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do Depufado
Rupp _._.

Pelo "Diário da Tarde", de 2, do corrente o Deputado Waidemar
Rupp pretendeu impedir ao público ledor uma resposta às nossas acu-

Condições de trans
portes aéreos

o «insucesso)
Waldemar

/

.:

Rio, 3 (V. A.) _ Baseado nªs
conclusões a que chegou o Depar
LamenLo de Ael'onóuLica Civil e

nos astudos constantes do ante
projeto apresrnLado pelo Sindica
to. Nacional das Ernprêsas Aero

viárias, o minisLro da Aerouáut.i
ca aprovou as "Condições Gerais de.
Transportes". De acordo com a

parlaria assinada o bilhete de pas
sagern emitido por qualquer em

presa poderá ser "ali do nas de
mais, na forma do que f'ôr prévia
mente convencionado enLre as

mesmas. Outra deliberação
í

nte

rcssante, é a 'que fixa em 1 auo

o prazo ele utilização rio bilhete
de passagem, a contar ela data de
emissão. As crianças até 2 anos

incompletos, quando conduzidas
ao colo.: pagarão llpenas 10% da
tarifa e as de 2 a 12 anos

í

ncom- Em scuuida com a palavra, o'
pletos, C6�1 dir-eito a poltrona,

.

"

'.

'
, Ila revista "A Ordem".

50% da tarifa. �ômente uma cri- deputado Biase Faraco deu �lCn.cIa Finalizando propôs a Inserção
a nça, por passageiro aelulto, pode- à Casa do falecimento, na Capital

em ata de um voto de profundo pe-
rá ser tr-ansportada nessas condi- Federal elo Revmo. Pe. Leonel

, 'zar e que da homenagem fôsseções.· As passagem de volta, adqui- 'Franca f'iuura ele projeção nos
ridas juntamente com as' de leia, .

' "'.. .

.

1
dada ciência ao Revmo. Pe. Alf're

g'oza'l'5'Q_ de um dcscori lo rle 200/0. A meIOS edUCaCIOnaIS e culturais e o
do Bohr, digno Reitor do Colégio

portada, min ister ia l, que será pu- País. Catarinense.
blicaela no Diário, Oficial, para Comentando a obra do sacerdo-

O sr. José Cabral, Itder udenis-produzir os efeitos legais, estahe-
te desap-arecido lembrou o oradorIeee' que o tr-ansporte gratuito ele'

hag'agem f'ica l irnil ado a 15 quilos, sobretudo seus livros "A psicolo-
até a Iarif'a ele (;):$ 1.000,00, 20 gia da fé", que teria influenciado a

quilos acima dessa Larif'a e 30 conversão do historiador patrício
qu ilos para as linhas inlernacio-

Paulo Setubal e "O divórcio", obra
nai s. • ,

.sações. ..

A verdade, porém, é que na sua "resposta" _não houve resposta nc

nhuma..
Não se ref'eriu 'uma única vez ao conl.ido errs qualquer de nossos 7

artigos.
Não contestou sequer os fatos que denunciamos.
Não respondeu às nossas perguntas.
Visando afastar-nos do assunto principal do coso, pretendeu dar

nos lição de conduta partidária, como se a nossa luta intensa nclo Par
tido, sem os subsídios e as imunidades dum cargo eletivo e em situa
ção diversa de quem .exerce uma p ro li ssâo liberal, não atestasse, por
si só, a grandeza do nosso ideal e a firmeza de nossas convicções.

Acusa-nos de iníeio o deputado Waldernar Rupp, de f ermos nro
curatio a trinch e ir-a inirn.iga para dali uünglrmos os nossos compa
nheiros.

Sabe' muito bem o deputado Waldemar Rupp que o "Diário", �
quem endereçamos a nossa primeira nota, não a publicou.

Só fomos à Ir ínchen-a inimiga para nos' defendermos dos nossos
companheiros que nos estavam espíngnrdeando pelas costas, em nossa

própria trincheira.
A verdade havia de ser proclamada, como foi, embora tivéssemos de

ir gritá-la do reduto adversár-io.
O nosso siléncío,: sabemos, teria sido mais cômodo ao leviano ele.

putado. E nos acusa d.e nos termos valido elos favores elo adversário
ao mesmo tempo que invoca como argumento valioso o apóio unânime
que recebeu das demais bancadas, para aí.ingir os seus correl igionàr ios.

Não é isso valer-se elo adversário .?
Pelo seu arr-azoado de ante-ontem a ineficiência do servícn só se.

o�rn'a, agora. llfl Oflsic Catarinonsc. ,,"
Até aquí já engul in todo o Val.e do Hajaí e adjacências.,.
Parece, dessa rte que a peste ainda não matou 950/0 da porcada.
,Lá mesmo no Oéste, onde, parece-nos, fica _Joaçaba! um correlig io,nárlO nosso, grande inelustrial, (e só .exemplificamos com êsse POI' ser

correligionário) o sr. Saule Pagnoncelli, abateu .em julho último 8.536
e em agústo findo 8.773 porcos.

"

,Se lá não exislia mais sufQOS ond.e o liiti üslrial amigo os f'oi hus-
car?

.

i ti illlstrê 'd'Pi\ílltldo maLou ma� roi 100% de 110$Sa- confiança na sua

hoúe:5'Li'<1=a'�1,1 ll'c pl'opósiLos e na sna capaclidade parlamenLal'.
F-iiJ�Í)t.'i, naquela leng-a-Ienga vazia, nos "wg1'ados illterê8ses do po

vo"·, �'ilg'ar comum que a própria vulg'al'ldade' repele.
Queixou-.se ele que foi atacado por pessoas a L[nem, "até então, se

sentia l'igado pelos laços da amizade e do idealismo político". Bonil a
amizade ...

Edificante idealismo polític'o ....
Aquela, o primeiro av.entúreiro que apareceu ilô-la roubou,
I:ltste, em verdade, não é o nosso.

Nós não atacamos, com falso rótulo, por motivos pessoais..
Nós não nos ving-amos de companheiros Í)olíLicos quando nossas

absurdas pretensões não são satisfeilas':
Nós não fug'imos aos c'Orrelig-ionários para, depois, aLacá·los pe

las cos�as.

Companbeiros ele idealismo são aquêles que, em benefício da ver

Idade, vieram ates-lar o que dizíamos, membros todos de um poder mu
nieipal e 'cuja conduta não ousou o depuLaelo Rupp criticar.

Êsses, sim, demonstraram professar aquêle idealismo sadio que
flos ClongTeg-ou em parLido político para. combaler os deSr11an�os e as

inju,�tiças�
Não só as externas ...

Êsses agira,in com conhecimenlo de causa.

Esses viram o mal.

.A Princesa Juliana será coroada Raínha

,dos Países Baixos no dia 6 de setembro

Na Ass'emIJléia Legislativa
Na sessão picnúria da 1\ssem-lde fôlego e de serenidade que ,ex-

bléia Legislativa, ontem, o primeiro gotava o assunto.

orador foi o .deputado Ferreira de Fez menção ainda o deputado
Melo, da ti. D. N., o qual discor- Biase Faraco, à erudição sociológi
reu sôbre o problema do petróleo ca do ilustre extinto, que era Di

nacional. retor da revista, "Verbum" e um

dos mais assí,duos colaboradores

ta, .aprovou as referências' feitas

pelo orador pessedista à persona
lidade do Pe. Leonel Franca e, por-
sua vez; teceu comentários em tôr
no da personalidade do presidente
da Ordem dos Advogados do Bra
sil, que acaba de lalecer e pediu
também fôsse incluido em, ata um

voto de pezar por êsse infausto
acontecimento, dando-se disso
ciência à família daquele desta-
cado patrício.

O deputado Cardoso da Veiga, do
P. R,. P., manifestou o seu apóio ?s

propostas dos s·eus ilustres pares,

propostas que foram unanim�men
te votadas l?ela Casa.

.���������

Meia' gola•.�
No afã cristão e romanesco de'

Não nos atacaram.
Não nos intrigam. ."c.

Xosscs velhos e valorosos companheiros de ideal, êsscs.

x x

Di spensarnns-Ib e t'Idalgamente a homenagem ao nosso passado ele

lulas já. que o oonspícuo deputado não quis incluir nela as luLas do nos

so p1'e8·enLe, ·bem mais triste e dolorosas d'o Cju,e aquelas
'

.\lão admiLimos na Democrac'ia- a deslealeladE', a \'ingança, a pe1'-

J'fdia, a traição.
Nâo n·(tg-amos ào leviano parJamenLal', nem a liillguém, o direito

de cl'iliclli' este ou aql](\le ól'gão da adminisLração onele militem cor

)'e1 i g'ioh:\.rios.
!\I<:\g'amos·lhe direiLo dé aLirar o nosso partido ao ridículo.

Ou servindo·,:;e de ilwerdades, ou de má fé, ou de deslealda,de, ou
tom fins de yinganca.

Neganmos·]he o d ireiL; de atirar q nosso partido ao ridíeulo.

Nós conl1eeemos lJem (porque o senlido melhor que o nosso trê

fega depulado) o epi.sódio ,empolganle da Convenção da UDN, :em que

MinisLro� de EsLado deram conlas de suas administrações aos eorre-

sacar do atoleiro um de seus es-·

cribas, o Diário, de ontem, veio
com o despiste de tachar de ade-

�istas, ilustres componentes da ban

��a pessedista.
A lá. O tal, aquele que foi (),

maior ribulador de Nerêu Ramos,.
o que vimos fa· do Está Novo e- de Getúlio Var-·

lig'ionários que ((S pedi1'Ct1J'l.
O episódio daquÍ foi onLro, hem diverso.

:\'ega.ram·se os nossos correlig'io�l_ários a c()l1hecer

zendo e com o Eta de nos aLacarem de público.
E vem o d.f'plltado Rupp, borduna em punho, a falar·nos em De

moel'ac'ia, a Jembl'ar'l1os os prinCípios de Eeluardo Gomes, a apontar
nos o f'xemplo da UDN ...

Falasse êle, depois da sua condula, na maloca dos "Bôea·Negra"

que I.el'ia ,exemplificaelo certo.

Doutrina, finalmente, o depuLado RuPP qll<!, "lógicamenle só nos

,l'estava segnil' mn dêsles dois caminhos: negQ'/' as suas asseT'ções sô

bre o insucesso do serviço, p,'oVWJdo o conll'á1'io OlZ confir"má-las, pro-
clu'(lIzâo explicm' com lealdade a sittwção".

.

Quanto à primfjira parte da sua lttrnin�sa conclllsão _ enearreg'a·

ram·,;(' eI(;\la os nossos leais corr·eligionários de Blumenau.

Quanlo à seg'unda _I'prejudicoada pela primeira.
_-\_ c'le eompeLia a prova do que aeusara levianamente. A êle competia

fazp·lá, . a menos que p'relenda subverter as normas mais elementar'es

do DÜ'eito.

gas, é adesista porque considerado,
adesista pelos' dois lados! De ade
sista chamou-o o Diário, em edi�ão'
que podemos precisar. Adesista.
chamamos·lhe nós! E ê êsse ade
sista por acórdão unânime, que
não qlier ser adesista! A conC1CIl

cia e_stá doen10? A,dira... adina ..•

à vergonba! ! !

Viram porco mON'endo.

Viram. a nossa lutá.

,Viiam os nossqs í"unclio�ários na poc�ga vacinando. Na porta do

�olono, sendo hostilíza<ios, repelidos, ofendidos.
Viram·nos caLequis�ndo, convencendo, trabalbando, produzindo.
Viram·nos salvando porco. Salvando a economia naeional.
E YÍI'3m pàrque quiseram ver. Porque foram ver.

"-

Porque não í\lgiram d·e nós.
.

Porque estavam interessaelos no problema.
P,orque não .esLavam agindo com fins OClIItOS.
I)orque não queriam proteger ninguém.,
Porque ql.,l-eriam proteg·e.[' o Iiorco.

o Conselho Nacional;.
de Agnas e Energia;
Elétrica adverte

Rio, 3 (R. P.) � O Conselho'
Nacional de Aguas e Energià, Elé-

l· trica baixou a seguinte resolllção:Por que não resI)Oneleu ao menos aquelas nossas duas pel'gun 1-
"Resolve advertir as empresas de
energia e]'éLrica em geral ele que

x x os pedidOS ele l'aeionamento só se-

D t d I" fio res_tou esta condlu::iãd _ com p,este suína rfio aCendidos em easos excepcio-.e II o, en 1m, nos
. .

, nais, pelo que devem elas apare-
ou com hog-cholen�, como "elO agora denoll11l1ando prefer el1te�,en:e lhar-se para o regular desempe-
a terrível· p.es[.e, o depu Lado \V.al'demar Rupp hàbilmente c�ll1�eg'uHl 11 110 de suas obrig'ações cOIltratu
apenas o maior fracasso da sua carreira políLica.

•

I aIs, sendo co.nsideraelos inaorle-

.NEY DE ARAGÃO PAZ quaclos os ,sel�vlçoS. que reelamam
.. .. .

1
com Ir{'quel1Cla tais medidas res-

JAIME ARRUDA R.UIOS triLi\as".

xx

nhas finais ?

Êsses colaboraram conosco.

Sugeriram medidas.

Pr01TOrCQOnaram recursos.

E venceram conosco·

Não nos hosLilizaram.
-

} �--.,.

I
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o Mé,dico
Quantos vira morrer? Sua alma fria
Ria das crea turas desgraçadas!
E, quando as mães choravam desgrenhadas,
Tndiferenet, o médico sorria ...

"Eu não tenho a1m3 ... " a gracejar dizia
"Em vez de prantos, deram-se r izadas ... "

E vendo almas na dôr estranguladas,
'

Jndiferen te o médico sorria ...

Mas tinha um filho que era como .o brilho

Que em seu viver lu�ia claro e imenso

E, entre seus braços, lhe morreu .o filho ...

'E alguém o viu que, tremulo, enxugava
Escondido, os seus olhos com um lenço,
E nesse dia o médico chorava ...

,\

jIENOTTI DEL PICCHIA

A vaidade venceu

r íve l dilema que teve de' enfrentar um

homem de bem, devendo escolher entre a

mulher a quem amava imensamente e sua

própria reputação, serviu para que o cé
lebre Alphonse Daudet escrevesse um de
seus mais admiráveIs e comoventes ro

mances, galardoados pela Academia Fran
cêsa. "ENTRE O AMOR E A HONRA"
esmeradamente vertido à nossa lingu�
por Gama e Sllva, foi publicado em ele
gante volume pela Editôra V�cchi, do
Rio de Janeiro,

Antigamente í.inhamos, todos os chão", bem como os magníficos,·

anos, distintamente, as quatro es- casacos feitos com as mais. custo;

tacões e podiam os
- senti-las em sas peles!

suas diferentes fases. Eramos caso, E como sempre, a vaidade ven-

tiga dos pelo calor e pelo frio, mas ceu l

em compensação tínhamos as es- "Que sofram os pobres que não

tações- intermediárias com tempe-' puderem comprar os agasalhos
raLura amená e agradável, necessários .: Que se ar-rangem. Eu.

Hoje, porém, tudo mudou e que- quero' é mostrar as minhas arní-

1'0 mesmo. crer que a bomba atô- gas o esplendor do meu guarda-·

mica lenha sido a única culpada roupa"!
por estas tão bruscas transror- E é assim, meus senhores, pOF'

mações. íncrível e deshumano que pareça,

Vejamos por exemplo o mês 'que pensam essas cabecinhas adoro.

que se foi, isto é, julho. nadas pela vaidade feminina e

Foi nesse mês que tivemos os pela ventura de serem ricas!

mais belos dias que êste ano já A. J.

nos proporcionou!
-Parecía mesmo que a estação

Iriorcnta havia sido deixada de

lado e que a .pt-ímavera, chegaria
·triunfante com o céu claro e com

as árvores carregadas .de f1ôres,
perfumando a atmosfera.

Enquanto os menos protegidos
agradeciam a Deus, em Suas ora

ções, pela ausência do frio, as vai

dosas, as que tiveram a ventura de

nascer em berços doirados, viviam
consultando os almanaques na es

perança de localizar dias frios e

assim deixar' de sôbre aviso os

seus vestidos de lã, tipo "limpa

Florianópolis)

ApareDcias
Enganadoras

Por duas ou tres vezes aquela mul

Iher maravilhara-lhe, com o seu

aplemb sensacionalissimo. ,

. A eferveccncia das batal has de

confeti atingia ao auge e' o rumor

carnavalesco �ntonteeia Os cerebros

fracos, sujeitos á tentação diabolica

daquêle emaranhado humano,
O eter perfumado penetrava em

todas as narinas, açulando o apeti
te para travessuras do footing con

gestionado e já um tanto turbulento

De vez em vez,um cordão de mas

carados varava, sambando e canta n

do, aquela massa de foliões que se

comprimia na ansia incontida de
ver melhor os requebros das rapa

,rigas que se reboliam gostosamente
ante o olhar malicioso dos jue lhes
estavam proximos.
No palanque da Sorveteria Gló

ria, a orquestra desfiava o seu ro

sário bom de coisas nossas e os

acórdes das marchas e sambas ca

riocas vinham morrer em seus ou

vidos, já que seus olhos estavam ma

.ravilhados por aquela mulher.'
E mais uma vez ela' passou em

sua frente, pisando meúdo, com

uma majestade de tainha! Sua ca

beça emoldurada por longos cabe
los doirados, estava pontilhada de
confetis multicores, engalanando
mais e mais o esplendor de sua fi
sionomia fascinante!

Ele resolveu se aproximar.
E por meio de um lança-perfume

começou a fazer' as demarches ne

cessárias para os primeiros contá-
tos! ,

Linda, elegantemente vestida não
foi' sem custo que êle ladeou-a, ini
ciando os costumeiros .dialogas. E
estavam nesse interessante período
que precede ás grandes felicidades,
quando entrou na zona da folia o

piais retumbante cordão de masta

rados.
Eles queriam vêr tambem. E ,pa

reciam que estavam bem acomoda
dos, quando, derruindo aqucle ma

ravilhamento em que l'le se sentia

mergulhado, ela exclamou (oh! mm
ca tivesse exclamado!)
"Mas daqui nós pão vemos" ...
E era uma v,ez uma noite sensa

cionalissima de carnaval, tempera-,
da deliciosamente com uns ')lhos
tentadore:> e fulgurantes de JIlulher
bo'nita ! ...
1925 Antônio Sbissa

MUNDO LITERARIO

"A DUQUESA HOTSPUR", cálido,le
,empolgante 'roma'1ce de amer, de Rosa

iE}NTRE O Al\1:0R E A HO'l''R'A", ter- Iína' Marshal l 'gl'�nde "b t II .•" ''', � es -se er nos

Estados Unldos, e excepcional sucesso de
livraria na França e na- Inglaterra, vai

��?==:===========�
ser publicado agora em nossa língua,

;",
_

'tradu�ido por Alfredo Ferreira.

-' illll ! '.
!/" "O

.

I/'!:/ ,TEMPO ?O DESPRÊZO", êsse ou-

/i/i:'; ;;0 extra?l�dll1ano romancs do autor de

,III, A Condição Humana", André Malraux,
, acaba de ser publicado" em tradução de

Frederico dos Reys Coutinho, pelas "Edi
ções Mundo Latino". do Rio de Janeiro.

'\

!;m breve estará nas livrarias a ter

..,ira edição br-asf le íra de "A "SIN'FO'NIA
PASTORAL", .o admlrável romance de

André Gide, detentor do Prêmio Nobel.

Continua Ó ESTADO fazen
do distribuições de valiosos li=

rroe, inclusive romances mo

rJernos, entre as pessoas que
condam de ·seu cadastro so

-:iaJ.
A� pessoas que ainda não,

haiam preenchido o COUp01t
que diariamente publicamos:
aoderão faze-lo. aBora, habi
litando-se, 'assim, a 'concorre

ram a tão interessante inicia
tiva realizada sob o patrocí
nio da LIVRARIA ROSA, à.

Deodoro n. 33, nesta 'CBpital�

As vãs ilúsões de uma soltelrona e

sua ferroz inveja destroem a felicidade
de um casal que se amava apoixonada
mente. Baseado neste assunto, que to

mou da reakdade, escreveu Aldous Hux

ley 1.1111 de' seus mais belos romances

"VINGANÇA PÉRFIDA", que, primoro
samente traduzido por Marina Guaspa
ri, está alcançando excepcional sucesso.

r

Maguados, ao erepusculo dormente,
Ora em rebojos golopantes, ora

.

Em de�maios de pena e de demora
Rios, chorais amarguradamente ...

'

Dese�ais regressar: mas, leito em fóra
Segms; e misturais pela corrente
Um prazer e uma angustia, entre a' nascente
De onde vindes, e a fóz que vos devora.

'

S�freis da pl'éssa e, a um tempo, da lembrança:
POIS no vosso clamor, que a sombra invade.
No vosso pranto, que no l1Jar se lança.

os Cjue vi vem de esperança,
os que morrem de .saudade. . ';�'.

.�.-

e uma iniciativa das que í'ícarão

marcadas pelo cunho da raridade.
num meio tão pouco favoravel ás

coisas da in Ieligência quan lo 0"

nosso, Quatorze escr-itores, tocos-
da melhor categoria intelectual,.
assinarão esse grande trabalno..

Da grande Historia da lüeratura estando assim disu-ibuidos de

brasileira, em quinze volumes, fru- acordo com as respectivas especta
to do idealismo e da visão da Edi- Iídades : 10 volume - Gilbertol'
tora José Olympio, e entreg-ue á Freyre - O ambiente social e de

direção do escritor ,e critico Alva- cultura, o meio' tisico e os elemen-:

ro Lins, serão publicados, ainda tos etnicos. 2° volume - Barreto

este ano, os dois primeiros vo lu- Filho - O pensamento filosofico e

mes 'já en tregues pelos respectivos cieniiiico, 30 volume - Abgar Re-:

autores. Esses volumes, na ordem miult Evohtção da lingua lüeraria:

cronológica, são os de nnmeros 6 e 40 volume - Paulo Ronai - In-:

12, respectivamente dos ,escriLore,s [luencias e correntes estranqeiras
Luis da Carnara Cascudo e Lucia 50 volume - F'ideliuo de Píguei
Miguel Pereira, e tratam, o primei- redo - A literatura portuauesa no

i:o da Literatura oral e o segundo B1'asil. 6° volume - L:i.lis da' Ca

de Prosa de ficção _( de 1870 a 1920). mara Cascudp - Litemtura omlr

Ambos já estão il0 prelo, e den- 7° volume - ISergio Buanque de

tro de poucos meses s'erão entre- Holand.a - Periodo colonial. 80""

gues ao publico. Iniciando' assim a volume - Roberto Alvim Correa

publicação dessa História da lite- ---:- Poesia (de 18'30 a 1870). 9° vo

mtura brasileira, o:bra arrojada pe- lume - Astroji'ldo Pereira - Pro"

Ia extensão' e pelo plano a que oIbe- dl'osa de ficção (de 1'830 a 1870)..

decen, a Editora José-
"

OlymPiO!100
volúme - Otavio Tarquinio

consagra-se definitivamente como de Sousa - Prosa (1830 a 187'1Y'

a maior ami.g-a ·estimuladora das hisloria, critica, ensaio; eloquen-'
,letras brasHeiras, pois 'que um cia,. jOl'l1alismo). 11° volume

empreendimento dessa' ordem -rog'e' Aurélia Buarque de Hol:;ll1da
de todo ao simples 'Plano editOri-j

Poesia. (de 1870 a :1920), 12° V.()-·

alou comercial, para situar-s'e ,no lume - I_,ucia -Mi'g'uel Per,eira �'

p'lano mais elevado de um empre- Prosa de ficção (de 1870 a 1920).
endimento de cultura. Será ',essa, 13° volume - rrrisLão de Ataide'

aliás, no futuro, - ao' lado da - P1'osa (história, critica, ensaio,

.criação da ,propria Coleção Docu- eloqllencia, jornalÍs\Do, de 1870 a'·

mentos Brasileiros e da Coleção :1920). 140 volume - Alvaro Lins

de Romances. Brasileiros, - a sua - Literat1l1'a contempor'onea (de
maior ,contribuição ao con'heci- 192D aos 1l0�SOS dias). 15° \'olume

menta do nosso passado lilerário, Biblíogl'rr([w e indices.

(Sob os auspicies ela Lroraria

'Rosa - 'nu« Deodoro, 33 -

r'
"A FLECHA PRETA",. empolgante

romance de aventuras e de amor, do
grande -escrrtor inglês- R. L. Stevenson
enêontra-se já em terceira' edição coin:
cidindo seu êxito de livraria oern o su

cesso. que no cinema está alcançando o

: filme "Coração I:le Leão", fiel versão ci-
, :nematográfica' dêsse belo livro.

!::i
I ES�á para vir a l:me um excepcional

�i!
,romance de amor: "A NOVA MADALE

ij!
i '.NA'" obra-pr.rnn de �Vilkie Collins, o cé

:/'// i l,e'bre ,autor ele "A Dama de Branco".

I/Este
J omance, um dos mais belos que

..' se. escreveram em inglês, foi traduzido

(
para o nosso idioma por J. Cunha
Borges.

GMA NOVA HISTORLL\.. IDA LITE

RA'DURA

! Rios tristes! agita-se a ancie,dade
De todos
De todos

�LAVO BILAC

\ , ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Doutor José B. Salgado de' O doutor José B. RalgaJG dfl>
OI i veira, JLl!Z de Direito 'da C9-: Oli veira, JL11Z de dire ito da Cornur
marca de Biguaçu, do Estado de'
Santa Catarina, na forma da lei, ca de Biguaçu, do Estado d e San-

!?tc.· ta Catarina, na forma ela lei, etc .

O -Ii'lme em sedes Faz saber aos que o presente Faz saber aos que 6 presente
eeli�al virem ou dele conhecimen- edita l vir/em ou dele conbeeirnen

HOXY: - Hoje às 3,45 hs. e 7,30 lo tiverem que, por parte de J01'- lo tiverem que, por parte 'de AU-

horas.
'

delina Alexandre de Jesús, pai' seu UUSTA. MARIA RITA, por seu

(Horar!o alterado devido a longa procurador o advogado DI'. Car- procurador 'o advogado Dr. Carlos

metragem).
los Loureiro da Luz, 111e foi dir i- Lameira da Luz, lhe foi dirigida

I da a petição do teor seguinte: - a petição do teól) seguinte: - Exmo.

Extraordinário lançamento um se- "Exrno Snr, Dr. Juiz de Direito sr. Dr. Juiz de Di rei to da Comar

riado completo em 15 episódios in ela Comarc,\ de Biguaçu. Diz, J01'- ca de Biguaçu, Diz, Augusta Ma",

partes numa só exibição.
.'

del iua Alexan d rc ele Jesús, brasi- ria Hi la, brasileira, natural deste

W h le ira, natural deste Estado, viú- Estado. residente e i-orntciüada
'.aITen nall - :vIary Ainclec -

va, ele jnoítssão-: elomestica, resi- no distrito de Antônio-Carlos, nes'-

Dave (Brien dente e domici liada no d istrito te Mun.icfpio e' Comarca de Bi-

A VOLTA DA ARANHA NEGRA ; ele Antônio Carlos, nesLe Munici-' guaçu, 1)0[' um dos
'

procnt'ado

Inimrgo dos bandidos ... abre pio,. por 11111 dos �eus advogados, ies, conforme procuração anexa,

lutas contra gangsters

J
conforme. procuraçao anexa, "em, vem, perante, V.· Exa. promover

. ". "
petan l e V. Exa., promovei' nma urna ação de uso-capião, nos ter-

O filme em serre cio dia com fa- ação de uso-capião, nos termos 90 mos do art i, 550 do Códigõ Ci-

tos do dia...
' artigo 550 cio Código Civil. A pe- vil. A peticionária vem possuindo.

Aventuras fantasticas ... ruomcn- �i�ionária ha mais de trinta .U?OS ha mais de tr-inta anos ínínrerrup-
.

," _ iníntqrruptos, mansa e pacifica- tos, mansa e pacificamente, sem

tos sensaciouars ... eruoçoes que mente, sem oposição nem reco- oposição, nem reconhecimento de

bolem com os nervos ... A aranha- rrhecimento ele elominioalheio, domínio alheio, um trecho ele ter-

volta prendendo em suas teias os ini- um trexo de terras,
-

como ras, como abaixo se declara, tor-

migas da Iei e da ordem... eleclara, tornando-o produtivo, nando-o ll'odutivo pel-o seu tra-

, .. .....
pelo seu trabalho, onde tem halho, onde tem sua moradia: -

Censura: Impróprio -ate ,18 anos. sua mouadia : -+- um terreno situa- um lei-rene situ3Jdo, no distrito

Preços Cr$ 4,80 - 3,00 do no lug'ar AnLônio-Carlos, neste de Ant('nio-1Cal'l.os·, com 115 me-'

No programa: _ A marcha da !Vlunicipio, com ,61,5 (sesSenla e tros de fi'erlte (cento e quinze me-'

vida _ 19 a _ naco Dist. Globo Fil-'
'uma e meia braças) ele 'frenle com tros), por eluzentos e dez metros

BO (cenlo e quarenta braças) de (210 metl'Os) de fundos, fazendo

fundos, I'azenelo frente ao' NorLe' Jrente ao Nade com Jordelina

... .. na estrada do:; canudos; fundos Alexandre de Jesús, fundos ao

lUTZ e Í10X r amanhã: _ Lem- ao Sul com tel'ras ele Augusta' Ma- .Sul com José \Veber, extremando'
ria Rita; extremando ao Leste ao Oes�e com Valelrmiro Rios e a

com terras ele Jos'é João Bpl'lls e .Leste com Jos'é João Berns e par

a0 oeste com Valdemil'o Lourenço te com Campolino
.

Elias. Assim
Rios. Assim requer á V. Exa. que, l'eql1el'·á V. Exa. que, na forma

na forma elo artig'o 1155 e seg'uin- cio at'tigo - 455 e seguintes d<l

lrs cio C ..P.C., se digne procedel' C. P. C., s'e cligne proceder elll

em. dia, hora e local designado, elia, hora e local designados, com

com ciC'ncia prév_ia elo Dr. Promo- ' ciencia prévia elo Dr. Promotor

A excitante histól:ia de ullla lllU- LOI' públ.ico, a jústificacão initio, Público, a just,ificação - "initio

Ihel' excitante... liti�", COlll o depoi.mento <las tes'-llliLiS" (l)om 0b depoimento das tes

temllnha� abaixo al'l'oláda .... , I'l'ilo emun las a alXO arroladas, feito
... _..... .. .. o qlle, jul�llC. V. Exa. a jll:il i l'ica- o qlle, julgue V. Exa. a justifica-

. HlTZ - dia 7 ,de setembro, lan-' (;ão, manelando citar: pessoalmen- \,'ã01 mandando citar, pessoalmen-

�mlll'llt() excepcional ..- .Jeannetc te; lJS mencionados confrontantes, i te, o;; mencionados confrontantes,
bem como o Hel)l'eSentanle elo bem como o Representant.e elo Mi-

NIac . Donal - Maurice ChevaliCl' Min istél'Ío Público, expedindo car- ni:;tério P) blico, expedindo-se car-

ta precatória, citatória para ia Vara ia precatória citatória, para a ia

cla ,Comarca fie Florianópolis, a-fim Vara 'ela Comarca de F.lorianópolis,
ele sel'rm citados o dominio ria l;niií a-fJm-de serem citados o domínio

,

,

na pessoa do Sr. Diretor e o Pro- da União, na pessôa do seu Diretor

.A
_

VIUVA AL.EGRE clll'ado[' Fi'scal da República, bem e a Procurador Fiscal cla Republi-
...................... " ..... ' ... como editais por f.1·inta (30) dias, éa, bem como editais por trintA

aos interessaelos incertos; para con- (30)· .dias aos interessados incer

te"tarem a açi10 ele uSl)-ca'pião, no los, para contestarem no prazo de

prazo ele '10 (elez) dias que se se- df'z (10) dias a que se se'gui[' ao

gllir ao termino do prazo do edi- término elo prazo, do edital, na qual
'Ial, na qual se pede s'eja declal'a- se pede seja declarado elomínio

do o dominio ela peticionária, so- da peticionária, sobre a aludido

bre o a I uelielo te['reno, para a te.rrt;no, para a transcrição, da res

lranscriçüo d:1 respectiva "enlença, pecLl\'a sentença, no Registro ele

no Reg-btro de Imóveis. Dá-se a Imovei�. Dá-se a presente o valor

presenle o valôr de Cr$ 2.100,00, de Cl'� 2.100,00 para efeitos fiscais.

para efeitos 'fiscais. N. T. P. De-, �. T. P. Deferimento. Biguaçu. 19

1"et"imento. Biguaçu, 20 de julbo de julho de 1948. (A�s.) Carlos

de .19'18. (Ass.) Carlos Loureiro Loureiro da Luz. Selada .com .. ,.

da Luz. Selaela com. Cr$ 3,00 es�- 01'$ 3,00 estaduais inclusive o selo

dllais inclusive ° '�elo penilenciá- penitenciál'io. Testemunhas: Pedro
rio. Testemunhrus: - Pedrd Hoff- HoJ'fmann, Ferneindo José, HoJf

-mann, Femando José UóHmann e mann e Manuel Silviera. Em dita

Manuel Silveira. Em dita petiçiío peLi\,'ão foi exarado o seguinte
.loi exarado o s'eg'llinte despacho: despaQho: "A. designe o Silr" E,�
_ "A. designe o 8nr. Escei \'ão cl'ivão dia e hora, afim ele ser fei

dia hora, afim de ser feita
.

a ta a justificação�querida. Inti

Jusuric�ção requerida. Intime-se. ml'!-se. Biguaçu, 21-7-/18. - (A�s.)
Bjgllaçu, 21--7-48. (As�.) Mal'con- MalJcondes". Procedida a justifi
des. Procedida a justificação, foi cação, foi esta julgada por senten

.esla julg-aria pOl' ,sentenl;a do teôr' ç(\, elo teôr seguinte: Julgo por

segllinte: - Jlllg'o por sentença a sentença a justilficação para que

jl1sliJicaO,ão para que produza seus pl'odnza seus devidos e legais efei

devidos _� legais e!·eitos. F�ç�n�-se l?�. Faça:n-.s� as citaçõo.'> re.que
as clta�'oL's' l'e'quel'ldas na. IniCIal; rJda� na Inlclal; quanto aos mte

quanto aos inte['.��_�aeloi';, deverão l'rssaôos incel;tos..._ dflverão ser ci

seI' ciladas por ejlIlal com o pra- tarlo.s por edital com o prazo de

• •••••••••••••••••••••••••••••• 1 zo ele trinta (30) dias, publicado 30 elias,' publicado tres Vezes em

tres (3) vezes em jornal da Capi- jornal da Capital e uma vez no

lal e uma (1) vez no Diário Ol'i- Diário Oficial cio Estado (arti.
cial elo. Estado (art. 1,55 � 1° do 455 § 'lo do Cód. Proc. Civil), jun
Cód. Proc. Ch:il), juntando-se aos tanelo-se aos 'autos uma via de

autos urna via de cadfl puhlicação. caela publicação. Intime-se. Bigua
Intime-se. Big-llaçll, 28-8-48. (Ass.) \:,u, 28-8-�8. (Ass.). José B. Salga
JosP B. Salg-arlo de Oliveira. E, pa- do ele Olivt'ira. E, para que c'he

ra qur chegue ao conhecimento ele gue ao conbecimento. de quem in-

qllelli interess, possa; inanda pas- trressal' püssa, manda passar () I •

sm' o. l)!'e�en/.e edital, com o prilzo pl'e)ente edital, com o prazo de 30

de tl'inLa (30) dias, ,que será pu· (lrinta) elias, que será publicadO
blicaelo e a ['ixarlo 11<1 foema da Lei. e a fixado na foema ela Lei. Dado

Dado e passado nesta Cidade ele e· passado Besta Cidade ele Bigua
Biguaçn. ao primeiro dia do mfs Çll., ao primeiro dia do mês de

'

••.•• :
. ••••. ••• ••• ••••• •.••••••••••

'de ag'osto do ano de" mil novecen- sett'l1lbl"0 do ano ele mil novecen-

• Los e Cjllilrenla e oilo. Eu, AI'arai los e quarpnla e oito. Eu, Ar{{'/'ai Ro-
• Romão d,e .Fadia, E,"c['i\'ão inte-I mão de rada, Esceivão inlerino, o

rino, o dacLilog'l'afei e snbscreyo. datilog'fafei e subscreyo..

(Ass,) JOSE' B.-�algael(,) de Qli- (As·s.) JosP. B. Salgaclo ele Oli-

\'eira, Juiz de ISiT-eito. \'eil'a, Jlliz de Direito .

,Confére com lJ. orig'Ínal a fixado. Con fére com o origina I .a fixado

no log'a!' dr> costume. 'Eu, Ararai Ro- no logal' de constume. En, Aral'ai
mão ele Faria, Esceivão inlerino. Romiío de FaFia, Escl'ivão inLel'i

o dactilografei, subscreYi, conféri rio., o datilogTafei] sllb�rl'e\'i', con-

e assino. f('1'J (' as�mo. '.

O Escr,iyi1o interino, Al'CI1'ai Ro- O T-:�crid.o i.ferino, ,41'a/'lIi Ro�

melo de Paria. 1!'!,rc. .te; Í"(ll'i(f�

Vida

PROF. NEWTON BRüGGMANN

;\.niversal·icl-se, hoje, o nosso p1'e
:zaclo c'onLerrâneo Prof. N.ewton

Brüggmann, Químico Industrial e

lenLe ela Escola Indllslrial de Flo-

l'ianópolis.
.

Ao natalicianle serão prestadas,
.sem dúviela, .expressivas homen,1"
,g-el!s ,pelas' seus numerosos amigos
e admiradores, às quais, com pra
zer nos associamos.

VIAJANTES

eocial 'tines RIT Z
'. ROI'Y; ,

.
ANIVERSÁRIOS

• SENHOlUTA·yA�DA CUNHA
Lente 'Inspetor Escolar;
- a exma. sra. d. Almeriuda de

"A data de hoje assinala o . ani- L' D íuna LI ra, espôsa tio 51'. Izrdro
, """'-l'�"írio natalício' da g-entilíssima .

,vv o
� de Lima Dutra;

oe graciosa. Sta. Vanda Cunha; - a exma, sra, cl. Maríeta Melo

])rendada' filha do 'sr, Danai Pi- Ma tos
'.

d i\"c ',espúsa o sr, diria Matos,
1'1:5 da Cunha, membro do DireLó- de 1 l dspaenan e a uane no na Lagu-
Tio do F.' S. D. em Rerituba, e de ua:

.sua exma. expôsa cI. JandiJ;a Pip8.S - a exrna. sra. el. Nad ir Cami
.na, Cunha, professora na mesma 10- nha Feire iru, espósa do sr. João
calldaelc, todos residentes em Sam- da Luz P'e rreir-à zelo f

. .

.
.

. .' .' ., so. UI1CIOna-

.b�ql1l, local idade elo refert�o DIS- "ia elos Correios e. Telégt.·afo�;
t)'lLo e Rentuba: , '.

j
- a gnnt il srta. Aalel o Silva, fi-

DesfruLan�o murneras am izad es lha rio sr. Euclides Silva, há bil al-

])elos seus virtuosos dotes de cora- faiate:
.

.cão a nataliciante receberá, hOJ' e -_ 'o Ii t·
'

,
.

(IS ínto jovem Fr'anc isco
;� mais pro{usas felicitações. I 'lei ra Júnior, filho do sr. Frunnís,
TTE. SALOMÃO DE ARRUDA co Meira;

CAMARA I d'
'

�

'. ..

- o l�tJnto [ovem Diogo da
. _� dat� d.e. hoje, assinala o anve1'-1 �jh'a, aplicado aluno do Curso

;Sill'lO natalícío do nosso prezado Cienl.ifico e 'auxiliar dêsí . d': ,'o .

L
.'

'Tt S I
-

•
.. e lc1lLO,

l�': I'lCIO . e.. sa o�ao de Ar,r�da - o distinto jovem Roberto Bar-

,c�mara, dlstmto ofICIal da P.ohcüa Z"l1,. filho do sr. Folix Barzan, co

l\hlILar do Estado� present.emente 1��'o[Jrü'lÓl'io da firma J<"ilomeno &
.exercendo as funçoes d,e Delegado LIa.;

'.

l1egional de Políc!ia em Lajes. i - a gracios� Maria Alic.e Flores

,

O aIllVel'SaI'lanle que é um mi-I filha do' SI'. Alcides Piores do co�
jllar correto ,e de esmerada educa- n'!ércio local. .

>

.ção .e portador ele in·vejável fé-de-I
,ofício, conta entre nós numerosas

.ámizades, que como nós, senti l'-se
.ão jubilosos pela oportunidade que

'propicia o evento, ele significal'-llle
.a� homenagens a que, pela sua dis

iinção, faz jús.'

bem. :. mas voces não viram nada !. ..

n�ta Hayworth mais encantadora e

provocante COIllO nunca- ao lado de
Oreun 'Vells

A DAMA DE CHANGAI

mes.

bram-se de "Gilda" -? ••

os

numa 1)1'il11orosa versão cinemato

\(rafica da celebre OpeJ'eta �Ie Franz
Debar..J

Prooedentes dr São Fl'ancisco,en
contram-se nesta Capital; desde an

tl'm-opLem, os nqs�os prestigiO
sos coáeligionários rs. .Antônio

l\IENmO MARIO-SERGIO i\lal;C�IS Krü�'er, Pref:it� Munic'ipal

P 1 1 I C '011VIO Nobl'eg'a, Pl'esldentt' da
-e o ranscUl'SO "da data natali-

(" 'I·
..

I I D' L"
.. .' ."

.amara 11 unrClpa �--C c o 11'.0 01']0

ela do mt.eressante MarIO-SergIo,. I PSD IM'
..

go >o··t " h' d
.

'd I ( o .,. . naque e J unlClplO.
re 1",1 �Ia, oJe,. a maIl' rUI O-I O sr. Pl'efeito Anlônio Krüger
sa al,eg:rla, o lar do nosso estimado ..
t. .

.

M
Jnz-se aC'Qmpanhal' ela sua ('xma es

eon erraneo SI'. Arl' I afra, Sécre- ,

". d C· E
• posa.

úU'IO a, alxa !'conomicJa e profes- Aos' distintos
_SOl' elo Instituto de Educação Dias
Velho e de .sua ,exma. espôsa d. Elí

J301'ges Mafra, pais do pequeno ani-
versúianle.

l)ós. ,

NASC [MEN'l'OS
Compm'1iJhando do júbilo

,Casa-Compro
Tipo "bungalow"; no centro da

cidade ou imediações, de preferên·
('ia com 'terreno na frente e fun

dos:
Detalhes e con6ições de negócio

para o Escritório Imobiliário A. L.

'Uves. Rua Deodoro n. 35 - Fone
784.

ela

hóspedes "O Esla

cio" apresenta seus cumprimenlos
C0tn \'otos de feliz es.lada entre

.. . . . . .. . . •••,<.•••• ',' ••••••••

Com o advento ocorrielo ont.em,
I)a Matemidade Cados Cort'êa, de

lima robusta menina, qlLB recebeu

o nOme de )/e\lsa Carmem, ('nche

se ela mais jpstíricadn e rlliciosa

a! cg"['i a' o lae do nos�o prczarlu con

l cnân.eo; Jorno Herllani .Pôrlo, .1 ns

pelar do Departamen(o elas Ntuni
Gipalidad.es e ele sua digna c�nsof'-
te exma. sra. d., Edite PÓrLo.
À i\eusa Carmem "O Estado""

forlYlula valos d.e venturosa ,e 10ll
ga existência e a seus felizaedos
pais cumÍ)rimenla com efuS'.lo,

g-arotada que, como nas anos an

teriores, ce1'lamenle lhe entoará o'
clássico ';Peli:. Aniversário", for
mulamos-lhe idênticos votos.

I'I:U" VOLUNTARIOS DA PÁTRIA N." 68 . 1,- ANDAR

Ag.eneia Geral para S. Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22�-Sob.
c. Posta.!, 69· Te!. ,.protetora»)

FLORIAN_,OPOLis

D . .b'ERl\A�.0INA AREÃO

Deflue, hoje, o aniversário nata

.1ício ela exma. Sl"a. cj.. f',ernandina
l:iteud.el Areão, virtuosa espôsa do
.1'OS80 prezado patríci; ·Prof. João
dos Sanlos Areão, competerüe Jns
.lletol' E�colar.

Mãe amantissima de numerosa

família a qllem transmitiu intactas
.tedas as suas yirludes, a disLin'la
clama. que desfruta entl·e. nós, de'
.largo e seleto cÍI'culo de amizades,
verá, c.ertamentc, reafirmados ho
je, alravés ele múltiplas homena
gen�, às' quais prazerosamenLe nos

"aSSOCiamos, o aprêço ,e a estima de
.que goza.

SERViÇO DE
METEOROLOGIA' ,

PreYisiío do tempo, até 1 i horas
.••••••.•••.••• •.•••••••••••• do dia 'I.

FERIDAS,. REUMATISMO E Tempo: Bom, coni nebulosidade.

PLACAS SIFILITICAS �('\ oeil'O.

EI·· d N
· TempeJ'atma: - Em elC'vQção

IXlr e oguelra Vento,;: - lwr,dominarfío os do

j
qlladrante norte, tl.'esco�·

Medicação Quxilitllr no t t '1'
'

ra amante;. empp�'a�l1ras; extr'�ma� de' ho-
da .iiI iii Je: - Maxlma 20,0 M1l1lma 16,3

FAZEM A:\08 HOJE:
. a dislinta srLa. i\1aria-Luiza Ga

ma, comp.clente e dedicada lJI'ure�
,sara lJrim{lria, filJ1êl do saudoso
desembaI'gadoJ' Ayres l+ama.
- o .sr. �-I..dalllo Vieira, allo i'un

.eion,\rio rio Banco Jnco;
- a cxma. Vva. JOM'fillU B. Sa

k'nl. IH'O[Jl'icl;íria cllJ "J.'olo-Stu
.,di(j";
- a eXI.na .. -irél. d. :\1aria _\.l1lrlia

Pedl'oso, e�pt,sa do SL H.oberlo P.e
clro:,:o, fUllCiollÚl'iO Estadllal allo
sent,:r!o;

_,

- () sr. Orlando Costa, agente da
EIll'l['f'sa Ll'u<!PI' de COI1"tluçãu';
-. o sr. lH'Of. Celso ]1illa. compe

. )
'" .....................................................•

•

AVó!. MÃE! FILHA! TODAS DEVEM USAR A

(O REGULADOR VIEIRA)
A mulher evita dores:
ALIVIA AS CóLICAS UTERINAS

Emprega-se com vantagem para com

bater as irregularidades das funções pe
riódicas das senhoras. É calmante e re

gulaclor dessas funções. "

FLUXO SEDATINA, pela sua com

provada eficácia, é muito receitada. Deve
ser usacla com confiança.
FLUXO SED�TINA encontra-se �}n

Ioda ,parte. (87297)

E D I T A -L' EDITAL

p
-'

aoa r

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

mudou para a rua Nl'NES MACHADO nO 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 •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Info�·maçõe8
,\

Expresso São Cístõvão - Laguna
7 horas.
A4to-Vlaçlto Itaja! - Itaja! _ 111 ho

ras.

Expresso Brusquenae _ BrulQu. _

16 horas.
-Expresso Brusquense _ Nova Trento
- 16,30 horas .

Auto-Viação Catar-inense - JoinvUe
- ., horas.

Auto-vtacão Catarln'lmllfl _ Ourit1'ba
- 5 horas,
Rodoviária Sul-Braaíl - POrto .Alegre

- 3 horas.
Rapido Sul-Brasüetro - Jo'invll. -

Ii.s 5 e 14 horas.
-, TIDRÇA.FEIRA

Auro-Viação Catarfnense _ POrto .Ale.
gre - 6 horas.
Auto-Vlaçã'o Catarmense - Cu1"itlba

,_ 5 horas
Auto-Viação Catarinenae

,_ 6 horas.

Auto-Víação CatarlnenH
- 6 horas.
Expresso São Crlatóvão _ Laguna _

7 horas.
Empl'êsa Glória - I..quna - 71A1

'! 6'h horas.
Expresso Brusquense - Brusque --

16 horas.
A',to.Viação Itaja! - Itaja! - )11 no

ras.

Rápido Sul Brasllelro - Jolnvile - u
) e 14 horas.

QUARTA,FERA
Auto-Viação Catarinense

- 5 horas.
Auto-Viação Catal'imlDae

- 6 horas.

Auto·Viação CatarlnenH Lagurut
� - 6,30 horas.

I
Rápido SUl, Brasileiro

- Jolnvlle - l.
, 5 e 14 horas.
.: Expresso São Crlstovlo -- Laguna _

;; 7 horas.
.. Expreseo Brusquensp. - Brusque '

.. '16 horas.
'

Anúncios mediante contráto. � ,Auto-Viação ItaJa! _ Itaja! - 111 'ho-
ras.

Expresso Brusquense _; Nova Trento

O
... -.. - 16,30 horas.

S originais, mesmo nao ? Rodoviãrla Sul Brasil _ POrto Alegre
publicados, não serão �

_,1: horaa,
QUINTA·FEmAdevolvidos. Auto--Vlação Catarinense

� A l·
- - Alegre _ 6 heras,

, cnreçao nao se respon- .. Auto.Vlação Catarlnense

;}
sabiliza pelos

conceitOSl
"I - 5 horas.

.. Auto·Viação CatarlneoH

�
emitidos nos artigos _ II horas.

assinados. A\lto'Vlação Catarlnense _ Tubarlo
_: a ·horas.

.

",-_._..__..._•.,.... ..........t....._._-- _ �,��V::o���. 'Catarlnen.. - Lacu:na
,

Expresso São CrlstoyAo - Laguna -

7 horas.
Emp�sa Glória _ Laguna _ II 1/2

e 7 1/2 horas. '

Expresso BrusquenH - Brusqu. ',
t6 horas.
Auto-Viação ItajaJ - Itaja1 _ UI ho

rlls,
'

RápldG Sul Bre.silell'o _ SoinyUe _ AI
15 e 14 horas.
Empresa Sul Oeste I.tda - XapecO - ..

- II horas.
SEXTA-FEmA

,

RodoTlAria SUl Brasil - POrto Ale«"
_ li horas.

'

Auto·ViaçAo Catarlnense
- 5 horas.

,

., Auto-Viação Catarinense
- II horas.

Auto·Vlação Cllitllrlnense _ LaJruna
- 6,30 horas.
Expre�so São OrlstovAo _ Laguna _

horas.
Auto-Viação lta'.1 _ ltajai _ 16 ho

ras.
, Expresso Brusquense
16 horas.
Rápld<l Sul Braslleiro - Joinvlle

à8 5 e 14 horas.
BABADO
Catarlnense

FERTILIZACÁO DE TERRENOS
Interessant�s experiências têm si

do feitas na Estação Experimental
da Universidade de Bristol, em Long
Asbton, na Inglaterra, com o obje
tivo de se alcançar o máximo de efi
ciência na fertilização do solo 'por
meio de produtos químicos.

Os cientistas demonstraram, com

pleno êxito, que o crescimento d�s
plantas, assim como sua produÍlvI
dade, pode ser regulado inde.pen
dentemente de consideração refe-

,Domingo rentes ás estações do ano, pelo en,-

PANAIR _ 10,40 _ Norte E.crit6rio e Re.idencia prego adequado de certos produtos
Rua Tiradent.. '42.

I
químicos. Esses produtos químicos,CRUZEIRO' DO SUL - 11 00 FONE •• 1468 classificados como "hormonios" ou

PANAIR - 13,50 Sul.
'

"substancias reguladoras do cl'es-

,------_:- ..._�_:_:.:==============� cimento das plantas" devem ser

I fornecidas cuiBadosamente, pois o
d 't' d'

-
,

A -,' menor descuido poderá acarretar Ven e-se em o lma,S con Içoes.

DI'VULGA('A'O consequências desastrosas. As expe- Dimensões internas: Altura 61"

riencias mostram, de maneira deci- ctms. Largura 47 e 36 fundos.

I,
I sh'a, que é perfeitamente possivel Trata-se à Rua Conselheiro Ma-Revisia do Paraná para o Sul do Brasil I obter uma bôa colheita dê tomates

fra no 35 _ nesta cidade.Intercâmbio Cultural
.

cm pleno inverno.

Economico' Finapceiro BOM NEGOCIOPubliçidade 'mensal. - Assinaturas e Anúncios.
:Jara quem possue de Cr$ 10,000,00 até Cr$ 100.000,00 renda

f CAIXA POST AL, 77S CURITIBA .

�.rta de 10'(. ao ano com recebiment.o de ;u.-os mensais.
Informações nesta redação.

R�L��!���?,
. João Pinto n.·1í

Diretor: RUBENS A. RAMOS
Proprietário e Dir.vGerente

SIDNEI NOCETI
Diretor de Redação:
GUSTAVO NEVES
Chefe de Paginação:

. FRANCISCO LAlVIARQUE
Chefe de Impressão:

JOAQUIM CARHAL DA SILVA
Representante:
A. S. LARA

Rua Senador Dantas, 40 - 5°
andar

Tel.: 22-592-1 - Rio de Janeiro
RAUL CASAMAYOR

Hua Felipe de Oliveira, �1 -

8° andar
Te!.: 2-9873 - São Paulo

ASSINATUR-AS
Na Capital

Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Mês, Cr$
Número avulso .. Cr$

90,00
45,00
25,00
9,00
0,5.0

No Interior
Ano ; CrS 100,00
Semestre Cr$ 80,00

.

Trimestre Çr$ 35,00
Número avulso .. Cr$ 0,60

Viação Aérea
Horário
Sigunda-f�i'l'a

PANAIR - 10,40 - Norf,e
_

VARIG - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 � Sul
CRUZEIRO DO SUL .....,. 13,55

Norte

Terça-feira
.'.-,ij\ - 10,40 - N.rte
"I.EIHO DO SUL - 12,00-

�orte
VARIG - 12,30 - Sul
PANAm - 13,50 - Sul

Quarta-feira
PANAIR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - 11,00

No:rte
VARIG T 11,40 - No�te
PANAIR "'"7 13,50 - Sul

Quinta-feira' ,

PANAIR - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
yARIG - 12,30 - 'Sul
CRUZEIRO DO SUL

Norte
CRUZEIRO DO SUL

eul

13,55

15,30

Sexta-feira
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

l'lorte
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - ,11,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sl\l

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

Norte

lltei�
METODOS MAIS EFICIENTES NA

AGRICULTURA NORTE
AMERICANA

A produção de 'cada agricultor
americano é hoje suficiente .para
sustentá-lo e a 13 pessôas e meia,
ao passo que em 1820 o trabalhador
agrícola médio dos Estados Unidos
só podia sustentar mais 3 pessôas e

meia, além dele próprio. Levando-se
em, conta um periodo mais recente,
os últimos.Sü anos, a produtividade
agricola norte-amet-icana apresenta
um aumento por homem-hora de
,1 % vezes. Estes cálculos do Depar
tamento de Agr-icu ltura dos Estados
Unidos refletem nitidamente o gran
de avanço em eficiência de. produ
ção pela comunidade agrícola ame
cana.

Êsse progresso significa maior
produção por trabalhador, por hec
tare, por animal, por unidade de
fôrça ou por unidade de maquinaria.
O agr-icultor americano teve, pois,
ensejo de fazer face às extraordi
nárias necessidades alimentares das
duas guerras muridiais, estando hoje
em condições de alimentar e vestir
uma popul�ção interna em cresci
mento e, além disso, de enviar su

primentos a povos famintos de ou-
tras terras.

'

Métodos mais eficientes fizeram
que a produção agrícola americana
aumentasse em 75 por cento no pe
riodo de 1910 a 1947, com menor
número de trabalhadores e virtual
mente a mesma área de cultura, mas
com emprego mais intenso de adu
bos e sementes de melhor qUalidade.,A característica marcante dêste pro-

F d V 8 PULVERISADOR PARA A AGRI-
gresso foi a substituição da fôrça de ar CULTURA
tração animal pela fôrça mecânica '

�
A firma E. Almann and . Companydos tratores, caminhões e outras má- Vende-se um usado, tipo FUR- Limited, de Londres, lançou ao me�-quinas, com grande economia de

GÃO: I cado um pulverisador para a agrt-
tempo e mão de obra. cultura de funcionamento elétrico,Dessa forma, a produção viu-s.e Ver e tratar na -Cia. de Cigarros

I que
tem uma capacidade de 318 qui-aumentada de duas manerras. A di-] Souza Cruz' _ Rua João Pínto 16. los.

minuição do número de cavalos e
- ,

I A máquina denominada "Klin
muares nas fazendas e em outras •................ ..............••

kloud" pode funcionar com todas-
á!,eas do campo libertou mais

.

de Eser,- t'õ rI·O de as espécies de'materiais, i�clusive5b.OOO.000 de acres de terras cultiva- .

_ pós para matar ervas daninhas, e.
veis, que eram utilizadas como' pas-

Ad
'

_ é dotada de caracteristicas muito
to, destinando-as à produção de vi- 'OeBela engenhosas, inclusive uma valvula
veres e fibras para o consumo hu- especial; mediante. a qual se podemano. Concomitantemente, houve DRS. íutroduzir no ventilador da turbi-
notável aumento nos níveis de pro- na de soprar ar quente ou frio, de
dução e eficiência, graças ao em- José Pi'llós P�e·i'ra maneira que o pó a sei' lançado pos-
prego de moderno equipamento me- Seb�stião Adroatêk» Pereira sa ser previamente aquecido, se. J
cânico. Em consequência, o rendi- h'ollver necessidade. '

mento real dos :rgricu!tores melho- Gabriel Pereira Borges Fortes o motor tem uma potência de 630
rou de tal forma que. se compara H. P. podendo ser empregado para
favoravelmente com os sallll'l(:s Rua Vigário José Inácio n'. 358 fins estacionários.
reais dos traba.lha�ores industr-iais

Porto, Alenre- "._' Rio G. âo Sul _.' .. "." .. " "" -> :> ..

.americanos. @i
UHEVROLET _. ESPECIAL DE.

, LUXO 1942
'

Credito Mútuo Predial
(Dar muito, com o pouco de muitos)Horario das empre ..

sas rodoviarias,
Propríetárjoq: J. Moreira & Cia.

" . �

Praça 15 de Novembro, 22 -, 2° andar Caixa Postal, ';)
Tels. 1324/1388 - End. Telegr.: CRETOMUTUO - Florianópolis - S. c.

x x x
�EGUNDA·FEIRA

Resultado do 16° Sorteio do Plano "'B", realizado à 1° de Setembro
de 1948.

xxx

Prêmio maior em mercadorias no valôr de Cr$ 6.QOO,00 - Cader
neta 11. 17.022.
APROXIMACõES SUPERIORES APROXIMAÇõES INFERIORES
Em.Jnercad;rias nq valôr de Em' mercador-ias no valôr de

CI'!3 1.000,0!') cada uma ces 1.ÚOO,oo cada uma

Caderneta j�. 17.023 Caderneta n. 17.0-21
Caderneta n. 7.458 Caderneta n. 7.456
Caderneta -n. 25.161 Caderneta 11. 25.\59
Caderneta n. 3.080 Caderneta 11. 3.078
Caderneta n. 36.737 Caderneta n. 36.735

O resultado acima é, do sorteio do mês de Agôsto, que foi extraido
dos cinco primeiros prêmios, da la extração da Loteria Federal, reali
zado no dia 10 de Setembro, de 1948.

AVISO - O próximo sorteio realizar-se-á no dia 29 de setembro,
Florianópolis, 10 de Setembro de 1948.

.

VISTO - Dante C. Neiva, Inspetor- Auxiliar de Clubes de Sorteios.
P. P. J. Moreira & Cia., Proprietários.

Jolnvlle

'.l'1JbarAo

Curitiba

Diariamente entre

Fpolis .. - Ilaj aí ..Joinvile-Curitiba

Joinvu.,

POrto

Curitiba

JOlnyUe

AGENTES
, , .

Fiuza Lima & Irmão

Vende-se de 4 portas em exce

lentes condiç-ões, côr verde (duaa
lona lidades), equipado com óti

mo rádio "Delco ", faróis de ne

blina, farolete lateral, ventilador a

forrado com palhinha americana.

Preço - Cr$ 55.@OO,00. Tratar á.

rua Bocaiuva 1, diáriamenllil até

'ás 11 horas.

Viage tom· conforto
pelo

\

«RAPIDO' SUL .BRASILEIRO»
Curitiba

JoI.nvile " " " ,,'. " " . " " " " " ....

N'O\TO'S' ·,�1.ET.�T.s PARA. A INDUS-
TRIA

WASHnGTON, (USIA) - Me;
tais inteil'amen!;e novos e inoxida
veis e,tão sendo pl'oduzidos em

dois e,sLalbelecimenlos mac!elos do

BUl'eaLb de }\']jnas dos Estados Uni-·

dos. - 0, litanium e o zil'conium.

O l�l'imeil'll, cerca de um ano á.

fl'en tê do segLl'ndo 'cm aperfeiçoa
menlo, tem mais ou menos a meta
de rio pe.so especifico cio a(.'o corIl

poucu cal'b01;o sem liga, mas é

duas "eses mais í'orte do que este.

Comparado ao aluminio, ri pouco
menos de duas yeses mais pesado
e duas veses mais l'eúslente por

corlr lransversal. Alem disso, não.
é o tiLanium alLei'avel pela ação
ela agua Oll do \'apOl' salgados.
Amostra" clesse novo melai eslão

sendo distribuirias á i'ndustl'ia pa
l:a expel'iel\cias sobre seu possi
"el cmp ['ego na fa1bl'icação de es

Lru lUl'as metalicas, engrenagens.
molas, cabos, e nas cobeduras das

azas de a\'Í50.
O zil'conium, produzido em me

nores quantidades, é cerca de

Ires yeses mais p'esado que () alu

minio mas é ainda mais le\'e que
o aço, não é alacado pela fprru
gem e ,llo<;;;�'e g'l'ande reSistencia.

:E alta 111 ['nle prop I:io para a fa

bricac,ão de turbtnas. C.

TINTURARiA 1
Só a "CRUZEIRO"

dentes, 44

I' Auto-VlaçAo
- 5 horas.
RápIdo Sul J3rasllelro -

às 5 e J9 hora8.
- II horas.

Auto·Vlacão Catarinense
_ 6 horas.
Auto,Vlação CatarLnen,ee - 'Tubarão

- 6, horas.•
EXDr�sso São Cr1stovão _ Laguna

7 horas,
Expresso Brusquense' - Bnlsque

14 horas,
Auto-Viação Itaja! - ltajal _ 13 ho,

raso

Expresso Brusquense _ Nova Trento
- 9,30 horas,
Expresso GlórIa

e 7 1/2 horas. •

,.;.. CurItiba

JoinvU.

-IJoinVile.

•

•

Laguna - II 1/2

DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA
e

.

DR. cAinos LOUREIRO
.DA LUZ

ADVOGADOS

PASTA DENTAL·
ROBINSON

Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
'Crim. • cível

Con.Utuição d. Soci.dad••
NATURALIZAÇÕES
Título. D.alarat6rlo.'

Escriténjo: Ruà João -Pinto
n"O 18 -. Florianópolis

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO

«SILVEIRA«

Tlr...

0' ••• " ••• ,,····· ...... " •••• """" ••

(� YALE nu ITAJAl
Procurem na Agh,ela

. Progresso,
. LIVRARIA 43,�

ROSA.

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE o O Z E O E AGOSTO
1 PROGRAMA DE FESTAS PARA O MÊS DE SETEMBRO

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

-�F�A�B�K�l�C�A-il�E-t�:U�'��l�'U�H�U��-\�P�H-!)-�-_---��---------�����--
TA P. FABRICAR)

Vende-se

'<'Maq;1Ínário c-s 250.000,00
;;f'rédio, Imoveis Cr$ .90.000;00
·:Situada em Campo Alegre - S. C.
'Vende-I><:: ti). só maquinário

. Informações com A. Wehrnuth _

>'Brusque - Santa Catarina'I.
\

...

.

"VfR(iEM ES�E(IAUDADE"
WETZEL INDUSTRIA.L�JOINVILLE (Marca

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

. ,
.

... �, /

� .

VIAGEM

Muitas felicidades pelo nascimeBI········
..

VENDÉ�SE
.

to de seu ,filhinho I "

M
-

Ih
Um bonito grupo estufado Com

as, nao esqueça que o me OI • .

t
'

"PIMPnL
tr ês peças e mesinha ele centro,

presen e para o seu '" HO'"

t
.

.

d t d CR""DITO completamente novo. Ver a: rua
e uma' ca erne a o.,.;

.

MUTUO PREDIAL.
Almírantd Lamego 9.

. I

SENHORITA!
A ultima creação em reiri

gera�te é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preterindo-o está

acompanhando a moda.------�--------------------------------------------
�.......•............................................
· , .
• • ..IIi6."' ......._. •
• , DR. •
• •
• •

:1 A. DAMASCENO DA SILVA !
: ADVOGADO :
• •
• •

: AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS :
• •
• •
• Praça 15 de Novembro, 22 � 2° ando •
• •

I, :'. (Edifício Pérola) •
• •
• •
• Fones: 1.324 e 1.388 •
• •
• •

: Florianópolis - Santa Catarina :
• •
� �
.....................................................

Terrenos em Coqueiros
Vendem-se diversos, cem chácara, á beira-rnar ; diretamente ou

4)or intermédio e sob financiamento dos Institutos..
.. Planta 8 informações - Rua trajano, 16.

Drs. NUNElS VARELA e ANTENOR

TAVARES

Advogados
Causa clvels comerciais, -naturalt
zações, consultas 'e pareceres
Das 9 ás 12 e' das 16. ás 18 horas

Escritório: Rua Trajano, n. 33, I?

andar

Florianópolis

• o:�. • • • • • • • • • •• • •••••••••••••••

�orveteria -

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

Rua João Pinto n. 6.
........................ 0'0 •••••••

VENDEM-SE POR MOTIVO DE

Móveis de sala," em perfeito es

tado e de quarto, 1 rádio marca

Esparto - móveis, diversos reló

gios de -parede antigos, Ludo em

perfeito estado, 1 cristaleíro e di
versas louças e mais alguns' obje
tos. �",�,��< "'"

-; Tra:tar á Rua Bocaíuva, 13

LEIAM A RE:vISTA
O VALE DO ITAJAt

Ouçam, diariamente, das 12 às 13 horas
ZV()-9 - R,ÁDIO TUBÁ

"A Voz das Terras de Anita"

Frequência 1530 klcs. - Onda de 196 metros

TUBARÃO' - SANTA CNfARINÁ
- -

........ -
,

ORIENTE racionalmente sua
:

publicidade, tornando-a
intcnsa e' profícua

Um veículo de grande utilidade e ao seu alcance lhe é oferecido
pela onda da IYH - 6 •

RADIO DIFUSORA DE LAGUNA
� 970 kilociclos - 309 metros -

Para dedicatórias musicais procurar o sr. 'Valdir Brasil, à Rua
Fernando Machado 3.

NOTA: - Estes pedidos deverão ser encaminhados com 3
dias de antecedência.

............. i •• " !. "fI ...... , ••••••••

.�

, ;'

Trons'porteslregu ar s de cargos derpôr to de
�

SÃO .FRANCISCO DO SUL para NOV! rOBI
Informações com os Agente.

Flcrisnópo'" - Carlos HoepckeS/A - 01- Telefone 1.212 ( Eni. t e leg ,

Sso Franciaco do Sul - Carlos Hoepcke S/A -CI - Teleloae ') MOO � & MACK

o Sahão
,

1
I

lA

t
i

_

Relojoària Progre1so
de JUGEND- GJ> FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
ktEMBLLbO POSTAL

Faça seu pediào por carta ou telf;!gromél e 'pague
sómente quando receber.

I'

. ,

N. 27 cr$ 350.00 .

Reloqio su,i·,.o· com pul.eiro
da material pla.UC9. 's rubI.

Folheado em ouro'
N, 27-A cr$ 580.00

O me.mo com 15 rul!.ia e vidro·
CaixCl da niquei.

'

grono moderno
No.soe relogiOll aão acompanhado. do. r.apecti,o. certificQdo•

de garantia.
PEÇAM-NOS' CATALOGOS •• 'ENVIAMOS GRATIS

JUCEND & FILHO ,

Curitiba - Pro�a Tiradentes zro - PCl'aná
'

H, 14 cr$ 20000
Suiuo com pul.. ira de ma

terial pla.etico,
Montado .em 4 rubI.

MarcCl Valv e Focafoak

Guia do 'Paraná
Publica relação d9s comercíantes ,6 industriais com seus ende

re.Ços.
.

Cada guia é vendido acompanhado de um mapa rodoviário do

Paraná e Banta Catarína.

Redação': Rua Prudente de Moraes, D. 626. - Curitiba,

LOJA DAS CASEMIRAS
Especializada em artig'os para

· homens
RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMiRAS NA

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

PARA HOMENS
ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tud,O pelO menor preço',da praça
.Ir Fa�a oma visita à I aessa Casa e verifique

, nossos preços e artigos
-------------- .__ .._- .. - -_ ..-

D,A TI LOGRA FIA
Correspondencla
Comercial

Confere
Diploma

DlREÇAo:
Amélia M Pigozzi

METODO:,
Mollerno e Eltcienta

RUA ALVARO DE CARVALHO.' 65

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

Ofertas dando fontes de referencias a "TECIDOS". Guarda-se sigilo.
Caixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital.

,

regia:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



de PEDRO PAULO MACHADO

S,eluação em tornó do tMssico
AVAI- X FlGUEIRENSE

pecnato, portanto de grande' ím
pot-Lãncia.

O F'igueh-ense rehahilítou-se com

pletamerrte dos dois u ll.imos reve
zes ao sobrepujar o Paula Ramos
por contagem expressiva, Também
o Aval conseguiu derrubar o 'cam
peão de 47 e a presença, no gra
macio. fr�nte a frente, ·dos dois
vencedores cio "onze" paulaino se
rá motivo de satisfação para quan
los apreciam o nobre esporte da
pelota, visto que espetáculos de
proporções gigantescas como o que

·Rdiada a exibição dos tampeões brasileiros em Santa Catarina
Como é do conhecimento geral o dr brasileira, a ·exlblr·,'e na capital barr.iga- rivelmente contra as in tençôes da FAC CIdade que precisa ser decidido afim ele rina,'E o Pre!j1dente da FAC talegrefou.

Osmar Cunha, Presidente da benemérita I verde, I
pOIS as chuvas constarttes que, nestes ser dísputado o campeonato estadual que ao Pr-esid s n te ela l\ederação PaulIsta �e

Federação Atlética Catartnense, convidou Até as datas já tinham sido acertadas,
ú

ltlrno s qumze dias, �lesabaram sôbre será realizado em .Io irrvi le nos d18S 11' e Vol e lbol solicita�1do adi;llTIento para da-

.a Seleção paulista de Voleibol, campeã Entretanto o rnau tempo conspirou ter, F'Ior-Ianópol ts prejudicaram' o certame da 12 de setembro, ta a ser mar-cao a oportunamente,
O certame da FAC que deveria estar

A FAC, ao que sabemos, vai estudar
terminado no dia 31 de agõsto teve de

novas datas, que serão possivelmente OS'
ser transferido, sucessivamente, çm ai-

últimos dias ele setembro ou prtmeíros
gurnas ele suas rodadas, e só Estar ter-

dias de outubro.minado no fim, desta 'semana, ou seja
,

ASS1'ITI, ele qualquer modo, os catadolá, para o d ia 7 ou 8 de setembro, Isso

mesmo se o tempo continuar. nenses terão opor tunidade de aplaudir 0:$,

Dêsse modo, não houve outra altsrna· notáveis' voleibolistas banden-antes, que,

ttva senão a transferência de datas para invictos, conqu lstaram o Campeonato
a extbição dos paulistas em Santa Cata- Brasileiro.

No maior embate pebolistico do
ano, deverão defrontar-se na do
mingueira de amanhã os tradicio

,

nais rivais do "soceer" catarínense
Avai e Figueirense.

Cem-par-cento sen acional, o
"rnatch " entre o pelotão azurra e o

"esquadrão de aço" está despertan
do interêsse desusado e vivo entu
siasmo, prometendo fazer passar
pelos portões do estádio da F. C. D.

I uma grande e entusiástica assis
tência.

'Prata-se de uma padida de cam-

estamos anunciando será uma pe-
na deixar de preseuc iar. ,vez no Brasil, pela
"Aguai-demos ansiosos a empol- COMPANHIA VIENENSE D'E ES-

gante peleja marcada vará' a tarde PETACULOS JUVENIS
dominical.

.

-' Não é teatro ncm cinema, mas
ALDO FER:lA::I/�D�S nr R I (;TH. r '.. O luma nova atraente modalidade de

'ÜLA� SICO I cspetaculos l
,

O "classíco" Avai x 'FigL;l'irense I .

JUCA E CHICO. r '

em disputa do campeonato ela ci- secindados por Max & Morítz - I'io

da:I.:' . e��t�gol'Ía de ])�o1'is,sjOnais, I Fritz �iL1va Bolte - Alfaiate, Bosck
sera .rl i: ig+do pelo arbitr-o Aldo e professor Lacmpel!
F'ernandes.

C
.' {' I R' . o

'

'L'_, cnurro e uuarc a oupas pg-

g.ações. mios, n0S salões da Harmônia Ly- cará mais dois árbitros.
OBSERVAÇõES: - Çhegad' -

na, aos vence.dores, pl'Ocedendo-se Florianópolis, 26 de Ag'ôsto de
As delegações representativas ,(ieve- seguida uma soirée, como homena- 1948.
rão regular a saida afim de ch9ga- gem dos esportistas de Joinvile ao' Osmar Cu�a, Presidente da Fcde
FfDl. a esta cidade ils 9',00 horas do Exmo. Sr. Governador do Estado, ração Atlética Catarinensc.
dia 11' de Setembro. autoridades oa F. A. C. e delega-

estandartes.
- Arth�r Paulo Lange

Oficiais: - Os árbitros, fiscais, - Benedito Campos
apontadores e cronometristas e jui- 1- Hodolfo Meyel' •

7es de linha serão sortearias por _ Hugo 'Weber •.

esta Liga, com a devi,rJa anteccdên- Joinvile, l(i de Agôsto de 1948.
cia c seL-ão levados ao conhecimen-, Cap. 'Domingos da Costa Lino �So
to dos clubes por ocasião da reu- brinho, Presidente da LANC.
nião dos representantes.' APHOVADO cOlil. os seO'uintes
Prêmios: - A cargo da F. A.' C. A.CHESCIlVIOS:

'"

_

Soirée:
T burante a soirée se- 10 COND'CCAO: - Por conta dos

rar apresenta�os numeras ele baila- clubes concorrentes.
dos, conjuntos orquestrail;, canto- 20 ESTADIA: - Por conta ela L.
res sllO'w humoristico, 'etc. nos A. N. C. até o máximo de 10 (dez)jnfervalos d'as danças.

LIGA ATLÉTICA NORTE·
CATARINENSE ,

I \

.PROGRA:VIA PAHA O CAí\IPEO�A-

TU ESTADLAL DE 1!:J4�

Dia 11-9-48:
14,00 horas - .Desf'i le..

14,30 horas - Inicio do primeiro
jogo:

1° Jogo - Voleibol Masculino
2° Jogo - Voleibol Feminino
3° Jogo - Voleibol Masculino
4° Jogo - Basquetebol Masculino,
Dia 12-9-48:
8,00 horas � Inició do pr-Imeir-o

jogo:
10 Jogo - Voleibol Masculino
2° ...Joso .:,_ Voleibol Feminino
3° Jogo - Voleibol Masculino
40 Jogo - Basquetebol. Masculino.
14,00 horas - Inicio do primeiro

jogo:
1° .rogo - Voleibol Masculino
2° .Tog� - Voleibol Feminino
3° .Jogo - Voleibol Masculino
4° .Jogo - Basquetebol Masculino ..

18,00 horas' Campeonato de

Lance Livre.

20,00 horas Soirée oferecida

pelos filiados da L. A. N. C. ás dele-

Reunião: - Ás 10,30 horas, do

dia 111 haverá uma reunião na sé
de ,da LANC., entre as autoridades
e os representantes das delegações
concorrentes, afim de se l)roceder
ao sorteio dos jogos.
Desfi le: - Antes do inicio dos

jogos do Campeonato, haverá UIll

,desfile dÇls delegações concorren
tes, . pl:ecedidas pelas auotridades da
F. A. C., corn a partiçipação ,de to

dos os fil�ados da LANG" com. as

suas secções masculinas, feminina,
juvenil e infantil. As entidades e

dubes conduzirão os respectivos

Encerramento: - Ás 20,00 horas
fk domingo sel'ão entregues os pr�-

I Preço Cr$ 5,00 (Unico). Nac.
Censura "LI"RE" - Preços:

,' ' ".". Cl'$ 4,00 - 3,90.
ções naquela cidade. Às ;) c 7,30 horas. Imp. 10 anos. '

Amanhã confrontar-sc-'l. f'Otll o �his uma erandc apresentação -la l. , , .. . ,. . .

conjunto do, E. C. Couc.ud i:1 e? \:
.

"'. . . .

. � 30 1terça-feira voltara .10 mesmo local' -O \1 h. Centm � Fax. ,AS I, ioras.

para Ulll novo confronto, possível- O filme que deixará saudades! Colossal Programa
mente 'com o mesm.i adversário. Urna sirupática e terna hlstór ia 1 - Um filme cheio de mistério

que é um verdadeiro banho para a e pavor:
alma! 'SEGREDO' DO ATAúDE

, Um filme cheio 'de ternura e S('I1- - Com : Paul KELLY - ViJ'ginia
tímcnto, suave e delicioso no seu GRAt.

/

traçado e conteúdo, que demonstru Mortes! Lutas! Perigos!
COIl! provas a existência de Papai Horripi lante! Sinistro!
Noe1., 2 - ROY ROGERS santalld()
DE ILUSÃO TAMBÉM SE VrVE "Granada'" em:

Com: Maureen O'HARA - John MEU AMIGO TRIGGER
PAYNE - Natalie ,"VOpD - Erl- Com: Dale EVAl�S -,George
mund GWENN. (Barbudo) HAYES - Os Filh()$
Tem fé e crer em' coisas que o dos Pioneiros.

sentido comilm ,négÇl ... ter fé e 11u- Lutas! Sensações!
sões é as vezes mais importante que 3 - Mais dois episódios do má-

aferrar-se" à feia realidade! ximo seria,rlo de avelltUl'aS:

Sublime! Inesquecivel! Exultante! lVIARTE" INVADE A TERRA

Um verdadeiro maná! ... , Sim! DENNIS MOORE
_ Um MANÁ! 13/14 Episódios.
Cr$ (i.OO '-- 4,00 - 3,00 ([mposto 4 - Final do gigantesco seriado
....... , de 111istérios:

IMPErfIAL -, Às 4,30 horas: MARAVILHOSO MÁSCARADO
Programa colosso Com: William FORREST.

1 -' Uma engraçadissima .comé- No Programa:
dia eom ótimos números musicais! O Esporte em Marcha nO 134
CONTA 'TUDO .7\S ES,TRELAS Nac.
CoJil: LI\rlNGSTON - Huth

TEHRY - Aurora NIIRANDA.

Rio, do, Sul aguarda a
,

do -pàula Ramos
visita

rniJ] IJ (I]�II:' Q�'H 'itl
.

, '

. 2 � 'Cm cios mais sensacionais
c eletrizantes de todos \os "wes-.

TEATRO A. DE CARVALHO

,
- As 2 horas -

I
- 'Cm espetááculo ineditoj nesta

capital. - MEU AMIGO TRIGGER
_ Teatro original .pela primeira Com: H6y ROGERS Dale

. EVANS George
HAYES.

,

Onça Roy cantando "Granada"!
3 - Continuação do melhor se

dado de aventuras:
,

l\'1ARTE INVADE A TERRA

terns ": \

(Barbudo)

13/14 eps.
DENNIS MOORE

4 rr: Final do mais 'misterjoso
dos seriados :

MA�AVILHOSO MASCARA,DO

t
Com enorme interêsse os despor-

tistas da próspera cidade de Hio
do Sul, aguardam o esquadrão do
Paula Rámos, campeão da Capital.
0_ "onze" da Prai.i de FÓI-a ('0111-

prometeu-se a realizar -Iuus exibi-

Com: William FORREST.

13/14 eps.
No Programa ;

O Esporte eJll Marcha n? 134

Distinguido honrosamente o prese da V8D
,

'Momentos antes do embate inter- te máximo da Cin"':<lerü.;:iio B rns i
nacional, entre Vasco da Gama c: leira de Desportos, dr. 'Rf\'aeb\'ia
Boca' Juniors, realizado qoarta-I'('i-I Corrêa.Mcier, (J(;e. o Presidente da
ra ultima, no cent ro do gramado Hepublica Arg;,'ntuJ.l, JUHn Pel'ufi
foi efetuada a cerimúnúl da (�ntl'e-I lhe conferiu CO,l� o 1I0n1';) tilulo 'Je
ga \da medalha de ouro ao ,nL'i;�en-

.

"Caballero del )),'sJ)ül'le".

Campf:onato de Aspirantes

nais!
, Decorações Proprias! -'- Não sen

do teatro nem sinema! o que será'! ...
UM ESPETACULO INÉI?ITO

• •

A labela do Campeonalo ele

aSPi-,
e Olímpico..

rantes mal'ca' pa['a hoje, com inicio O certamc p['os�eg-lIirá amanhã as
ás 15,30 hor'as, no campo da F C D 1,3,30 horas, com a paelida enlee Pi
sob a direção do juiz Neuton 1\1on- gueil'ense e Avaí. O dil'ig'enle da pe
guilhote, a parti'da entre Bocaillva le,ia será o SI': Manoel Tourinho.

Preços:
Cr$ 4,00 - 3,00.
Imp. 14 anels.

ções concorrentes ao campeonato
Estadual de "oleibol e Basquetebol
de 1948. Na mesma ocasião se fará
entrega

·

..rlos prêmios aos vencedo

.res dos Campeonatos, promovidos
pela LANC.

Delegaçõe.s: As ,delegações
concorrentes deverão remeter !:tté o

dia 1° de 'Setembro, relação, de
seus representantes a esta ' Liga,
afim de se proceder a distribuição
nos hoteis.
Juizes: - Indica.dos por esta

Liga:
'- Ovidio Silva

PASTA DENTAL
ROBINSON

Hir! Hir J Rir!
·_·····......· ...·•••·......····-··...mc;t

....

;·c:\'VALHE·ÍRÔi
....• •••-.-.-.-.-.-....----.-.,.."..,.

Escre"'a linha abaixo o Lilulo que deve ler o seu jornal

(Ass.) _ .. " .......•••

Hecorle êste quadro e envie ao Clube elos Funcioni:\rios.
Hua Trajano, 37 - Florianópolis

CAi'I'IPEO::l/ATO TKFA�TO�:r(jVENTL
'DE FUTEBOL

Rm conlinuação ao certame ci
Ladino infanlo-juvenil de flllrbol,
está mai-cado ])al'a s.el' e['eluaclo
hoje, ás 13,30 1101'as, no est<'lclio
,da F. C. D., o prélio enlre Bo.caim'a
(' Olímpico, sob as ordons do juiz
Ponciano i\.rarLi ns

Amanhã, com jníc�o ás 9 boras,
no mesmo local, jogal'ão os garo
tos do Avaí e do FigL[,e'il'ensE', Aca
l'í Maqprida sor:1 o "l'effol'le".

. .... _:.:;.:: �
_..-.-- ç

Casa -Pro ,cura -se
Casal sem filhos procura uma

casa pequena, com um ou dois

quartos, até 1 km. do centro. '

Ofertas para A. Junior, na reda·
ção ,dêste jornal. 1

.:•• -

•••••• o. 0 ••••••••••••••••••••••

peSsoas por ,rJplegações.
3° .TU[ZES: - Além dos indica

:ias pelas L. A. X C. a F. A. ,C. indi-

Carros' para o interior' ·do ·Esta·do
,O horário dos carros de 'çlue é- agente, nçsta capital,

firma Fiuza _(fima & Irmãos, é o seguintc: .,

RÁPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Curitiba
RÁPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Joinvile
EXPH.ESSO BRUSQUENSE 'Diariamente - Brllsque

c/ excessão de sábado
EXPRESSO BR'CSQUENSE _,_ 2D., 4a., e 6". 'feiras

Nova-Trento
E. A. VIAÇAO ANITAPOLIS - 3a., e 6a. feiras

a conceituada

- 6 horas
13 horas
l(i horas
14 horas

16,30 horas

12,10 horas ..

............... "\ _ .

Nossa Renhora das· Gracas, rece-

bida uma .graça. M. G.Artigos de uso

doméstico
._--_._-_._------

................. � .

: ;.'

O TESOURO
Da 'instIlução está ao 'alC&n>MVocê poderá ganhar de Cr$ de todos. Dá esse tesouro ao teU

50,00 à Cr� 100,00 diários, venden- amigo analfabeto. levando-o' a um
do arti"os de consumo domestico. curso de alfabetizacão no Grupo
'Infor�lações na Praça 1 de No- Escolar São José. na Escola In(fug..

I lrial na Flo!'i.an�pnlis ou na Cat6.
vembro n. 22 - 2° a11dar. d,ral MetropolItana..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,...... abailto e� • aoua �. 'Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais, conce-

,... • o JtGne .....� dendo mais outros. beneficios de caráter assistencial.

� ... ", . .,,,.

e,Ma _ •.•.•• " �@

fi " " '" .., .. 0& OI _ lO � " �. � I •
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,

-í� to) _ "' ••••• n -. O» •• I' a. 4'
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� .

4.""'3!fMMrlJa%llIOlJl, �� III ..ut-- .. .ottfllu de ......... 1

.�. 0IdIru."� .... .,..... ......

Ver e tratar no aeródromo do Aéroclube, e'm Sãõ José.

Informações 11-0 Escritório de Asteróide & Cia.

Praça 15 de NovembrQ nO 22 - 2° andar - Telefone, 1.388.

� � ....

Ir. MUtou Simone
/ .

Pereira,
I

Clinica Cirurgica
Molestias de Senhoras

. CIRURGIA GERAL
Dos Serviços tios Professores Bene

dicto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
Oonsultas : Das 111 ás 17 horas
Rua Fernando Machado, 10

DR. LINS NÉVES
lDi.retQr da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
CLINJCA DE SENHORAS - CI-

/
.

RURGIA PARTO�
Diagnóstico, controle e tratamento

especializado da gravidês, Distur
fuios' da adolescência e da menopau
u. Pertubações menstruais, i3�1'l'
mações e tumores do aparelho geui
tal feminino.
Operações do utero, ovários, trem
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.

@!rUrgia plástica do perineo (ru
turas)
ASSISTENCIA AO PARTO E Ol'E··

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová

rios, hipopise, .etc.)
Disturbios 'nervosos - Esterilidade
- Regimes.
.onsultório R. João Pinto, 7 - TeI.
1,461
Resid. R. 7 'de Setembro - Edlr.

Cruz e Souza - Te). 846.

,

DR. POLYDORO ERNANI DE S

THIAGO
Médico e parteiT.Q

IDo ,Hospital de CarMlade de Flo

rianópolis. Assist�nt-e da
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, es_)e
cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gian
dulas internas

Clinica e cirurgia de senhora-s -
Partos

lFISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

'BASAL
HORARIO DE CONSULTAS: _.

"Pela manhã das 10,30 'ás 12-
horas

Á tarde das 15 áS' 19 horas"
CONSULTóRIO:

Rua Vital' Meireles n. 18
Fone maÍlUal 1.702

;RESIDÊNCIA:
fbeaiia rrempowski 62

Fone manual 766

O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis).
tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros
e Farmacêuticos, que' está iniciando o lançamento 'de uma grande série
dêsses produtos.

Os primeiros ja s.t venda, são: '

Clínica Médica e Cirúrgica do SULFAGUANIDINA: Tubos de 10 e vidros de 100 comprimidos de

DR. AUJOR WZ �,60 g.

M.édi�-Operador-Parteiro VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas .de 10 cm3 e frascos de
Doenças internas -de Adultos e '10u cm3.

Crianças SóRO ANTI-TETÃNICO: ampolas de 20 cril3. dencie.
Alta Cirurgia - Cirurgia' Geral - VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos Escritório Lrnabiliério
Doenças de -Senhoras - Partos - dé 100 cm3. L. Alves .

Vias Urinárias - Rins - Coração VACINA ANTI-RÃBICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e 'frascos IIL Rua Deodoto,35.
- Pulmões - Estomago - Figado de 100 cm3. . ..•. , " \ ............•.•

Tratamento da Tuberculose Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relatívamen- CPulmonar te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atenden- ai s· a s
Radiologia Clínica (Raios X) do, entretanto,. a qualquer pedido dentro do prazo minimo necessarro Vendem-se as' de ns. 92" 94' e 70.
Eletrocardiografia - 9ndas Curtas ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso- situadas na RIJa lAlves de' Brito e a

Jndutotermia Eletro � Cirurgia luta garantia de atividade máxima.
n, 50, na Rua D. Jaime Câmara, tô-

Ultra-Violeta - Infra-Vermelho Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve- das, nesta Capital.
Consultér lere residência: terinários de grande eficácia, como: Ternertna (Buco-Vacina contra Tratar à Rua .;Socaiúva n. 139.

Praça Pereira e Oliveira (atráz do diarreia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra a ••.•••••••••••••••••••••••.••

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

Escr·.tõr.-o Téco.ICOConsultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6 Quaisquer consultas' sôbre os mesmos, bem como sôbre as doenças
- Fone 841. FLORIANóPOLIS dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa-

C.·d Roch. Amaral----.-----... nento de Veterinária.
DR. A. SANTAELA Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten- ENGENHEIRO CIVIL

\ (Formado pela Faculdade Naclo' . ... ,
- .., ',,, A

. .

t d e
nal de Medicina da. trníversídade derá diretamente a todos Os pedidos .de s�us produtos, quando nao en- VISO aos srs. in eressa os qu • ,

do Brasil) contnados-ua Iecal'idade de residência do solicitante. '

tendo regressado de sua viajem aos.
Médico por concurso da Assístên-. ,.� �'f' ,.

cía a 1'>sicoPatas do Distrito Estados Unidos da América, do Nor-

Ex.interno d�ede���Pital Pstquíâ- I
te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro-

trico 3a ���:;�In;1?ed;��lici'ário I ----

IOI1P A 1nÓ A •�J:I�.1li DA I,AJA,• I
cha Amaral reabrirá seu escritório

Ex-interno di! Santa Casa de Mi· ftL1D.IA 1I_ tlJ.ly. í I (Rua 'Presidente Coutinhc n. 22).
dl�cI�glaMi�IC�o..!eD��6�s .. t-tIUa _ 117. _ .. :' III J nos primeiros dias de agôsto, espe-

Nl!:RVOSAS
Unw--IOI • _II.-'-0.--1 rando continuar a merecer as espe-

Consultõrlo: Edifício Amélia v•..,.... �__ .,K' __

Neto � Sala 3. • ciais atenções de seus amigos e
ResidêncIa: Rua Alvaro de car- Cifr., d() BalaDCo di 19441

clientes,valho, 70.' .
\

Das 15 às 18 horas Pedro Medeiros, Auxiliar
Telefone: CAPITAL E RESERVAS C 8 9 6 6:: 30

'

consuttorto _ .1.208.' r. O. 00. O ....
Residência - 1.305. Respon.abilidarte. Cr$ 5.9:78:401 ;755.97

. Recete •
' 67.053 . .245,30

Ativo· • 142.ff6.603.8aDr. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL - ALTA CIo
RURGA - MOLÉSTIAS DE SF;

NHORAS - PARTOS
,
Formado pela. Faculdade de Medi.

ctna da Uruversldade de São Paulo
onde .. foi assistente por vários anos d�
Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio

Corrêia Neto
Cirurgia do estômago e vias circula.
res, intestinos delgado e grosso, tiroi.

de, rins, próstata, bexiga, utero,
ovários e trompas. Varicocele, hidro

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

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

, Telef. M. 764
---------

Dr. Paulo Fontes
.Clíniéo e operador

Consultório: Rua Vitor Meireles. 36.
Telefone: 1.405

Con8ultas das 10 áo 12 e das 14 t..
l� hrs. Residência: Rua Blumenau,

22. - Telefone: 1.620

Dr. Mário Wendhau&ea
Cllnica médica de adultos e criança.

Consultório - Trajano, 29
Telef. M. 769

Consulta das '4 ás 6 hor,..
Ile.idência: Felipe Scbmidt n. 38.

TeIef. 812,
� _ . .._ -

Dr. M. S. Cavalçanti
Clinica exclusivamente de criança.

Rua Saldanha Marinho. 10
Telefone M. 732

Representante em Florianópolis:
-

PEDRO' ,NUNES
Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da Jóia

inicial de Cr$ lv,oo apenas,

III r QUER VESTlR.::":::':O:::�;�·'E ELEGANCIA 1·
PROCURE

Allâiataria Me1lo
Rua Felippe Scbmidt 48

Dr. Newton D'AviJa
Operações - Vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, réto, anuI I
Hemorroidas. Tratamento da colite

amébiana.
Fisioterapia - Infra Vermelho.

Consulta: Vitor Meireles, 23. Atende
diàriamente às 11,30 hrs. e á taTde,
das 16 hrs. em diante Residência:
Vida.! Ramos. n. 66 - Fone 1.667

Yeterinarios

SiDi.trol pagol 0011 íiltilJ1011 10 aDOI

Relponla 1:. ;lida<Jel
98�'687 .816,30

• :76.736,401.306,20

Diretorel.' I

Dr;-PampbiJo d'Utra Freire de Carvalbo. Dr: FraDctlCo
de Sã. ADi,io M...orr.,� Dr. Joaquim Barreto de Arliujo
e JOIl: Abreu.

Ácido sulfúricQ: 2 Torres metálicas de 30 metros, cada uma.

co �!1tena tríplice: Gerador para fabricação de hidrogênio: Ma.
caco hydráulico, marca Blachlaw Jack, para 12 tonelada!!.; .. 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 comprimid�; tanque de zinco, com bomba, para
600 litros; 'Lâmpada extensiva, com 22 metros de fio flexível;
48 metros 'de fio flexível, para lâmpada extensiva, etc.; cabo elé�

trico flexível; Garrafas para ar comprimido; Jogo de mola,
completo, para auto Ford 1929; Balões para hydrogênio; Supor-:
te pll-ra pneus; Pneu grande e, câmara de ar; bomba completa
para ·tambôr de gasolina; Máquina de furar elétrica: Ventila-

dQr.

Fahr1can�•• distribuido:rea da. afamada. COI\

fe.cçõ.. -DISTINTA-'. RIVET. Po••ue um gral\.
d••ortim.nto d. caaemutu, rl.cadc.,' brln.
hon. e barato•• algodõ.a, marina e a91amento. -

para alfaiat•• ; Que recebe diretamente da.
fdbl'ico.. A Coa0 ·A CA·PITAL.- cahama a at.D;50 dOI Snr••

·

Cor:ncal'cl_to. do tnt.l'ior no ••ntido d. Ih. fas.rem ',m�
vi.hc ontl3. d••f.tuop.m .ua. aompra.� M�TRIZ !l1D' Flol'taI!l6poU.. FILIAIS ·.m Bt.,U'QetHlu"e Loje••

I'
I

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

Vende-s� uma, para re-si-

Dr. Lindolfo A. G.
Pereira

. Advogado-Contabilista
Civel r- Comercial

Con.tituiçõe. de .ociedadea
e aerviço. cOl'el:atoa. em geral.

Org�:nizQçõ.a contahel•.
Regi.trol e marcai, di.pondo,
nQ Rio, de correapQndente.
E.eritório: Rua Alvaro de

Carvalho n, 43.
Daa 8 ã. 12 horaa.

TelefQne 1494

Aluqc-se
O primeiro, andar do prédio
n. 5, da tua Arcipreste Pai

va.

1 ratar à tuàArtista Bit ten

court; 28.

-�.
-,�-Ó,

" .. �ATAItI"[HSl
DE TRANSPORTES AÉREOS LlOA

......
,

.

'Casa no centro

A.

Oleo de Peixe
COMPRA-SE QUANTIDADE' E

PAGA-SE BOM PREÇO. TRATAR

I � RUA CONSELHEIRO- MAFRA. 41,
FLORIANóPOLIS - CAIXA POS

TAL 124.
. . . . . . . . . . . . . .. . � .

CA,S A
Vende-se uma com 8 comparti-·

mento� sit�lada em terreno de

20m x 13m na ruá Osvaldo Cruz,
EsLreilo, distante da· praia 75
metros.

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

Câmara nO. 11.) Nesta.

• • ... •••• • 't •• • III ... •••• • •••
.

O . Crédito Mutuo Predial, oferee..
aos seus associados o melhor' pI.,
no. n. melhor sorteio, por Cr$ &,0.,
mensais.
.....

' _ •• _. __ • _ .,_ ' .. 00

Pracisla�
Escrit6rio recem organizad'rl,

precisa de "pracistas" 'Para traba

lharem n·esta ci,dade e no interior,
com artigos de fácil venda, e com

boa marg'em de lucro.
Iriformações á Praça 15 de No

vembro 22, 20 andar, das 8 ás 1l!'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Zêlo tardio Os trabalhos das Comiss'ões:
.\ bancada udeuista da Assem-

LeuDlslatDlvasb léia Legislativa chegou, mais urna

vez, com grande atrazo, para plei
tear a conclusão das obras da ponte
sôbrc o rio Pelotas, na estrada de

O prAleeto' de Estat·u· to dos Funcioná
São Joaquim a Cambujava. Desde U

, .' _

-

1945, essas obras vem sendo ata- rles,- Beuniu-se a Comlssao
, cadas, ano a ano, pe lo pepartamen-

O I do
III

I'
·

to de Estradas de Hodagcrn, que, de Reda"ão d,e Leis.eS 'azen ma I fi uma ca u n�1a lla [mpossib i l idadc de realizá-Ias \I
C J 1

�

� .

duma só vez, dado o seu elevado ta;�g\)I�l)l�����I�'n�r��i;�o (�l�. ;-;�eBt ! ;��;)l��r�l�ll ;;I()�I�t�U�;ea�J�� n.�:)��=I

custo, vem aphcando à consU'll\'ão reuniu-se exlraordinariamente,
I
crcl.a r-i a de SegLlrança, a Direto-

Dos enfermos reedlhidos ao "Hospital Xerêu Ramos" rr-cebernos
1', _

'd 'II d c a Lczalref'cl'ida, neterminada � parce a
a" nove horas de hoje a Comissão ,na e., e 1_111 ".

ANÇAS'a seguinte carta, quo vem desmentir mais uma infamante acusacão 'r' d" D l L I F cionarios IJU" CO\nS�AO DE FTN_�l .�.

das verbas ,anuais, como se ven ica os I!'sta II os c os 'un .
� �

-

"

,

R 1do Diártc da Tnrde , . , . hlloos, tendo, após debatido, rela- Prpsldcnt�: .SI'. Deputado . au

pelos seguintes dados oficiais:
Iarlo os .seguintes capitulos : .sclla,e,fl'l' (1. �.D.) �

Em 1945 Cr8124.266,20 "Do Di rcito de Petição. "Das Mernbros : �aulo Ramos (P. T ..

Em 1946 c-s 103.294.10 I p.CI�alidarle,; do Processo Admi n is- B.).
(P S. D)•

CrS 183.439,(i0 Lrál.i vo ". �

, Bíasc .Fraco ""'0' , )Em 1947
. bs _ "Da P I'i são e xuspensão Preven- Ant?l1leta de Barr �:" (P. S. ?êi't 'No corrente exel'cicio, os t!,..a a

tiva" r-elatados pelo SI.'. Deputado Projeto 60/,<,8 Abundo cre 10-

lhos da ponte sôbrc o rio Pelotas Saul� Rumos '(P. T. 13.), ainda o snplementar. - Aprovado unani

foram atacados até fins de março, cap ltu lo "Disposições Finu is" pelo memente.
. .' do

J' I Sr. Deputado Antenal' Tavares (P. 62./"8 Aprovado o parecei
quando já se lhes havia ap l.�a( o S. D.). Telator.,

, . r
_

_

S. observar com O C " 1966740 rnamenmais a importância de r,� . ,.

Com os trabalhos de boje, que 38/48 (de or igem gov e

te
Por motivo "le ordem administrati- foram encerrados ás 12 hs., a Co- tal) Aprovado unal1lmemen .

_

va +iverum, porém, de ser suspen- missão terminou, pr-atjoamente, a

dsos temporariamente, mas já nos sua missão, rest.ando-l ne apf.nas HOI-e, ..no pass'a Dld aprcclar, en? relll;,ião exll'.a?rl lI?a,� •

primeiros dias do 'mês p. pas:a o
ria o capltulo Dos Adlcion ais

foram rginiciados e a ponte vai sei' qll� lhE' roi atribuido.
. A DATA -DE HOJE RECORDA-

concluida, dentro do plano pr-cesta- E Sr. Deputado Protogenes 1'1-
NOS QUE:'

I D tamen eira. ao encrurar os tr-ahalhos, l eve
_ em 150"" Amécigo Vespucci'belccido para isso pe o epar -

palavras elE' agradec i rnentos aos ��

to Estadual de Estradas .de Rodagenl.
seus colegas, que, colaborando as- escreveu a Sodil'ine,' relat.ando suas

Pois bem. A bancada udenlsta, só «iduament e demonst'ral'am o seu al-
\'illg'ens" inclusive as duas que fl-'

nos ·U·ltl·Il10S dias do mês p. findo, to espirita de nifida COIll!)!"'('n·
'1

d()� (Ie\�cre:; quc o mandato lhes zera ao Brasl ;
acllou dever indicar ao Govêrno a

_ en1 1639, o Conde ,da, ToI'l'�• impllnha.Ao almôro e ao jantaI' siio ainda servidos: peixe, uvas, carne de necessidaéle ,rio prosseguimento das, ,Vrandoll I.ambém, fiO lel'll1in'3l" assinou na Bahia a carta-patenLe
aludidas obras, quando, portanto, qLle �e rizpsse, con�iar na ala r!?s nomeando Heneique Dias "Cabo e'

,

'···1 po trabalhos do clla o� 10\1\'ores, alias
estas ia' se haviam rell1lClae o, '

r

d dos crioulos negTos. !11('I'pcidissimos, qlle fi Comis�ão Governa 01'
'

'.
terem cessado os motivos da sua,

consigna\'a ,í srCI'elária Sra. El'Ltcr e mulatos 'que ,servem e adlanl.e·
breve interrupção. Fer'l'eira cle Mello Lentz, deter-

servirem nesta guerra e em todo'
Como se vê"andou atrazada a U. minando ainda que lais louvores

o Brasil". P,elejava contra os ho-'
Ih constem dos asscntamentos da dis-

D. N., ainda de�ta ve.z. E nem se .e tinta fl1ncionaria ela Assembléia landeses ha seis .anos ,e já havia

porleria atribuir a minima contn-
Legülati\'a do Estado. Esta medi- �;do ferido seis vezes sendo ain-�

buição na conclusão dos trabalhos da do SI'. Pl'esidcnte mel'eceu, por �'a ferido por mais dtias vezes até
d'a pOl1te sôbre o Pelotas, porque haver consullado Ulll principio de

.

t'
_.

e da Co a terminação da luta;
estes obedecendo à planificação �l�j�S�g�: aprovaçao unanlm

-, em 1788, na Bahia, nasceu Joa-
técnica e orçamentária, começa- COMISSÃO DE REtDAÇ ..\.O DE LEIS

quim Jósé Pinheiro de Vasconcel-
ram em 1945 e vêm sendo continua- Sob a presidencla do Sr. Depllta-

los Visconde de Monsel'rate;
'"as, sempre de acôrdo com o pré- do Ribas Ramos, l'eulliLl-se ordi- ,

,

U

nal'iamente, e após a sessão, esta _ em 1825, Bento Manue,l Ribel-
Viamen� estabelecido, até o pre- I b I d

-

i" d C I'aComissã,o, ea orane o .a re açao }-
1'0, com uma Bl'ig'ada e ava 111'1' .'

sente. Em que poderia influir, pois, nal dos prOjetos ele lei n. 21-32-33- ,General Frutuoso Rive
a tardia indicação da bancada lvle- --\2 e 12 A. Antes, porêrp, �e terlr;l- I

venc.eu o
.

.

_

nar a sessão da AssemblElla, ° Sr. ; ra, em Arbohto, na· Banda Orlen
nista encabeçada, aliás, por êssç

� ,
..

MdC b· 1- I tal do Uruguai;irrequieto deputado, sôbre quem .Ia

erca O am 18 ,'_ ,em 1843, a Imp,eratriz D. Te-.
tantos malogros se acumulam, - o "

Rio, 3 (A. V.) - O Banco cio reza-CrisLina, que havia chegadl)'
sr. 'Valdemar Rupp?

Brasil afixou, ante-onlem, as se- no dia ,anterior, com as esquadras;Tratando-se duma realização que g'uinles Laxa� cambiais: '

b1 'brasileira e napolitana, desem a1'--
fôra orçada em eêrca de quin 1en- V E N DAS I. .

I C,"" ,ca no llio de Janeiro;,tos mil cruzeiros, não tena SlC o , 1.0

ILibra, a vista 75.41 1(i _ em 1850, foi assinada uma leLi
possivel, dentro fIos recursos nor-

18'79
'

Dólar '.,,'.,... . � ,estabelec.endo medidas de 'repres-�:mafmente d,istribuidos para tais Es'Cuelo, ..... , . () 7579 I I
'

..
,

t' I Fl'an.co ",',3738 são ao tráfico de- africanos, a qua,serviços nUIll exerelClO, execu ,a- a. suie,o ,

}"'I'anco 0.0873 scndo rig'orosamente cLlmprida pe-Senão como o vem sendo, a COll- , ' . , . , , .

tento, aliás, das ,populações s�rvi- Fl'anco belga O.l�271 io MinisLro da Justiça, Eusébio de'
Pôso uruguaio , .. ,... 9,9571

Q' pôs lermo a esse vergo-'das pela estrada São' Joaqllim-Cam- Pêso boli\'iano ."".. 0.1.157 , ,uelroz, �

bajuva.
�

Corôa �neca .,.,.",., 5,2109 i nhoso comércio;
Ademais, indicações como essa, Córôa dinamarquesa ,. a.9080 - em '1851, ,entrou no Estado'

'd d'
" - Pêso argentino 3.9204 Or"l'ental, l)ela j'ronLeira de Santa-([ue alem e tal' IaS e 1I10CUaS nan,

h 037""Cüroa I c pca ,.",,!. .. lI,
dse fundamentam em dados concre- C O M P R A ,S na do Livramento, à frente e

tos, nem' se esteiam na realidade ,Cr$ 1.600 homens, o General Luiz Al-
dos fatos, lllenos servem, à causa Libra, a vista 7.-1.07ilf ves de Lima e Silva, então Conde

Dólar ", .. ,.,.. 18.38
pública do que embaraçam os tra- Franco 0.0857
balhos do plenário, p�ra onde as Franco belga ..... ,.. 0.4193
levam os srs. deputados udenistas, Franco suiço ., .. _ , .. 4.25\)0

Corôa tcheca .. ,..... 0.3676
Corôa dinamarquesa,. 3.83
Escudo , .. , ' 0�41.1
,Pêso al'g'entino .. :.,. 3.8252

l�ê�? lll'u,guaio 9.5979
Corua Sll'eca .", ',' ,.. 5.11G2

OURO FTNO
O Banco do Brasíl comprou, OT,l-

tem, a grama do ouro I'ino, na ])a-' Zelândia, declararam guerra á
se de 1.000 paI' .1.000, em barl'a, Alemanha.Uma visão do México romantico será
O amoedado, ao preço de .

transplantada à Praça Perejra e Olivej· Cr$ ,2.0,8176.ra, nos primeiros dias de outubro pró·
------------------------------"'il

de 1948FlorlanópoUI, 4 tie Setembro

(j

Florianópolis, em 3 de se lembro de 1918.

Sr. Df�'elor rle "O Estado"

Nesta

Os abaixo-assinados, doentes 110 Hospital "Neréu Ramos", api-es

sarno-nos .em manifestar a nossa formal repulsa às i nverdades noLi

ciadas, ontem, pelo "Diário da Tar-de", em nota sob o título "Não se co

me no Hospital Nerõu Ramos".

Tal inf'ormaçâo não procede, como poderá V.

que damos abaixo:'

As 6 hs, e 30 -- Cat'é, leite, pão e manteiga:
),s 9 IB. - :';opa "canja ou de legumes ou de massas alimentícias)

e.ainda, bananas, Ia.rn nj as ;'
As 11 I1s. - ,\lml)ç'() - bife, picadinho, ernsnpado, carne assada de

panela, em feijoada, Italalas, arroz, aipim, cenoura, nabo, oou ve-f'lôr,
. espinafre, agrião, alface r outras preparadas ísoladamr-nte ou em sa

la.da. Isso variadament e, em diás vários na semana.

Às 14 hs. e 30 - Café, leite, pão, .rnanteig'a.
As 17 bs. - JANTAll., na mesma fÓnlla do almôeo.
Às· 19 hs. Leite, lomando cada um ele nós 1 copo ou mais.

porco, carn.e de galinlla (esla ao� doming'os) e ovos.

Sr. Diretor,
Podemos passar fome com �l alimentação. acima discriminada e

que é, de fato, a sen'icla em dias variados'? Daí porque a nota daquele

jornal a nós revoltou ,e nos I,eya a enviar a V. S. a presente, cel'los de

que será publicada, para que o povo conheça a verdade, quando os

falDs são ventilados.
F. para clOncluir: ler,emos prazer que o miuclo autor.' da mencIo

nada nola, quando o desejar, e a qualqllel' das hor8.s de I'efeição que

indicamDS acima, y·enha observar como somos tratados aqui, mercê

dessa gTandiüsa obra cujo palrono nela si,ntetisou o seu gTal1íde co-.

('ação' e o seu verfQadeiro espkito de humanidaele. Q�le o di

gam o grande núm6ro de doenLes da{IUi saídos, curados <O bem gor

dos, de ,quase tôdas as partes do nosso E:ilado e mesmo de fóra dêle.

João Geraldo, Alfre'do Banas da Silva, Jonas José Boecelos, Ber
nardino ele t3ouza, q.uilht<rme Sartoralo,e Ang:elo Bonateli, Florindo "\n

verse, Almiro Gomes, JuracÍ 'Santos de Oliveira, Rosa Raimundo, Vera
Raddatz, Dilma :-;ilva Kmtz, Alexandrina Alves, Benta Coelho Amo
rim. EI'\"Íno Espíndola, Celso Teixeira, Jacy Ribeiro, T!;lü:lol'o Curvello,
Adelino J. Sanlos, José Mcrreira, Gunor PyewlI, Pedéo QLljrino, José
Adolfo d.e Soma, Hilal'ino Prazeres, Osvaldo Melo, João Souza' Filho,
Belmiro Gonçalves, Lauélelino Merlo, Norberlo Costa, Salenlino Flo

niano, Maria Comicholi, Mari.a Azevedo, Lúcia Nascimento, Dalva
Lebarbenchon, Eunice Dias, Maria Lopes Conceição,' Maria Ramos, Ze
'nUa G!'umiché, Luiza Palma, Brum, Hilda ,Souza Caldas, Edilh Simões,
Maria de Lourdes Corrêa.

Chegou ontem ao Rio de Janeiro
• Presidente do Uruguai

rio das R'elações Ext'eriores, mi
nistro Joaquim de Souza Leão 'e
demais pessoas postas á disposi
ção de s. excia. e comitiva.

O embaixador do Bras.il em

Montevidéu, Sl�. José RoberLo de
Macedo Soares, que integrou a
comitiva do presidente Batlle Ber
I'es, fez nessa ocãSião as apresen
tações, seguindo-se o embarque
rumo á Praça Mauá Conduzia s. ex
cia, um caça submarino da Armada,
que arvorou o pavilhão presiden
cial uruguaio.

Rio, 3 (V. A.) - Expresivas ho
menagens oficiai_§_ e l?opulares as
sinalaram a chegada, ontem, a es
La capital, do pr,esidente da Re
publica Oriental do � Uruguai, sr.
Lllis Batlle Bél"res, acompanhado
de iI ustre CDmitiva e que visita
o nosso pais a, convite do presi
dente Eurico Dutra.
'Conforme estava previsto, o de

sembarque elo chefe do Estado
uruguaio deu-se pouco depOis das
14,30 horas, na Base do Galeão de
onde -deveria transportar-se, em

'seguida, s. excia. e comitiva a bor
-do de uma unidade da nossa Ma
Tinha de Guerra, para o cais da
Praça Mauá.
Cerca das 15,20 horas, já ali se

encontrava (} pl'esidente da Repu
blica,� general Eu'rico Gaspar Du
tra, em companhia das altas auto
rielades do pais.

'Ü avião presidencial veiu escol
tado por umá esquadrilha da FAB'
e ,uma esquadrilha de hi-motores
da aviação m-ilital' ul'ug·uaia.
Aguardavam o presidente Berres,
no aeroporto do Galeão, o embai
xador do Uruguai no Brasil, sr.

Bruno Eco ecche!', o chefe ela
� Divisão do Cerimonial do )\1inisté-

ARNOLDO SUAREZ CUNEO
Cirurgião-Dendista

Ràios X - Infra-Vermelho-
Diatermia

. Curso de espeeiaÚzaçã'o �m
dentaduras

ExClllsiyamente com hora marca'da
Rua Arcipreste Paiva n. 17 - Te

lefone 1.427

Florianópolis

AGRADEÇO UM GR4ÇA
JUDAS ,TADEU.
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A SÃO

Robélia

,

André Nilo Tadasco

já que se desobrigaram do exercí

cio das comissões, que, honra seja
feita aos seus atuais componentes,

�

estão em produtivas ativida,eJes.

de Caxias;
- em 1871., no Senado, foi ini-�

ciada a discussão para a� aboliçãa
da ,escravatura no Brasil;

- em 1919, regressoll á esta Ca

pital, ,de sua viag,em ao Rio de Ja-'

neiro, o Er. Augusto da Silva, en

tão Diretor;Propri,elário dêste jor
- ,em 1939, 'a Austria e Ia NovaFEIRa MEXICANI.

ximo.

Além do beneficio dessas noitadas en

�antadoras, temos a apreciar o gosto ar.

tistico de nossas patricias que tudo' fa
zem para agl'ada!', em troca de um ,do.
nativ�, afim de suavisar aqueles que não
tem a felicidade de serem criados pelos
pais: os fUhos dos lázaros.
Essas noitadas encontadOl'as serão 'em

benefício do EdLl�andário Santa Catari
na, obra. que ,honra sobremodo nosso Es.
tado,

o panomma que a U. D. )L caLarinense desdobra aos olhos
do povo é comovedor: na Asscmb]('ia, os deputa cios ud,enisl as
abandonam o dever e fog,em ao lug'ar que a Constitnição lh,es
deu nas comissões; no plenário \'olam contra créditos para a

aquisição de um terreno destinado a um grupo escolar, em T'i
.iucas; ainela no recinto legislaLivo, a oposieão que faz.cm de
C011iSl/'llt'iva lem o exemplo da que o dep. Rupp fez e não pouele
,e nem sabe e nem

� tem defesa conLra o desmentido dos pró
prios conelig-ionários; em jOinvill,e, depois ele negai' pr'éelios
escolares para o ,ensino supletivo, o prefeito ac'aba d,e fechar
uma escola, eSladuaJ, com a ocupação para 1'efo1'1na\�, do pl'Ó
p:rio munic'ipal em que se localizava; aqui, o jornal udenisla
se alil'a, em nlentiras lorp�es, conlra um 110spifal ele isolaínen
to somenle porque está hem aparelhado ,e lem curado muila
gente pobr,e, alí, outro vigilante se vale de um pobI;'e in�ano
menlal para fazer alardes ...

Que panorama! Se é essa a elenw vig'ilânc'ia, defcndamo
nos! De armas em punho, se preciso!
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COURA cupa,
QUEDA DOS CI

BElOS E DEMArs

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
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