cor-

reias de verrtilador e baterias Goodyear.\
Ferramentas e macaco� a té 5 toneladas.

PIRA II aGRICULTURA
Amj I) e moderno' sor t iruento
,de máquinas e ferramenras

agrícolas: tratores.esr.e ciais pa
ra hcr tas, ai ados, grades de
disco e dentes. Máquinas e venenos para
extinção de gafanhotos, formigas e ou-

tras pragas. Mangue ras Gooo year .

PREÇOS CONVEN I ENTES PARA- ATACADO E VAREJO

CARLOS HOEPCKE S.I.
COMÉRCIO E INDÚSTRIA

MATRIZ: Flor'ionópolis - FILJ'AIS: Blumenau -' Joaçaba _

Loges - Laguna - São Francisco do Sul - Tubarão - Joinville
AGÊNCIA Ef." SANTOS :' t:SCRITÓRIOS EM SÃO PAULO, CURITIBA E RIO

ARMADORES - COMERCIANTES - INDUSTRIAIS

,I
Transporte de cargas e possogeiros entre os portos de Loguna e Rio de Janeiro

Fábrico de Pontos "'Rita Maria" - (Pregos de ferro)

IMPORTADORES E ATACADISTAS
Fazendas - Ferragens - Máquinas - Produtos Ouimicos e Farmacêuticos

Telegramas "HOEPCKE"

..

do' .ParanáGuia

OO�ANBIA -AlBNeA DA, Im
....... _ II" - .. :: IIII
O'ODlel • MlUI:r.e.nl

Cifra. do Balaoco di 1944,

po�ro ALEGRE

1.. ANDAR

Sioiltrol pagai 00. Oltímol 10 anol

RelpoDlal ;lida1e.

CAPITAL E RES&RVAS
Reaponlabilid,art�1
R�cet«,
AtivEI

.::)�NHOHITt\!
VAE AO RIO,?

.END. TE-LEGR,"ARGENOTEL"
•

,

.

TEL. 25-7233
RUA CRUZ LIMA. 30 I ..

PRAIA DO FLAMENGO

•

{/�UARTO CI BANHEIRO
E TELEFONE.

DIÁRJA COMPLETA
C:ASAL CrS 170,00

,� SOLT. Cri 100,00

c-,
Cr$

80,900.606,30
5.978�401 ;755,97

67.053."45,30
142.176.603.80

Drs. NUNElS VARELA e ANTENOR
TAVARES

Advogados
Causa clveis comerciais, naturaU

zações, consultas e pareceres
Das 9 ás 12 e das is ás 18 horas

Escritório: Rua Trajano, n. 33, l0
andar«

• Florianópolis,

98;687.816,30
• :76.736,401.306.20

LEIAM A K�·V lSTA
() VAtE no tTAJAI

4geuca Geral para Sta� Cata roa
.

Rua Felipe Sthmidt, 22 - Sob.
Caixa Pos tal, 69 Tel."Protectora" FLORIANOPDLIS

Díretoree]
Dr. "Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr! Frsncl.co CASA MISCELANEA diatri
de Sá, Aoi.io 'M.'lorr.,� Dr. Joaquim Barreto de Araujo· buidora dOI Rádios R.�Ci A
e JOlé Abreu. I Victor. Váhiutl'l e Diecos,
_____ ' ..._...__........""......_..... ....._....._......__." I f.U/i'l Consel c c.ro Mafra

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.· 68

CAIXA POSTAL. 583 • TELEFONE 66"0 ,TELEGRAMAS: .PROTECTORA.

A ul t ime creação em retri

Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ende- I gera n te é o Guaraná, KNOT
recoso

I

.

' ,I EM GARR�FA� GRA,NDES

cada. guia é vendido acompanhado de um mapa rodoviário

dO.1 Preferhlndod o esta
dParaná e Santa éa,tarina. acompan an o a mo a.

Redação: Rua Prudente de Moraes, n. 626. - Curitiba.

"
....•...•.••.•.•••••••••••.

O "Colégio Barriga-V.erde'�
Seu Terno' tem manchas? FRAQUEZAS EM GERAL',

está construido .o seu maíesto-
Tinturaria CRUZEIRO V I N H O C R E O S O TA DOsO prédio e necessita de sua

Rua Tiradentes 44 ClSILVEIRA« valiosa colaboraçã«k

,

............ � . . . . . . . . . . . . .
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Só mesmo ulpa organização atra

ente, como a Colméia, poder-ia dar

REGISTROS DE DIPLOMAS
tão grande impulso a seu objetivo,
pois nada se exig-e de aluno, à

TRATA-SE de registros de diplomas, registros. ,de professores, e não 'ser que traga seu mal.er-ial. Em
lttldo em qualquer assunto referente ao ensino -em geral, livre ou of'i- troca, seu trabalho é auxiliado por
-cíal. mestres, que, desinteressadamente,

BUREAU UNIVERSITARIO lhe transmitem os recursos' técni-
Direção de Dr. Pedro Olavo de Menezes. - Av. .Alte, Barros 11 _jnicos de que carece para \melhor

1° andar. ex. Postal 3932 - Rio de Janeiro. ]',esullado,

Cabelos Brancos �'

!
,

Sinal de v�lhi(e'
JIl Loção BrilhC!-nte foz ,,01.

, tar 'a car
'

nat'tiral primiti.a
(ca.tanha, loura, doirada ou

aegra) em pou•• temp•. Não
" tintura. Nãomancha. não
oujca .• O .eu u.o é limpo,
facil e agradcíltel.

,
A .Lo�ao'Brilhante u.ti.l1lgu. '

oe co.pa•• o prurido. a ••bor
rhéa e tádo. a. Gfecçõe. pa
;ra.itciria. do cGbelo, a"im
como combate a cGl"icie, R
.italizGódo a. roi:.", capila
r... Foi apro.a,dG pelo Depar
tamento NGcionGl de Saúde
Pública.

'

�-@n-dÓ?/#.

Dr.

A. DAMASCENO DA SILVA
ADVOGADO

Ações civeis • comerciais

Esc.-Rua Joio Pinte, 5-Térreo
(Anexo 10 jornal ,,0 Estado .. )

Florianõpoli. .' Sanra Catarina

I
"

Dr. (LARNO G .. -

GALLETTI
ADVOGADO

Crime • cível

CODlJtituição de Sociedade.
NATURALIZAÇÕES
Titulo. Deglarat6riol

E.crit6rio e Reaidsnc',a
RUG Tiradent.. .:;

IFONE •• 1468

VENDEM-SE POR MOTIVO DE

VIAGEM

Móveis de sala, em perfeito es

,tado e de quarto, 1 rádio marca

Esparto - móveis, diversos relo

.gios de parede antigos, tudo em

perfeito estado, 1 cristaleiro e di

versas louças e mais alguns obje- I
'tos,

Tratar á Rua Bocaiuva, 13
...0 •••••••••••• r •••••••••••••••••••

,FERIDAS, REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir 'de Nogueira
..Medicação Guxiliar no tratamentG I

da lifH..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Muitas felicidades pelo naseimea
,to de seu filhinho I

Mas, não esqueça, que o melh?1
"presente para o seu "P1MPOLHO�
,é uma caderneta do CRÉDITO
'MUTUO PREDIAL.
.•...... 0. .. ..

o TESOURO
Da instrução está ao alcance

oie fados. Dá esse tesouro ao teu
amigo analfabeto, levando-o a un
curs- de alfabetização no Grutx
Esc01:tr São José, na Escola Indus
trial "e Floria.nópolis ou na Cate
dral Metropolitana.

ta de Boa Vista, aos domingos, e OI,__._I� ...... _" -:-
_

resultado da iniciativa foi exposto I' -
"

na ia Exposição ao' Ar Livre, rea-:

V
'

«'
,

,

e'Iizada no P�sseio Público. Co�pl.�-. tAA.'
.

'

'ccIP rÍIlII$'tando o ensinameuto, com o intui- � \... � "

.to de aprimorar o nível cultural �, '

dos alunos, são feitas excursões a

lugar-es pitorescos, o que faz pr.e
ve '. num' futuro próximo, a eleva

rão e di fusão da cultura na arte

de pintar, em que já se tornaram

famosos, vários brasileiros.

I Colméia de pintores do .rasil
Por J. M. MACHADO

.
'�(Copyright RioPress-Especial parei ,·0 Estado)

Poucas são as organizações ar- se pela criação de um' curso livre

t.ístícas brasileíras que Lenham al- de pintura para jovens que dese-

cançado o êxito da Colméia de Pin- jam aperfeiçoar suas aptidões ar

tores do Brasil, embora conte ape- í.íst icas. Inicjou-se a Colméia com

nas dois anos de existência. Real- seis alunos, em 1946, na Escola

mente é uma instituição Mil e ex- Prado Junior, gentilmen!e cedida
tremamente acessível a qualquer .por Maciel Pinheiro, então diretor
um. Quem tiver inclinações para a do Departamento de Educação e

pintura, espeoialmente para o pai- Cultura da Prefeitura do Distrito
sagisrno, pode obter, sem qualquer Federal. No' momento, a Colméia

possue cerca dé quinhentos alunos

e trabalham nos recantos da Quin-

onus, um Curso ao ar livre, 'minis
trado pela' Colméia. Milhares de
telas foram feitas 'é dezenas de
IIOVOS talentos foram despertados
por essal curiosa instí tuição. Vale
registrar que desde 1916, o profes
sor Levino F'ânzeres vem batendo-

•

TRÊS NUNCA é demais! Na espa

çosa cabina do Caminhão Che
vrolet ,há lugar de sobra para três

pessoas ... e com que comodidade!
Chevrolet oFerece agora impor
tantes inovações também na ccbi-

�

na, desde o assento ajustável e

de molejo especial, ao perFeito
sistema de ventilação, à visibili
dade niuito aumentada, ao melhor
agrupamento dos contrôles e aos

numerosos outros detalhes que

redundam em maior segurança
'e ccnlôr+o. Chevrolet é o cami

nhão que mais se vende - no

Brasil e em todo o mundo!

Não 'tem'po,!
Telefone para a Impressora Graiaú Lxd«, (t'elelons

manual 767), e o nosso asente o proeureré. para 'recebe�

Ii"a encomenda tiposráfíca, Serviço Esmetado. Entreg81
imedia-ta. Preço« sem cencarrencia

-

A DI-V'U·LGACAO
ReviSia do Paraná para o' Sul do Bras'!

Intercâmhio Cultural
Eccnomicc Financeiro

Publicidade mensel. - A88inaturas e Anúnci05.
CAIXA POST&L, 775 CURITIBA

Ácido sulfúrico; 2 Torres metálicas de 30 metros, cada uma.
co antena tríplice; Gerador para fabricação de hidrogênio; Ma
caco hydráulico, marca Blachlaw Jack, para 12 toneladas ; B.a
teria completa para 120 volt!' e 650 amperes, equipada com qua

dro e chaves; -Bomba de ar, manual, com tripé; Manom,etro para

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; Garrafas para ar compr-imide ; Jogo de moia,
completo, para auto F-ord 1929; Balões para hydrogênio; Supor
te para pneus; Pneu gra.nde e câmara de 'ar'; hõliiba' compte-ta
para tambô r de gasolina; Máquina ci� füra'r elétrica; VelÍtila-

- )

dor.

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

Informações no Escritório de As�rÓidec& ·bá.
'

Praça 15 de Novembro n" 22 - 2° andar .:_ Telefone, 1.388.

, •

le PRODUTO DA

GENERAL MOTORS

MOTORS

Para Vendas e Serviço procure os Concessionários Autorizados da

S.A.ERAL DO BRASIL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A Embalxada «Dr. Tnlentine t'e Ci.rvalhe» da F.A.C.E., que disputará os IX ·Jogos
Universitários ·Brasileiros, partirá amanhã, às 4 hOfas da manhã, fumo a ,Curittba�
·íúêerr-ã·iííiU��eô�prij"'ifâ(ji·ôs-íibrã"'''-Iütêfv-ir-��ííós·_··if�Jo·gOS---·ÜüiVêrififrlos�-·BrasTieiró8,"ã-"'s�le�aó----fe
futebol. _a, F.A;C.E., enfrenta0' ontem DO campo do; tnlégio Ca,tufineose o fnrte «onze» do Im,pre�8a
Oficial. campeão clas,sista de �aBta Catari'03. Um empate Ide ,4 tentos' foi " rp,�Dllado da, llorfla.

f. C_ D.I,

, ,

.'rendo o :1'. Flávio Ferrar!

s'�-I presidência
clâ Federação Catarf

guido para Pórto Alegre, onde
-

se nense de Desportos Q vica-presi-i ,

demorará alguns 'dias, assumiu a dente, se. Orlando' Scarpelli. ,

'.

PRESIDENCiA DA

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

CATARINENSE DE ESTUDANT-ES
EMBAIXADA "DR. ADALBERTO que o campeão mundial de peso

TOLENTINO DE CARVALHO pesado, Joe Lou is, decãar-ou que a

sua comunicação de iel irada 1'01'
n.al do rj ng contará um item que

j.ermítirá ao boxeur reclamar e de
fender o título após seis meses de
decisão nesse sentido,

- 'I'elegrama da U. P. inf'or-rna

vJlUd\vJ.Ai"lT,b: D.. ... 11-

..
' I1lhliot� oo lADtro Aea·

Mmico XI .. FnenJro..c..-
"'...... ...• .I.Jb, '""'... ao f�l_·

'110 ealNraI 40e eabrlaeuee

As 8 horas - Partida de Volei

ból - 'I'sça e Medalhas.
�Taubaté E. C." X "A.

.ga Verde",
As 8,45 horas - Partida de Bas

quetenól - Taça e Medalhas;
"A. A. Barr-iga. Verde" X "Clube

Grandioso fesl,íval da A.J. Barriga Ver�e
Em CQJucmoraç?o. à passagem _dO

IC
de :'Arco", com valiosos pr-emies

�eLl novo aniversário de fundação, em disputa.
ocor-r-ido dia 25 Óltimo, a 'Assoelül- As 12 horas - SueulenLa Feí-

çao Atlética Barr-iga Verde, desta Joana completa.
,

Capital, levará a efeito hoje um I 'As 14 horas - .Início da grandl�
grandioso festival, cujo programa sa "Tarde Dansante", que, abrí

esta assim elabor'ado: ihantada por e�welent.e jazz, pro

ínngar-se-á até às 19 horas.

Os sócios que desejarem tomas

parte na "F.eijoada", deverão ad

A. Bar-ri- quírir com antecedência, o "cou

pon" correspondente, ao preço de

Cr$ 10,00.
As mêsas, para a '�Tardê Dansan

te", com direito a quatro lugares,
serão vendidas á vazão, de Cr$ 30,00
podendo as mesmas .serem ocupa
nas pa ra a feijoada.

Doze".
As 9,3D horas +- Início dos "Con

eUl'SOS de Tiro ao Alvo".

Jugarão .: hole 'paula inos. e
'

boquenses
,\ ""(1'"
.

Esla tarde, prosseguindo o cer

tame citadino de profissionais, se

rá ef.etivado o cotejo entre Paula

Ramos e Bocaiuva.
Em seus últimos compromissos

ambos os clubes foram batidos, ra
'zão de uma reabilitação que estão

necessitando, pelo qu.e é de se es

perar um grande público no cam-

1)0 da rua Bocaiuva.
Salvo modificações, os dois con-

juntos jogarão assim Iormados :
'

Paixão 'I'ominho, escolhido medi-

.Paula Ramos - Brognollí, Chi-: anl.e sor-teio, Sedo seus 'll-lIxilÍal'es
nes e Kalcipis (ou Nenern) ; Nenern- os' SI'S. Newton Mongtrilhot e 'Val

(ou Katcípís)," Chocolate�' Ivan; derníro Melo.

Lázaro, 'Benteví, Nioácio, Fornerol- 'tA partida prel iminar será dispu-
ii e Mandico. [ada entre os conjuntos de aspiran-
Bocaiuva - Luiz, Dinárte e Hon- tes dos mesmos clubes; sob as 01'-,

duras: Getúlio, Haroldo e Biguá; dcns do se. \Valdemir-o Melo.

Niltjuho, Medinho, Américo, Arf e O encontro entre os quadros in
Careca. ,fanlo-juvenis será disputado pela
Dir-igirá a partida \

o sr, Manoel manhã.

Notas �sp'orllva�
Informações chegadas ela .Ca- lr i l.o Federal, São Paulo e Paraná.

pilai Federal revelam que o Flumi- pum o certame nacional ele cíolís,
nense disputará duas partidas em mo a realizar-se em Curitiba, em

Curitiba no mês de outubro, vín- �5 de setembro próximo.
douro. A temporada do clube Ir.i- - O' Campeonalo Carioca de Fu
color será patrocinada pelo Cori- l ebol prosseguirá hoje com os se

tiba, bi-campeão, paranaense. guí ntes encontros: Flamengo x

- O 'Conselho Técnico de. Ciclis- Fluminense, América x Madureira,
mo da C. B. D. tomou conhecimen-

I
Botaí'ogo x Olaria, Vasco x Canto

io dos pedidos de inscrição do Dis- cio Rio' .e Bonsucesso x Bangú.

VENDE-SE
.

.

Um bonitu grupo eslufado' com
três peças e mesinha de centro,
completamente novo. Ver á rua

Almirante Lamego 9. , .

:XXX

Etrl homenagem tôda especial,
os dirigentes,da F. A. C. E. resol
veram denoíl1inar a delegação co

mo "Embaixada Dr, Adalberto T0-
lentino de Carvalho", como prova
de aprêço à bôa vontade e estimulo

prestado pelo ilustre e dinâmi.co
Prefeito da Capital.

xxx

A delegação ,da F. A. C. E. p::t�
'(,irá amall'bã ás 4 boras da manha,
'eJll� ônibus da "Auto-Viação Catari
nense", sob a seguinte organização:
Presidente: João Machowiecky -

'Vice-Presidente da F. A. c. E.
Secretário: Hélio Milton Perrira

_ Secretário' da F. A, C. E. e re

presentante da crônica esportiva de
Santa Catarina.
Tesoureiro: Abelardo Arantes -,

Presidente eleito .no C. A. XI de Fp
vereiro.
Médico: Dr. Vidal Dutra Filho ,

Diretor do Departamento Médico d'l
F. A. C. E.

At.létas: Sanl Oliveira. Arthnr
Boos. Hamiton Hildebrand, Thalp�
BrognoHi, Eduardo Luz., Dalmo
Bastos Fulvio Vieira, Erwin S;ch
'warz, Claudio Beduschi, Oscar Pe
reira, Acy Xavier, Jaimor Colaço,
'\V::llmor Silva. Osni Kirsten, Ah�l
ro Beduschi, Arí Melo. A,derbal Al
cftntara, Geraldo Salles, 'Valter
\V:mdcrle�', Walter Jorge José. Vi
lljrio Olinger, José Santiago, Airc';
Gama :.\ielo c Olivério Gomes.

'

Não deixe para a última
bora a 'escplha do equipamen
to necessário para o seu posto.
Evite a contiogêncià de ter que
se decidir pelo que houver disponível

, no momento, para entrega ime

diata. e de ter de pagar-o que lhe fôr

exigido, sem direito à e�colha ou garantia
da qualidade. Reserve desde já o material
de que V, S. vai 'necessitar, garantindo-se
com equipamento m,oderno e. eficiente, na

época em que o irá precisar. Procure hoje
mesmo EQUIPAMENTOS WAYNE
DO BRASIL S. A. ou o seu

agente mais próximo.

Consoante divulgamos ampla-
mente, seguirá amanhã', para Curi

tiba, a fim de disputar os 90s .J ogos
Universitários Brasileiros, marca

dos para 1 a 7 de setembro "\lincl(Jll
TO naquela capital, a intrépida dele

gação da operosa Federação Atlé- - Está sendo aguarelado no Rio

tica Catàrinense de Estudantes (F, fi osquadrãc cio Boca Jún io r, de
A. C. E.) Buenos Aires, que chegará amanhã,
Após um trabalho insano e. coris-

d 'end f T
tante dos seus operosos e entusias- •

e\ en o .en ren tar o '\ asco
,

na

tas dirigentes, acadêmicos Renato I ÇJuarta-:t.clra, O conjun,lo DOl'lenlJo
Ramos da Silva, HéJi� Milton pe-j' ,lcl';1 como atrações os clraqlles bl'a-'
reira e ReI?-a�o ,!>-. Nasclmen�o, atra- sileit'os Heleno e Leso, '

vés uma sene Imensa de, dIÍlculC!8-1 _. l' .- _, "
,

des que quasi tornaVam Imposs\yc11 ',. InIclmaçoe", cb.cgada:s de Gn-

a participação de nosso Estad,?, ,lw- I
r.Olllhas d]zem que l'ema gl'anele

la la vez, naquêles �ogos, es!a�or-' inlcresse na ciliade pela visila que
mad� ::,t "carava.n.a" dos a:a,;JCJ1l1C�:; (J AnlÍ fal'á a 12 de setembro yin-
que Ira o a CuntIba most] a� o s,u�

-

i , .,

o'imento dos desportos 1111l verSl ta-
,

com o.

�ios em Santa Catarina! I
_

A F. A. C. E., deverá competir ('m: O MINISTRO DA EDUCAÇAO,PRE-
futebol, volei, basquete, rêmo, cs- SIDIRÁ A JNAUGURAÇÁO DOS IX
grima, tênis e. naÜlção,. fo:manllo JOGOS UNIVERSITÁRIOS
a �11aior emba!lxada 0111n'plca ca-

'BRASILEIROS
tanncnse!

lUo, 26 (V. A.) - Com destino
a Curitiba, viajará na próxima ter-"
ça-feiFa, por via aérea, o Ministro
Clemcnte :Martini que vai presidir
ás cerimônias de aberturas dos IX

Jogos Universitários e ele il�stala
ção dos IX Congresso Brasileiro de
Desportos Universitários e I Con
gresso ,de Medicina Desportiva, a

realizàrem-se na capital paranaen
se de 1 a S de setembro por inicia
tiva da Confederação Brasileira d'e
Desportos Universitários.

.

As solenidades revestir-se-ão de

bril!lo e contarão com a presença
do Governador Moisés Lupion e ou

tras autoridades do Paraná. Por
ocasião ,da abertura dos Jogos Uni
vehitários o titular da pasth da

Educação e Saucle pronunciará um

discurso, falando depois, além de
outros acadêmicos, o presidente da

C. B, D: u., Renato Medeiros Neto.
1,200 llniversitários - Cerca de

1.300 universitários· representando
as quatorze federações filiadas à C.
B, D. U. participarão elos IX Jogos
Universitários e IX Congresso Bra-
sileiro ele Desportos L.T"niYCrsitá-1rios.

I

Bomb"l e medido,es
para gaso'lina, com
pressores de ar, ele

"adores hidráulicos

para automóveis,
máquinas para Ia ..

"crr carros, equipa
mento para luó,ili ..

C'Qç.QQ de chan;s, etc.

\

,

'R. da, Marrecas, �1 • Rio da JaneIro - End. Teleg,.: "Waynoil"

Agente neste Estado:

MACHADO & CIA.
Rua Conselheiro Mafra, 54 - Cx. Postal: 37 - End. Tel.1
PRIMUS - Tel.: 1658-FLORIANÓPOLlS-Sta. Catarina

\
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Às pe1·tl1Tvoç:6es curcnnccs têm, na vf'1-dad9.,
permitido a muitas pessoas viver longa e

produttvamentp.
/

É um grande "SE" - Sim, seu rné-
. díco pode protegê-lo se você o con

sultar quando aparecerem os primei
ros sintomas. Muitas perturbacões po
dem qfligir o seu coração, m:1S ne
nhuma. delas precisa ameaçar d sua
vida se o diagnóstico é jeito -pl'eco,ce
mente, seguindo-se o trutnrne nro ade- ,

quailo.
Estes são os maiores inimigos de ,eu
coração: pressão sanguínea alta, ep
durecimento das artérias, moléstias
infecciosas, amígdalas ou dentes in
feccionados. A maneira mais comum

(inteiramente desneces- ária) de torçar '

o coracão : excesso de pêso ou prá-
tica de esforços exagerados _ es;p�.

5. Peça ao StU médico que o examine
':�, t':"'·· ··..,..... ujna o.� 9 u�s vezes por ano., Siga suas

eíalmente depois dos 40.
. ... , Jn�truçoes,"�í:': �>"

•• ,.,'i'�''''_�., •. ".��.

Vi,da 1011(1(/ - ou �o1·te p1'e",natura por molés
tia elo coração? Você pode escolher .. ,

. .Graças aos estorços dOS médicas, hO.ie há
,

, novos ho' iZOl1 te para os que
sofrem do c-oraç!lo.

Como conservar o coração forte e

sau�ável. Em primeiro lugar, decore
.

os sintomas já citados. Qualquer dêles
deve levá-lo a pr,ocu::ar seu médico ime

diatamente. A demura pode ser fa+al !

E proteja o seu coração (em particular
se passou dos 40 anos) seguindo êstes

preceitos:

Novos medicamentos e novas tic
nicas .oFe.recem novas esperanças.
O diagnóstico hoje é mais preciso
'graças ao raio-X, à radioscopia, ao
electrocardiograma. As infe�ções, que
fatigam o coração, podem agora ser

abreviadas com o uso de muitas dro-

_gas novas .. , E uma cirurgia mi

, raculosa e bem sucedida pode agora
corrigir muitos males do coração an

tes sem 'cura.

,

1. M2nt"nha o pêso adequado. Seja mo
.derado no .comer.

2.- Faça exercícios moderados, mas re

gularrnente.
.

3� Procure descansar e dormir conve
níenternente.

s , Se usa fumo e estimulantes, não abuse
��L •

E lembre-se dísto : o mêdo pode cau

sar 'tantos males· quanto as próprias
perturbações reais Ido coruçdo. Os sin
tomas que -observa podem ter uma

causa bem menos séria, Em vez de
se assustar - procure o seu médíco.l

.. vocêverâ o nome SQUIBB nas prateleiras de sua faTmáda. Nas

receitas de seu médico também, Porque SQUIBB é um dos maio

resjfabrtcantes do mundo de.penícüína, estreptomicina, vitaminas,
anestésicos, hor�ônios e outros medicamentos receitados pelo
seu médico para restabelecer ou assegurar sua saúde. Desde 1858

os Laborajóríos de Pesquisas de Squibb tém descoberto, aperfei
çoado e produzido medicamentos para melhorar o padrão de saúde

e aliviar o sofrimento humano, em todo o mundo,

,SQVIBB
PRODUTOS FAI\MACÊUTICOS

'----_"""-=-_J

CamilBl. Gravata.; Piiame.
-

Méiai d.. melhore•• pejo. me

Dores preçO' IÓ nia CASA' MIS
CELANEA - RuaC. Mal·ra.

o Crédito Mutuo Predial, oferee
aos seus' associados ° melhor pIa
no, no melhor sorteio, por Cr$ 5,00
mensais. 1

Viage com conforto
,

pelo
«'RIP'IDO 'SUL BRaSilEIRO»

, I

EITUP.E
DE�E"HO T�C"'� ,

p#COfrerrMnda
•• AR9UITETURA\
• MAQUINAS

,/

>PROPAGANDA
l7i-;f:::1���'�. TOPOGRAFIA-

.• AQTE DEC66ATIVAI
• INST HfDRO-ELÉTR r

'. CONCRÉTO,

Diariamente entre

Fpulis.v-Its]áí ...Jeínvíle-Euritíba.
'

AGENTES

Fiuza' Lima , IrmãoINSTITUTO TEÇNI(O OBERú
PIO DE JANEIPO '" BRASIL
CÁIXA PO)TAL �

'" .5455
ENVIE ESTE ANUNCIO E TERÁ UMA MENSALIDADE

GRATIS - E. F. 008

h...

Rep'resent,à'ções
FIRMA IDÓNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS HEPI)ESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS À CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

Terrenos em. -,Coqueiros
Vendem-se diversos, com chácara, á beira-mar; dÍretamente ou

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

'

'. ,

A beleza -ê
-obrigação

, A mulher em obrigação de ser,

bonita. Hoje em dia só é feio quem

quer. Essa é a verdade, Os cremes

protetores para a pele se apertei-
'çGam dia a dia.

Agora já temos o creme d.e alfa
ce "Brilhante" ultra-concentrado
que se caracteriza por sua ação ra

(lida para embranquecer, afinar
refrescar a cutis.

'

I Depois de aplicar este creme, oh

serve . como a sua cutis ganha um

ar de, naturalidade, encantador á
vista.
A pele que' não respira, resseca

e torna-se horrivelmente escura. O

Cre�e de Alface "Brilhante" per
mite á 'pele respirar, 'ao mesmo

tempo que evita, os panos, 'as man...

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

va e s�dia volta a imperar com o
.

lISO. do Creme de' Alface "Brilhan
te". Experímente-o.
É um produto dos Laboratõríos

, 'Alvim & Freitas, SlA.

()s primeiros symptomas da
neurasthenia são geralmente a

insomnia,
,

pesadelos, .irritabili
dade, -dôres de cabeça e ner

vosisrno. Ao sentir quaesquer
destas manifestações previna
se contra as suas consequen
cias. Trate-se immediatamen_
te, com um remedio d�' effeito
positivo e immediato. Não
torne drogas perigosas. Vigonal
é

.

o remedio indicado para
qualquer caso de neurasthenia.
Vigonal revigora o organismo
restituindo ao fraco as força�
perdidas e a energiada juven
tude ás .peseôas exhauridas.

'Trate das "las'
respira�tori'as

A. Bronquitea CA.matico••
CronicaS ou Agudol!)'. e.

,.ua. manif••tagõ.. (To .

Rouquidão, C�tCU'ro., etc ),
a••im como OI GRIFE'3, .ão
mol•• tia.':qu. ota,cam o apCl
r..lho rel!llirptoriÓ ,e d�"em
••r tratado. com um medi·
comento en.rgico que com;'
bata o mal,

.

evitando com

plicaçÕe.' grave•. O SATO�IN
contendo elemento. anti••• -

tico•• peitorai., ton·ico., recal
.ificant.. e modificador•• do

organi.mo é o. remedio
indicado.

Procure hoje o seu

Vidro de 'SATOSIN
.nas bôas far.macias

'e drogarias.\
.

.Aluqc-se
o primeiro andar do prédio
n. 5, da- rua' Arcipreste Pai
va.

1 ratar à rue.Artiet« i3itten�
court, 28.

Nervos De·blli�
tados

�

Provocam
a Neurasthenia

'�
"..

I .•�
.. I!'-;'.f '

, ,

NÃO DEIXE QUE o EX
CESSO DE TRABALHO
DEBILITE o SEU OR
GANIS.MO, PORQUE o
CANSAÇC PHYSICO
E IfHELlECTUAL o
lEVARA', fATALMEN.
TE, A' NEURASTHENIA

Vig'onal'
FORTIFICA !E DÁ SAÚDE
lQb�rqtqrio. ALVIM & FREITAS - S. Pau:",

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Bole e' amanhã,
DO passado
A DATA DE HOJE RECORDA

NOS QUE:
_ em 1631, um reduto holan-

dês da ilha de Sanlo António
. f_?i

�ssaltado e tomado ,pelo Caprtao

Martim Moreno; ,

_ em 1711, chegou ao Rio de
.

Janeiro a notícia da próxima vinda

da expedição francesa de D:lgUay-,
'l'rouin;
_ em 1821, em Goiana (P.ernam-

huco) foi instalado um g'ovêrno

CO.IJ.sti.i!lCiional presidido �)oe Fran

cisco de Paula Gomes dos Santos;

_ em 1825, Brasil, e Porlug'al as

sinaram um tratado de paz e ali

�nça, reconhecendo D. João VI a

IndependêncIa do Brasil: '

_ em 1835, quando em viagem

para o Brasil, faleceu perto da cos

ia ocidental da Nova ZE'lândia, o

Chefe de Divisão James Norton,

oontando 46,anos de idade (nasceu
em 1789 em New-hark-upon

'Trent), que prestou relevantes ser

vicos an Brasil;
� em 1852, foram iniciados os

trabalhos de ccastrução a, primei.
ra estrada de' ferro do Brasil, a

:Mauá;
_ em 1853, por lei, Curitiba foi

destacada da Provincia de São

Paulo, formando a Provincia do

Paraná,

A DATA DE AMANHÃ,REGOR
DANOS QUE:

_ em '1642, na Bahia, tomou

pos:,e como GOVE'rnadOl' Geral do

Rl'::t:' i I, .-\ntônio TelE's da Silva, que
prumo\'eLl em 1645 a jnsurreição
pernambucana conll'a o domínio

holandês;
_ e111 1821, em Morrinbas (Tll-

I barão-San ta Catarina) nasceu- Ana

:M3ria de Jesus (AniLa Garibdidi)"
a heroina dos d9is mundos, fale

cendo em 4 de Agostél de 1849;
'_ em 1817, nasc'eu no Rio d<? Ja

neiro, o historiador J. M. Pereira
(la Silva;

- em 1849, fa!�cel] o Gene]')]
TGmaz Joaql1m Per!::ra Val'3r.d.:,
Cpnde do Rio Pardo, nascido em

/

1�90 no Porto (Pó;·t:Jgal);
_ em 1864, o Min'stro dos l\c-

gócios Estrangeiros do Paraguai
plOtestOU co'nlra o u'.hmatum bl'a-

dia Ageuto de 19 J8

SERViÇO DE
METEOROLOGIA
.Previs1'io do tempo, até 14 horas

do dia 29.

Tem1}o ãnstavel passando a bom.

Tem])eralura Estavel.

Vent� do quadrante sul, frescos;
extremas: Maxi-Temp'eraturas

ma 1,5,2.
Minima 8,0.

Dr. Borta Barbosa
,

ViaJando pelo avião da CruzeI

ro do Sul, chegará hoje a esta Ca

pital, procedente do Rio de Janei

ro, o sr. Dr. José Carlos Horta Bar

bosa;' que vem chefiar o Serviço

Florestal em nosso Estado.

O ilusLre engenheiro, que já es

Leve meses atrás, entre nós, visi

tou, também, diversos munic1ípios
cataeiiwnse, dos quais leve a me

lhor impressão possível.
Apresentamos ao iluslre viajan

te os nossos cumprim.entos,. com

votos de feliz exilo na importante
missão que lhe foi confiada.

Casa-Compro
Tipo "bungalow", no centro da

cidade ou imediações, de preferên
cia com terreno na frente e fUll

dos.
Detalhes e condições de negócio

para o Escritório Imobiliário A. L.

Alves. Rua Deodoro n. 35 _ Fone

784.

Dr. Perei.ra e Oliveira
�jleiro de 4 de A!;''>stc;

_ em 1903, fah\ce_1
Eduardo Prado.

Registra, a data ,de amanhã, o

aniversário natalício do nosso ilus
O esc,·j to:'

tre coestaduano (ir.- Artur Pereira e

André lYilo Tadasco

ARNOLDO SUAREZ CUNEO

Cil'urgião-Dendista
Raios X _ Infra-Vermelho-Diater

Raios X -,- Infra-VerITIelho
Diatermia

Curso de especialização em

deritaduras .

'Exclusivamente com hora marcada

Rua Arcipreste Paiva n. 17 _ Te
lefone 1.427

Fiorianópolis
Se rICOS quereis ficar
De modo faeil e)eg�l
Fezei hoje uma inscrição
No Credito �utuo Predia.1

Oliveira, abalizado clinico nesta Ca

pital e suplente de vereador, elei

to pelo P. S. D.
Desfrutando de geral estimá em

nossa sociedade, onde conta com

largo círculo de a.dmiradores, o dr.
Pereira e Oliveira é alta expI:essão
de cultura entre os valores da atual

greação. Felicitando-o praz,erosa

mente, associamo-nos ao jubilo de

quantos o estinlam e admiram.

exercício".

'Dr. Sousa Aranba
Deverá visitar o n0SSO Estado,

onde particularmente lhe interessa

conhecer as obrás de assistência

social aqui realizadas, o ilnstre en

genheiro e jornalista Henato Egidio
de Sousa Aranha, députado suplen
te à Assembléia Legislativa de São

Paulo, pelo P�u,tido de Representa
ção Popular.
Substituin-no ao seu correligioná

rio Dr. Loureiro Junior que é gran

de advogado no Estado de S. Paulo,
de cuja Faculdade de C�ênc�as Ju-'

rídicas e Sociais é culto professor,
o Dr.' Sousa Aranha foi recebido,
naquela ilustre Assembléia, de uma

maneira que muito o honra e � des
taca. Ao tomar posse, após ter assu-

'Pif-paf EstadO"
22 _ Domingo: Enquanto era

considerada dramática a situação
do Piauí, era enviada ao Presiden

te Dutra, uma mensagem solicitan
do a aber í

ma de um crédito espe

cial de trinta e cinco milhões de

cruzeiros, para extinção das fave

las car-iocas, pois os russos haviam

J'ecL��ado suspender o bloqueio de

Beilím e os jornalistas de "A Lu

ta", jornal comunisla editado em

Manaos, procurados pela polícia,
desapareceram de cireulaçâol

23 - Scgu n da feira: Di a de roí

sa para o pessoal de "O Estado",

mas, atenção Snrs. Dr. Ivo Costú,

Jayme Viana Rios, Gerson A. 0'e

ves, Nestor D. Vargas e Bruno Fon

toura, procurem cartas na Associa

ção Filatélica de Santa Gatal'ina.
24. _ Terça feira: A edição de

boje parece que foi. dedicada ex

clnsivamenle 11, política, entretanto
consegui descobrir uma notícia in

-Ú�ressante. Ei-la: Previsão do tem

po até as '1', horas do dia g": Tem
po - Fechado; ••Ternperal.uru -

Irrespiravel: Venlos - De São

Borja para o Catete, por, enquanto,
n-acos: Máxima ocorr ida _ i�aji\

a doze cruzeiros: Mínima ocorrida
- aumento de vencimentos.

25 _ Quarta feira: Apesar de

terem sido levados para o Oeste da

Alemanha, centenas de suhurd in a

dos ao g'OVêl'110 militar nrn-Ie-ame

'rica no, o professor Custódio Fran

cisco de Campos, lente catedrático
do nosso Instituto de Educação,
apresentou à classe estudantil, a

sua Pequena Gramática Latina,

gramática essa dentro dos mais mo

der-nos moldes pedagógtcos.
26 _ Quinta feira : Hoje não é

'segunda 'feira, mas ontém foi fe

riado, portanto, "neca" de jornal.
Mas vamos a llistória daquela pro
fessora: Jujü, querü que vo·cê me

diga, em ouLras palavras, á.quela
éélebre frase: Até tu, Brutos!

O Jujú, rapaz esperto e' sabido,
não contou ·tempo e respondeu:
ALé tu, istupidus!!

27 - Sexta feira: Dizem que

neste Brasil imenso, nada baixa,
EnLretanto, se p�llsarl11os um pou

quinllo, vermos que estamos enga

dos, pois diariamen te, ãs covas,

baixam os defun tos; ás .câmaras,
baixam os projetos e aos pés, bai
xam os vestidos, mas desta vez o

algodão baixou de verdade e a

"turma" está gnitando, pois o go

verno central resolveu ��pulsar do

Brasil alguns lituanos julgados
"personas non gratas", apesar de

não ter sido aceita, pela Federação
de Comércio Vareg'isLa do Rio de

Janeiro, a fórmula para a solução
definiLiva do aumento, de salários

Encomenda, de duas
refinarias de
Petrólto
Con[OI'me tem sido amplamente

divulgado pela imprensa, o ex1110.

sr. Presidente da República, Gene

ral Eurico Gaspar, determinou a

cornpr:a, na França, de duas gran-

Dr. Madel·ra Neves des refinarias de peLróleo, por;

conta cios saldos brasileiros conge

Na data de amanhã deflue o ani-
lados naquele país amigo. A _pro�

versário natalício do nosso distin-
. pósito désse auspicioso acont�ci

to e' prezado conterbãneo dr. Joa-
menta que marcará o prImelrO

quim Madeira Neves; conceituado
gr-and e 1:[a5so para a 'redenção eco

médico, lente do Instituto de Edu- nómíca do' Brasil, o Centro Cata

cação e figura de renome nos meios rinense de Estudos .e Defesa do

culturais do Estado. Espirito hr i- Pelról�o dirigiu ao Presidente da

lhante, servido po� opulenta cultu- Hep_ública 'o seg'uinte telegrama:

ra o ilustre anivel'sariante e valora- "Presidente Eurjco Dutra. Pa

so êorrelig'ionário nosso, tem hon-. lácio Catete - Rio _ O Centro

rado, de quando em vez, as colunas Catarinense de Estudos Defesa do

deste jornal com a sua preciosa co- Petróleo que vem esclarecendo a

laboração. Associando-nos às horne- opinião pública no senti,do de for

nagens de que amanhã será alvo de talecer o govêrno nacional contra

parte de seus numerosos amigos e as invlIstidas dos trusts internacio

admiradores, antecipamos-lhe os nais, cumpre o -grato e honroso

nossos cordi.aliss�mos abraços", dever de enviar a vossa excelên

cia entusiásticos aplausos pela sua

patriótica e corajosa atitude de

terminando a compra de duas

grandes refinarias por conta dos
saldos brasileiros congela'Glos na

Fr-anca. R:esolvertdo o problema do

petróieo de acôrdo com a tese na

cionalisLa, apoiada pela grande
maioria do povo orasüeíro, con

quistará o govêrno de vossa exce

·lência a confiança 'da geração
atual e a, g-ratidão das gerações tu

íuras, Respeitosas saudações. (a.")
Alves Pedrosa, presidente, em

mi.o.o o compromisso regimental, dos seus associados.
saudaram-no, naquela Casa, os seus 28 _ Sábado: Enquanto o Loid

ilustres colegas de Ass'embléia srs. Bras.ileiro era condenado a pag'ar

deputados 'Rubens do Amaral é Gà- a uma c'Ompanhia de seg'uros, mais

briel Migliori. de seis mil cruzeiros, pêlo extra-

Logo ao iniciar QS seus agradeci- via de uma caixa contendo merca

mentos, o novo deputado ouviu do dorias, Aga Khan, o homem fabu

seu nobre colega, sr. deputado Cas- Josamenl.e rico da Judia, anuncia

tro Carvalho, ilustre componente va sua breve visita ao Brasil, pois
do P.arti,do Social Democrático, o os c,ol11unis-tas continuavam pro

seguinte: movendo desordens em Berlim e o

_ "Saiba V. Exa. que'o seu hon- c)alôr excessivo em Detroit; obriga-
rado nome representa o patrimônio
de S. Paulo, portanto, ao recebê-lo
desta forma, na?a mais do que Q

justo fizemos".

I VOCl1! É CAVALHE1RO ?
Escreva linha ,ahaixo o título qu,e deve ler o seu jornal

Recorte
(Ass.) ,

.

êste quadro e envie ao Clube dos Funcionários.
Rua Trajano, 37 _ Florianópolis

, .,

NUNCR EXISTIU IGURL

PARA

E C Z
fERIDAS,
E M A S,

INFL�MAÇOES,
C O C E I R A S,
F R I E I R A" S ,

ESPINHAS, ETC.

va quarenta mil operários a,bando-

Areão runio«
rern . os serviços, isso ta ês po1'"

ler sido 'descoberto que dura�lle a

última guer-ra, um 'grupo de japo
neses, após dissecar o corpo de um

aviador aliado, banqueteou-se com

o fígado dei mesmo, mas Ludo isso
não tem relação alguma com o fu

zilamento de três chineses pelo
"simples motivo" de estarem veri

dendo arroz por preço superior ao>

tabelado. Se quizerern extingui,'
com a nossa população é só seguir
o exemplo dos velhos chineses!

o projelo, d� .lei
d� inquilinato
RIO, 28 (R.P.) Vai voltar prati

camente ao ponto de partida o pro

jeto ele lei do inquilinato. A comís

são de justiça, ontem. reunida, rea
lizou a discussão preliminar do

substitutivo do deputado Gurges
Amaral. É o projeto que mais subs
titutivos teve no p-arlamento. A preo

cupação do relator, alem da defesa,

dos inquilinos, foi fazer valer 05-

pontos. de vista. já consagrados,
pela comissão de justiça e que foi

o substitutivo que elaborou antes e

'que f�i posto abaixo pela Comis-- ,I

são de Finanças. Tratando-se' da.

discussão preliminar, não houve

grandes debates, de vez que todos

poderão voltar a expor os seus pon

tos de vista oportunamente e escla

recer os deputados para a votação
def'initiva, preparando o terreno>

para a apresentação das emendas;

DR. AUJOR LUZ
..

Mllilo' nos apraz regislar o ani

versário do sr. dr. A.ujor Luz, oli-
tem Lranscorrido.

O ilustre clínico e abalizado ci"

rurgião, cuja c1omp,etência profis
sional já se impôs de há'muito ao·'

conceito geral, é, sem dúvida uma.

das' mais vigorosas e nobres afir

mações de. cultura especializada e

llma das mais dig'nas expr,esspes·
dos nossos círculos médicos.
Por ,esse motivo, foi o distinto'

cliniclO e operador alvo de signifi
cativas e numerosas demonstrações
de estima e de admiração da socie
dade local, .em que s. s. desfruta,
(Ie uma honro�a influência.
'''0 Estado" apresenta-lhe, embo-··

ra com atraso, votos de felicida-
des.

• ••

CII\'todiIlS, ;'.'ltiCUS 'et nJ:.gister, grammaticam fecit, libe!luH
cujus mihi dedit his xerbis sequentjblls: "Ao eminente dr. Gui
lherme Tal, erudito 'conhecedor do Latim, permito-me ousada
mente oferecer, este trabalho". com um dedicat assim tão elo
quente, não poderia eu seI;' ingrato _ pessima eriminum. Fiquei
devendo e in alternativis elee,tio est d·ebitorio. Escolho este

proeessus de pagamento.·Qu·od est notatu dignum é que o Cus
todio, com o seu livro, arl'isca-se a complicar o seu cargo de p;o
fessor, esquecido de que nemini suum offieium de,bet esse dam�
nosllm. Em tese, uma gramática é um veiculo para que ab uno

disce omnes. Mas, si virg'ula nequit, g'rammatiea eadit. Ao Custo
todio, alma parens, alma mater da Pequena Gramática não as-·

sustou o error in ipson llegotio_ Fez UI'l trabalho de sín�ese, sem
a preocupação do totum qui dieit, nihil exeludit. Auxiliou aos que
em latim, vivem. in tenebris. Opus suum id quod est. Sabe o grá
matieo "que 0, que J�n()�.·m:, o latim ignorantis enim te ·i.llVit.i
eOllditio melior fieri potest. E por isso espero que a nós sem-

pre garantam aquele sagrado jus pascendL ..

GUILHERlVIE. TAL.
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