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Na ,... A

vaII1ara Municipal 4 sucessão prPtsid·en ..

Enca.7iin�a o o Orçamento da Prefeitura para o exércicio de' elal nfl� ER. un.
1949.-Matadouro �unicipal.:._Congratulações ao ]\nncionalismo Wash i ngl.o n, 31 <O. P.) - A co-

Municipal.-Aprovadas as contas de Julho.-Em primeira missão executiva do ÇOllgTess� de

discussão o Código de Posturas. Organização Industrial' tenclOna

apoiar a candidatura de Trllmann

Presidiu os trabalhos da sessão de- ante-ontem o sr. Batista Perei- á reeleição. Tsso significará que

f";;':, comparecendo 13 srs. vereadores. ��';l��a e SI\��1(ga��i1hÕ��md/����lbris�
'.

-

Aprovada a ata da sessão anterior, foram lidos vários oficias, entre fOl'marão em Favor do atual pt-e-
D.S quais o do chefe do Executivo Muncipal, encaminhando a proposta sidente, ao passo que cêrca di:> .um ,

orçametária para o Exercicio de 1949, estalido prevista a Receita em
milhão de membros dos si nd ica

tos (Ii�.,irlpnles -. votarão em Hen
seis milhões e quinhentos mil cruzeiros e a Despêsa em .identica cifra

.. l'y \Vallace.
----------�--------

, I"N;DICAÇÃO SôBRE O MATADOURO MUNICIPAL
À hora do expediente o sr. Gercino" Silva, lider da minoria apre

senta indicação de sua autoria, que- recebeu as assinaturas, também,
Jios srs. Jairo Callado e Roberto da Luz Costa, sôbre nova localização
do Matadouro Municipal; no momento em funcionamento no' sllb�distri
to do Estreito.

UMA' GOTA- ..
A U ..D. K local, pelos seus ho

mens 'e seu órgão, "ai de desastre

em desastre. Nestes últimos tem

lJOS a mais obstinadas da jeta tu
ras t011l0Ü conta do partido e dos

lideres da eterna vigilância, por

fiando em castiga-las sem u-eguas
e sem aviso prévio. Começou .com

a melancólica atitude da bancada,
.na Assernbléia. O gesto infeliz re

cebeu format condenação pública,
CONTAS DE JULHO do povo esclarecido e severo no

Na ordem-da-dia foram aprovadas as contas do sr. Prefeito Muni- julgamento dos quo, a protestos
zipal, relat�vas ao mês de julho último. fúteis, fogem ao dever e' desertam

no trabalho. Persistiu, impiedosa,

CONGRATULAÇõES AO FUNClONALISMO Mn'llI,CIPAL
Foi aprovado, em seguida, proposta do sr. Osvaldo 'Machado, do

P. S. D., no sentido de ser manifestado ao funcionalismo municipal con ..

gratulaçôes .da Câmara pe1a sanção, pelo sr. Prefeito Municipal, da lei

-que reestruturou os serviços administrativos e aumentou os seus ven-

cimentos ..

CóDIGO DE POSTURAS
com a aviltante carta com que um

dos seus cor: f'eus foi bajular, rasteí
]'0 como; scmure, o governador pau
lista, em delrimenlo dos próprios

Em priuierra discussão e votação, o plenário apreciou o projeto
do Código de Posturas, com as emendas apresentadas.

A seguir foi a sessão 'encerrada e outra convocada para o dia ime

diato, terça-feira próxima.
corrr-I igionáros ,bnndei rantes. Con

fiIlHUU; ihi'itjg'ÚY�l' (: contundunte,
110 caso da peste su ina, em que um

deput ado palrador e leviano se vil!

Os cóiltotíisfuN COO ..

tinubm impedindO a

Cê���O d�'l0[���n�dra�1 d�R�nr�� na reunião do. Conselho
localidade de Patos, próximd a I. Berlim,.3'1 (n. P.� - Foi nova

Tlbel'aba correu doloroso desastre i mente afilada a sessao do Con�elho
de aviãção, no qual perderam aVi-I' M,un,�.cipal, marcada para l,loje., O-(Ia o piloto Caio Barboza e os pas- presIdenle cio Çonselho, sr. OUo

. $àgeiros Lu iz Gomes e José Abe- I SLlhl', tlllha pedIdo �o comanclaI?te
lardo Beluço, í'uncionário,s do Ban- russo...general KotIkov, garantIas
co do Brasil e Banco Moreira sall-! polle.lals corüI:a nov�s atatjl1e� co

es, ambos das ag'ências de nbera- mun:stas. I�otlkov nao responneu
ha. O aparêlho, que era um Stin-, de fO!'llla dIreta, .�"ra� �ll1111ClOn fe_r
san, pre.cipiou-se violentamente ao I l'�ccl)l.do �.;ta; n.01te Cll1q,�lel1ta dI-

80)0, quando o aviador tentava ngentes sllldlCaJS, que 'PL'otesta
aterragem forçada em virtude de 'ram VIolentamente contra a pre- daquele Estado. Antes, e.ntretanto,
paDre no motor. ten�ão do Cons·elho." E:ssl! :lecla- de o jortial lldenista pllblicar es-

Ao atingir o campo, o piloto ten- raçao equlvall'. a uma negatIva, e
sas baboseil'as, já a mais alla Côr

.tou com esfôrço elesesperado al- daI o novo adIamenlo.
. te Eleitoral, pelo voto unânime ele

����al�er�e�i�a�O�rl?OI�on��g���g�
I N'a-o- é I-O'const·ltu-

_ .. -

seus ilustres juizes, .confirmava a

·plano e veio êste bater violenta- rcqmslçao do Tribunal piauien-.
mente ao chão, incendiando-se ime,· ai dto d

'

dia.tamente. Os tr�s corpo,s for:am i clon o ecre 0- se. . . esmentido, no caso, pre-

retIrados do 'aparelho carbonIza- _

7
cedeu à�mentÍl;a!

dos, não tendo sido passiveI pres- lei � I 5 Alarmant.e, êsse pêso! Dizem os
tal' qualquel' $oco1'oro.

I iJ. .. .

't···
" , .. .

R' 3 (A' ".·d d
. I Stlpers lCIOSÜS, que o remédio parala,

'

1 . N.) - :,-rg'Ul a e lll- .

.

.

conslitucional 11 eXped ição de de- esse� males aglldos está na he'llze
cl'etos cria�do, supl'imindo o� al- dura! Cremos, entretanto, que o
Lranumel'arIOS, l'esolvey.o preslden- jornal e os prócer,es udenist' _

terando tabelas numerwas de ex- . .

as con

te Eurico Dutra manda,r ouvir ° segUIrIam melhorar a crise que os

Rio, 31 (R. P.) _ No sentido de ,Consultor Geral da República que, maltrata ... se cuHivassem, l11esmo

esclarecer' o mistério .que, no. mo-
em S.ell parecer, que foi aprovado, f'ill pequena escala a verd'ldel
declara q ue o "decreto-lei 111'. 5175,

"

menta, envolve o abastecimento de
de '19'15., prescreve normas regula-

.

carne á população carioca, as atl-
dor'as do assunto, quanto ás tabe- Ilo' ce".".,�lIiJStorj,da:des da Delegacia' de Econo- n U-aU

mia Popular realizaram minuncio- las e preenchimento das funções
"e conclue pela" . legali,da,de dos ver/aço-e"ssas dilig'ências em diversos frigo- decretos expedidos, 'que não criam. ) �

ríficos, consta.tando que o produto .

vinha sendo fornecido a varias a- cargos, mas apliüam, de acôL'clo com Londres, 31 (U. P.) - O Minis-

çoug'ues sem as necessárias nota.;; ás leis vigentes, dotações 01'çamen- Lél'io do Exlerior inglês anunciou
tál'ias referentes a' extranumE'rá- t' j'(ie entl'ega, favorecendo assim o que el'I111110U a

.

ase atual das
rios e a l)eSsoal não permanent.e". COI1"

-

1 H Amer,cado negro. Assim, de posse ,'ersaçoes (e h�oscou. gora,
dos end·er,eços dos açougues que

N R I
o� quatro govel'lladoTes militares

recebiam' a. carne sem a nota de O '·0 um ente de da .-\ lemanha vão reunir-:\� em

"entrega, a polícia conseg·.uiu pren- . ,
. Bel'lim, provavelmente na tarde

der vários pl'oprietários dêsse co- Ped,·atria da Fa"ul- de hoje.
mprclo, que vendIam a ca;l'lle no .: \I.

' Bel"lim, 31 (D.· P.) - O g'over-

merQado n·egro.
.' d'ade da, L-I�.,boa

nadar militar americano, general
ti.,

Clay, confi\mOl1 que está previs-

G F . . la uma reunião dos quatro gover-

reves na r:tne::. Rio, (A. N.) - Com p!lssageiros nadol'es militares. Disse, porém,
, para o RlO e podas do RIO da Pra- não poder confirma!' as notícias

Paris, 31 (n. P.)· - CêÍ'ca de ta, chegou ontem a. esta capital, de Londres, e segun,do as quais a
"Vinte mil operRrios nas fábricas de procedente de Gênova, o Lransa- reunião tel'Ía lug'al' ainda hoje á
automóveis RenauJt realizal'am tlàntico panamenhü "Santa Cruz". tarde. Esta será a primeira confe

h?je um_a greve de meia hOEa. Ma- Entre os que dcsembarc'aram, es- rêllO'ia. qna,dl'ip�l'tile, desde que os

mfeslaçoes semelhantes estao sen- lava o prodesso1' Carlos Salazar de "russos abanelO'naram o Conselho
-(lo projetadas em ouü�as inalls- Souza, lente de Pepia�ria da Fa- - de Controle alià.c1o em' "Vinte de

.Jt�i�s, para pedir aumento de. sa- culdaide de Me.dicina de. LisbO'a, e ma1'\,o último.
'

larlOS e abono,s, qne permItam que vem ao RIO a convJle da So- _.,. • :-"'="'=���---

rompensar o crescente custo da. vi- eiedade ele Pediatria Brasileira, PASTA DENTAL
,(la. ,afim ele proferir conferências. ROBINSON

Desastre de
na dolorosa contingência de en

gulir em séco o mais copioso e do

cumentado deslhen Lido, com as as-

aviação

sinaluras insuspeitas de d'ois ude
nisfas com larg'a folha de s.erviços
e honrosa fé-de-ofício no Partido .

Com� se tanto azar não 'bastasse,
vem o sr. Tsaaç;J Volchan dizer que
a requisição ele fôrça no Pi.auí 'fô
ra. a lo político, arbi lrário e par
cia lissímo do Tribunal Eleitoral

A carne verde
no Rio

Centro. Catarinense de Estudos
e Deíesa do 'Petróleo

Como é do conheoitnento [111IJli- or: ])1'. ',\.JV8S Pedrosa, Presidcu

co o Centro Ca(arinense rle Estudos te .em exercício do Centro Catar-i

e Defesa' do Petróleo em d ia da u euse de Estudos e Defesa do Pe

semana finda, dirigiu um telegrn- troleo - Flor ianúpolis.
ma ele aplausos ao alo rio PI'PEi-

denle da Repúbl ica, General Eu- Palácio Ca í.ete, Rio -- 26. Por>

rico Dlilra, que determinou a com- determinaçã,o do. senhor Presiden

rJr:l de duas gr-andes refinarias ue le ela República tenho a satisfação
petróleo por contá dos saldos bra- de acusar o recebimento do vosso

sile iros congelados na França. Ielegtama de congr-atulações sobre

f'omando conhecimento désses fi aquisição de maquinaria de pe-

aplausos, o sr. Presidente da Re-

[tróleõ.
Cordiais saúdações. (a):

púhlioa mandou dirig-ir ao Cantro Carlos Roberto de Aguiar Moreira;"
Catarinense de Estud.os e Defesa I Sec.retário

Particular do Presiden-

00 Petróleo o seguinte telegrama: te da República.

O novo caminhão "Cosmrner " (tipos de 5�7 toneladas), pela sua,

fôrça e pelo desenho frontal. O motor desenvolve 109 Bhp., sendo mon

tado sob a 'eábine, a qúal ofe'rece' lugar para dois passageiros, além do

motorista, com temperatura controlável. O novo "Cosmmer" é o resul

tado de iuú meras 'pesquisas e estudos, tendo sido planejado para U!30 no

ultramar, bem como para a própria Inglaterra. '(British News Service) ,

Di�CDUrão O ,proble';" I
O' projeto de lei dA

ma da mflpda 13umeuto 80 funci·o-
Londres, 31 (G". P.) - O

p01'la-l' I· f d I\"01:,
ria ,Chancelaria Británíca de- 'na 18mo e era -

clarnu qu'é os quatrn gnveruadnres
m tll l arcs a liados di�euttÍrãél. cm

-
- ....

Boilírn, n problema da moeda na: It.io, :H, (H.r.) Rcmef ido pela Cã

capital alemã. E assegurou que; m�ra, ch�goLl no Senado e fOI IId.!)
não 11avera,', novas eonterônoias em Inu expedí en tq o .pl'O'Jettl ?O's venc��
Moscou, 'enquanto as conversa- 'll:entos dos servIdore?_ pu�IJCOS CI

ções de Berlim não e.st,ejam ter- i :'I;;; e n�lllLares da U�llao..Es.se 1)1'0-

minadas e os respectivos relato- [ Jeto _fOI. r:lqndado ImprImI!' para

rios entreg'ues aos g'ov.ernadores, ,dJslnbUlçao em avulso aos senano-

aliados.
.

1 res o que ,deverá ocorrer hoje. :;;10'
isso se veri,ficar o Presidente co-

OVOS I �l1unicará a,o plenário que .0' ])1'0-

'I
j-eto, de acordo com o regImento,
ficará sôh.!-�e a I�esa pelo prazo de'
duas sesso'es afIm de receber as,

emend.as.
Nova York, 31 (n. P.) - O sr. i

Henry Wallace, candidato do Par-
Lido �rogressista, sa.freu um b0IJ_l- Rio, 31 (A. )J" .. ) - Cheg'ou on'"'

ba�'delO d� ovos e tomates,. em va- tem, ao Sel1ado _ o 'ofício da Câ
rJas localIdades. da. Carolllla do mara 'düs Deputadas encami
'Nort�. Os org'al1lzadores da sua ex- nhando 0- autógl'afo do projeto de'
cursa0 'cle propag'anda. r�s.olveram lei numero G72 - C de '1948, que'
agor� mandar um emlssa.rlo

_

a ca-I reajusta ')S v'ehc�méntos' e sa·lá-·
da CIdade, pe,d�nelo d� antemao �a- rios do pessoal civil e militar da
l'anf!a.s POllClaIS pai a os futmos União. O autógrafo f.oi eny,iado á
comlClOS. imprensa nacional, depois 'de lido'

o ofício no expedie,rite, afim de--

Os fun","onor·los m'u que seja impresso em avulsos_.

li
.

�

-

Feita. a impressão, o projeto fi-o

O-I"I·p81-S ao ve're-ado'r cará' dll:'�f!te
.• 11,,8 horas, quarta �.

tU qUlllta feIra, sobre a mesa, para
.

M'h d'
re'ceber 'emendas 'que algum sena-

Osvaldo ' a" a o dor deseje a'presental�. No dia
1, \I, imediato sext.a .feira será envia-·
Os funcionários da Pr.efeitura de

I
do á Cotnissão De Co'nstituição e

Fi�rianópolis, repl'esentado� pelos �lIstiçà! d_e· onde .irá, em s,eguida.d', t r·es e chefes de serviço diri- a COll1ISSaO �e _FlI1ança.s. Quand@'
lleo. ,", as duas COn1lssoes el,::!fIPem pal'e-
gIram _ao, Ilustre vereador, sr. Os-

ceI', o projeto voltará as plenárIo",
valdo Ma:chado o seguint.e telegT.a- para.' çliscussão única.

Bombardeio de
e tomates

(lia, no momento em que é pro-'

mulg'ada a L,ei de reorg'anizaqão da Rio, 31 (A. N.) - Hoje, á tarde,
terminará na Comissão de Consti-'
tllição e Justiça da Cântara dbs
Deputados, o prazo para apreseIl�
tação de emendas ao substituli v@'

do sr. GurgeI do Amaral á lei do'
inquilinato. O sr. Agamenon Mag-a-·
lhães, presidente daquela comis
,são, convocal'á uma reunião rx-'

traordinária para s·exta feira, afim:
de ser votada a matélria,

Seg'undo se informa, O' projelO"
que for aprovado na Comis�fiõ rleu...
verá mel'ecer o apôio do plénário_
Dois pontos .essenciais já foram

aceilos: os despejos s.erão :>uspen
sos ,pelo pra1"o de um ano, salvCf'
falta de pagamento; os llrpdios e

apartamentos, qL1e sejam construi
dos não SO'frel.'ão labelamento, pO"
clendo ser cobrados alug'ueis a Cl'Í
tprio dos DTopri'efarios ..

estrutura a;dministrativa Munici-

paI e reajustament.o dos venc1Íl::nen:
tos, vem expressar a V. Exciri. o

seu reconhecimento e gTa(.idão pe
ia indormido interêss'e na solução
clêsse mag'no problema. Saudaçõ.es
ate�ciosas (a) Mauuel Ferreira de

Melo, diretor do expediente e pes

soal (a) Armando Valérto d.e As

.sis, Diretor da Assistência. (a) Rai-

mundo Rothsahl, Diretor interino
de Obras. (a) Re.inoldo Alves, Che
fe da SecçãO' ,de Fisca1ização. (a)
Arí Lenl.z, Contador-Chefe da, Sec
'Cão. (a) Asbeolina Dias Mourão,
Chefe da Secção Ad]11inislrativa".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Viação Aér.ea
Horário
Segunda·feira

PANAIR - 10,40 - Norte

VARIG - 10,.1·0 - Norte
PANAIR t- 13,50 - Sul
CRUZEIRO DO S-UL' - 13,55

•
Norte

'

Terça·feira
L'.\;o;-,fa 1Q,40 _ Norte
li' f.I'

..IIIO Di) SUL - 12,00
Norte
VARIG - t2,30 _ Sul

PANAIR - 13,50 - Sul

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

NM'te
VARIG - H,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

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

Norte
CRUZEIRO DO SUL

13,55

15,30
eul

Sexta-feira
CRUZEIRO DO SUL

• 7,20
Norte
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 11,40 _ Norti!
P-4:\NAIR _ 13,50 � Sul

.
Sábaào·

VARIG - 12,30 _ Sul
CRUZEIRO DO SUL -·13,55

!N;orte
Domingo "

PANAIR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - 11,00
PANAIR _ 13,50 S!-ll.

«Humos»

Horario das empre ..

sas .rodoviarias

Eteícões em
,

por'.uqal?
, LISBOA, 30 (D. p.) _ o se. Sa

-lazar anunciou que o povo portu-:
.

guês Lerá, br,evemenlé,' ocasião de

manifestar sua preLerência por

t'ste ou aquele regirne político. Fa

lando numa reunião de' g'ov.ernado
res civís � au tor idades municipais
o sr. Salazar f'ez pela primeira vez

urna r.eferência às futuras elei

ções gerais. li: pediu aos presen

tes que ajudassem o po·yo a esco

lher os representan tes acertados

para seu g·ov,êrno. Não se devia .es
queeer que l'egime'salazarista trou

x-da bem-estar e prestjgio a Por

tugal. .

SEGUNDA-FEIRA
Expresso Slio Clstóvlio - Laguna

7 horas.
Auto-VlaçAo Itajlil - lta'a1 - 111 h0-

ras.
Expresse Brusquenae _ BrulQu. -

16 horas.
Expresso Brusque,nse - 'Nova Trento

- 16,30 horas, .

Auto-Viação CataTlnense - JolnvUe
- II horas,

-'

Auto-Viação Catarlnen.. - CUritiba
- 5 horas.
Rodoviária Sul-Br-ull - POrto .Alegre

- 3 'horas,
Rapldo Sul-Brasileh'lo - Jo-ln� -

As li e 14 horas.
TER'CA-FELRA

Auto-Vlação Catarl,nense - POrto .Ale·
gre - 6 horas .

Auto-Vla·çã'o Catar;lJlense - Cul"ltlba
- 5 horas .,

Auto-Viação Catlll'lnen..
•

JolnYil41 E segundo. número, lemos a vi-
- II horas .

Auto-Vlaçlio CatarlnenM - T!lbal'lio s�la de Rumos, d igesto literário do
- 6 horas. Clube de Cooperação Cultural. Co-,

Expresso São Crt.tÓTlo - La«una - ,

17
hQrall. .' ,

mo a primeira, esta edição é ,atra-Emprésa Glória - Lacuna - 7�
e 6'h hOf88.· _

ente pela var-iedade da' matér-ia

16E��:ae:.So _

Brusquen.. ·

r: Brusqu. -

apresentada, toda ela eni relação
_A·,to-Vlação ltajaI - ltajaI - lI! no- ao' movimento Iíterar ío, artístico e

raso
Rápido Sul Brasileiro - Jolnl'U. -.. social do país e do ES,lado. Gratos.

li e 14 horas .

QUARTA-FERA
Auto-Viação Catarlnen8e

- 5 horas .

Auto-Viação Catat'!n$nse
- II horas.

Auto-Viação Catulnen.w
- 6,30 horas.
Rápido Sul BrasUeiro - Jolnv.n. - li

5 e 14 horas.
Expresso São Crlstovllo -- Laguna - Curso de especialização em

7 horas.
Expreseo Brusquense - Brusque - dentaduras

16 horas. J dAuto-Viaçlio ltajal ,_ ·ltajaJ _ lI! ne- Exclusivamente com rora marca a

raso .. Rua Arcipreste Paiva ,�. 17 _ Te-
Expresso Brusquense - Nova Trento -

- 16,30 horas.
I lef'one 1.427

ROOovlárla Sul Brasil - POrto .Alegre
- � horas.

.. "
.

Jolnl'lli!

Diatermia

CUritiba ARNOLDO SUAREZ CUNEO

Cirurgião-Dendista
Raios X _ Infra-Vermelho-Diater

Laguna
Raios X _ Infra-Vermelho-

Florianópolis
QUINTA-FEIRA

Auto ..Vla'ção Catarlnense POrto

:��'!�;.�oh����tar!nense Curitiba T�mporais na Itália
Auto·Viação Catairln_ Jolnl'Ue ROMA, 30 \UP) _. Vi1o,lentos

- II horas.

Auto.Vlação Catarinense' _ Tu'bario teinporaJ,s, com. chuva e granizo,_
- ii horas. assolaram .0 norte da Itália, ma-
Auto-Viação CatarlnenBl! - Laguna ' . .

- 6,30 horas. I 'bando qúÚl'o pés$oas e causando.
Expresso São Cristovão - Laguna '1"'" ." .'

I d 1
7 horas. I prejuizos- ava, ia Vs ,.em majs de
Einprêsa Glória - Laguna_ - ti 1/2 mil milhões .de lihras. Gl'ande par-

e 7 1/2 horas. I
Expresso BrusquenlH! - Brusqu. - t€ das safLias, foi, de. lru ida, edifí-

16 horas.
Auto-Vlaç!io ltaja! - Itajal - 111 ho

ras.
Rápido Sul Brasileiro - Jolnl'lle - *8

li e 14 horas.
Empresa Sul Oeste I.tda - Xapec6 - As

- II 'horas.
.

SEXTA-FEmA
ROOovlfirla Sul Brasil - PÔl'to Alegre

- 3 horas.
Auto-V:i.ação Catarlnense

,-
5 horas.

Auto-Vlaç!i() Catarbi.ense - Jolnvlle
- II horas.

••••••••••••••••••••••••••"0 •••

cios desabaram,
afundaram.

e vários barcos

Querem a carreira
dos serventuários

SAO PAULO, 30 (R .. p.) -

-

Curitiba

escreventes e dema is auxiliares elo
Palácio da Justiça, acomp!1nhados

Auto·Vlação C�tllrlnense La&'1ma .

- '6,30 horas.
_.

d.e José j\'Iaria Dávila, advogado e

7 ���::.sso São Cristovão - Laguna - :mLigo presidente da Associação da
Auto-Viação ltajal - ltajal - 111 ho- classe dos serventuários. de clartó-

raso .

Expresso Brusquense Brusque "ios, .estiveram o.ntem em conferên-
16 horas. '.

.
.

-I I

Rápido Sul Brasileiro ._ Jolnvll. _
ela com vários deputa aOs esta-

às 5 e 14 horas. duais a resp·eito do proJ'efo de lei'
SÁBADO �

Auto-VlaçAo CatMlnense - Curitiba que institui a carreira dos serven-
- 5 hora·s. •

I t
..

dRápido Sul Braslli!1rc _ JOln,l'U. _ :la�lOs _

a Justiça .e trata da ofi'c-

� g �o��s�oraB. cla,hzaçao/dos cartórios do Esta-

'Auto-Viacão Catarlnense·..,.. Jolnvlle. �o. ,

'

.

- 6 horas.
Auto·Viaç.llo Catarmense

- 6·horas.
Expr'lsso São OrlstovAo - Lagune.

7 horas.'
ExpreSBo Brusquense - Brusqu.

14 horas.
.

Auto-Viação Itaja! - ltaja.! - 13 ho
ras.

Expresso Brusquen.se - No...i Trento

-Ê9,30 horas.
xpresso Glória - Laguna - II 1/2

e 7 1/2 _hol'aa.

Tu'barão
..............

SEU. RElQGIO : PRECISA DE
'.- "';

. RÉVISAo ?

NOSSA.OFiCiNA t ESPECIALIZADA
NoSsos concertos são

garantidos 100%
ÓTICA MOD�LO
JOAo Pli\lTO. 25 (Frente ao TesQuro.

do Estado)

o VALE D(Jl ITAJAJ
Proc1Il'em na A.��.eJ8

Progresso,
LIVRARIA 43, LI'VRARI.A:

ROSA
.

'
....

. ,.
,

.

I .

BOM· NEGOCIO
para quem .p'ossue. de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
•rta de 10 I. ao ano com recebimento de furos mensais.

Informações nesta redação. ,

EncODtrou-se com o
Presidente Outra o

governador paulista
RIO, 30 (R. P.) _ O g'overna>dor

/"

Os

p a r I i 'c i p.. a c ã: o r

A firma J. Martins e Silva, participa aos seus estimados clientes que"
mudou para a rua NUNES MACHADO n? 17 _ Esquina da rua Tiraden--

tes alto do Emporio Florianópolis, onde passa a, atender com a maior'

prestesa.
Florianópolis 27 de Agosto de 1948

.

J. MARTINS & SILVA.

Viage com conforto
pelo

(cRIPIOO SUL : BRASILEIRO»
Diariamente entre

,

Fpolis .. - Ilajaí _-Jeíavile-Curitíba 'I

·

AGENTES

Fiuza lima & Irmão

"

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

Relojoaria Progre1so
de JUGEND' ll-> FILHO

COMPRE SEU". RELOGIO PELO SERViço DE
REEMBOLSO POSTAL

-

Faça' seu pediào por carta ou teJ�grarna e pague..
sórnente quando receber.

:r \

N. 27 cr$ 350.00 .

�alogio .uisso com pul.aira>.,
de material plastico 6 rub_

Folhaado em ouro
N. 27-A cr$ 580,00

O me.mo com 15 rubi. e vidre, o

CaixCl' de niqueI. gro••o moderno
No..o. ralogio. .ão acompCl�hado•. dos re.pectivo. ce·rtiiicadoll '

.

de garantia,
PEÇAM-NOS CATALOGOS -- ENVIAMOS GRATIS

JUCEND & FILHO .

Proç� Tiradent.. 260 - Paraná

N. 14 cr$ 20000
Sui..o com pulaeira de ma

terial pla.Uco.
Montado em 4 rubis
Marca Valv e FocClroak

CuritibCl

-Guia do Para,ná
Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ,ende-

reços;
·Cada guia. é vendido acompanhado de um mapa rodoviário

Paraná e Santa Ca.tarina.·
.

Redação: Rua P'rudente de Moraes, n. 626. - €11J.ritiba.

V. S. deseja cooperar na grande obra' sooial· d'e rec'uj)�rracão
dos mf.ndigOs? Apresente sua idéia ou ofer�a ,seus serviços, dei
xando seu nome na lista de Voluntários da Ação Social Uatari

nense, em poder desta redação.

perca. tempO!
Telefone para a Impressora Gra;aú Ltda. (telefone',

manual 767), e ° nosso agepte ° pro6:tlcará para receber I
6ua encomenda tipográfica, Serviço Esmerado. Entrega.'
imediata. Preços s�m c9ncorrencia .

Não

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.
Ademar de Barro{) eslev·e em Pique-

�------------------------------------------------------�--�--
te, onde se encontrava o Presiden-

T
.

C.,te Dutra, tend? mantido com o elrenO!; em. oquellosCI)ef.e do Governo demorada pa-' .
.

le.stra. À tarde o. sr. Ademar d
. -Vendem-se diversos, com chácara, á beira-mar; diretamente OlJ:·1

e
po.r intermédio e s0b financiamento dos Institutos.

Barros �eguiu para Votuporanga, P1anta e informações _ Rua traJano,' Hi:'
em seu avião particular.

:'

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

A DIVULGACÃO
Revisia do Paraná para o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural .

Economico Financeiro
Publicidade mensal. ..L Assinaturas e Anúncios.

CAIXA POST AL, 775 CURITIBA 1 �;
.

;;���
.

��;;;�� 'f���'r'
•••••

De. modo fsei! elege! :

Fezei hoje uma insertçao
- .......----------'"'7'__::::.._-----------1 No Credito Mutuo Predial

Ouçam, diariamente" das 12 às ·13 'noTas"
ZYO-9 _ RÁDIO TUBÁ

"A Voz das Terras de Anita"-

Frequência 1530 Ides. _ Onda de 196 inetros ",

TUBARÃO _ SANTA CATARINA '-

,-;Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DOZE ·-0 E AGOSTOCLUBE
,PROGRAMA DE FESTAS PARA O MÊS DE 'SETEMBRO

DIA 5 -. DOMINGUEIRA· DIA 11 - SÁBADO - SOIRÉE. DIA 19 - DOMINGUEIRA.
AS SOIRÉES E DOMINGUEIRAS TERÃO INíCIO ÀS 21 HORAS.

,

�ocial-IVida CINEMAS
ODEON - Ás 5 e 7,30 11s. -

_ Um filme simples e enterh'e·"

cedol'!
_ A história de uma garota

simplcs e cheia de ilusões, que s�.·
nhava com romances ao· lnar enol.}
tes cheias de estrelas!

CONTA 'TUDO' AS ESTRELAS
com

RuLh TERRY - Robet LIVINGs..

'''ON - Aurora MIRANDA
.._

Música! -r= Romanc;i - Corné-

dia! -
.

f) - Jornal da Téla n. 59 - Nae •

A

VOCE,

tos, terá nesta da la. a prova, atra-

vés das múltiplas homeriagnns que
�pm dúvida lhe tr+hutarüo os nu

merosos amigos e às quals prazen
teiramente nos associamos.

D. JULiETA SABüO. VIEIRA

Ocorre, hoje, o natalício da ex-

ima. sra. d. JllIIeta Sabino Vi e i r a.

. ..digna esposa do nosso dislinlo con

terrâneo, sr. Manoel Galdino' Vjei
. ca, do alto comércdo lrféal,

A distinta anlver-sai-iante, que

pelos múltiplos predicados e grau

. .deza de coração, conta em nossa

,"Soci-edadé com largo círculo de rE'�

'1ações, que, como nós,' certamenle
. .se prevalecerão do evento para ho-

'rnenagea-Ia condignamente.
FAZEM. ANOS HOJE:

tambem usará

.KOLVNOa
diz

GAL. VIEIRA DA ROSA
A efeméride ele hoje; consignan

do O aniversár-io uatalício do nosso
. \

i íusl rado conlerrãneo, Gener-a l Jo-
sé Vieira ela Rosa, sõhre ser de

signi ücãtivas homenagem; ao Ycne

rando nalalicia nte, é ainda de con

gral ulaçües com todos os estud io-
Imp. Filmes. -:-

.

81'as, e sr itas - Cr$

Estudantes e Meias

Cavalheiros ,.,. ..",."

1,20
2,00'
3,00

- a exma sra. d. Zulrna Cerv i ses elas nossas coisas' e da nossa

�Teixeira, digna consorte do se, Noe l terra,

"I'eixeir'a, dedicado funcionúrio cio Apesar de há vá rios anos auscn

:Serviçb-Nacional de '1\Ialára; '[e do seu Estado natal, nem o tem,

- a genli.l senhorinha Elí Cu- [la nem a distância couseguiram
nha, filha. do sr, Ulisses Cunha, ze- divorciar da sua lerra, o seu esp í-

.doso Juncionúr io do Tesouro do rito,

.Estado: Aquf estão ainda, parentas seus

- o dislin to jovem Itud l-Carlos, e suas amizades, Conosco vivem as

,filho do se. Norberto Silva; suas recordações e a: sua saudade,
- a prendada senhor-inha i\laria Laquí, como nos anos. anteriores,

, ,.(Tomes, filha elo sr. Willy Gomes: r-eceberá certamente, as mais ex-

- o jovem Aderbal Machado, Ii- pressívas , demonsu-açõcs de aprú-,
J..ho do sr. João Hamiro Machado 1,'0 e de estima, às quais juntamos

I

juh ilosamente as nossas.

'TMPERIAL - Ás 7,30 11s. e-:...

M.ONSTRO' DE PA.RíS

Cr$ 3,00 (Ú�ico) .

"proibielo até 18 anos"

McC

ODEON - Amanhã

Ga!'y COOPER - Ingrid BERG'-

l\lAN
, num dos maiores filmes de la ...

dos os Lempos:'
POR QUEM OS SINOS DOBRAM.

-comorc iár-io ;
- o Interessante menino Alf're-

-do-Carlos, filho do SI', Odoain Sch,
mídt.

............ � .

RITZ ,.._ Hoje ás 8· horas, -

único I'ecital ela consagrada SO�

prano
·

... ienense

MAJA KASSEL

com um. belíssimo repertorio de

músicas ínteruacionaes :e ainda:

HUMBEHTO SIMõES

que divertirá ar platéia com sua

irnpagavel palestra e seus honecos

falantes Chiquinho e Bened i to.

Censura: Proibido até 14 anos. �

Preços : - Cr$ 5,00 - 3,00

VIOYA BULCi\O VIANNA
N� capital da .República', onde há

anos r.eside,"cel'cada do carinho e

da amizade de seus famí liares, vê

passar hoje a sua data natalícia, a

exrna, sra, d. Augusta Bulcão Vian

na, viúva do dr, Buléão, como po

pularmente era chamado o saudo

so e humanitári o' médico pu lrício,
Gen.eral Antônio Vicente Bulcão

Sa.to um cm.

na t:.,_scova seca

Faz anos, hoje, a distinta. senho
:f'ila Lucy Costa, dedicada f'uncio
.nária da Empresa Telefônica Ca

tarinense, .que será alvo de' horne
nagens por esse motivo, ás quais

.

.ajuntamos QS nossa� felicitações.

Completa, hoje, .mais um ano de Viana.
-existência o inteligente garoto AI- A distinta nntaliciante que aqui
fredo Carlos Schrnidt, filho do sr. deixou parentes f sólidas amiza

Adoacyr Schrnidt, cüjo lar está po- eles, terá, nesta data, o ensejo ele
r'isso em festas. aquilatar da estima e do aprêço de
As nossas felie,ilações ao Alf're- que goza, pelas numerosas felicita-

-do. \iões que por intermédio dos Cor-

ANTÔNIO BOTELHO DE_ ABREU reias e Telégrafos receberá.

A data de hoje assinala o an iver- A essas
.

homenagens "O Esta- SOCIEDADE CATARINENSE
sário natalício do sr, Antonio Bo- (10" prazerosamente se associa. «Restaurante ,RoS8» MEDICINA

, telho de Abreu, competente e há-
VIAJAi'{TES Hoje, às 20 horas, em sua séde

bil linotipista da r'mpren,sa Oneial 'I' E t J' 1Por "ia aérea, proc,edenle de Acaba de con luil' suas insLala- SaCIa, a rua s eves lImor,
do Estado. Siío Francisco, de cuja Comal'ca é �'ões, no no\'o prédio à praça 15 (Faculdade de Farmácia e Odon-

_AO n:locle�lo mas prestimoso pro- , logI'a) 1 e' '-

d'tl. -

inlegro Juiz de Direito, f'nconlra- de Novembro, ao lado do conhecido ' lav nl lima reumao 01' 1-

letádo, os nosso:, melhores "atas sr nesta Capital. onde em compa- "Empório Rosa", o "Hestaurante nária desta sociedade.
·,tle frlicidades.

'

11111'c') de- �lla e�Jlla. f,"lll1'll'a, \re111 n " " -

I' a Para a' mesma são convida.::los" _'" nOS3- r' cUJa InaugUl'açao se rea IZ,
HATMuNDO VIE[IiA todos

"

b 't d. ('1l1 gôzo rle férias, o nosso eI'esLa- hoJe, ás 9 horas,
'

os SOClOS e
�
em aSSlll1 o os

Na daLa ele ol1l,e.m, fe�tejado 1)(>- h 'd' d t 't I-

. cado cünlerrâileo DI', lIIarcílio Me- O "Restaul'anll;: Rosa", p.f!la eJ.e- os sen ores me ICOS es a capl a,
los sells inúmeros amigos e admi- que deseJ'arem part'·p d tcleil.'os.. gància de suas instalaçõ,es e pelo. ICl ar os ra-

raflores, "iu ',.)assar o seu aniveJ'sá_ ba'll10s desta assocl'aça-'oAo� distintos hóspedes, os nossos zêlo com Cjue foram prevenidas to- . ,

,:l.'io Ilalalício o nosso estimado COI1-
melho'rrs \'olos ele feliz estada cn- das as 'c1omodidades, confôrto e hi- .............•.............•••

"

terrâneo 'sr, Haimundo Vieira, zc-
lre Q Prócura-senós. giene, de,sUna-se a conquistar, da uarfo]oso e, dedicaelo Chefe do S.erviço 'sociedad.e local. uma posição me-

.

um, com ou
de RcgisLo de Estrangeiros, sem pensão,

VENDE SE reciela entre os eslabelecimen,los
Consignando, embora c'om aU'azo, - Informações nesta. redação,que melhor contribuem para o pro-

o auspicioôo aconl,ecimento, muil f) B
-

.

um unga lou com gN'sso da nossa capi lal.
1 a· a te' l nl hal'nl0c' ao elI'S Nossa Sen.hora das Graroas, rece-,.lOS ,pr z se. un � ê -

7 peç;as sito a rua José Cfi,l1- (i-ralos qUf' somos ao am;'lve1 '

Unto amigo, ao ensejo da;; n.ossas biela uma graça. M. U.elido ela Silya n, 4.8G - Es- convite com que fomos d.estingllic
.,."".,." " .' ..felicitaçõe.s, a nossa estima e o tl'l'ilo, O terl:ello mede 30 x

,'nosso aprêço, 33, tipo chacara,
'rratar nesl a R.edação.

• • •• •••••••• •• r •••••••••••••••

li, ROXY - Hoje ás 7,30 horas. -

última exibição
Laraine Day - Robert MiLchun

_-- Brian Aherne - Gene Raymend
ANGUSTIA

Por uma. extranha fatalidade ela

se, viu mergulhada na vida mais
DE

tormenlosa que uma mulher já
viveu!

EnLI'cgando-se as suas paixões,
ela procurava fugir da recoI'dação
maldita que havia, transformad� a.

('*Ia vida, e destruielo a dos que ou·

savam amala-a!
Censura até 18 anos. -

Preços: Cr$ 4,80 - 3,00

Vem ii, Curitiba o
MID. da Educação

Rio, 31' (R, P.) - Com destiuo,
a CUl'itiba. segue hoje em avião, O!
yJ in isll'o da Eelucação, sr. Clemen�
te Mal'iani, que vai ali presidir M
cerimonia�' ele abertura cio nono

Jogos Universitário, nono Congl'es·
so Brasileiro ele Despol'tos Univer·
sitários e pl'imeiro Congr,esso de
Medicina Desportjva, a realizar-se
na capital pal'anaense, de um �
oilo de· setembro, por ilnicia.tiva.
ela Confederação Brasileira de Des
pOl'los Universitrios.

,los para o alo ela inaug'uração, for
mulamos aos seus propl'iPlál'Íos os

I nossos votos ele prosperidaele, a

q�le inegavelmenle fazem jús p'elo
sell esl'Orço .em dolal' a pl'aça de
Flol'ianópoli� de estabelecimentos
clOndignos, que lhe recomendem o

Jjom g-ôslo e o adiántamento,

LtlAM A IlliV ISTA '

O VALE DO ITAJAIGBALDO ABHAIL\i\1

DeIllle, hoje, o anivel'sário nala
'lício cio nosso estimado con[errâ
neo Sl', Ubaldo Abraham, de,taca
,.do comcrciá l'io, co-proprieUÍI:io da
conceituada Alfaiataria Abraham e

. .llOSSO ardoroso conelig'ioná rio,
Da jovialidade {lo seu espírito,

deconE' aq,llcla pl'Ovel'bial corrlLa

lidacle, qlle faz do nalalicianle a

companhia di,;plltada por lodos as

Ic rodas,

I Agosto de 1948 em Siío JOSI'.
Df'ssa prp[:erência, c ...;lamos crl'_

.

A.. T8

------------'-----------�---

Carros' para o interior do Estado
-o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada

firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:
,

RÁPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Curitiba

RÁPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Joinvile
Casal sem filhos 'procura uma EXPRESSO BRUSQÚENSE Diari:ünente - Brusque

casa pequena, com um ou dois. cl excess);o de sábado

quartos, até 1 km. rio centro, EXPRESSO BRUSQUENSE - 23., 43• e 6a, feiras

Ofertas para A, ,Junior, na reda- Nova-Trento

ção .rIêste jornal. E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - 33• e 63• feiras

Participação
Osn�- Càmal'a ela Silva e Al-
herlina Rampinelli Silva par- Casa-Prf;cura-se 6 horas
licipam aos parentes e pe'5- 13 hOl'as
sôas ele suas relações o na.301-
menta de seu filho Jairo Al
do da Silva, ocorrido a 19 de

16 hOl'as

14 horas
1 G,30 Iloras

- 12.10 hor,ls

SE�'EMBRO,- DIA 4, SABADO, SOIRÉE - DIA 12, DOMINGO. COOK-TAIL ÀS 9 HORA� - DIA 19, DOMING@,COOK-TAILÀS9HORAS-'DlA25,SÁBA
iDO - TRADICIONAL FESTA DA PRIMAVERA _ SOiRÉE PÀRADA DA ELEGÂNCIA.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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II C'cA P tI . A L . _A Jt /I . Dr. LiotfDlfo A. 6.
Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais, conce- Per61· raderrdo mais outros beneficios de caráter assistencial. .

.

Representante em Florianópolis: Advogado-Contabilista
PEDRO NUNES Civel .: Comercial

I Rua 24 de Maio 8{)1 (Estreito) Con.tituiÇõ.e. de eoci.dod..
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da jóia •••rviçoe corebtoe. em gereil .

inicial de Cr$ 111,00apenas.' Orgonizaçõe. contohel•.
R""'ietro. e lI\orcoe. dí..pondo.

. . \ Participação· nos lucros -lO

:::.� -.='::::::::::::::::::':::::::::::::::':::::::::::::: I,- ---Q-U-�-R-,-V-E-S-TI-R-�S-E-(-O-M-'-(-O-H-FO-R-T-O--E-E-lE-a-A-jt-CIA 7 E=,;:�;;.�:::�n,"d.
:.:"
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O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis),
tem o prazer de' comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros
e Farmacêuticos, que �stá iniciando o lançamento de uma grande série
dêsses produtos.
• I

Os primeiros já a venda, são:
,

Clínica Médiea e Cirfirgfea do SULFAGUANIDINA:. Tubos de 10 e vidros de 100 comprimidos de,

DR. AUJOR uz C,60 g.

Médico-Operador-Parteiro VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10' cm3 e frascos de Casa no centroDoenças internas de Adultos e

.

lOu cm3. " V

Crianças SÓRO ANTI-TETANICO:, ampolas de 20 cm3.
Alta Cirurgia '-- Cirurgia Geral - . VAÇINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos dencia.
Doenças de Senhoras - Partos - de 100, cm3.

.

," ,", Escritório Lmabiliério A.
Vias Urinárias - Rins - �oração VACINA ANTI-RÁBÍCA! Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascos L. Alves.
- Pulmões - Estomago - Figado de 10d cm3.

.

Rua Deodoro, 3�.
Tratamento da Tuberculose Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relativ

..ame�- _.

Pulmonar te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá .grandes estoques, atendeu-
Radiologia Clínica (Raios X) do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo minimo necessarro

Eletrocardiografía - Ondas Curtas ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso-, Vendem-se as de ns. 92, 94 e 7ijJ�
Ind�totermi,a -Eleteo - I Cirurgia. luta garantia de atividade máxima.

'

situadas na Rua Alves de 'Brito e a;:

Ultra-Violeta - Infra-Vermelho' Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará, outros produtos ve-
n. 50, na Rua D. Jai�e Câmara, tô-

Consnltõr!o e resid-ência: terínár íos de grande eficácia, como: 'I'ernerjna (Suco-Vacina contra
das, nesta Capital.

Praça Pereira e Oliveira (atráz do, dtarréía infecciosa dos bezerros.), Srilbestrol, e ainda; Vacina Contra à
Tratar à Rua Bocaiúva n. 139.

Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8,' Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. •.

•• . •.•••••••••••. , .•..•....•

Consultas das -9 ás, 12' e das 3' ás 6
-',

Qua'lsquer consultas' sôbre os mesmos, bem como sôbre- as doenças
. - Fone 841. FLORIANóPOLIS dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa-

nento de Veterinária. .

�

Pelo sistema de reernbôíso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten

derá diretamente a todos IIS pedidos de seus produtos,' quando não en

contrados na localidade' de residência do solicitante.

Dr. Milton. Simone
Pereíra

Clínica Cirur-gica
:\lolestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
Dos Serviços dos Professores Bene
dicto Montenegro e Piragibe No-

,

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

•

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e médico do

ij!>spi�al de CaJ;'.idade
CLíNICA DE SENHORAS - CÍ-

•

RURGIA PARTOS
Diagnóstico, controle e tratamento
especializado da gravidês. Distur
bios da a,dolescência e da menopau
&a •• Pertubações' menstruais, j:I�l'l'
mações e tumores do aparelho geuí
.tal .femíníno,
Operações do utero, ovários,' trem
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.
Oirurgia plástica do perineo (ru

tUras�
iASSISTENCIA AO PARTO E OiT·

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová
rios, hipopise, etc.)
Disturbios nervosos - Esterili(iade
- Regimes.
60nsultório R. João Pinto, 7 - TeJ.
1.461

Resy,d. R. 7 de Setembro
Cruz e Souza - Tel. 846.

:Edif.
"

;,.

DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e partei"..

Hospital de Cari,dade de

rianópolis. Assistente da

Maternidade

Do 1"10-

Doenças dos órgãos internos, es)c·
oialmente do coração e, vasos

Doenças, da tiroide e demais gl:m
dulas internas

C1inié:a e cirurgia de senhora� -

Partos.
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO ·1

BASAL

HORARIO DE CONSULTAS: _.

"P�la manhã das 10,30 ás 1.2

horas
Á tarde das 15 ás i9 h�ras"

CONSULTóRIO :

Rua ·Vitor Meireles n. 18
ROlle manual 1.702

RESIDENCIA:
Avenida Trompowski 62

Fone manual 766

Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL - ALTA CI.
RURGA - MOLÉSTIAS DF; S�

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade' de Medi

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

Corrêia Neto
Cirurgia do estõmago e vias ei;cula.
res, intestinos delgado e grosso, tiroi.

.�e! rins, prós!ata, bexiga, utero,
ovartOS e trompas. Varicocele, hidro

ceIe, varizes e hernas.
Consultas: Da. 3 ás 5 horas à rua
Felipe Schmidt, 21 (altos d� Casa

Paraiso). Telef. 1.598
Residência: Rua Esteves Junior, l70; .

�M",,�ê:li:$:;����.:,-,.V' (',t·�\·'\ (.�4(e,·".,�6.Consultas das 10 á. 12 e das 14 ... '\ �� � ••
l! hrs, Residência: Rua Blbmenau.,

22, - Telefone: 1.620

DR. A. SANTAELA
(Formado pela FaCUldade N�c1o'
nal de Mêdidl'la (Ia V:ni�ersidade

. dQ StalilI)
MédleQ pnr concurso da Assístên
ela a f'SicD-patas do Distrito

Fletieral
Ex·interno dr Rospitàl P�iqtllá·
trico e MaillcOmíci' Judiciário '

da Cápltal Pederal '.
Ex·lnterno da Santa casa de MI
sericórdia do Rio de .raneíro
CL1:NlCA Mll:DIOA - DOENÇAS

N]!,'RVOSAS
Consultõrlo; Edifício Amélia

Neto - ,Sala :t
Residência: Rua Alvaro de Caro

'falho, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Consultório - L208.
Residência - L305,

Produtos
.

I .

Veterinarios"
, \

Dr. Mário WendballleD
CIlnica médica de adulto. e criança.

Consultório - Tr,ajano, 29·
Telef. M. 769

Consulta das 4 ás 6 hor:o.s
Ileoidência: Felipe Schmidt D. J8.

Telef. '812

ii' ,' .. >.

'_ - -�

Dr. M. S. Cavalcanti
Clinica e:xclusivamente de criança.

Rua Saldanha Marinho. 10 • I

Telefone' M. 732

Iss." _ 1171 - : lAIA
aêJInlo•• 1DUI1 .

Cifr•• do B.taoco cil 1944,

CAPITAL E RESERVAS o-,
Cr$

.

80.900.606.30
5.978\401 ;755.97

67 .o� . .245,30
142.i 76.'60;3. 8c

Relpon.abilid:anel
Receta'
Ativo

«

•

Dr. Newt�n D'Ama
Operações - Via. Urinária. _

Doenças �O!l intestin�9, réto, anUI ,

Hemorro.das. Tratamento da colite
amebiana.

Fisioterapia - Infra Vermelho.
Consulta: Vitor Meirele. 23. Atende
Ji4riamente às 1l,30 hr;. e á taTeie,
das 16 hrs. em diante Residência:
Vid:ll Ramos. n .. 66 - Fone 1.667

Sini.trol pagol no .. últimol 10 ano.
I Re'PQnlal.tidaoiel

98.-687.816,30
• �76.736.40' .3,6,20

Diretorell
Dr. -Pamphilo d'l)'tra Freire

de Sã, A:ni.ia M...orra,! Dr.
e Jo.� Abreu.

de Carvalho. Dr:. FrsDclscO
Joaquim Barreto ,de Araujo

�"................_...__
·

...__·�...·_..",...,_...
·

...!IOIi"'''. _

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,;,. Ba
teria completa para 120 volt!" e 650 amperes, equipada com qua.!

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

garrafa de ar c�mprimido; tanque de zinco, ,com bomba, para
600 litros; Lâmpada extensiva, com 22 metros de fio .flexív�l;
48 metros de fio flexível, para lâmpada extensiva, etc.; cabo elé

trico flexível; Garrafas para ar comprimido; Jogo de mola,

completo, para auto Ford 1929; Balões para hydrogênio; Supor
te para pneus; Pneu grande e câmara de ar; bomba· completa

para tambôr de gasolina; Máquina de furar elétrica; 'Ventila-
dor.

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

Informacões no Esc·ritório de Asteróide & Cia.

Praça ,Hi de N:overnbrQ nO 22 - 2° andar - Telefone, 1.388..

CIA CATARINEHSl

DE TRANSPORTES A[!![OS lTOA

Vende-se reei-uma, pata

c a

EscritóriO: Técnica
Cid Rocha Amlrlll

.

.

ENGENHEIRO CIVIL
Aviso aos srs. interessados' que,

tendo regressado de sua viajem aos

. Estados Unidos da América do Nor

,te e paises visinhos, Q Dr. Cid Rp
I cha Amaral reabrii-á seu escr-itór'ío

(Rua Presidente Coutinhc n. 22).
nos primeiros dias de agôsto, espe
rando continuar a merecer as espe- .

ciais atenções de sens amigos e

clientes.
!

Pedro Medeiros, Auxiliar
••••••• 0.0

..

I �!�p��.s� eQU��I��!
.

li

I PAGA-SE. BOl\! PREÇO. TRATAR

Á RUA CONSELHEIRO MAFR \. 41.
FLORIANóPOLIS -'- CAIXA POS
TAL 124.
••••••••••••••••••• o ••••

Escritório recém organizada,
preci'sa 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, 2° �ndar, das 8 ás 12

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

20m x 13m na rua' Osvaldo Cruz,

EsLreito, distante da praia 75

metros.
Preoo Cr$ 35.000,00.
Tratar à rua Joinville

Câmara nO. 11.) Nesta.
(D. Jàimel

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

Para as pessoas de fino
paladar Café Otto é

.

.em par.

Pracislas,

fdb"lCO., A COI!IO ·A CAPrrAL· f,Jt'\o.fil.0 Q o't"lJ)ç60 IÍOil>·
vleito anta. d • .,.f,'latuot'llIlm lI!,ua. aomp'l'n.. , MA.'T"�'Z

•

f

,

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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H�o próxJmo dnwiaDO nl:�CimpO daJCU O tradjeional cotejo �daJiv]lidade

,

,

Direção, de PE.,RO PAULO 'MACHADO

Em continuação ao Campeonato
Citadino de Futebol, teremos, no

pr.óximo domingo, no estádio da,
F. C. D:, -o sensacional cotejo . da,
rivalidade que reunirá no grama-
do os tradiciónais advor-sát-ios-

,

Avaí e Figueirense.
O .choque vêm sendo esperado

com incrivel ansiedade, prometen
do levar a campo da r-ua Boca.iuva
uma grande e entusiástica assis
tência.

CBMPEONBTO CITADINO· DE VOLEIBOL E BASQUETEBOL
campeão, de voleí e Isoloo·se na vice .. liderau.ça do certame de basquete.
A noitada de boje sera empolgante'e sensacional.

"Coní.inuam cada vez mais ani- be, para apreciaç mais urna roda- encerrando-se com o tl�iunf<? do Ubiratan na vice-liderança.
,

ratan, líder e vice-líder, respecti-
macios os certames citadlnos de da. .clube ele H�ll:jJnh? por dOIS qu�nzes. Os quadros

_

obedeceram a se- vamente.
voleibol c basquetebol, ,promovi-

j
üBrRATAN

�

- CO'lfPEAO DE 9?m .a v;,tol'la so�)rc o cam:neao do grri nte :to}�m�çao: . ,

Em torno da partida estão ccn-

dos pela operosa .Federação �.<\Ué- VOLEIBOL
. 'lnlLlL�m cOl1,qmstou, o título de

. UB[R,�IA:\ - Vad ieo, Edí, Bi- cen trarlas todas as atenções, dos
lica Catarinense.

,

'A noltada de ante-ont�m. f'ol carnpeao, estando cl>eden?I�do pa- tinho. �azaJ:pno e Marcos, ,numerosos adeptos- do esporte da
Ante-ontem, á noite grande pú- iniciada -corn a peleja de �'olelbol, r,a disputar ? certame rnaxrrno d.o ,CARAVA�A DO, :-\R - Moract, �esta. Será o último compromisso

hlico 'locomoveu-se nas deperidên- onu-e Ubir-atan e 'raubate, que I Estaelo., O \'lce-campeonat.o citadi- H�llO, Da,nta�, Aurélio e ,Carpes.. do Ubiratan 'e a' nosso ver a car-

cías da quadra elo Lira 'I'enis Clu- proporcionou lances sensacionais, nu sera travado sexta-...tlra entre LMPOLGANrE A RODADA DE - taela é dura. Para o Doze o páreo
, I

.

Taubaté e Barriga-Verde. HOJE é considerado dos mais difioeis,
{) quadro campeão jogou assim O certame de basquetebol está visto que ainda é- considerado elos

2".'.
',.

do A ai' formado: Érico, Humberto, Edí, quasi no seu fim. A rodada desta mais dit'iceis, visto que ainda: terá:

emversane 'V' BiLinho e .Nilf.in ho. nçJiLp é das mais errrpolgan l es é que lutar com 'o Caravana elo Ar.,,'
,

"

'

A equipe elo Taubaté foi esta: sensacionais e talvez altere a elas- Caso vença a partida .de hoje,'" o

Comemora hoje o Ava í

FI1LebOll
bram com satisfação as g lórias do Nabor, Soncini, Ga lluff', Elias, Hei- sif'icaçâo dos clubes. Doze será contemplado com o titu-

Clube eles La capital, vinte e sete passado.' lar (Dinhoca) e Tayinho.. Inicialmente' pelejarão Caravana lo ele capeão, O Ubiratan espera
'd ..

t t L' '(1 de UBIRATAN 20 X CARAVANA 16 do Ar e Eigueí rense, partida que conquistar- o certame, tendo depen-anos e mm errup as a 1\'1 a '''', O Ava
í

sempre pugnou pela I '

b
.

aotalmerae dedicadas ao prog res-o "" . '0" 1 S. t C _

A segu!r teve inicio a contenc a sem dúvida alguma será al'dl1�- denclo de uma vitór-ia só re � lider,
do futebol barr iaa-verde I

g: a,ndesil_ e prestigto c e .._ an a .a
e n

í

re Ilhiratan e Caravana do Ar, mente disputada, estando os elOIS pois alimenta esperanças ele uma

S dúvid I" '.
í'a tarí nu, IUl necenclo mais que qual- ambos no 9° posto do certarne de rivais preparados para vencer queda do Doze -f'rente- ao Caravana.em UVI a a guma o mais ,-

t.r cl b os elementos Jl1-
,-,

.,' ,

, ," d S t Catarina quer ou, la. u e: _ basquetebol. A noite sera encerrada. com o Não percam o empolgante no-moso grermo e. an a

-tée b rr: I dispensáveis ti :tormaçao da sele- Atacando com muita segurança, "match
'

entre Clube Doze e Ubi- turno fie hoje, no Alto da Colínatconta o. Avdal c�r �lm cal ee e

I çâo catarinense para o CaTT',.1Jeona- ele inicio o Ubiratan foi �e distan- -.:. __;:� _'_ --'---

expl:e�sIvo •

e VI onas:
d

.

I d I
Lo Brasileiro de Futebol. ciando n'o marcador

'

garantindo

JVár-ias vezes campeao ' a. CIC a e
. ., "

,

' ," 'V B
·

e do Estado na salutar modalidade :f; 'seu atual presidente o valoro- ja a vItoria: Entretanto nos ml)1�l- , a�,., � CO X OCa
_ Un ,Iorsespol'tiva 'que é o futebol, o clube so csportista Paulo Lange, ao qu�l tos del'radeIros ? Cal'�v.'ana l'eai!I1J., _

<Ia Praça 15 muito eleve ês;:_es fei- �nclel�cçamos os nossos cumprI- f sobremaneIra, dIl1;l!1lU�lClo a d�fe
tos ao espirita de dedi·caçãü dos mentos pelo transcurso d'e' tão im- rença. 20 x 16 pro Ubll'a�an :[01"<>

S'CllS di'rig'entes, os quais relem- portante acontecimento.,
. resulta,do da luta, que Isolou o

o Ubiratan sagrou-se

Está marcado para esta noite,
no estúdio de São Jannário, no

Rio, o embaLe inlernacional entre
Vasco da Gama, do Brasil, e Boca

Juniol'S, da ArgenLina. No quadro
pol'[enho 'serão apresentados 'He-

VENCE!NDO O SEU UL'TIMO AD- minutos passam, a diferença ell- .E'�O.t{.·l·_C \..;LU.tJ'J_!, 'J �,".ehD .AJ.u

VERSARIO, O CLUBE NAUTICO lre os contenüores é no.Lavel, termi-
.

MAIO"

C' do' ,M·,"undo"ORUZEIRO DO SUL" SAGROU- nalido o primeiro quai'to de 8 x' 3 Recebemos e agraeleceúlos a se- 'OPaSE CA,MPEÃO DA LANC, COM para os cruzerinos; iniciado o se- guinte comunicação:
PARJIS, 21 _ Para a ol'ganização ,uma delas, pelo menos uma vez..

S Ul\1 JOGO PEDn.IDO do qlla·rto atacam os cl'Uzel'i "I1n10. Sr. Redatol' Es!)ol·tivo do

IAPENA '

'., ,1'ru..u,. - gun ""
-

da dispuLa da "Copa cio Mundo", Com efeHo., não seria justo que as
O" QU'ADROS' O JUIZ NO nos com energia, dobrando a Con- "O Estado" - Nesta. •'" ,',_. -

',"
- 1 -

, a comissão cOll,stituida para esse I eguipes fossem eliminadas, _porT.AS Lagem terminando a segundo quar- Cumpre-me levai' ao conhecil11en-
fim se TeLmÍL� 11a sede da 1i'edc-[ a- um só jôg'o.

(Especial para "()' ESTADO") to' (pl'imeiro Lempo) ,de 20 x 9 to de V. S. que, cuÍn'prindo dispo- ção Fl'ancesa de F Lllebo I, sob ;1 Por outro lado, as despesàs queEscre.veu.,A1l:i. da C{)s'(ca Pe'I'eÍ'l'a _ para. os nossos repre;:entanes. sições estatutárias, foi eleita e el11-
presidência de Jules RimeL Es- 'a Cont'ederação Bl'asileira terá que.... f f" amplamen't" 110 II1'j'cl'ado o segundo ieml)O, nola- possada a Ilova DIl''etoda do ES- , Irvon orme 01 ,', ',,,, -

, .lavam' presenles os seg'lIin!.e- ,nj e-o su.portar com a realizaç'ão da.
liciado, sabado ultimo, dia 14, se qne os cJ'uzeirinos jogam para PORTE CLUBE "TREZE DE MAIO" gados: Mauro, da Itáila, Rons, ela "Copa do Mun.do" foram pre\Jis-
realiwu-se \l llltima partida de fazer cestas e nos 1° minutos do

para o período de 1948/949 e será IngliltE'ITa: 'Sotero-Cosme, Celio tas a um tal montant,e, que se tOl"-
basquele da LAJ'{,C, assim como os Lel'ceii'o quarto fazem 6 cestas e 3 assim constituitla: de BarTos e Castelo. Branco do I nou necessário marcar um nÚllle-
17 seguncJps finais cio' jogo- Palmei� hulces resultantes de' faltas; no ,Presidente de Honra: - João Brasil, e SChrickel', secretário ge- '1'0 suficiente' de encontros para
ras x ,Cruzeiro do Sul, que foram ultimo quarto 'que o Cruzeiro do Martins l'al -tIa FrFA.

,

'cabril:' aquele toLal.
amilaclos pela entidade máxima-do Sul mostrou seu jogo que rec\un- Presidente:;- Acymar Coal'acy A comissão reg'istroll as deci- A esCada elas equipes fica, com
Norte Catarinense, awndendo ao c1a\'a em cest,a toelos os ataques, da Silva sões tomadas pelo congresso ela efeito, a carg'õ ela Federação 01'-
Palmeiras. sendo assinaladas pelos cruzerinos Vice-Presidente: - VI'alter Borges F!JiA; l.'eLwido recentemente �m ganizadora,

Os 1,7 segundos da referida par- nesse ulLimo quarto 12 cestas nota- 10 'Secretário: - Na1dy Silveira Londres, em 27 e 28 de jul-ho pas- O prazo p3l'a insorições termi-
tida fóram jogado's sem assistên- \'eis, que foi a confir'mação do ti- 20 dit0: - Umberto Bicca sacio, relativas á organizaçã.o cla nal'á em 31 ele dez,embro do cor-
eia, permanecendo na cancha os Lula que acabavam ele conquistar 10 Tesoureiro: - Dagmar O.Jivei- "'Copa cIo Munelo". reilLe ano. A prova se desenrola-
diretores de ambos os clubes, jlli- papa São Francisco do Sul, Lermi-

ra Silva As disposições relalivas ao 1'e- rá no periodo compreendido en-
zes, apontadores, ,cronometristas e !lando a peleja de 59 x 1G pl'Ó 20 dito: _ Conrado Frederico g'ulamento da� partidas foram in- tre 15 de junho e 15 cle julho de
repl'ésentantes da ImprelJsa. cruzeirinos.

Momm cOl'poradas no reg'ulamento ele-
- ·Com a batida do lance que O quaelro do C, -:-;. "Cruzeiro cio Orador: _ Bernando Berka firütivo, .Ique será ins,istemenle

causou a anulação dos 17 segundos, Sul" jogou com a fibra <1e. que é Diretor ,Geral de Esportes,: transmitido ás associações nacio-
é iniciado o "jogo"; Galdino batEl" o possl1ida sua, possalüe equipe, 1'a- Rubcns Lange. I

nais de futehol.
lance e não assinala, indo a bola zendo \'alor alta cla,s5e de ataque e Diretur Social de Propagawla: J,l $e sabe que o sisLema acl'ota-
pal'a o,meio da cancha, sendo ini- del'esa, clonde sempre resultou \'Í- Heleno Pagliari de Mendonça, cio pelo' Congresw será o do Cam-
clado os 17 segundos, Buba atraza torlas insofisma\'eis; na gúarda COl�selho Deliberativo _ Presi- peonato, ioio é, lodas as eqliipes
pal'a a guarda, e imediatamente a atuaram Mafra e Galdino, os dois dente _ Waldyr de Morais Lima; terão ocasião ele eÍlConbrar cada
bola é impulsionada para a frente, inHlperaveis gl'tal'c!as do campeão Vic,,-Presidente � Herminio An
na ala direila, mas o ala caminhou ,da LA.\fIC; Ma.fra, com seu jogo rá- tônio da Silva Neto; Secretário _

(\ ., assinalado lateral ·Cruzeiro; ti- pido c de uma técnica perf.eita, foi João Andrade. Conselheiros _ Ed
rada a lateral L. Cirilo andou e o o 11aluarte dessa grandiosa viloria; gar- Fortkamp, Enio Selva Gentil,'J'uiz marca late['al Palmeiras; ti- (' ld'

. .

e ua . 1110 JO�'Oll como sempre; JO- Aldo Santos Leoeádio Barreto, Ger-
rada a laLeral procuram avançar os g,aJ1�0 na guarda, raras vezes fvan-I mano Fortl,aplp, Adolfo Boos Jú
pereqLlitos, mas falha o centro a- ça para encestar, ao conLra 1:1'Ü, rt:e "nio1', R�lbens Vitor da Silva, Zall11i1'vante num lance o juiz dá lateral ;Vla.Jl:a, qLle, ,em avanços l'aplcllrs.I-, Costa e Ogê Fortkamp.

-

para o ,Cruzeiro do SLl 1;· batida a mos, conségTle cestas magiszt['�is; \T, S, d'l's-Grato peja atenção que1a.teral, M.afra controla a pelota e o ataque esteve perfeito, Pl'il\lc,i- pensar a'êste, subscrevo-me atencio-3 segunelos mais termina a partida- palmente no 20 ten�po ql1e jogou
samente, apresentando as seguran<le 17 segundos, sem alterac;:no no mais a vontaçle e mais adiantado,

,

32 ças do meu aprêço 'c admiração.plaoord, que ficou sendo de 33 x proporcionando á assislencia um \

Cl I N t' C
.

d Naldy Silveira, 1° Secretáriopara o u)e! 'au ICO "ruzeu'o o espelaculo digno de nota, tendo
Sul", garantindo o Campeona to. Kml assinalado 21 ponLos e BezCl'-
Dali á canoha do S. E. Cdllzeiro ra e Luiz Cil'iJO jogando mais pa-

é um pulo, e, qL1ando lá-chegamos, 'ra o enelia'braclo ala.
.

já estava superlotada a cancha do
1

O "five" da' S. S. S. G. de Join
campeão ele voleJ- da LA\)'C, poú- vile jOg'Oll 8em controle algum,
cos minutos depois, entram na can- scndo clominado facilmente pelos
cha as equipes do C. N. "Crm:eÍl'o
do Sul" e 8. S. S. G. de Joinvile

leno (' Jc,.;o, beasileiros:

1950 .. Durará, no máximo, três se-

Imanas.

Após tomapas estas deliberações,
foi Sl1spensa a sessã,o, devendo a

Comissão Organizadora da "Capa
do Mundo" se �eunir de novo na

primeira quinzena ele janeiro de

1949, em Genebra.

RAPIDASE
PAHA FÁBRICA.s DE TECIDOS DE

\

ALGODÃO E RAYON

O novo produto americano para desengomar. Entrega imediata.

Infonnações: Eng. JULIO BICK - Caixa Postal, 5/60
SAO PAULO

resten - (FonLan), Olacilio - '1,
RUY - 6 (Pereira), Tngo - 6, I

i
Lomival - 4, (ValiTl-Berestem). j

I
O juiz ela lifarLida foi Curiliba

auxiliado por Paulo Lange, am-

cl'l1zeiJ,;os. l)os aLLlaram a contento, embora,
O "!'ives" alllaram com a seguin- "trancando" um 1)011CO o jo�o. as-

Pal'a a. dispula cla ultima ])artida te e 'c�la"�lo' .

1 1 I I I falta I'� " ,\'c . SlIla ane o Ü'c a e qua qner ... , ,

do Campeonato, sob a, brd\>ns C. '-:-;, "CHGZEJHO DO SFL" Cjue l'Pdundaog,e em lance" e late-I,ele Curitiba auxiliado por Paulo assinalado a pl'in)eil'a cc�li:lha ria rais _ A assislencia foi elas m�- ILange. é iniciado o l)I'élio, com for- Malra - 9, Galdl1la - 1. h.. 1I1'1 Ih Ol:es, com a torcida do Palmel- I Ite illaqlle do� cl'llzeiro�, lendo KUl'L 21. Luiz Cirilo � 13, e Bezena

-I
ra" (�L1ai'an�- e Sociedade conll'a os . !

noile, �laqlle,; de ambos os laclos

I'
12, IlOllqllÍssimns torcedores do Cru- Isc re\,pzam, mas a altura qlle os S. S. S, n, DE JOJ:\,,\'UJE - Bé- zC'il'o do Sul. !

DR. ANTõNIO MODESTO

RADIUM
f

Médico

Formado' pela Facllldqcle de Medicina da Bahia, Chefe dos

serviços de Radiologia do Hospi�al ele Carlda.de.

Cursos de especialização no' Rio 'e São Paulo e de aperfei
çoamento em Buenos Aires e Montevieléu.

Eepecialidades:
RAIOS X

( ,

RADIOTERAPIA

Exames radiológicos do Estômago, Intestinos, Pulmões, Coração,
Esqueleto, Vias biliares ·e Urinárias.

RADIOTERAPIA dos Tumores - C.âncel' - Inflamações -

Doenças da pele _ Hipertiróidismos - Reumatif':IUOS - Distur

bios da menopausa - etc.

Atende diáriamente no HOSPITAL DE CARIDADE

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



\ o RSTADO- (:Iuavta feira , de Setembro a. 1�4,�--------------------_;_---_•._.- -

'7

aa4io$, inlleacoe ,�.'
Da Fábrica ao 'consumidor. Grande trstoque 're-cebell ii firma, distribuidorª-

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

. _ ��""',_.. -._-

aparelhagem. E um processo apa-

rentemenLe prático, mas, que, _ ••.•.• ' ........................•

além dos 'riscos que traz ao ani- ,Te,leorama'. s retl-do,"mal,' falha com muita í'requência. l\

Os riscos, já por nós pessoalmen- No telégrafo Naoional há tele-

te observados, re\,p..rem-se a rutu- gramas retidos para Antonio Man

ra da parede uterina, metrorra- geris, Des, Guedes Pinto, Alayde
gias, periloniLe, infecções graves, Carvalho Brjg ido, Helyua Santos
etc. Quando tudo parece corr�r Saraiva, Alcebiades Caldeira, Jo ...

bem, e as femeas engordam é qua- sé Durieux, Renato Bonamansu,
se certa a sunpresa de uma pos- Manoel An.drade,' Manoel Pereira,
ter ior gTaviflez,.. Nas mãos de 'I'te. Jnbal Coutinho, Erondina F�

RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA-:: pessoas inexperientes o fracas:'lO, rjas, Manoel Lliiz Otíveira e EngO
meira Exposição Técnica d,e Pro- CIONAISIE INGLESAS *PARAI HOMENS ,E SENHORAS. pode ser loLal, quer quanto ás' Sehastião 'I'olsdo do-s SanLos.
dutos Farmaceutícos Brasileiros, MANTEM� PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS folhas, quer quanto aos riscos. • •• ' •••••••••• '

••••••••••••••

.

PARA HoMENS A castração das vacas, com o

ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA- objetivo de engorda, igualn1ente
TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC;

I não apresenLa vantagens, ao con-

'rudo p,elo meno,r preço da praça
trário do que julgam muitos cria-

dores que, a respeito, nos consul-

-tam. Sua finalidade principal,

. Faça uma visHa à nossa Casa e verifi'que ����'eo�!�g:r ao ������'�ad: l��açã�
O'ossos pre�os e arll·g08 das f'êmeas de boa produção lei-

, y .

' ,
. teira,'ou quando elas atingem ida-

de imprestável para nova concep-

D.'A T I LOG 'RA F IA ção, ou quando, acidente no últi-

,

mo parto demonstra o perig'o de

nova gestação. everüualmente, po

derá ser praticada como recurso

terapêutico de di'ferentes infeções
ou afecções do aparêlho geni.tal.
Não existe processo prático, po

rém, capá,s de ser executado, fá

ClilmenLe, por 'qua.lquer criador.

E uma intervenção que só o veLe

rinário especialista podera fazel'

com sucesso.

Nas reg'ioes de exploração, po

deria ser inlroduzida com algum
êxito e bons lucros para os cria�

dores, que não se ,desfariam dos

boas leileiras,' antes' de seu maior

..

Ace í

tc vs e
'

representante no interior do Estado. Co·rte s para '

Caixa Postal139 F'Ió e Io rrô po l ia.

Temario Brasileiro
de Farmácia

RTO, 30 (R. P.) - Realizar-se-á
]10 próximo dia oito de setembro,
no Ministério da .Educação, a ins

talação solene do primeiro Temá

rio Brasileiro de Farmácia e pri-

LOJO
.

DnS CA'SEMIRAS

em preparação para o primeiro
Congresso Panamericano.

METODO:
Moderno é Eficiente

- ,

Especializada em artigos para
homens

Artigos de uso

doméstico
Você poderá ganhar de c-s

50,00 à Cr$ 100,00 diários, venden
do artigos de consumo domestico.

Informações ·na 'Praça 1 de No
vembro n. 22 - 20 andar.

Casas populares
-

BELO HORIZONTE, 30 (R.
'P.) - Tnáug'urou-s,e hoje, com e�
pressiva solenidade, o primeiro DIREÇAo:
bloco de casas po.pulares construi- Amélia M Pigozzi
do peja Fundação das Casas Popu-
lares, em colaboraçãs com a P;'e- RUA ALVARO DE CARVALHO 6S
feitura,. O bloco é formado de

300)
,. ,

casas, residen�iais e está instalado REEMBOLSO 'POSTAL.,na Vlla OperarIa q_e, Mato Lenha. .

Assistiram ao aLo as auto.ridades Para casemiras, )inlhos, brins, etc. precisa-se representante.
federais, estaduais e l11uiliclipais e Ofertas dando fontes de 'referencias a "TECIDOS". Guarda-se sigilo.
grande número de pessoas. 'Gaixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital.

Correspondencla
Comercial

(onfere
Diploma

,Seu processo" de naturalização
ainda não foi despachado?

Escreva sem demora ao. Escrltorío Juridieo e Administrativo
Caixa Postal 4.132, Rio de Janeiro. solicitando informações. Esse Es
erttorio se encarrega de acompanhar e requerer no Mínistérío da

Justiça o que necessario for á sua concessão, bem como, de registro
de diploma, dívõrcio e novo casamento, certidão de .nascimento e de
18t;amento de qualquer parte do 'Pafz .

. Castração
.

das femeas
,

Jorge vattsman I'e total rendimento. ISeria neces-

(lVlédico-Vetel'inário) I
sário, porém, que houvesse, como

Temos recebido, ultimaE.�ente, dissemos, v�tel'inários es�ecia.Jis-
diversas consultas sóbre a castra- las para efetuar a operaçao, que

ção das fêmeas, e pedidos inclu- .é 'bem difícil. Não é só a falta de

sive, do instrumental ádequado e profissionais habilitados que ím

descrição de tecnicas. Notamos, de possibí lita a prática rotineíra da

modo geral; o êrro em que incor- castração das vacas. O próprio ins

rem m uil.os criadores julgando a u-umental cirurgico necessário

operação de grande valor 'para (bisturi abotoado e smascutador

provocar a engorda dos animais de Chassaignac) é raro. Pelo me

'do sexo feminino. Quanto' aos ma- nos, recentemente, não havia ne

chos, a emasculação é absoluta- nhuma dessas peças no comércio

mente necessaría para produção do RiO' de Janeiro, quando pl'OCU

precoce de mai·s· abur0ante carne ra mos compra-las para atender,

e malar formação de- gordura. Os a um colega !;rside�te no- interior,
resuttadss de idênti,ca operação que desejava Iazer algumas tenta

.

nas fémeas são, porém, muito in- ti vas em d"a'zendas do norte do Es-

teríores nesse seatido, e mesmo, Lado de São Paulo.

na espécie porcina, onde é mais Com o lempo -naturalmente, di

f,requentement� praticada, ela não ficuldades dessa ordem desapare
é a nigor, condição essen'cial, sem cerão e os oi-iadores poderão man

os riscos naturais. da' intervenção \ l,er seus animais leite-iros em re

cirúrgica: com um bom regime ali- gime de prodpção por período
mental'. Alguns técnicos após ex- muito superior ao atual, I

perimen tacões ,ponLl'oladas, 'prova- rTransc1>ição)

ram que ela não é superior ao

regime normal de ceva. Devemos

reconhecer, contudo., que a castra
. ção 'pode realmenLe abreviãr o,
tempo de engorda -comevcial. ,O

que nos, a respeito, ternos desacon

selhado, com referência á castr-a

ção das í'émas da espécie porcina,
é o processo de chumbeame-nto,
para o quaí .constantemente rece

homos pedidos de informações e

de fornecimenLo da respectiva

Dr�

.A. DAMASCENO DA SILVA
,. ..

AOVOGADO

Ações clvéis • comerciais

Bsc.-Rua, J;lii';�ihj�.:ã-Térreo
(Anexo '�o.· jói��t;.;Ó Esta��.;)
FlorianóPo;i,I>:���ii C�'Jfinll

1'�:<;'·':""·;

SENHORITA!
A ultima creação em retri
geranÚ� é

.

o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preterindo-o está
a,.moda.acompanhando

Drs. NUNFS VARELA e ANTENOR
TAVARES

Ad'vogados
Causa . clvels comerciais, natura li·

zações, eonsultas e pareceres
Das 9 ás 12 e. das 16 ás 18 horas

Escritório': Rua Trajano, n. 33, l'
andar

Florianópolis

FERIDAS. REUMATISMO E
PLACAS SIFIL1TICAS

Elixir dei Nogueira
Medic'oção auxilieI' no tratamento

da .iflli..

Sorveteria
Vende-se uma em ótimo estauo.
Tratar com Haroldo Glavan, à:

Rua João Pinto n. 6. ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



IFlorlaftÓpolh, 1

'De Tubarão
CINE VITóRIA

Os "Irmãos AJthoff" construij
rum em Tubarão, o maior e melhor

cinema do sul do Brasil, no dizer

dos ganchos que se acham na Es-

·1.:ancia. Hidra-mineral da Guarda.
O seu aparelho é o segundo no

Brasil, da ultima linha da RCA Vi

tor. Poltronas estofadas, com 850

lugares na platéa, No balcão, tem
capacidade para 500 pessoas. Ar

condicionado, "V.C. para senhoras
e cavalheiros, tanto na plaLéa co

mo no balcão.
O co n f'o rto do Cine-Vitória é o

.·orgulhn elos tubaroneusr-s.
CONTINÚA A FEBRE DE CONS

TRUÇõES
'I'uha rão continúa progredíndo,

apesar da tremenda crise que alra,
vessarnos.

:f; assim que o sr. Tubalea im Fa

raco, deligente Agente dos Corrr-ios
P Telégrafos está constru indn qll:!
Iro casas residenciais, para alugar,
na rua projetada que liga a Este
ves Junior, com a Vidal lla�os.
Está prestes a terminar o palá

cio Ford, da Cia. Sul Catarinense
dI' Auíqmóveis, que

í

ern corno pre
sdcnte, o dinamico sr. Speridião
A'mim. As oficinas desta Ci a. tem
() maior vão livre do 'sul catar

í

ncn
se e quiçá do Estado, isto é 26 me
I ros,

Também, nã� demorará a ser

inaugurado o grandioso prédio da
Casa Hoepcke, construido à rua.
Marechal Deodoro, perto da Esta-
tuo.

.

o di', Firmino Cordeiro, o sr. An

tônio Pedr-o da Silva 'Medeiros, o

sr. JOSQ Boleg'a, o sr. José Gonçal

ves, o sr. Stapassol, o sr. Manoel

J,eremias F'ernandes, o dr. Miguel
Boabaid, o dr. Luiz Campeli esLão

a l'el'minar suas belíssima� resi.

dências, além de dezenas de ou

!.r·as, que não- nos -acorre no mo

mento.
TELEFONE AUTOMÁTICO

por iniciativa do dr, Fl'ancisco

Carlos Regis� ilustre Pl'efeito M�l
nicipal, realizou-se uma reUl1lao

no Edifício D. Joaquim, tendo com-

parec1ido crescido número de pes-
I

sõas.
Com a palavra o Prefeito expli

oou o motivo da reunião, que coo

sistia nas bas'es da mudança do

anacronico e imperdoavel siste
ma manual, para o automátiéo, f'ri
zando que, na corr,espondência que

vinha mantendo com a Cia. Telefô
nica Catarin,ense, ficlou bem esclare-

cido, que tudo seria novo t)

I!sado, do contrário não assinaria
contrato.

Com a palavra o sr. Norberto
[Uhl, Diretor-Gerente da Cia. ex

plicou as bllses e como se processa
ria a mudança.
No outro dia, o sr. Prefeito e

() Diretor Gerente, foram colher

assinaturas, tendo conseguido, em

qualTo dias, o enúmero exig'ido pe
la Cia.
Será 1.1m gTande melhoramento

para Tubarão, que não esqueoorá
o dr. Regis.

I

não

LTNHA CIRCULAR
Com um moderníssimo ônibus,

marca Cbevrolet, com carroceria

eonstruida pelo sr. Valentim 'I'ers

tich, em Florianópolis o sr, Pedro

Serafim inaugurou a linha circu

lar nesta cidade.

O ônibus faz o seguinte trajéto:
Praça Centenário, rua Lauro Mü

ler, Vidal Ramos, Avenida Rodo

valho, São José, Altami ro Guima

rães, Caeté, Marechal Deodoro.

O' percürso é de cinco quilôrne
tros e o prêço é de Cr$ 0,50 para

Escolares ·e professores e Cr$. 0,8:0
para os demais passageiros,

BOEIRO DA XARQUEADA
,\. Prefeitura, com a colaboração

da Cia. Siderúrgica Nacional, aca

ba ele reconstruir .o grande poeira
ela Xarqueada, hoje Fazenda Re

vo redo, destruído pelas enchentes
de Abril.
PONTE SóBRE O RIO bA.PIVARí
Está prestes a terminal' a cons

trução da nova ponte sôbre o Rio
Capivar í, na estrada Tubarão à Si

rlerúrgioa, cuja primitiva foi ar

razada pelas enchenles de Abr-il.

DR. ANES GUALBERTO
Conlinúa no Rio de Janeiro, o

dr. Anes Gualberto, deligente Di
retor da E. F, D. Tereza Cristina e

ehef,e político do s�i catarinense.
O ilustre homem público levou ím
pdrtantss assuhtos para tratar na

Capital Federal, já tendo chegado
algum material para a E. Ferro.
Entre outros, podemos distin-

g'uir duas bonitas litorinas para
56 passag'eiros.

'

NOVO TESOUREIRO
O sr. Prefeito mnnictipal acaba

de conceder exoneração ao sr. João

Orlandi Correia, do carg'o de te

soureiro. Em substituição, norrie

ou o sr.'Porfirio Bl'istot. pessôa de

reais méritos e recJonhecida com

petencia.
Educado, tratando as partes com

tôda Iha;neza, a ,escolha do dr. Re

gis, foi de rar:a feliClÍdade.
DIA DO CHAUFFEUR

Hoje, no passado ftcademia Catarinense de Letras
.A. DATA DE HOJE RECORDA- Acabam de Ser registr-ados, no cartório do sr, Protásio Leal, os es,

tatutos da Academia Catarinese de Letras,

Torna-se, assine, regular, a existência da nossa alta instituição
cultural, ,iá reconhecida de uti lidarte publica por lei estadual.

Esperamos, agóra, que a Academia, v�lte a trabalhar e que seja, elll
nossa terra, um centro de atividade inteletuaJ, integrado de arte e d�
beleza .no ritmo creado -pelos movimentos que as. novas idéias imf'rinli.
ram no mundo .

- em 1619. a concessão feila por

carias régias de Jacques I, Rei da

Inglaterra, a Robert Harcourt, Sir

'I'hornaz ChaloneF e John ltoveuson,
cio lerril ói-i o rnt!'.e os rios Amazo-

. nas e Essequibo, em 28 de Agosto
de 1613, foi renovada í)or cartas Não podemos compreender instituições Iiterarias apegadas a ve

lhas formulas, escravizadas a processos absoletos e que somente servi.

Teh iri, riam para entravar a vida de nosso instituto de alta .Cl{Itur�.dessa data;
- rm 'I6'!5,' junto ao

margem esquerda cio Paraiba, Lo- Cumpre que os novos valores inteletuais de Santa Catarina venham a

po Curado Garro, Jnronimo dr Ca- fazer parte da Academia Catarinense de Letras, levando-lhe o calôr do

dena e Francisco Gomes Munir, 1'8S- seu entusiasmo e ela sua té, infundindo-lhe a vibração môça elos seus

solvem convocar seus guerreiros espír-itos que serão,' pela fôrça renovadora da própria vida, os t'utmos
para soltarem, no dia seguinte, o guieiros ela mentalidade barriga-verde.

.

gr ito de rebelião contra a domina- Ao lado dos grandes nomes que ainda constituem um motivo de 01'.

cão boland.esa;
. I gulho para a nossa terra, sôbre êles repousar.á a tradição d.e cultura,

d
.

da-
de arte, de amôr ao pensamento catarinense que tem sido, atra vés doS"

E'Jl1 1 700 com 18 anos e J
d

-

d
. . A •

•• •

- .'

I' b' c m anos, um pa rao os 1ll1US luminosos no panorama da inteligência bra.
de, verifica praça em ... IS oa, o

leira.

o nome de Ballh�za�' do Couto Car-
Congratulando-se com á direção atual da Academia, "O Estado"

doso, D. Maria Ursula de' Abre.u .'

elrenova os seus propósitos e cooper-ação no sentielo de' tornar a nobre
Lencaslre, nascida no Rio de Janel-

instituição catarinense um elemento de forte expressão literária cm
•

1'0;
em 170'1, os hespanllóis co-

mandados por Baltazar Gal'cia Ros,

iniciam o segunda sitio da C91ónia
do Sacramenlo, cuja. praça def'cn-:

d ida pelo Brigadei ro Sebaslião. da
Veiga Cabral resisliu até 15 �e Mar

co de 1705;
"

_ em 1811, o hravo Bento Ma-

noel Ribeiro, com 60 milicianos,

su['prrrrideu 'e tomou Paissanclú;
_ em 18/12, OUl'O Preto recebeu'

(I General Luiz Alves de Lima e

Silva (Caxias)" com grande de

monsl.racões de regosijo ;
-

_ em "186G, o Almi,pnte Taman-

daré bombard.eou o Forte de Curu

zú, enquanlo o 2° Corpo de Exéroi

te do General Porto Alegra prepa- '

ra-se para o ataque;
.

_ em 1919, na residência do Sr,

Francisco Martins, tÍ. rua Tiraden

tes, nesta capital, nasceu um pinto
fenomeno, com 4 pernas, sendo

duas de galinha e duas de perú ;

em 1939, a Polônia foi inva

dida pela Alemanha nazista.

André Nilo Ttuiasco

Vida F ilatélíca
A Assoc,iação Filat.!,uca de San

ta Cata\'ina, por nO�f > inlermédio,

p.ede o comparecim,"nto. dos seus

associados, quarta-feira, dia 1°, à3

HI,30 hs., em S,ua séde social, afim
de serem ultimados os trabalhos

atinenLes á ia Exposição Filatélica

àe Florianópolis, que será. r.ealiza
da em outubro próximo nesta ci

dade.

Balaova automá tica

Eng. Carmine
. Picorelli
Retornará hoje á Capital da Re-

Por in iciativa do sr. Prefeito Compra-se uma em boas con-

lIlunicipal, r,ealizou-se dia 13 do dições. Informações nêsta redação.
corrente, nesta cidade, pela pri
meira vez na süa história, a come

moração do "Dia do Chauffeur" .

Às nove horas, o Revelo. Vigário
rezou missa cantada, fazendo be

lís,sima oração, versando sôbr,e a

vida de São Cristóvão. Em segui
da foram os carros benzidos no al

Lo da Ig-reja. Após o que, t'eve lu

gar a grande passeata dos automó

y,eis, pela cidade. Ao meio dia chur-

pública, onde exerce alto carg'o na

Diretoha do Malerial do Ministério

da Aeronáutica, o Eng. Carmine Pi

cO�'elli que aqui veio para proceder
a vistoria nas oficinas da CitaI -

Cia. Catarinense de 'fransportes Aé
rasc;o, no Ginásio. ÁS quinze hQras, reos.

Sessão Cinematográfica, no Cine S. S. apesar do curto .espaço de
Azul. tempo que permaneceu ym nossa

cidade pelo seu cl3,valheirismo ,e fi

no trato, soube fazer de todos aque
les que consigo t.rataram, :verdadei
ros amigos.

Nós de "O Estado" que tambem
nos consideramos, incluidos em

seu círculo de amigos almejamos
ihe uma feliz viagem de �egressQ
ao seio' de sua família.

NOVO .VIGARIO
Em substituição ao Pc. Geraldo

Spettmann, assumiu as funções de

vig'ário da paróquia, o' Revdo.· Pe.
Germano Brandt, que durante on·

ze anos ,exerceu as mesmas

cões em Brusque.
Tubarão, 26-8-1948.

O Correspondente.

NUNC� EXI.STIU IGURL

•
,

fun-

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFlAMAÇOES,
C O C E I R A S,
F R l-E I R A S ,

ESPINHAS, ETC.

nossa terra. \

A fotografia mostra um tonel de cobre, desmontável, graças a uma ope-'

ração simples e sem qualquer risco. São estes os toneis "Merron", de�

seis peças. (British News Service).

VOCÉ 1;; CAVALHElRO ?

Escreva linha abaixo o tílulo que deve ter o seu jornal
..........................................

(.\S5.) , ,., .. ", .

Recol'le êste quadro e en\"ie ao Clube 'dos Funcionário�.
Rua Trajano, 37 - Flol'ianópolis

Casa-Compro
Tipo "bungalow", no centro da

cidade"ou imediações,' de preferên
cia com terreno na fre«1te e fun
dos.

Detalhes e condições de negócio
para o Escritório Imobiliário A. L:
Alves. Hua Deodoro n. 35 - Fone
784. '. I

Ford V-8
FORD v-s

Vende-se um usado, tipo
GÃO.
Ver e tratar na Cia. de CigarroS'

Souza Cruz - Rua .[oão Pinto, 16.

FUR-

r ... ru o.. pes5\Joii de fino
paladar Café Otto é

.em par,

FRECHANDO •••

"Agora, felizmente, a U. D. N. entendeu de imprimir às suas

atividades parlamentares uma feição <diversa. Em reunião da
bancada federal, realizada ante-ontem,' ficou deliberado que
todos os proje.tos importantes seriio acompanhados, tanto nas

comissões como no plenário, 'P01' comissões de deputados de

�ignados pelo líder de acôrdo com as' suas especialidades.
Essas comissões darão aos seus companheiros de bancada a

orientação que devem seguir nos elebates e nas votações e es

clarecerão o lieler sóbre o alcance da matéria cr.ntida nos

projetos. Exercerão, por assim dizer, as funções do própriO
lidero

Esse' metodo de trabalho recomenda-se pela simpÚcic!\a
de e pela eficiência. Ao líder não é possive,rl acompanhar, de
perto o andamento de centenas de projetos tanto nas. comis

sões como no plenário e discuti·los um por um. Nem lhe sobra

tempo para uma atividade tão contínua e tão multipla, nem

lhe sobeja competencia para se pronunciar com pleno conhe

cimento de causa a respeito de tudo qUP'lto se discute na Câ

mara. Sem essa delegação de poderes, que' sabidamente deter

minou, não lhe seria possível .iamais dar' conta, satisfatória

mente, da missão que lhe cabe. Hazõ'e's existém, portanto, para
que se considere certo que, doravante, a· açã'Ó parlamentar' da
U. D, N. vaí ser de uma fecundidade ·extraordináril!."

Esse comentário é d'Estado de SP'l Paulo, de 28 de agôs
to último.

E, mais adiante, acrescenta:
HÀ iniciativa, qlie a U. D. N. tomou; devia 'ser imitada'

pelos outros partidos."
Aí cabe uma emenda: onde se lê outros 'partidos, leia-se:

.

"peja U. D. N. nos Estados:J
Justificando: a banca,na da U. D. N: em Santa Catarina.

GUILHERME TAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


