
Todos ainda estamos lembrados do que declarou o' Deputado Wa1-

demar Hupp, solene e enfaticamente, cm seu discurso bombástico pro

nunciado na Assembléia: "A hog-cholera" só desapareceu nas zonas

onde, em conseqüência dela desapareceram os suínos." ,

De imediat� demonstrámos a f'alsidadé dessa afirmativa, dando à

publicidade documentos que atestaram, eloqüentemente, não a morte

d� porco onde a peste existia, mas a morte da peste onde existia o

porco.
Tanto isso é verdade que o próprio parlamentar aquilatou-se da

sua leviandade.
E viu-se forçado a recuar.

Sondou as possibilidades' geográfic�s, a ver onde melhor se pudes
se articular e .. , concentrou-se no "Oeste ,;.

Irresponsa'vel·'s O, U lev,·lanos '. O .c,ombatt à,' ' peste chol::all!� �:!:ef�:t��n�::t:,,�l��lla no Estado, refere-se, agora, à "hog-

SUIDa e o mandado
'

Coube-nos, nesse primeiro tempo, as honras do placarde que acusa
,

Até a que ponto sóbe a irresponsabilidade da direção elo '''Diál'io ' ] x O a nosso favor.

<ia 'I'arde "

,re",ela-o a !lota editorial publicada na edição eI� 2 do �o�'- de segorao"8 de, No início do segundo tempo arrancou fazendo [ôgo pessoal, fintas
rente do jornal udenista, em a qual veicula Lima gi'ossena calunia \I para a assistência.
contra o diretor e o pessoal administrativo do Hospital "Nerêu Ra- '.'oD"órd·'8 Demonstrando possuir poucos recursos e nenhum fôlego, saiu de
mos". Já ontem, os doentes em tratamento na-quela casa de saúde of'i- ti ti campo, em busca de defesa, _ que arranjou com o massagista. Hecur-cial fizeram puhlicar nesta folha um desmentido, de cujos termos se C'

-

dI' t
ih onrorme e o con recrmen o

sos precá rios para atleta que não tivesse muita vitamina no tutano.póde in í'er ir a indignação causada pela infâmia lecida por eSCrI as ,

Rem a precisa noção da dign idade proüssional e sem compostura moral público o se. dr. Juiz dr Direito de

'Que lhes atenue as leviandades dos juízos. E o curioso é que, a pro- Concórdia concedera, há tempos,
curar-se no cabeçalho do vespertino udcnista o nome de quem um mandado de segurança impe
se -possa responsahil izar pela puhlicidade espalhafatosa e sensacio- trudo por UDl lavrador que se di
nalista, não se encontrarão ali outros .que não os elo sr. Adolfo Konder,
a-esidente no Hi0 de Janeiro, e Moacir' Iguatemí da :-;ilv,eil'a" que lem z ia preiudicado pOI' ato do sr. Pre

a seu cargo apenas, q\H�TemOs crer, a gerência do jornal. Sôbre és- ;feito Municipal daquele Município,
ses.portanto, recairão' as ·responsabilÍ'dades editoriais de tudo quanto alo êsse integrante do conjunto de
qualquer escrevente de bal-elas se disponha a trazer a público, através providências tornadas por esta úl
'rio "Diár-io", assim expondo a tunção orientadora e cooperadora que
cabe á imprensa - pelo menos á imprensa na sua digna e elevada lima autoridade no sentido de evi

acepção - ao descrédito geral, que justifjcar ia, noutros regimes de tar a introduçã-o da peste suina no'
J�stado, as restrições ii sua liberdade, não raro convertida em licencio- território sob sua jurisdição, sal
-sidade. ' vaguardarrdo. assim, os Interesses

:\. infâmia levantada contra o Hospital "Nerêu Ramos" na editorial
,,00 órgão do udenísrno catarinense não podei-ia deixar de revoltar a gerais dos seus munícipes.
quantos, emprestando ao mode l'UJr es{a,betecimento a'�Js�stncial a Não se 'conformando com a, de
.sua probidade 'técnica, a sua honorubllrdade profissional, a sua ínte- cisão do ilustre magistr-ado o se.

Iigência e até as solicitações dos próprios sentimentos humanos e cris- Representante elo Ministério Pú
tãos; ali se entregam, dia e noite, a mest.eres que, já pela sua natur-eza,
constituem objeto de respe ito, de admiração e mesmo de emulação. Nem blico recorreu para o T'ribunal de

'somente, por-ém, aqueles a caluniosa publicidade elo "Drári o da Tarde" Jll�tiÇ::t
causou repulsa, senão ainda, mais do que também .aos enfermos inter- Agora, em sessão plena realiza
nos a tôdas as pessoas de,senso r-qul l iln-ado e de nobreza de alma e da 'ta feira última, �sla .alí.a Côrte.ca:rãlee bastante para só acreditar na evirlôncia e para despr-ezar as

de Justiça resolveu, apreciando 'o
apreciações tendenciosas.

A acusação de que os doentes do Hospital "Nerêu Ramos" estão caso, 'decidir pela nulidade do pro-

passando fome ultrapassa o" mais d ila tadqs 1 imiles da tolerància.: em cesso de acordo com o parecer do
matéria de exp loração politica. No caso, a aleÍ\'osia aling'iu não só- r0lalor, O rXlllo. §I·. ,Jesembarga-
mepte o iluslre e honrado rliretor' do rstalJelecimenlo hospitalal" O, doI' E.dgar Pedl·eira.dr. }[ário 'Vendhausen. mérlico abalizarlo, que tanto enobrece a ár'dua

:proCissão, como a família a, que perlrnce, LI'adicional na sociedade,
,

,

],(1. política, e no comércio d,e nossa Lerra. Fpriu ll;lmbém os seus co-
I T d' v·)abo�,dores probos, e�pecialistas a que� l'eJJl!gm�J'ia pa-ctll,ar em aLos I emuo e ser I�O

.que lhes ,comprometeriam o belm-Ilomc e lnutlhzal'Iam o es.Jo['ç'a p o dr-
'.

'Volamenlo profissional. J[ais aiÇlda: a calúnia do jornal udelllsla ma- de extranumerârlos,goou profundamente a �ensihilidarlr cr.i�tii da§ pif'(io�a� Il'mii;::', da 111-: "

vina Pro::idêneia, a .cujo �';;I�,irít6 I'cligi.osl), (�oncl'etiz�do })OI' LodSl lJae-/ DaS lo'" r,ías 3:'11mada"Ste e�l açoes de sublime sentido cal'ltaLI\'o, tora confla'elo \'�Iae e zelar \I
pelo ll'a'lamento dilll'l1o e notul'I1o dos doentes. Com,pete-lhrs, n<� ':(\1'- Rio, í (R. P,) ;- :;;erá conlado o
d.adr, em' delerminada e�pécie de doença, CUJO tralamenlo e:::,prcIallza-
,do é feito naq!lE'le Hospital rio Ftstado. cllielal' preeisamrnle da boa lempo de srl'\'iço de toelos os inle

e cOlwenien,te alimentaçi'i.o rios ('n.l'ermos, di�ciplinanrJo-lb('s o repou- rinos e extranumerários, nas forças
.1'0, assistindo-lhes às minimas n('ces�irlades. E a ningu�m, mais do que al'Ji;óacia� 'bl'a�ileiras, para efeito do
ás boas 'e cl'isl.ianissimas Trmãs de Caridade, teria sido a,ceJ'Lar!o en- artig'o 23 elas Di�posicõcs Transi
-iregm' a larPifa, ,que a,SSllmp, paJ'a elas, o significado de uma vocação,

,

A nada disso o escrevinhadol' rio "Di�rio da Taed,e" alendell, pelo t.ól'i:B da Constituição, Êsse ponlo
gr'lsto fIe mentir, intrujar, r)psmol'a,lizar um estabelecimento qllr lem ele "isla roi aceito prla comissão
.sido aliús motivo rle lisonjeiras rrfel'êneias pOI' parle de ilusLres visitan- de Con'slituição e JnsCil,m;-que 'apro
t€S, 'mesm'o de c!'eclos relig'ioso�, politicos alI filosóficos os mais rliver-

.PrOllrietário e
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vou o 'voLo em separarlo nesse -'s-en..�
sos.

Podr-se acredita;', pois, quI' 11 semcl11anca elo que j:í fel. com a Lido apresenLado poe Plínio Barre

��olônia S>inla Te)'rza, nncll' lamJH\1ll são a�si�tir]os por 11'1115 ...; da Divi- lo.
na Pro\'Ídência os infelilles hansenianos,! o "'Diário -da TateIe" rr-cal.que ---,.-,------------

lodo e Qua�qner rscrúplllo anlr o lemerái'io e danoso prazeI' de drsa- 4 "a
A

mara MOU·IIII·palf'reditar estabelecimentos ol'iciais, POI' sis�e�lática, ob,sessão oP?slcio- li U
nista, embora envolvenelQ, na. me;;l11a SllSj)elr;:lO Çle IncurJa e de Imple-

d N T t
\

-(Ia;de admini,slrai(lores e religiosas. alrihllindo-Ihes conivência crimi- i e ova ren. o e anosa
I
no descaso ás fina)idadl'� assistenciais, Só assim se explica que,

,

a.nisando o Hosp'itàl "Nel:êu Ramos" rle não proporciot;Jar a inrlispen- lIampanha .

do-sav,pl a]'imentacão aos r!ornles. não haja o escriba llclenista alrndicJo U
20 faLo ele em' última análise, fa7.el' inci,dir sôbrp as zelosas e abne-

ól,ga'f\as Trmãs de Caridad-e pal'crla peeponelerante da culpa de Lais ine- petr eogular.i,dades, .o Govêrno concede as ,'erbas; a administração cio esta-
hele'CÍmenio adqllire o necessario h recomendável assistência alime'l1- .. �a s,pssão de 23 de ag'O'SLo findo,
lar aos enfermos; porgue a recusariam aos internos flS pi,erlosas Irmãs? Camara Municipal ,Ie Nova Trento

Responda-o o jorn,al rio sr. Adolfo Konder. aprovou unia moção de solidarieda-
------------------------------'-- de á tese do general Horta Barbosa

"ondllllorado I O M·I- No Senado' I
quanto á exploração do petróleo pe-

" uu \ a Camara Municipal ele :\Iova Trento

DI·stro do .Dxter,·o" ftn"e' ontem meira Camara Municipal deste Esta-
Jj I' I ,. , lo manopolio estalaI. Trala-se da

Rio, 4 (R. P.) - Realizou-se on- Rio,!� (R. P.) ....:. A sessão onLem primeira ,Camal'a Municipal deste

tem no palácio do Itamaratí a ce- '

no Senado foi rápida" em vista da Estado a se pl'Qnunci�r iJelci impor
rímônia de condecoraçã,o do minis- . sessão conjunta.da Câmara 'paTa 1'e- lanCe Jlroblema. ,

tI'O Raul Fernandes, com a "Grande cepci.on'ar o Pr.esidente uruguaio. Nesse sentido o dr. JElsé -elo palro
'Cl'U7, da Ol'dem Nacional de Vasco Assim, o sr. Salgado PHho foi à cinio Gallotti, pres'i.dente do Centro

Lribuna a propósito do discurso Catarinense de Estudos de Defesa
, , do Petróleo recebeu do presidente

pI'o'fel'Ído p�lo deputado P.línio Le- da Camara Municipal de Nova Tren-
mos, e disse inicialmente que dese- to o seguinte telegrama:
.ia fazer algumas retificações a as- Nova Trento, � - Te�ho o grato
serliyas..partidas daquele pal'la 'prazer de COJ11UlUCar ao Ilustre con

-, terraneo que esta Camara aprovou
mentar.

lum requerimento do vereador Wal-
TeJ'mino,lI dizendo que estava ter Fernando Piazza, de solidarie

sempre l)]'orito a defender o reg-i- elaele ii campanha
_ pró-molJo�olio

. ",' . G -,' T, ,
estatal na exploraçao (lo petroleo,me cheílado pOl etulIo' algas, na ses�ão de 23 de agosto, por una-

do qual fez parLe, e que ·não s·e es- nimidade. Saudações. (a) Nicolau
clllÍv31'ia a fornecer qllal,quer escla- Bado, presidente,
reci 111 en to sób re as neg.oci ações re a -
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·I·'-"-t-...,..,o·lizadas para a consLrllçã-o da J'úbri-
ea de Lagoa Sanla.

Nunez Balboa" 'c9m que foi agra
'lJiado pelo govêrno do Panamá.

.

-

A entrega das insiignias foi f.eita

pelo Ministl'o da'qllele país, Abdiel
J. Adas.

Rio, 4 (R, P.) - O Presidente Du-
Vende-se em, ótimas condições. ira assinou de-creto abrindo crédito

Dimensões internas: Altura 61' para atender ao pagamenlo dos em'-�
ctms, Largura 47 e 36 fllndos. prést!mos da consLrução da Estra-
Trata-se- à Rua Conselheiro Ma- ela de FeÍ'ro Corumbá-Santa Cruz

fra no 35 nesta cidade. De Ia Siel'ra.

A import�o .de li
vros sQb' regime de

UC8Dca préviii
Rio, Ir (R, P,) - O Presidente da

República assinou-decreto alteran
do o artigo 10 do dcereto n. 25.030,
clê maio de 1948 ,que excluiu o re

gime ele licença prévia a importa
-ção de livros, jornais, revislas. e

publicações similares de natureza
técnica, cienlífica, didáUca ou IHe-
n'tl'ia, •

•

o «ínsucesse
Waldemar

do DeputadO
Rupp •••

II

Acusámos aquêle parlamentar de haver provocado a barulheira
tôda contra o Serviço de Combate à Peste Suína movido únicarnente pelo
despeito. Despeito por ter fracassado no intento de cavar uma situação eõ
moda para o seu amigo e protegido, o ex-funcionário da Defesa Saní-:'
tária Animal, veter-inário Nilo Brauer, Situação que livrasse o amigo
dos rigores, dos desconfortos, dos trabalhos e das lutas que a campa
nha contra a peste suína exige de quem dela se ocupa., I

Agora, em seu artigo de 3 do corrente, vem o referido parlamentar
de publicar uma série de correspondência que afirma já estar em seu

poder na época do seu desastrado discurso,
Por que não, se serviu-dela na �casião?
Mera distração?
E que documentos valiosos, alguns sem assinatura, todos sem data!

Heceitinha mal aviada, a da encomenda póstuma ...
Estampa "longo memorial" da Associação Rural de Campos-Novos,

entidade e zona onde apita. Sem assinatura. Nem data.

Falemos sôbre êle.
Diz o memorável \memorial que os porcos vacinados na orelha, na

dose de um centimetro cúbico, pelos vacinadores do Serviço, morre-

ramo

Salvaram-se os vacinados "na côxa também' por via intradérmica!!!

Milagroso êsse processo de vacinação por via intradérmica na côxa,
Saberia o Deputado ,'Valdemar Hupp, se tivesse atendido aos nos�

sos constantes e repetidos apêlos a-fim-de pô-lo ao par do que o Servi
ço vem fazendo, que o processo de vacinação intradérmica, aplicada na

ponta da orelha do porco, na dose de 1 c. C. é método' oficial, recomen
dado' e �ficializado pelo Ministério dá Agricultura e preconizado pelos
Laboraiorios que fabricam a vacina cristal-violeta.

l�, toda,ía, -nc dificílima aplicação, môrmente por vacinadores que
o Sei-viço tem de improvisar, treinando-os apres,sadamente para aten
der às circunstàncias, uma vez que não possue e nem poderia possuir
um batalhão dêles.

Dai o ter o Dr. Altamir Gonçalves Azevedo, Chefe do Serviço ba
talJ)ado pelo não emprêgo dêsse método, no Estado, coisa que

..
afinal conseguiu.

Tôda vacina para cá envia;la, pelos Departamentos ,especializados
do Ministél'io, é rigorosamente testada, partiela por' partida, e sôbre ela
é feito também o teste intradérmico.

Até há pouco vinha o Hio resistindo aos constantes apêlos do Ins
petor-Chefe, devido á escassez dêsse imunizante no mercado, Além
disso, o preço influía na aqlliecência do criador �m vacinar, porquanto
o estabelecido pelo Ministério era de 1 cruzeiro por c. c., sendo atual-
'mente de'60 centavos. 'I

Hoje pôde a Chefia do Serviço, despresando a téCl,Iica intradérmica,
adotar apenas a vacinaçao por via subcutânea, na dosagem de 5 c. c., e

d.e fácil aplicação.
.J sso por trab�lho do Inspetor-Chefe, aP9s várias exposições de

motivos.
'

Se o Deputado 'Valdemar Hupp tivesse queriçlo conhecer o Servi
ço, disso se teria capacitado e não viria agora fazer chover no m:olhado.

,

,

Hefere-se o memoriah a uma retinião em que "estive�os presentes",
não se sabendo a quem se refere, porque o dito não está assinado, o qu�
nos faz crentes de que se trate do próprio Deputado Waldemar �1upp,
que foí quem esteve naquela reunião, onde também' se encontrava o se

gundo signatário dêste.

Diz; lá pelas tantas, o memorial:

"Entre os vacinadores havia alguns que nunca tinham manipulado
uma sering-a, .. "

Estariam entre êsses maus manipúladores aquêles que o Deputado
\-Valdemar Rupp, por intermédio do segundo signatário consegui\l .fôs
sem nomeados, naquel(;l ocasião?

E trecho do memorial: "Para vérificar e- constatar tais fatos seria
necessário que houvesse maior assistência médico-veterinária."

Ai o memorial está conosco, contra o Deputado Waldemar Hupp,
que Se bateu denodadamente contra a ida do veterinário Nilo Brauer,
seu amigo, para Campos-Novos, onde havia sido localizado pelo Inspe
tor-Chefe.

Vamos aos documentos:
"PORTARIA N° 9, DE 29 DE MAIO DE 1948

O.Inspetor-Chefe da Inspetoria Hegional da Divisão de Defesa 'Sa
nitária Animal, em Florianópo.lis,

Resolve localizar, ex-oficio, no interêsse da administraçã'O, em

Campos-Novos, Estado de Santa Catarirla, onde passará a ter exercício,
Nilo Sant'Ana Brauer, ocupante' interino- do cargo da classe"J" da C3,r

,reira de Veterinári� lotado nesta Inspetoria Regional.
São José, 29 de maio de 1948.

ALTAMIR GONÇALVES DE AZEVEDO
�

Inspetor-Chefe"
Negou-se o veterinário citado a ir para Campos-No'vos 'e alegou,

na exposição de motivos no recurso que dirigiu à Diretoria, em 1,6 de

junho de 1948, e que se acha arqllivado na Inspetoria Regional, entre ou

tras coisas o segujnte: "Bas�ado na informação e testemull'h<J d'o ilus-

Continua na 3a. pagin&
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A estrutura maciça e super-relorçcdc do Caminhão

CHEVROLET, seu poderoso motor de válvulas na

tampa que assegura maior fôrça de torção e· grande
economia, permitem-lhe desincumbir-se das mais pesadas'
,tarefas durante muito mais tempo e 'sempre com grande'
rendimento. Líder dos aperfeiçoamentos macônicos, ChevroJet
é O caminhão que mais se vende - no Brasil e em todo o mundo!

1
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PRODUTO DA

GENERAL MOTORS

"

Poro vendas e serviço procure os
"

concessionários c uto r iz o do s da GENERAL MOTOR

Credito 'Mútuo Predial'
(Dar muito, com o pouco .de muitos)

Propríetários: J. Moreira & Cia.

Praça '15 de Novembro, 22 - 2° andar Caixa Postal, 5
Tels. 1324/1388 - End. Telegr.: CRETOMUTUO - Florianópolis - S. C.

xxx

Resultado do 1.6° Sorteio do Plano "B", realizado à 1° de Setembro
I

.

de 1948. -.........,...L

xxx

Prêmio maior em mercadorias no valôr de Cr$ 6.000,00 Cader-
neta n. 17.022.

APROXIMAÇõES SUPERIORES • APROXIMAÇõES INFERIORES
EiT! mercadorias no valôr de Em mercadorias no valôr de

Cr$ 1.000,00,cada uma Cr$ 1.000,00 .cada uma

Cader�eta n.' �17.o.23 Caderneta n. 17.0-21
Caderneta n. 7.458 Caderneta n. 7.456
Caderneta n. 25.161 Caderneta n. 25 . .159
Caderneta n. 3.0.80 Caderneta n. 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 1° de Setembro, de 1948.

AVISO - O próximo sorteio realizar-se-á no dia 29 de setembro.
Flóríanópolís, 1° de Setembro de 1948.

VISTO' - Dante C. Neiv'a:, Inspetor Auxiliar de Clubes de Sorteios.
P. P. J. Moreira & Cia., Proprietários.

REGiSTROS' DE DIPLOMAS
TRATA-S;E de registros de diplomas, registros de professores, e

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

BUREAU UNIVERSITARIO
Direção de Dr, Pedro Olavo de Menezes. - Av. Alte. Barros 11 _

1° andar. Cx. Postal 3932 - Rio de Janeiro.

Carrega mais, com menos gastos!

,
,

I 'toer
DO BRASIL S. A ..

Viage com conforto
pelo..

«RIPIDO SUL, BRaSILEIRO»

I

Diariamente entre

Fpelís.v-Jtejaf-Jcíuvile-Curitíba
e

AGENTES

Fiuza Lima & Irmão

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
o Escritório 80 Partido Social Democrático, a rua Felipe Schimidt
N. 42, atende aos seus correligionaríos para qualificação eleitoral

das 9 ás 12, e das 14 ás 17 horas todos os dias

BOM NEGOCIO
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
certa de 10'/. ao' ano com recebimento de juros mensais.=

Informações nesta redação.

Larga-me ...
Deixa-me gritar!

Combate a tosse, a

bronquite e os resfria-·
dos. João O Xarope S.
éeficaz no tratramento'
das afecções gripais &'

das vias' respiratórias.
O Xarope São João
solta o catarro e faz'

expectorar fàcilmente.

Cabelos Brancos 1

Sinal de velhice
A Loção Brilhqnte faz "oh

tal' a cal' natural primiti9G
(ce.tanha i .lwra, doirqda ou

negra) em J)Ou.o tempe. Não'
, tintura. Não mancha e não
auja. O ••u ueo .• limpo,

.

facU e agrCldável. •

A Loção Brilhante extingue
a. co.pa•. o prurido, a. .ebor
rhéa e tada. a. afecçõ.. pa
ra.itária. do cabelo, a..im
como combate a car"icie, re
vitalizando o. raiz•• capila
re•. Foi apro'fada pelo Depar
tamento Nacional de Saúde
Pública.

Ford V-8
Vende-se um usado, tipo FUR-,

GÃO.
Ver e tratar na Cia. de Cigarros·

Souza Cruz - Rua João Pinto, 16•.

CUTIS
CANSADA

,

�s Sp��d�I��
gas na testa e ao-»

redor dos olhos;
as sardas. man

chas, cravos e es-

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

vens sobreva sua felicidade: con
fi� nas virtudes do Creme RugoL
Rugol corrige rapidamente as cau

sas do envelhecimento prernaturo«

da cutis. Este famoso creme em

belezador, usado todas as noites,
em suaves massagens no rosto.
pescoço, e' todos os dias como.·

base do "rnaquillage ", remove as.

impurezas que se acumulam. nos..

poros, Ior talece Os tecidos, dá vi

gor e mocidade à pele. Com ape
nas uma semana de uso do Creme"

Rugol a sua cutis poderá ficar ma
cia, limpa e acetinada, aumentan
do os seus encantos e protegendo- ..

a sua felicidade. A felicidade
de amar ... e ser amada.

CREME

ltUGOL·
Alvim & Freitas, ltda.·C.P. 1379·5. Paul ...

�I ....... lt

)Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Vida

.mos.

FAzmM ANOS HOJE:
-" a graoiosa senhor-inhs Llda

Maria Filomeno, filha do sr. Fran
cisco Roque Filomeno e fino orna

men to da sociedade joséfense;
- a distiúla srta. Nero] Silva,

filha do dist inl.o casal Herondina
e João Honól'Ío da Silva;

- a prendada senhoi-inha Maria
do Carmo Galliani, filha do sr. Jo
sé Galliani, residente em Ttajai;

- o clisLinto jovem Walderniro
'Otávio da Sil\·eil"il., que integrou a

.Fôrça Expcdici011ál'ia Brasileira em

1944.
- a mimosa Solange. fi.lhinha do

.'�r. WaJ.demiro Ol'iando 'ela f-;ilva;�
- a encanlaelora menina Aracv

Luz, filha elo nosso distinto co;
lereâneo sr. Aldo Luz, alto funcio
nát'io Cia. de Navegaç.ão Costeira;

ACADÊMICO ALCIDES ABREU

lual de aprimorada cl1llura clirig'e
{)om inteil'cza de cadler um elos

importantcs Deparlamento,s Sll

bro'Clinados á. Secrctariâ da Via-

menag'ens, ,ás quais, por isso que

mereci.l;la�, junlamos jubilosaITIC'n"
te as nossas.

CARLOS ALBERTO B. PINTO
Faz anos, hoje, o joven Carlos Al

berto Barbosa Pinto. aplicado aluno
·�.lo Colégio Calarinense, filllO do sau·

doso conterraneo sr. Joaquim Pedro
Ide Oliveira Pinto.
IO inteligente Carlos Albel'to, que

reside com sua avô materna e tuto-
'

ra c[. Jeny Barbosa, será hoje alvo
',de muitas demonstrações de esUma

dos seus círculos· de amizade e cole
gas, aos quais se associa. "O Esta
do".

...........

RESFRIADO COM

laSSE'
Derreta VapoRub numa-.

taça de água fervendo e as- .

pire�'V'aporesmedicinais.�
VICieVAPoRul
...............

FAZKVI ANOS AMA;\1HÁ:
- o osr. Danlon Nalivida'de, alta

funcionário do Departamento de
SaÚde Pública, muilo estimado eU-

tre nós;
,

- a exma. sra. r!. Antolúeta

Buch, espôsa elo sr. Llliz Bueh;
- o sr. Luiz ele Ar'aújo Soares,

funciomírio aposrnlado rIa '\"es
terll Telegraph COlljJany';

,

- a prendada srta. Butéeia Sil

Ya, fllncionária ela Coinpanhia Te
leftlllica Catcuinens.e;
- o eListinto jm··cm Paulo KOI1-

c1CT p 'rnJlan�en, filllO rio sr. Iri
nen Dórnhausen. inelLl�trÜll a llO
nico em Ilajai.

'

o ESTAD ) Domtngo 5 §e. Setembro ae UJ48 J

de (cO VAEAORIO?
•

•
_ QUARTO C) BANHEIRO

E TELEFONE,
DIÁRIA COMPLETA
CASAL CrS 170,00

�,
'"

:'__

eocial ,Pif-paf Estado»

Ocorre, am a n h 5, o aniversá rio

uatalício da gentí lísslma senhor-i

n h a 'I'ercz inha Fontes, filba dileta

do nosso iluslrado cocstaduano, de-

sr-mbargador Henrique
de sua exrna. espósa rI.

Luz Fontes e delicado

Fontes e

Clotilde {la

adorno da

ANIVER.l;;Aiuos- . . . . D. ÁUREA NOCE'!''!' I ARAúJ'Ü 29 Domingo: Enquanto os lho Nacional .de Águas e Energia
. SR. HEITOR- BIT.TENCOüHT Aniversaria-se, amanhã, a' exma. estudos procedidos pelo 'serviço Elétrica adver-tia, as empresas de

>A,·efeméride de hoje consigna o sra. d. Aurea Noeetti de Araújo, di- do pesquisas econômicas da CCP energia elétrica de que os pedidos
aniversário natalício do nosso 11re- gna espósa elo sr . Antônio eensíderava i legal o preço do au-. de racionamento só serão concedi-
"zaelo coestaduano sr. Heitor Bítten- V. de Araújo, d istinl.o Oficial re- men!o do café moido, o govêrno. dos em casos exeepcionais, eram

court, d inàmíco Diretor-gerente da formaelo da Marinha de Guerra. . brasileiro encomendava, na Fran- f'ci las várias modificações nas con-

.a.cred'Ítada firma Reinisch S. A. In- A aniversariante que, pelas ex- ça, duas refinarias de petróleo, dições gerais de transportes
.

aé-

dústria e Comercio de Madeiras. cepeionais virtudes, gosa ele geral mas � 1...!i do inquilinato, que há reos, 'melhorando, consequentemen-,

,Sel'vidopor um coração generoso estima em nosso meio, nesta auspi- "Lar ,<J' cempo vem dando que fazei', le, as vantagens dos passageiros;
e seguro couhecedor elo seu mester, ciosa data, será certamente muíto va voltar a o seu ponto inicial, ou talvez devido ao fato de que a

'aliando ainda a êsses dotes uma in- cumprimentada pelo numeroso cír- me, ar, vai recomeçar> do pri nc i- Princesa Juliana, da Hotanda, se-

vulgar capacidade de trabalho, o culo ele suas relações, ao qual nos pio sem, contudo, impedir que rá coroada Rainha elos Países Ba i-

d· ,. t L 1--' l
"

' "

ti
"

I d f xos no nróxlmo dia 6 .
. � I$L111 o . na a ician e se �mpos à associamos, 'com prazer, nessas 110-, ivesse SIC o aprova a a re. arma L'

confiança de seus super-io rs s e a' ,

. cnnstituclonal ela República Argen-v menag'ens.
-estima e admiração dos seus suhor- SE:'-lRORrNHA TEREZINHA FO:':- Lina.

-dinados, moLivo pelo qual justo é TES
.

30 - Segunda-f'eira: Se você é

: prever-se as numerosas homena

gens de que nesta data, será alvo e

às quais jubilosanwnte nos associa-
parte na P Expos içâo Pilaté l ica

�I� 'J:��)t��I�:I�jJl�:,�s'(ifh:.�er realizada

O «insucesso» do Deputado Rupp ...
'I'o rnc nota: Rua Alvaro de Car ld R" .u: -

tre representante de Campos-Novos, Deputado Dr. Wa emar upp,

valho, 3'1, 1° andar. Reuniõr-s : 'escrevi no meu ofício n? 1 e, aqui' reitero que, presentemente na referi-
Quar'Las-J'eitas ás 19,BO ho ras e da localidade não existe um único médico que possa atender a qual-
sá bados ás 15,30 horas. .."

quer caso. Lamentável é que com tantos munlcfpios, tão mais impor-

.31 - Terça-Ien-n : APe"aJ'. ele ter tantes que Campos-Novos, todos ávidos pela assistência de um veterí
Sido controlada a peste suma em nár io, não-possa eu ser localizado em um dêles."

BllImenau: peste essa quo .ameaça- , Não parou ai o serviço de "Amigo-da-Onça" contra o seu próprio
va dr-struir li.' nossos SLlIIl0S. o municipio.

FALECIMENTOS
Lo ide Biasi l e i ro destacou o navio Foi o Deputado "Valdemar Hupp, quem, nessa época, redigiu um

DEiVtl::TIUO LOREWe,: "Cuhalão". para transpor+qr ma- telegrama, para o qual colheu a assinatura de seus companheiros de
t!t'it'a cauni nenso para a Argenl i- b d 1 da mai

.'
t '0'0 o

Itcpercul iu, dolnrosameutc, nesta anca a, te egrama que na a rnais VIsava que pro eger o seu arrug ,

na, po i- a prc í'eiturn (]oe Joaçaba .. ,

'I di I t
- .

t
Capital, a írurausta notícia, ante- veter-inário que c e, COI' la men e, nao quena na sua erra.

illallglll'Oll u'a máquina para abl>ir "I I d't d I d I C b S b 'u oh
ontem, veiculada do súbilo Jaleci- AqlIl treclO co I p espas,lO, passa o pe o a o u man o, s

estrarlas; ape.,ar da "itória do Pau- o ')53')4 I 'd S D D
.

I I C 11 DD M'
.

tl'O
ln!!nto, em Pul'to Alegl'e, do 110S:;0 n �. - , e ene ereça o ao " IlI'. r. ame (e arva 10, . 1m3

Ia Hamos sôbrr o Bocaill\'a pela dA' It " S d BI bIt b t' t I'm n

esl imado e elislinlo palrício a gncu um: . . . en o. umenau a uar e a as eClmen o a I e -

sr. C(dll ar;'em de 6 x 1. tos leite e derivados esta �apital solicitamos vossência providências
Demétl'io LOl'cnlz, Inspetor do Billl- 10 Q I

.. '",
- llal' a-1eJra: .'otJcias "in- sentido ser designado tôaa urgência veterinário percebendo verba fede-

co Nacional do Comércio .e Dire- da, cio, Estaelos Cnido�, diz·em que ral afim. desincumbir necessária independência trabalhos defesa pe-
lar da Emprêsa 'l'enitol'ial Sul- o H n \" II I'd t cl I

.

,

,."L . e ry "a .a.ce, c�nc I a o
._
o cuária Blumenau e seus distritos pt Tornamos liberdade indicar nom�.Bmsil, que por diversas vezes ins-' ParI Iria Pl'Ogl'e��lsla ii Presldcn-

, Doutor Nilo Sant'Ana Brauer, presentemente servindo InspetorI3I
pecionou a'qui a filial daquela pu- cia �orl'elI \'iokllto bomuareleio ele Regional para dirigir trabalhos Defesa Sanitá�ia Animal em Blumenau.

jante org'anhação bancária, fazen- o\'os (� tomates, em váJ'ias locali-. ptA data de hoje assinala o a ni v·er- .

Ic:o de cada fUllcionál'io, - dos mais rla·d.ps ela Carolina do :\oele, mais Este despacho trazia' a assinatura de aloo'uns i::leputados da bancada
sário natalicio do nosso dislinto

calegorizados aos mais humild:es, i.,.,:;o n50 im.perlill que a Pol_icia ca- do nosso parti.do, a 'última das quais era de quem o redig'ira, o Deputa-
coestaduano se. Alcides Abr('u. ,

.

O
-_ um verdadeiro c incondicional l·tOca. em face das acusaçoe� que do Waldemar Rupp.ilustl'e nataliciante, intele-c-
amigo pela fiidalgLlia do tealo e in- vinham sendo feilas em Lôl'no elo Aquela ilustre banc�da, todavia, a exceção do SI'. \Valdemal' Rupp,
vulgar distinção pes�O'al. mercado ilicito ela cal'ne \"crcle. desfez, por telegrama de seu nobre Iider, o Dr. João José de Sousa Ca-

O extinlo, que residia na Capit<ll prencles�e \'ál'io� açougneiI'o�, apr- bral, o pedido ao Snr. Minis'tro, porque fôra. posta ao par dos verdadei

gaúcha, deixa ViÚYH,a exma. S1', d. sal" rle leI' sido jlllg'ado inconstiLll- ros intentos do seu-colega Rnpp ao fazê-lo, despacho êsse a que j'á de-

j'·r�I·I·� H'I'ld'l '["eln1 LOI'entz (' N'I'S cional o eI,ecrelo-lei n. 5.'175, Clue Inos pllbll· ... I·clade.-ção, Obras Públicas e Ageicultul'a, nu" (::l .. , "'J "

;a Dú'etoria de Assistência ao Co- 1'ill1os menores e, lombou em con-
diz I'espeüo ao pes�üal extranu- Resistiu sempre o Deputado 'Valdemar Ilupp às nossas eXpOSIçoe;>

operativismo. sequência el.c um colapso ,cardíaco. meníl'io, tal,vcz cleddo ao Jato de sôbre o caso, mantendo-se na atitude de protetor dequele veterinário

Como aca'c1êmico de direito, "O Estado" que o tinha no mais
ter caido em ,Patos, Eslados de pela seguinte e poderosa razão: - "Ele até ja almoçou em minha ca-

i\lina�, 11m avi�o -civil, ,cansando asa".
ocupa ó alto cargo ele oradM elo alto aprêço, formula à família en-

mol'LP a tl'ê� pe'�soas. A' ,

d t 1'"
. "

t' o a
-Centro XI de Fe\'el'eil'o. para On- lutada as mais sentidas cOridolcn- nos, seus mo es os corre IgIOnanos, que JamaIS lvem s ess

·de foi conduzido ·em memonhel cias. 2 - Qunta�feil'a: EnqLLanlo· o honra, só 'cumpria aguardar, como aguardamos, o desenrolar dos acon-

_pl,ei l() há pouco realizado. ,._..",.",._. �....... • ...-••__........
escl'iloJ' patrício .Jorge Amado, em tecimentos.

FERIDAS. REUMATISMO E Praga, injuriava o go\'êrno e o po- E só viemos a público, depois (IUe o Deputado 'Valdemal' IlUI)P pu-]'feste auspicioso e\'ento será al-
,'6" de justas e �ignificaLivas ho-

P�ACAS SIFILITICAS vo brasileiro, em São Paulo, Yio- blicou o seu "substancioso" discL1l'so contra o serviço de que fazemos

EII·XI·r de Nognel·ra lentõ cho.qLle de trens da Cenlt'al parte. . .
'.

cio Brasil, caLl�ava f,e�'imentos em Não ficou ai o esfôrço do Snr. Rupp na ânsia d� evitar a ida daquele'
M.dicaçQO auxiliar no tratamento

da .ifl'i. cêrca de sessenLa pessoas, pois o veterinário para Campos-Novos, pois viajou a Blumenau, 'em campa-

I transallânlico portug-l1ê� ".Serpa nma do mesmo, e viajou ao Rio a falar com as altas autoridades do

p.jnt,o", começou a Jazer água, Ministério, também nesse sentido.
atracado no pôdo de Lisboa, es- E tão g�ande foi ó prestigio do Deputado Waklemar Ilupp que o

cando amea�ado de afundamento> s'eu amigo e protegido não foi mesmo para Campos-Novos. Foi para o

uma vez que os motoJ'lleiro� e co- Estado da Paraíba ao Norte, ,rieixando a terr�a daquele Deputado sem a

bl'adores da Companhia Nacional assistência médico-veterinária reclamada pelo memorial memol'avel. ..

dE' 'rt'ansportes coleU vos de ;';ão Andou, por isso, acertado quem endereçoll-o ao Deputado, em ]u-

Paulo, além de pleitearem um

aU-lgar de endereçá-lo à Inspetoria. '

menlo de cinque,nta por ce�to de
.

Ao Deputado, se levou a sério o nele contido, compete agora, ao

aLlme�Lo nos ve�1clmentos� eXlgJ1:am
I respondê-I?, clizer sinceramente, batendo no peito: - lVlea culpa, mea

lambem, que Jos:3em retIraelos da imáxima culpa.... •
eirculação lodos os boneles abel·tos, "

c
l11a� pcwec-e qlle os russos estão Ii- Viu-se, assim, que a influência do caso Nilo Brauer no assunto não
cando mais "camaradas", pois já correll por conta da nossa imaginação.
'ie fa1a na suspens50 do bloql1eio O ódi'o daquele parlamentar ao ,Serviço é conseqüência do caso

marítimo e terrestre de Berlim e INilo Brauer.
no� 360 mil porcos abalidos em Tanto que só lhe interessa o depoimento dos que, como êle, são
nOssQ Estado, não pela pesle slIi- cont"á o mesmo serviç·o.

.....-----....- ....-....- .....- ................. h-i"wl'
na, ma�, 8im pela m50 impiedosa Tanto que procurou aliciar e colher dados "-contra" o Serviço.
do homem!. Tanto que andou, até, nesse intento, batendo em I1lúita porta erra-

3 - Sexta-feira: Apesar(]ô"l'!ãpa da. Em porta de quem não estava "coptra", pelo que, tal testemunho
haver declarado que o munelo ha-

Jnão mais o interessou.

"i,� eh egado ,a
..

uma ,encruzilhac�a, Tan�o que sabe' da existên.cia ,de certo� docum�ntos na Inspetoria
crlLICa, as, no tlclas vmclas do ,lli'o 'e que na'o teve a coragem de dIZer a fonte mformatIva.

dizendo que vão ser readmitidos os
'

A Inspetoria, sabemos, dará uma nota C0111 dados esclarecedores
ex-alunos cla Escola Naval, é boa-, de .suas atividades, para o que está organizando os necessários elemen
to, pois a Comissão da Energia tos no' seu arquivo, trabalho que vem sendo e1ifieultado por falta de--,
Atômica dos Estaã:os lJnido.s allUn- pessoal, atualmente aprovcitado na campanha de combate à peste suína.

PROCESSO EM PAUTA PÁRA
JULGAMENTO

.

lVlÊS DE SETEMBRO
Dia 6, ás 14 horas. - ProGesso n.

.TCJ - 112/48. Reclamante: Marti
niano Silva. Heclamado: João Teo

.
cloro Machado. Objeto: Indenização,
aviso-prévio, férias e folgas sema

nais.
Dia 8, ás 14 horas: Processo n.

JCJ - 118/48. - Reclamente: Osval
do Peixoto .Heclamado: Raul &'1S-
to. Objeto: Férias. ,

Dia 9, ás 14 horas: PI'Ocesso n.

JCJ -1 '11/"�, Reclamante': Laudeli
no João de Barcelos. Heclamado: seg-unda �essão anual para discutir

Tom T. ·Wilde. Objeto: Salários e e savalguarelar os seg'l'.edos da bóm
aviso-prévio. ba aWmjca, uma "ez qlle o Brasil
Dia 10, ás 14 horas: Processo n.

JcJ - 110/48. Reclamante: Alexan- vai \'Cnde!' alguns milhõ('s de rlolà-

rlre Fl'ançisco A'vila. Iletlamado: res rle mercadorias paea ser IJoOslo
TOI11 T Wil(l('. Objeto: A,'i80-Pl·.\'io. em exc'cllçào o fllano Marshall de

Dia 11. ás 9 horas: Processo n. ajl1du a Europa. Xão 0 ql1e esla
JCJ 90/48: Hcclamantc: Lauro Cha-

mos j)['ci"andu de u,a mãozinha!
\'es Heclamaclo: Bernardino Carva-
lho, Objeto: Aviso-prévio. 4 - -Sábado: Equanto o Cons.e-

nossa sociedade.

Do regosijo com que as inúmr-ras

arníguí nhas da distinta naíal ician

te 11 festejarem, compartilhamos
com os nossos ardentes votos ele

Iclicidades.

CANnA� E�fER04RÁfICAS

Âl'cão Junior

END. TELEGR,"ARGENOTELH ,

TEL. 25-7233
RUA CRUZ LIMA: 30 I
PRAIA 00 FLAMENGO

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

METEOROLOGIA
Previsão do Tempo, até 14 ho ..

ras do di a 5:
PASTA DENTAL

.

ROBINSON
Tempo '_ Bom, com nebulosida

de. Nevoeiro:
Ventos - Variaveis moderados;

"T'emperaturus estremas ele hoj-e
- mnxima 20,2 - minima H,9.

filatelista, leilor amigo, ineieva-se ., ....
' ... , ....

no quadro social ela Assoc i açâo Fi- FRAQUEZAS EM GERAL

laL('lica (].c Sa�la Catarina e tome V I N H O C R E O S O TA D c,
«8ILVEIRA«

CiOll que os repres·entanLes da Gl'ã

Bretanba, Canadá c Estados l'ni

elos l'ealizal'50 muito ])re\,·e a sua
Um a um, iremos analisando e respondenclo os artigos daquele

parlamentar, à medida que os mesmos fôrem aparecendo ... e marcan

do um novo insucesso .na vida pública do Deputado Waldemar Rupp.
Como, também, prossegue a luta contra o virus destruidor, que o

pessoal do serviço vem combatendo sem espalhafato, �lbeio às acusa

ções gl'atuitas, levianas e injustas, que lhe são feitas, dirigidos pela
�lgura moç,a, idealista e dinâmica do Dr. Altamir Gonçalves de Azeveclo,

digno e honrado Inspetor-Chefe a CJuem o Estado de Santa Catarina já
ml1ito deve neste3 dois 3nos de s'nas ativiclades em seu território.

NEY DE ARAGÃO PAZ

JAIME ARRUDA RAMOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Carros para. o interior do ,Estado
o

_

horário Idos carros de 'que é agente, nesta capital, a conceituada
firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:
RÁPIDO SUL BRASILE�RO -- Diariamente· - Curitiba
'RÁPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Joinvile
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

c/ excessão de sábado
EXPRESSO BRUSQUENSE - 2a_, 4a. e 6a_ feiras

Nova-Trento

E. A. VIAÇÃO ANITAPÓLIS - 3a• e 6a• feiras

6 horas
13 horas
16 horas
14110ras

16,30 horas

12,10 horas

N.�' 1: Regras abundantes, pro
longados, repetidos, bemorragias
e suas consequências.
N.o .2: Falto de regras, 'regras
otrazados suspensas, deminuidas

consequências.

VAUMART

Ouçam diariamente, das 9 às 13 e das 17 às 22 horas

RIDIO TUBa' ZYO 9
1530 kilocielos ondas .mêdiee de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

.-.----_-.-.-_-.-.-.......- ...-_-......._-.-,........._-_-,.,...-•.•-.-.-.-.-a-a -.-.-.-.__-..-_-.... _-.,.......",.

VOCÊ É CAYALHEIRO?
Escreva linha abaixo o ULulo qu.e deve ter o seu jornal

(Ass.) _ ; : '1'

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

SEDE SOCIAL:

po�ro ALEGRE

Pa i i C i.p
-

aca
"

r o

'_[nfOl·maçt1es ntets
·_ ...._.......-_..........���·-47·........·--

...-.

Horario das empro-O ESTA'QO ! '

,

· .,'
Redação e Oficinas � n�a sas rOdOVI8f18S

João Pinto n. 5 \
Diretor: RUBENS A. RAMOS
Proprietário e Dir.-Ger�rrte

SIDNEI NOCETI

Auto-Viação Catarlnenae. _ LaguD&
" - '6.30 horas.

.

I R.áP!dO Sul

BraSUelr,O
.... JolnvUe _ la

5 e'14 horas.
i' ,EXpresso São Cristovao -- Laguna -

� 7 horas. •
..

� 'Expresao Brusquense _ Brusqu. -

� 16 horas,

Anúncios mediante contráto.. AU,u>-V,ação Itajal - Itaja! -- UI ho-

� ras,

;o Expresso Brusquense _ Nova Trento
, ... - 16.30 horas.

Os originais, mesmo não .. Rodovlârla Sul Brasil POrto Al�

Publicados, não serão

'1-
� horas.
'-.

QUINTA·FEIRA
devolvidos. Auto .. víacão Catarlnense POrto

" Alegre - 6 horas .

•
' A direção não se respon- Auto-Viação Catarlnene Curitiba

< sabiliza pelos conceitos - 5 horas.

.. Auto-Vlação Catal'ln_ JolnTn.

.. emitidos nos artigos � - 4 horas.

) assinados. I: Auto-Viação CatarlnenH - TubaraG
,

. � - 8 horas.

� .--,._.- .-_ _._ _ A�.��V�����. Catarlnenae _

�gun.
Expresso São Crlsto.-Ilo - Latruna -

7 hora�.'
'

Emprêsa Glória - Laguna - 8 l/li
e 7 1/2 horas.

.

Expresso Bru9Quenee - Bl'uSQue -

16 horas. "

Auto·Vlaçllo ltaJaJ - Itaj.l - UI ho-
�s

.

Rápido Sul BrasUelro - JoinTile - ..
11 e 14 horas.
Empresa Sul Oeste I.tda - Xapecó - Ih
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,Casa-Procura-se !
-

I 'liA firma J. Martins e Silva, particip-a aos seus estimados clientes que I Casal sem filhos procura uma
mudou para a rua NUNES MACHADO rio 17 - Esquina da rua Tiraden- 'casa pequena.. com um ou dois· Ites alto do Emporio Florianópolis, onde passa a atender con� a maior Cluartos, até 1 km. elo ce.ntro.
prestesa. I Ofertas para A. Jmllor, na reda- IFlorianópolis 27 de Agosto de 19-18 , ç50 dêste jornal. I

J. MARTINS & SILVA.

Casa-Compro
Tipo "bungalow", no centro da

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

dos,
Detalhes e condições de negócio

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

I PANAIR - 10,40 - Norte

VARIG - 11,40 - Norte
P.o4'\.NAIR - 13,50 - Sul

'Sábado
V-,\RIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 1:3,55

Norte

Nunca d-espreze
O VALOR DA

BOA AfARÊNCIA!

ASSINATURAS
Na Capital

............. Cr$ 90,00

I

Artigos de uso

doméstico

Ano
Semestre .- Cr!S
Trimestre Cr$
Mês : CrS
Número avulso .. Cr$

45,00-
25,00
9,00
0,50

bem barbeado...
acariciado.! t

A facilidade no bar

bear nã.o depende de

j�ito, mas da lâmina.

Com Gillette Azul, por
mais forte que seja

a barba, é fácil fazê-la

�om s a t
í

s
í

a ç

ã

o .

Gillette
t AZUL',

No Interior
Ano CrS 100,00
Semestre Cr$ 80,00
Trimestre Cr$ 35,00
Número avulso ".Cr$ 0,60

Você poderá ganhar de Cr$ '"

50,00 à CrS 100,00 diários, venden
do artigos de consumo domestico.
Informações 'na Praça 1 de No

,·embro n. 22 - 2° andar.

Viação'Aérea
Horário
,Segunda..feira

PANAIR - 10,40 - Norte

VARIG - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 'c Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

Norte

Terça-feira
'-,11\ _ 10,4.0 - Norte

. I' Z"�IRO IJO .SUL - 12,00
,S,ode
VARIG - 12.30 - Sul
PANAIR - 13,50 - Sul

Quarta-fei.ra
PANAm - 10,40 _.:._ Norte

. CRUZEIRO DO SUL - 11,00
,'iorte
VARIG - H,40 ....!.. Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Quinta-feira
PANAIR - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
VARIG ....:.... 12,30 - Sul

ClWZEIRO DO 8UL
Norte
CRUZEIRO DO SUL

13,55

15,30
eul

Sexta-feira
CRUZEIRO DO SUL - 7,20 -r

Dominao
PANAIR - 10,40, - Norte
CRUZEIRO DO SUL - 11,00
PANAIR - 13,50' Sul.

" ,

SEGUNDA·FEIRA,

Expresao SAo Cistóvllo - IActma
7 horas.
Auu>-Vlaçllo ltaJal - ltajal _ 111 ,ba

l'1IS_

Expresso BI'uSQuenae -. BruIIque - \
16 horas. .

Expresso Brusquense - NOTa Trento
- 16.30 horas.

'

Auto·Viaçiío Catarlnenee _ Joinvlle
- .. horas.

Auto-Viação ,
Cat&r1n1!!lAte _. Cul'ltf.ba

,- 5 horas.
Rodoviária Sul·BruU -:- POrto Alecr.

,- 3 horas.
Rapído Sul-Brasileiro - Joln-nr. -

às 5 e 14 horas.
TEÇA-FEIRA

Auu>-Vlação Catarlnenee - POrto Ale
,gre - 6 horas.

Auto-V�açã'o Cat.arUl&nse - Curitiba
,- 5 hóras
Auto-Viação Catarlnenae - JolnTile

,_ II horas.

Autc-vtacão CatarineIl<9ll _ TlJbat'la
- 6 horas.
Expresso São CrIlltóYAo - La«una _.

1 horas.
Emprêsa Gló,ria - lAa'w1-& - 7V1'

e 6'1.! .noraa.
Expresso Brusquense '- Brusque -

't6 horas.
,A·)to-Vlação ltajaJ - ltajal - 111 h0-

ras. ,

Rápido Sul Brasileiro _ JolnvU. _ ..
5 e 14 horas.

QUARTA-FERA
Auto·VlaçAo Catarlnense

- 5 horas.
Auto-Víação Cata.l'1n�

- II horas.

Curit1N

Jolnvlle

- II horas.

SEXTA·FEIRA '

I Rodoviária Sul Brasí! - pôrto Alecr
- li horas.
Auto-Vlaçao Catarlnense OuI'tttN

- 5 horas.'
AutcrViàção' Catarlnense

-'- II horas .

Auto·Vlaçao Catartnense - r.a..ru
- 6.30 horas.
Expresso São Cristovão ._ Laguna _

7 horas,
Auto·Vlação ltajal - rtajai - 1ft ho

ras

EX'presso Brusquenss - Brusque
16 horas.

I Rápído Su) Br8J!illeiro - Jo1n.v1l. _
à. 5 e 14 horas.

.

BABADO
Catartnensa - CuritibaI Auto-Viação

- 5 horas.
Rápido Sul Bra!Jlletro - "OinTU. _

às 5 e 19 horas.
- II horas.

Auto-Viacão .Catartnensa _ Joinvtle..
- 6 horas.
Auto-Viação Ca-tarlnense _ Tub&rAe-\

_ 6,horas.
Exprp.sso São Orrstovâo - Laguna _

7 horas.
Expresso Brusquenae - Brusqu. _

14 horas. •

Auto·Viação ItaJai _ Itjljaf - IS ho-
ras. .

Expresso Brusquense - NOT. Trento
- 9.30 horas.
Expresso Glóri. - Laguna - 8 1/3

e 7 1/2' horas. .

-------------_.__ ._�.

Dr. CLARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e cível'

Constituição de Socledad..
NATURALIZAÇÕES
Títulos Oeolarat6rios

Escrit6rio e R•• idencia
Rua Tiradente. 47.

FONE -- 1468 I
-

A IDIVULGA(AO
Revisia do Paraná para o Sul ·do Brasil

Intercâmbio Cultural

P bl' 'd d 1 EcAon?mico FiAn�n�eiro .1'U leI a e mensa. - SSInaturas e
.
nunCI0S.

CAIXA POSTAL, 775 CURITIBA.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o BSTAD. i Domln.go, 5 ft Setembro CIe ,M8

EDITAL

9 DOLúor. José B
.. Salgado de 1

A Noruega que, ainda no anp- Ol iveira, Juiz de Direito da Co- O doutor José B. Salga lo dI.}

passado comprou aos Esados Uni-
marca de Biguaçu, do E-slado de Oliveí ra, Juiz ele direito da Cornar-
Santa Catarina, na forma da lei,

dos, 1.00 serras a molar, acha-se etc.
ca de Biguaçu, elo Estado de San-

agora em condições ele fabricar Faz saber aos que o presente
ta Catarina, na forma da lei etc.

um tipo 'própria. A nova serra pos- edital virem ou dele eonheoirnen- Faz saber aos que o pre�ente'
sui muitas' propriedades exclusi- to tiverem que, por 'parte ele Jor- edital virem ou elele conhecimen-

elelina Alexandre de Jesús, por seu
Lo tiverem que, por parle de AU-

vas, e ja despertou grande inte- procurador o advogado Dr. Car- GUSTA MA,RIA RITA, por seu

.. resse no sster-ior, .tendo a Grã- los Loureiro da Luz lhe foi dir í- procurador o advogado Dr. Carlos

Bretanha, a Suecia e os Estados da a petição elo teo� seguinte: ._ Loureiro da Luz, lhe foi dirigida

.

Unidos solicitado informações a
"Exrno Snr, Dr. Juiz de Direito a petição do Lcôl' seguinte: _ Exmo ..

da .Comarca de Biguaçu. Diz, Jor- sr. Dr. Juiz de Direito da Cornar-

respeito. Talvez se v�nha ainda a del ina Alexandre de Jesús, brasí- c? de. Biguaçu. Diz, Augusta Ma

tornar, um dia, artigô de. exporta- le ira, natural deste Estado, VIÚ- na Rila, brasileira, natural deste

ção norueguês. Êste ano deverão va, de profissão domestica, resi- Estado", residente e rormcil.iada

fabricar-se mil, e, segundo se a-
dente e, dornici liada no distrito no di tr ito de Antônio-Carlos nes-

. ,". de Antonio Carlos, neste Muníci- te Municjpío ·e Cornarca d� Bi-

n.un.cla, e mais b�rata d oque os

I pio, por um cios seus advoxados guaçu, por, um dos procurado-
similares estrangeIros. O utensílio corníorrne procur-ação anexa

o

vem' res, conforme procuração anexa

projetado na' Noruega e fabricado pe!'anLp ·V. Exa., promovei: um� vem, perante, V; Ex'a. promoveI:
.
na Grã-Bretanha zera /i a 5 H P açao de uso-capiâo, nos Lermos cio uma ação de uso-capiãó, nos ter-

d
. o.

• .. , ar ligo 550 do CÓdIgO Civil. A pe- �os elo art.i. 550 do Código Ci-

sen o aSSIm a mais poderosa ser.- Lioioná ria ha mais ele trinta anos
vil. A peticionária vem possuindo

ra para. um só homem existente ininterruptos, mansa·e pacifica-
11a mais de Lrinta anos ininterrup�

no nfercado. É, também, exceeio- menty, sem oposição nem reco- tos, mansa e paoif'icamente sem

nalmenle leve, fabricada em zran-
nneoímento de elominioalheio, oposição, nem reoonhecime�t,o de

d -t '0' o. um trexo de terras, como
elominio alheio, um trecho ele ter-

.e pai e. de. uma. 110a �e magne- declara, tornando-o • produtivo ras, como abaixo se declara tOI'-

SIO, a qual e muito mais leve elo pelo seu trubalho, onde tem naudo-o I)"oduLivo pel-o sel; tra

que o alumínio. Pesando ftpenas sua inoradia : _ um terreno situa- halho, onde tem sua mo radia : ._

17 quilos, é a mais leve serra a
cio �o lugar Antônio-Carlos, neste

um terreno situado, no distrito

m t
"

ML1111ClplO, com 6'15 (sessenta e
ele Antánío-Oartos, com 115 me-

,

.0 o�r us�?a do pais, Com a No- lima e meia braças) 'de frente com
tros elo frente (cento e quinze me

ruega envidando todos os esf'or- 1110. (cen�o e quarenta: braças) ele tros), por duzentos e dez metros

ços para aumentar a produção- da fundos, f'azendo > frente ao Norte (210 metlos) de fundos fazendo

madeira, liga-se ali grande impor-
na .�stl'ada dos canudos; fund-os

frente ao NotIe com 'Jordeliha

tância á . ...
" _ a? Sulcam terras ele Augusta Ma-

Alexandre de Jesús, fundos ao

mecarnzaçao. na Rita: extremando ao Leste
Sul com José \Veber, extremanelo

com terras clt' José João Be rns e
ao Oeste com Valdemiro Rios e a

ao oeste com Valdcmiro Lourenço
Leste com José João Berns e par

Rios. Assim requer. á V. Exa. que,
te com Campo li no Elias. Assim

na forma do artign 455 e sezuin- requcr: á Y. Exa. que, na forma

tes cio C.,P.C., se digne pl'06ecler do artigo _ 1.55 .e seguintes do

em dia, hora e local . d es ignado C: P. ,C., se digne proceder em

com cícncia prévia cio Dr. Promo� dia, hora e local designados com

to!' Público. a jústi ticação inií.io ciencia prévia do Dr. Pro�otor
litis", com o depoimenlo das

í

cs- Público, a justificação _ "initio

temunhas abaixo arroladas,' relto lilis" com o depoimento das tes-

o que, jul!lle V. Exa. a jll�1 i [ir-a- LehlllnhaS abaixo arroladas feito

ç.ão, mandando citar; pessoalmen-
o

_

que, julguE' V. Exa. a ju�tifica
lc, os mencionados confrontantes çao, mandando citar, pessoalmen
bem como o Representante c1� te, os mencionados confrontantes

Ministério Público, expeelindo ear-
bem como o R.epresentante elo Mí�

ta precatór'Ía, citatória'para ia :Vara nistél'io PJ blico, expedindo-se -car

da ,Comarca de Florianópolis, a-fim l� precatória ci tatól'ia, para a ia

ele seeem. citados o dominio ela Uniã "a�'a ela Comarca de Florianópolis,
na pessoa elo Sr. DÍl'elor e o Pro- a-fIm-de serem citados o dominio

cLll'adol' FÍ<Scal da República bem da União, na pess6a do seu DiretOl�

como eelUais por trinla (30)' elias, e o Procurado!' Fiscal da Republi
aos ll1tel'essados incertos, para con-

ca, ben� como �ditais por trinta

testal'cm a ação de uso-capião, no (30) ebas aos lI1tel'essaclos Íncel'

prazo de 10 (elez) dias que se. se- tos, pam c�mteslarem no prazo de

guir ad termil.1o do prazo do edi- el�7. PO) dJa� a qu� se seguir ap

lal, na qual se pede sejá declara" I t.erlmno do prazo, do edital, na qual
do o dominio ela peticionária,

SO-j
se pecl.e. seJ.a .

declarado o domínio

bre o aluclidQ . lep"I'ellO, 1)ara.. a
da petl.,clOnat'Ia, sobee a aludido

trallscr�çãd d1" l'e�-p.�cli.va' senlença, JelT��o: p�ra a ll'an�criç�o, da res,:,

no RCglStl'O de ImovelS. Dá-se a pectJ\? ser;tença, no RegIstro de"

presente o valôr de Cr$ 2.100 00
Imovel�. p�l-se a presenle o valor

para efeitos fiscais. N. T. P. be� d.r �,I'$ 2.100,.00. para efeitos fiscais .

ferimento. Biguaçu, 20 dç julho :1\. 1. P. DeferImento. Biguaçu, 19

de 19'18. (Ass.) Carlos Loureiro de Jul.ho de 1948. (Ass.) Carlos

da Luz. Selacla com Cr$ 300 esta- Loureiro ela Luz. Selada com ....

d.nais inclusive o selo 1)E'�ilenCiá-1 Cr$ .3,00. �s�aduais inclusive o' selo
no. Tes[emunha's: _ Pe.clro HoU- peI1ltencJal'lo. Testemunhas: Pedro

mann, Fernandt3 José Hofi'manh e Hoffmljl.nr.l, Ferneindo José Hoi'f

!\Januel' Silveiea. Em dita pet.ição' ma�Jll� e Manuel Sitvieea. Em dita

foi exarado o seguinte despacho:: peLlçao ·foi exarado ü seguinte
_ "A. designe o Snr. Escl'i\'ão I ele:sp_acho.:' "A. designe o Snr. Es

elia c hora, afim de ser feita a. yl'lvao . dm. � hora, afim de ser fei

Jl1stific&'ção reiqlleridiU. Intime-se'. I
ta a Jusllflcação____IT_.{!llerida. Inti

Biguaçu, 21--7-48. (Ass.). Marcon� me-se. BIg"llaçU, 21-7-48. - (A�s.)
dcs. Procedida ,a jusLificaç"ão, foi Ma�cond�s". Pr?cedida a justi-fi
esta _julgada paI' sentença cio leôr I

caça0, fOI, esta Julgada por senten

segmnte: _ Julgo por s'enbença a ça elo teor .seglllnte: Julgo paI"

justi,ficaçi'ío para que produza seus sentença a Justilficação para que

elevidos e legais efeitos. Façam-se i proelU7.H seus devidos e legais efei

as citações requeridas na 'inictal; t?S, Faça�l1-s� as citações reque

quanto aos interessados" deverão ndas na mICIal; quanto aos inte

ser cilado's paI' �al com o pra-
ressaclos ince�·tos__ deverão ser ci

zo de lrinta (30) dias, publicado. tados por edItal cdm o prazo de

tDes (3) vezes em jornal da Capi- �O dIas, publl�ado tres vezes em

Lal e uma (1) vez no Diáeio Qfi- JO�',nal da C�l?üa]; e uma vez' no

cial cio Estaclo (art. 1155 � 10 do Dlarlo OfICIal do Estaelo (arti.
Cód. Proc. Ch'il), juntando-se aos 455 § 1° do Cód. Proc. Civil), jun
autos uma via de cada pLlblicação. tando-se l!-0s _autos .uma via de

Intime-se. BigTlaçu, 28-8-'18 .. (Ass.)
cada pllbhcaçao. Intlme-se. Bigua

José B. Salgado de Oliveira. E, pa- çu, 28-8-/,8 .. (�o\ss.) José B. Salga
ra que chegue ao conhecimento de elo de Ohvell'�. E, para que che

qllem interessar possa, manda pas- gue ao conhecImento de quem in

sal' o pres·en[.e edital, com o prazo te,ressal' po.ssa, manda passar o

de Irinta (30) dias, que será pu- pre.sente eehtal, com o prazo de 30

No periodo de 1935 a 1939, a blicado e afixado l1...a fOl'ma da Lei. (tn�la) elIaS, que será' publicado

importação alingÍLl a media .. de Dado e passado nesta Cidade de e a,1.1xado na forma ela Lei. Dado

817.200 tonelaclas de café por ano, Biguaçu, ao .primeil'o rlia do mês e passado. nes.tí.t Ci.dade de Bigua

de agosto do ano de mil novecen- çu., ao p['Jmell'o clla do mês .de
num valaI' de 139.723.000 dolal'es.. tos e quarenta e oilo. Eu, Ara'mi seLemhl'o do ano. de mil noveccn

Dcsse; café import� pelos EsCà'- Romão d,e Fatjia. EElcrivão inte- tos e quarenta e OItO. Eu. A1'Q.rai Ro-

i d.os L'nidos, em 19/17, o Brasil for- rino, o dacLilOgliJei ·e subscrevo. miiq de Fa�'ia, Escrivão interino, O

_____-:- --::./-------------------- neceu' 53%, a Colombia 26%, os (Ass.) José, B� Salgado de Oli- datilografei � subscrevo.
. ,t

.'
veira Juiz de DIreito .

(As's.) Jose B. Salgado ele OIL-

,.Auto-"cam,.nha-o Internac·lonal ��lt�;��a�:i��o:�;��i:�n�so �::;ld� n�CI�i1�ét��,ec�0�lL1�1;.l'i&���lra�,�f��� ve'C��d��iZ cod� �i��l���1al afixad�
2%. C. mão de Fada, Escrivão interino, no I�g'ar ele c0!1stume .. E_u, Ararai

....... '" ., .. .. .

o dactiloo'l'afei SLlbscl'evi conféri Romao de FarIU, Escrlvao interi-
••• 0" .• " . • . . • ••

c assino. 1:').
' .' no,. o dati.loge3 fei1 �l1bscrevi, con-

Es"r,· 16r,·0 de o Escriyâo interino; A1'ami Ro- 'fel'!
e aS�l!�o.,. .

'

\1 müo <de ]i'w·ia. 9 R.scr�_vao l.terlll.o, Amrai Ro-
'IIfIt:c, .(e; l"al'IU.

.

Advocacia
. Tróco por' ma,deira

7

VENDE-SE um auto caminhão INTERNATIONAL, tipo 1948, modêlo
I\.-B-S-6 de "1�8" d d' t"

.

;)
.

e IS anCla entre CIXOS, rodas duplas, com carroceria

�: 5,80x2,30x9,.65 mts., semi-reboque com rodas da trazeira duplas me-
DRS.

I�a 8,25x20, todos pneus novos, caminhão com 'pouco uso; andou 16.000 José Piqó> Pereira

<Ilulometros, lotação de 8 a 10 tonelad'as, csper;ial para transportc de ma� Sebastião Adroaldo Pereira

deir,a .. Preço Cr8 120.000,00 _ cento e yinte mil cruzeiros. Recebo no Ciabriel Pereira Borges· Fortes

�egoc�� parteT em tab�as de p.hlllO. Entrega Íl�lediata. r'nformações com

POSA I O MANFREDINI _ CaIxa 119 _ Rua Campos Sales 722 ..:_ CAM- Rua Vigluio José Inácio n. 358
INAS _ C. P. _ Est. Sã'o Paulo. 'Porto Alegre·- Rio G. do Sul

"

"

) .

I

I ,

•

mais sala
,

e mais elegancia
Cada modelo "New Look" Éfecê 'custaeste. ano

o mesmo que � seu equivalente da última esta

ção. 'E Éfecê oferece agora mais .. , saia e mais ele

-gancía. A técnica e a 'perfeição de acabamento

do "New Look" Éfecê continuam a: ser da mesma

alta qualidade Élecê·. Belos padrões exclusivos,

produzidos para Confecções Fernandes e Chaves, re

forçam o cunho' de total illd!):idua.idade
dos "New Look" Eíec-.

,

OUMEW LOOK"

• ,I

t·

'I11
;/

1< Agora há tambem

vestidos "New Look" Éfecê
de tamanho 52.'

NOVA li.: LEVE SERRA �o\ MOTOR EDITAL

o ;'New Look" Éfeeê é o estilo

brasileiro das saias compriàas..
. \

..

O TESOURO
Da instrução está ao aloanee

de todos. ,Dá esse tesouro. ao teu
amigo analfabeto, levando-o. a um
curso de alfatietizacão no Grupo
Escolar São José, na Escola Indus
tr íal de Florianópolis ou na Cate.
I'Irl!l l\{�t.rüpolitana.

'

AGRADEÇO U:\'I GRAÇA A SÃO
.lUJ;)AS TADEU.
27/5/948 Robélia

roda tia ..�a·ia' do'
•• /I'elO , ook" grecê. ,

IMPORTAÇÃO DE CAFE NOS
ESTADOS'UNIDOS

WASHINGTON, (O,SI8.) - A

importação de café nos Estados
Unidos atingiu, durane o àllO cor

rente, a p�rto ele 1.135.00Ó topela
das, num- valor ele 600.285.000 do
·lares. Essa' quantidade Lotai ,está
cerca ele ?0.800 toneladas abaixo
elo volm:ne de importação de caJé
em 19/16, entretanto, os preços
mais elevados aumentaram ele

aproxima1amente 130.0"00,000 de
dolal'es o valor da importação de

1947, em íWmrpal'ação com a de
19/&

J,
. :., .VENDE-SE DR. RAFAEL G, CRUZ LIMA

e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
EsctitórJo: .

Rua João Pinto
n.O 18 Flor.ianópolis

um Bungalou com

7 peças sito a rua José Cân

dielo da Rilya n. 486 _ Es

treito. O terreno mede 30 x

33 tipo chacara.

Tratar nes'a Redacão.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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$ e ft$ a c i-Q,ft-a I
Avai e Figueirense, os eternos rivais do futebol barriga-verde

disputarão hoje ª 2� rodada do
.

r turno
A tarde esportiva de hoje no caso inédito dos responsáveis pelo pinho, Póvoas, Bráulio e o per igo- cado como guarda-valas e sua pro

"stadium " ela rua Bacaiuva, sel,ã nosso futebol em anular todo o p ri- sei Saul, todos bons técnica e f'isi- sença no arco' alvi-negro é indi s

das mais atraentes e sugestivas. meiro turno e mais dois jogos do 20 camente, formando urna linha que cuuvelmente imprescindível. Mora

Logo mais estarão em ação os 110- turno, o quadro azurra entrar-ia ho- nada fica a dever as melhores do cí, outra grande figura dos grama

mogeneos esquadrãos do Avaí e do je no gramado Clamo líder absoluto Estado. Na linha mtermediáfia, dos calarinense será o companheira

Pígueirense, DS mais acérrimos ri- do certame. destaca-se Boos, muito bem auxi- de Diamantino na zaga alvi-negra.

vais do futebol catarinense. O Avaí pretende manter a sua Iiado por Verzola e Bi lí n ho. No ataque I igu ram em primerio

Depois do sensacional revés que invencibilidade por muito Iernpo, No .esquadrâo do. Figuei i-euse, o plano Nicolau e Nede, secundados

impôs ao Paula Ramos, o Eiguei- como aconteceu anos atrqs, Dispõe ponto alto é a linha média, onde pai' Lama, Ahclardo, Capeta e Au-

iense apagou por completo a péssi- o Ava
í

de excelentes manejadores aparecem GasLão, Jair e Minela, gusí o.
ma impressão deixada em seus da pelota e um técnico com CIl'.eden-1 elementos por ladores de credenci, Vemos aí dois conjunlos poteritíssi
compr-omissos anteriores ,e é consí., ciaís de profundo con�l.ecedor da I

ais pal:a. figurarem deslacladam��L.ê mos e a .enorme rivalidade enlre

dera do como adversário dificil de arte de chutar. O tr-io-final Adol., em préliosê da grande responsahili; eles existentes, é mais um motivo

ser vencido. finho - Fatéco - Ivan
í

é o mais dade. No lrio final, o Figueirense cio grande entusiasmo reinante nos

O Avaí também conseguiu der- completo cio Estado. No ataque des- .apresenta o veter-ano Diamantino meios espor-tivos pela r.ealização do

rubar o campeão e não houvesse o tacamos os nomes de Nizeta, Feli- Domo o maior. [saias lem se desta- gigantesco embate.

Ninguém ir·'á perder a oportuni-
dade. Lão grata de presenciar o cho

que desta larde. A velha praça

de desportos da Praia de Fora vj.,

verá hoje um cios seus grandes
dias, quando os dois ·aguel'ridos
advcrsários, avidos por um tr-iunfo

honroso para as suas gloriosas
Lr-adições, deliciar.em o públ ico
com jogadas elegantes, carateri

zadas p,\Io cavalherismo dos 22

cotejadores.
Aldo Fernandes um rios bons

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Campeanato de Voleibol e Basquetebol
Vice-campeão de volei o Taubaté., - Confirmou-se como líder, abatendo o Figueirense. Úl'bit ros da cidade, d irig irá o clás-

- Doze e Caravana, amanhã darão encerramento ao Campeonato. sico n.
í

, O sucesso da peleja de-

Com uma sensacional partida de feilos por Serafirh (9), Honduras Juiz: Ponciano Mar(Íns e Osní boa atuação do juiz, razão da e-

basquetebol, Leve lugar ante-ontem (7), Ondinaldo (.1) e Adalberto Barbato, uorme respousahilldade que pesa

na quadra do Lira 'I'enis Clube (2) e os do vencido por Nicolau Amanhã, com inicio ás 20 horas, sobre o� ombr·os.

mais uma atraente noitada espor- "(13), Boaventura (4), Jair (2) e na quadra do Lira 'I'en is Clube, se- Prellrninarmenl.e, com início

tiva. Isaías (2). 1"á travada a partida final do cer- à,: 13,30 horas, jogarão os qua-

:Em virtude do não compareci-lOs quadros foram os seguintes: tarne de basquetebol. Serão con- dros seoundários, em .prossegui-
mento do Barriga-Verde para en- Clube' Doze - Serafim (Nicolau tendores Clube Doze e Caravana do I mcnto rio certame de asp irantes.

frenlar o Taubaté, este foi procla-
.

c Ondivaldo), Honduras, Nilton Ar. No caso de uma vitória, o Clu- Manoel 'I'our inho dirigirá O prél io-
mado vice-campeão de voleibol. (Osvaldo e Serafim), Adalberto e be Doze disputará com o Ubir-atan apcr i l ívo..

O choque entre os "fives". do Ondinaldo (Ub irajaru}. o t.ítulo de campeão. I HCIJí.·es.enlal'á o Departumrn!o
Clube Doze e do Figueirense teve _,

"t.1 desfecho movimentacl�s, ím« I SAUL E BOOS JOGARÃOempolgando a

qu'ant.os.
estlv,eram

I
..

present.es.· HOJE
O tempo regulamentai' terminou I o MÉDIO BOOS· 1<: o EXTREMA

empatando por 19 x 19, .v,enClcn do ! Cf} KHO'l'O SAUL, QUE SE ENCONTRA

o Doze na prorrogação por 22 x
i VAM E�I CURI'l'IBAjJN'l'EGRANOO A

22 contagem que atesta -eloquente-
' EQUll'E DA F. _1\. C, E. NOS IX· JOGOS

,

.. , .. I UNlVERSITARIOS' BRASILEIROS, RE.
menl,e o eqmlIbrlO da partida. Com GRESSAUAM ON'l'El\1, VIA AI':REA. ES
tal vitória, o Doze manteve-se na TA, PORT.4.N'l'O. GARANTIDA A 1'RE-

]jderanca ao lado do Ubiratan ".SEJ\"IÇA,
DOS D O I S ]�XPLj]:NDIDOS

•
.

.

"PT.Al"ERS" AVAIANOS NO PRÉLIOOS ponlos do vencedor fOI'am UE HOJE COM. O FHJUEIRENSE.

D d d S r COM: Bob Livingston -

..
e 01' em o r.' ep. CeI. Chefe da C. R. i'1'I., chama-se a atenção'

·dos Oficiais da Reserva de 2" Classe para o Edita!' abaixo Transcrito:' _ Terry - Aurora Miranda
MEU AMIGO TRIGGEn

Ministério 'da Guerra
Zona Militar do Sul. sa R. M

�6a C.' R. (1(1 �ecção).
sa 0.1.

ATENÇÃO, OFICIAIS DA HESEnVA DE 2" CLASSE!

cia do Amazonas;
- em 1865, no HospiLal ele Cor

ri entes. faleceu o -10 Tenente da Ar

maria ..'-�h·al'o Augusto' de Carvalho,
nascido nesta capital em 1 de mar

ço de 1829;
- em -18'80, foi assinado <3 pri

meiro tralado de amizade, comér

cio e navegação, entre o Br-asil e a

China, em 'I'ientsin ; êste tratado,
sendo prejudicado, foi

� suhstituidn

por outro que foi assinado em 3

de outubro de 1881;
- em 19-19, foi assinado, na pas

la ela Gllena, um decreto tl'onsfe

rindo o ,ceI. Felippe Schmidt, do

Comando do 5° Regimento para ()

elo 119° Batalhão de CaçaDores;
fi DE SETEMBRO

A data de hoj,e, recorda-nos que:
em J,633, o Tenente-.coronef

hoJandê� Byma, em marcha, :[oi

a lacado e obeig'ado a recolher-se,
com mui las perdas, á Vila de Igua
raç'll, por Camarão, AntôilÍo An

dl'r e Estevão Alv"ar,es;
- eIh 1822, tr'a\"ou-se fMte com

bale no forle de ILaparica, Lendcy

os na \"ios porlugueses sido repe

li(!os;
- cm 1824, na cidacle d,e Natal"

a popllla('fto pron1l0ioll-se contra a

COl1!'edel'ação do Equador;
- em 1837,. tomou assento no

Senado o Con-selheil'O Peelro de

Al;aújo Lima, depois Regente e

MarCluê� ãe Olinda;
- em 1853, o Gabinele do Vis

conde ele Pal'aná começou a go

vernar, com a politica chamada de

conciliação;
- em 1899', foi aprovado o tra

tado ele arbilragem entre Brasil e

Chile;
- em 1919, no Grupo Escolal<

"Lama :'vrüller", mista cida.r'ip, foi

homenagp.ado o seu direlor, Ba

chai'el Jofto Tolentino de Souza.
HITZ rija 7 de' Setembro laçamen- Jllnior, pelo tl'anscur�o de

to extraordinário
A VLUVA ALEGHE

tinés RITZ
ROXY

• ,

HlTZ, hoje ás 10 horas da manhã

No programa: Noticias da sema

CO�I: Hoy Hogel's - Da.e Evans na _ Nacional Imperial Filmes _

2>\ - George (Barbudo) Hayes - Tig- Metro Jornal - Atualidad.es
9° Continuação do )11elhor e mais Preços: R[TZ Cr$ 6,00 e 3,00. Ás,

I - � General Cmt. ria 5" Hegião Militar e 5" Divisão de Infantaria sensaci�'nal de lodos os seriados 6,30· horas Cr$ 6,00 único. ÁS 8,30
determina aos Oficiais. da Reserva de 2" Classe l'esiclentes nos Estados d� MARTE INVADE A TEHHA l�oras Cr$ 3,00 e 3,60. HOXY CrS
Paraná e Santa Catarina, mesmo provisóriamente, que se apresentem, 10° Final do mais misterioso de 4,80 único
conforme programação abaixo, afim de atualizarem suas fichas Mili- tocios os S(tria,rlos : '

14Censura ate anos..
tares. MAnAVILHOSO :vIASCAHADO

I I - LOCAIS DE APHESETAÇõES: COM: William Forrest
A - Curitiba: - Quartel Geúeral da 53 H. M, - letra inicial A _ 13/14° Episóciios

15<1, C. R. - Letra B a E, inclusives 5° Btl, Saúde - Letras F a I inclu- Preços: CrS 4,00 e 3,00
sives 3° H. A. M. 75 - letras J e L, inclusives LjO B. C. Ltras M a'H. in� Censura até 10 anos.
clusives C. P:O. R. - demais letras

"

B - Florianópblis: ·16a C. H.
C - Ponta Grossa: 13° Hegimento rle Infantaria
D - Demais Muni�ipios: 1 ( -'- Nas sédes dos Corpos de Tropa. 2)
Nas Prefeituras, onde não houver Corpo' de Tropa.

<t.
I II - DIAS DA APHESENTAÇÃO: - Nos locais acima, no dia 7

ae Set�mbro, funcionarão entre às 09,00 e 15,00 horaS', os Postos de Apre
sentaçoe,s. Os Oficiais da Heserva de _2" Classe que não puderem compa
l'ecer nesse dIa deverão faze-lo até· o dia 15' de Setembro, durante os
·expedientes normais dos referidos Corpos e Estabelecimentos.

(a) Gen. Bda. JOÃO THEODORETO BARBOSA
-Cmt. ela 5" li.. M. c 5" D. L"

FJorial)ópolis, 4 ,de Setembro' de 1948.

EDITAL
PAHA A APRESENTAÇÃO DOS OFICIAIS DA HESEnVA DE

CLASSE

Gercino Gerson Gomes,
2°. Túe. Chefe da la Sec.

1° Maranhão em revista - Na-ODEON, ltoj'e ás 10 hOl"as da ma

COMPANHIA VIENENSE DE

ESPETÁCULOS JUVENIS
c,iona!. 2° Música creoula - Dese

.

nho. 3° Atualidades Warner Patbé
Subirá à cena a grande aventura

juvenil :
- Jornal. 4° Vertigens nas alturas
'- Desenho Colohdo. 5° .lLu'ados

JUCA E CHICO·
, i conjura,dos, - Comédia com Véra

Apresentatando: Max Montz .- i Vague. 6°,Lua sem mél - Comédia
Tio Fritz - Viuva Bolte - AlfaIa- com Hugl'l Herbert
te. Bosc�, e ProfessoI' Laempel Preços: Cr$ 2,00' c 1,00
Preço: Cr$ 5,00 único Censura livre.
Censura livre. Creanças lfiaiores

de 5 anos poderfto entrar. BlTZ, hoje ús 4,15,-6,30 e 8,30 hs.

ftOX�h�c As 7�Ghol"as
Rita Hayworth - Orson Welss

A DAMA DE .cHANGAI

............
'
....

A ('xci l,an Le

mulher excitante

lJi�tóría ele uma

I�IPERIAL, hoje ás. 2 horas

CONTA TUDO AS ESTnELAS
Ruth

PASTILHAS

VALDA

..... � .

SimuItalleam·en te

IODEON, 2, 4,15, O,30 c 8,115 boras

IMPElUAL, hoje ás 7,30 horas
O filme que rleixará saudades
COla simpática e terna hi::;Lória

que é um verdadeiro banho para
a alma I
DE ILlJSÃO TA;VIB1�:M SE VIVE \

Johnco.:"r: .;Vla'lu·en O'Hara -

, Payne - Nalalle ,Vood - Edmund
Gwenn
Preça�: ODEO:\í (:1'$ 6,00, 1.00 e

3,00. Ás 6,30 horas Cr$ 6,00 úniéo.
INIPEHIAL Cr$ 4,80 único. (Imposto

rio Futebol nesses jogos o SI'. tte,

Carlos José Batista.

O jogo entre os juvenis será re

alizado pela manhã,

amanhã
passado

A data de hoje, recorda-nos que =

- em 1501, o Rei da Holanda

assinou urna capitulação com V�

ccnte Janez, em Granada, sôbrc

certas ilhas e terra firme que êsse

navegador havia descoberto no Mar

Oceano, e a que deu o nome de

Santa, Maria de la 'Consolacion e
-

Hoje e

'00
•

Hoslro Herrnoso, e segu indo a cos

ta até oHio Grande, que chamou

de Santa Maria de la Ma" Do Ice,
chegou alé o Cab de San. Vicente,
etc ... (segundo Rio Branco);

- em 1811, o Forle de Santa Te

re.za, na Banda Oriental do Uru

guai, foi ocupado pelo GeneraL
- em 18'12, no Rio, faleceu Eu-

Manuel Marques de Souza; ).
zébio de Queir-oz Coulinho da Sll

va, nascidõ em dezembro de 1812;
- em 1850, foi orlada a Provtn-

seu

anÍ\IIersál'io na talicio. Disc ursaram

a Professor,a Beatriz ele Souza.

Britto por suas colegas e pratican
tes; o .menino Joã'o _José CÇlbral em
nome dos alunos; a menina. Tnah

OrLiga pelas alunas (lo LIO ano; a

lllPT';in1a ;'IIa,uHlIlia Gouv.(la pejas
complemenlaeislas; c, o jovem Pe

iral'cha Callado pelos alunos da

l�s'cola (:omplcmenLar. Yisivelmen

te emocionaclo o homenageado
(lg,'aclecC'll;
- em '1939, a .-\.f'rica <lo Slll de

�lal"tllL g'l1l'l'ea ri Alemanha.
- e111 19'1'1, a nos�a F."E. B. fez

I) trajeto Li\·ol'nQ-Piz7.a, !la Itália,
clJegando a Fo.rnaci.

Ae]1'!] Nilo Tadasco

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A mais alta qualidade!
O mais variado estoque!

Veja nesta lista os artigos
de que necessita e procure
conhecer os nossos pre�os.

PARA A AGRICULTURA. Amplo e mo-,
derno sortimento de máqunas e fer rarnent as

agrícolas: tratare, especiais para hortas. ara
dos. grades de disco e dentes.

14áquinas � veneno para extinção
de gafanhotos, formigas e outras

pragas. Mangueiras Goodyear.

PARA A INDÚSTRIA. Dispomos da com

pleta linha das famosas correias e manguei
ras Goodyear. Motores Diesel iridu sr r iais.

marítimos e geradores, Material para con s-

PRODUTOS DOMÉSTICOS - Desde fOI;Õ�S d e todos

os tipos e equipamento para cczinha até produto. 'para
toucador. drogaria, perfumaria e urn v criadí ssimo es

toque de ar t igos finos para presem es. Fi! ros.

I'

. P R E c O S C O N V E N I E N T E S

PARA ATACADO E VAREJO

geladeira-, m áqumas e rádios das melhores

marcas. Secção de fazendas e artigo,.oe ccn

fecção, capas para chuva •

capote" encera

dos. etc .. Manguei, as G', odyear para ja dirn. CARLOS HOEPCKf S.A.
COMÉRCIO E INDÚSTRIA

PARA TRANSPORTES' - Aurornóveis. caminhões,
camionetes. Possuímos um completo estoque de pneus

Goodyear especiais para cada tipo de ser viço,
Câmaras de ar, CO! reas de v en t lador e

baterias Goodyear. Ferrarne ntas e macac..s

até 5 toneladas.

Matriz: Fler ionôoolis - Filiais: Blumencu - Jooçobo
.Jcfn-tlle -- Lages - LOQu'1Q - São Francisco do Sul -

Tub c rôo. - AGÊNCIA EM SANTOS - ESCRITÓRIOS
EM SÃO' PAULO, CURITIBA E RIO DE JANURO

üRMnOORES • C·OMERCIANTES· INOUSTRlülS
Trcnsccr te de cargas e passageiros entre os portos de

Laguna e �IO d� "':oneiro. ' Fóbr+cc de Pontas "Rito

Maria" - (Pregos de ferro)

IMPORTADORES E ATaCADISTAS
Fazendas - Ferragens - Máquinas - .Produtos Quími

cos e Farmacêuticos - Teleqromc s "HOEPCKE"

GOOOliE4R
,
I
--------------------------------------------------.--------------�----,-----------------------------------

e
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A beleza é
obrigação
A mulher tem obrigação de, ser,

bonita, Hoje em dia só é feio quem

quer. Essa é a verdade. Os cremes

protetores para a pele se 'aperfei
çoam dia a dia.

Agora' já ternos o creme de alfa

ce "Brilhante" ultra-concentrado

que se caracteriza por sua ação ra

pida para embranquecer, afinar

refrescar a cutís.

Depois de aplicar este creme, ob

serve como a sua cutis ganha um

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

e torna-se horrivelmente escura. O
Creme de Alface "Brilhante" per

mite á pele respirar, ao mesmo

tempo que evita os panos, as mau

chas e asperezas e a tendência pa

ra pigmentação.
O viço, o brilho de uma pele vi

va e sadia volta a imperar com o

uso, do Creme de Alface "Brilhan

te". Experimente-o.
Ê um produto dos Laboratório,

Alvim &: Freitas, S.//1.

DESENHO TECNICO
CURSOS INTENSIVOS POR CORRESPONDENCIA:
Desenho de Arquitetura - Desenho de Propaganda

Desenho de Maquinas - Desenho Topografico
INSTITUTO TECNICO OBERG

Rua 7 de Setembro, 41-A Caixa Postal, 3455 - Rio E. F. 008
Envie este anuncio e terá UlTIa mensalidade grátis.

o Mau Estar

Â Dispepsia
do Fígaco - enerva, depaupera

impede a ...imilagão do. alimento.;
faz emagrecer

_'-------------

d
.,

Trate as vias

respiratorias

M,C, 1010, 15 ,Rubis, M.d, 4010. 15 R,bls,
".,.a., Im. 'I' Cr.! 260,90 cromado. IURdo .ço tr,l l20,1l9
IIll!!eMo, .. .. .. l10.00 lolh"d" " " .. l10.01

PI"'SIIMOS _'1.06105 SU'�O$
,

p�"O .1�MBOf.$O

A Prisão de Ventre.atrophia o cerebro. faz perder a

memoria, enervo e embrutece a.

sua. vitima.,
-

A. Bronquite. (A.matica••
Cronica. ou Aguda.) e a•

.ua. manifeatalõe. (To .

Rouquidão, Catarros. etc ).
a••im comO'l'cu GRIFE:!, .ão
mole.tia.,qiUe" atacam o apa
relho r..piratorio • devem
.er tratada. com um medi·
comento energico que com

bata o mal. evitando com

plicaçõe. grave•. O SATOSltl
contendo elemento. antie.e
tico•• peitorai•• tonicoa. reca-l
.ificant.. e modificadores do

organi.mo é o remedio
indicado.

.-

Procure hoje o seu

vidro de SATOSIN
nas bôas farrnacias

e drogarias.

As pilulas do Abbade Moas,
formuladas exclusivamente para
combater as moléstias do fígado,
estornago e 'intestinos" fazem

desaparecer em pouco tempo, o

mau estar do fígado, a_dispepsia
e a prisão de ventre.

Se ricos quereis ficar
De modo facil eíegal '

Fazei hoje uma inscrição
No Credito Mutuo Predial

HeJvos� D,ebili�'
tados" Provocam
.êl Neurasthenia

NAO DEIXE QUE o EX
CESSO DE TRABALHO
DEBILITE o SEU OR
GANISMO, PORQUE O
CANSAÇC PHYSICO
E INTELLECTUAL o
LEVARA', FATALMEN.
TE, A' NEURASTHENIA

Sem despeza extra

r ()s primeiros symptomas da
neurasthenia são geralmente a

insomnia, pesadelos, irritabili
dade.. dôres de cabeça' e ner

vosismo. Ao sentir quaesquer
destas manifestações previna
se contra as suas consequen
cias. Trate-se immediatamen-:
te, com um remedia de effeito
positivo e immediato. Não
tomê drogas perigosas, Vigonal
é o remedio indicado para
qualquer casode neurasthenia.
Vigonal revigora o organismo,
restituindo ao fraco as forças
perdidas e á energia da juven-
tude ás .pessôas exhauridaa. *
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Peçam nossa novo catalogo com

muitas modelas diferentes
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Vice-C��S�IDglaterra·Cruz e·Sousà e sua estátua:'
Esteve em Palácio, em visita

ao sr. dr. Gover-nador José Boa

ha id, o vice-cúnsu l hi-ítànico Brai
reton Alrd, recen Lemente nomeado

para essa função no' Estado .de
Santa Catai-irra.

811a excelência entreteve cordial

palestra com o representante in

glós, saindo éste muito sensibi li

zado com' o acolhimento que l'he
foi feilo em Palácio.

.A resposta do deputado Qtae li) Costa a um missivista
de Ribeirao Preto

o matutino carioca "O Jornal" em sua edição de 26 de ag6sto 'I.
. \

findo, publica, em sua secção "Cartas ao Parlamento", o seguinte'!'
"Ao' deputado Otacilio Costa, o sr: Francisco de Oliveira Gurgel,

residente em Ribeirão Preto. São Paulo dirige a seguinte carta:

"Lemos no Diário. do Congresso o discurso .de V.Exa. 'de homena_
gem á memónia do maior poeta do Brasil, -. o poeta Cruz e Souza. Dis
CUI'SO comovente, preito de grande justiça e de saudade. Lamentável, sr;
deputado que até hoje não exista no Rio, uma herrna perpetuando-lhe a

efígie. Ouvimos que há uma rua de bairro com seu nome. Pouco para

O prO]·eto do aumeo- quem foi tão grande como Mallarrné, na França e Eugenio de Castro, elll
Portugal. Ele fundou a escola simbolista, Não há nome .máior 'na his.,

to aos fuucioná.rios toria da poesia brasileira c quantos existem apaixonados pela musa de}

grande poeta negro?Rio, i (R. P.) - O Senador Me-· •
.

. Congratulações jielo vosso discurso. Peço responder",1.0 Viana, assumindo a presidência �

dos trabalhos do Senado depois de O deputado Otac[lio Costa, representante' de Santa Catarina, I'es-

lida a ala e aprovada, passou ao pojide ao sr. Francisco de Oliveira Gurgel, deo Ribeirão Preto:

expediente, determinando nessa
"Recebi sua carta e agradeço a elogiosa referência ao discurs.,

altura que t'ôsse feita a leitura das q,le pronunciamos na Câmara Federal por motivo do transcurso nes

emendas apresen ladas pelç projeto te' ano, do cinquentenário da morte do gl-ande poeta negro, barri

que dispõe sôbre os vencimentos ga-verde - Cruz e Souza. De pleno acôrdo quanto à grandeza do poé.·,

do funcionalismo civil e militar. ta "tão .grande cçmlO Mallarrné na Fança e Eugênio de Castro em Por-

:\lada menos de .:\8 emendas foram tugal ", . ..... '.... . .....•.

apresentadas aorprojeto, que a se-
Nilo Bruzi escreveu que ele "tinha o sol ',dentro do coração: nas-

l.ido a que pertencemos, enlrou, on- guie foi encamin.hado ás cernis- ceu para não morrer na lembrança daqueles que enamorados da bele

tem, com' um· negrito, na primeira sões de Justiça e Finanças. 'I'am- la guardam um vrl-so na memória como quem não se esquece de lima

Deve estar ainda na lrmbranl,;tl página, a formar ao lado do depu- bém os senadores fi membros das oração aprendida em criança". Pertence-lhe a glória. de ter sido o fun-

dos meus .nobres pares que todos tado Waldernar Rupp, contra com- comissões í.eem a Iaculdade de dador da escola simbolista. Quanto á herrna ou busto perpetuando- a

nós estivemos há pouco tempo panhairos mais modestos," mas que apresentar emendas, que, se apro- efigie do autor de Farois, Evocações .e Broqueis com ela estaria certa,

bastante impressionados com' o re-'
sempre combateram, de peiLo des- vadas, virão ao plenáiio como mente de' plenissimo acordo, Nestor Vitor, que estudou exaustlvamen;

penl ino declinio da r-eceita do J' l d emendas elas Comissões, te a personalidade e a arte do grande negro. .
.

coberto, nas linhas de rente a "

nosso Estado, dee linio {'sie causa-
• Nós pensamos um ])OUCO com Rui Barbosa: "não somos Já muito

l'DN.
·do, na sua quasi totalidade, pela Mao'dado de segu entusiastas de bustos: um homem em metal ou pedra parece duas ve-

Ponderosas razões há de Ier o ,.,
alarmante diminuição da expor- , zes morto. l� a petrificação ou mineralização do vulto humano". O re-

. "Di ária" para isso,

Itacão de madeira. É êste 11111 r<ll (l r'aD�a para anu ar
conhecimento vive de se sentir, não de se mostrar disse ° Mestre Imor-

notório, que não necessita de maio- Mas como o nosso intuito nãoé" . tal. Todavia, em se tratando de Cruz e Souza - o grande poéta negro
res provas, A dirnínulção da. ex- fazer choromingos, porque nós

as elel�o-es 10 Trl· de Santa Catarina, pelo eminente critico Silvio Romero, considerado,
portação- de madeiras, por seu la- aguentamos qualquer

í

h-ão, 'venha ti"
,.,

[l muitos.r-espeitos, o melhor poeta que o Brasil tem produzido, abrimos,
do.. teve origem na denún"cia do de onde vier.vcoisa, aliás, que' nos- bunal de ., Dt- desde logo, uma exceção para plena concordancia e por isso larnenta,
acórdo comercial que. tivemos com sos correl ig'ionár ios não ignoram, uO as '1105 tambem não existir no Rio de. Janeiro um busto de Cruz e SOllZ�
a Repúblioa vizinha, a Arg-entina, lá 'vai a resposta à pergunta do Rio, i (R. P.) -.I;l.á tempo" os (desejaria-mos uma estátua) numa cidade, onde inúmeros existem, em

e somente depois de longas con- Diário: "Que é que fazem os que min istros do Tr ibunal de Contas

versações, favorecidas pela tre- 'p'l'otegem os P01'COS?" Rubens Rosa e Alvim Fijho, impe-
menda falta de madeira no país Tsto: tl'o-ba-lham! iraram no Juizo da 3a Vara de Sen-

platino, foi conseguido a dilatação ,Trabalham, enquanLo seus corre- tença,
I

m[l}ndado de segurança vi-

do convênio pelo prazo de três ligionúrios fa�cm inLrig'a e prOCll- sando a anulação das eleições rea

mese�, prazo êste julgado suficien- ram dissolver o Partido. lizadas paI-a presidenL'e e vice-pee
·te para � conclus.ão do novo a'CÔi'- E para que não s.e pense .que es-

sidenle daquele Tl'ibunal, sob ale-

do Como I)OI'e'm e'st) d'" " g'a{.,'ão de Cjue haviam tom. ado l)àr-'.. e I razo e "res tamos a fazer d'emag-()gia, desde já �

me e t· f' d
• le no ato eleitoral dois audiloress s ermIlla no ,]Dl o corrente, convidamos os responsáveis por'

e ainda nada de concreto apareceu aquela fôlha a' fa7.erem uma visita
con"ocados nu' impedimento de

d') no\'o ac' d I t
,.

é José Ampl'ico. e ::';il\'e�tres Pél'icles
,

, (,
or o, pe oQ con l'al'lO à. Inspetoria Regional, em .São José,

új)iniiio elas autoridard.es encarre- de Góis \1qnleiro, que exerciam
para verem o CJue seus companhei-

gadas da elaboração do novo acôr- mandalos públicos. O Juiz �1[0\l-
ros, que esta subscrevem; lhes es- �r Açúcar Pérola .. ,' .

·dO, que as neo-ociaçõe.s dI'fl'cilmen- eão Russel uenegou o mandado, A' (-
.

ti' 'dO) tào afirmando. . çucar _riS a remOI o .

te poderão chegar a um têrmo sa-' Lendo aqlleles ministeos recorrido Alcool (sem casco) , ..

jJs.fatÓl'io ant-es do fim ,do 'ano em N_ey de Al'agão Paz para o Tribunal de Recursos, onde Arroz de la .

�!1rsQl estamos novumente enfl'en-
Jatrne Arl'uda Ramos· foi desig'nado relalor o Ministro Arroz de 2" .

____�.....l:I. -, Banha em pacote I .........•...............•

-'Lahdo sOmbl'ias per.specliva,s. Que O Papel do -IOdi'VI·d·uo
Rocha Lagoa, Banha' a granel .

ba,verá d�pciis dêste mês, com as' t· Agol'a U Sl'. Alceu Barbedo, sub- Batata. inglesa .

b d
.

d'
.

N
-

U "d
Procurador Geral da República, Café em paco�e .. '

-.'
.

l:�g�;�.�te
a

��oess:c��ate��;'� e/�::r���: nas
'. . a�oes, D' as :�:�e�1L��d�Pl'e���t�:�o �n�a���:�e� II �:�'�lea x�I;��le1 ::::::::::::::::::::::::::,::'

dação do nosso Estado; se não hOtt- \Vashll1gton (,USIS) � O concur- Carne HlOgrandense , .

v('r nOya dílatacãü do convênio? So internacional ol'g'anizado pelas mandacjo por váeios moti"os de 01'- Cebola ,.

N
-

U'd d'e
dem' jurídica e mesmo 'porque não Farinha de mandioca de 1" .

C.ada um de nós poderá reSI)onder J açoes 111 .as e que constou
houye violarão de direiLo lIquido Farinha de mandioca de 2" .

a esl.a IJel'gunta. A aI)['censão que ensaios sóbre ."0 Papel do .lndivi- ' .

F
.

I I '11
e cerlq dos impetranLes,

<

ar�n la (e mi. 10 .

nos causou o re'trocesso da arreca- duo na ONU", dará oportunidadea· Farlllha ele tngo .

dação do Estado, ·que mal deixou de 12 pessoas de diferentes paises de
_._.. _ .. _._ _ .. __., Feijão preto , .

Preocupar-nos, \Ial' voltar talvez, adquirir mais conhecimentos sôbre Fósforo ',' ',' .

:\lOÇA. PARA ESCRITó1UQ I'
.

j Bl
I a '0 w-'

-

'd d L k �lI1glllça (e l�l11enau ..

em eSoca a maior. Se não fôr pos- "mzaçao 8m sua se e e a e PI'ücura-se uma qLle disponha Linguiça de Porco \ .' .

sivel mantermos livre o escoamen- Sueeess, Nova York. Os vencedüres de prática .e que sáiba eScrever a Linguiça Mhta (comum) , .

to das nossas sobras de madeira, do concurso são nacionais da Ing'la- r'náq lli na. Manteiga .

novamente teremos que paralizar I;el:,:a, França, '.r!'Ahe,coslováquia, Pu- CarLas do próprio punho aos �fl��� P:��J.)� :::: '::::: :::::: :'::::::::::::::
obra..s inic1adas e deixar de conle- lonia, Nicaragua, Repú:blica das Fi- cuidados dêst� Jornal. Pão
cal' ·outras de inestimáYel valor lip'inas, Noruega, Brasil, Inc.lia, Queijo'

..

: :::: ::::::::::!:::::::::::::::::::::
para o desenvolvimento econômico China, Dinamarca e lI-olanda, Terce,·ra Assemblé,·a Saba'O-Itajaí .

do nosso Estado. Mas nãü é só isto. 'Os autores dos 12 melhor,�s en-
.. • Sabão-Joinvile ,

.

Os prejuizos citados, apezar de sai,os, que c'on�am enlr·e 2.0 e 30 d N õ lI·d
Sal ,........................... kg

as aI' es D' as Sapóleo � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . barra
sprem vultosos, ainda parecerão anos, de idade, 'não perfencem a 01'-

.

" .

T01.lcinho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.

. . . l,g
insigni,fjcantes ao lado dos que g'anizações do g'ovêl'no. Terão eles -Rio, 4, (R. ·P.) ---: A bor·do d0 Vela (espermacete) . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . (1)
sofrerá a economia privada. A' .custeado o tran�pürte entre seus "Constela Lion ", da Panair, que itliRU· I Vinagre ',' . . . garrai\.
falta d.e exportaçã;o de madeira paises de origem e Lake Success e g'lTrar:i sua 'linha 'Rio-ZllricJ:l, deixa
acarretará inevitavelIÍlente a para. rec�berão ajuda de custa para 30 hoje esta capital o Ministre ]<"·er

lização das serrarias, sujeitando-as dias. b concurso, que é o primeiro nando Lobo, secré'L<írio-g'eral da de-
'

'1 d L d
. de sua espécI··e reall''llado pelas Na leg'ação brasileira à terceira As-

. ao des,gaste inutl .� o o o ,capl-
.

, •
.

tal invertido e ainda a faLta do ções Unidas, foi autorizado pela se- semblé,ia-Geral das Nações Unidas,

g'anha-pão d� muitos 'milhares de. gunda, sessão da Assembléia Geral a celebrar-se em Paris, O Ministro

familias catar.inenses ocupadas f da O:NU,
.

.

Raul Fernandes, chefe da delega-
b '..I. l'

- I Cão, embarcará segunda-feira no
llesta indústria. Tam elll seu IraO:5 16 a .,. • -

dessa falta todos os que. depen.dem i. • ulrcuns"'rl"80 e vapor "Andes", a cujo bordo já se

,
\I " encontra o chancel·er argentino Ba-

do transporte da madeIra ave O'�i. R t tiJ)onLo de embanque, e do aranspor- j ecro amen O muglia, à frenle da delegação da

te maritimo, além dos que direta i M-I.t
Arg'entina.

ou indiretamente lucram ,com êsle I I I ar -------------,----

tl'anspürte e comércio. i "O Chef,e da 16a C. R. M. convi- ARNOLDO SUAREZ CUNEO
São êstes os motivos que me le- i da os 2°s Tenentes R/2 Cels'Ü Cas- Cirurgião-Dendista

'Vam :a submeLer á esclarecida lsoLl e Héli-o Benjami� Vieira e Raios X - Infr'a-Vermelho-
apreciação da ,Casa, o envio de .i Aspirante a Oficial Armando Ulis- . Diatermia

.

dois telegTamas, a serem dirigidos, ! s'es Nicola'sí, il -eomparecerem com'j
Curso de especializaçã'O em

'um á sua excelência Vice-Presi-! a possivel brevid,ade. nesla C. R. M., . dentaduras'

d�nte da Repú,bli.ca, Se:nad�r .N�rêu i �fi�l-de tratarem ele seus intercs- Exclusiv�mente co�n hora marcada

Ra.�lo�, .e. outro ao excelenLlsslmo
.
�I.'s.' Rua ArcJpreste PaIva n. 17 _ Te-

sr. MlI1lo/ro da Fazenda, teleg�a-:, ,João pedro Gay, Ten. CeI. Chefe I' lefone 1.427
mas estes que expl'essem a angús- da 16a C. R. M. 'Florianópolis

praças e. logradouros, de poétas, militares, escritores, cientistas, admi-·
nistradores e jornalistas. Com um abraço agradecemos as congratula
ções pelo nosso discur:;o",

•

Preços ,correntes' no comércio,
varejista .desta capital

Na sessão de ante-ontem ocupou a tribuna o deputado
Felix Odeorectit, do P. S. D.

, '

Florlan6poUI, J 5 (te Setembro de 194&
.

Na
.

Ass'embléia legislativa
Na sessão plenária da Assem- í.ia . que nos causa o próximo Iér

bléia Legislativa, ante-ontem, o mino do acôrdo comercial com a

';Sl'. FeÍix Odebrecht, ilustre depu- República Argentina, e que soli

tado pelo PSD, justif'ieando uma citem, ao mesmo tempo, todo em

proposta no sentido de que a Ca- penho no senLido de se conseguir
sa telegrafasse ao Vice-Presiden- nova dilatação de prazo do acôr

te Nerêu Ramos e ao Ministro da do em questão, até o fim do ano

Fazenda, dr. Cor-rêa e Castro pedin- em curso",
do-lhes providências para a pror

rogação do acôrdo : comeroial com

a Argentina, ocupou a l ribuua e

prof'er íu .0 seguinte discurso :

"Senhor Presidente. �enhores

deputados.

.

"Diário da Tarde", órgão do par-

Nós explícames ......

kg
kg

PrêçO' Médilt
4,00
3,60
3,50>
4,50'
4,00'
18,00
17,00'
4,00
12,00
11,00"
14,oG
15,0Q..
3,60
2,60
2,o() \

2,40
7,50
3,50< ,

0,3(1.
18,00' '

14,00'
11,00'
36,00- .

2,40
1,5G
7,50 .

28,00 '

1,80 .

1,00
1,20
1,20' .

15,00
1,00
t,50'

PRODUTO Unidade

DIVULGAÇÁO' DA COMISSÁO ESTADUAL DE PREÇOS
, I

Dois jnstanta�eos, apeÍlas dois instari.tan�os� Um batido aqui
na capital, ante-ontem dia' natalício do sr. Nerêu RaulOs. Em

d'elerminado ponto da cidade um individúo, 'que não é um in-es

ponsavel, aproxima-se ,das orelhas de· um cavalo baixo e, para

lfll'e -alguns pobres de espirito adIem graça grita isto, mas OLI

menos: - "Também és. amarelO'. LogO' és parente. Já telegra-·
f.as'te? E;le. faz anO's ,hO'je".

'

"

Segundo instatâneo. No Río� No Gabihete dó Presidente do

Senado. Em uma das estantes, enlre os assuntos a serem trata

dos, está uma carta com um aflitivo apêlo ao sr. Nerêu Ramos.

Essa carta já foi respondida, telegraficamente. E agora

aguarda para ser atendida, de alguns' dados, que foram solici
tados nessa resposta telegrafica. Essa carta tem a a'ssinatura de

respeitavel senhora. E esSa senhora é a genítora daquele que,..

no primeiro instantâneo, fala:va: ao' cavaló.i .. '

GUILHERME TAL.

garI'.
kg
kg
kg
kg
k<>'"
kg,
kg.
kg
kg
kg
kg
l,g
k<>'"
k<>'"
kg
ex.

l{g
ko'

. '"

kg
l,g

200 g.
kg
ko''"
kg

barra
barra
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