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Hio 2 (li. P,) ---, Nos llltimos
dias novó" e insislenLes, I'umo

l'e� 'Cil'CLllaram lIa cidade s(lbl'e a

]'í'nrlmi���ío d()� ex-alllnos da ��
cola' :'IayaL Para isso .seriam 111-

hocluzidas modilficaçõef> nos l'egll
lamento;; da escola pal'a assim pos,
sihilitar o rplilrlJo do� cadeLes que
coleLivamenle se desligaram da-

,

qllele esta,bE'lecimrnLo, No rntan

lo" houve n,a úllima srgunda-fel-
1'a despachos haIJililualn1!'nte do
:\linistro (h :\Ial'inha com o Pre

l"iele!lle Dl1lra e rlflsse-� rteoipachos
nada transpiroL1 quanto a qual
q lH'r decisão a rl'spC'i Lo.

AllOl'da'Clci ,pela noss:J lepoda-
o'em o Cbefe elo Sen,jçn rle Im

�'rI{sa da :\<fal'in11a rlrclaroll ,que
llldo não pas,;a de boalo�, pOIS o sa - Balista Pereira é.o antigo cer

\jpliranle :-;ílvio \'oron11a, qlle lo das horas incertas, E, por isso,
O dt. NC'rêu Ramos, DI'P(' lueo Viêe-PresidC'nte da Nação e rmi nrn le

I �eria a pessoa, 1!"a�S aulorizada
_

a

Presidenlc do p, S, D. naciomll, é, no cenário político' da R�[lúblicn, um
.

�aber dessa imclallva, dela nao

, ' " ,',..,,, À,' I tem
conhcclmenlo alg'nl11.

dos llOmrns publlcos que maIS glol'losamenle conqul"Lmam \)s gl anuos
_:_:===========::-

__

e honrosos posLos de desLaque, Pel'sonalielade incon1'un"dível, aliando 11

"b dum pspírito .profundamente cuIlo (: própria, sonso de objell\,ojdad� Cj,lle li egou O muO O a
,tanto lhe caracLeriza as atItudes, o IIl";Ig'ne "lCe-Pr,esIdenle da Hepublrca ,

·Ih dtem sabido ,inlerpretar, sem vacilações, as vel'í,dicas e capiLai� aspil'a- uma encruZI a a
!iões, e }1.ecessidades do país, inscrevendo-a� no esquema de suas alivi-

'Cr."1'.1"8
I

dades dlil CIIMe do Padido da maioria nacJOnal.
, I \1 '

II:
,\

benl'ro de seu Eslado, Cju'e é ó 11.Osso,' fi sua vida pública pstc\"e CA,STEL nA.!\mOLFü, 2 (V: A,)

�empre vinculada �os :pclúnOil yopula�'es, .fól�a dos quai.�,. como ,rei�e., ;;p�oga�a ,,\lt���al'��C1����11�a.d�Ll�;!�,
,l'adam�nle assevera" nao- podera have1 ob�etlvo elemocrabco no" plO- Lica" e pediu pl'eces UnIVerSaIS

'g�'nnHls de ação par�idária. Havendo conduzido o P. S, D. cal.ar:inense pelo ,'�,:\':�to d,a ,_\ssembléia ,

Geral

.l\ sucessivas vílórias fez que se pl'oclamasse, dêsse mo1'do, a todos os das �aç()es U�lltdaS que se lllaugu-

P b
'

" ,

'

'. ,,' ra em Parl� es e mes. rodutos ras·.le.·rosQuadrantes da naCIOnalIdade, o consenso da vonlade elertol aI c.al.aI!
Pio XTT, recebendo mais de -500 assoC'Íarão os vereadol'�s' da Capi- ,.)

nense inlegJ;'ado no espíeito sociaHlemocrático da Repúbli'Ca, em cujo pereg-rinos, cató,licos af!1ericano,s tal, em, justas h01nenagens ao p1'e-' PIpano'rama político foi chamado a aLuar ,e atua com inexcedív,el eliscel'- 11� sua l'esl'dênCla de verao, exprl- claro presidente da Câmara 1l11mi" para o 8001
,

,

'

'lO' tl P ,"'d' mil! a ardente esperança de que InimrnLo d?s problemas atmontes a CX1S enCla o
o seu, ar,LI o e a C011-

as Nações Unielas salvem' o mundo lÍpal. 'U 'b IICIl'eLiz�çãO dos P?stulaelos �Jue o P. S. D. se propos de(end'!']l', pl'opag'ar do, :'inin;a?'!nável calaclismo" de! Com a 1�tesma sincej'idad� dos 11.8rS 8'
/

� realIzar nü paIS.
,

outl a guerr a. unos anterIOres e com o júbilo ain- Washington, 12 (V. A.) - A Ad:",
'Eleito Vice-Presidente 'de Hepública �1Urn pleito em qlle os seus

N
- .' da redob9"ado', abraçamos afetuosa ministração de CooperaçãQ Econô-

adversáribs não lograram supel'ar-lhe o preslígio e impOl'-lhe a j}I'i- ao assinaram p e c01'd'ialmentç a Balista Pe1'e'im, mica Européia anunciou. novas:

-meira ,e única .derrota, o dr. Nerêu Ramos avultou, na g'alpl'ia dos ho-

proJ-eto de resolu"a-o estendendo nossos cwnp1'imentos compras, num taLaI ge 3'3:875,395
mens públicos de maiores r-csponsabilidades nacionais na hora pi'esen- " respeitosos à sua exnw.. {amília., dólares,' incluindo �I'l);dutos d()'
.te cómo o sere'no e sábio canalizador de energias, visando à construção Hio, 2 (R. P,) - O projeto de .......-_...-_�_-.-....-.-..-_-_.......__._-••_-.-.....- ....,. Brasil, Paraguai, Haiti -c' Índias'd� um Brasil desimpedido de ameaças desinteg'radoras e seguro da es- resolução do sr. :"leg-reiros Falção publicados como signatários do Ocidenlais Holandesas. A discrlmi-,

d f' t' d pl'opondo aumento de subsídios projeLo, declal'am não o have/em -

dLabilidade das instituições tradicionais, que lhe e Inem, a raves a
para os p�r.lamentarp!'J. apl'esen- subscrito, FOl'am elés: José Lio- oaçao as compras foí a seguinte::

histql�ia, ,a linl,Ja ,J1101:al, p.e. sÚ,a formação. tado com 160 assinaturas, vai por nel, UDN( Alfredo Sá e Pereira Dinamarcla, 259.225 dólares parai
O dr. );('rôlI Hamos tem adversários., Terá inimigos. Aqueles, pelo água-abaixo. Vários parlamenta- ela Silva, rio PSD, e Domingos Ve- tortas de caroço doB algodão, bl"asi-

simpl,es dit'ciLo de pensarem livremenLe, há<de respeitar-se a posição, l'es, que tivrram � os ReuS nomes lasco do PRD. leiro, 13.800 dólares de pl'oduLos,
que de-resto não lhes de�lustrari,a Q caráter, nem lhes macularia a al-' ac:ham dever negar-lhe o reconhecimento do valor pessoal. hailianos, ,e 3,650 dólar€s 'dê 'compl'a.
ma. Aos inimig'os, distingue-os não a comum e natural div<Crsidade de Dêsse modo, a data de hOje, marcada pelo auspicioso fàto do' ani- do P,araguai. França 520.000 dóla
idéias, mas, o desp,e'ito, o ódio graluito, oriundo da inveja, que ames- versário do precllaro Vice-Presidente da Itepúbl;ica, permitirá, mais res de côco babassú dó Brasil,
-quinha o espírito, obscurece a razão, e compromete o caráter. É i'áclil, uma v,ez, a s. exa. receber as expl;,essões sinceras elo sentir de quanLos, 99.782 dólares De batata hl'asileir'a,
a êsse cri,té1'io, concluir que, Pres.idenle ela organização partidária que seus correligionárias, seus, amigos pessoais ou seus adl11ira<;}ores, lhe 283.500 dólares d'e' óle9 ele' ohticicoa
representa a esmagadora maioria do eleitorado brasileiro, o sr. Nerêu enviam felicitações. brasileil'o. Holanda -2.528,152 dó
Ramos não só no seu Estado nalal, mas em t�do o âmbito nacional, De nossa parte, com o prazer com (Jue r,egistamos tão expl'essiva lares de Pliodutos de pelróleo' dr:
-conla �om a generalidade das simpatifls popuJ.a�es, descontada Bma in- efeméridé, aqui consignamos os nossos votos de felicidades ao eminel1- Al'uba, nas Índfas-; OcidcnLai.s, Ho-
significante minoria dos que, recusaÍ1do-lhe a solidariedade política, te Chef.e. lrllldesas.

�_' _! I

Vice-Presidente Ne,rêu
t

.Ramos I Na tribDD� do Seoadtt
o senador Ivo

.d'Aquino
Rio, 2; (A. V,), � O sr. Ivo ciJ:l

Aquino falou no :-;enad<;> sopre a

abdicação da Rainha (3llIlhermma,
da Holanda que após cinquenta
anos de governo passou as suas

funções á Plncesa Juliana her

deira do Irono. E recordou a Lra

dirão paci í'ica daquele pal�, o

reinado ela RaInha Guilhcrmll1a a

onupação nazisla e o regresso .de

pois ria soberana a Holanda q�e
a recebeu erusivamcntc. E o. ora-

dor assim conclu.iu: '.'Fallg'ada
pola idade, embora alIl.da com

todas as reservas de nergtas mo

rais a Rainha GlliJ.hrrmina ontem

drpois de cumpridos cinquenta �nos
de o'overno, l):JSSOll o a sua 111ha
Pri�cesa Ju liana, h er-dei.ra do tro

'no holandês pelo sangue c pelos
direitos ele sucessão. Tem o )1011I'P
])0\'0 elos paises Baixos confiança
em que o i-einnrlo da sua excr.ls,a
soberana conlinuará na 'Sll� lelgi
Uma herdeira. Quanto a nos hra

sí lr-irus, que sempre vimos na no:
hrr nacão oru-opé ia um eSlpelho
de democracia e de ordem, formu
lamos votos para que a nova di

rigeute possa conduzir ',eu .Estado
com a mesma nnljrezn d ign ida de e

sabedoria que inspiraram a Ra

inha qne' acaha de abdicar".

E' BOATO·�

Na Iss·embléia 'legislativa
Reuniu-se a Comissê;o de Constituição e Justiça, ---: A bancada

udenisia- votou contra o projeto que confere crédito para

aquisição de um terreno, destinado a um grupo escolar,

na cidade de' Tqucas. 0utras TLotas,
O l '1330 1)" sob a presi- parlo do g-ov,Cl'l10 do Estado.

,n em, as " o ,

,
' ..

elência do SI'. deputado, NUDes Va- - :-;r, Cardoso da Veiga - P. H.

iella (P. S.V.), 1'8llllÜl-Se essa Co- P. ,- Cnmunic�oll à Casa. Ler entre-
missão, pi-esentes to dos os seus gue à Comissão de Leglslaç�o ,

e
,

Jusl.ica o S('U parecer, oonsütuido
membios. o,

f d
\

O sr. depu Lado Cardoso da Vei- de sPÍS. folhas dald�gra a as,' �e-
ga (P. R, P,) relatou o seu longo ferenle a r�p,l'es€ntaçao, e� relação

eccr exarado na representação ao sr. Prefeito de Jaguaruna..
par ' ,

c' J
-

J' L'd udeúriilllda de Jaguar-una em que era - ,"1', oao ase - I er ,-'

1 nisLa' - Com a palavra, fez refe-'
.requerenle o vereador José Manoe

Prates. r éncias ao projeto de lei 21/48 que-
, trata da aquisição de uma área de

_
O SI'. deputado Anlenor lavares -

(,P. '8. D.) pediu íntormações ao terra no município de Tijucas, pa
,

f t' 'L de i-a a'con�lrução"de mais um g'ru-Executivo re eren es ao proje o
.

'{lO escolar.
e

lei de reajustamento dos magistra- ..

dos aposentados, pedido que foi - sr, Antenor Tavares - p, S.

unanimemenLe aprovado. D. - Desde longa data, 'I'ijucas

O sr. deputado Braz Alves (P. T vem so interessando para que lá

R) relalou seu l)areCer exarado no se construa mais um grupo esco

projeto n. 311/18, adotando a ernen- lar, não só porque aquele lá exis

da cio sr. depulado Raul Schaefer tente por diversas razões não 001'

(P. S. D.) apt-esrntada I1;a Corn is- responde às necessidades, se não
tambem porque - a sua populaçãosão de Finanças.

A Comissão, por unanimidade,
aprovou o parecer juntamente com

a emenda.
, Na sessão plenária de ontem, o

movimento fol o seguinte :

O ürimeiro orador foi o sr, Os

waldo Cabral (U. D. N.), re�rin-
do-se à prestação de contas por

mais atençãn dando-se-lhe mais

.,._,._.._.._.__..... - - - - - _ - .._.._-_.._w.
um estabelecimenLo ele ensino.

JORNALISTÃ��BATISTA - Sr. Per-ren-a de l\IeHo � C, D.
N. - Refer-iu-se ao pensamento de.

PEREIRA seu coleg-a Antenor Tavares, mas

Para quantos, 'entre nós, fazem, ficando solidário com o do seu Ií-
, tle r.[ornalismo, é sobremaneira grato

(l registro do- anicersário nalalício
de Batista Pereira.

Colega prestigioso e prestimoso,
presidente-do árçtio da classe - a

t1ssociaç'ão Catarinense de hn.pren-

(I(/ora corrio sempre, nos momen

tos calmos e menos nublados, as

manifestações de apôio e aprêço,
como· as de hoje, constituem nm

dever que todos cumprimos com'

indisfa1'çada satisfação. A' es�as

provas, de, esti1na dos companhei-
1'08, Batista Pereil'a terá a'fadas as

do's operários e funcioná1'ios ela

Imprensa Oficial - departamento
(file, desde slla fundação, Vem obe

deceli,do à '.segura e esc/m'edda'

O1'ientação elo nobre confmde, E,
ainda, estanws' certaIS, a elas sç

em idade escolar aumentou consi-
deravelrnente. Tendo a cidade CÔ1'-
'ca de 'oíto quilômetro de extenção, '

e, como ja disséra, grandemente
multiplioada a sua popujação ne

cessitada ele alf'abet ização, ti jusLo
o seu anseio de ser olfíada com'

_.. Sr. Bulcão >iTia\lila - U. D. N.
-, Comentou o' projeto em causa,

esposall� a opinião elo Iíder dar

sua bancada.
- Se. Raul Schaefer - P. S, D.

- Logo após haver o seu colega Bul
cão Vianna terminado o seu discur
so, o ilustre vice-líder .pessedista
inic�iou o seu' oportuno discurso, Ha

vendo acompanhado com vi.si veI

in l.eresse a" argullJ,enlaçao' dos seus

c.:.oL,egas udenislas atinente' a()

nrojeto ele lei n. 21/18, foi coro' se-
gurança do assunto que esclareceu
n mesmo. Presi.cJent.e em e;xercíCJi()

da Comissão de Finanças, foi-lhe
fil'ci I a demonstracão a que se 'pro

'rm)cel'a desde o i�ício da 'SUCt UI'a-

<.;®.
-

Dislailciando·se, cama semLJI'e,
ela preocupação de alinhar lJ a ta
vras que impressionam meram f' !lta

pela forma, o culto' e operoso le

g-islador demonstrou com larga do

cumentação financei,ra, visLo haveI"
I

provado que havia mais que o sal:.
do bastante par� o que clonsl\l do,

já citado pmjeto n. 21/48, haver'

segurança e ra'zão neste

projeto.
mesmo,

Ao terminar a sna ,oração que'
foi breve; s. exa. foi vivamente-
aplaudido.

Ppsto ,em discussáo e voLação (),

Continua na 3a. paf]'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Viacão 4érea
,

Horário
, Segunda-feira
PANApt - 10,40 - Norte

VARIG - 10.40 - Norte

PANAIR _ 13,150 - Sul

mUZEIRO DO SUL - 13,55 -_

�te .

Terça-feira t
: 'Y:

, l'.\t\�,lR _ 10,40 _ Norte 4�_

l.r"IHU lJl} :::;UL - 12,00 -

'---�{lrte
VARIG - 12.30 - Sul

PANAIR - 13,50 - Sul I!Quarta-feira
P'ANAIR - 10,40 - Norte

CRUZEIRO DO SUL 11,'09
''NOI'te

VARIG - U,40 - Norte

PANAIR - 13,50 - Sul

Quint�feira
PANAIR - 10,40 - Norte

PANAIR - 13,50 _ Sul
'VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

Norte •

CRUZEIRO DO SUL - 15,30
e.l

Sexta-feira
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

Nortil
PANAIR - 10,40 - Norte

VA�IG - H,40 - Norte
MNAIR :.- 13,50 � Sul

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

Nocte
Domingo

PANAIR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - 11,00
P..;\NAIR - 13,50 Sul.

AgeD�a Geral· para St8. Cataroa
.

Rua Felipe S-chmldt, 22 - Sob.
Caixa) Postal, ,69 - Tel. "Protectora" _ FLORIANOPOLIS

Parli·cipaçào
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

Borario das empre ..

sas rodoviarias
SEGUNDA-FEIRA

Expresso São ClstóvAo - lAguna
7 haras.
Auto-Vla�o Itajal - ltajal :_ 111 h0-

ras.
Expresso Brusquenae - BruIIqu. _

16 horas.
-

Expresso Brusquense - Nova �nto
- 16,30 horas. _

'

Aut0.rlaçAo Catarinense _ JolnvUe
- 8 horas. •

Auto·Vlação Catarlnen.M _ Curitiba
- 5 horas .

Rodoviária Sul·Brull _ PÔ!"tO Alegre
- 3 horas .

Rapldo Sul·Braslll!lro _ JomT1l. -.
A.s 5 e 14 horas.

TERÇA·FEIRA •

Auto-Vla.;Ao Ca tarlnenae _ POrto Ale-
gre - 6 noras.; _ .

Auto-ViaçãO Cat.arlIl.Iise _ Curitiba
-_ 5 horas

Auto-Viação Catarlnense -- Jolnvile
- II horas.

Auto.Vlação· CatarlnenM _ 'l'llbarlo
- 6 horas.
Expresso SAo CJrlató.Ao - Laguna _

7 horas.
-

Empl"êsa Glória -_ Lacuna- _ 724
e 6'h horae.
Expresso Brusquense - Brusqu. _

16 horas.
_A·1to.VlaçAo IÚlja1 - Itajal - 111 ho-

ras.
-

-

Râpldo Sul BrasUelr'o - Joln.U. - li
5 e 14 horas .

QUARTA·FERA
Auto·VlaQlo Catlli'lnenae _ Qurltlba

.. 5. horas,
Auto·Viação Catal'lrumn
'- li horas.

Auto·ViaçAo Cata:rlnen..
- 6,30 horas.
Rápido Sui BrasUelro - Joll1vll. - li

5 e 14 horas ..

Expresso SAo CJr1stoTlo -- LaIrUJl. -
7 horas .

Expreseo Brusquen8fi - B'rusqu. _

l6 horas. •

Autl>Via",lo Itajal _ .. Italal - 111 ho
ras .

Expresso Brusquense _ Nova Trento
- 16,30. hoeas.
Rodovtãrla Sul Bnail - POrto .Aleçe

- � horas.
QUINTA-FEIRA

Auto-·Vlação Catarlnense .;.,.. POrto
Alegre- - 6 horas,
Auto-Víação Catartnenae

- 5 horas,
Auto-v'íaçãc Catarln_ - JolnT11e

- II horas.

Auto-ViaçAo Catarlnense s: Tubarlo
- a horas.
Apto-Viação Catarlnense _ Laguna

- 6,30 horas.
Expresso São CJristoTlo _ Laguna -

7 horas.
Emprêsa GlórIA - Laguna _ 8 1/2

e 7 1/2 horas.
.

Ezpresso Brusquenee _: Brusqu. _

18 bara's.
Auto.Viação ltaja1 - Itajal _ UI hO:

1!'a8.

Répldo S'ul Brasileiro - Joln.lle _ b
15 e 14 horas. .

Empresa Sul Oeste I.tda - XapecO - Ia
- li horas.

SEXTA-FEIRA .

RodOY1ãr1a Sul Brasil - POrto Alegré
- 3 horas. '

Auto·Viaçáo Catarlnense _ CUritiba

1-
5 horas. i

-

Auto-ViaçAo Catarlnense -, Jolnvi!e
- 8 horas.

Auto·VlaçAo Ca-tlll'lneIÍse - LaJruna
- 6,30 horas.
Expresso São CrlstovAo - Lagune _

7 horas. -

Auto·ViaçAo Itajal - Itajal - U! ho
tas.
Expresso Brusquens. Bru.sque

16 horas.
-Rápldo Sul Bralilleiro :... Joinvil. _

àll 5 e 14 horas. .

SABADO
Auto·Vlaçlo Catarlnense _ CUrltlba

J- 5 horas. .

Rápido SUl Brasileiro - JolnvU. _
às 5 e 19 horas.
"'- 6 horas. '

Auto-Vlacão Catarinense _ JolnvUe.
- 6 horas.
Auto·ViaçAo Catarmenae - Tube.rAo

- 6.horas.
Exorp,sso SAo OrlstovAo - Laguna _'

7 horas.
-

Expreseo Brusqu-ense - Brusqu. _
14 horas.
Auto·ViaçAo Itaja! - Itaja! -- 13 ho.

ras.
.

Expresso Brusqu-en,H - No.a Trento
_ 9,30 horas.
Expresso Glória _ Laguna _ 8 1/2

II 7 1/2 horas.

JoinTlli!

CUritiba

O' VALE D0 ITA.JA.J
Proc1Il'em ,na A.�e.el.

ProgNIlO,
LIVRARIA 43, LIVIU.RI.A:

ROSA
.

'BOM N.EGOCIO
para quem .possue de Cr$ 10.000!OO até Cr$ J(JO.OOO,OO renda
lJ.rta de 10;. ao tno com recebImento de juros mensai�.

Informaçoes nesta redação.

A DIVULGACÀO
RItVisia do Paraná para o Sul do Brasil

Intercâmbio Cu!tural
Economico Financeiro

Publicidade' mensal. _ Assinaturas e Anún'cios.
CAIXA POSTAL, 775 CURITIBA

•• • • • • •• '" • • .. .. • ••
.
...

,�., .....
1 O Batalhão Barriga-Verde

CHEFE DE ESCRIToRIO I foi constitniflo de catarlnensM

Conheced�r d:e. tudos as servi- ! destemidos . � o "Colégio Bar.
ços -de escntor'lO procura coloca-' riga-Verde" usará a mefima
-

C
'

çao na apitaI ou uo interiür· !, bandeira.
.

Cartas para"CHEFE", Rua Vidal ("Campanha pró-Uwo'" ..
Ramos, 52 - NESTA. Pio A_ U d. "'-_retro).

'Casas Pré-Fabricadas
300,00 a CR$
metro quadrado

, Consulte-aos sem compromisso .

Reinisch S/A - Roa João Pinto, 44
Tereqr-ama REI'\ ase ri' F,orianópolis

Desde CR$

. I

,

REGiSTROS DE DIPLOMAS
-

TRATA-�E de registros ,de dipl.amas, registros de professores, e

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

.

cial.
BUREAU UNIVERSITARIO

I Direção de Dr. Pedro Olavo de Menezes. - Av. Alte. Barros 11 -

-----...;_----- � .....;., 10 andar. ex. Postal 3932 - Rio de Japeiro.

PORTO ALEGRE

RUA VOLUNTÁRJOS DA PÁTRIA N.· 68_ I.· ANDAR

,,"Y." P05TAL, 5113 • TELEFONE 68.0', TELE!;RAMAS: .,.ROIECTOR....

J. l\IIARTINS & SILVA.

Viage com conforto
pelo

({RAPIDO SUL' BRASILEIRO»
,

.

I
_,_

I

I
•

• f' J!. \
't '"

·Diariam·ente' entrei.
•

Fpolis.- -Ilajaí_·Joinvile-Curitiba
,
,

AGENTES

Fiuza Lima & Irmão

Terrenos eID Coqueiros
Vendem-se diversos, com chácara, á beira-mar; diretamente ou

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

---_._.:-:-----::-------------
Ouçam, diariamente, das 12 às 13 horas

. ZYO-9 _ RÁDIO TUBÁ
"A Voz das Terras de Anita"

'

Frequência 1530 klcs. _ Onda de 196 metros

TUBARÃO - SANTA CATARINA

..

500,00 o

•._.reune rom .. , acabamento a.
solidez... no piano perfeito!"

Além de váriotl modêlo8 para _

pronta entrega ... êste maravr-
!

lhoso piano pode ser seu hoje
.

mesmo, através do plano der.

pagamento a longo prazo!

SubwartzmaOD �
.

REPRESENTANTE
para Santa

KNOT
Ceterirur.

S/A
Cx. 134 _ Te I. KNOT'

FlorianÓpolis
. _. .

.

Dr. (L.RNO G.
. GALLETTI·
ADVOGADO

Crime e cível
Cop.tituição da SociedCld..

,NATURALIZAçõES
,.. - ,,:r�,�rp. D.alClrClt6rlo.

. 'I -

.

',

�·_E.érit6rió-f'�e\1Re.i'd�ncia
RqQ Ti1�Qd.nt.. 47.

.

FONE •• J468 t
---------------------------�

GOMERCIANTE: D' um 11-

�ro * Biblioteca do Centro ,A.ea-
4éDlioo Xl dia Fe-.ere1ro. Goa

trlbuil'b, ...tm, para • fOnDa

fio eultural doe eatar1au...
.e amanhA I

PASTA DENTAL
_ ROBINSON

. . .. .. . ,
.

Empregue bem o sen dinlle!!
ro, comprando ações do "CoI'
gio Barriga.-Verde" •

Escritório de
4dvocacila

DRS.
.

José Pinós Pereira
Sebastião Adroaldo Pereir-cj'

Gabriel Pereira Borges Fortes;:'

Rua Vigário José Inácio n. 351r
Porto Alegre -- Rio G. do Sul'
•• " • • • • • • • • • • • •• • ••••••••• ·0 •• ;. .......

TINTURARIA t
Só a "CRUZEmo"

dentes, U
o. ••• • • • • • • • • • •• •

.

DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA;
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
Escritório: Rua João PintCiJ"

n.O 18 -- Florianópolis
.

.

FRAQurZ\S EM GERAL

VINHO CREOSOTADO:'
«SIGVEIR�«

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Sexla fetr.' 3 ." SetembJo de '.48 3

•

'Ji'AEM ANOS HOJE:
-r+: o, sr, Uhirajaia de Moi-a is Cor

i .reia Falcão, competente e.screven
,olé da Capitania dos Portos:

- o-sr. .Ar í.ur Carreirão, funcio
I núrio ! aposentado dq Tesour-, do
; Estado;

,

- o sr, João, Al'islides da Con
-ceição, fLll1cionál'io aposenladn .da

. Alrandega:
- o se. Arnaldo Al'noldo da Luz

(rledicac/o l'uncionário da Diretol'i:�
,

l' de Obras Públicas;
- a gentil srta. Daltllla Costa; ,

-

� sracíoss seta. Carmem I:;il-
-'Ya;
- a prendada sela. Isa: Cascais'
- a encantadora Dareí, filhinha

,'do, distinto casal Anila e Otávio
!Labes,

:30°. ANO D;E MATRIMONIO
'T;ransborda hoje de' alviçaceira

alegl'Ía o lar do nosso prezado con

terrâneo sr. João de Assis, caLego-'
l'izado funcionúrio dos Corre,ios e

'J'elégra ['os e d'e sua cxma. esposa
d. Fiá via 'Simone de Assís, pelo fe
liz lranscurso-do 30°. aniversãrio
deI vicia conj ugal.
() dislinlo casal que, dessa união,

'-conta dois filhos, por sua vez tam
;,bem, muito benquistos em nossa

_ . .sociedade, Gastão, Delegado da
,,'Comissão d,e Marinha iVIeecanle no
Estado, ca ado com a I;xma. sea. d.
Yolancla de Arl'ucla Ramos Assís,
(Jue del'�m, ao casal hoje festejado
a encantado1',a netinha Maria-:'
Lúcia, e João Assís Filho. deslaca
do fLlncionál'io da Dr'legacia Fis
cal.

Aos numecosos amigos elo dislin
to casal, nos assóciamo� com efo·
são, n'as homenagens que lhe pres,
tarem, testemunhando-lhe os valos
-(jue jnzemos Dela perene continua
ção dessa ,felicidade conjllg'al.

VIAJANTES
Para São Paulo, aoude "ai a fim

ue padicipar cio CongTes�o dos an- '

figos alunos cio Colégio cios Jesni-
tas, viajou llOj,e, "ia aérea, o nos

. -100 ilustl'ado conleLTâncü li ('vdo.
Pt'. Rpl'lolclo' Rl'aUll S. J,. com1)('-
Lente lenle do Colégio Calari(,llse.
A ::-;. Rl'\'dtna. os n():;sos melhOl'e�

'-'oto:; de 'IJlla \'iagl'l11 e Jeliz eslada
naqur.!a Capilál. Rena;o I;;. 'V,lar e SenhOPê

Assembléia ...

PASTILHAS

VAlDA

. \

Sede: Avenida Rio Branco n. 91 ••• 5.° andar
'RIO DE JANEIRO

·Carta Patente D. 113.-Expedida peJo Tesouro Nacional
Plano Federal do -Brostl !lX-, �y. e .Z.

e "Plono Aliança"

..

o
W
N
L'
S
J
N·
V

Ame,ricana de
S/AANIVERSÁRIOS:

i D., LUTZA ANDRADE RAMOS
. ,contra o mesmo os srs, deputados: Define. nesta daLa, o anrvctsn-

lU'
-

D ' .

'

. .',,' ,'. c a nrao ernocrátíca Nacional. '

,1'10 natalício da exma. sra. d. Lui-j O''·' '.'
.

I

'

de Iei 39/ '
, ' • ' s pIOjecOS e ê I :. 48 - 33/-18:2a Andrade R.amos, digna consOl'-,

'"9/"8 '2'/'8 f '

.

, i - l� 1 e '1 ."- 'I oram aprova-, -te do nosso prezado conl.errân eo í dos unanimemente.jornalista Jaime' de Arruda Ramos,
.s lto Juncionár i o do SE'J'viço de De-

•

I:re�a SanilÜl'ia Animal, residente'
•

COMTSSÃO DE Ii'\DÚSTRl':.\., CO--.em ::-;ão José.
MÉR,CTO E AGRICULTURA_-\ rlisti nl a dama, que até bem EI C '-

. '.

'

ssa omlssao, em cujo exercí-pouco residia n. a CIdade de Lajes I
•

d idê
.

,

"

-

"CIO a preSl encla se acha o sr. de-_. .ern cuja SOCIe_:ladc conLa com nl'1-ll�ulado Braz Alves (2. T.' R.) reu-. '-mOl'Osas relações de arruz ada e se· I'
'

ru u-se ego apos ao término da,,,deslacava vela sua incomum ois- sessão 'lendo
'

.

d
c

- c ocr ap recra o vários pro-Unção, nesta ausp iciosa daLa ver- jetos ele lei.;se-ú, por certo, alvo de expressivas
; J1Ome�agells, �IS quais com prazer
,-110,5 assoeiumos.

ODF\_ON - Ás 7,30 11s. -
. - últim� 'Exibições -

'

POR Q{/EM OS SINOS DOBRAM
(Tcnn ico: I ,�

com

Rf'SUt8do do Sorteio reaizad« no dill 28 de, Ago.to Garv COOPER - Iugrid REPtO-
de 1948 p.,lfI. Loteria Federa do Brasil df' acôrdo com o

MAN - Akim TA1\HROFF - Katí
arlj�l1 9° 00 Decr ..w Le í

D. 7930 de 3 de !'oil.tembro de na PAXINOU - Michael 1:L\SSUM-
94fi, revluorado pe lo de n. 8.,953. de 26 de -Ianeire de NY
1946 conforme 8 'circular n. 2 da DIretoria de Renda, - No Programa -

Il)tern .. �, ftt' 8 ri .. Janeiro 'rio mesmo 8DO 1) - JOl'l1al da Téla n. 65 - Nac••
Plano Especial. Premiado o n°, 6589

.

Imp_ Films. -

6589-Milhlir-Primelro prêmio no' valor de Cr$ 1U.06O.oo 2) - A Voz do Mundo - Atuali-
589- Centena - Premio no valor de Cr$ 1.200,00 dade�.

Inversão - Prt'mfo no valnr df' Cr$' 30000
, PI,ano Popular -Pre",iado o n� 6589

' '

658g -Milhar-Primeiro Prêmio no vli'lor de Cr$ 5000,00589-Centeoa - Prftmio no valor de Cr$ 600,UO
Inversão - Premio 110 valor 11.. Cr$ :l00,0{J

-Plano Alianca» 65Sfl - Série O
Série, ° n. 6589, no valor de Cr$ 50.600,00 - Tipo liberai
Milhar de qualquer série /. Cr$ 2.500,00 - II II MAl\' - A
Centena Cr$ 600;00 -» II Rex HARRISON Gene TIER-
Inversão do milhar Cr$ 200,00 -» II NEY - Geol'ge SANDERS
Inver$ão da centena Cr$ 60,00 »» H
Série O' n. 6589. no valor de Cr$ 25_000.00 .;.._ Tipo clássico CONTA TUDO AS E,STRELASMilhar de qualquer série Cr$ 1..250,00 - II» com
Centena Cr$ 300,00' - II o Ruth TERRY - Rob, LIVINGS-
Inversão do milhar Cr$ . '100,00 -» II 'fON' - Aurora 'l\lIRANDA
Inversão da centena .Cr$ �O,OO -». - No Programa -

\Ad.aptado ao Decreto n. 7.930 Cinelândia Jornal n· 179 - Nac.
\

Tipo libera) Inlp. Filnles.
Série ° numero 6589 no valor de Cr$ 40000,00 - Prêços: -
.Milhar de qualquer série no valor de Cr$ 5 '000,0\1 Cr$ 4,80 ,e 3,00.
Centena no valor de Cr$ 1.200,00 "Imp. 1ft anos".
Milhar na ordem inversa no valor de Cr$

2.000.0nl......
. ........ _ .... '. _.: .....

Tipo clássico Amanh'ã ODEON
Série O numero 6589 no valor de Cr$ 20.000,00 ..

- O filme que deixa saudades!Milhar de qualquer série no valor de Cr$ 2.500,00 I - Um filme cheio de tel'llul'a eCentena no valor de Cr$ 600,00 senLimenlo, suave e delicioso noMilhar na ordem inversa Cr$ 1.000.00_ seu tràçado e conteúdo.OBSERVAÇÕES - O pl"OXUDO sorteio r€'llliz'lr se-á 20TH. CENTURY FOXno rli>i 29 de Setembro de 1948 'pt'\la Loteria Federa} do
3]ll'es('nta:Br8�il. ,Ite CODr"rJr.ldl1de cum u Dtlcreto-lti n 7930 de

1 d� �i�te:eb��I�p�r:.�.jb28 de Agrsto dé 1948,'
"

-1
DJi1 JLUI:;ÃO TA����M SE VfYE

Alexandre da Paz -Fiscal Federal. Maure,en O'Hara - John l'AY:\E
VISTO: Eduardo F. Lobo -Diretor Tesoureiro

- Nata!ie WOOD Edmund
O. Peçanha -Diret(.\r-Gerente. GWENN

-

,.. participam aos parentes e amigos ConvidRmos o� senhores contE'mplados; que estejam !)DEON - IMPERIALAGIL\DEÇO c:.\l (;IBÇA A s.m (, nascimento de sua filha Gloria cO,m os l'Ieus .titulos em dia, a vire,ID à nossa sede, para Walter PYBGEON - John WAY-,JPDAS TADEl'. l\Ja�ia.
_ 'I recpberE'm S�uS .or,êrnios de ac'ôrdo com o nos('Jo Regu- I,:E - Clare TREVOR'27 ;J,9-t8 Hobélia. FpQlis, 18-8-48. ':i.111t:olu, 1

' COMANDO NEGRO

EVITARÁ

COMPANHIA
INTERNACIONAL

DE
.

CAPITALIZACÃO
Amortização de Agosto

No I'nrtf'io rpalizarln em 31 de
AIP.to de 19%8 fO'8rn sortex
Uil8 1.11 seg orntes eomuln açõe

B
K
S
S
G
L
6
ID

M
.'
D
f
Q
D
l
J

,

Escrit6rio à Rua Conse
lheíro Mafra ln. - Nesta.
Inspetorias e agencias 'nas

principais cidades do I
Estado I

__---'--__ f

, .

'ALIANCA DO
.

.

DLM
DCX

HJV
EZU

OlB
MZI

. � . . . . . . . . . . .. . .

Dr. Antônio
Modesto

Médico

Formado pela Faculdade de
Medicina da Bahia, Chefe dos
serviços de Radiologia do Hos
pital de Caridade.
Cursos de especialização 110

Rio e São Paulo' e de apertei
çoarnento em Buenos Aires e

Montevidéu"
Especialidades:

União
Cap'italização

I

Capital (r$ �.100.000/00
Resultado do Sorteio de Agosto de 1948.

I
j
I, MTW

I' Séje Pôrto �l�r�
�--------------------------------------------'-----------

RAIOS X
RIDIOM

RADIOTERAPIA
Exames radiológicos do Es
tômago, Intestinos, Pulmões,
Coração. Esqueleto, Vias bi-

liares e Urinárias.
RADIOTERAPIA dos T,umores
- Câncer - Inflamações -
Doenças da pele - Hip,ertiroi
dismos - Reumatismos -

Disturbios da menopausa-etc.
Atende diáriamente no HOS-

PITAL DE CARIDADE.

aL'l'Z - Domingo: - Novamen
te mais ,encantadora do que nunca

R[TA HAYWORTH - ORSON
WELLS

A DAMA DE CHANGAI
A excitante hísLõria de uma mu

lher excitante .. _

Rl'I'Z - Dia 7 de Set,ernb�o:
Lançamento éxtraordinár10:

A VIúVA ALEGRE

Av Julio de Castilhos, 48 - 40 and

REPRESENTANTE COMERCIAL _. S. PAULO
pessõa idonea aceita representações ele produfos de alta qualielad",

notadamente no i-ame de construções,
.

Corr'esponelência à "ARGUS" - R. Bràulio Gomes, 25--8° con:, 807
- São Paulo. -

.,. 0,0 ••• ••

CINEMA� ......... : ....

ROXY - Hoje ás 7,30 horas. -

Gai l ;-;Lorm - Johnnv Downs -

C. Allbrey I:;milh
QUERIDA

Cm filme que tem o encanto em

bl'iag'adol' da dança graciosa: .••
A graça da comédia fina... a

emoção de um drama rmpolganle
a ternuru elo amor romântico.
Censura: Pr-o ibido até 14 anos.

No Pl'ogeama:
J o rua I da Iéla - N àcional Im'Qe

.rial Pilrnes.
Noticiário Universal - jornal.
Prêços : CeS 4,0{) - 3,00

Rl'I'Z - Hoje ás 7 horas -

Exlraordinário Iancamento, um
I ".

.

.serí ado compléto em quinze ep1-

sódios com 31 partes numa só exi-

bição. ,

Wurreu HuI! - Mary Ainslee -

Dave O'Brien

A VOLTA DA ARANHA NEGRA
O filme em série do dia com fa

los do dia... aventuras fantás
ticas. momentos sensacionais, enio
rões que botem com os nervos, A
aranha volta prendendo em sua

teia os ter-ríveis gangsters.
Censura :'- Proibido até ,/8 anos.

No Pr-ograma :

Marcha ela vida 197 - Nacional
Prêço único cr$ 4,80

..

.

LAR (LT�A.)
•••••••••• o .

- Prêços: -
Cr$ 4,80 ,e 3,00.
"Imp. 14 anos".

D[PERIAL --.- ÁS 7,30 hs. -

I

FANTAi'MA APAIXON�DO
com

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o RSTADO Sexta·telr·a 3 a. Setembro ele "48

CLUBE D OZ'E O'E AGOSTO
, PROGRAMA DE FESTAS PARA O MÊS DE SETEMBRO

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

����������----------------------��.
"FABRICA DE FOSFOROS (PRON-

TA P. FABRICAR)
Vende-se

Maq:1inário Cr$ 250.000,00
Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00
Situada em

. Campo Alegre - S. C.
Vende-se tb. só maquinário
Informações com -A. Wehmuth -

Brusque -:-:- Santa Catarina",

VIAGEM:
Móveis de sala, em perfeito es

tado e de quarto, f rádio marca

Esparto - móveis, diversos reló

gios de parede antigos, tudo 'em

perfeito estado, 1 cristaleíro' e di- Publica relação dos comerciantes e �ridustriais com seus eoJle-
versas louças e mais alguns. obje- recoso
tos.

.

Cada guia é vendido acompanhado de um mapa rodoviário _
Tratar á Rua Bocaiuva.: 13 Paraná e Santa Oataeína.

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

•••••••••• °.° •••
0. ".0 •••••••••••••••

Muitas felicidades pelo náScimeal VENDE-SE SENHORITA!
to de seu. filhinho I - Um bonito grupo estufado com A ultima creação em reiri-

M�s, nao esqueça, que o melher três peças e mesinha de centro, gerante é Q Guaraná KNOT
presente para Q seu "PIMPOLHO� completamente novo, Ver á rua EM GARRAFAS GRANDESé uma caderneta do CRÉDITO Almirante Lamezo '9.

\ MUTUO PREDIAL.
.

L
" Preierindc-o está

a moda.acampanhan do

COMPRA�Ii���rr����Pr�..�rVE NDA DS:

CASASfTfRRfNO)fI!!I!!!��������������
HIPOTECAS
AVALlACÕES
lEúALl5AÇOES�=========�=����
ADHINI51QAÇÃO��""""!!_--__- ........-----_
ot IMÓVEIS T�':'�Ff:f: r.loQIA�d����;���:� CATARINA

<TC.

DrS. NUNElS VARELA e ANTENOR

TAVARES

Advogados

Caus,.a ctveís comercrats, naturatt ..

zações, consultas e parecet'es

Das 9 ás 12 e das 16 ás 18 -horas

Escritório: Rua Trajano, 11- 33, P
andar

Florianópolis

RUA CONSELHEIRO MAFRA, casa grande com 6 quartos, sala ba
nheiro, etc, Serve tamlbém para comércio. Preço Cr$ 220.000,00.

RUA CONSELHEIRO MAFRA., prédio de comércio com 2 pavírnen
tos, Preço Cr$ 350.000,00.

RUA DEODORO, prédio com 6 quartos e demais instalações. Pre
ço Cr$ 250.000,00.

RUA ALMI-RANTE LAMEGO, ótimo prédio, construido em terre
no de 17 x 30, todo murado, com 4 quartos, etc. Preço Cr$ 190.000,.00.

RUA RUI BARBOSA, casa com 5 quartos, construída em terreno
de 24 x 86. Preço Cr$ 120.000,00

RUA JOSÉ MENDES, bangalô novo, com 3 quartos, etc., construl;
do em terreno de marinha.' Preço Cr$ 50.800,00.

RUA R:IO ·GRAlNiDE DO SUL, casa com 2 quartos, tendo o terreno
10 x 40. Preço Cr$ 35.0.00,00.

.

RUA ALMIRAlNTE LAMEGO, 2 pequenas casas construídas em ter
reno de ·51 :t 70. Preço Cr$ 80.0-00,00.

RT)A SANTOS S;\RAJVA (Estreito), bangalô completamente novo,
com 3 quartos ·e d-emais instalações. Preço C'r$ 100.o.OO,eo.

RUA: 7 DE SE'{''EMBR-O, casa com 2 quartos, etc.' etc. Preçe Cr$
40.000,00.

,
.

.

.

RUA 7 DE SETEMBRO (Estreito), casa com 4 quartos, etc. PreCG
o-s 55.000,00.

CAlPOEIRAS, casa corri 2 quartos, etc., tendo o terreno a' área de
86.000m2. Preço Cr$ 50 . .000,0.

CAPOEIRAS, casa. desocupada com 3 quartos,' banhe ire, água quen
te e fr ia, instalação sanitária, etc. Preço Cr$ 60.000,00.

-

TERRENOS
. ,

RUA' RUI BARBOSA, Lendo 8,50 x 56. Pceço Cr$ 15.00n,oo.
RUA CONSELHEIRO SOUZA FRANÇA, tendo 15 x 30. Preço Cr$

40.000,00.
RUA STA. LUZIA (�streito), tendo 50 x 40" Preço o-s 50.000,00.
RUA GERAL ·(EstreIto), tendo 20 x 45 (fundos rua Tijuca). Pre

ço Cr$ 20.0.00,00.
FAZENDOLA E INDUSTRIA

.

.. BARR�IROS,. pequena fazenda,. c-om .
pastagem para 30. cabeças,

com .uma .mdllstna de proçlutos de mandioca, sagu, etc., demais inf'or-
maçoes riaO-se neste Escritório. Preço c-s 280.000,00. '

I
.

HIPOTECAS
Aceito capital para empregar sôbre garantias hipotecárias. SiO'ilio

absoluto. ,o .

Sorveteria
Vende-se uma em ótimo estado.

Tratar com Haroldo Glavan, à
Rua João Pinto n. 6.

....................................
"0 .. •••••• •

VENDEM-SE POR MOTIVO DE

• 'f" : ..

LEIAM A RENISTA
O VALE DO ITAJAI

. ,
• •••• 'f •••• · u ••••••••••••••

Transportes regulares de coroas 00 pô r t o de

S40 FRANCISCO DO SUL, para NOVA rOBI
. Informações com 011 Agente. '

F�orj8n6po l� "_ Carlos HoepckeS/A - 01- T'eletone 10212 ( En i. t eieg ,

Eso Francisco do 591- Carlos Hoepcke S/A :-C1 - Teleloae 6 M'pO � 'l: M -'\CK

Relojoaria. Progre'-iSO
de JUGEND' s- FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DÉ
REEMBúLSO POSTAL

Faça seu pedido por carta ou telegrama e pague
sómente quando receber.

N. Z7 cr$ 3S0,OO
Relogio .uisllO com pul •• ir-a
de material plastic9. 6 rubi.

Folheado em ouro

N. 27-A cr$ 580,00
O me.mo com 15 rubi. e. vidro

CaixCl de niqueI. grano moderno
No••o•••logio. .ao acompa�hado. do. r ..pectivo. certificado.

de garanti0.
-

PEÇAM-NOS CÀTALOGOS -- ENVIAM.OS GRATlS
JUCEND & FILHO

'

Cu·ritiba - Praça Tiradente. ZElO - Pcr::má

N 14 cr$ aoo ao
Sui..o com pul.. ira de lT,I-a"

terial pla.Heo.
Montado em 4 .rubls
Marca Valv e F'cearcsk

Guia do Paraná

LOJA DAS CISEMIRAS
Especializada em artigos para

homens
RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA

CIOI:JAIS: E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PARA HOMENS
ARMARINHO EM GERAL --'-- CAPAS, CAMISAS, GRAVA

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelo menor preço da -

praça
Faça uma visita à nessa Casa e verifique

nossos preços e artigQs
_ ....._--

I DATILOGRAFIA
I Correspondencla

Comercial

METODO:

Moderno e Eflcienti

Confere
Dipioma

DlREÇAo:
Amélia M Pigozzi

RUA ALVARO DE (JlRVALHO, 65

REEMBOLSO POSTAL
Para casemiras, linhos, brins, etc. precisa-se representante.

Ofertas dando fontes de referencias a "TECIDOS". Guarda-se sigilo:
Ca ixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital;

"V'R(jEM ESPEC AUDAÕE"
� lA .WETZEL, JNDUSTRIAL-JOINVILLE

TORNA A rOUPA BRANOUISS1MA·
------------ ��·�· t

o Sahão

(M arco relfla:

•
f
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5o E�TADO-Se�ta telr. 3 •• Setembro ele ,•••

:SETEMBRO ,""- DIA 4, SÁBADO, SOIRÉE - DIA 12, DOMINGO, COOK-TAIL ÀS 9 HORAS - DIA 19, DO MINGO, COOK-TAIL ÀS 9 HORAS - DIA 2�, SÁBA..

,

)DO -. TRADICIONAL FESTA DA PRIMAVERA - SOIRÉE PARADA DA ELEGÂNCIA.

� �i-!u�ari:������������laro Ouria Metropolitana i
,aa dos melhores profissienais ela SO CONGRESSO EUCARISTI€O
�ida6e para lavar, passar e tingi.

.

NACIOANL I,4)elo sistema suiço. 'N� qualidade de Presidente da
R. 'I'irade.ntes •• - Fone 1822. Comissãe Arquidiocesana do 5° I

., •..
, ••.• :,

... � .
"

• . .

"

QQllgresso Eucarístico Nacional a

Cemiilal, Gravat.'i Pifam e, tsdos os fieis e demais interessados '

:'Meis. d.. melhoree, pelo. me que o'mesmo se r-ealizar-à de 28 a

,nore. preço. .6 na CASA' MIe 31 de Outubro do corrente ano, na

CELANEA - RuaC. Mafrll. cidade de Pôrto Alegre, Rio Grande
do Sul.

. . .. I
OutrOSSIm, comunico as facilida-]

.des de viagem, entre 'outras, as for-Inecidas pela Empreza "I'urisrno,
Pontual-Machado-Bensaude S. A.,
com quatro tipo de perígrínação
a) uma Aérea, em aviões especiais,
a partir do Maranhão, escalando em

todos os Estados; b) uma em navio,
eSflecialmente fretado, e conduzin
do exclusivamente per,·�inos; c)
uma terrestre, prosseguindo de

São Paulo
o

em conf'ortavcis "oni

bus", através do Paraná � Santa
Catarina; d) outra terrestre, partin
do do Rio de Janeiro, pelo trem

internacional, diretamente a Pôrto

Alegc-e.
.

São essas as viagens obedecendo
ao tipo peregrinação.
Evidentemente, poderão os fieis

· . . . . . . . . . . . .. . ...•........ � ..
'

'

, proferir 'Outros meios aQ seu alcan

�e, com viagem de aute, onibus,
aviação, etc., Da certeza 'de que 'o

Tendo necessidade de comprar
mosso Estado, e em particular a

uma' ENCERADEIRA ELÉTRICA, Arqúidioeese não deixarão de se

.afim de facilitar minha profissão de fazer representar naquela parada
ENCERADOR, tomo. a liberdade de 1

de Fé e dCltlOnstração de amor a
"apelar para as pessoas de bom co- ,

'

ração, afim de 'conseguir reunir a Nosso Senhor Sacramentado,
importância necessária á referida Fpnlis, 1 de Março de 1948
.aquisição. Muito grato fica-lhes o CoM:o Freder1co lIebeld - Presí
.Encerador JOSÉ DE OLIVEIRA. - dente tia C. A.

.

_ ..

'�mCAS ·�jil.;1�i.:i; ::.
Ctt. OIJ procr....1 48 .edlelat

.'aloje, III doenÇ'H !ler"'._. •••• iI.
,4rata4ú "li" t••po, lio ••1.. �
'f..t.JIj�Dt. remediável.. O e.r'ud",j
,�., trato d. lporl_ela. li; ,.....
fr.�4Ie.r o. In4hi4••••feall.. ti
� e.'.r1llhla4... O 1k".nC.· JII'.
.t.tUla' ti. Do_(a. •••talII &,.
,lo TI_ ..h.l&&6rf., ..ti. ate••ê. era
.tal"lIIl�t. .� 41)08l1li1.. ..!:'T.... t»
liJ......... aa a".:c, D...... n. f'i..

/'

SRS, ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre
gularidade na entrega
de seus iornees.

' POUOOo
o maior e o mais antigo Clube de Sorteios do Estado,
Sob autorização e fiscalização do Govêrno Fe deral, de acordo com o decreto 7.930, rle 3 de se-

tembro de 194,5. 'lo

Capital fixo - Cr$ 200.000,00.
Praça 15 de Novembro"';:" 22 - 2° andar - Florianópolis - Santa Catarina.
Endereço telegráfico - Cretomútuo" :_ Tele fones 1.324 - 1.388 - Caixa Postal n. 5.
Dis! ribuição mensal de prêmios em mercado rias nos seguintes valores:
1° Prêmio: - Cr$ 6.000,00.
5 Prêmios de Cr$ 1.000,09 cada 11m (apro,xima ções superiores).
5 Prêmios de Cr$ 500,06 cada um (aproxima 'ções inferiores).

Encerador

JEEPS'Balouça automática
Compra-se umq' em boas con

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

PACHAMOS A PED1DO PARA O INTERIOR.
EMPRESA DE TRANSPORTES CÓLETIVOS LTDA.

RUA SILVEIRA MARTINS, 110 - RIO
'

·
.
.......... '. .. .. ,.- � .

.Pere as P:e8so'Os de fino
paladar, Café Otto ..

sem par.

Â Tinturaria Cruzeiro é 8 que
melhor me serve - Tiradentes,

44
Quarfo Procura-se

um, com ou

sem pensii_o.
Informações nesta redação, ....,.....•..........•.......•.......•.......•.•••-•••••••••••••.e •••• � .. '

•••" •••.

Seu processo de naturalízação
ainda", 'pão �fói despachado?

Escreva sem demora ao Elscritorio Jurídico e Administrativo
Caixa Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando informações. Esse Es
crttorío se encarrega de acompanhar e requerer no Minist.ério da
Justiça Ó €Iue necessario for á sua concessão, bem como; de registro
de diploma, divórcio e novo casamento, certidão de nascimento e de
casamento de qualquer parte do Paíz,

lECHICOSI,

.

(opaJ'] op-
OJnOS81' oe,81U&J:I)� 'O.lNld Oyqr
O"IaaOW'YQlillQ
%O(H sOP!JUIlJe6 ,

" ',;

" .' o�s ��H�3U03 S0880N
\f0'1ZI1'1103dS3 ;t \fNIOI:lO YSSON

. ".
.,

.
i. ÓYSIA3Y .

]a, YSI03YcI Ol9013Y n�s'
," ,-_., .•... . .•

<.

o EJ c s i l J c re feU

C esenvolvimento

necessita de' técnica.

em todas as

, profissões

....

,

•• � ••••• � •••••• <r •••••••••
"

••
,
••

"

••

Ouçam, d�àriamente, das 10 às [4 horas, as eudiçõee da
o "Colégio Barriga-Verde"

está' construido o seu majesto
. 80 prédio e necessita de sua

valiosa colaboração,
Seu Terno tem manchas'?
Tinturaria CRUZEIRO
Rua Tiradentes 44

ZYH � 6 Radio Difusora de Laguna.
970 kilociclos onda de 300 metros.

Laguna - Santa Caterirte - Brasil

perca . �empo i
Teleione para a Impressora Grâ;aú Ltda. (telefone Imanual 767), e o nosso agente o procurará para receber

sua encomenda ,tipográfica, Serv iço Esmerado. En trega
imediata. Preços ,sem conclJrrencia

CASA MISCELANEA diltri
buídora do. Rádio. R/"Ci A
Victor, Válvulas e Di.cOB.
Rua Conselheiro Msfra

'

-

ao

• • • • 0. • • � • • • • • • •• ••••••••••••• ••••

Oficina· Celeste
Representações

FIRMA IDóNEA, mIiABELECIDA EM, SÃO PAULO (CAPITAL)
HA LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇÕES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

.

RESPOSTAS À CAIXA POSTAL, 245 -'- SÃO PAULO.

(Elétro Técnica Mecanográfica)
ROBERTO LAPAGESSE FILHO
Rua João Pinto, n. 3� - Floria-

.nópolis - Santa Catarina
.

-Consêrtos, Limpezas e Reconstru
, ções de Máquinas de escrever, cal.

cular, somar, Contabilidade, Hegís-
, tradoras, Balanças automáticas,
Chuveiros Elétricos, Ferros de en-

, gomar, Fogareiros, Esterilizadores e

Aparelhos Elétriéos em geral
Serviços rápidos e garantidos'
Preços Módicos
Orcamsntos sem compromisso.

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - Fpoli••
Atende pelo Serviço

Reembolso PostaL

Livros Têcnícos
em geral

,FARMACIA ESPERANÇA'
.0 :rarmaee.tleo lULO LAU8
BoJ. e 'aaullll Mri • na ..relerWa

D....... lUleleaals. o _tr....lru - B......üIu _ PHlsa
aariu - Ârtfa.. 4. lten.-ltL,

eara.te-... exata .....nbela •• r.eeltai.....6411...

..�_
_ _ __M· .. ._.._._-...t'_.._.._.._._-_-_.._._-_-_-.-_-_-:._._-�.-_•••_....""\a-.---_..-----.-...-..-.-.-,;,.-.1'\

V. 8. deseja cooperar na grande obra' social de recuperação
dos mendigos 'I Apresente sua idéia ou ofereça seus serviços, dei
xando seu nome na lista de Voluntários da Ação Social üatari

nense, em poder desta redação.

\SI,
Da Fábrica ao consumidor. -- Orande estoque recebeu a

Lima & Irmães» - Rua Conselheiro Mait'a 35
firma d·istribuidora
.. Fone 1565 - Fpoli�.,uFiuZá

I
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Um veiculo é oferecida

o ESTADO;': Sexla�'elul 3 dl'.!! Setembro tte '-48
----------------------------------------------�--------------------------------------------------..--�

A -ZYM-6 Radio Mirador de. Rio do Sul, operando na onda de 365 metros poeto
9, Irequencia 820 kilociclos, irradiará nos dias 5 e 7 do corrente na palavra .de

.

Aimoré Rcusseng as p- rtidas entre EII C, Cencordia e Paula Ramo� F, C.

Continua atraindo as atenções do publico a sensacional pugna de dO
mingo em que serão degladiantes os velhos rivais, Ivai e Figtleirense.
-r- .-----.- ._- -- -' - -- -.. - ---.------

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

---- .-----.-�-- ----------
.

I OITO TENTOS NO JOGO INTER NACIONAL DE ANTB-ONTEM

o Caravana venceu

Iniciando a noitada, defr-onta
ram-se Caravana do Ar e Figuei
rense, ambos situados n� 3° posto,
com 3 pontos perdidos.

O� clube da Base Aérea de IniCIO

·atuou firme, encerrando o 1° tem

po favorecido pelo escore de 1-1 x

4. A contagem, no segundo tempo,
subiu para 22 x 4. Reagindo .0 Fi

gueirense passou à ofensiva, alte
(rando o escore para 22 x 1S. Tendo
ameaçada a sua vitória, "Q Carava
na contra-atacou, assinalando dois
'pontos e o Figuei rcnse apenas um

Jance livre. Finalizou a- interessan
te contenda com o triunfo do·Cara�·
Nana por 24 x 19, isolando-se no 3°
posto. Ambos os quadros pervle
ram 4 lances livres.

Os pontos. do vencedor foram as

·.sina lados por Aurelio (2), Coma

�o (4), Hélio Sales (4) e Dantas
·(4) e os do vencido por Jair «()),
HerciLio (4) e Nicolau (3). EM ESGRI�'fA

Os quadros jogaram com os se- Cm·iliba, 2 (Do enviado ela ACESC) - Em csgrtrna
-guintes elementos:

' lál:iDs catarinenses d,eixarão de paeLicipar por estar
Caravana do Ar - Hélio Sales, equipe.

Moraci, Dantas, Conrado (Hélio) e
--------------

Al;;��o�irense _ Jaii', Nicolau,
A vinda do bi-campeão

Jsaias, João e Hercilio. paraOaf:DSeA partida foi di6gkla por EI'Íco Como .lá noticiamos, a F. C. D. T- 1·"t t J
,. ao ogo a l.·espos ta chegou às

y rae z unio1' e Narciso Lima. .

t·t d
� --no ln 1)1 o e prestar justa homc- suas mãos, o presidente Flávio Fer- • . �i() Ubiratan juntou-se ao Doze na Ha!Wm ao '·I)la�'er'" Allto' 1]1·0 Mata /. •� " rari declarou à reportagem que en- • DR. •" liderança Espezim (Tonico), qLle )·cçellte-. •.viaria uma contra-proposta, apósNUIll jogo que vinha polarizando mente conquistou o Prêml'oBedfort· •

uma reunião da diretoria para es- • A DAMASCENO DA SILVA
•

as atenções ,rjo público, defronta- Duarte, instituido pelo Conselho Na� tndar o assunto. : •.... :ram-se a seguir os "fives" do Clu- cional de Desportos, COIIVl·do·ll o E t t t ..,.. A D V O G ADO.·'�
n re an o, passando a presidên- _....

t>e Doze e do Ubiratan, peleja essa esquadrão .00 Coritiba, bi-carnpeão
.

d· • •
<:fUC iria decirlir a sorte do se�.un- Cla a entidade ao vice-presirlente. • •

. .
'" paranaense a realizar llma tempo- Orlando Scarpelli, por motivo "'!e : AÇõES CíVEIS E ·COMERCIAIS :do no certame, visto ser o seu úl- rada de dois J' o�ms nest.'lc.apI·ta·I.. •�. viagem ri Porto Alegre, a questãotimo compromissO. Oe entendimentos al·11da na-o fo-

•
P N b

•
� da vinda do Coritiba ficou eSCfue- •

'

raça 15 de ovem 1'0, 22 _._ 2° ando •
A lll.ta entre o líder e o "ice-JÍ- ram concluidos. •

• •
cida e agora a situaçãó do nosso. •oer proporcionou um bom· espetá- COI110 se sabe. o grêmio de Curi- f b 0. (Edifício Pérola) e.·etilo como se esperava. O Ubira- t·b· d

..
ute 01 nào é nada agraçlavel em. •J a· concor OI! e.m lhsputal' dois vista dos últimos ·acbntecimentós�aJl lutou �011l muito ardor, desen·. prélios em Florianópolis, hal'''n(!o

.

l·
, : Fones: 1.324 e 1.38 :

I d
..

c pc o que se t1rna impossivel, no. •IVo ven o otuno sistema de ataque en viado a F. C. D. a suapropost,'I'.. •,

d f
. 1110mentu, traz ·'r à capital o famo-'Ie e esa. A vitória sorriu-lhe pelo Cr$ 30.000, livres (le 'ilnSl)e.'·as·. (Ie ! Florianópolis - Santa CataI'Ína !c., so esquadrão de Fedato. ., ""es\:ore ,'le 2-l x 14, calocando-o na. v.iHgem e estadia. ., , "'

- Varnos esperar.... �. <flI
.................oe•••••O.3•••• ,••ee.®$•••e•••OMiltlIe,t«

Rio, 2 (V. A.) - Vasco da Gama
desta capital, e Boca Jàniors, de
Buenos Aires, pelejaram amisto

./
samente ontem à noite no estádio
de São Januário, festejando o cin-

���=�==�=============�D���e�ç�i�o=d�e�P�E�P���O=�P�A��=O=�M�A=C��==O====== q�Úr�defun�açãodoca�-nãoa�aran_l_, _

O Campeonã�to de Vltlei e Basquete está empolgando a. ,cidade
o Caravana venceu a preliminar-Derrotado o líder pelo Ubiratan-O club�· de Rubens' LaDg po
derá ser campeão! _.Esta noite· a dtcisão do Vice ..campeonato . de Volei-mube . Doze x Caravana/ a

atração da
.

noitada de boje-Amanhã jogarão Figueir'ense e Clube Doze. .

.
.

CAMPEONATO CITADINO DE liderança ao lado do seu leal anta- e Edi ; Humberto (Gilberto e Mar- para dar ao simpático clube de Ru- tame de basquetebol, o forte qum-

BASQUETE gonista.· cos), Vadico e Nazareno. bens Lange as honras de Campeão teto do Clube -Doze alimenta espe-

Foi das mais sensacionais e in- Os pontos do quadro vencedor Clube Doze. - Adalberto e Hon- �·e 4S.
.

.ranças de ser o campeão. 'Para tan-

teressantes a rodada que se ef'e- foram de autoria de Vadico (11), duras; Uhir'aiara, 'Serafim e. Oridi- to terá que derrotar o Caravana do

fuou I1a noite de ante-ontem na Edi (6), Marcos (·i), Niltinho '(3) naldo. Dec ide-se hoje o vice-campeonato Ar e o Pigueii-ense . para sobrepujar
excelente cancha do Lira Tenis e Gilberto (2) e os do Clube Doze

/

Ponciano Martins e Osni Barba- de voleibol o Ubiratan em partida decisiva,

Clube, dando prosseguimento _
ao foram feitos por Adalberto (5), to foram os dirigentes da partida. Como 'pref ímínar, esta noite será O Cara vana do Ar, que possue

Campeonato de Basquetebol da cí- Serafim (4), Ondinaldo (3)'e Hón-I O Ubiratan poderá ser Campeão! decidido o vice-campeonato cita- um pelotão dos mais potentes, será

dade e que constou de duas eletrí- duras (2). i O Ubiratan encerrou o certame di no de voleibol, do qual é campeão o adversário do Doze na noitada

zantes partidas. Ub ir-atan perdeu 7 lances livres ino 1° posto ao lado do Doze; que l) Ubiratan.
(

de hoje na quadra do ,Lira Ténis

A enorme assistência que se ins- e o Doze S. i ainda tem pela frente dois senos Serão degladiantes os quadros Clube. Se bem que não poderá:
talou' .nas dependências da quadra Os quadros jogaram assim cons-] compromissos. Portanto, uma que- do. Taubaté e do Barriga-Verde. mais ser campeão, pelo menos po

do Alto da Colina viveu momentos tituidos: : da do. Clube Doze 'diante do Cara- A partida desde já ·vem desper- derá conquistar o vice-campeonato.
de indisfarçável. entusiasmo, aplau- Ubiratan - Niltinho (Gilberto); vana ou do Figueirense bastará tando desusado interêsse e viva ex- Assistiremos hoje n.o Alto da Co-

dirido delirantemente as jogadas pcctati va, prometendo ' alcançar Una, urn espetáculo cheio de atra-

�osnossos"cestinhas". êante ·Catari.oa ·DOS IX Jogos graude eucesso.
H ",.:C, '.'

'tiv05. -;
As duas partidas,

'

consideradas ,. 1·\ Prevê-se: uma grande e entusias-
de grande importancia, satisfize- Universifários -Brasile.iros Clube Doze x Caravana, a atração tíca .assistência no local dos jogos.
ram plenamente, dado o ardor com da noitada Sábado, à tarde, será encerrado

, Vencer'am os Catarinenses por 1V. O.
que se lançaram à Juta as . quatro Embora permitisse ter ao seu la- o Campeonato com a partida entre

,Curiliba,2 (Do enviado da ACRESC) - Os universitários catarIneu-valorosas equipes. do o Ubiratan na liderança do cer- Clube .Doze e Figueirense.
ses, partícipanl.es dos 90s Jogos Universitár-ios Braslleiros, que estão
sendo realizados nesta capital, venceram hoje por W, O. a represen-

Iação de voleibol do Amazonas. O [ogo de basquetebol entr-e ca Iurínen
ses e goianos foi adiado de ontem para a noite de 'boje.

-""
EMPA1'E COM OS PARAENSES

peão carioca, ocorrido há dias.

A partida foi vencida pelo con- I

junto portcuho, pela elástiClLconta
gem de 5 x 3, 'no próprio reduto do

adversário. Heleno e leso, os mais

novos defensores do Boca Júniors,

A F_ C_ D. possue estennost
.

\

VINíCIO OLJNGER EM 11° LliGAH

Um matutino local divulgou há de 1941, a F. C. D. encaminhou ii

dias uma nota, acusando a F. C. Confederação Brasileira de Despor
D. de eontrclar. os esportes sob sua tos a refornia de seus estatutos nos

tutela sem a necessária posse dos termos daquela portaria. Exauri
estatutos. nados pela C. B. D. entrou em exi-

Carece de fundamento a acusa- gências que foram cumpr-idas pelo
ção. A "mater " catarinense pos- então presidente Alvaro Pereira
sue os seus estatutos há ·6, de regis- do Cabo.
-to .de pessoas jurídicas, sob termo

1
Até 1941, quando entrou em vi

·nO 12S, de acôrclo com o art. 19 do
i gol' em, todo o país o Código Brasi

Código Civil. leiro de Futebol, possuia a F. C.

Com a exigência da Portaria Mi- D.· um regulamento que controlava
nistertal n" 251, de 1° de outubro o futebol no Estado.

Curitiba, 2 (Do enviado da ACESC) - Em sensacional pugna in
leit-os, os caLarinenses empataram com os paraenses por 3 x' 3.
tebol ísuca hoje realizada em disputa cios Jogos Universitárí os Brasi-

Cur-itiha, 2 (Do enviado ela ACESC) - Vinício Olínger, campo.
nente da equipe de' natação da F. A. C. E. nadou muito bem os 1.500
metros, classificando-se e111 4° lugar.
,

CATARJNENSES X. 'PAULISTAS.
Cui-il iba, 2 (Do correspondente da ACESC) - Esta tarde será rea

lizada sensacional pattida de tenis entr-e Cafaiinense e Paulistas', em

disputa dos Jog'o�· U�.jversitários. (
.

HOSPEDADOS NA ÊSCOLA' NOHi'vIAJ...
Cur-itlba, 2 (Do, enviado da ACESC) - A' delegacão CaLarinense

aos JX Jogos "Cniv�l'sitá!"ios Btasi lei ros, chegaram seg:nnda-feira., com
boa disposição, encontrando-se hospedada na Eseola Normal, )

•

Ontem os atlétas barriga-verdes desfilaram pelas pr incipa is arte
t-ias desta capital e Estádio cio Ferroviár io, causando ótima impressão.

os universi

incompleta. �

OHIENTE racionalmente sua publicidade, tornando-a
intensa c prof'icua

de grande utilidade e ao seu alcance lhe

pela onda da 1YH - 6
RÁDIO D)FUSORA DE LAGUNA
- 970 kilociclos ...:_ 309 metros __:_

Para ,dedic.atórias musicais procurar o sr. "Waldir Brasil, à Hua
� Fernindo lVIachado 3.

.,

NOTA: - Estes pedido·s deve,rão ser encaminhados com 3
dias de antecedência.

.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A P I TAL A IR II
Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes

dendo mais outros beneficios de carater assistencial.

Representante em Florianópolis:
PEDRO NUNES

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)

pessoais, conce-

I

I
.

Sorteios mqnsais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da Jóia I'_II . - . . . . . . .
. _.... inicial de Cr$ llJ:oo ap,enas.

- ,•• _ ...............................•., ........•.....•....••. i ,
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O INSTITUTO PINHEIROS -;- (Caixa Postal, 163 - Florianópolis),
tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros
e Farmacêuticos, que estl\,iniciando o lançamento de uma grande série
dêsses produtos.

Os primeiros já a venda, são:
Clínica Médica e Cirúrgica dG SULFAGUANIDINA: Tubos de 10 e vidros de 100 ct,fmprimidos de

DR. AUJOR WZ ·(\,60 g.

Médico·Operador-Parteiro VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de

Doenças internas de Adultos é . IOú cm3.

Crianças SORO ANTI�TETÂNICO: ampolas de 20 cm3-.

Alta Cirurgia - 'Cirurgia Geral -
•
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos

Doenças de 'Senhoras - Partos' - de 100 cm3!
Vias Urinárias -. Rins - Coração VACINA ANTI-RÁBICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascos
- Pulmões - Estomago - Eigado de 100 cmâ,

.

Tratamento da Tuberculose Dos dois últimos, por serem os' seus prazos de validez relatívamen-
Pulmonar te curtos, o' Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atenden-

Radiologia Clínica (Raios X) .do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessário
Eletroeardiegrafia - Ond1l�'Curtas ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre' fornecidos com abso-
Indntotermía Eletro Cirurgia luta garantia de atividade máxima.·
Ultra-Violeta - Infra-Vermelho Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve-

( DR. LINS NEVES \
Consultório e residência: terinártos de grande eficácia, como: Ternerina (Buco-Vacina contra

Diretor da Maternidade e méd'ico do Praça Pereira e Oliveira (atráz do .dtarréia infecciosa dos bezerros), Stílbestrol, e ainda, Vacina Contra a

Hospital de 'Caridade . Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8. Souba A-viária: Vacina Contra a Peste Suína, etc. .... .. . .•.........

CLINICA DE SENHORAS _ CI- Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás.6 Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doenças
.

RUR(IIA PARTOS - Fone 841. FLORiANóPOLIS dDS animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa
nento de Veterinária.

Pelo sistema de reembôlso postal, o �NSTITUTO PINHEIROS aten
derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en

contradós na localidade de residência do solicitante.

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

Informações no Escritório de Asteróide & Cia.

Praça 15 de Novembro rio 22 - 20 andar - Telefone� 1.388.

". ....

;)_;)_A. CA'�',-r.z-r-."
riiIIa Fabrlcant. e distribuidores da'. afamada. con- r

•• '1111 fecçõe. -DISTINTA- • RIVET. Poa.uo um gran.
-c;Je .ortlmento ,de oOllemirQI. ri.cadc.;

-

brln. Ibona _ barato.. algodõe., mor4n. e awlamento.
.

-

para alfalat•• _ que recebe diretament.. do.

I'm.lhor'" hfbrtco., A Ca�a .11, CAPITAL- ahQRl.o O otQlgllo doe Bnr•• Comercl••t•• do tnt.r!()!' no' ••"tido d. Ih. fazer.m. "Imo

) vldta ant•• d.• �f.tuol'.m aua. aompra.� MATRIZ em FlorioIl6poU•• - FILIAIS em. B1u:men'1U • Lo1e••
.----- u.----------..--- _

Dr. Milton SlInooe
Pereira

Clínica Círurgíca.
,

Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
Dos Serviços dos- Professores Bene

-ilieto Montenegro e Piragibe No

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

Diagnóstico controle e tratamento

especializado da gravidês.' Distur
ôics da adolescência e da menopau
!lá. Pertubações menstruais, i;l�l'l.

mações e tumores do aparelho geui
iál feminino.
.perações do utero, ovários, trem
lPas,. apendice, hérnias, varizes, etc.

Wirurgia plástica do perineo (ru
tlIras)
ASSISTENCIA AO PARTO E Ol·R·
-,

- -

RÁÇÕES'-ÕBST�'fHIC'AS
-

Doenças glandulares, tiroide, ová
nQs, hipopise, etc.)
Distúrbios nervosos - Esterilidade
-:- Regimes.
4IOnsultório R. João Pinto 7 - Tcl.
1.461

'

Besíd, R. 7 de Setembro - Edif.
Cruz e Souza - Te). 846.

JtR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteíze
Hospital de Carídade de Flo

rianópolis. Assistente da

Maternidade

Do

Doenças dos órgãos internos, esie
eialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gían
dulas internas

OiDica e cirurgia de senhoras -

Partos

FISIOT,.ERAPIA - ELECTROCAR

ll)IOGRAFIA - METABOLISMO
BASAL

aORÁRIO DE CONSULTAS: .L.

"Pela manhã" das 10,30 ás 12
horas

Á tarde das "í5 ás 19 horas"
CONSULTóRIO :

Rua Vítor Meireles n. 18
Fone manual 1.702

RESIDENCiA:
I��t� �Te.id.a l'rompowski 62

.

Fone manual 766

._

DR. A. SANTAÊLA
(Formado peja Faculdade Nacio·
nal de Med ir-i na da Universidade

do Brasil)
Médico por concurso da Assistên
cia a T>sicopatas do Distrito

Federal
Ex·interno d" Hospital Psiquíâ
trico e Manicômio Judiciario

da Capital Federal
Ex·interno da Santa Casa de 1Ili
sericórdla do Rio de Janeiro
CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

Nl!:RVOSAS
Consultório: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
_�: ReS��ê!lçia: Rua. Alvaro de car-
valho, 70.'

,

Das 15 às 18 horas
Telefone:

Consultório _ 1.208. i

Residência - :1.305.

PROCURE

Alfaiatada
A

Mello

Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL - ALTA CIo
RURGA - MOLÉSTIAS DE' SE-
I NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi

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

.

Corrêía Neto
Cirurgia do estômago e via! circula
res, intestinos delgado e grosso, tirei

de, rins, próstata, bexiga, útero,
ovários e trompas. Varícocele, hidra

cele, varizes e bernas.
Consultas: Da. 3 á. 5 horas, li rua
Felipe Schmidt, 21 (alto. da Casa

Paraiso). Telef. 1.598
Residência: 'Rua Esteve. Junior, 170;.

Telef.. M. 764

Dr. Paulo Fonte.
Clínico e operador

ecm.ultório: Rua Vitor Meireles, 36.
Telefone: 1.405

Consulta. das 10 ás 12 e das 14 li
15 hrs. Residência: Rua Blumenau.

22. - Telefone: 1.620

Dr. Mário Wendhaueá
C1lnica médica de adultos e criança.

Consultório - Trajano.. 29
Telef. M. 769

Consulta das 4 ás 6 hor,..
! Ilesidência: Felipe Schmidt n. JII.

Telef. 812

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

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 732

Rue Felippe Scbmidt 48

Dr. Newton D'Avil.
Operações - Vias llrinârias -

Doenças dos intestino.s, réto, anuI t

Hemorroidas. Tratamento da cdlite
amebiana.

Fi.ioterapia - Infra Vermelho.
Consulta: Vitor Meireles,. 23. Atende
diàriamente à. 11,30 hr•. I e á ta..de,
das 16 hr.. em diante. Residência:
Vidal Ramo•• n. 66 - Fone 1.667

'Produtos Veterinarios

IOlIPmDA ·AIJAfteA DA Im
"ii" _ 11.,•. ':'" .. :' • A II
".,...181 • .-nIPO....

Cifra. do Balanco d. 19441

CrI
Cr$

'80.900.606,30
5.978:401.755.97-

67.053 . .245.30
142.f76.603.80

CAPITAL E RESERVAS
Responlabilidarte.
Recete
Ativo

•

•

•

Siniltrol pagai DOII liltimol 10 anal

Relponlal ;lidadel
98.687.816,30

,.. :76. 736.40J .306;20

Diretorest

Dr;"Pamphilo dOUtra Freire
de Sã. Ani.io Ma..orr.,� Dr.
e Jo.� Abreu.

de Carvalho. Dr: Frencllco

Joaquim .Barreto .de Araujo

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 volts e 650 amperes, equipada com qua- .

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

garrafa de ar comprimido; tanque de zinco, com bomba, parll

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 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; Ventilá
,

dor.

aSQs

Dr. Lindolfo 4. 6.
Pereira

Advogado-COD tabiIlsta
Civel -- Comercial

CO,llatituiçõea da .oeiedade•
e .ervicoa eorel�to., em gera!.

Orgônizaçõ.. eontabeia.
�egiatl'o. e Mllrca., di..ponde,
no Rio, de corre.pondante.
Eaeritório: Rua' Alvaro de

Carvalho n, 43.
Da. 8 à. 12 hora••

Telefone 1494

Aluga-se
o primeiro andar do prédio
n. 5, da rua Arcipreste Pai

va.

1ratar à i ueArtiet« Bit ten

court, 28.

C'A CATAR'NEHSl
D[ TRANSPORTES AÉREOS trOA

..............
_ _" .

Casa né centro
Vende-se uma, para res;-·

dericie,
Escritório, Lmobiliério A.

L. Alves.
'

iii. Rua Deodoro, 35.
lO •• lO, ••

,

••••••••

c
Vendem-se 'as Jlie ns, 9�, 94 e 70,

situadas na R�a Alves de Brito e a

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

'

Eséritório Técnico
Cid Roch. Amaral
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 escrltório

(Rua Presidente Coutinho n. 22).
nos primeiros dias de agôsto, espe

rando continuar a merecer as espe-

ciais atenções de seus amigos
clientes.

Pedro J\Íledeiros,"Auxili�r'

I �!�p�A.S�eQU��I��� E

PAGA·SE BOM PREÇO. TRAL\R

lÁ RUA CONSELHEIRO MAFRA 41"
FLORIANóPOLIS - CAIXA POS

TAL 124.
lO·••• lO"' lO •••••••••• • ..

CASA
Vende-se uma com 8 comparti.

mantos situada em terreno de

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

metros.

Preço Cr$ 35.000,00.
Tratar à rua Joinville {D. Jaime

Câmara na. 11.) Nesta.

,

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

o Crédito Mutuo Predial, oferec'
aos seus associados o melhor pia·
no, ne melhor sorteio. por Cr$ 5,oe
mensais.

Pracislas
Escritório recem organizad()�

precisa de "pracistas" para traba
lharem nesta c1dade e no interior,
com a:rtigos de fácil venda, ·e com

boa margem de lucro.
Informações â Praça 15 de No

, vembro 22, 20 anda.r, das 8 ás 12

r

e.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Antônio"

.Hoje, 'no passado
A DATA DE HOJE -RECORDA

xos QT-E:
-, pm 1565, na. alluru dos ,\ço

\'C8, Leve início o combate entre o

navio portugucs "Sanlo

'e um corsárío rrancós:
- cm 162i, nos a nodores ela

Bahia, 0S capitães Francisoo Pad i

iha.. António rir. MOI'a is, Francisco

Brandão e Ant õnio Xlachado, der-

florlanOpolb, 3 (ia Setembro de, 1948

frimeiro C.,ngresso· de
. Bi,stária Ca tarinense '; ���:ram um destacamento holan-

A Comissão Organizadora do Primeiro Congresso de História Ca-
- em '1631, a armada hispano-

tarinense, que se reunirá em Florianópolis de 5 a 12 de outubro ele 1948, portuguesa, comandada por Oqueri
adotou, para a exposição que se instalará concomitantemente com o I do, largou da Bahia;
mesn�o certalpe. cultural, o, seguinte plano, apresentado pelo Engenhei-v _ em 16-í6 capitulou o Forte
ro Vitor Antônio Peluso Júnior. \

I
' '

9rientação geral� Sendo o Congresso �0_l11emorath:o .da colonização 'wlandês do Pontal de Nazareth,
açoriana em Santa Catar-ina, tera a exposiçao por objeti vo demonstrar (lO RuI do cabo de SanLo Agostí
as condições cu1turais. da população de origem açoriana, ressaltando, nho ;tanto quanto possível, a sobre,vivência de costumes vindos dos Açores e

também da Madeira e a evolução sofrida por êsse grupo no Estado de
Santa Catarina. Haverá na exposição objetos históricos, artefatos de in
dústrias tradicionais Ou resultantes da introdução de novas técnicas, e

-desenhos que indiquem os fatos mais importantes, suscetíveis de repre-
sentação e capazes de indicar a cultura dos descendentes dos imigran- rebeldes e traidores:
tes do século XVIII.

'

. Mapa do mundo. O primeiro quadro será um mapa do mundo,' no
qual se mostrará a situação dos Açores e da Madeira e do Estado de
Santa Catarina.

"
.

Açores e Madeira. Assinalando' as ilhas de onde partiraur os colonos
no século .xVIII, haverá' UIll quadro em que se exporão, também, as con-

dições econômicas é sociais nelas vigentes atualmente. '

Estado de Santa Catarina. Num quadro, no qual se destaca a região
colonizada no século XVIH, serão apresentadas informações gerais sô-
bre o Estado de Santa Catal'ina. '.

Litoral de Santa Catarina. O quadro 'sob essa denominação abrirá
a. parte relativa aos descendentes de insulanos. Constará da' indicação
de fat<?s geográfi�os da .úrea C?IO�lizadaJ .corVo clim.a.! reI�vo e recursos

naturaiS, e tambem da ll11portancIa polltlca da regIao. Flgurarão 11este
quadro, igualmente, dados rclati vos à evolução demográfica e as rela-
ções, em diversas épocas, dessa população com a do restante do Estado.

I Linguagem .. Dtjixalldo de ladu outras fOnllaS de comunicação, tal
como a por melO de gestos, apr('scn tar-se-ão, relativamente à linguagem
falada, alguns fatos il,\lportarites da herança açoriana e madeirense. O
quadro considerará; ,

a) língua falada - a portu'guesa;
b) influências que sofreu a língua portuguesa' nos Açol·cs.e na Ma-

deira; I

,

.
c) outras Unguas faladas em Santa Catarina; função que tíverám

os JI1sulanos com aumentar o contingente lu.sitanp, que impõe a sua
língua aos outros grupos que, no sécu lo XIX, se fixaram nas áreas vi-
zinhas; ,

d) influências que a lingua portuguesa' sofreu em Santa Catarina'
sobrevivência_s �o falar i nsulano; particularidades fonéticas, prosódi�
cas e gramatIcais em geral; têrmos e expressões regionais;

e) exemplos, _figur:;tdos por música, de frases pronunciadas por
catarll1enses de ongem ll1sulana e de outras procedências.

Alimentação. O principal objetivo do quadro a ela refel'ente será
mostrar a influência dos insulanos e dQ gênero de vida na alimentação
podendo-se indicár; ..'

'

a) prato.s açorianos e madeirenses;
h) pratos locais, nos quais se destaquem diferentes influências.
Habitação. O quadro relativo à habitação mostrará a casa -típica

isolada e aglomerada, e bem assim os·tipos de cidades, aqui e nas Ilhas
I mostrando também móveis e coisas de uso doméstico. .

'

Trabalho. O quadro respectivo mostrará as atividades a que se en- tun" francês e britân1co á Alema
tregam os descendent�s de insulanos, relacionando-se' com a herança l111a.
cultural e com a introdução de novas técnicas.

.

Transporte. Exposição dos tipos de transporte usados nas várias
regiões e influências dos mesmos, havendo mapas em que se conside-
,raln: I '.

a) a importância do tráfego costeiro nos primeirj)s tempos'
b) cidades que nasceram por influência do tráfego maritimo'· car-

pinteiros da ribeira;'
,

c) . condições atuais do transporte mariUmo,;,
- d) a evolução das rodovias e a decadência dos núcleos delas afas:

tados; ,

e) tipos de carros na zona rural e na cidade'
f) a influência do automóvel.

'

Comércio. 'Esta atividade 'será objeto dos seguintes' quadros;
a) comércio de produtos agricolas; missão de Energia Atômica dos Es-
b) casas comerciais isoladas e distribuição de fregueses em tôrno ta,dos Unidos anuncia que os re-

delas; I

presentantes das entidades atômicasc) comércio de peixe;
d) tipos urbanos ligados ao comércio (rendeiras, vendedores de da Grã 'Bretanha, Canadá e Estados

legumes, etc.). , T)nidos realizar&o ele (j a 8 do cor-
I' Propriedade territorial. Os �uadros a ela 'relativos mostrarão a evo- rente 'sua segunda sessão anual na'
lllÇão da propriedade territorial na região de descendentes de insula-
nos, do segllinte modo; .- , Inglaterra, para discutIr a salva-

a) mapa da densidade da população do Estado; guarda dos segredos ,rla energia atô-
b) mapa da área média das propriedad'es rurais nas diversas re- mica. Atualmente, às três naç:õesgiões do Estado; "

c) comparação 'entre as áreas que os' primeiros colonos receberam
'usam "normas de desclassificação"

e as que descendentes seus possuem atualmente; ui1iformes,
•

para de�erl1iinar quais,
d) plantas que demonstrem a pulverização dá propriedade rural. as informações referentes ao de
Política. Em quadro que indicará os limites do Brasil colonial se

rá desta<:_ada a. importância polítij3� da colonização de origem açor'iana
e a f�n9ao da I!h!l de. Santa Ca�arll1a e da sua população ria expansão
dos 11l1utes· merIdIOnaIS do BraSIl. Serão tamhém lembrados descenden-
,tes de insulanos que ocuparam postos de govêrno e que tiveram influ-
ência na vida social.

-

Artes. Manifestações artísticas' da população;
a) pintores e músicos: exposição de quadros em orio'inal ou re-

produção, e de partituras de músicos catarinenses'de ori'o'e� insulana'
b) flores artificiais;

""

c) rendas e crivos;
d) cerâmica;
c) objetos de madeira e, de palha.
Religião. Mapa das primeiras paróqui�s e da atual divisão eclesi-

ástica da zona de influência insulana. Exposição de imagens de santos
e de fotografias ?e. igrejas e de seus interiores" de altares, castiçais,
vasos, de arte relIgIosa em geral. Os santos padroeiros e suas festas.'

Folclore. Quadros e objetos referentes a costumes rurais e urbanos'
corações e pão-par-Deus; fórmulas populares de córtesia' diversões � i

danças populares; diversões infantis; música e poesia popular' versos .............•..........••••.•
e canti:g�s infantis; ()r�ndices e super�tiç?es;_trajes populares, et'c. PASTA DENTAL

AtIVIdades culturaIs. Quadro com ll1dlcaçao de instituições cientificas ROBINSONe culturais. Exposição filatélica.
A enumeração, '�qui feita não éxclui a organ�zação de outms map;s,

(I.u�dros e mostruanos, que se enquadl'elll na onentação geral da expo
SIçao,. para a .qual pede a Comissão Organizadora do Primeiro Cono'resso
de Histór:ia Catarinense a ajuda de todos" não só para com o forneclmen
t� de ob}e�os metec.edores de exibiçãO, c?mo também com informações
!Sobre lI)uslcas} poeSIas, danças e entretemmentos populares e .infántis.

em: 1759, os Jesuítas foram

expulsos do Br-as il, em virtude do,
Alvará de. D. José J, declarando-os'

- em 1839, durante a guerra dos

"balaios", o, Major Clementina de

Souza Marl ins, vence �OO rebeldes
em Santo Anlônio;
-,�'m 1843, chegnúuo Rio a Im

peratr iz D. ;rf;l'eza�Cl'ÍsLina, que
bava casado c'om 0 Tmperador do

Brasil, por pl'ocuJ'ação, cuja cele
bração se déra em Napoles em 30
de M:lio;

'Andl'é j\,üo Tadasco

Sidvaguarda dos I

seuredo.s da energia
atômica

Washington, 2 CU. P.) - A Co-

senvolvimento da energia atômica

,que podem ser divulgados

Parfici,páçào'
Osny Câmara da Silv'a e AI
hertiria Rampinelli Silva par

ticipam aos parentes e pes
soas de suas relações o nasci
mento de seu filho Jairo AI�.

.

do da Silva, ocorrido a 19 de
Agosto de 1948 em São José.

ARNOLDO SUAREZ CUNEO

Cirurgião-Dendista
Raios X - Infra-Vermelho-

Diatermia
Curso de especializaçã'o em

dentaduras
Exclusivamente com. hora marcada
Rua Arcipreste Paiva n. 17 � Te

lefone 1.427

Florianópolis...........

Rotary Clube de Florianópolis'
�

Emho ra caracterlisl.icamerrle (1111'111 aquele município c-neva �o-'
normal, isto (', sem manifestações 111<;iie:-\ rle -ua atr ibuicão. 1<;"lo\'e,
composas, sem alardes, a reunião I ambé m. presente o, roí.arianu Ol í
que se realizou onlem no Ro í

arv vio :'lobrega, de São Francisco do
Clube de F'Ioriauópo lis se reves- ;-;t11, opo rl unamenl.e . nomcnagna,
ti u de cunho especial vibrante de do.

'.

I

pa l rint isrno e significativamente 'Entre outros, CJl1e usaram (la. pala-,
plena de espiri!o rotário. Deveu- vru pa r-aeornun icações rle'inlel'esse·
se, .Ludo islo, á antecrpação das do Clube falou João Eduardo �ol'i
comemorações de nossa Indepen- tz cientÚicanJlo o reconllecimento,
dência, no seio rio Clube, prorno- por Rotary Internacfonal, de, íto
viria pelo Conselho Diretor'. Desi- Iary Clube de Lajes, sob n. 70/10.
znado parn tal, João Bapl ista icsse ro

í

a riano. especialmente dis
Bormassis, remem6rou os falos tínguido pelo Governador do Dis
histór-icos que culminaram com atrito 29 vai dentro ele poucos
apoteose ,!o 7 de setembro, en- dias, ef�tl1ar' pessoalmenLe a en-·

quanlo ouvJarn-no, inspirarias pe- trcga do Diploma ao Bolary Clu
lo mais afetuoso, sentimento cí- bc de Videira.
vico, seus companheii-os e demais Ao Presidente, Adalberto 1'0-
presentes. Tniciando sua oração lentino de Carvalho, coube f'el ici
pelo elogio dos principias de Ro- tar três aniversai'ianLes: Flávio
tary, prcc i pu amente relativos no Ferrari, Laura Fortes BusLaman
quarto, subjel i vados ao incenlivo to e Calvy de Souza Tavares. Pe
e ao í'omr-nto das relações interna- los presentes, í'oi-am-lh e dedicadas
ciouals, o orador prne-troll no as- demoradas salvas de palmas.
sunto crnpolgundo não só pelos co- Antes do término ela reunião,
n h ecimcn los : históricos rlemons- Arnoldo Suarez 'Cúneo lembrou
irados, C0l110 pela forma com que aos seus companheiros o ani\'er
os concutenou r pelas conclusões sário natalício do Dr. Nereu, Há
finais, que nuzeram termo ao in- mos Vice'-Presidente da Republt-·
teressantc trabalho. ca 'hoje em transcurso. Após
Ao ato, especialmente convida- ex'alLar as nobres qualidades do

do pelo rotariano Oscar Cardoso, mesmo,' pediu que o H.oLary Cln-
esteve prr-scnte O Dr. Fl'anris:,'l be de Florianópoli$, pelo seu

Carlos Itcgis. digno Pt'ef'ci l o da Conselho Diretor, enviasse con-
Cidade de 'I'ubarão, onortunamr-n- gratu laçôes ao anivel'sal·iattte,'.
lo saudarlo 1)Plo Diretor fie fundaf..loJ' que roi dêste Clube e

Protocolo sllbstiLuto, Osní Gama, sócio honorário que conlinua a·

D'Eça. �.' Senhqria agTarlecell ex-', ser. .

Pl'f',Sifamen(c as palavras dêste, A sessão foi encerrada com o"

ocasião el11 que não esqllecell os descerrar do PaviJ.lião Nacio'nal.
anseios rIo povo daquela próspe- procedido pelo Dr. Francisco Car
I'a cidade fncnc!o particulares a- los Regis a convHe de 1\:dalb'crlo·,'
pêlos a l'olal'ianos presentes, de: Tolentino de Carvalho.

-----------

Na CâII1ara

Casa-Compro.
Tipo "bungalow", no centro da'

cidade ou imediações, de preferen
cia com terreno na frente e fun-"

dos.
Detalhes e condições de negócio"

JOGOS UNIVERSITÁRIOS para o Escritório Imobiliário A. L•.
Alves. Rua Deodoro 11. 35 - F.one .

O sr. Vitor da ,Luz Fontes, da U.

D. N., fez rápidas referên�ias aos, 784.
-----------------------------

nonos jogos universitários brasilei-
UI S,'IV8 v, S"nhorR['os. qlle no momento se realizam em m .. ,

I
.

participam o nascimento de SUa filha"
Curitiba. Depois de ressa tar o es-

ISETE MARIA VIRISSIMO DA SLVA
pirita patriótico do cQnclave, pe- ocorrido a 19 do corrente na !\Iater-

diu que o sr. Hamilton' � Ferreira, nidade de Florianópolis.
acadêmico, 'fôsse .interprete das Biguaçu, 23/8/48.

.........................•...............� �

As duas refinarias de;
petróleo para o Brasn,

..

RIO, 2 (V. A.) - Segundo informações ,colhidas :em hoa fonte, Ü··

veram :feliz êxito as negociações, que estavam sendo /Ievadas a efeito,.

pa'ra a compra de d,uas r.efinal'ias de petróleo. /

Sabemos, ainda, que as mesmas se destinam ao norte do país.
Uma será inslalada no Amazonas € a outra, possivelmente, no Mara- '

nhão.

O mesmo inf01:mante nos assegul'OU qu,e serão iniclÍadas neg·oci,a-....,.J
ções' para a aquis,ição de vários peLroleiros.

Conforme consta, alg'uns desses navios se destinarão ao lráreg'o do .

rio Amazonas·

FRECHANDO •••

ALé hoje os udenistas calarinenses não perdoam os l'f'sul�.

{ados das eleições em. TijuClUs. OnLem, na Assembléia, mais

uma vez a representação ude,nJsta deu prova de seu pr{)fundo
rancor ao povo tijuquénse. Prelextando motiyos eslultos e de

todo improcedentes, os udenislas tentaram -.evitar que. Tijucas
possuisse mais um grupo esColar. VoLaram contra a abertura

clje' um préclito destinado 11 aquisição pe um terreno para o

fuLuro educandário. O sr., Bukão Yiantla, l)Or .exemplo, votou
úonl.ra porque nã,o sabia a fonte da verba que forneclf:rial. <)

crédito ... Incrivel! Lá estava, no pareçer da competente co

missão,
.

a fonte bem indicada, com todas as letras.
Por aí se vê até a que ponto está descendo a U. D. N.

O povo de 'ri�uclas vai saber dessa história bem dir,eiLi
llho. OuLras eleições vit;ão ... 'Essas ali ludes por enquanto
poderão passar sem o justo eastigo... A pena qtle, 'por jus
tiça, cabe aos componentes da bancadinha ela preguiça e da

ra;iva, virá escrita, dentro das urnas.

,
Guilhe1'me Tal.,

l
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