
lEMOS A MANCHETE DO OIARIO, DE ONTEM! DISPENSAMO-NOS DE RESPONDE� AO DEPUTADO WALDEMAR:

RUPP, NA CERTEZA DE QUE, COMO SEMPRE ACONTECE, AS AFIRMAÇÕES DAQUELE UDENISTA SERÃO PULVERIZA-

'DAS PELOS SEUS PRóPRIOS CORRELIGIONÁRIOS .. o

'

Hoje; no passado Na.Câmara MUDlclpalj
A ....ata �: hoje recorda-no� q�'e: Apreciadas varias emendas ào projetOJ
- em 164;), no campo ele Inhobin,

Francisco Gomes de :\'lelo com vo-- do Código de Posturas
luntários paraibanos e tropas de , -

t
-

d t
.

'to d Códi"o
Aprovada, a ata ela ;5essao. a,nte-, vo açao o an e proje o '"

Pernambuco, derrotou o governa- Prior, sem debates, o sr. Presidente de osturas.
dor holandês da Paraíba, Paulo de

concedeu a palavra a quem dela I Suspensos os trabalhos, após a

Li nge ; quizesse fazer uso. Em não haven- apreciação de grande maioria das
- em 1710, desembarcaram na I "1 C' di t ssâo

do oradores, passou-se à ordem-do- emendas aque e o 190, ou Ta se

praia de Guaratiba, rumando para dia, prosseguindo-se na discussão e' foi convocada para' o dia imediáto,..
a cidade do Rio de Janeiro, os fran- à hora regimental..
ceses comandados pelo Capitão de

,

reunião realizada 'ás 14 horas, no

edif icio da Prefeitura Municipal de
nenses os seus mais ardentes agra

Berlim, 10 U. P.) - A Imprensa Palhoça, sob a presidência do juiz
decimentos e aplausos à nobre co

controlada pelos soviéticos anuncia de direito, dr. José Tavares da CiJ-
,

. Ieza secundando assim o esfôrço
novos átos de violência contra os nha Melo, com o compar-ecimento

"',

,d'
. t'

" d f'ascitas" di d
I e o amparo o governo aos JUS os:

provoca ores asei as , pe 111 o de crescido numero de pessoas e I
.

. . I. .. " . . anseios ,da classe do Professorado. '

que realizem- novas e mais amplas sob 1I1tel1So' juhilo patriótico, fOI .

"f -

O ". . . Nesta hora, os Professores catan-
mam estações, Jornal Taeghche �undado o Centro Municipa l de Es-

. nenses recordam o benemérito' Go-
Rundschauv", órgão do exército tuclos e Defesa do Petróleo, tendo

russo, insinua que serão tomadas re-
I sido, na mesma ocasião, aclamada a

presá.lias contra o prefeito interin.l?... , I
seguinte diretoria: Presidentes de;

ceu o concurso de ingresso, rever-'
Ferdinand Fedesburg, e as autor-i- Hora: dr. Ivo Silvei ra, dr. José Ta-

dades eleitas da cidade; como "Ins- vares da Cunha Mélo, Germano Ber-
são e_ remoção do magistéri-o, am-

.

I
pliando o plano edu'caciona I da ter-"

hgatlores" do incidente de ôntem. ckenbrock, Jorge Corino da Luz e
ra catarinense, iniciado no Govêr-

Evaldo Carlos Baasch; Presidepte:

Uma a·bd- )10 Vidal Ramos e que, nos tempos'
sur a eXI- .Tacob I<nabben; vicepresidente:' dr,

presentes, continuoti e continua me
Vidal Dutra Júnior, Duilio José Pi-

geA IICI-a' russa .

A" B ld
"

\V a J
- recendo o mais carinhoso amparo'

, l'
,sam, ..

11 a el1uro a",l�e: e oao
dos Govêrnos Udo Deeke, Aderbal'

Berlim, 10 <,U. P.) _ As a1ltorl'- Marcolll1o Costa; secretarlO�geral:
'

. . .

":,,. N dOI" 10
Ramos da SJlva e Jose Boabald,

d d O 'd f' l'nano eV,es e Ivelra;· ,secre-I, , ,

a es russas c nVI aram a 'orça
t" J 'p t

"

G I t ?O CordIalmente, (aa) ElpldlO Bar-'

aérea norte-americana a fornecer arJo: ose a rOCII1l0 uec er.; -

b L' 1" d d T
- A-

, t: " PI 'rI Z I" 10 t
osa, lUZ 1'1n a e, .oao l'ea'O,

indicações cOml)letas, sôbre cada secre alIO aCI, o �aCCll, ,esou-
AI' M' O' S'l

'vôo 1Jelos corre,rI.ores ae'reos 1Jara
reiro: Otávio Zacchi; 2° tesoureiro: l· A (r�a.no fpontsImanM·n, IsnCI III va,-

d.
"

P
.pmenco. ra es,. anoe oe lO e'

Be'rlim. Q,uerem com antecedência Orlan ma SilveIra amplona; ora- 'Ab 1 d' S. "

dor: dt, Hélio Rosa', .e bibliotecário:
'. e ar o ouza.

duma hora pormenores tais, como o 1----------------nome do piloto, o momento exato
Hilda Schlichting. Fora1'n ainda 01'- da Diretoria, foi nH�rcado O' dia 19'

da partida e a hora em que entra- ,ganizadas as seguintes comissões:: do correlÍte, sendo 'escolhido para

rá no .corredor. Os norte-america- )Finançlfs: Alcindo Esp·ezim, OSiní I nresi.rJi-Ia, como homenagem espe-

IUO, 10 (R. P.) - Na noite de ontem, quando

proctTavam
atingir nos decia'raram ser impossivel aten- "\Viethorn, 'Paulo Wethorn, Hélio \CI<tt, o dr. José do Patrocinio Gal-,

o Uruguai, três aviões da Fôrça Aérea daquele país, co duzindo parte der a essà exigência, e rejeitaram dc Oliveira e João Otávio. pamPI�-1 ,totti, president� do Centro Catal'i

da comitiva do Presidente Berres, na altura da cidade 'aucha de Osó- de l11aneira imediata e formal a na; Estudos: Dagoberto SIlva, GUl- nense de Estudos e Defesa do Pe-

rio, chocaram-se em pleno vôo. pretellção russa. A resposta dos Es- lherme Wiethorll Filho, Roque Tan- tróleo.

O acidente verificou-se na zona do vácuo mais forte, que provocou tados Unidos frisa que os aviões credo, Bertoldo Sell e João Hae- Do programa que está sendo ela-

a perda de altuI'a de 'um dos aparelhos, o qual se precipitou sôbre o� norte-americanos estão voando .e ming; Propagan,r1a e Publicidade: borado constará tuna !3o.nfer�ncia:
dois outros, que voavam no mesmo sentidol originando o incêndio dd COl1tI'n1Iara-o a v 1-.' Alcino Caldeirà, Caetano Silveir,a \90 di" Alves Pe,drosa sôbre o. magno>

.'
• < oar, caIu o.uservan-

um dos aviões enquanto outro desaparecIa, supondo-se que o mesmo, .

d d' 't' b' d de Sousa, Najla Carone, Carlos Hen- problema do petróleo brasileÍl'o,
. . .

,Cla os lSpOSIIVOS com ma os pe-
tenha caldo numa lagoa, nas proxllllldades. l' t t" riclue Baasch e Maria Cherem Es- Á liessão extraordinária de ante-

, _
as qua ros po enCIas.

A tripulação de um dos aparelhos consegulU salvar-se, nao se tendo peZÍm.

I
ôntem, que for presidida pelo sr.

conhecimento de maiores detalhes ela ocorrência, devido ao adiantado Para a instalação do referido 'Batista Pereira, compareceram 13;'

da hora em que a mesma se' verificou. Os aviões da Fôrça Aérea do Centro e pos5e- solene dos memhros srs. Vereadores,

Uruguai, num total de nove, haviam deixado o Rio, ontem á tarde.

O comando da zona aérea sediada em Pôrto Alegre, tomou conhe-
Icimento do fato e enviou SOCOITOS ao local. .

Berlim e os

comunistas

FlorI8"61»01l1, 11 ele Setembro de 1 '48

o aniversário do ,sr. Nerêu Ramos
Fragata Françóis du Clerc;

- em 1822, em Itaparica, Antô- I

nio de Souza Lima com 50. atirado
res, repeliu um .desembarque de

portugueses;
- em 1823, em Kensington, Lon

dres, faleceu Hipólito José da Costa

Pereira Furtado de Mendonça, nas

cido na Colônia do Sacramento a

13 de.JAgôsto de 1774 e que fôra re

dator do "Correio Brasiliense";
'- em .1846. no Rio de Janeiro, fa-

4eceu Francisco Vilela Barbosa,
Marquês de Paranaguá, nascido em

20 de Novembr-o de 1769;
.

- em 1865, D. Pedro II, Impera
dor do Brasil, chegou ao acampa

mento dos aliados, em frente de

Uruguaiana ;
- cm 1880, Carlos Gomes

O Correio da Noite, de 3 rlo COI'- 'sua personalidade aliados aos ser

r:�te, registrou � aniversário nata-I viços prestados ao P. S. D. Neste

]IC�O do ,sr. Nerêu Ral11Qs nos se·

1
ponto e na presidência do parti-do

guintes termos: majoritário, encontra-se o Sr. Nerêu
"A data de hoje assinala o aníver- Ramos dando 'ao pais toda a soma

sário nat.alíci� �o doutor N�rê� I de sua. energi�, t�'�balhando, crian
Ramos, vice-presidente da Repubh-, do anugos, prestigiando seu nome,
ca e presidente do Partido Social e aí, na data do seu aniversário'

Delllo.c�atico..
'

. I vêm seus amigos oferecer-lhe os vo�
Politico experhnenta.do e elemen- tos de felicidade-pessoal e ventura

to de grande prestigio no cenário política". IM:

politico nacional, vem o ilustre ani-
versariante presidindo diúriamente,. 'IDspator'l�a Regi-o'D81as sessões do Seriado Federal com U
bôa dose de tolerânctâ, influindo, do DOS'\ sempre, com o seu bom 'senso e ti
ponderação nos debates, q ue a li se :

travam. lo Dr. Altarnir Gonçalves Azevedo,
Ao eminente homem público, Sf'r Inspetor-Chefe da I. R. da D. D. S.

rno prestadas, hoje, sem dúvida, ri- A., recebeu os seguintes telegramas:
versas e justas demonstrações de AGHISANYf - Fpolis. De Itoupava
simpatia e amizade, por parte de Sêca S. C. 124 - 20 - 8 � 11 h. -

seus numerosos correligionários po-
I Porcos vivos pagamos até meados

li! icos e amigos". agôsto CrB 7,40 por quilo e atual-

Escreve a Noite ela mesma data: mente Cr!S 6,41) nosso estabeleci-

,"A passagem do aniversário do mento - (as) WEEGE.

Sr. Ner êu Ramos, vice-presidente
da República e presidente do P. S. Timbó, S. C. - 71 - 37 - 8 18 hs.

D., faz convergirem sôbre sua ilus

tre personalidade os votos de sim

patia e apreço dos brasileiros e,

especialmente, dos seus correligio
nários. Pertencendo a uma tradi

cional família do seu Estado, San
ta Catarina, sendo seu eminente

- Preços pagos período janeiro a

maio 6,50 a 7,50, junho a agôsto 6,00
a 6,50 - Setembro 5,00 a 600. Pre-

ovacionado cm Suo Paulo, regrcs
sando à Pátria;

- em 1919"; foi exposto na vitr i-

-ne da Ourivésaria Meyer, nesta Ca-

pital, um retrato a óleo cio Sr. Hcr

cu lano Freitas, então escriturário
da Delegacia Fiscal, belo trabalho

do pintor catarinense Joaquim Mar

garida que' na época era professor
de .nesellho da Escola Normal.

André Nilo Tac1asco

ços para suinos pagos ao agricul
tor ou pôsto fábrica ou pôsto com,

pras .:_ I.,ORENZ.

N. 215 I!lulllenau S. C. 6063, 54, 5,
14 hs. 30 - Como colaborador e

lutador 20ntra peste suína sem ne

nhum proveito financeir-o, quero

protestar contra injurias assacadas

contra V. S. pelo Deputado Walde-

progenitor, o senador Vidal Ramos,
'uma das figuras consulares da pro

opaganda republicana, cedo entrou

o Sr. Ncrêu Ramos, por direito de

sua inteligência e amôr à causa pú
blica, na liça dos combates parti
dários, ascendendo, desde logo, aos

primeiros postos. A Revolução de

30 veio projetar seu nome com

maior intensidade no cenário polí
tico, voltando, então a ocupar sua

cadeira na Câmara onde fora lideI'

mar Rupp que não conhece vossas

dificuldades. Como ude'nista que lu

tei pela causa liberdade lamento
venham ataques injúrias partir re

presentante bancada lutei. Sauda

ções GERCINO BAPTISTA GUI,
MARÃES.da bancada, e, ;mais tarde a presi

dência e a interventoria de Santa

Catarina, onde fez modelar aOllli- Casa'-Compronistração. Eleito senador, em 45,
coube-lhe a árdua tarefa de liderar Tipo "bungalow'.'; no centro. da
DS trabalhos da Constituinte, onde cidad'e ou imediações, de preferên
se puseram em relêvo suas C(ualida- cia com terreno na frente e fun

des de jurista emérito, ao lado de- dos.
coordenador sensato. Criada a ,'i- Detalhes e condições de negócio
ce·presidência da República, o car- ·para o Escritório Imobiliário A. L.

go lhe pertencia tais os méritos da 'Alve-s. Rua Deodoro n. 35 Fone
._-- ,--,----------

Grave acidente com três a�iões uruguaios

elA

DE TRANSPORTES AÉPEOS LTOA

,

.

.,

IPI'III:III
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COURA CASPA,

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABElUDO.

�
,

Farinha· de barata

foi

trigo
O Dr. Leoberto Leal, na qualidade no representante, nesta Capital,..

de Presidente da Comissão Estadual Cr$ 300,00 em Itajai, Cr$ 303,00 em
.

mBIS

Laguna, etc.

Êste decréscimo de prêço é pro

veniente da diferença de câmbio

verificada relativamente ao pêso ar- .<.

gentino. Por 'outro lado, com a re-

centes importações de far-inha de"

trigo norte-americana, esperam-se'

novas baixas no custo do produto...

de Preços, recebeu do Moinho .I 0-

invile comunicação de que a Iari

nha de trigo - até agora vendida

ao prêço de Cr$ 302,00, posto Mo

inho, passou' a ser vendida, desde

2(j de. agôsto último, a Cr$ 290,00,
por saco 'de cinquenta quilos, pôs
to no Moinho, ou seja Cr$ 301,00,

Altas expressões do mbgistério eatarí-
nense congratulam-se com a prof. \

Antonieta dp, Barros
A professora Antonieta ele Barros, Fpo lis. 4052 - eo - 8 - 11,10 - 0:;-,

i lustre representante do P. S. D. na' Professores Infr-a-Firmados congra

Assembléia Legislativa, recebeu, por tulam-se fervorosamente com a prc

motivo de sua brilhante atuação zada colega' pela apresentação na

naquela Casa, o seguinte telegrama: Assembléia Legislativa da indicação'

"Proféssora Antonieta de Barros, sôbre a criação da carreira de Dire--

_ Nesta. tor de Grupo Escolar e Inspetor-'
'Escolar. O magistério primário bar-'

riga-verde assinala a sua mais viva

alegria pelo estudo' da carreira de'

Dlretor de Grupo Escolar e Inspe
tor Escolar, abrindo hor-izonte aos

que abraçaram e vivem do ideal de'

educar a infância catarinense parar
No dia 31 de agôsto findo, em

servir a grande Pátria brasileira.
Manifestam os Professores catari-

Fundado na Palboca
o Centro de Estudos
e Defesa do Petrofeo

vêrno Ner êu Ramos; que realizou

a carreira de Profêssor c estabele-

FRECHANDO •••

Se o deputado Fernando Melo lêsse os relâtôdos dó sr.

Adolfo Konder, no tocante à Estrada d'e Férro Santa Cataril1.a,
não diria o que o Diário disse que êle disse na Assembléia ...

Que aquele deputado, solidaria com o paranaense sr. 'VVan

clerley Júnior, não queira que a Rede Viação Paraná-Santa Ca

tarina, há tantos anos com matriz em Cüritiba, passe a ter di

reção no Estado em que está a maior extensão de seus trilhos,
vá lá ...

:Mas falar em má administração do Govêrno atual, é elogiá
lo ... à vista do que o proprietário' do 6rgão oposicionista afil'

mava, ao seu tempo de govêrno!
GCILHEIDIE TAL.

I

•
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



OP'STADO- Sábado 11 ali! Setembro t.'I(t '948 7
-

CLUBE o OZ E'O E �GOSTO
\

\ PROGRAMA DE FESTAS PARA O MÊS DE SETEMBRO
DIA 11 - SÁBADO - SOIRÉE. DIA 19 -. DÚMINGUEIRA.
AS SOlRÉES E DOMINGUEIRAS TERÃO INíCIO ÀS 21 HORAS.

Guia do- Paraná

v l'.I!;WUHO
Da instrução está ao aloan�

rle todos. Dá esse tesouro ao t&tt
amigo analfabeto, levando-o a �
curso de alfabetização no GrupQ
Escolar São José, na Escola Indus«
trial de Flodan6po!is ou na O3w..
dral Metropo1i<tana.

� .,
• .

,

·1: .' D&· . •

•
•

•

I A. 'DAMASCENO 'DA SILVA !
•

•

: ADVOGADO :
•

•

: AÇõES CíVEIS E COl\iERCIAIS :
•

•

· :
: Praça 15 de Novembro, 22 - 2° ando •

. J •
• •
• (Etlifido Pérola) .,

" A Voz das Terras de Anita"

: :1
. Frequência 153b klcs. - Onda de 196 metros

.: Fones: 1.324 e 1..388 : TUBARÃO - S�NTA CATARINA Vende-se' um usado, tipo
•

• �. .,.._---- GÃO.
f .

!' .

Florianópolis - Santa Catarina i .Terrenos em Coqueiros "Ver ec
tratar

nRa Cia._ dep�igarrl06s• . • /:louza ruz - ua oao ínto, •

..................................................... Vendem-se diversos, com chácara, á beira-mar; diretamente ou •...............................•

por intermédio e sob' rínancíamento dos Institutos.

Planta e informações - RIJa trajano, 16.
�................................•.................

Auto-caminhão Internacional
Reloioar�a Progre'iSO

de JUGEND- Gi> FILHO
I

COMPRE SEU .RELOGIO PELO SERVIÇO. DE
REEMBOLSO POSTAL

Façà seu pedido por cartq. ou ,tehtgrama e pague
.ómente quando receber.

. • • • • • • • • • • • •• • ••••••••••• iii

Escritório de
. Advocacia

DRS.
José Pinõs Per�lra

Sebastião Adroaldo Pereira
Gabriel Pereirá

.

Borges Fortes

N. 14 cr$ 20000
Suí..o com pul.eíra de ma

terial pla.tico.
Montado em 4 rubIs
Marca Valv e Foccecsk

N. ·27· cr$ 350,00
R.logío aui&so com pul.eira
de material pla.tico. 6 rubi.

Folheado em ouro

N. 21-A cr$ 580,00
O mermo com 15 rubi. e vidro

CaíxCl de níquel. .

grano moderno
No••o. r,logios .ao aaompaXlhadOB dos re.pectivo. ·certificado.

r de garantia. .

\

PEÇAM-NOS CATALOGOS •• ENVIAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO

.'

. Curitiba -! Praça Tirodent.. 260 - Paraná

Publica relação dos ollmerciantes e industriais com seus enne-

ORII;:NTE racionalmente 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.

reços; .

Cada guia é vendido acompannado de um mapa rodoviário
Paraná e Santa -Catarina.

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

do

Rua Vigário Jos.é Inácio n. 358
Porto Alsgre·- Rio G. do Sul

Yiage com conforto.
. pelo

«RAPIOO SUL BRaSilEIRO»
Diariamente. entre

Fpolis .... Ita]aí-Joínvile-Curitiba

AGENTES

Fiuza lima &, Irmão

Ouçam, diariamente, das 12 às 13 horas
ZYO-9 -. RÁDIO TUBÁ

'
. .

Ford V-S,
FUR�

Casa-Procura-se
Casal sem filhos procura uma

casa pequena, com um ou dois

quartos, até 1 km.' do centro.

Ofertas para' ,A. Junior, na reda

ção dêste jornal.
Iróco per madeira

VENDE-SE. Ulll auto caminhão INTERNATIONAL, tipo 1948, modêlo
K-B-S-6 de "158" d� <Ustância entre eixos; rodas duplas, com carroceria

de 5,80x2,30xO,65 mts., semi-reboque com rodas da trazeira duplas me

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

quilómetros, lotação de 8 a 10 toneladas, 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 MANFREDTNI - 'Caixa 119 - Rua Campos Sales 722 - CAM
PINAS _I_ C. P. - Est. São Paulo.

.
.

. .. .. .. . .. .

Artigos de uso

doméstico \

Você poderá ganhar de Cr$ ..•

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

Informações na Praça 1 de No·
vembro n. 22 - 2° andar.

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

REEMBOLSO POSTAL ........ ! !...:

Para' casemir'as, linhos, brins, etc. precisa-se representante.
Ofertas dando tentes de referencias a "TECIDOS". Guarda-se sigilo.

Caixa Postal; 539 - S. Paulo - Capital.
,

LOJA DAS CftSEMIRDS'
Especlelízeda em artigos para

homens.
RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE- CASEMIRAS NA

CIONAIS� E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PARA HOMENS •

ARMARINHO EM GER4J" - CAPAS, CAMISAS, GRAVA
TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelo'menor preço da praça
Faça orna visIta à 'nessa Casa e v�riliqDe

DOS�OS preços e artigos

...........,... ...' .

'FÁBRICA DE FOSFOROS (PRON.
TA P. FABRICAR)

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. Wéhmufh -

Brusque - Santa Catarina",
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. � � 0\

Um' bonito grupo estufado comi

três peças e mesinha de centro,
completamente novo, 'Ver á -rua

Almirante Lamego 9.

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

I .

I
'

TrQnsportelJlregu!ar�s' de corgas dopôrto de

sIo FR4NVISVO DO SUL 'para NOVA YORK
. Informaçêíe. coma!! Agente.'

.

F'lor ianôpolie ..;_ Carlos HoepckeS/A - CI - Teletone 1.212 ( En i, t eleg.
São Franclaec do Sul- Carlos Hoepcke S/A - Cf - 'relelo'l" I) MOJ � &MACK

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ANIVERSÁRIOS
D. ALTAIB BARBOSA MARÇAL
Transcorre, hoje, a data natalícia

"ia exma. sra. d. Altair Barbosa Mar

çal, destacada funcionária da Dele-

"gacia Fiscal e digna consorte do

noSSO estimado conterrâneo sr..J oão

Marçal, categorizado funcionário do

Tribunal Eleitoral. ,

Funcionária exemplar e de, eleva

da capacidade de trabalho, se impôs
.na sua repartição, ao respeito e à I..admiração dos seus superiores e

I

,çolegas e pelos dotes de distinção e
,

de espírito granjeou na sociedade

local, largo 'circulo de amizades

.que, sem dúvida, lhe tributarão, ex

pressivas homenagens, ás quais nos

associamos r-espeitosa e prazerosa-

-mente.

?refr'U ESCOVaS

Tek

JOAQUIM s. NATIVIDADB DA

COSTA

FAZEM ANOS HOJE:
- a cxrna. sra. d. Josefina Nappi,

.digna espôsa do sr. Francisco Nap
,:Pi, conceituado industrial;

- o 'sr. Alvim Elpo, alto..Iuncio
rnário estadual;
,-, o sr. .Tosé Testa, competente

Em sua residência à rua Major
Costa, 41 faleceu ôntem o sr. Eliseu

FranCisco de Paulo.
O sepültamento do seu cadáver

efetuar-se-á hoje, ás 8 hods, no Ce

mitério de Itacorubí. t
Á família enlutada as nossas con-

-dolências.
.....- ........-_-.- • ._._.._,._�_-

•

__1a..r;;.;;
JORGE CHEREM SOBRINHO

e

ORIANA CHEREM

-participam. o nascimento

filho Roberto Jorge ocorrido no

tlia 8 do corrente na Casa de Saúde

São Sebastião

'Repr�seqta�ües
'OU Praci�ta

oOFI'I'ece-se para Laguna e Sul c!n

Estadn, oferlas com detalhes à

-'Cnix8 Doslal ne. 109

Laguna - Sla. Catarina

1,' �STADO- Sábado' II !:Te Setembro a. 1948
, --�---------------------------------------------
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, RITZ, hoje ás 4,30 horasE R ' DO I 1° O Esporte em Marcha - Na-

Aéro Clu�e' de Sanla Catarina
vôos de ínstrucãe e treinamento

,

Terão reinício no dia 20 do corrente as atividades dêste

aéro-Clube.
Os interessados deverão tomar conhecimento das instru

ções aprovadas na última reunião do conselho diretor, as quais
acham-se fixadas no angar e na séde social à praça 15 de No

verrihro n. 22 - 2° andar.

Ocorre, nesta data, o' aniversá- MINISTÉRIO DA

",'rio natalício do nosso prezado con- Quinta Zona Aérea

DESTACAMENTO DE BASE AÉHEA já existentes entre os técnicos fe
.terr âneo sr. Joaquim S. Natividade

DE FLOHIANóPOLIS derais e estaduais, entre o Ministé-
"da Costa, zeloso maquinista do na- rio ela Agricultura e o Govêrno do
.-vio Itaquatiá, da Marinha Mercante. VOLUl'iTABIADO PARA A BASE '

A":RE'A DE SA-O PAT'LO" Estado,
Ao distinto aniversariante as nos- c U

'Acha-se aberto o voluntariado na
Esta orientação de.mútuo auxilio

.-,;Sa felicitações. '1
Base Aérea de São Paulo, para os

em pro do objetivo tem ensejado
resultados sobremodo reais e satis

Candidatos que desejam verificar

Vende-se em ótimas condições.
rização, com firma reconhecida, do

Petróleo, sob Presidência General Dimensões internas: Altura iH
-pr-ogeuitor 'ou responsável, decla-

João Carlos Barreto, concessão prio- ctms. Largura 47 e 36 fundos.
ràndo que o mesmo é solteiro e não

ridade fornecimento combustível Trata-se à Rua Conselheiro Ma-
serve de arrimo a fami lia;

líquido trabalhos lavoura moto-me- fra no 35 - nesta cidade.
c) - Atestado .de Antecedentes,

..

�----------------------

com firma reconhecida, passado pe

lo Departamento de' Investigações;
rl) - Atestado de Idoneidade Mo-

"Guarda-"]ivros; ,

.
" ral com firma reconhecida; ,A1'eãO Junior

- a '''entil senhonnha Mana-Su-' " ,-
, . . . .

, , "',.
"

, .

S e) - HadLOgraflil dos Pulmões: Se continuarmos com essa mama, sos ·olhos peças da Bélgica, da Ir-
.Tamita dileta filha do sr. Emo oa- é .. .

' .

,
" ..,

"
f) - Apresentar o crtif'icarlo de de estarmos Importando tudo o que Ilanda e da Inglaterra. Fazendas

'res de' Olíveir a zeloso Blbhoteca- . .

'

. "
,

"

. .
"" Alistamento Militar ; e

'

I
nos oferecem os mercados estrau-J nossas, mesmo, parece que, não eXIS-

,TIO do Tflbl�nal de Justiça:
C

. g) .:_ Uma (1) Fotogr-afia de 3 x 4. geiros, muito em breve até a pró-I tem l
- a gracrosa srta. Ulda

oncel-I
.

d f'
.' .

lé t
. ..

I I' I
' . .

.

_, _. C
O reconhec1mento e rrrnas, e prra energia e e rrca vira (e a em Tudo 1SS0 está errado, pOIS nos- •............. . �,

' .

-çao filha 'do sr. Joan Aquino on-, . '. . ...'
, isento de sêlo para fins eselllslva- fI ontelras I Is.to, entretanto, sera o sos artigos, e�l m:lltos casos, mui- RITZ, hoje ás 7,30 horas

,eeição. mente ::\1ilitares. de menos, pOIS bem o sabemos 'que, tos mesmo, sao tao bons ou até 1° O Esporte em Marcha - Na-
FALECIMENTOS:

Para o recrutamento acima, deve- clçtricidade é sinônimo ,de progres- mesmo superiores aos seus congê- cional 2° Délia Garces - Hugo Del

rão os Candidatos se submeter aso. neres estrangeiros e se êles não têm Carr.il

uma Inspeção de Saúde a realizar- Nossas casas comerciais estão a devida aceitação, a culpa, em A VIDA DE CARLOS GARDEL

se na Basé Aérea rle Florianópolis, atulhadas de quinquilharias impor- granrle parte, cabe a certos comer- A emocionante biografia do maior

cliáriamente, até o dia 28. do cor- atalhadas de quinquilharias impor- ciantes derrotistas que procuram cantol' portenho ...
rente mês, fadas a pêso de ouro' 1ue contri- incutir no espírito da nos<;a gente 3° Maurice Chevalier

Oc interessados deverão utilizar bue para a evasão das nossas min- a má qualictade dos nossos proclu- Mc Donald

as conduções desta Unidade, que guadas cal�lbiais, adquiridas a cus- tos.
.

A VIUVA ALEGRJ;::

padem diáriamente ás 07,15 horas, to de certos sacrifícios. , Precisamos incentivar a nossa in-, 4 Preços: Cr:5' 4,80 e 3,00
da Praça 15 ,rle Novembro. - (Tra- Entramos numa mercearia e logo dústria, a nossa agricultura e a nos- Censura até 14 anos.

Diche :Municipal). ,dep�ramos com pilhas e mais pilhas' sa pecuária, pois
� temos terras e

Carlos da Costa Dantas -:- 1° Tie. de latas de leite em pó, ervilha, fci- J11eio� suficiel)ies para tudo issb.

9,0 seu TG - Ajudaflte. jã-o" SOllpa, conservas, etc. Devemos dispender todo o auxí-
. .,._- - - ....-_- __-__........_ Se vamos a uma casa de brinque- Iio necess�ll'io àqueles que preten-

C:ERVICO DE dos, lá só encontramos artigos fa- .riem trabalhar para' o nosso pro-

METEOROLOGI A bricados com material plástico e gresso e para a nossa emancipação
"made "CSA" I Nas casas de ferra- econômica.

p, revisão ào Tempo, até 14 ho- 'f' '1
• ,

, I gens, então, dI ICI mente encontra- Sigamos os ex�mplos que nos tem
,

\ mos com um artigo, de nossa fabri- elado outras nações menores e bem
']'rmpo: Ameaçador, com chuvas. I cação, pois a nossa gente, infeliz- I 111enos f�vorecinas. '

'remprratura: Em declinio. ' I mente, já se acostumou a menospre- Estradás, crénitos, aparelhameÍl
Yl'lJ!OS: Do quadrante Sul, com sal' tudo aquilo que trás nossa eti- tos adequados e meios ne comuni-

I a,jadas frrscas. I
queta., 'caçã"o 'e transporte são, tão sómen-

Temp.eratllras extl'ema� cle hoje: Na casa de fazendas, ao nrlmeiro te, o quc ,nas 1)e(!el11 os homens das
foram: :\T,íxima 17,6 e ]',!Jínima 16,1. apêlo, o caixeiro desdobra aos nos- indí:.stri8s e dos campos.

, VOCÊ

O restaurante e bar do

pleno funcionamento, tanto
Ihados para banquetes, etc.

Coqueiros
Coqueiros Praia Clube, acham-se em

cle dia como {i noite, estando apare-

,fambem usará
KOLYN05

diz

Segundo as instruções
vôos aos pilotos ou alunos

depósito correspondente.
Florianópolis, 6-9-948 .

acima referidas só serão permitidos
que tenham feito aatecipadamente o

M,C A DIRETORIA

Restaurante e' Bar·

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

O Prioridade para o fornecimento de com�
proce�so .

c3utra o
. busuvels ii lavoura moto-mecanizada

sr. Benjamin Vargas :(ma das causas relevantes do

Hio. 10 (R. P.) __:__ Os advogados bom-êxito e da marcha satisfatória
Bulhões Pedreira e Yaleei' Per ri, dos serviços de fomento e defesa da

eanizada. Afim estabelecer critério
,

I

distribuição deterrntne! levantamen-
to confiado Divisão Fomento Ve-

produção animal e vegeta! em San- getaI deste, Ministério, espero con

ta Catarina, é a compreensão per- tal' com colaboração Govêrno vos

feita e espírito de colaboração leal sência, Cds. sds. Daniel de Carva

e sincero que se observam entre

\lhO'"repartições e funcionários Iedrais e -,------------

estaduais.
A execução cios planos fie traba- Mo�a

lho resultantes dos Acordos esta- \I

f!f'J'cnsoees de, Benjamin Vargas,
i rmãn elo ex-Presidente no processo
quc' 1'1(' responde, acusado d,p 'haver
aleado Rosa Conde Boite, {,111 Co i

llélcalJana, requereram a pericia ao

local do crime, retardando assim o

drsl'C'cho do caso. O pedido será

j nlgado dentr-o de dez dias,
para escritori,o

be lecidos entre a União e o Esta- Procura-se uma que disponha de

prática e ,que 'saiba escrever à rriá

quina. Ordenado inicial de Cr$
500,00. Cartas do pr-óprio punho aos

cuidados deste Jornal.

AERONÁUTICA do veio efetivar, ainda mais, os la

ços de colaboração e· cordialidade

SEU RElOGIO PRECISA DE
REVISAO?

NOSSA OFICINA l! ESPECIALlZAOA
N0880S concertos são

garantidos 100%
ÓTICA MOD�LO
JOAO PINTO, 25 (Frente ao Tesouro

do Estado)

fatórios. Ainda agora, graças ii opePraça desde que satisfaçam as se
rosidade do Dr. Daniel de Carva-

,guilltes condições:
Ser da ctásse de 192í ou 2!Ç dlS-

,� .

pensado de Incorporação para o

Exército, ou ser' da classe de 1929,
930 e 931.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
a) - Certidão de Nasciniento, com

firma rcconhecida ;

b) - Se maior «Ie 18 anos, uma

declaração com firma reconl;ecida,
• •

de que é solteiro e não serve de ar-

rimo a pessôa da família. '

Se, menor de 18 anos, uma auto-

lho.. di.gll.Q Nlin,jstr,o da Agriellltura.
foi obtida, junto ao Conselho Na
cional do Petróleo, prioridade para
o fornecimento de combustível Ji-Iquido aos trabalhos ele lavoura mo

to-mecanizada.
Dando ciência dessa concessão ao

Sr, Gove;nador do Estado, o Minis- Vende-se um à rua Irmão Joaquim,
1.1'0 Daniel de Carvalho expediu o: nesta Capital, medindo 10' x 4;0 m.

seguinte telegrama: I, Tratar à rua Vitor Meireles, 11. 39.

"2.184 - De 26/8/48 - Tenho

TERRENO

prazer comunicar Ministério Agri
cultura obeteve Conselho Nacional

fas cio dia 11.

CINEMAS
ODEON, hoje ás 2, 5 e 7,30 horas

ÓDIO NÓ CORAÇÃO
'

COM: Tyrone Power � Gene
Tierney - George Sanders - Rod
dy Mc DowalJ - John Carradine

.

Preços: Cr$ ·1,80 e 3,00
Censura até 14 anos .

esperam
os leitores e leitoras de
�

SELECÕES
,

lE\A �

.
. de amanha

depOIS

SElECÕES
DE

SfJEtAB\\O
394'
PRÉM'OS!

..
*
..

,.. .
* 20 MIL CRUZEI- *

: ROS POR VINTE :.
..

--

IMPERIAL, hoje ás 4,30 e 7,30 hs,
O JUIZ' MALANDRO

COM: Edward Everett - Horton
Q HOMJ;M :QE _OKLAHA.l\{A
COM: Roy Rogers -' Dale Evans

- George (Barbudo) Hayes - Fi
MARTE J�VADE A TERRA
COM: Dennis Moore
15 Episódios
Preços: Cr$ 4,00 e 3,00

•

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

��
RITZ, hoje ás 2 horas I

1° Noticias da Semana - Nacio
nal 2° Um eletrizante fur-west sin
tético

NA MESMA MOEDA
3° Charles Collins - Sttefí

O PIRATA DANSARINO
Preços: Cr$ 3,00 e 2,00
Censura livre.

cíonal
Délia Garces - Hugo Del Carril
A VIDA DE 'cARLOS GARDEL
Preços: Cr$ 4,00 e 3,00
Censura Iivre,

Jeanllte

••••••••••• o ••• o ....

ROXY, hoje ás 4,30 e 7,30 horas
1° Noticias da Semana - Nacio

nal 2° Buck .Tones - Tim Mac Coy
AGENTE ENCOBERTO

3° Paul MUni -:- Anne Baxter
Claurle Rains

mi E O SR. SATAN
Preços: Cr$ 4,00 e 3,00
Censura até 14' anos.

FILMES DA' SEMANA
RITZ - ROXiY, domingo

PAULA
AGUARDEM:

SINBAD, O MARUJO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CONDUTORES ELÉTRICOS PARA CONSTRUÇÕES

I A Companhia Pirelli é uma das p�oneiras. no Brasil

da aplicação da borrachá 'natural como isolante de

condutores elétricos. VUL-CON - novo tipo de con

dutor, isolado com borracha vermelha, é a mais
recente criação de Pirelli. VUL-CON reune os

, 75 anos da

experiência mundial

PireUI S.A. - Companhi'CI Ilndustrial Brasileira

'�./
EXIJA SEMPRE·\J ESTA MARCA

D':R�;-R=A�F�A�E�L-e�G-.�C�R�U�Z--L-I-Al-A--I----�--------------------�--------------------�--��
DR. CARLOS LOUREIRO

DA LUZ

ADVOGADOS

'''I
" .,

Um condulor
". qualidade para

cada "p'ica�ã•.

Escritório: Rua João Pinto
n.O 18 -, Florianópolis

\ .

'Casa no centro
Vende-se uma, para reei

-dencia,
Escritório Imobiliário A.

L. Alves.

R'Ia Deodoro, 3S.
-.

CHEVROLET - ESPECIAL DE
LUXO 1942

Vende-se de 4 portas em exce

lentes condições, cór verde (duas
tonalidades), equipado com ótí-
'mo rádio "Delco", faróis de ne

blina, .f'arolete lateral, ventilador e

forrado com palhinha americanà.

'Preço - ,Cr$ 55.000,00. Tratar á
rua Bocaiuva • 1, diáriamente até
ás 11 horas.'

ARNOLDO SUAREZ CUNEO

Çirurgião:Dendista
Raios X - Infra-Vermelho

Diatermia
Curso de especialização em

dentaduras
Exclusivamente com hora marcada:
Rua Arcipreste Paiva n. 17 - Te- i

]efone 1.427 '

Florianópolis I

1

III
l!laion:s aperfeiçoamentos até hoje apresenta
dos em condutores isolados com borracha.

Tem excepcionais qualidades dielétricas.

Oferece a máxima segurança aos instalado

res. É o condutor ideal para instalações
em dutos ou.descobertas, 'com a garan

tia de Pirelli - marca de qualidade.

l

tipo d� pneu
í

1<RO fUlfUlI
irregularidades da es·lrada!· '.

.

f

'NAS PRINCIPAIS CASAS 00 RAMO

Proclamado P'

.mobilístícos, n

aperfeiçoam

primeiros países no mundo a apre
ciar esta revolucionária' criação
Goodyear! Maiores, mais largos,
contendo maior volume de ar, com

menor pressão, os pneus Super
Cushion proporcionam um confôrto

de marcha inteiramente novo e ini

.gualado -'- � maior proteção para 0-

carro l Calce o seu carro com Super
Cushion e goze de novo conf'ôrto,
nova proteção e nova segurança!

Me�o,: aqCfe,�i'JIento: propor'Ciqna
proteçc o extra contra cortes, racha
duras e ,estouros, resultando ern meter

quilometragem.

• I

\

Std.P8.2!?

Pressão extra-b.aixa: 'primeiro pneu
poro corras de 'passageiros construido
poro pressão extrc-bcixo - 24 libras.

Maior volume de ar: maior e mais

largo, contém mo ior volume de ar -

"flutuo" sôbre OS obstáculos e mantém
sé melhor na estrada.

·
·

·

·

·

.,

,Aceita-3e rGpresentctnte no interior do Esh,do.
C0ixa Postal 139 - Flol'Íanópolis

COItas para

II ..

o primeiro, os choques
Iaterais 1 Ad equipamento

Nova constru�ão: primeiro pneu

pcrc
:

carros oe passageiros construi do
especlolmen+e poro obsorver choques .

laterais, reduzindo os cortes e rachas
nos paredes.

Novo desenho: dotado de ranhuras

.
especiois, 'paro melhor tra'ção, especial
mente nas curvos.

�. '.
. .�

..

Mctis- belo apctrêndo: especto mo

derno e; imponente:
", tHOQUE

VéinCAl
ti qu(�Coód'Year procl.m:isse f)

Sllpe'r-Cllsiüon, os choqu?s Late-

rais <ore: enielltes de il'1'egula
ridad"s do solo - pe'rmaneceram

'

um dos pO�('os p1·oblem(l.s sem

solução para os fabricante.� ele

pneus e atttomóveis. O Super
Cushion absorve ambos 0& cho

ques: laterais e verticais, torna
a marcha incomparàvelmentr
mais suave e facilita a direção.

P N E U c Ol'!lU'M SUPER. CUSHION

'_--�--�------------------------------------------.I'
UMA CRIAÇÃO

GOODfiEAROs pneus Super-Cushion sãomaiores

'do que os pneus comuns. Por isto,
comportem 26% mais de volume de

ar, com apenas 24 libras' de pressão.
,
t

.:- •••••.••••••••••• ti •••••••••••••• I'·· .. ···�··········· .•

Escritório· TécDi�
Cid Rocha Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

Avisá aos srs.' interessados
tendo regressado de sua viajem
Estados Unidos da América do N

te e países visinhos, o Dr. Cid I2UA DrODODO -35

�

,�.J �__�r.�10�Q���N�O�P�O�L���-�S�A�H���C�A�.��R�/�N�A��cha Amaral reabrirá seu e�criti.
(Rua Presidente Coutinho n. j

Dr. Lindolfo 4. 6.
P'ereira

Advogado-Contabilista j
Civel --o Comercial

Conllti�uições -de lIo_ciedades
e .ervipolI corel::lta., em geral.

Organizaçõea ecrrtobeís.
Regiatros e Rlarca., di.pendo,
no Rio, de corre.pondente.
Elcrit6ria: Rua Alvoro de

Carvalho ri, 43.
Doa 8 à. 12 hora••

Telefone 1494

AVÓ! Ml\E! FILHA! 'tODAS DEVEM USAR A

(O REGULADOR VIEIRA)
A mulher evita dores:

ALIVIA AS CóLICAS UTERINAS

Emprega-se com vantagem para com

bater as h-regularidades das funções pe

riódicas das senhoras. É calmante e re

gulador dessas funções.
FLUXO SEDATINA, pela sua com

provada eficácia, é muito receitada. Deve :

ser usada com confiança. • .

FLUXO SEDATINA encontra-se em •

'toda parte. (87297)
-,

nos primeiros dias de agôsto, es, CONSELHEIRO MAFRA, casa grande com 6 quartos, sala lJa

rando continuar a merecer as e, etc. Serve lamlbém para. comércio. Preço Cr$ 220.000,00.

ciais atenções de seus amigos CONSELHEIRO MAFRA, prédio de comércio com 2 pavimen-

cliente>.
CO Cr$ 350.000,00.

.

P d d
.

A Tal .DEODORO, prédio com 6 quartos e demais instalações. Pre-
e ro Me eIrOS, ulll .aO.OOo,oo.

ALMIr.ANTE LAMEGO, ótimo prédio, construido em terre-

VENDE!..sr
7x 30, lodo murado, com 4 quartos, etc. Preço Cr$ 190.000,,1)0. • ••.••••••••• ó •••••••• ••••• •

,_ li RUI BARBOSA, casa com 5 quartos, construida em terreno SENHORITA 1
86. Preço Cr$ 120.000,00' .

,. •
.

um
-

Bungalou cOJl\ �r��SÊ ME;-,m�S, bangalô novo,' com 3 quartos, etc., co�s<trU1- A ultima creeção
'

em retri-

•

•

' Cân' \
no de marinha, Preço Cr$ 50.000,00. g�razíte é o Guaraná KNOT

7 peças sito a lua Jose ,RIO GRANDE DO SUL, casa com 2 quartos, tendo o terreno EM GARRAFAS GRANDES

did.o da .éilva n. 486 - Es /��ço Cr$ 35.000,00. .
r

treíto. O terreno mede 30 j 5ALMIRANTE LAMEGO, 2 pequenas casas constrmdas em ter-

, .I
1 x 70. Preço Cr$ 80.000,00.

33 tIPO chacara.
_

., SANTOS SARAIVA (Estreito), bangalô completamente novo,

Tratar nesta Redaçao. \uartos e demais instalaçqes. Preço Cr$ 100.000,00.
=-- -...1· 7 DE SETEMBRO, casa com 2 quartos, 'etc. etc. Preço Cr$

o. ,

.

S \
' '

a s a ôol IlE SETEMBRO (Bstre.itc) , casa com 4 quartos, etc. Preço

P
,00. .

.

Vendem-se as de ns, 92; 94 e 90�RAS, casa com 2 quartos, etc., tendo o 'terreno a área de

situadas na Rua Alves de Britai POElfeco Cr$ 50.000,cJ.

50 R 'C ra, i . fiAS, casa desocupada com 3 quartos, banheiro, água quen-
1).. , na ua D. JaI�lle atUa a,InsLalação sanitária, etc. Preço' Cr$ 60.000,00.
das, nesta Capital. � .� TERRENOS
Tratar à Rua Bocaiúva n. 1J :\ RUI BARBOSA, tendo 8,50 x 50. Preço Cr$ 15.000,00.

• � CONSELHEIRO SOUZA FRANÇA, tendo 15 x 3€1. Preço Cr$ _
!'()MF..RCIANTE: Dj 1fIII. \ BT ," .

• . • • • • . . . . . . .. .
.

""'Q � Biblioteca do Centro � '\ GJ<;A. L(ZIA (�slreIto). tendo 50 x 40. Preço CrS 50·WlO,oo.

S t-·�"mioo XI d'. F,. ....ereíre- c,ot 20.000��� (EstreIto), lendo 20. x 45 (fundos rua Tijuca) � Pre- Orvp e a
'r';h·"]i1"{"'. ""'iim. "','lra s fOtfD'

nu FAZEl\DOLA E INDUSTRIA Vende-se uma em ótimo estatlo.
'/. I':nJt'l]1"Il] d04 eataI:fJltJl'i a �IR08, rrquena fazenda, com pastagem para. 30 cabeças, Tratar com Haroldo Clavan, à

I .. 4!.mgnhi!i t dãIndl1slri�l de prod\1tos de mandioca. Sagll. ele., demais infor-
n J-o'se nrslL Escritório. Preço Cr$ 280.000,00. • nua ono Pinto ,n. 6.

I'

.

.

o

•

......................................................•

Prelerindo-o está
a moda.

TINTURARIA"CRUZEIROacompanhando

Drs. NUNE'S VARELA e ANTENOR
.

. TAVARES
. Tiradentes 44

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma éhopeos I

Profissicna competente - Serviço rapido e garantido
c Advogados

Causa cíveis comerciais, naturaü-
. zações, consultas e pareceres
Das 9 ás 12 e das 16 ás 18 horas

Escritório: Rua Trajano, n. 33, 1°

andar --._._� .......----_._---.•.. -_ .• , .. �._�-�, ,-----_. -'-"--

Ouçam diari'ame�te, das 9 àsl13 e das 17 às 22 hocas I
1530�!m� J���:.s ��9� met I

TUBARÃO -- S. CATARINA t

Florianópolis

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Figueirense x Botaiuva, o cartaz de. amanhã pelo campeonato da cidade
Consoante determina a tabela de A parli'da é pouco i-ecornendável,

jOg'õs do campeonato da cidade, 'de- visto a enorme disparidade de for

verão pelejar na tarde de domín- ças, onde o Figueirense aparecerá
go as esquadras do, Figueirense e como franco favorito.

do Bocaiuva.

Direção de PEDRO fAULO MACHADO Federação Atlêtíc« Çatarinense
C

.

t
'

R
HEGULAMENTO PARA os CA1VIPEONATOS DO ESTADO DE 1948

onv, � ao enner para uma temporada nesta capital Basquetebol e voleibol rna".linuLi�,:·rnininu e Carupeonato de Lance

Ao que ,�onsLa, COglla-�e convl,dar I J llize� .ingleses que esLã,o atuando

r
di a do fUllcionário, 1.)ÚbliCO e �m- CAP. I - De suas finalidades

o esquadrão do Henner, de Porto no RIO. As datas p ref'eridas : 28 a nregado no comércio, r-espectiva- Art. 1° - A Federação Atlética Catarinense promoverá em 11 e 12

Alegre, para realização ele uma 30 de outubro: comemorativas do mente. 'de setembro ele 1948, na cidade de Joinvil le, os Campeonatos Estaduais

temporada de dois jogos nesta Ca- __

'

_ ._ _ de, Basquete, VoUey BaU masculino e feminino e Lance Livre por equi-

vital, sob a arbitragem de um dos

T b I d
'

C t pe e individual.

a e a' osam'peona oS Parágrafo único - É condição essencial para competir nos referi-

. dos campeonatos, estarem os clubes em pleno gozo de seus direitos, não

FEDERAÇAO 'ATLÉTICA CATAR 1- ['rorissionais _ J11ixto mos x Bocaiúva. só perante as respectivas Ligas, bem como perante a F. 'A. c ..

NENSE 10 turno Dia 2/[ ele Outubro ,- Avaí x CAP. n-- Das Inscrições'

Conselho Técnico e Diretoria Dia 29 ele Agosto _ Bocaiúva x Figueirense. Art. 2° - Consideram-se automáticamente inscritos os clubes cam-

NOTA OFICIAL 'Paula Ramos, Dia 31 de Outubro - Figueiren- peões elas Ligas filiadas.

Em sessão realizada no dia Dia 5 de Setembro __;_ Eigucircn- se x Bocaiúva, Parágrafo único - Os clubes campeões que não comparecerem aos

4-9-!18 foram tomaclas as seguintes

I'
se x Ava í. Dia 7 de Novembro - Paula R_a- referidos carupeonatos, por motivos alheios à sua vontade, deverão co-

deliberações: Dia 12 de Setembro _ Bocaiúva mos x Avaí -, municar, com antecedência a sua ,desistência,

1 _ Aprovar os aecruintes jogos: x Figueirense. Dia 1ft de Novembro _ Figuei- Art. 3° - Sómente poderão ser inscritos atletas que satisfaçam as

Volei - B, Verde x Uhiratan -I Dia 19 de 'Setembro _ Avaí x rense x Paula'R�mos" seguintes condições, além das estipuladas neste Regulamento:
1 x 2. Paula Ramos, Dia 21 ele Novembro _ Avaí

\
x I' a) - Ser brasileiro nato ou naturalizado.

Basquete _ Ubiratan x F'igüel- Dia 26 de Setembro _ Paula Ra- Bocaiúva. I
b) - Ser amador, regularmente fichado na FAC e inscrito pela as-

rcnse - 29 x 15.
'

mos x Figueirense, Dia 28 de Agos'Lo - Olimpco x sociaçâo respectiva. .'..'
Uni t T baté Art. 4° - Os registros 'e inscrições de cada atleta poderão ser en-

Volei - Ira an x au c"

-I Di,a 3 de Outubro - Bocaiúva x Pigueircnse.
A tregues ao representante da FAC até às 12 horas do dia 11 de setembro,

2 x O. Avat. Dia 29 de Agosto - Bocaíúva x

Basquete _ Ubiratan x Caravana 20 turno
'

Paula Ramos. em Joinville, ou até o dia 8, diretamente, na Federação.
Art. 5° - Para o campeonato de basquete, poderão ser inscritos 10

_ 20 x 19. Dia 17 de Outubro - Paula Ra- Dia 4 de Se lembro - Olímpico x

Basquete _ Caravana x Figuei- B
' ,

,
jogadores por clube.

rense _ 25 x 19. "ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BARRI, o��lU�ad S; L I" F'
, .I Art. 6° - Para os campeonatos de volley poderão ser inscritos até

GA-VERDE"
UI e ._e em )1'0 � 'lg'Uell'en: 12 atletas.

Basquete - Ubiratan x Doze -

se x Avaí.

2/, -c- 14. I,
Recebemos e agradecemos a se-

Art. 7° - Para o Campeonato de Lance Livre poderão ser inscritos
-e _,

� Dia 11 ele Setembro - Olimpico x "

Basquete _ Doze x Figueirense guinte circular:
' v atletas, por Associação.

__.
_ �'1 "._ 20. I "Florianópolis, 20'; de Azósto de

Avaí.
h

CAP. III - Da 'Organização
:; A

oJ
� Dia 12 de ...ctembro - Bocaiúva '

_

d 'T 1948 EXJ11 SPd P 1 M
Art. �Ilt - Os Campeonatos serão coordenados pela FAC, devendo a.

2 -'- Proclamar Campeao e 0- . o. r. c 1'0 au,o" a-
x Eigueí rense.

Ieihol Masculino a equipe do Ubira-
'

cha.do, ,DD. Deretor Esportivo de J,... A. N, C. ter à disposição apontadores, cronometristas e auxiliares.
IV ... Dia 19, de �c[.embro - Avaí x ,I Art. 90 _ Os Juizes e Fiscais dos jogos serão sorteados entre os de-

tan Esporte Clube. . 1 "O
Estado" - Nesta. Paula Ramos. signados pelas Ligas filiadas e aprovados pela FAC.

3 _ Proclamar Campeã ele Vo- ,Tenho a máxima satisfação de D';>' d S L b I) 1 R
'

,

.

la _li e ,_ e em 1'0 -

, a u a a- ArL 10 _ O Delegado às partidas será, sempre, da FAC.

Iebol Feminino a equipe da Asso- trazer ao conhecimento de V. f;:xa. mos x Figunirense.
t d f

Art. 11 - Funcionará, durante os campeonatos, uma comissão, para
ciacão Atlética Barriga Verde. ), l('ue, nesta ata, 'oram empossados Dia 2 de .Oul.ubro .J_ Pauli Ramos

• "resolver� qualquer dúvida ou erro técnico,
li � .Resolver a realização ele os novos órgãos diretores, que orien OI'

'

x im [J1CO. Parágrafo único - Essa comissão, que terá a Presidência da FAC,
uma par-tida de basquete no próxi- tarâo os destinos desta agremiação Dia 3 de Outubro - Bocaiúvn x ser-á-composta do Preso do Cons. Técnico da FAC, do Pres, da LANC, do
mo dia 7 de Setembro ás 19,30, pa- durante o biênio 1948-1950, os quais A '

_"'-vaí. Presidente da LBD fi do Presidente da LEDC.
'

ra desE)mpate do campeopato, ca- estão assim co_nstitu.idos: RETUIU\O 1 Art. 12 � No dia 12 será inst�lado d Congresso com o fim de incen-

so oontinuem ernpaLados Ubiratan I D'iretor ia D' 16' d o L' I 01" 1
� c

I
Ia

'

e li li )1'0 - impico x tivar, por todos os meios, a prática do Vol ey e do Basquete, fazendo

Esporte Clllbe e Clube D'''oze de Presidente - Tte. GéL Antônio
I"

,

, ·lgueu·cnse.
I parte

do lllesmo três repl'esentantes de cada entidade, sob a Presidência

,Agosto." _,
. I

de �al�a �i�as
, _.

'" /
_

Dia 17 ele Outllhro Paula Ra- da FAC.
5 _ 'D,esJ2:nar Jlllzes os sel11101'es VIce PI eSldente ])1. Jose Rosa·

OI" I
'

�
mos x IlllpIC'Ü. Art. 13 - O Congresso ser::l encenado no mesmo dia e ,designáÍ'á o

]<,'I'ancl'sco Mar't.I'ns He'll'o S'aI·mel.l- rio de A'raujo I
'

.

)la 23 de OuLubro � Bocaiúvl1 local dos campeonatos no próximo ano.

to Sales 'e Osní B�rbalo para Jun-'
r

1� �ec;etário
- Mauricio Spal-

x Olímpico.
cionarem nas partielas dos Campeo- Clng e ouza

Dia 24 de OuLubJ'{) - Ayaí
l1atos Estaduais a serem ,realiza-! 2° Secretário - Pedro Nogucira

,das em Joinville-
de Castro

6 _ Designar o' Dr. Heitor Fer-I 1° Tesoureiro - João Elói Men-

rari, Presidente do Conselho Téc-
des

, 2° Tesolll'eiro - Olivério José de'
níc,o, para sliperintendel' os Cam-' f'

, t,arvalho Costa
peonatos EstaduaiS de BasqlN:,L.ebol '

.. ,

"

.

V I 'b I L L'
Orador ofICIal. - Mano Fernan-

e ? ,81 o e a�ce, lYfC a serem'
des Guedes.

realIzados em JomvIlle.

I
".

7 D' D P I ()tl
Departamento tecnico

- eSlgnar o r. au o O " "

6 h 'eI t 1 d d I"
Dll'etona de I,sgnma - Ruy

c et el�,an.e coor el1a OI' e IS-
Stockler de Souza

cal dos Ja cILados campeonatos. I D' d 'T I 'b 'I PIS
, , '

lretor e o el o - au o n-
FlonanopolIs, 4 d,e SetembrO de

.19�8.

r

Aldo

Figuei.rense.
Dia 30 'de OuLubro - Olimpko x

Aya'.

I
CAP. IV - Dos Prêmios-Homenagens '.

x Ar!. 14 - A FAC fornecerá diploma aos clubes campeões, bem

como ao Campeão Individual de Lance Livre.

Art. 15 - O Campeonato de Basquete será realizado em hOlrenagern
ao Exmo. Sr. Governador do Estado, ode Volley Ball feminino em ho

menagem à Assembléia Legislativa, o de Volley Masculino em hOl1'll"lla.

gem ao sr. Prefeito de JoinviJe e o de Lance Livre em homenagem !t Cá..

mara Municipal de Joinvile.
CAP. V - Disposições Gerais

Art. 16 - () material esportivo será fornecido pela LANC, pod'cndo
entretanto os clubes disputantes apresentarem o seu material, faz('n-

Basquetebol -

Dia 31 de OuLubro - Figueil'en
se 'x Bocaiúva,

D}a r de i\o\'embl'O - .Paula Ha

lUü!$ Avaí.
.Dia H de No\'('mbro - Figuei

}'ensc x .Paula Ramos.
Dia 20 ele !\ovPlllbro - Paqla na

mos x Oiimpico.
Dia 21 de Novembm '- Avaí

Bocaiú\'a.
T::\FAN'rO JUVENfL

'1' () ln'O

do-se, nesse caso, o sorteio ,das bolas antes dos jogos.
Art. 17 - O Cam. de Lance Livrc será disputa.do pelos clubes.

, Osma?' címha
Presidente

HeitO?' Ferrari

Preso Cons. Técnico

my
Dirctor ,de

.João Nunes
DiretOl' de Atletismo - Euclides

Simões de, Almeida
Dia 28 cle Ag'oslo - Olimpico x

Figueirense - PI'elimI'nal'.·Diretor de Tenis - Gilberto da

Silva
Dia 29 de Ag'osLo - Bocaiú"a x

Diretor de Tiro ao Alvo _ Carlos
Paula Ramos -; Pela mahnã.
Dia 4 ele Setembl'O - Olimpico x

Boc�iú\'a - Preliminar.
Dia 5 de .setembl'o - Avaí x

Figueirense '- Pela manhã.
Dia 11 de Setembro - Olimpioo

x Ayaí - Preliminar.
Dia 16 d,e Se Lembro - Figueiren

se x Bocaiúva.
Dia 17 de Setembro - Avaí x

da .Paula Ramos - Pela mahnã.
Dia 25 de Setembro - Panla Ra

mos x' Figueirense.
Dia 2 de Outubro - Paula .Ra

mos x Olimpico - Preliminar .

Conselho Fiscal Dia 3 ele Outllbro-- Bocaiúva x

Cél. João Marinho Gilberto.) A"aí - Pela manhã .

Silva e Paulo Samy.. H.ETUR1\O
Valho-me do ensejo para apresen- Dia 10 de Oulubro - Figueil'en-

tal' a V, Exa. os protestos de nossa se x Olmpico - Pl';eliminar,
alta estima e consirleração: Dia 17 el.e Olllubl'o - ,Paula Ra-
Pela "A. A, Barriga-Verde". I mos x �ocaiú\'a - ,Pela manhã.

Maurício Spalding de Souza, 1° se-l _

Dl�. 23, de Outuhro. - BocaiúY�
C'l't'tário". '

. x OlIm}JlCo - Pi'eliminar.

x campeões.
Art. 18 - Serão executados 5 lances por clube .

Art. 19 - lOS lances serão efetuados nas duas cestas havendo, as

sjm, a troca quando todos os jogadores tiverem feito os 5 primeiros
arremessos.

Art. 20 - No caso de empate nos Cam,peonatos de volley e Bas

quetebol, consi,derar-se-bá campeã a equipe (rue obtiver o maior sal-

do de pontos. ,

ArL 21 - Os casos omi,sos serão 'resolvidos pela Comissão cons-

Departamento �nfanto-Juv'eniJ
Diretor - João Francisco

Rosa.

tituida de acôrdo com o § único do artigo 11.

Florianópolis, 28 de agôsto de 1948, ,

OSMAR CUNHA - Presidente da' Federação Atlética C:atarinense

TEM NOVA DIRETORIA A

F. V. M.,S. C.

Em reunião realizacla dia 3

'corrente, na séde cio Clube 12

Ag6sLo, sob a presidênc,ia de Hum
berLo D'Alascio, vice-comodoro em

do Venceslau Pacheco

de
I Diretor da Secç'ão Feminina �

Aderbal Ancântara (interino),
Departamento social e de propa

ganda
Diretores - Theseu Domingos

Muniz e Profa. Dirce Noemy de
Souz.a.

,ex,ercício, e com a presença dos srs:

Fduardo Nicollch da Silva, Waldyr
FausLo Gil e Roberto Sousa Cos

:ta, representantes do Iate Clube;
.Jorge BarbaLo, Stavros Kotzias e

Carlos Dominoni representalltes do

:Vel.eiros da Ilha, foi aprovado o

il'elaLório cio Conselho Fiscal e elei
!los os novos clirig,entes da entidade

:para o períoclo 18-8-48 a 18-8-�9,
.que são os seg,uintes:

Comodoro Major João E1oO' l\1,ell

odes.

CAMPEONATO INFANTO-JUVENIL CAMPEONATO DE ASpIRANTES

Filo-

Departamento Médico
Diretor - Dr. Antônio

.T I'l11ior.
Batista

Pr'osseguinclo o c;erlame de fuLe- Em ciontinua:ção ao Campeonat�
boI infanlo�juvenil, ho.je, no campo de Aspirantes, deverão se defran

da F. C, D .. com início á� 13,30 ho- tal' hoj,e, com início ás 15,30 110-

l:S, o_AV_:í �fl':_n_�aeá o Olímp�'1 ras, n� �stádio ,da ',F. C, D., os �s
-

Dia 24 de
-

Outubro _ Avaí
-

x quadroes cio OllmplCo e dQ Aval.

Figueirense _ Pela manhã, I
'

Amanhã, como preliminar do

Dia 30 de Oulubro _ Olimpico I
encontro enlr,e QS [)l:ofisf\ionais"

x Avaí _ Preliminar. lutarão Figueirense e Bocaiúva ..

Dia 31 de Outubro _ Figueircll- com illício ás 13,30 horas,

se x Boclaiúva - Pela manhã. I O VAT�E DO IT t\.iA f
Dia 6 de Nov,embro - Paula Ra-l v.,..., ..ú'J'flm n. A«�.,,(Ofe

l1'OS x A\'aí. V"'or-filIIIO.
Dia 13 de '\fo\-embro - Figuei-' LIVRARIA 4�, L:IVR.A.IÜ&

l'ensc x Paula Ramos.
•

,; ROSA:
Dia 20 dc Xo\'embl'O - Paula Ra

mos x Olimpico.
Dia 2� de No\-embro - Ayaí x I

IBocai.ú\'a.

LEIAM A REVISTA
O VALE no IT4J:U

Yice-Comodoro;' Arll0ldo
:no.

Conselho Fiscal: OJ'lanclo

Sabi-

nWllo, Lll.iz Fal'ia e lU\'aro Acioli
d(, Yasconc�]os.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o ESTAO'"'-'-sábado '1 de felembro d. '.48
- -

SETEMBRO - DIA 12, DOMINGO, COOK-TAIL 48 9 HORAS - DIA 19, DOMINGO, COOK-TAIL .ÀS 9 HOR� - DIA 25, SABA
\DO - TRADICIONAL FESTA DA PRIMAVERA - SOlRÉE PARADA DA ELEGÂNCIA.

c:::!!!!I'_, _

Vuria lWelropolnana I5" CONGRESSO '�UCARISTICO
NACIOANL -

da
INa qualidade de Presidente

Comissão Arquidiocesana do 50,
Gongresso Eucaristic0 Nacional a

I

tedos os fieis e demais interessados
que o mesmo se realizará de 28 a
31 de Outubro do corrente ano na

.cidade de Pôrto Alegre, Rio Grande
...

'j,'mtD li!t:ii;·.i�E� �,"' dOO�!�ssim, comunico' as facilida-I
C..... 'r0lrr " .._" des ,de viagem, 'entre outras, as for-lllele, � lIoeD� .e" , ••••• It necídas pela Empreza Tíurismo,Ill'lltatI.... t,,_po, do ...

....taJri�"'t. r�l...dlh'..t., O eanJI"_ Pontual-Machedo-Bensauda j S. A..

"'., rr_t.. ti. hn"rlaet•. III ...., com quatro tipo de perigrinação
,�cUt:.r •• ' hllll"41 .... af..ta...... a) uma Aérea, em aviões especiais,
�>'" •.,.r..hf•.a.... O fl",,.�I<.. Ha, a partir do Maranhão, escalando em.�ItI.,.1 •• U..e.(.. • .......t" ...,..
.. •JIt ""al.lérl., ,ti" d_..........

todos os "Estados; b) uma em navio,'
"'b""'-JIIU< •• ti....... " .......... mo especialmentt; fretado, e.' conduzín
.......,....... t_.::- u..... ,... "..... .do exclusivamente 'per,'$"ines; c)

uma terrestre, prosseguindo dê
São Paulo em confortaveis "oni
bus",

-

através do Paraná I:. Santa
Catarina; d) outra terrestre, partín-

. do do Rio de .Janeíro, pelo trem

internacional, diretamente a Pôrto
'Alegre.

'

São essfts as viagens obedecendo
a"o tipo peregrínação,
Evidentemente, poderão os fieis

• . . . . . . . . . . . .. ..............••• proferir outros meios aI) seu alcan

E
.

d ce, com viagem de auto, oníbus,
� ncera or

I
aviação, ete., na certeza de que o

Tendo necessidade de comprar
nosso Estado, e em particular a

uma E;NCERADEIRA EL.ÉTRICA, Arquidiocese não deixarão de se

afim de facilitar minha J?rofissão de fazer representar naquela parada
ENCERADOR, tomo

A

a Iiberdade de de Fé e demonstração de amor a
apelar para as pessoas de bom co- ,

'

ração, afim de conseguir reunir a
Nosso Senhor Sacramentado.

importância neoessáría á referida Fpolis, 1 de Março de 1948 Balao"a gutomátl·ca. aquisição. Muito grato fica-lhes o Conego Frederico Hobold - Presi. "a
Encerador JOSÉ DE OLIVEIRA. dente da C. A. Compra-se uma em boas con-

�ições. Info!,mações nesta redação .

QUarto _

Procura-se
um, .

com ou

sem pensão,
Informações nesta redação .

Sêu pr�cesso de naturalização
���'�� ainda' não foi despachado.?

I
Escreva sem demora ao Escritorio Juridico e Administrativo'

.UAVOlUNTAR,os DA PATR" N ••e ,. ANDAR Ca}xa .

Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando informações. Esse Es-
'"'''''''',''' ''''''"''"' "',...." ,'''''''''� orlt�no se encarrega de acompanhar e requer,er no Minist.ério da

• . Justl�a o que, nece�sarlO for á sua concessão, bem como, de registroA,gencla Geral para S. Catarma de diploma, divórcio e novo casamento certidão de nascimento e de
Rua Felipe Schmidt. 22-�Sob. casamento de qualquer parte do Parz.

'

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

• NÃO E S Q-U-E-Ç-A-!-
A Tinturaria Cruzeiro dililpõe ago

ra dos melhores profissienaâs
I

d.
eidade para" lavar, passar e tingiJI
!pelo sistema suíço.
R. Tirade.ntes 44 - �one 1022.

CllÍmi.... Gravata... Pitame.,
Meial dai melhorei, pelai me

oorel preço, 116 l,1a CASA MIS
CELANEA - .RuaO. Maf,..,

,

SRS ..ASSINANTES
I Reclamem imediata
mente qualquer irre
�ulacidade na en trega
de seus iornee«.

.. . " .

Pera a. pessoas de fino
PÇllador Café Otto é

sem por.

o ·'Colégio Barriga-Verde"
está construido o seu majesto
so prédio e necessita de sua

valiosa co laboração.
Seu Terno tem manchas?

Tínturaría CRUZEIRO
,

Rua Tiradentes 44
. . .. .. .. .... .. .... � ... "

CASA MISCELANEA diltri
buidora dOI 'Rádiol R.:C. A
Vietori Válvulai e Disco ••
Rua Ccnaelbeíeo -Mafra

.

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

;rlj)polis "- Santa Catarina
Consêrtos, Limpezas e Reconstru-

'. ções de Máquinàs 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.

Ã Tinturaria Cruzeiro é a que
·melhor me serve - Tiradentes,

44'
• • • .. .. .. .. .. .. •

� t· ' ..

O maior ,e o mais antigo Clube de Sorteios do Estado.
Sob autorização e- f'iscalizaçâo do Govêrjio Fe deral, de acôrdo com o decreto 7.930, de 3 de se

tembro de 1945.
Capital fixo - Cr$ 200.000,00. .

Praça 15 de Novembro � 22 - 2° andar - Florlanópolis - Santa Catarina.
, 'Endereço telegráfico - Cretornútuo" - Tele fones 1.324 c:.__ 1.388 - Caixa Postal n. 5.
Distribuição mensal de prêmios em mercado rias nos seguintes valores:
1° Prêmio : - Cr$ 6:000,00. *

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

/
MUITO

�

ZYH
Ouçam, diàriamente, das 10 às 14 horas, as euâiçõee da

.. fi Radio Difusora de . Laguna,
Laguna - Santa

970 kilociclos onda de 300 meÚus.
Catarina - Breeil

Não perca tempo!
Telefone para a Impressora Gra.iaú Ltda. (telefone

manual 767), e o nosso agente o procurará para receber
sua encomenda tipográfiéa, Serv iço Esmerado. En trega
itnediate •. Preços sem conccrrencia •

. Represen·tações .

FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
'HÁ LONGOS ANOS"E QUE DISPõE DE DEPóSITO,'ACEITA

NOVAS REPRESENTAÇêES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.
RESPOSTAS A CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

FARMACIA -E,SPERAfNÇA
do 1'.1'1Il&�.tleo lOLO LA.U8

.

Rele 1lI Hri • na IIIn1erWa
J)�' ..de "'r � _ a MIu _ r.deo .

..riu - ..� rme
·

tiara....... nata ....." recelhIúIe .6iI...

:sc:z

JEEPS
RECEBEi'dOS :PEQUENA QUANTIDADE PARA PRONTA ENTREGAo_
TIPO MILITAR PARA USO CIVIL - PREÇO 40.00�,00 NO RIO. DES--

PACHAMbs A PEDIDO PARA O INTERIOR.
'

EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.
'

RUA SILVEIRA MARTINS, Ut! - RIO
..........................., ..

I \
"

TECHICOS
o Er e s

í

l 10%0 I eu

é uenvolvimento

necessita de técnicollt·

todosem 08

profissõe.
....

Livros' Técnicos
em geral

LIVRARIA ROSA
Ruo Deodoro, 33 - Fpoli••.
Atende pelo Serviço

Reembol.o Poeta!.
'

�.,:..-.J-..._-_-_-_-_-�-_.......-_-_-_...._._-_-_-_-_...-_-.-.-_-�.-_-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-....-.1\

V. S. deseja cooperar na grandé obra social de recuperação
dos. mendigos '! Apres�nte sua idéia ou oí'ereça seus servioos, dei
xàndo seu nome na lista de Voluntários dlli Ação �ocial Catari':'
nense, em poder desta redação.

8a,4io$ ialle_ete �4?
na Fábrica ao cODs'umidor. -- Grande estoque recebell a firma distribuid'ora

1'"

(eFíuza Lima & IrmãDs» .. Rua Conselheiro' Mafra 35 - Fone 1565 -

.,

r." },rpo 15_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Na Iss�, W�p Jegislativa
a���d�n�ncia economica», de

oJ;aar.a�Id��ar a preferência que

o�o�o es
-

ngeiro.
?HESIDENTP- Sr: dcp iil-�' _;' ção o seguinte telcgva-

lo Ramos - I , ..5. \'; IX:
• 7:::'",."

SECHETÁRIO: Srs. d�pif os "Exl11C'. sr. Ministro da Viação;
Pinto de Arruela - PSD e Alfredo ' Hl.O
Campos - PSD. A Assembléia Legislativa do :t:s-

,

Esteve presente uma c�mis� tado de .Sa!lta, Catarina apela a

que se
í

ntegrava .dos srs. J9�o.Gar- �'ossa excelenc�a no s,entlelo -de que
(los Thiesen, C,�u,rtrt_ �K\.JI�.!!kin _ OO�;> faça cessar a intolerável prefevcu

Stephani Koe!:�au�io Kr'ê' era que se verl_2 dando par� a .1CS

zer oriund:ofl"i:te.. (t�r_ riurací-t carga âe carvao estrangeiro J!.')

í)io' de Boni' ''Ret'r�qlre ',' entre- pórto de Santos. Tal pr-eferência,
"a à Mesa ela Assembléia Leais lati- acarretando o grande atrazc d,,�
�a ele um memor'ic l que, as�inado navio,s que transportam o �al'v�o
por 1.500 pessoas, pleiteia a criação ex traido elas jazidas ,deste �sta.no,
de um novo municipio naquela 'zo- o que redunda 110 impr-essionante
na

>

acúmulo dêsse minério nos portos< •

o-o de Laguna e Imbituba, prejudica
_ Sr. deputado Armando, CaIU seriamente a indústria carvoeira

_ PSD - Este ilustre parlamentar catarinense e constitui atentado à

é, sem a menor sombra de dúvida, economia brasileira".
um gr-ande batalhador pelos inte- • o-o

rêsses elo sul cio nosso Estado, e, - SL deputado JUbas Ramos -

portanto, pela economia catarinen- PSD - Acompanhado que foi pOI"
se. diversos colegas, s. exa. apresentou:
'Na sessão de ontem, com a sua à Mesa dois telegramas a serem

palavra brilhante e convincente e passados á Associação Brasileira,
entusiasmado pela justiça da causa ele Imprensa e á Associação Catari-

- '

trí I t de que defendia.: s. cxa. mais uma ve, z nense de Imprensa, telegramas ês-r çco, cuja ma ['ICll a aurnen a
assemuou-nos de sua disposição de ses de congrutulações com as 111 �-

ano para ano, tor-nando-o 'ex'ígllo �

A
'-

I tbem cuidar do que de perto signi- mas ssociaçoes pe o ranscurso

para as suas finalidades. fica para firmeza e segurança do elo dia do jornalista. Posto a votos,
_ E não pref ende o, Governo progresso econômico e finaI�ceiro ambos telegrámas foram, unanime-

do Estado, mente aprovados.melhorar esta..sitnação ?
Pede a palavra o deputado Ar- o-o

- Pretende sim. E temos fé que mando Calil, que prossegue a série Consulta n. 2 (da Câmara de Ve-
concrel ize a construção de um pré- de defesas que vem fazendo em fa- readores de São Francisco do Sul).

vor do pôrto de Laguna e do carvão '_ Sr. deputado João José - Lí-
dio, como o Departamento e nós, os do' sul do Estado. der uderiista - Manifestou-se con-
do TnsLiluto, sonhamos e sentimos', O ilustre representante lagunen- tra a mesma.

. '

I 'f' I se começa se reportando ao recen- - Sr. deputado' Ribas Ramos _:_ser pl'eC'ISO, e onr r, ao con 01' o pa-
te pronunciamento da Assembléia PSD _ Após uma br-ilhante e es

ra Mestres ,e alunos, vrnha casar- relativamente ao que qualifica de clarecedora argumentação, concluiu
se todo o rigor das exigénoias da desastrosas restrições impostas á pela aceitação da consulta.
moderna Pedagogia". AIas, como indústria carvoeira deste Estado. o-o

E!Jassa a denunciar a intolerá- O parecer da Comissão de Jus-lllP dizia, a Escola Pto íi ssional Fe- ti
,

it d lt ds C'vel preferência que se vem dando, Iça a CI a, a consu a a amara:
mmma é a única, mantida pelo no pôrto de Santos, para os navios ele Vereadores 'de S: Francisco do
Estado, que dá à Mulher e'Onheci- que trazem o carvão estrangeiro. Sul, foi regcitado .pela UDN, mas

,

Diz o deputado Armando Calil, aprovado pejas bancadas do Partimentos técnicos-prof'jssionaj�. E, que no referi elo pôrto, os navios cio Social Democrático, Partido
POI' isto mesmo, (> preciso alargur que transportam o carvão arnerica- Trabalhista Brasileiro e Partido
as possibi I idades da Escola. ::1ugeri- no chegam e imediatamente atra- de Representação Popular. Não obs

cam, enquanto que os nacionais, tante haver regeítado o parecer. amos a cl'iação ele I10vas i'''cco-'es UDN t I
- l�- ,oe conduzindo igual minério cxtrairlo 1 vo ou pe a aprovaçao I'<I:' l',)J1-

)Jrofissionais ,e ,de um Ctlrso de "cu 1- às jázidas catarinenses, são obrig;a- sulta, o que revela ato illteir:mH'n
Lu!'a gel'al. Se'nlpre me preocupei dos a permanecer ao largo, à espe- te contraditório.

, ra ele que aqueles descarreguem e C'O"fISS "'O DE RED ,lÇ -O DEcom êsle asp�cLo da Escoia Profis- I)artam.
,Iv A ;. .'1. A '

LEISjal'e:'<, pa1'a os cursos superiores, "l'onal. l\e111 tàdas as alullas são Em se!:!uida, eleGiara ser essa in- S- � ob a presidência do sr. deputa-Ipc'nicos, nOl'lliais. Regulando-a, o diplomadas. E eu enLendo que ne- tolerável 'preferên,cia um grave do Ribas Hamos - PSD _ psta co-atentado á economia brasileira. De- Y

])(lS';o fJrinC'ipal obj,etivo roi apro- Jillllm prol'is�ional pode ser COI11- clara, ainda, que os mineradore,s missão, reunida após a sessão or�
, dinária da Assembléia, apreciou cvedar as inteligcncias e vocacões, 1':Jeto, se não, tiver os C0I1hec!men- brasileiros j'á alcançam um nivel '

_ aprovou os segull1tcs projetos de
q u& as cond ições financeil'as im- tos básicos indis11ensáveis para a ele proclução que pode atenJer js lei:

I' necessidades do país e que a ,1;1','-
29/-18 _ 36/-!8 _ 48/48 _ 49/48possihilitam de a\'allçar, e rea lzar- yida. Alrm disto, a jVrulher prec1- rença entre o nosso e o carv:lo es-\_ ,

-- 50/48 -- 51/48 -- 52/48 e 56/48.s,e. Qui�el1los :allril' as p(f]'fas ao l'Ile- sa or\slC$ cQIll,l'l:illwntos, {10l' _('au- tranl.(ciro 05.0 encontra exp]õea��fo
rrcimento. Daí ter concluido rntre' �a da Slla funç'i'ío social de educa- cienÜfiea que autorize o aban'c!nnci

do primeiro e o só aproveiLai�,' ':1,)as condições para alcançar a bol- dora, vela própria destinação. En- cio seguncio: Aponta COill0 resultado
sa, cel'Lificado como apro"a'ção mí- ire os cursos que sllg'pl'imos, ,esLá o dessa preferência o atrazo eles na

nima, graLl 7. de Educação Doméstica, que tor- vios CJue vêm buscar o earvi'ío ('rI-

tarinense, o impressionante acúmu-
- E não acha muito, aHo o I.1mi- namos obrigatório a tôdas as alu- lo elêsse minério nos podos de La-

te'? nas, e ele que faz parle um CLll'SO guna e Imbituba e a espectativa ele
- Em absoluto. Entendo ql1e as de cultura especializada. Êste deset11prego que ensombra o eo,pi-

rito de milhares de operários.
e 'O deputado Armando Cali1 ',u

a mina a sua forte argumentação, di
zendo que êsse não é o caminho de
nossa independência f'cnnômica e

propõe seJa endereçado ao sr. :'IH-

Proprtetárío e D.
O MAIS 'ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Gerente: SIDNEI �OCETI - Diretor Dr. IÚ:;BEXS DE ARRUDA RÂiUOS
Diretor' de Redação GL'STAVO :\'EVES

�
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II··Estado ouve

Antonieta
a professora,
Barrosde

«Não é
clara. o

Como' I ilustre representlnte
blêla Legislativa em pról do

pessedista esclárece .. .su .. atuação, nl Assem
Magistério catarinense e d. educação popular

Em edições anteriores, tivemos
oportunidade de aludir a, um pro

Jeto-ele-lei e tres importantes .ind i

«ações apresentadas à Assembléia
Legislatlva pela professora Anto
r.iel a de Barros, cuia atuação, na

bancada do P. S. n., naquela Casa,
tem siclo marcada PO[' uma opero
-sidade extracrdinár-í a, ao par do
1r'ilhan{isrno C'0l11 que a nobre re

presentante da maíoria ali desem
penha o seu honroso e honrado
mandato, Quisemos ouvir da pró
pria autôra, que de-resto já os jus
tificou alltorizada e cabalmente
110 recinLo parlamentar, alguma
'Cousa mais a respeito dos proietos
'que Lão íluminadament» elaborou
e que levou à Assembléia em fó,'-'
nja rJp indicações. Procuramos a

professora Antonieta de Bal'ros
-cm sua' residência, onde nos l'ece-,
beu gentilmente, aCl()m().dando-�lO:<;
,;110 seu amplo e claro gabinete de
.trabalhos, em que várias estantes
{_'heias de livros sôbre os mais di�
versos assuntos, se ,enfileiram, mui
to cuidadas e 'disposLas �om gôslu.
AIgllmas pal,a\'ras (j\lr, de, sua pal>
te, nos punham à vontade e de
nos"a parte traduziam agradeci
mentos, foram trocadas, 'e em se
guâda entravamos no motivo da
visita: I

- Quel'el'á a sra. dizer-nos algu
ma cousa sôbl'e os seus Lraballlos
na Assembléiá'?

'

- Com prazer. COTDO sabe, estou
-de passagem p.rla ).ssrmbléia, )J(1r
isto tenho procurado al)l'o\'eital' o

máximo desia opórtunidade, traba
]hando. Apresentamos, já, Lrês in
dicações e um projelo-dc-lei, to
{jos re1'er,entes ao setor ;educacio
nal. Há mais de' \'Ínte e cinco anos,
,venho vivencio a' vidá educacional
da minli,u ter!'a. E, mais vivo, mais
me convenço de que a solucão de
todos os problemas que agitam o

J'Dundo, está na educàção, Daí o
rumo dos meus trabalhos, no Le
gislativo,

bolsas d,evem ser um pl'êmio
mrl'i to.

Condicionar a concessão em apro-

vação inferioI' seria estimular
falta de carinho, com que - llÓS, os
professores, notamos _ se vêm en

carando os estudos. Dentro dos n08-

i-OS das, o obj.eti"o, em g'eral, (> al

ran(:al' um cel'Lificado ou um títu
lo. 1� um dos carac'leríslicos ila

l'POCa, em que 'vi vemos. ,. Sinal dos

lempos, meu caro JornalisLa ... ,

,\Iras, voltemos às bolsas:,.o projeto
el.), ainda, ao bolsista a obrigação
de restituir ao Estado, Ó auxílio

- E a que grau de ensino se re- rec'ehiclo, que irá constituir um

ferem êstes trabalhos? fundo para Bolsas Escolares, O Es-
- Nossa situação, no que diz res- lado, assim, ,encontrará facilidade

,peito ao ensino primário, é inve- em aumenlar o número df' bolsis
jável. Se Vidal Ramos, com a las e êstes, al(>m do prazeI' moral
grande reforma, a que se ligou' o de ter podido cuslear os estudos,
',nome de Orestes Guimarães, nos auxilial'ão ouLras vocH.ções ,a se

deu os gTUpOS escolares, onde a re.alizarem. 1'; do domínio cle todos

<lriança começou a sentir, na es- que constituem .exceções os bolsis
cola, um ambi.ente de alegl'ia e Las que, formados, vêm emprestar
confôrLo, Nerêll Ramos e os C011- suas aÜvidades à vida da nossas

tinuadores da sua mOl1Ul11en

tal,
terra: l� um meio de não se perder

(lbra Ddo Deecke, Aderbal Ludo ...

,R. da Silva, e José Boabaid - tôm - E sobre as indicaçõps de que
feito da nossa Santa Catarina, um' nos falou '?

Imodêlo, dentro da Federação Bra,-, - Uma refrr,e-se à Escola Pro

s:l:ir�" no capílúlo ela educação fissional FenJ.inina; as duas outras
primaria. Isto tem de s;e1' para nós, I às carreiras ele DiJ'elor de Gt'l1PO
em glll'al, e para mim, em parlicu- Escola,r e Inspetor Escolar.
lar, como professôra, motivo de Se, 110 ensino primano, no mo-

jusllficado orgulho. mento, nada temos que melhorar,
- Começo a perceber que os quer sób -o ponto ele vista das ins

geus trabalhos, na Assembléia não talações, quer sob o ponlo ,de vis
se refrrem ao ,ensino pl'jmário,. . La' didático, o mesmo não acontece
- Justamente, O projeEo-de-lei em outros graus de ensiná. Haja

regula a concessão de bolsas esco- yista o nosso Instituto de Educa-

_ F: as outras indicações?
- A,s outras duas lndicações são

um 'C'()l11plemenlo do ,nosso traba

lho, na l,egislatllra passada, em q,ue I ribuidos pelas classes ]\I[ e N, obe

apresenlamos as leis ele ,ing-resso, décendo-se ao critério da antig'ui
reversão ,e remoção, no Mag'islério, idade. Êste, também, o crilério, pa
,l'>ancionadas no govÔrl-lQ Nercu Ra- ra a distrib.llição dos dirE'tôres pe

las cllasses I, J, K.
_ Pretende apresenLál', ainda,

mais algum lrabalho?
-:- Estudo outToS problemas. Se

os concluir '0111 tempo, apres'enla
rei à consideração dos mell,� nobres

z.ares, C01110 se diz em língua
g uem, ., I egi slati"a ...
_ Espel'a vel' converlielos em lei,

todos os seus ll'abalhós '?

_ Sim. Devo esclarecer-lhe, m.eu

'prezado JOl'l1alista, que tanlo o

nobre Governador elo Estado, como
-

o Dr. Armando Simone Pereira,
iluslre Secl'etário ,.da JusLiça, Edu

('Iacão e Saúde, como o Dr. Elpídio
Ba�bosa, inoansável Direlor do

Departamento de Educação, - to

dos grandes amig'os dos professôres
e partidários duma educação, sem

pre melhol" - aplaudiram, com'

simpatia, as riledidas' sugeridas,
qua�do lhas submetemos .à esclare

cida intelig:ência.
.-\cdemais, os nobr,es dirigenlces

do Estado e os r'epresentanles do

nosso granele povo, na Assembléia,
compreendem, perfeitamrnle" os

anseios da classe que lrabalha pelo
ideal' duma Pátria forl e r ric'a, pe
la cultura de se seus filhos.

ao curso fo!'mará donas elp casa

possibilila.rá, com pficiência,
profissão de go"ernant es.

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

o relaioriQ das COI
versações de Moscou

a

mos.

Com estas indicações, procura
rilO� concretizar uma jusla aspira
rão dos nossOs dedicados e abne

�'ados proí'essôres ,e inspetôres�
Praticamente, as nossas Indica

ções visam alargar a carreira de

,l1l'OfE'SS01;' normalisla, visto como a

C'onclição básiclI, para ser diretor

ou inspetor, é ter sido cinco anos

prol'pssol'. O concurso dá margem
a todos os que querem subir. E to

dos os'nossos prof,cssôres primá
rios encontrarão, nas perspectivas
que se abrem, um grande eslímu

lo í' lima real compensação a Lan
tos esforços.
Convertidas em lei, terão os nos

�os (!irclôres ,e in�p'eLôres escola

res uma situação pslável, o que, a

meu "e I' , represenla muito, para as

finalidades do lrabalho que lhes

C0711fSSAO DE onçAMENTO E
CONTAS DO ESTADO

Presidente - Sr. deputado Ar
mando Calil - PSD.

,

1\'lembros - Srs, eleputados Haul
Schaefer, Antonieta de Barros, Bia
se Faraco (do PSD) e Saulo Ha
mos - PTB.
Foram elevolvidos á Comissão pa

ra nova distribuição os pl'ojetos de
lei 47/48 e 63/48,
A sra.' deputada Antonieta de

Barros foram distribuidos os se

guintes projetos de lei: 68/48 -

69/48 e 70/48 para dar parecer.
Foram distribuídos ao sr. depu

tado Haul Schaefer os seguintes
projetos de lei: 71/48 - 47/48 e

63/48 para emitir parecer,
Ao sr. eleplltado Biase Faraco.,

com igual finalidade, foram distri
buidos os projetos de lei 72/48 e

73/48.
'

, ,Na sessão el'e qui'nta-feira e por
ocasião da votação do parecer da
Comissão de Constituição e Justi
ça, respeito iI elevação da comarca
de Campos Novos, ao encaminhar
a votação, pediu e obteve a pala
vra o sr. deputado Nunes V!."'cll�,,
lideI' da maioda que, r-cssaltalldo ()

movimento forense da comare;1 de
Joaçaba, que o orador afirmou sç�'
a mais movi! entad� do oeste c:Jta
rinense, afirmara que a ;,efer;�1a
comarca merecia ser elevada � ca

tegoria de 33 entrância, tendo a

êsse respeito, recebielo da Câmara
Municipal uma solicitação. Da J11es�'

ma forma, s. excia. refel'Íu-se a

criação' da comarca de Videira. se

gundo solicitação que recebera, da'
Câmara de Vereadores, ',;n;lIlinl,c
mente aprovada.

('stá, aret o.
- E em que si t uação ficarão os

atuais diretôl'es e inspetôTes?
- A l�i assegura-lhes o direito

do ClaI'g'O, efetivando-os. Não podia
ser de outra maneira. Os inspetô
res em fLlnção gratifica,da ficarão
na classe inicial L, ,e os do cargo
exl ipto quando vagaI', serão dis-

Londres, 10 (D, P.) - Pela pri
meira, véz nestas últimas seis sema

nas, o gobinete inglês esteve reu

nido hoje, em sessão plenária. O

primeiro Ministro AtIee deixou seu

leito no Hospital, para presidir a

reunião" em ql1e o chanceler Bevill
fez um relatório sôbre as conver

sações de Moscou e os incidentes de

Berlim.
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