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As 13 J1\.u as, presidida pelo sr'. obras que v�f!la�l :.�n;!��f l1��Sj'
Nunes Var.ella e presentes os srs.1 gente., '<.:al �; � i,"
Ribas Ramos, José Maria, Cardoso Na verdade'���:t}'�l'ip.,.!..��l���';"',LW��
da Veiga, Braz Alves, ,Antenal' Ta- todos' os tem�os;'rãé'Ssa: ·:'9ftltn'tlles.
vares e Armando Calil, reuniu-se louváveis e desses gestos meritórios;

essa Comissão que aprovou a áta Pessôas que, pelo preparo cultu-

da sessão anterior. ral compreendem ser finalidade da

Ao ser distribuído 0.recursq ori- vida, o auxílio de uns aos outros,

ginário do Municipio de Joaçaba, em para torna-la mais fácil de ser vi-

que é recorrente o sr. Honorato vida.
,

Tescer e recorridos a Prefeitura e Individuas que sobrepõem ao in

Câmara Municipal daquela comuna, terêsse privadq de acumular rique
a Comissão por unanimdiade de zas, e preocupação pública de espa

votos deliberou, como preliminar, lhar beneficios.

que o recorrente fizesse' prova de Cldadãos que, pelo seu alto espi
suas alegações, juntando os doeu- ríto humanitário têm efetivamente

ment?s a que faz referência. '10 coração colocado acima ,do abdo-

Passando-se á Ordem-da-dia o sr. i men,

Cardoso da Veiga (P. R. P.) rela- Em tempo algum, porém, devem

tau seu parecer exarado 'no requeri- esses gestos passar despercebidos.
menta de autoria do sr. Francisco principalmente na época, em que

Dutra Júnior, de Orleans, concluiu- atravessamos. Precisamente em nos

do pela incompetência do Iegislati- sos dias estamos observando desen

vo para decidir sôbre a matéria. O freados interesses 'materialistas.
parecer foi unanimemente aprova- quer no terreno das ideias, quer na

do, devendo a matéria ser discu- preocupação máxima, senão única.
tida pelo plenário, após a publica- de muitos, de acumular 'fortunas rá-

ção do parecer. pidamente sem grandes esforços.'
- Sr. Deputado Protogenes Viei- Daí, grande o valor, maior o mé-

ra � P. S. D. - Com a palavra, re- rito e grandioso o gesto daqueles
feriu-se S. Exa. sôbre o ilustre ca- que vem doando ao Estado áreas as

tarinense SI'..João Martins Hau, fa- mais diversas para diversos fins .

lecido em Mafra, neste Estado. Ho- Neste sentido, Sr. Presidente..
'

mern público cheio de serviços ao sem desmerecer, em absoluto, ne

seu município, de cuja Câmara de nhum daqueles que vêm pratícan
Vereadores era ilustre membro, elei- _do êsse áto digno de louvor, sejam
to pela U. D. N. que lhe teve tam- quais forem as respectivas áreas

bém como seu candidato ao cargo doadas" eu desejo destacar as doa

de prefeito, o i'lustre extinto sem- ções, causa do projeto 'em discussão,
pre se or-ientou por uma vereda (te não só por serem oriundas do muni

honra e dignidade, pelo que espera- cipio .de 'Chapecó, que me ufano de

va, uma vez ouvida Casa, se telegra- representar nesta casa, mas também

fe à Família e ao Sr. Prefeito de e principalmente porque, nele estão

Mafra dando conta das homena- enfeixadas, de uma só vez, -onze da

gens. 'divas, num total 110.000 n,� ou se-
• Sr. Deputado Ramiro Emerencia- [am mais de 4 alqueires e meio.

I no - U. D. 0/. - Em nome da sua Essa apreciável atitude dos cha

bancada apoiou as homenagens so- pecoenses, posso garantir à Casa

licitadas. não é a primeira... e... não será
Foram aprovados os seguintes' a última.

projetos de lei 48/L18, 49/48, 50/48, Eis as razões por que, sr. Presi-

51/48, 52/48 e 5(-)/48. dente, estou certo; meus ilustres pa-

Deputado Cid Loures ilibas res não terão a menor dúvida em

Quando se descutin o projeto de, léi aprovar o projéto em discus�ão.
48/48, o ilustrado parlarnentar

'

e Pelo contrário, aprovando-o tam

brilhante orador que é o Sr.

DepU-I
bérn, louvam, como en, o gesto no

tado Cid Loures, pronunciou o se- bre e patriótico de seus doadores".

guinte e impressionante discurso : : . Indicação 143 (autoria do ' Sr;

I Deputado
Waldemar Rupp).

"Sr.Presidente '

Aprovada unanimemente.
Srs. Deputados _ Sr. Deputado Ricarte Freitas

Fato que carece de importância _ U. D. N. '_ Em discurso, afirmou
tem sido nesta Assembléia o apro- que encara a sua função de legis-,
vat'-se projetos de lei autorizando o lapor, como Ulll imperativo para trr

Executivo Estadual receber, por do fazer no bem do povo catarinen-,.
doação, terrenos para fins prévia- se.

mente determinados. COMISSÃO DE AGRICULTURA"
É o desprendimento do, proprie- INDUSTRIA E COMÉRCIO

tário sôbre parte de seus bens, PlOesidente _ Sr., Deputado Braz'

quando ela se d'estina a um fim al- Alves

O MAIS JANTIGO DURIO DE SANTA CATARINA

Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA RAllIOS
Diretor, de Redação GUSTAVO NEVES

Peoprfetárío e D.

I N. 10.340Ixxxv Florlanópolls-�!�taJeira 10 d. Setembro de 1948Ino

10 Dia do Jornali'sta
I o dia que hoje transcorre é
I

consagrado ao profissional da

imprensa. É o Dia do Jornalis

ta. Assinala, assim, o sentido

social da função de urna clas

se a que, sem nenhuma contes

tação possível, se devem rele

vantíssimos serviços à propul
são nacional, à vulgarização da

cultura, à orientação das cor

rentes de opinião e, enfim, ás
causas púhlicas,
O jornalismo brasileiro, com

honrosas tradições, tem moti

vos para celebrar a data da

classe com a solenização do
critério profissional, galardão
de que se podem org-ulhar
quantos, a serviço da' impren
sa, não o deslustrem cem o d�s
virtuamento .dos fatos narra

dos, ou com intencional detur-

do Deputado
Rupp _'. _

«lnsucesso
Waldell1�r

o

v

Sob o título "O COMBATE OFICIAL Á PESTE SUINA EM BLU
MENAU" o nosso cor-religionário Deputado Waldémar Rupp estampou
e comentou um telegrama do nosso correligionário Prefeito Busch J ú

nior ao nosso correligionário Dr. Wanderley Júnior. Na qualidade de

correligionários do signatário, do comentarista e do destinatárto do re

ferido despacho, também queremos comentá-lo.
"AGHADECEMOS INTERÊSSE PHOBLEMAS CRIADORES NOSSO

MUNICI,PIO." . .. Êste princípio do telegrama do nosso companheiro
Busch Júnior deixa evidente que o nosso companheiro Dr. Wanderley
LHE SOLICITARA ALGO � o telegrama de Já para cá.

Sôbre aftosa informou certo o nosso companheiro Busch Júnior
-, a Inspetoria não tinha vacinas contra êsse mal. Êsse imunizante,
como todos os demais, à exceção da vacina antirrábica, são remeti

dos do Rio. Não temos aqui nenhum Laboratório que o fabrique, E
se o tivéssemos não poderiamos adquiri-lo a não sei' por intermédio

I

da Comissão de Revenda de Produtos. Acresce que tal vacina de téc
'nica de fabricação difícil, é produzida ainda em pequena escala no

Brasil, sendo, também, dificílimo o seu transporte que é feito em mar

mitas anti-térmicas ou isotérmicas.

�uando a Inspetoria recebeu a' primeira partida dela, remeteu-a,
incontinente, para Blumenaa.

Sôbre a raiva, tão rápidas foram as providências da Inspetoria
.que, 24 horas após o recebimento do pedido de Rio-do-Tésto, feito pelo
nosso correligionário Vitor Weóge, o funcionário daqui enviado já en

controu lá o seu colega de Jaraguá, mandado avançar pelo Inspetor
Chefe. O daqui, vacinador Cecilino Domingues, o ,de Jaraguá Auxiliar

de Veterinário Lauro Braga.
' J

I'

Tanto que recebeu o Inspetor-Chefe, do Prefeito Busch Júnior, em,

21/�/48, um oficio, sob. I:. 463, em que aquêle nosso valoroso cOIllPa-1nheíro e honrado administrador, agradecendo as prontas providências
da Inspetoria, atesta o que acima dissemos. I

Também, àquela época, os vereadores, 110SS0S' correligionários de

I'n�o-Têxt9, Waldemar Selke e Max Jacobsen, juntamente 'caiu o seu

ç.olega do P. S. D., Vereador Ervin Zastrow, mais o Intendente Distri-
tal Mário Jung e ainda a firma Indústria e Comércioclfermann Weeze

O
-

S/A, em telegrama s/n, de 1717/48, agradcccrnrn a presteza com que a S comUDlstas que-
Inspetoria atendeu aquêle Distrito.

ê d{. �sse despacho, protocalado sob o número 2.357, foi remetido à rem o 'gov ruo a
D. D. S. A., em 3/7/48, com mais 39 outros documentos que 'provam a Fmaneira pela qual a Inspetoria sempre atendeu Blumenau, não tendo, . raD�a
até esta data, sido devolvido.' Paris, 9 (U. P.) - O manifesto

No final do telegrama do Prefeito Busch Júnior, há êste trecho: I do Partido Comunista, corielaman

"PESTE SUINA m-TEXTO MÊS ABHlL COMBATIDA COM APLICA-
do os trabalhadores a se levanta
rem para impor um governo pró

ç_.\O VACINAS CmSTAL-VIOLETA HECEBIDAS INTERMÉDIO AGRI- comunista na Franca, é considera-
SANIT". Agrisanit é o enderêço telegr-áfico do nosso Serviço!!! do como a segunda grande tenta

Donde se prova, pelo mesmo documento publicado pelo Deputado tiva comunista de tornar o poder,
Waldemar Rupp, "que AGHlSANIT, QUE SOMOS NóS, vinha atendendo

desde o fim da guerra. O� meios
políticos admitem mesmo que tal-

Blumenau. E nã'o se jtistifica, no 'último artigo do Deputado Rupp, nem YPZ estf'ja próxima a baLalha deci-
o título, porque o referido 'falou 'em raiva, ,e111 aftosa e, de passagem, si\'a. entre a f'xlrema f'sqllerda e os

em peste suina, moléstias que vinham se,n.do combatidas pela Inspe- deg-aulisLas. Já se "eril'icaram os

pl'inlPiros choques nos "houle
toria já áquela época, lllenos a aftosa, porque as nossas possibilidades vards'" de 'Paris.
não iam, como não vão, a],ém de "POSSIBILIDADES HUMANAS.,.

E como esta discussão está sendo travada entre correligionários, O destl-no da'stendo o correligionário Dr. Wandedey fornecido um documento a uma '

l ,truista.
.nas partes, achamos que êsse companheiro não quebrarâ a SUA NEU- _ colônias italianas É o espiríto de cooperação do Schaefer, Pt'otogenes Vieira, Maga-
THALIDADE se nos fornecer, também, por equidade, o seu testemunho. ' ,< particular ao govêrno, objetivando llla-es Machad,o, ,Cardoso .da Veiga e'

Paris, 9 (U. P.) - O g'ovêrno
�

Afirmou êle, dia 7 do corrente, 'ás 11,45 horas, em mesa central do francês' convidou oficialmpnte os
o bem coletivo. Wigand Pershunn.

Café Hio Branco, na presença do Major Álvaro Tolentino, também cor- c»ianceleres norte-americano, bri- É, enfim, uma demonstração ine- 26:1 - (Oficio
religionário: "EU EM CAHTA, TAMBÉM PEDI O AFASTAMENTO DO tâuico e russo a conferenciar nesta quivoca de que o catarinense não Comercial de. Florianópolis, em que,

nR. NILO BRAUER DE SANTA CATAHINA". �apiLal sôbre o desLin� das colônias reo'ateia ném mede a extensão de a mesma ,solici,ta o proimnciamen-Italwnas. O convite nao sugere da-! '"
,

. _

Ia nalja e;:sa conferência. sua ,r1adlva para a concretIzaçao de to da Assembléia respeito ás casas,

-. de tipo pre-fabricado). Foi relator.

do oficio o Sr. Deputado Cardoso,

da Veiga, qU,e apresentou fundamen

tado parecer sôbre o mesmo. oficio"
e concluindo o seu parecer favorá�,

elmente. A Comissão velo seu pre-

pação dos conceitos.

Valha-noa.portanto, o dia do

profissional (lo jornalismo pa

ra o congraçament» espiritual
dos que têm consciêncta das

responsabilidades de quem es

creve para o público, - e que,
no amplexo da solidariedade

classista, muito haja do propó
sito de zelosa dign idade do

[ornalista, com que se assegure

perpetuidade ás elevadas tradi

ções do homem-de-Imprensa
brasileiro.

Srs. Deputados Raul"Membros:

da Associação.

ContirlU '1. na 3a. paq.

.R e p.E:) 1 in d d calú
•

nlaa
A ,quase I unanimidade da classe médica de F�oriaDopolis telegrafou ao dr. Mário
Wendbausen, Dom formal e enérgico desagravo ao Hospital «Nerêu Ramos» alvo

. . de. �x�ploracõe.s. politic�s do .jorllal oposicionista_ . . ' ,

o dr. Mano 'Vendhausen, dIgnlsslmo e acatado DIretor do HospItal mais, atingir elevad<l conceito, goza esse Hospital, magmfIca reallza-

"Neiê�1 Ranios", receb�u._ontem o tél�grall1a seguinte, assina,do pela ção do bener!1l,érito' govêrno Nerêu Hamos. Cordiais saudações. (aa)
quase totabdade dos mediCaS de�ta capItal: ii

�dalberto T. de Carvalho - Agenor de Mello - Agrippa de Castro

"Doutor Mário Wqndhaysen, D. Diretor do Hospital Ncrêu Ra- Farias _ Alfredo Cherem �'Alvaro Carvalho - Antônio Batista -

mos' Antônio Modesto - A. Santaella _ Armando Valéria, de Assis - Ar-

"')' I" I
'.

B' F o Presidente --,- Sr. Deputado; Ma,..,
thur Pereira - Augusto de Páü a - Am:élio P. "otu o -' lase arac

_ Danilo Duarte - Enéas Serrã;':.:::'::_ "Fernado Wenrlhausen '_ Homé- galhães Machado.

Testemunho seu carinhoso zêlo e infatigável dedicação coadjuvado 1'0 Miranda _ Ismenio Palumbo _ Joaq�im Madeira Neves - Joaquim Membros: Srs. Deputadas Prolo�,

rlig'llos auxiliares e abnegadas Irmãs Divian Providência, no trato do- Pinto Arruda _ Jose Hosário de Araujo _ Lauro Daura - Ma-rio genes Vieira, Antonieta de Barros e

entes internados Hospital "Nerêu Hamos", protestamos energicamente Carttiçào _ Mário ,de Oliveira Ferreira - Miguel S. Cavalcanti Braz Alves.

contra afirmações inverídicas do "Di'ário da Tarde", a "respeito alimen- Milton Pereira _ Newton Avila _ Paulo Tavares - Percy Borba - Indicação 66/48 (Nova orientação

lação nesse modelar estabelecimento.
.'

P�id6ro Santiágo _ Osvaldo Rosário - Holrlão Consoni _ Ylmar à E. P. F.)

T"is manobras) Qom intenções cdnhecidas, nã'o conseguirão ja-' Corrêa _ Zulmar Lins". ,

Continua na 3a. pagina

sidente e por seus dignos, COll1�'

pone�tes, louvou e aplaudiu o

citado parecer, tendo mesmo,

o Sr. presidente, com. a aprov-açãof
unanime da Comi�são

.

,providen
ciado que constasse da áta o louvaI'"

ao trabalho do parlamentar popu

lista.
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E

SAUDE

NESTA

j,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Viacão A.érea_,

Horár'io
Se(lunda-feira

PANAIR _ 10,40 _ Norte
t'ARIG _ 10,40 _ Norte
PANAIR - 13,50 _ Sul
CRUZEIRO DO SUL _ 13-,55

Norte

Terça-feira
I ':-;�l.lR - 10,lLO _ Norte
II UZEIRO DO SUL _ 12,00

!Norte
VARIG - f2,30 - Sul
PANAIR - 13,50 _ Sul

Quarta-feirá
PANAIR _ 10,40 --:. Norte
CRUZEIRO DO SUL' _ 11,00

�orte
VARIG - H,40 - N.orte
PANAIR - 13,50� --: Sul·

Quinta.,.feira
PANAIR - 10,40, '- Norte
PANAIR _ 13,50 _ Sul
VARIG - 12,30 _ Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

Norte
CRUZEIRO DO SUL - '15;30

!lul
'

Sezta-f�ira
CRUZEIRO DO SUL - '7,20

;Norte
PANAIR _ 10,40 - Norte
VARIG - 11,40 _ Norte
MNAIR - 13,50 - Sul

Sábado
VARIG - 12,30 _ Sul
C�UZEIRO nO SUL - 13,55

Norte,
Domin(l'o

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

I

Horario das empre ..

sas rodoviarias
,

SEGUNDA·FEIRA

90,00
45,00
25,00
9,00
0,50-

Expresso São Cistóvão - Laguna
7 horas,
Auto-Viaçllo Itajal ---'- Itajaí - 11l bo

raso

Expresso Brusquense - BrullQue -

16 horas.
Expresso Brusquense - Nova �nto

- 16,30 horas.
Auto·Vlação Catartnense - JOlnvUe

- II horas.

Auto-Viação Catarln-ense - CuI;1Uba
- 5 horas.
Rodoviária Sul-Braaí! - POrto Alegre

- 3 horas,
Rapldo Sul-Brasíteíro � -

JolnvU. -
,h 5 e 14 horas.

TERÇA,FEIRA
Auto-Viação Catarlnense - POrto Ale-

gre - 6 horas, '

Auto-Vração Catarlnense - CUritiba
,_ 5 horas
Auto-V!açllo Catarlnense

'_ II horas.

Auto.vtação Catarlnense - 'i'llbado
- 6 horas,
Expresso Silo Crletóvão - Laguna -

7 horas.
EIIbp�sa Glória - I..atrurna - '1�

e 6'h horas. '

/

Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas.
,Â'�to·Vlação !taja! - Itajal - 11l ho-

ras. , .

Rãpldo Sul Braslleil'o - JolnvU. - b
5 e 14 horas.

QUARTA-FERA
Auto-VlaçAo Catarlnense

- 5 horas.
Auto-vtação catartnease

'

_ II horas.

Joinvile

curitiba

Jo1nv�

• Auto-Viaçãó Catarine� LagunJI

�
.. - 6,30 horas.

I
Rãpldo Sul BrasUelro - Jolnvll. - li

; e 14 horas.

� Expresso são Crlstovlo -- Lagun. -
'I 7 horas,
'I I Expresso Brusquense

'

Brusque
'II 16 horas.

,

!
Auto-Vla.;ão Itajal _ ItaJal -:- UI ho

ras.

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

• Rodov!ãrla Sul Brasil _ PÔl'to Alegre
- � horas.

QUINTA:·FEIRA
Auto ..Vlação Catarln�nse

Alegre - 6 hm'as.
Auto-Viação Catarinell8e

- 5 horas.
Auto-Viação, Catarlnenae

,- II hor.as.

Auto-Viação' oCatarlnense _ Tubarlo
- 'ii horas.
Auto-Vlaçllo Catarinense _ L�a

_ 6.30 horas.
Expresso São CrLstovAo' _ I,.aguna :-

'1 horas. ,

Empl1�sa Glória - Laguria - II 1/2
e 7 1/2 horas.
Expresso BrusqueIl;�, _ Brusque -

16 horas. -:' ,

Auto·Vlaçllo ltaja! _ Itajal _' 11l ho
ras.

Râpldo Sul Brasll<!lro - Joinvlle - li
15 e 14 horas. ,

Empresa Sul Oeste I.tda - Xapecó - 6s
..: II horas.

SEXTA-FEmA
Rodoviária Sul Brasil - POrto Alegre

- 3 horas.
Auto-Viaç!lo CatS!'lnense

- 5 horas.
AJlto.Viaçllo catarlnense

- II horas.

Auto·Vlação Catllrinense - LaI(UlUl
- 6,30 horas,
Expresso São Cristovão - Laguna -

7 horas.
Auto-Vlaçllo ltajal - ItaJa! - 11l ho-

ras. '

Expresso Brusquense
16 horas.
Rápido Sul Br8Jsllelro _ JQinvil. _

às 5 e 14 horas.
SABADO
Cat.&rlnense _ Curitiba

Curitiba

JoinvUe

CUritiba

Joinvile

Brusque

Auto-VlaçAo
- 5 horas.
Rápido Sul Brasileh'o _ JOinTU. _

às 5 e 19 horaa.
- 6 lToras.
Auto·Vlacllo Catarlnense _ Jojnvile.

- 6 horas.
Auto-Viação Catarlnense' --: TubarAo

- 6.horas.
Exnrp,sso São CrlstovAo - Laguna

7 horas:'
Expreseo Brusquense _ Brusqu.

14 horas. ,

Auto.Vlação Itaja! - ltaJaJ _ 13 ho
ras.

Expresso Brusquense .....: Nova TreIn,to
- 9,30 horas.
Expresso Glória _ Laguna - ti 1/2

e 7 1/2 hOr'u,

I· ·Dr. CLARNO ,G.
G.LLETT.

ADVOGADO
Crime e civel

ConaUtuição' de Socledad••
NATURALIZAÇÕES
Titulo. bealarat6rio.

E.crit6rio I Re.idencia
Rua Tiradente. n.

FONE •• 1468

.I

POrto

.1UTZO DE DIREITO DA ,COMARCA
DF, T1JOCAS

Edital de leilão: tom Q prazo
de vinte dias.

O 'Doulur Belisário Ramos da

Oosla, Juiz el'e Direito ria 'Comar
ca ele 'I'ijucas, do Estado de Santa

Calarina, na forma da lei, etc, ...

FAZ SAB.ER aos que o presenle
, Essas medidas serão assentadas

edital, "irem ou dele conhecimen
í

o
R V'r;" J 'I

,.

35'"por uma comissão, de que partici- ua 15ar10 ose naC10 n.
.

0>'
tiverem, expedido nos autos de

pam os Ministros da Fazenda c ela vPorto Alegre-> Rio G. do Sul'

������,:n;:���S�ioS�,�)en;�������,os ��� �e��;�{�����:a� �r�:��-égre�� ��t���l; I
...

'F'
.

'0'; 'r' 'd'
....

'v'
. ,

�'8'
.....

se processa perante êsle Juizo e
é o Presidente do Banco do Bra- , .. '

Cartúrio do Esor ivão que êslc subs- .

\..

sil, sob a chefia pessoal do general Vende-se um usado, tipo FUR-
creve, que ai cndendo ao que dos

Eurico, Gaspar Dutra. Na primeira GÃO.
autos c·onsl a autorizou a venda, '

C
� , '" reunião, a ralizar-se por estes dias; Ver e tratar na Cia. de 'igarroll,'

em leilão público, dos bens abaixo será feita a lista dos produtos-que, Souza Cruz _ Rua João Pinto, lfi",descr-itos, com suas raspectivas no momento, merecem financiamen- •................ . r •••• '

avaliações, pertencentes ao espó- to. O principal deles é o algodão,Cp!lio de Joséfa Francisca Pinheiro, produto de multipla utilidade, dado :tsa - rOCUf-a-se
que serão levados' á público pr-egão •.

ios s seus sub prorlusque sao varro o ,- -

Casal sem filhos procura u�a)1de venda e arremaLação, a ' quem t?s ",O algodão é materia 'prima de
casa pequena, COIU um ou doís.mais der ou maior lanço oferecer, fiação e tecelagem de panos popula- quartos, até 1 km. do centro.por Alexandre Cori'êa de Melo ri- res, ao mesJl1� teJ11�o �ue" do ca-. Ofertas para A. Junior, na reda---lho, 'porteiro dos auditórios,

,

no roço do algodao, se fabnca oleo co-
ção dêste jornal.

.

dia :30 de setembro p. vindouro, rnestivel
'

e industrial, bem como
.. : , .. . ............•. _ás 10'hol'as, á porta do edifício da tortas para alimentação de animais.

Pceí'ei lura Municipal desta ci da- O arroz, como o feijão são produ
de. Descrição e avaliação dos bens tos básicos da diéta do povo bra
que serão vendido em -Iei Ião: 1 Me, � sileiro e 'serão incluidos na lista
Lade de uma rede de tainha, ava-. de produtos a serem financia-los,
liada por Cr$, 1.000,00. 2 Melado

I atendendo-se, a que ambos têem tt
de uma rede de arras Lar; avariada r

do, nos últimos tempos, grande pro

�or o-s 700,00. 3 Uma canôa ava-I cura no l1lercad� , in�ern�cio�a!:.Iiada por 01'$ 600,00. 4 Uma,laf)clha j Por ,outro lad?, nao sera es�uecldo ••............ ..,
'

-

baleeira e respectivo rancho, ava-j'O trigo, considerado
, essencial pa-

O Gliados por o-s 1.000,00. 5 Um ra a alimentação do povo e do qual > -

S, e'rmes,'arado velho, avaliado por Or$.... continuamos a dispender no 'exte-

300,0'0. E, para �que chegue a-o co- rior na proporção de oitenta por

d Cnhecimento dos inleressados e ni.n- .cento. O milho, utilizado não só co-

a oeel-'ra. . !Tio alimento humano, mas como for-
lI:uem possa aleg'ar ignoI'ancta,

·t J ragel11, figurará também entre osmandou expedir o pres,ente edl a

que terão direito -

a financiamento:
que será afixado na se,de dêsle

Finalmente, cogita-se de amparar,Tuizo, no lugar do costume, e por
� PECUÁRIA ESTEN])ENDO-SE

cópia public1ado \ll11a vez 'no Jornal
AOS BOVINOS, E SUINOS.

';0 ESTADO",\ 'de Florianópolis.
Dado e passado n,esta cidade de

Ti.jllCas, aos seis dias do mês de

�etembro do ano de mil novecen

tos e quarenta e oito. Eu, (a) G�r�
cy dos Anjos, Escrivão', o daLilo

grarei, confcri e subscreví. (a) Be

l'iSál'io R.amos da Costa Juiz de Di

reiLo.
Está conforme º original, ao qual

me reporto' e dou fé .

Dala supra.

Financiamento da
produção agricola ')

DRS.
José Plnó) Pereira

Sebastião Adroaldo Pereira,
Ciabriel Pereira, Borges Fortes:

Rio, (A. N.) _·O Presidente da

República resolveu tomar medidas
ur-gentes no sentido de financiar

,determin�dos produtos agrícolas.

c a

O Esclrivão: Ge1'cy dos Anjos

SEU, RELOGIO PRECISA DE'
REVISAO?

'

NOSSA OFICJN� É ESPECIALltA�A
Nouos concertos são, "",'

, s garantidos 100%
ÓTICÂ 'M()ri�LO_
JOAO PINTOi 25 ;(Í=rente a�,Teiouro

", do Estado)",,· j: ;,:.k:'," ,

Vendem-se as de ns. 92; 94 e 7()��
situadas na Rua Alvés de Brito' e a!'

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

.
.

, '

deCompanhia Catarinense
(imento\ Portland

Assembléia Geral Extraordinaria
"

'

(2a. Convocação)
. '

São convidados os senhores acionisLas da Comp�nllla Catannen
se de Cimento POl't1and a se reunirem, em aS6e�blf'la g'e.ral extra

ordinária, que se realizal'á 11a séde social, à rua Sao Franclsco, nO 31,
nesta cidáde de' Itajaí, às 11 horas do dia 17 ele se Lembro corrente,
com a f'eguinle

ORDE,M DO DIA
a) Redução do dpiLal social- pela restituição

rentes às ações não integralizadas;
,

'b) ,Consequente refórma dos eslall1tos;
c) Outros, assuntos de interêsse social.
Hajaí, fi dé se lembro c1e.1948.

• A DIRETOH;IA--------------------------�------�------------�

das enlradas re.[e-

�tid.os em 7 Minutos;:
A _ peI. !f'm oêrca d. 50 mi!hõ_·

� air1úeculoe sukx>e e poros. onde B'a'
eecondecn OI!: .&ermee causadores da terrl-'"
,.ei coceira, "rachando' i, erupções, "dee.�
oa.ectw;Mio·'. ardência. acn�, impit.ceos...
peorl&M., cravos, espinhas. (rieiru, ce-'
oeira doa péos e out·ros males. O. trata--
mentoa comuns eó fornecem um altvio,'
&emporirio, porque não comba.tem o'

germe causador. A nova desooberta..
NiJOderm, faz parar a coceira em 7 m'-·
nu toe ,e oferece a garantia de da.r-lbe .

uma pele lisa, fimpa, atraente e macia. .

- em uma 86lJ1ana. Peça hoje mes
mo ao seu farmacêutico Nhoderm
e elimine as verdadeiras causas das
s(=ea eutâneaa. A nOSS6 garantis.

Maxoderm �aio� ;r"o�hra as AlacclillS CUIAIII" tecAo,

Arhg�s de uso

doméstico
Você poderá ganhar de Cr$

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

Informações. ,na Praça 1 de, No
vembro n. 22 _ 20 andar.
... , _.

DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA;;,
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
Escritório: Rua João Pinto'

n.O' 18 -, FlorianópoUs

VENDE-SE

I (Ass.) '., ••

RecorLe êste quadro. envie ao Clube dos Funcionários.

,% _

Rua Trajano, 37 Florianópolis

um Btingalou com'

7 peças: silo a rua José Cân
elido da Silva n. 486 _ Es- I'

treito. O terreno mede 30 .x

33' tipo chacara.
Tratar nest,a Redação,

CHEVROLET - ESPECIAL iDE'

LUXO '1942

Vende-s� de 4 portas em ex�e

lentes condições, côr verde (íilq:a3"
tonalidades)', equLpado com óti
mo rádiQ "Delco", faróis de ne

blina, fa�{)lete lateral, ventilador e
forrado com palhinha ai:ner�cana..
Preço _ ,Cr$ 55.000,00. Tratar á'

rua BoC'aiuva' 1,' diáriamente aliIF'

ás ii' horas;-

.. , •.•••••• _ •••••• ·t
-

••••• _ co ",'

OOMPAN�� [Dl
�_ ACCIDENT,ES DQ

5 Ê DE SOCI.o.\.:

POlilTO ALEGRE

RUA,VOLlJNTÁRIOS DA I?ÁTRIA N.O 68 1.0 ANDAR

\ C� IX"' POSTAL. 583 • TELEFONE 6640 • TELEGRAMAS: .PROTECTORA.

OOMERCI.ANTEI: Dá um u-
,

'JTO l Biblioteca dO Centro Aea
,�OO XI d'a Fege1'ewo, Coa

tMbnirb. ulllm. Pti'& • foJ1'lllloJl

çlo cultural do. �blI1D�'
li., amanhll I

Agenca Geral para 8ta. 'Catarn8
.

I

Rua Felipe Schmidt •. 22 - Sob.
Caixa Postal 69 - iel. "Protectora" - FLORIANOPOLIS
-_..-.---.-.---------�._._-----.-----.-.-. ..,,,-.---.-----.-_-_-.-.-.-.-..-.-.-.-.,-.-.-.-. ------_-...........

VOCÊ Ê CAVALHEIRO?
Escreva linha abaixo o titulo qu.e deve ter o seu jornal

•••••••••• t •••••••••• • .. ••••••••• .. • .. ··..,··

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. AURÉLIO ROTOLO

Transcorre, hoje, a, data natalí

,,'eia do sr. d r, Aurélio Rotolo, aba

lizado �'acullaüvo com mu
..
ilos anos

"de clínica nesla capital.
Profissional competente e muito

"estimado entre nós, fácil é pre
ver-se quão gtande será o número
,{los que, como nós, senl.ir-se-âo pra
':zorosos em homenagea-Io.

, SR. ALFREDO JUVENAL DA
SILVA

IA' efeméride de hoje, consigna
,"o an iversár-ío nalalício do nosso

:prezado conterrâneo sr. Alfr,ed� Ju
"venal da Silva, decaço dos associa
(los do aristocrático "Doze de Agos-
'to", que lhe deve ines Limáveis

, serviços.
O venerando nataliciante, é

,.ainda talvez o último dos graltdes
-artífices que construíram os carros

alegóricos dos nossos carnavais
.do passado, consider-ados verdadei
.zas obras primas de arte,

Por tantos e tão assinalados vín
-eulos está a sua obra ligada à
,Jl0SSa tradição social, que não pode
"o registo da sua data nalalícia
-deixar de inculcar 'a lembrança do

passado.
E assim se explicam as núme

rosas homenagens de que, ,como
mos anos anteriores, 'inevitavel
'mente será alvo esle ano, por par-
1'Ie dos seus numerosíssimos admi

; radores, entre os quais nos incluí
T, mos prazerosamente.

:,D. HILDA GANDRA BRüGGMANN

Ocorre, nesta data o aniversario

natalício da exma. sra. d. Hilda
'Gandra Brüggmann, digna consor

te do sr. Farmacêutico Prof. Hen-

rique ,Brüggmann. .

A distinta aniversariante que pe
Ias excepcionais qualidades se des

Jacl:r no seio da nossa sociedade
-onde cultiva às melhores relações
,Ce amizade, será. naturalmente, mui-
to festejada pelo transcurso desse

fel.(z evento.

Associando-se a essas manifes
. tações de estima, "O Estado", cum
'primenla-a respeitosa ,e prazenteí
',ramente.

MENINA MARIA LUIZA

'Transborda, hoje, de ruidosa ale
gria o lar do nosso prezado conter
: râneo sr. João Pinto de Oliveira,
.eornpetente telegrafista da Western,
e de sua exma. espôsa d. Alzira
-VieÍl·a de Oliveira, pelo feliz trans
,.curso do aniversário natalício de
sua encantadora filhinha Maria
l�uiza, lalentosa aluna do Colégio
,Coração de Jesús. (

Do justificado jú,bjlo do lar ami

'go, compartilhamos com os nossos

melhores votos de felicidades à
,,�faciosa Maria Luiza.

Adquira o número de setembro

de IISeleções", Aí en'contrará as

bases facílimas do grande con·

curso que "Seleções"" fará entre

�os seus leitores. Cr$ 140,000,00
de prêmios I

NÃO PERCA O NÚMERO OE

SETEMBRO! À VENDA DENTRO
DE ALGUNS DIAS!

AURELIANO ,STUART O· d D t d W Id RA dala de hoje é assinalada pe- «Insucesso» o epu a o a emar OPV
lo aniversário do nosso distinto Assim, voltando ao assunto Nilo Brauer, podemos hoje, diante dos

amigo sr. Aurebiano Stuart, ben- fatos, af'irmar : O Dr. Nerêu, do P. S. D., pediu 'o' afastamento daquele
quisto comerciante nesta praça e veterinário, do Estado, O Dr. Inspetor-Chefe, neutro, fêz idênticà solí

pessoa de largo círculo de relações citação. O Dr. Wanderley, da U. D. N., pediu a mesma coisa.

na sociedade'local.
"

Nunca 'vimos, sôbre o mesmo assunto, tão comovedora unanimi-

da"de.-..
_.

E o Deputado Waldemar Hupp vem falar em ODIOSA PERSEGUI

çÃO. No caso, nâo l

Diz, no seu útlimo arrazoado, o Deputado Rupp, "ESTEVE EM

BLUi>IENAU, ONDE fEV,E OCASIÃO ... "
,

Êle foi especialmente a Blumenau, no carro do Snr.· Nilo Brauer,
em companhia do Snr. Nilo Brauer, especialmente tratar do caso NBo

Brauer .

Avoca a si, o Deputado Rupp, as glórias do, sucessp. do nosso Servi

ço ,em .Blumenau, quando escreve:... TAMBÉM FRISAMOS SER A SI-

Em Timbó, onde exerce, prof'i- TUAÇÃO ATUAL DAQUELE PRóSPERO RINCÃO, EM PARTE FRU

cíentemento, as altas funções de TO DE NOSSO ESFôRÇO JUNTO AO MINISTÉRIq DA AGRICULTU

Delegado Regional de Polícia,' vê ll,A ... " Se o Deputado por Campos-Novos foi ao Ministério apenas

L:'anSCotTer, hoje, 'a sua data natalí- CAVAR a permanência do seu amigo em Santa Catarina, aquilate-se da

cia, o 'I'í e. Jubal Coutinho, d istin- sua ajuda no combate à peste suina ...

lo oJicial da nossa Po l íeia Militar. 'Em todo caso ficámos verdaçleiramente EMOCIONADOS ao vê-lo

O naLaliciant.e que, nesta capilal,- excluido daquela honrosa moção da Câmara de Vereadores de Blume-

couta um vasto círculo de sól idas nau,
'

amizades, juntamente com as nos- Para que o mesmo deputado veja em que conceitc'[é, tido o operoso e

"as receberá c1aquí, certamente, incansável Inspetor-Chefe perante S. Excia .0 Dr, Daniel de Carvalho,

multiplas ,e expressivas homena- D.D. Ministro da Agricultura, ,�stampamos e final ele seu telegrama, Of.

g'ens. 1.337 de 2616/48, - LOUVO ESFô.flÇO ESSA INSPETORIA VEM DE

MONSTRANDO DESEMPENHO SUAS ATRIBUIÇõES. DANIEL CARVA

LHO, MINiSTRO AGRICULTURA.

O que, 'porém, o Deputado Rupp parece haver olvidado, ao querer

agora compartilhar dos nossos loiros, atribuindo a si próprio o ter con

seguido providências da Inspetoria em Blurnenau por esfôrço seu junto ao

Ministério é 10 telegrama do Deputado 'Federal, pelo nosso partido, Dr.
Max Tavares do Ar;laral.

EXMO. SNH. DR. DANIEL CARVALHO MINISTRO AGRICULTURA
- RIO

MUITO LHE AGRADEÇO PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS TOMOU

C'ASO RA�VA. TENHO PRAZER COMUNICAR-LHE .TÁ m{CONTREl
AQUI CASQ RESOLVIDO I�SPETOR. SAUDAÇõES TAVARES rl'AMA

RAL.
E Hlais êste final do telegr-ama 'ao Dr. Adolfo Konder, passado pelo

nobre líder da nossa bancada Estadual, Dr . .Toão .Tosé Cabral:

"ASSIM, FAZENDO OPORTUNA RETIFICAÇÃO, SOLICITAMOS
INTERVIR JUNTO MINI TRO TORNAR SEM EFEITO QUELQUER
MEDIDA r.ONTRÃRIA� INSPETORIA DEFESA ANIMAL AQUI, CUJO

CHEFE, T)ENTRO SUAS POSSIBILIDADES, VEM ATENDENDO GRA

VE SITCAÇÃO REBANHOS BLUMENAU". '

Pelos elespachos acima, dêsses nossos honrados correlígtonários,
que não vacilaram em desfazer injllsLiçfl� cometidas por' um partidário,
vê-se, de maneira ,c1ara 'e ircetorquível, que o Deputado Waldernar Rupp
colaborou pouco, ou nada, no "CASO" de Blumenau.

Outros três despachos estampa o Deputado Rupp, como sempre sem

data, porque em seu lugar estú isto, 'que não pode significar data .nenhu
ma: no 10- 275 - 69 - 24,9 -, no 20 :_ 295 - 32 - 2,5 - 11 - e no 3°

- 668 -:- 47 - 2.930, -, com os quais pretende provai' que a porcada
vacinada pelo Serviço morreu tõda, só se salvando a vacinada por parti
culares, com 99% de vacinas fornecidas pelo Serviço.

Islo em q. Novos, Curitibanos e Chapecó. Porque nos outros munioí-.
Def'lue, nesta data, o natalício do pios dita porcada "DEU-SE BEM" com a vacinação oficial.

nosso prezado conterrâneo Adolfo-
r A darmos crédito à sua afirmativa, estamos propensos a acreditar
I'océ Marinho, aplicado aluno do

, 'que os porcos daqueles municípios não estão morrendo da peste suína
Ateneu Paulista ele Campinas e

1"11
ou hog-cholera, estão morrendo de .. ,. "ALERGIA OFICIAL".

1 1'0 do distinlo CeI, Comandante
da Polícia Militar, João Alves Ma
rinho.

O jovem aniversariante que, a

poder de magnificas demonstra
ções, insc,i'eveu, em lugar de des
taljUe, o seu nome nos anais des
por-Livos desta f capital, há ão cer

lamente, recolher bom especial Ca
rinho as significativas homenag'ens
dos inúmeros amigos e admirado
;'os com que conla nos nossos meios
('sporti vos e' soc:iais.
A ,essas homenagens "O

jubi losamenle se associa.

nime.
Não pode ser. Dent'l'o da cidade não pode haver pomo. Isso é proi-

bido pelas Posturas Municipais. Deve haver ,engano. . .

O projéto 56/48, avocado pelo

Finalmente "ARoREMX.rANDO AS SUAS MODESTAS CONSIDE'RA- Presidente, foi ,aprovado unani·

memente.
QõES" diz o Deputado Waldemar Rupp:

i'COM O PROPÚSI'l'O DE NÃO TORNAR ÁS PÁGINAS DA IMPREN-
55/48 (Antonieta de .l3arros. Re.

SA PARA 'TRATAR DO ASSUNTO, NÃO EXCLUIMOS, ENTRETANTO A
guIando as bolsas escolares).

POSSIBILIDADE DE TORNÁ-LO OBJETO DE NO,TAS APRECIAÇÕES Relator: Sr. Deputado Braz Alves

DA TRIBUNA DO LEGfSLATIVO CATÀRINENSE, ONDB SE 'SITUA O
que deu parecer favorável, no que

NOSSO POSTO DE LUTA". f�i acompanhado por toda a Comis·

Estado" I Até aguf "FUGIU" o Depu,tado Waldemar Rupp às pergunlas que lhe'
sao.
----__------------------------

fizemos.

O aniversarianle, q ue é presiden
te da Liga Operária de Santa Cata

rina, dedica-se, ClO�" nobre ernpe

nho, à causa da beneficência dos

Lrahalhadores, em cujo meio, goza
'de justo prestígio.

"O Eslado" f'ellcita-o.

Tte. JUB,AL COUTINHO

,*

Afirma, 'ainda o esforçado parlamentar que em Blumenau, "NA

OCASIÃO, A PE�TE SUINA JÁ MATAVA PORCOS, DENTRO DA, CIDA-
DE.'

.

Até ,aquí "FUGIU" ao nosso convite de clonhecet' o assunto na

Insp,etoria.
Até aquí "FUC+IU" às suas próprias afil'ma-Livas, que fomos desfa-

zeIldo, uma a Llm�. ;

E agora "FOGE" à única tribuna em que esLaríar:hos em igualda
de de condições - a de-impre,Dsa - par!! abrigar-se ná do Leg'islatiyo,
ond.e não temos acesso. ,

l

Êle situa nessa tribuna ".o SEU PóSTO DE LUTA".
O nosso é onde a lq,ta se apresenta.
No combate à peste suína, não pouco temos lulado... "DENTRO

DA POCILGA"..

Quer saber o Deputa.do \Valdemar Rupp como o segundo signatá-
rio conhec'eu pesle suína ?

.

Foi lá no Oéste, onde, após uma viag,em de 36 horas' ininterruptas,
debaixo de chuva, com estradas in,transitáveis. ainda à noibe 'e ainda
liiebaixo de chuva, assisllu -o InspetorcChefe (íesenLel'rar e necropsiar
um p01'CO morLo há 72 homs a-fim-de estudar-lhe as lesões internas
mesmo sob aquela f.edentina.

'

Por isso nós até achamos graça na

'

"BRAVURA" do correligionário
"Valdemar Rupp a propor-se heràicmnente a combaler peste suina,
que não conhece nem pelo cheiro, da tribuna cômoda do Legislativo
Calarillens,e ...

Se o Deputado voltar' à sua tribuna,

-0-

-0-
81'ta. ROSE-IVIARrn: CAMILLI
Cercada do carinho de seus pais,

C' estimado casal G;uilhet'mina e To
maz Carnjlli e de nürnerosas ami

guinhas, passa hoje, o seu, aniver-

541'10 ,�na.tI;lHcioo'-;Í. d'isl,inla e genti l
senhorinha Rose-.i\1arie- Camilli,
aplicada aluna do Cç!légio Coração
de Jesus.

Ás, homenagens de que sem dú
vida será alvo, "O Estado", se asso

cia prazenteiramente,

JOVEM ADOLFO MARINHO

-o-

FAZEM .A�OS HOJE,
o S1'. Teodoro ComeUi prós-

PCl'O induslriàl;
!,

- a eXl11a, sra. d. Tolentina Sil
va Pires, digila esposa do Sl'. TÜo
Coelho Pires;

- o jo\'em Daniel Lop,es Mafra,
'deslacado cOl11emiário.

..

Yoh'eremos à nossa.

l\EY DE A):{AGÃO PAZ
JAiME AHRl.JDA HA:UOS

ADQUIRA o número de se

te�bro de �"Seleções", à
venda dentro de alguns
dias, e leia as bases fa
cílimas do novo e grande
concurso que a popula r re
vista "Seleções" fará entre
os seus leitores brasileiros!

NÃO PERCA
O NÚMERO DE $ETEMBRO!

_ ... "' ....

C.
RIT,Z

, �.,�S,�" RO X�'
RITZ, hoje ás 5, 7,15 e 8,45 horas

Sessões das Moças
Charles Collins _ Steffi Duna -

Frank Morgan
O PIRATA DANSARINO '

Uma alegre e divertida comédia
musical em magnífico cínecolçr ...
Aventuras - Canções. .. Romances

\

No programa: O Esporte em Mar

cha 225 :_ Nacional Globo
,

Preços: Cr$ 3,00, 2,00 e 1,20
Censura livre.

•

HOXY, hoje ás, 7,30 horas
EU E O SR. SATAN

,

No programa: O Esporte em Mar

cha 226 - Nacional Globo - No

ticiário Universal -'- Jornal
Preços: Cr$ 4,00 e 3,00
Censura ,até 14 anos.

RITZ, Sábado
A VIDA DE CARLOS GARDEL
RITZ - ROXY, Domingo

PAULA

Na Assembléia.u
•

conc1ueçãoda la. pagina
Foi seu relator o Sr. Protogenes

Vieira cujo parecer f@Í favorável
concordando, com êle toda a Co-

I

missão.
Idem.. 259/48 (Novo grupo escolar

em Ilhota - Itajaí) ,
1

Relator o mesmo. Aprovação una-

394

Em seu número de aetembro
você encontrará as bases fa
cílimas do grande concurso
de "Seleções", que distribuIrá
Cr$ 140.000.00 entre os
concorrentés.

'

NÃO DEIXE DE ADQUIRIR O

NUMERO DE SETEMBRO DE

"SELEÇÕES", Â VENDA ,DE....

1RO DE ALGUNS DIAS I
•
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I

D O Z E· O E AGOSTO
,

.

, PROGRAMA D-E FESTAS PARA O MÊS DK SETEMBRO
DIA 11 - SÁBADO - SOlRÉE. DIA 19 - DOMINGUEIRA.

AS SOIRÉES E DOMINGUEIRAS TERÃO INICIO ÀS 21 HORAS •

.

CLUBE
•

\...................................•...............:
• •

:' r 'DR •

•
•

•
•

: A. DAMASCENO DA SILVA :
•

•

: ADVOGADO :
•

•

: AÇõES CíVEIS E COÍvIERCIAIS :
.

' .

•
. I, :

• Praça 15 de Novembro, 22 _ 20 ando
»:

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

: Florianópolis ,- Santa Catarina ••
·

'

.

: ,

Relojoaria Progre'iSO
de ]UGENlf 8i' F!LHO

'COMPRE SEU, RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEM�OLSO POSTAL

Faça seu' pedido por carta ou tel,grama e pague
sómente quando receber.

li, 14 cr$ 20000
Suá••o com 'pul.eir. d. ma

terial pla.tieo,
Montado em 4 rubi.
Marca Valv e Focaro.k IN,

27 cr$ 350,00
&elogio .u'�.o com ·pul.eira -

de material pla.tlco. 6 rubi.
Folheado em ouro

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

Caixc:. de niqueI, gro..o moderno
N-o..o. relogio. .ão aoompaahado. do. re.peqti90' oertificado.

ti.. garantia.'
PEÇAM-NOS CATALOGOS .- ENVIAMOS GRATIS

JUCEND & FILHO I

Curitiba - Praça TiradeDt.. 260 - Paraná

ORIENTE rabionalrnente sua publicidade, tornando-a
.

intensa e profícua
Um veiculo de grande utilidade e ao seu alcance lhe é oferecido

pela onda da IYH - 6
RÁDIO DIFUSORA DE LAGUNA
- 970 kilociclos - 309 metros -

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

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

Viage . com conforto
pelo

«RaPIDO SUL DRftSILEIRO»
Diariamente entre -

\

Fpolis ... - Ita]aí .. ·Jninvíle-Curitiba

AGENTES

Fiuza Lima & Irmão

do

As �omemoracões da
Indeoendência no Rio
Rio, 8' (R. P.) - Em comemora

cão ela pa'sag'em do '1260 aniversá

��io da nossa Independêncta, Live

ram lugar, o.ntem, na Capilal 'da

República, várias snleuidarles cívi

CIO militares, que culminaram com

gTande desfile das Fôrças A rrna-

das, em éonLinên'cia ao chefe do Go

vêrno, e da qual parLiciparam cêr

de tr-inta e cinco l�lil homens, on

do quanto poderosas esqllaclri,lbas da

FAB, num total de cem aviões de

guerra, snbrevouram o local.

O enbusinsmo popular em Lôrno

da lraelicional parada militar de,

Publica relação dos comerciantes fi industriais codl seus ende-

...........................,-" ,

Guia
ceços.

Cada guia é vendido. acompanhado de' um mapa rodoviário

Paraná e Santa Catarina.
'

Redação: Rua Prudente de Moraes, n. 626. - �uritiba:

Ouçam, diariamente, das 12 às 13 horas

ZYO-9 - RÁDIO TUBÁ
"A Yoz das Terras de Anita"

Frequência 1530 klcs, - Onda rle 196 metros

TUBARÃO - SANTA CATARINA

"Sete de Setembro", este ano ex-

oe.deu de lôclas espectativas, arras
í.and o para as rúas centrais da ci

dade incalculável mul l idâo, que se

postou em Lodo o percurso das

_\ ven idas Presidente Vargas, Rio
Branco e Beira-Mar, notando-se

maior concentração- def'ron l e do
Palácio da Guerr-a, onde

I

estavam
armados os palanques deslinados ao

P rosiden te ela Repúhl ica, Ministros
ele Estado, alLas autoridades civis
e rnilltares e COl'I)O diplomálioo. A
presença aqui do Presidente Uru

guaio, Luiz BàLle Berres, que veio,
ao Hiasil especialmente para assis
Iii' ÜS comemor-ações do anlversár-ín
rIa nossa Independência, f'oí sem

dúvida um dos fatos de enl.usi asmo
pupula r predominante do grande
des í'i le, pois a população carioce,
interpretando aproprio sentirnen
lo do' povo brasileiro para com (»

Uruguai, .trlbutou ao ehef'e do Go
vêrno da Nação Irmã uma das mais.
calorosas manifesLações que já ti--;
VP1'am lugar aqui.

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

por intel'rnédio e sob financiamento dos Institutos.
Planta e informações �,Rua trajano, 16,

Tróco por madeira ,

VENDE-� um auto caminhão I�TEHNATIONAL, tipo. 194�, modê lo
{{-B-S-B de "158" de distância entre eixos, rodas duplas, com carroceria

de 5,80x2;30xO,65 mts., semi-reboque com rodas da tràzei�a duplas me

dida 8,25x20, todos pneus novos, caminhão com pouco uso, andou 16.000

quilometras, lotação de Sal O tone ladas, especial para transporte de ma

deira. Preço Cr$ 120.000.00 - cento e vinte mil cruzeiros. Recebo no

negócio parte em taboas de pinho. Entrega imediata. Informações com

POSATO l\1ANFHEDTNI - Caixa 119 � Rua Campos Sales 722 - CAM

PINAS - C. P.-- Est. São Paulo,

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

Ofertas dando fontes de referencias a "TECIDOS". Guarda-se sigilo,
� f;aixa Postal, 539 -'- S. Paulo - Capital.

LOJA DAS CnSEMIRAS
Especializada em' artigos para

homens'
RECEBEU vARIAPO SORTIMENTO DE CASEMIRAS N'A
ClONAIS" 'E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS,
MANTEM' PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PARA HOMENS
ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelO menor preço da praça'
faça uma visita à nossa.Casa e verifique

.
,'nossos preços e artigos .

'

VENDE-SE
Um bonito grupo estutado com

três pecas e mesinha ele centro.
completamente novo. Ver á rua

Almiran te Larn ego 9.

...... 0. • • .

'FÁBRICA DE FOSFOROS (PRt)N
TA P. FAERICAR)

Vende-se
Maquinário c-s 250.000,00
Prédio, Imoveis Cr$ 90,000,00
Situada em Campo Alegre - S. C.
Vende-se tb. só maquinário
Informações com A. Wehmuth -

Brusque - Santa Catarina".

.'

Transporteslregu ar"s corgas CIo pôrto de

s10 FRANCISCO DO SUL para NOVA I081i
Informações com os Agentes

F'Icr ianôpotw - Carloa BoepckeS/A - CI- Telefone 1. 212 I En I. ': �bg.
E�o Francisco do Sul- Carlos Hoepcke S/A - CI � 'I'elelon e , '1:) ') � � IV{ A-CK

---,.,_

i
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5o t STADO Sexta·felr. '0 �. Setembro ele "48

SETEMBRO _. DIA 12, DOMINGO, COOK-TAIL ÀS 9 HORAS _ DIA 19, DO MINGO, COOK-TAIL ÀS 9 HORAS - DIA 25, SÁBA
\DO - TRADICIONAL FESTA DA PRIMAVERA - SOIRÉE PARADA DA ELEGÂNCIA.

,
'

Curía Metropolitana
5° CONGRESSO BUCARISTICO

, NACIOANL I
I

Na qualidade de Presidente da
-Comissão Arquidiocesana do 5°.
Congresso Eucaristico Nacional a'
todos os fieis e demais interessados I

que o mesmo se realizará de 28 a
I

31 de Outubro do corrente ano, na

cidade de Pôrto Alegre, Rio Grande!
do Sul. '�
Outrossim, comunico as facilida.j

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

todds os Estados; b) uma em navio,
especialmente fretadô, e conduzín- •

do exclusivamente perogrines ; c)
uma terrestre, prosseguindo de

São Paulo em confortavcis "oni

bus", através do Paraná l Santa

Catarina; d) outra terrestre, partin
do do Rio' de Janeiro, pelo trem

internacional; diretamente a Pôrto

Alegre.
São essas as viagens obedecendo

ao tipo peregr-inação,
Evidentemente, poderão os fieis

I • • . . . . . . . . . . .• ••••••.•.••••••• proferir outros meios ao seu alcan

Encerodor ce, com viagem de auto, onibus,
aviação, etc., na certeza de que °

Tendo necessidade de comprar
nosso Estado, e em particular a

arma ENCERADEIRA ELÉTRICA, Arquidiocese não deixarão de se

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

de Fé e demonstração de amor a

.apelar para as pessôas de bom co-

.ração, afim de conseguir retinir a Nosso.Senhor Sacramentado.

ãmpor-tãncia nécessáría á referida . Fpolis, 1 de Março de 1948
. .aquisiçâo, Muito grato" fica-lhes o Conego Frederico Hobold - Presi
Encerador JOSÉ: DE OLIVEffiA. dente da C. A.

A Tinturaria Cruzeiro dispõe ago

;Sl'a d'os melhores profissionais da
,cidade para lavar, passar e tingi!
,!,elo sistema suiço,

R. 'I'iradentes 44 -' Fone 1022.
... . . . .. . .

Camisa., Gravata.; Pitam�.,
':Meial dai melhorei,' pelai me

lDores preçol 16 DiI CASA MIS
CELANEA - Ruae. 'Malrrt

oõYl'çrr��tio,"
Ce. O. ,rOI!'I"_fI>. oi" 'I!IM'>!!'1IJ'

�eje. lU 4oene- 1ler"oa... el•••••
.tratalilÚl •• tê.,o. .1.. ..1.. tlN'
'fetta_eJau reID ..dlivela. O C."II.",.I
d.",., I'r.to li. l�od.Jachl. 'H ."""
er.�llIear 011 huUvfd••• af.b.ci ... /I

.t...;� f!I'II'u'I'1.lfi.«l... O 8<&r.nc. WlJ
,!I<ilt....J lB. Doe»c.. •••tat. 1I1�9"
"t. li. A.".t.ttht•. "li. at•• II .. f!'n
'bdta'lll't'llt. .", lioe.l.. �.r...e � ..
.....i... .. Ill,. -; D...o", 111. PÓ ..

SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre
&ularidade na entrega
d!3 seus iornaes.

'

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

PaTa o. peupo. de fina
'paladar Café Otto é

,.em par.

A Tintnraria Cruzeiro é a qu-e
melhor me serve - Tiraden�s,

fi

-:

-:

I
'I
i

COM

Seu processo de naturalização.
ainda não foi despachado?

I
Escreva sem demora ao Escritorio Juridlco e Administrativo

.UA VOLUNTAR>OS OA PATROA N'" • ,. ANOAR Ca!xa. Postal 4.132, Rio de .Janeíro solicitando informações. Esse Es-
""'''0'''',,", '''''0'''''' "".".., .••• ,"'�� orttorío se encarrega de acompanhar e requerer no Ministério da

. . Justiça o que.necessarío for á sua concessão, bem como, de registro
AgenCia Geral para S. Catarma de diploma, divórcio e novo casamento, certidão de nascimento e de
Rua Felipe Schmidt. 22--Sob. easamento de, qualquer parte do Pa(z.

><C. Postal, 69· Tel. «Protetora»
FLORIANOPOLIS

o .,Colégfo Barriga-Verde"
.estlL construído o seu malesto
,ISO prédio e necessita de sua
'faUosa colaboração.

Seu Terno tem manchas?
Tinturaria CRUZEIRO
Rua Tiradentes 44

CASA M}SCELANEA díatr.
'buidora dOI Râdioa R. II:C. A

Victor. Vãlvulal e DiICOI.
Rua Ccneelheiro Mafre

Oficina Celeste"
(Elétro Técnica Mecanográfica)
ROBERTO LAPAGESSE FILHO
Rua João Pinto, n. 32 - Floria

I nópolis - Santa Catarina
Consêrtos, Limpezas e Reconstru
-ções de Máquinas de escrever, cal.
cular, somar, Contabilidade, Regis
-tradoras, Balanças automáticas,
-Chuveiros Elétricos, Ferros de en-

, gomar, Fogareiros, Esterilizadores e

Aparelhos Elétricos em geral
Serviços rápidos e garantidos
Preços Módicos
Orçamentos sem compromisso.

DE
O maior e o mais 'antigo Clube de Sorteios do Estado.
Sob autorização e fiscalização do Govêrno Fe deral, de acôrdo com o decreto 7.9.30, de 3 de se..

tembro de 19-1..5. I
,

Capital fixo - Cr$ 200.000,00.
Praça 15 de Novembro - 22 - 2° andar - Florianópolis - Santa Catarina.
Endereço teleg-ráfico - Cretomútuo" - Telefones 1.324 ...::... 1.388 - Caixa Postal n. 5.
Distribuição mensal de prêmios em mercado rias nos seguintes valores:
1° Premio. - Cr$ 6.000,0.0 .

5 Prêm ias de Cr$ 1.000,00 cada um (aproxima ções superiores).
5 Prêmios de Cr$ 500,00 cada um (aproxima ções inferiores).

Balança automática
Compra-se uma em boas con

dições. Info1'mações nesta redqçij,Q .

Procura-seQuarjo -

um, com ou

sem pensão.
Informações nesta 'redação.

ZYH
Ouçam, diàriamente, das 10 às [4 horas, as eudiçõe« da

.. 6 R3dio Difusora de Laguna,
97(i) kilcciclos onda de 300 metros.

Laguna - Sánta Cateriri«

Não perca

Brasil

·1

tempo!
Telefone para a Impressora Gre ieú Ltda. (telefone

manual 767), e o nosso alJente o procurará para receber
sua encomenda tipográfica, Serv iço Esmerado. En trega
imediata. Preços sem concorrencia.

Rep resentações
FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAl.)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PR1MEIRA ORDEM.

RESPOSTAS A CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

,FARMACIA ESPERANÇA
do l'arJll&�.tlee lULO LAU8
Boje .....U Mri r.,......

f'ntpIJ ..c1.aaIII • ..tra...tru - B itiú - r....
� ..ri.. -- �.... ltenodtL'

aara.te-... exata "'-da _ reeelhlirt. ......

JEEPS
,

,
'
".

RECEBEMOS PEQUE,NA QUANTIDADE PARA 'p�QNrA ENTREGA.
TIPO MILITAR PARALJSO CIVIL - PREÇO 40.008,00. NO RIO. DES.

PACHAi\lOS A: PEDIDO PARA O INTERIOR.
EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.

RUA SILVEIRA MARTINS, 110 - RIO

�a410$ inlle_oo i'.�
.

C'- "
. Da Fábrica ao cO,Dsumidor. -- Grande, estoque recebeu il firma distribuidora

I

«Fíuza Lima & Irmãos» - Rua Conselheiro Mafr/8 35 - Fcne 1565 - Fpelis.

.
'

'ECHICOS·
o EJ osil 1010 leU

�esel'lvolvim.,nto
necessita de técnico.

"

em toda. a.

pl'oHasõe.

Livros Têcnlcos
em geral

.,._-_-_-_-_- -_. ..-_---_._.._._-----_.--_._._---_-.....------�--------------_-_-_-......_-_-_-_-_...-.-...

LIVRARIA ROSA
Rua Deodeso, 33 - Fpolb.
Atende pelo 'Serviço

Reembol.o Postal.

V. S. deseja cooperar na grande obra social de recuperação
dos mendigos'! Apresente sua idéia ou ofereça seus serviços, dei

xando seu nome na lista de Voluntários da Ação Social Catart

nense, em poder desta redação.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o SSTADO- seáta.fe.,. 10 "'. Setembro de '••8

o Figueirense de Carvalho»,a pndereu-se da '- laça «Prefeito Tolentino
derrotando o Avaí por '4·x 2

.

Havendo o espetáculo de domin- ça-f'ei ra, data comemorativa da In- perdendo dois valiosos pontos. não ,se'- duvidou do triunfo alvi-ce- boa partida o mesmo se podendo

go último 'agrad�do a quantos! dependência Nacional. Muita gente Terça-f.eira foi a vez do Avaí so- leste domingo último.
\

I l'i.izel' de Gastão, que �ói um gran

compareceram ao campo da rua
\ que gosta de boas partidas acor- f'ier a amargura da derrota, Ven- Quatros ótimos elementos fize- de obstáculo para o ataque avaíano,

Bocaiuva, o,s diretores do Avaí e r-eu à velha praça de desportos da cera o' seu velho antagonista por ram gr,ánde falta na tarde de terça- Augusto e Nicolau atuaram bem,

do Figueirense acertaram a reali- Pr-aia de Fóra ávida por um novo II x 2. Vingou-se o Eigueirense 18 feira: Néde, uma pouco adoentado, apagando suas más impressões.

zação de um novo embate entre os e sensacional 'prélio entre os dois ainda autorizou Augusto a cobrar e Ivaní. Pi'nto e Minela, não 'sabe· dos [ogos a-nteriores. Freccia e

esquadrões principais dos dois clu- tradicionais rivaiis. Arredadou as' os juros, com um "tiro" de .miserj� mos porque. Ausentaram-se' e, assim Lauro pouco fizeram.

hes, para decisão da terceira e úl- hilheteri as cerca de quatro mI'1 có di Inc II ta I t í"
J.'

di
" it deri d Ale' t f- ses aCI'dellladas

: r la. Ol es.í ve men e 01 UI- r trmnuiram mUI o o po erre e pe ja eve a, c

Uma partida pela posse da taca eruzeícos. unIo expressivo por,llm escore ain- seus conjuntos. -snndo condenavel a conduta. de

"Prefeito 'I'olentino de Carvalh;". Na partida d e campeonato, do-
'

da mais expressivo. O Ava
í

decepoionnu bastan- 'plguns elementos de' ambos os

Conforme ficou entendido, o '·en- mingo últímo o Figue irense "'01' C"b 'L" di' I d b d'
.

.... " ,:->0 re a vn.orra o a vi-negr-o le, enleislecendo os seus numero- a os" que a usaram o Jogo VIO-

con tro Leve lugar na tarde de ter- natrdo espetacularmente por 3 x 2, .não ,pairam' dúvidas, assim Como sos torcedores. Faltou-lhe com- lenLo cometendo "fouls" que em

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

'A· carreira

preensão nas suas linhas. Verzola verdade não Io ram poucos. Esque-,
d� novo apareceu ao lado de 'Fa- ceram-se esses elementos da cor

téco, deixando o verdadeiro dono dialidade el disoípj ina que deveria

da posição - 'I'avinho - na "cer- caraler-izar a partida, para I?aior
-

ca ". Quido, médio diieito foi aluar estreitamente de relações entre os

na asa esquerda. Arlolf'iríh o cedeu dois clubes,

o arco a Rubinho e ai o Ava
í

"ato- O árbitro Agapito Veloso, o úní-

lon", Felipinho apareceu muito co enlre tantos que aceitou o COD- '

r
melhor que nas parLidas anterio-. ,vile pára dirigir a partida, não

FEDERAÇkO ATLÉTICA CATARTNENSE tes elementos:
' rcs .. mas guardou distância do aI'- deu conla do recado. Se.n desempe-

Reunião de Dj;Jt.;l·i�]i�lgl:�elho Técnico .1 a) total dos pontos referidos no

I
co adve,rsário. Nizela _esforçou-se nho �oi �raco" mas de nenhuma

Em sessão realizada no dia 8 de setembro de 19'18 ficou delibera- art. 3°, dividido por dez; PCl'segu�,d_o .

por Gastão e pouco �a�,ell'a lnf]Ul�1 na contagem que

�:o o seguinte :
./ b) média referida no. parágrafo: po fr-agilfssimo com a estatura e OI Justa, premiando o melhor den-

,

'1 - Aprovar a partida de basquetebol realizada entre as filiadas 50 do artigo anterior, dividida por' ponde f'azer comparado o seu cor- l io .do gramado.

Caravana do Ar Esporte Clube e Clube Doze de Agõsto com a conta- dois.' , I íisico mais avantajados do médro Aos 7 minutos foi feila a inau-

gem de 22 x '17 favorável ao pr imetro
2 _ Proclamar, tendo em vista o resultado acima, campeã de § único - Antes da classi-ficação gaucho. Saul andou pelo gramado guração do marcador, por interrné-

Basquetebol de '1948, zona da' Capital, a equipe do Ubiratan Esporte final, serão acrescidos ao total de /cclamando. Brául io, moroso, pro- dio de Augusto, aproveitando um

Clube. pontos referidos no presente artí- duziu pouco. Póvoas pouco fez' "cochilo" de Fatéco; Aos 25 minu-

Florianópolis, 9�9-48. _,

'I

OSMAR CUNHA
zo: ameacado péla brutalidade de tos Hélio aumentou para dois a

HEITOR FERRARI �

-

Presidente FAC Presidente C. 'I'écnioc a) três pontos ao candidato ca- Marco. Boas salisfez juntamente contagem favorável ao Eigueiren-

sado ou viúvo, com filhos meno- com Fatéco: Verzola e Bitinlio não se e 3 minulos depôis cOIÍbe a Pó�

resi 'e ao que provar seI: arrin'lo de passaram de regulares. voa,,; tirar o zero do marcado!", em

família; A vitória do Figueieense foi bl'i- ]:'atando Saul aos 38 minutos, 10;

b) mais um ponto por filho me- Ihanle sóbee Lodos os' aspéctos. tempo: Fig>ueirense 2 x Avaí 2.

U
.

d'
-

d f'
nor ao candidato casado e aos' Vill� ,Três elementos do con,l'llnto de as-

Nos primeiros minutos da fas ....

ma m tcaçao a pro essora Antonieta de Barros, representante
"

.

• ,�o P,S'P'. na Assembléia Legislativa
vos. piranj,es foram lançados Tia quadl'o complementar desempatou o Fi-

AlUda na, sessao plenana da As- Art. 40 _ Os requerimentos serã"o Art. 8° - A nomeação para as J!ri Ilcipal: os a lacaflles Hamilton gueÍl'ense por intermédio de HéIi(}

sembléia �eglslativa,qe 6 do corren- encaminhados por intermédio d'as vagas existentes na classe inicial da e Hélio e o médio Papico, todos
e aos 36 minulos de jogo Augusto

te, a professora AntQnieta de Bar- Inspetorias Esc,olares ao Departa- carreira de, Inspetor Escolar, ,do agradando, principalmentc o LJri.
fez o li? ponto do Figueirense. Re

ros, da bancada do '�. S. D., apr!)- n}ento de Educação, de 1 a 20 de Quadro único do Estado obedece- meiro que fêz uma pal'tida de gala,
sul lado final: Thomas Cabral 4 x

sent�u a indicação seguinte: dezembro de cada ano.
l'á à ordem da classificação. dando muito trabalho aos médios

Panlo Lange 2.

Cria, a carreira ,de InsJl�tor Es- Art. 50 _ O Departamento de Art. 9° - É obrigatório a aceita- e zag'lIeÍl"os conlrál'ÍOs. l� realmen-'
Os quadros jogaram assim for-

colar, no Quadro único do Estado. Educação publicará, até 15 de ja- ção da nomeação pal'3 qualquer le um"playet'" de flltmo. Mafra
macios:

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA, neiro, a classificação dos inscl'Ítos, Circunscrição escolar, sob pena de In'aliCIOu alg'umas d,efé-sas sensacio- �igueirense - Mafra, Marco e

LEGISLATIVA, NO EXERCíCIO DO e marcal'á dia e hora, parà a reali- reverter o Inspetor à sua anterior nais, eiltendendo-sé bem a zao-a Dia�anLino (depois l\�nguilhat.);'
CARGO DE GOVERNADOR DO zação do concurso de pI;ovas.

classe, na carreira de Diretor de Marco-Diamantino. Jail' fez ll�a PaplCo, Jait' e Gaslão; Hélio, Ha-

ESTADO DE SANTA CATARIN,A, Art. 60 _ O concurso constará de Grupo Escolar, do Quadro único do milton, Augusto, Nicolall e Laur(}

, Faço saber a todos os habitantes pI'ovas escritas sôbre tese de Peda- Estado. (depois Freccia).

dêste Estado que a Assembléia Le- gogia, Metodologia e Administra- Art. 10 - O candidato aprovado, .

Avaí -'- Adolí'inho (d,ep'�i'; Ru-

gislativa decreta e 'eu sánciono ação fscolar (questões sortea,das no que não lograr' nomeação, po.derá bmho), Fatéco e Verzola; Bi tinha

seguinte lei: mOTIlento), e serão realizadas no
inscrever-se em novos concursos, �o�s ,e Quido (depois FelipinhO);

Art. 1° _ Fica criada, no Quadro' 'Departamento de Educação. durante dois anos consecutivos,
1< ehpll1ho (Galego e Helinho), Ni'-

Único do Estado, a carreira de Ins- § 10 _ A prova terá a duração de com a nota que lhe foi atribuída no '.
-- ze�a, :póvoas, Bráulio e SanI. Quido

t E 1 'd f'd d t
.

t- d 'f' ODEON, hOJ'e não havera' sesso-es 'all d
pe ar sco ar, e con orml a e quatl'O horas a contar ,do sorteio an enol', nos ermos, o paragra o

� 1 ,o gramado no segundo tem-
, 50 d' 60 cinemátográficas. b

com a tabela anexa que intregra es- da tese, não sendo permitida' a
o art.

"

renovando-se, anual- po, astante, çonlUI1dido num en-"

ta lei. permanência no recinto, s�não dos mente, Og' pontos mencionados no
, ,.... . b.. contra 'com Hamilton.

A t 20 O
. .

I
. t 3° f

' ,

d' t' d IMPERIAL, hOJ'e ás'7,30 horas '�-�-"-�-""-�-�--"""'''''''''-'''''''''''''oI'V'<_'''''
r,. _ Ingresso a c asse inl- membros da .banca examinadora aI'. , o que se ara, me lal1 e e-

- - _ ar. _ or.-."..·.".""__.... - - _ - • - - -

--

eial da carreira de Inspetor Escolar e dos candidatos. claração expressa no requerimento
Ultima Exibição' O AVAl ,EM: CÃNÕÍ��íiÁs

:será feito por concurso de titulo e § 20 _ Ospéis ,rlas provas, que
de inscriçã'o.

' POR QUEM 'OS SINOS DOBRAM C,0l11 destino a Canoinhas, onde

provas, realizado, anualniente, entre não poderão ser assinadas, terão § único - Poderá, entretanto, se (TechpIcolor) sera ,a�vo de grandes homenagens

os ocupantes da carreira de Diretol· uma parte a ser destacada antes preferir, submeter-se à nova prova
COM: Gary Cooper - Ingrid segLllra pela madrnga,da. de amanhã

de Grupo Escolar, do Qua,dro' úni- rio julgamento, {IUe terá, além do escrita, nos têrmos rlesta· lei, caso
Bargman o conjunto cio AvaL

co do Estado, com mais de cinco nome do candidato, o mesmo alga-
em qle não precisará fazer qual-

,No programa: 1° Cinelandia Jor- Duas s,ensacionais pelejas reali-

d f t· d'
- d I

-

d"d • d'
nal - Nacional Imperl'a-l FI'1111es no zal'á O "team" a I

anos e e e lva lreçaÇl. risl110 com que elas forem numera- quer ec a!'açao no pe 1 o e lllS-
.4' zurra naque a for�

Art. 30 _ Os candidatos à nomea- oas, para serem" posteriormente, crição.
A Vóz do Mundo - Atualidades mosa cidade, onde é indesc��itivel a

çã:o para a classe inicial da carr('ira indentificadas pelo' Presidente a DISPOSI,CõES GERAIS
Preços: Cr$ 4;00 e 3,00 . entusiasmo do público pela exibição

.

I t E I
_. "

' '\.
'Censura até 14 anos. 00 fa,m080 l)elota-o de Ado'ljI·nllo.

({e nspe ar sco ar sao lnscn os, quem caberá, igualmente, a sua nll-� Art. 11 - No concurso ,de ÍlHtreS- FILMES DA SEMA G
n�ediante requerimeáto dirigido ao meração,.

� NA' entilmenle convidada, à Assa-
r so à classç inicial da carreira de BOOMER ANG

�cretário da Justiça, Edueação e § 30 _ A banca examinadora se-

I .'1. ' cação dos Cronistas Esportivos
Inspetor Escolar, do Quadro único (O J t'

.

)
,

Saúde, e instruido com os seguin- rú constituída do Diretor do Depar-
us Icelro iar-se-á representar' p,elo COlega.

do Estado, dentre os candidatos com \\.
tes documentos: lamento de Educação, como Pre-

,.._..."..-..._'.-.-.-.-.-•••- ......-.-.-.-.-__-.-__ • Iot'
"a.ldir de Oliveira Santos.

1 _ ficha de assentariIenlo, for-
igual número de pontos, terá prefe- Escolar.

'

siaente, e de mais três membros, rência o de maior> tempo de exer-

necida pelo Departamento rle Edu- I sp t E I D' tn. e ores sco ares, Ire ores ou cico na carreira ,de Diretor de Gru-
Lentes de Institutos de Educação �o po Escolar; petsistindo a igualda
Estado, designados todos pelo �e- de, o que tiver prole mais numero

cretário de Estado dos Negócios da sa, e, sendp esta igual, o mais idoso.
.Justiça, Educação e Sal;de, por pro- e Art. 12 - Dentro de três dias,
posta do Departamento de Educa- contados da data da publicação no

ção.
,

' Diário Oficial do Estado, caberá

.

� 4° - �etá desclassificado o can- recurso para o Secretário da Jus

dlda:o que não comparecer à prova' liça, Educação '6 Saúde, da classifi

esc�·lta .?u alcançar média inferior cação dos candidatos ao concurso

a cll1quuenta.
cimento, dividida pelo número de � 5° - A nota da prova será a

classes; • média 'aritmética das notas dos
c) promoção do estabelecimento memb-ros da banca ...1

, exanuna,"ora,
dividida pelo número de classes· graduadas de zéro a cem ,e apro-
, 3 - total, até décimos, dos POl;tos xi\l1adas até décimos.
�btidos com essas parcelas. § 6° � O julgamento das provas

§ 1° - Os cálcuios aludidos nas de,�erlá estar terminado dt'z dias
letras b e c, do inciso 2, dêste arti- após a realização do concurso', e o

go, se referem aos cinco últimos resultado, com a classi"ficação geral
-anos de exercício e serão aproxil11a� dos aprovados, será publicado no

-dos' até oécimos.. Diário Oficial do Estado.
g')o N- d

- .

.

,- --: ao po erao lUscreve_r-se I Art. 70. - A classificação dos
'os candIdatos que tiverem menos candidatos será obtida, peJ.'a' soma

de trezentos e cinquenta pontos, aproxiníada até décimos dos seguin-

Direção de PEDRO, PAULO MACHADO

de Inspetor Escolar

conhecimento do recurso.

Art. 13 - Serão distribuídos os

aluais ocupantes da fllnçã� gratifi
cada de Inspetor EscOlar, pela clas
se inicial da ,carreira de Inspetor

O CLUB:E; ,DOZE PROTESTOu'

cação;
2 - boletim, de lUodêlo oficial,

fornecido pelo Inspetor Escolar,
com o visto do interessa,do, e com

os segnintes dados:
, a) tempo de exercício contado

previsto nesta lei.

'� 1° __:__, Impetrado p recurso, de
verá ser informa,do pelo Departa
mento de Educação, dentro de qua
renta ft oito horas, 'e, em igual pra-
zo, decidido. ,

§ 1° -;- A petição de recurso de

verá ser assinada pelo candidato
ou ,por procurador, legalmente ha

bilitado, sob pena de não se tomar

Parágrafo único' - Os atuais

ocupantes do cargo de Inspetor Es- Desgostoso com a arbitragem da
.corar, padrão L, extinto, quando W. Ponciano Martins no jo'go que.
vagar, serã'O distribu�dos pelas clas- ,'ea]jzou com o Caravana do Ar, pe
ses NeM, da carreIra de Inspetor L1 Campeonato Citadino de basque-
Escolar, a que se refere esta lei tebol o Cll;l,� Do d'"

,

,

'

I
' !JJ<' ze ll'lgm-se a F.

obedec,en�o-se a ordem deçrescél1t� A, C., c<om u'm recurso, solicitandry
da anhgUldade no cargo. n anulacão da partida
Art. 14 - Os títulos dos funcioná- O ·c· f

.. d'f'd I
..

' re urso 01 ln ,e en o pe a!

nos, cUJos cargos forem atino-idos _

P t 1·
-

t·l
'" mentora, sob a alegacao de estar o

01' es a el, serao apos I adas p'elo C1
•

• -

IS t' ,. d 'T t' Ed
-

,ube Doze em debIto com a tesou-
ecre auo a, us Iça, • ucaçao e rária, no que contestou o grêmi(}

ahi-rubro.Saúde. ,

Art. 15 - Esta lei entrarf em �,i"

gOl' a 1 de janeiro de 1949, revoga
das as disposições em contrário.

DI�POSIÇÃO TRANSITóRIÃ
-

Art. 16, - Os cargos vagos na

carreira ,dt;' Professor� Normalista,
10 Quadro único do Estado: decor
rentes desta lei, não serão providos,
,eni'io depois rle setecentos e trinta

dias, a contar oe l' de janeiro de
t949.

em meses, desprezadas as frações,
computando-se um ponto por mês,
até o máximo de 192 pon,tos;
b) freqüência média do estabele-

A Secretaria da

ção e Saúde assim

Ao que nos informaram, o za

g-ll çiro Morací está propenso a dei
xaI' ,as fileiras do Figueirense, ban
deando-se para o A\'aí que preten
de o s,eu concllRSo, afim de fazer

Justiça, Educa-I pal'elha com Faléco, na zaga d(}
a faça executar. esquadrão li Lul::lr.

Espera-se que o assunlo seja de
balido,

lVIORACí QUER iNGRESSAR NO
AVAí

i
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Dr. Milton Simone
Pereira

Clinicá Cirurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
Dos Serviços dos Professores Bene

dicto Montenegro e Piragibe No

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

DR. LINS NEVE-S
Diretor da M�te�nidad� e �édico do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle' e tratamento

especializado da gravidês. Distur
bíos da adolescência e da menopau
b. Pertubações menstruais, t:1f11'

mações e tumores do aparelho' geui
tal feminino,

Operações do utero, ovários, trem
�as, apendice, hérni-as, varizes, etc.

Cirurgia plástica do perineo (ru
turas)
..áSSISTENCIA AO PARTO E 01:E-

.

RAÇõES OBSTf!TRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová
rlos, hipopise, etc.)
Distuchios 'nervosos - Esterilidade
-- Regimes.

'

Consultório R. João Pinto, 7 - Tcl.
1.46i 1 •

Resid. R. 7 de Setembro
Cruz e Souza - Te]. 846.

Edil.

DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteí» .. ,

Hospital de Carldade
:

de

iianópolis. Assistente da
Maternidade

Do

Doenças dos órgãos intern os, es oe

eialmente . do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gían
dulas internas

Clinica e cirurgia de senhoras
Partos

FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HORÁRIO DE CONSULTAS: _.

"Pela manhã 'das 10,30 ás 12
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO :

Rua Vitor Meireles n, 18
Fone manual 1.702

RESIDENCIA:
fA",enida Trompowskl 62

Fone manual 766

Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL - ALTA CIo
RURGA - NIOLÉSTIAS DE S�

NHORAS - PARTOS
-,

Formado pela Faculdade de Medi- 'Alvim Reis -r- Juventina - Andra-
ema da Univer sidade de São Paulo, _ l , .

,
onde foi· assistente por vários anos do rle - Joao A. Gomes - ,Av.elino

. Serviço Cirúrgic�. do Prof. . Alípio Martinhaco _ Anésia Silva '

Corrêia Neto � •

Cirurgia do ehômago e vias circula-
res, intestinos delgado e grosso, tirei-

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

• cele, varizes e hernas.
Consultas: Da. 3 ás 5 boras, à rua
Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa

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

Telef. M. 764

Clínica Médica e ·Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ

Médico-Operador-Parteiro

F!n-

Doenças Internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos "

Vias Urinarias - Rins - Coração'
Pulmões - Estomago - Fígado
Tratamento da Tuberculose

Pulmonar-

Radiologia Clínica (Raios X)
Eletrocardiografia - Ondas Curtas

Indutotermia Eletro Cirurgia
Ultra-Violeta - Infra-Vermelho

Co�sultÓrio e residência:

Praça Pereira e Oliveira (atráz do

Tribunal) Rua Santos Dumont, n, 8.

Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6

_ Fone 841. FLO�IANóPOLIS

DR. A.: SANTAELA
(Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina da Universidade

do Brasil'
Médico pnr concurso. da Assistên
cia a !>sicopatas do Distrito'

Federal
Ex-interno de Hospital Psiquiá
trico e Manicômio Judicfário

àa Capital Federal
Ex-interno da Santa Casa de 'Mi
ser ícórdta do Rio de Janeiro
CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS ,

Nl!:RVOSAS
. ConsuW5rlo: Edificio' Amélia
Neto' - Sala 3.
Residência: Rua 'Alvaro de oar

..alho, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Consultório -'- 1.208.
Residência _ 1.305.

Dr.· Paulo Fonte.
Clínico e operador,

Consultório: Rua Vitor Meireles. 26.'
Telefone: 1.4.05

.

Consultas das 10 ás 12 e da. 14. ii
I� brs. Residência: Rua Blumeruau,

22. - Telefone: 1.620

Dr. Mário Wendbausell
C1lnica médica de adultos e cr·iança.

Consultório - Trajano, 29
Telef. M. 769

Consulta das 4 ás 6 horas
Ile.idência: Felipe Schmidt 11. JS.

Telef. 812

Dr. M� s. Cavalcanti
Clinica exclusivamente de criança.

Rua Saldanha Marinho, 10
. Telefone . M. 732

__________-M � ___

·,DATI·LOGRAFIA
.

,

Correspondencla
Comerciai

D1REÇAo:
A.mélia M Pigozzi

RUA ALVARO DE CARVALHO. 65

(onfere
DipJoma

METODO:
Moderoo e Efícieota

Arvores . fruliferas
Arvores Frutiferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades efetece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura

H. J. Cipper.
Corupá.
Mun, de Jaraguá - Estado de
Peçam catalage gratuitamente.

Santa Catarina.

Carros para ,8 interior. ;do 'Estado
o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada

firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte: I
'

RÁPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Curitiba
R<\PIDO SUL BRASILEIRO � Diariamente - Joinvile
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

cf excessão de sábado

. .

Aceita\....e representante no interior do Estado.
Caixa Postal 139 - Florianópolis

TelegraíDas' reuaes
Na Secção do Tráfego dos Cor

reios e Telégrafos acham-se retidos

telegramas para as. seguintes pes-

soas: •

Oli Medeiros - Mar ia Meneses da

Silva - Miguel Manclales - Hono
rato Tomelin - Germano Farias -

Hospital de Caridade
da Irmandade do S.
Jesu� dos.Passos
o "movirnen lo de assistência aos

indigentes intornados neste Hos
pital, durante o mês de agosto" pro
xirno passado, foi o seguinte : Raio

X, 80; Roentgentorapia, 16; Elétro
cardiogr-ama, 1; Metabolismo-basal,
.J; Ondas curtas, 30; Infra verme

;J)O, 7; l_;ll�a violeta, 15; :\-ebulisa"

cão, 7; Exames de Iaboratorio,
107; Consu Itas nos arnbulatórros,
252; Formulas aviadas, 2.109; Cu- ,

ratívos, 1.341; Injeções, 3.58'2' e

Operações, 38.

!

Hely Amara] - Armando Monteiro
- Mary Julin - Neycle Pereira -

Geraldo Eclwaldo. - José Luiz -

Dr. Antônio
.Modesto

Pa

Médico EscrUório Técnico
Cid Rocha Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos Sl:S. interessados qué,
tendo regressado de sua, viajem aos

.Estados Unidos da América do Nor
te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro
cha A'maral reabrirá seu escritório
(Rua Presidente Coutinhc n. 22),
n os primeiros "dias de. agôsto, espe
rando continuar a .merecer as espe
CIaIS atenções de seus amigos e

clientes,
Pedro Medeiros, Auxiliar

Cartas poro
,

Formado .pela Faculdade de
Medicina da Bahia, Chefe dos
serviços de Radiologia do Hos

pital de Caridade.
Cursos de especialização no

Rio e São Paulo e de aperf'eí
çoamento em Buenos Aires e

\
Montevidéu.

Especialidades:

RAIOS 1
RADIHM

:'RADIOTER4PI4 .

Exames radiológicos do Es

tômago, Intestinos, Pulmões,
Coração, Esqueleto, Vias bi-

\ liares e Ur inár ias.
RAD10TERAPIA dos Tumores
- Câncer - Inflamações -

Doenças da pele - Hiper tiroi
dismos - Reumatismos -

Disturbios da menopausa-etc.
Atende diáriamente no HOS-

PITAL DE CARIDADE.

: . ............ .,

O TESOURO
Da ínstoução está ao alean08

de todos! Dá esse tesoueo ao teu
amigo ahalraoeto, levando-o a um
curso de alfabetização no GrupQ
EsC()lar São José, na Escola Indue..
trial de Fl()r�aÍlópolis ou na Cate..

I dral Metr()J>oJi.tana.

6 horas

13 horas

16 horas
14 horas

:l6,lO horasEXPRESSO BRUSQUENSE - 2a., 4a. e 6a. feiras

Nova-Trento
·E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - 3a. e 6a• feiras 12,10 horas

J Aluga-se
i o primeiro _andar do prédio
ln. 5, da rua Arcipreste Pai-

I
va.

.

1 ratar à ruaArtista Bitten·
: court, 28.

.. -

- r t e t e ec e e
A firma J. Martins e Silva, participa aos seus estimados clientes que

mudou para a. rua NUNES MACHADO n? 17 - Esquina da rua Tíraden

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

prestesa.
Florianópolis 27 de Agosto de 1948

J. MARTINS & SILVA.
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Hoje, no' passado'N'a
A data de hoje recorda-nos que:
_ em 1640, durante a guerra

contra os holandeses, travou-se um

dos mais renhidos combates, quan
do o Coronél Luiz Barba lho Bezer- Heiniciaram-se ante-ontem, os trabalhos da Câmara Municipal"
·ra atacou um Iorte inimigo no rio

presidida pelo Sr. Batista Pereira, com a presença de 12 Srs. Vcrea
Real, às 6 horas, só o tomando
às 13 ho ras ; Barbalb o tinha às dores, cuja sessão extraordinária fôra convocada para estudo e, vota-
suas ordens 1.200 homens de Vidal ção -do Código de Posturas.

.

de Negreiros, Martin Soares More- Aprovada a áta da sessão ordinária de 31 de agôsto, sem debates"
no, Camarão, João Lopes Barba- foi lida a matéria do expediente, constante de oficios.
lho e outros;

_ em 1808, surgiu a "Gazela do JóGOS_ UNIVERSITARIOS
Hi o de Janeiro", o primeiro perio- O Sr. Hamilton Ferreira, da bancada do P. S. D., com a palavra"
dica publicado no Brasi I; interpretou os agradecimentos da Federação Paranaense de Desportos,

_ em 183/1, nasceu o General .. .

de Divisão Antõnin Nicolau Fa l- que patrocinou, em Curitiba, os Nonos Jogos Universitár-ios BrasileIrosy•
cão da Frota, falecido em .21 de ':leia mensagem de congratulações da Câmara de Florianópolis, de que-

março de 1900'
.

tôra .portador.
_ em 1836, o Coronél Silva

. FOLHA ACADÊMICA .

Fonseca foi der-rotado por Antô-
'. ,., d'.

N" S' alN'esse comba Em seguida o Sr. Osvaldo Machado, sub-Iider da maiorra, exten eu-
nIO eco, no , erv . ...; '_

-

j .' _ .' A. "A A '" '._

te perdeu um braço o entao Ma- se em considerações elogiosas sôbi e a Folh� Acadêmica _ orgao dos:
jor Caldwell; estudantes da Faculdade de Direito de Santa Catarina, dizendo dos serí-

_ em 1837! fugiu do l!'0rte do
timentos da nossa mocidade estudiosa, sentimentos êsses que são os de'

Mar, na Bahia, o Coronel Bento
. . ., .

Gon�alves da Silva, voltando a todos ?S brasileiros, em pro� do futuro grandioso de nossa Pátria, no
ch�fj,rr Di,; "fa:rra}los" que, duran- que foi secundado pelo sr. VItor da Luz Fontes, da U. D. N.
te sua ausência haviam.' procla
mado a República e a Independên
cía do Rio Grande do Sul;

_ em 1839 Laguna foi elevada
a categoria d� cidade pelo govêr
no f'arr'oup ilha e Capital do Esta
do com o -norne de Juliana;
_ em 1862, em Assunção, fale

ceu J ditador paraguaio Carlos
Lopes, legando o govêrno à seu

filho Francisco Solano Lopes;

rlorl,.rn6-pol.-s I
._ em 1939, o Canadá declarou

d guerra a Alemanha;
. -

d
. A

.

eDl 1939 '\T .... l"·ovia caíu emUma i:rt�eressan�e expo�tpao e pmtura contempõran�a.
-

, .li,la�.
o

.

O COIl�1ecldo escritor patricio Marques Rebelo,. qu: tem visitado poder dos nL�Jré Nilo Tadasco
ulHl:1l.i1mettte diversas capitais brasileiras numa excursao de cultura,
bnde reüliza interessante exposiçúo de pintura contemporânea, visita- SERViÇO DE
rÓ também, dentro de alguns ,t1in';, a capital catarinense, com a mesma

M.ETEOROLOGIAfinalidade e sob o patrocinio da Secretaria de Justiça, Educação e

Saúde. Ná sua magnifica exibiçâo de Arte Contemporânea, o consa- Previsão do Tempo, até {4 ho-

g;ado homem de letras proporcionará ao nosso meio cultural o conhe- r-as do dia 10.
cimento dos. celebres trabalhos dos valores exponenciais da pin- Tempo: Instável, agravando-se
tura atual do Brasil, facultando uma apreciação de conjunto do grande com chuvas.
e notável movimento da arte pictorica do nosso pais.

.

Temperatura: Em ligeiro decli-
Idênticas exposições tem o escritor Marques Rebelo 'levado ás re- nio.

públicas do Chile, Uruguai e Argentina, onde a critica salientou a ori- Ventos ; Do quadrante Sul, fres-
ginaldade dos exemplares devido ao t.alento e à técnica moderna dos

pintores brasileiros e' de outras nacionalidad·es.·
Entre êles estarão Cândido Portinari Santa Rosa, Guinard, Iberê de

Matos, Pancetti Feruz, Burle' Marx, Di Cavalcanti, RochiÍ Miranda, Adai'
Toledo, Graciano, Djanira, Milton Costa e outros.

Cêrca de 70 telas serão expostas pelo sr. Marques Rebelo, cuja pa
lavra também se fará ouvir sóbre temas de arte em que a sua cultura
é vasta, tornapdo-o, além de ficcionista de renome, um critico qe arte
abalizarlo, /

Oportunamente se anundará o local dessa exposição.

_� Rotary' Clube de' Flori.anó_polit'
Entremeio sadias man if'csta- O descer-rar do Pavilhão NaclO-'

ções de cornpanheirtsnfo, amizade nal coube' a Roberto Lacerda.:. As
e entusiasmo, Roberto Lacerda palmas que se seguu-arn ._as�llla-·
foi, ontem, recebido pelo HoL31'y laram o término' da reumao.

Clube de Florianópolis, como só
cio ativo na classificação Arimi
nistração Pública _ Estatística.
Coube à comissão tr ínl ico, cons

t ituí da p01' Carlos Orília. Arnolrto
Suárez Cúneo e João Eduardo
Morítz, introduz í-lo na sala rias
reuniões, sob aplausos de quan-
los aH comparecerarn e ne�s.e (Empresa Sul Brasileira de ETetri--
momento, com o protocolo ha hi-

id d S A)
Iual, Adalberto 'rolou! ino de (;a['- I

CI a e .

',:._ .

�_.
valho integrou-o no seio .do Clu-! Os nov�s ?l gaos eleitos estão as

be promovendo, em seguida, a

I
sim conshtllldos: .

a�to-a:presentação ,das, rotariano�. Diretoria: _ Dr. Haroldo Pedel'
AI rogando-se o pI azer de �auda-, .

as Dr. Ivo Heis Montenegro e-

lo, prof'er iu aplaudida oraçao o nerras,
.

presidente Adalberto Tolenlino I Adernar Garcia.
.

de Carvalho e, em troca, Roberto Conselho Consultivo: Acelon Dá
Lacerda agradeceu as palavras de rio de Souza Presidente, Geraldo.
elogio que lhe foram dirigidas .. O I W t I Dar�í Cubas Eduardo'
rotaríano Sidney Nocetti, apos,

e .�e ,
.

'
.

fez uso da palavra para saudar a
. Sprotte e Dr. Wilmar Orlan.do DIas.

Guatemala, . a :'i icarágu!l e ç;osta I Conselho Fiscal: - (efehvo) A:u
Rica; fê-lo com

_

brühantI,smo, tónio Ramos Alvim, Evaldo Schaef-
prendendo a alençao dos presen- I. Ih> -t B I' ..

I es com i n'teress,aI.Le :dem:OO:l,stl'a-j
fel e A et o rOJ1s� l�m. .

ção de conhecimentos g'eográficos Suplentes: _ EugeJ1�o Schlmdf,..
e históricos sóbre a vida da.quelas EdO'ar Schneider e João Schle.gel_
na9ões. : Es�a lfomenagem àquel�s I Re'presentando' o Govêrno do Es'-"
palses ]l'maos i'esultou da antecI- I

..,

om a receu.'pação da comemoração de suas tado; o maIOr aCIOmsta, c p

festas tradicionais, a 15 do cor- à Assembléia, Sr. Dr. Leober!Ol Leal.
rente, promovida pelo Clube. Foi operoso Secretário da Viação,
lembrada à Casa, por Ranclulpho Obras Públicas e Agricultura que.
O!lnh.tt, . o "recol1'hec,imento, pelo
Pel'ú, em 8 de setembro de 1909, para aquela cidade viajou acampa-

da anexação feita pelo nosso País nhado de sua exma. espôsa e do dr.
relalivamente ao 'rerritÓl'io do Antônio Nunes Varela, lider' da
Acre. Des:incumb�ncJio-se da indi-

Maioria na Assembléia Legislativacação presidencial, Haul Caldas
discol'reu, demonstrando pel'fei- do Estado, que tambem se fazia:
to conhecim�nt6 do ass\lnto, só- acompanhar de SUla; exma. consorte.
bre o tema �'É possível ha':l11oni-, Á noite dêsse mesmo dia, amigos·
za!' as relaçoes entre paLroes e '.

, 'S E' d
empregados?". O Bolet.im do Ho- e admlIadores de . 'XCIa. e O'

tal'y Clube· de Florianópolis, deputado Nunes; Varel'a ofel'eceram- .

oportunamenle, dará publicidade lhes, no Hotel Trocaáero, um .farr- .

ao i�1Lel'essante trabal.bo daq\lcle tal' de cordialida,de, a que compare-
rotanano, com mereCIdo desta- .

d d 1 men--
que. :\lllma- demonstração de ele-. ceram os �11als �st.ac� os e e

vado espírilo rotário, Oscal' Cal'- tos da SOCIedade JOlllvIlense.
d?s� comunicou à Casa SPU l}l'O-1 Usando da palàvra, saudou as ho":""
posJto d.e cOnSll'.lllr nesta CapItal, menao'eados o sr. A,demar Garcia,tendo Sido 1Il1cJ3do os trabalhos '"

'.

p'ecessários, de um Colégio. Pc- respondendo, em agradec�mento, o.

·diu o apóio de todos e êste lhe' dr. Leoberto Leal.
foi, como era de se esperar, a,m- Falaram, ainda o sr. Rodrigo Lo
piamente dispensado. Antes' de bo, vel'eador na�Iuele munieipio,.,

d dar por encerrados os traballlos,
COl11 o G'OVÔ1'no"a �embl'on o presidente que, no congratulando-se ,

cidade ou imediações, de preferên- próximo dia 17, transcorrerá do Estado, pela eleição da nova Di-·

a
'

CI b d S t C t·
eia com terreno na froote e fun- mais um aniveJ'sário de l\:nd�\ão. reloria da EmpresLlI, o dr. Átila Ur-·

er� U e e ao a a'· arlna dos.
-

�o H.otar�7 Clube .ele Florla'lloPo-!b Ll brin,dou o exmo. sr. dr:.lls. O Conselho DIretor havJa de- an, q e

.

.

Detalhes e con,dições de negócio libel'arlo, por o'onseguin te, trans- I Nerêll Ramos, Vice-Presidente da.�

VOAOS de·· t
-

t·
-

t
para o Escritório Imobiliario A. L. l'crir a rellnião orrlinária da pl'Ó- República, o dr. Heitor de Alencas�·IDS ruçao e reloamen O Alves. Rua Deodoro; n. 35 _ Fone ximá s-cnlana pal'a aquele dia, em tro Guimarães Deleo'ado R�'o·io.lmr

1784 cal'al.er solene, às 20 horas, no . .

," '"

Terã'o reinício no dia 20 do corrente as ativida,des dêste I
.

Clube Doze de Agósto, com a pre-
de PolICIa, que exaltou a persona ... ·

aéro-Clube. r ARNOLDO SUAREZ CUNEO s,ença d:e conViida(�;)s especiais, !idade do Governador Aderbal Ra�
Os interessados deverão tomar conhecimento das instru- inclusive das ;::;e�lhoras de rotaria- mos da Silva e o sr. Guilherme' Ur-

'I
\ Cirurgião-Dendista

nos. Nessa sessão deverá usar dações ap�ovadas na 1.1 tima reunião do conselho diretor, as quais Raios X _. Infra-VeFlnelho- palaVra João Edllardo MoriLz, ban, levantando os brindes .de hon-
acham-se fixadas no angar e na séde social à praça 15 de No- _ Diatermia 'sócio que a partir desta daLa, com ra aos srs. Presidente Eurico Gas-
\lembro n. 22 � 2° andar. Cd' l' ajYl'ovação geral, vin-se tran'sfe- par Dutra e Governador José Boa-urso e espepa Izaçã'o em ISegundo as instruções acima referidas só serão permitidos rido para a categor.ia de Vetera- baid.

I
dentaduras

no. É oportuno assinalar que êssevôos aos pilotos ou a unos que tenham ·feito antecipadamente o Exclusivamente com hora mar,cada roLariano, talvez como miJito pem-depósito correspondente. Rua Arcipreste Paiva n. 17 _ Te- cos em todo o Brasil, que já foi
Florianópolis, 6-9-948. lefone 1.427 no exercício rotário passado o

Governador do Distrito 29, desde
o seu ing-reRso em Hotary man-
tém o coeficiente de presença em . �

100%. Outros fundadores do Clu- FRAQUEZAS EM GERAL
be {alarão, tam?�m, .!la I'el1!lião J V I N H O C R E O S O TA D ()
espeCIal 9a prOXlma sexta-fen·a. «SILVEIRA«

Municipal

Florlan6polls, 10 tle Setembro de 1948

Câmcro
Jogos universitários. - Referências

«Folha Acadêmica».à

Cóngratulam-se com ,o governador
José Boabaid membros

do �lagistérlo
Ao ílustre deputado José Boabaid, Governador em exercrcio, foi

enviado, a propósito das indicações da professora Antonieta de Barros

na 'Assembléia Legislativa, o telegrama' seguinte: t9

"Florianópolis;
j
8 _ Os professores intra-assinados, impressiona

dos com o gesto da nossa eminente colega Antonieta de Barros na ASJ

sembléía Legislativa, sôbre as carreiras de Diretor de Grupo e de

Inspetor Escolar, apresentam ao distinto amigo as' suas sinceras con

gratulações, não só como Chefe do Executivo catarinense, como tam

bém como memebro .destacado do Magistério barriga-verde, que, estamos

certos, naquelas indicações vê a' realização de uma aspiração corqparti
Ihada e sentida conosco quando nas funções de educador. Cordial
mente, (aa) Elpidio Barbosa, Luiz Trindade, João Areão, Adriano Mo

.�imann, Osní Silva, Abelardo Sousa, América Prates e Manoel Coelho".

o escritor . M.arques.
, virá a

Rabelo ELEITA A NOVA DIRETORIA DA

EMPRESA SUL BRASILEIRA DE.

ELETRICIDADE S. A.

Em Assembléia Geral r.ealixadi:v.
em Joinvile, sexta-feira última. Jl-bi.r:.

eleita a nova Diretoria da. Empresul

Membros do Magistério congratulam-se.

com o Secretãrio da Educação
O Sr. Hamilton Ferreira, em seguida, externou agradecimentos à

homenagem áquele órgão da mocidade acadêmica, de que fóra diretor
salientando ser êle o interprete das aspirações dos .estudantes de nossa

Faculdade de Direito.
Após, a sessão. foi encerrada e outra, também extraordinária, con

vocada para o ,dia seguinte, à mesma hora, afim-de se prosseguir na

discussão e votação do Código de Posturas.
O sr. dr. ·ArmandQ. Simone Pereira, ilustre Secretário da Justiça,

Educação e Saúde, recebeu o seguinte telégrama:
"Florianópolis, 8. _ Ao nobre Secretário da Educação da' tena

catarinense, os professores infra-assinados apresentam suas congratu
lações por motivo da indicação da professora Antonietâ de Barros na

Assembléia Legislativa, ampliando a carreira do magistério barriga-ver'de,
O qual muitos beneficios vem recebendo de vossa excelência, qUfi) tem
sabido aquilatar e sentir o esfôrço e a dedicação dos mestres catarinen
ses. (aa) Elpidio Barbosa, Luiz Trindade, _João Areão, Adriano Mosimann,
OS)1Í Silva, Abelardo Souza, América Prates e Manuel Coelho".

COSo

Temper�turas extremas de hoje:
Máxima 22,4, Mínima 16, 5.

SUL
De Florianópolis nos cheg'áram

:)]guns numeras da r,�vista "Sul",
que é o org'ão do circulo de Arte

Moderna.
Gran.de prazer 110S trouxe esLa

[.ublioação que nOs revela o esfor-,
çe de uma pleiade de jovens idea

listas, trabalhando em prol da cul
tura e do desenvolvimento das

_ar,tes modernàs em geral neste belo
e poético recanlo do Brasil.
Transcrevendo àbaixo a pagiüa

na qual Ani�a-l Nunes Pir,es, 'o di
retor do "Sul ", faz a apresentação
da sua revista, lançamos. um apelo
aos calarinenses domiciliados no

Rio, para que assinem tão util pu�
olicação mensal.

(D'O "JOHNAL", de 3 do CIQl'-

rente).
'

Casa-Compro
.

Tipo "bungalow", no centro

A DIRETORIA Florianópolis

Fizeram as honras ás senhoras
dos homenageados os elementos
mais representantivos do mundo so

cial feminino joinvilense.

"ETIBl!111
!1·iIRI[DIR

C'OITRA CASrA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

FRECHANDO •••

Hojc é o .dia dos jornalistas. Um abraço, muito cordial, nos

ilustres colegas. (',\IIenos aos narigudos do Diário). Viva a

classe!
(Ao 110SS0 gerente: Vale Cr$ 150,00).

GUILHERME TAL

TO�ICO 'CAPliAI!
�OR' 'É'��E l'l'H c i�-

"

!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


