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o MAIS 'ANTIGO DIÁRIO DE SANT� CATARINA
Ge;nmte: �ID�EI NOCETI - Diretor Dr. RUBE�S DE ARRUDA Ri\_}IOS

Dll'etor de Redaçã? GUSTAVO NEVES
-

jCen.ro CatariDense de fstudos

I e Defesa �o Petróleo .

o Centro Catarínense de Estudos tendo-o ao Executivo Federal e ao

e Defesa do Petróleo, com séde à Congresso Nacional, acompanhado
Avenida Rio Branco, 160, enviou à: de uma mensagem assinada�por to

Asseml�Jéia �e�islativa do Estado I dos. os Convencionais...
o seguinte OhCIO:· III - Serão partIcIpantes da

"Florianópolis, 13 de Setembro Convenção Nacional e do Congres-

de 1948. so Estadual, não só os associados
I

Senhor: Presidente:
em geral, mas, também, quaisquer
entidades que adiram e parlamenta-
res, jornalistas, professores, enge

nheiros, economistas, industriais e

militares.

I - Tenho a honra de levar ao

conhecimento dessa Augusta As

sembléia Legislativa que o Centro

Nacional de Estudos e Defesa do

Pl'oprietário e D.

flollanópoJls- 5extaJeira 17 d. Setembro d. 1948 N. 10.346lno XlIV I
• Petróleo, em sua última reunião, de- IV - O Centro Catarinense de

Prote�ão à CriaD�a liberou que a la Convenção Nacio- Estudos e Defesa do Petr-óleo, ao-

\I "nal de Defesa do Petróleo a reali- fazer, esta comunicação em nome"

Rio, 1ü (H. P.) - O Presidente
Dul ra recebeu o seguinte telegru-

zar-se na Capital do País, nos dias do Centro Nacional, deseja, também"

I'A Rêde Via�ão-FéTrea Paraná-Santa Catarina.-Sena Alta ma do Conselho Geral da União
18 a 21 do mês de outubro próxi- expressar a sua confiança em que"

voltara a chmar-se São Bento.-Outras notas. Internacional para proteção à in-
lllP, e que os' trabalhos preparató- essa Augusta Assembléia corres-:

Presidente: Sr. Deputado fância: "Em nome do Conselho
rios da aludida Convenção cons- ponderá à vontade do .povo catarin-:

Saulo déra. Aqui, o Sr. Deputado Arman- t s n d C f
' .

i\1
,. . ..

'f t d t
'

d

Ramos _ P. T. B.
Geral da Uni50 lnteruacional . de

a, sei e 011 ercncias r' urucipais nense, ja marn es a a a raves a-

do Calil em um aparte disse ao ora- nos dias 7 a 14 de setembro do o
'

I C h dir-iaíd

Secretários: Srs, Deputados Pinto Prótcção 11 ln fância, reuni da em
1 c .r- mcmoravc ampan a rrrgi a por

de, Arruda e Alfredo Campos
dor: "Fazemos nosso' o ponto de Estocolmo com Delegações de 28

rente e de Congressos Estaduais, I êste Centro, a qual se alastra vito-

P, S, D.
vista do Sr, Nerêu Ramos, ao qual se países, expressamos yi, a gratidão, nos dias 24 a 29 do mesmo mês, pro- riosamente por todos os municípios

,COMISS.�O DE CONSTI-
refere o SI'. Deputado Hodr'igues prla colaboiação muito apreciada movidos pelos respectivos Centros catarinenses.

•
Cabral. O problema que estamos 'pela senhora Alzira Sousa Quarfi, de .Estudos e Defesa do Petróleo.

TUIÇÁO E JUSTIÇA debatendo nã
, ..

t d U I a C N' 1 r] V - As palavras dir-igidas recen-

ao e so 111 eresse a . Presidente da Associação Brasilei- I I - A 1 onvenção raciona c
. r - .

ÁS 13 horas, sob a presidência do D. N. ou do P. S. D. Trata-se de ' I -, ;., C'. .� Defesa do Petróleo entre outros as-
temente a Nação pelos Presidentes

"1" Nunes Va 11 PSD
ra cc :-:lOC0110 a rrança. A União .

'
d H d CtN' ]

'" . , re a -
. , . e pre- uma questão fechada para o Estado formula os mais calorosos votos de

.

suntos, tem por fim estabelecer a
e .om'a o en 1'0 acionai, ex-

sentes os srs. Ribas Ramos e An- de Santa Catarina". .

"L .. C 1 N' I d I _I0rientação aeral da Campanha Na- Presidentes Artur Bernardes, Ge-

tenor Tavares (P. S. D.) Braz Al- O orador terminou a Stl
- �:l o a ampan la j aciona a. n .

I d
.

DOf d P t '1· Is neraís Horta Barbosa Raymundo
v . a oraçao Iãncia, que" atualmente se realiza. I

ciona e, e esa oo e 1'0 eo e e a- .' , . ' -

"

ves (P. T. B.) e Cardoso da Veiga por propor dois telegramas aos (Ass.) Moriel', Pr-esidente: Thelin, "borar um substitutivo do ante-pro-I Sal11pa�0 e LeItao. de Calv�lho, .e
(P. R. P.), reuniu-se a Comissão de Exrnos. Srs. General de Exército Eu- Sccret ário-geral." [eto de Estado do Petróleo, reme-

Jornalista Matos Pimenta, sao, mais

Constituição, Legislação e Justiça, rico Gaspar Dutra, Presidente da
/

1
que nunca, oportunas: "... Consi-

tendo sido sem retificações, apro- Nação, e Coronél Machado Lopes Di-
deramos a defesa do nosso Petró-

va�� :X;!�i::teS����a���r�o;�cur_ l'e���5;�: ��l��:�a�ã;'o�' telegramas 1 próxima Exposi�ão dos Mestres da �e;r�Z���� �0��;a:7;�i��:�i::st����
:sos procedentes de Joinvile em que a serem passados, foram aprovados p·'lItura cootemporaADea

monto, pois o que se decide é, re-

são recorrentes: Paulo Hilário Bus- com dois aditivos de autoria do I .' . .

a Imente, o destino da. Pátria. E

chIe, Comercio e Industr-ia Hans nobre parlamentar Protogeues Viei- i.. .

Dentrox!c �l�ais algu�s. dias, devei'á, chegar. a esta �a�lÍa!, confol'!11C
I
quando �_ Pátri� periga,. impõe-se

Jordan S, A., Fundição Tupi S. A" ra _ P. S. D. O primeiro aditivo era ja tivemos ocasrao de noticiar. o conhecido escI'üor patrícío Marques Re-
I uma União Nacional acima .de 10-

Fábrica de Carretéis Santa Terezi- ao telegrama à S. Exa. Sr. Presiden- belo, que, durante sua estada entre nós, realizará intel'essant� ,exposi-; dos os partidos, de todos os credos

nha S. A., Buschle & Lepper, Adhe- te Dutra foi assim redigido: ç�o (�e pinturas,

,llPresentan.
do os mais famosos

Ill.estres
do pincel

na-I·
e de todos os �articularisl1los. �Oll

mar Garcia, Ludovico Baltasar Bus- "

... Outrossim, comunicamos a V. CLOnaIS e estrangeIros. clamamos, aSSIm, nossos concida

chle, Alois Kahlofer Filho e Con- Exa. que, atualmente, se encontra
ldênticlls exposições já tem o célebre hOl1lem de letras levado a .di- dãos a cerrarem fileiras na gran

rado Kuchnc, todos recorrendo no vizinho Estado .do Paran� em
Yers�,s cal�itais do pais e ao Chile, Argentina e Uruguai, pOl' ond� a

I
de cruzada pelo monopólio petro

contra o 1111potso de Licença, missão oficial do Govêrno deste sua passagem foi assinala.rla com as melhores e mais lisonjeiras refe-,' lifero estatal, contra as pretenções

que a Prefeitura :Municipal ,de .Jo- Estado junto à R. V. F. P. S. C., o
rências da critica oe ade. dos trustes alienigenas".

invile pretende arrecadar. Com a Sr. Secretário de Viaçà'O, Agl'Ícultu- ,

Em Florí,anóPolis, o esc�'itOl' Marques He�elo fará uma exibição elas I VI - Anexo ao presente oficio um

palavra, o sr. Cardoso da Veiga so- ra e Obras pú.blicas a-fim-de tratar
malS expressivas telas da pllltnra contemporanea, ao mesmo tempo flue, exemplar das Instruções e ,rio te

licitou fosse dado o prazo de 15 pessoalmente com o Diretor dess� pela �u� palavra fluen,te ,e autol:izada por .uma cultura artistica inv(��á- :l1�ár�o para as Conferências Muni

dias para a recorrida pl'estar as �errovia ele vários problemas que Iv��� (lira doo que de mais ImpreSSIOnante eXIste no panorama da arte pIC-
I
clpals, o� Congr�ssos Estaduai� e a

informações, o que fora aprovado ll1teressam a economia catarinel1�,'"
tOllca naCIOnal. _ I Convellçao NaCIOnal de Defesa ilo

unanimemente. O segll,ndo aditi \'0 oferecido '1:oi I A vinda do eminente romancista e conferencista patricio a Santa Petróleo.

Dessa forma, para ser distribni- ao teleO'rama para o Dir t r l' H Catarina serú patrocinada pela: Secretaria da Justiça, Educação e Saú-I VII - Aproveito a oportunidade

da a matéria, a Comissão decidiu V. F. ;. S, C., Exmo. S�"ocorr�nÉ'; I
de, que assim pr.estigiu

um dos mais significativos acontecimentos CUI-I para apresentar a V. Excia. e a 1.0-

aguardar as informações daefllela Machado Lopes, cuja re.dação era a I
turais em a noss,a �erJ�a. " �....

' dos os ilustres senhores Deputados

edilidade. seguinte: I
As rodas Ul'tlstIcas e SOCIaIS de F 10nallopo)Js, ao l1lvel de todas as lOS protestos de minha respeitosa es-

A Assembléia Legislativa recebeu,
"

. " Tendo esta Assembléia CO-, eXj11'essões da cultura e mTlua �em�nstração de quanto pi'ezam os 1l10Vi-, tima e mui/distinta consideração.

pI'ocedente de ItaI·o'pol.I'.s, eCOll- I
.

t el
.

b" mentos de espiritualida.de naCIOnaIS, estamos certos de qrre-cor.pef;pon, (..As .. l_save.t:iJio Nicomédes Alves

n 1CCIl1len o o flue por Incum cnela
..

,. ,

- �-
,

tendo várias assinaturas Ulll do Sr. Governador do EsLado, en-I denio à airosa espcclativa do ilustre e�scntor t]u� I1,OS VIsItara com a sua

I
Pedrosa - Preside�te em exerCl-

longo telegrama através do qual é contra-se nessa Capital o Sr, Secre-Ijá aplaudi.clissillla coleçào de cêrca de '0 das maIS famos<ls obras de mes- cio do Centro Catannense de Estu-

Pleiteada a criação nae[uele 11111111'- t'
.

d ,r
..

A
.

lt Ob· tres dopincel.'
dos e Defesa do Petróleo".

ano e Iaç<lO, gncu llra eras· _-------------------------------

cipio .de lima comarca que trd Públicas,' <l-fim-de tratar com V.

ig�)J�:�l��. �:�10 ;':I�e:l��·-CoroJ1él �:I�� dc�I��ro:::l�I���sq�; ��al\���C!�� O 4- centenário da Combale á peste suina
Paulo Gonçalves Weber Vieira ela .,tância para economia do nosso Es- : flap·lt' I de S Paulo o Dr. Altamir Gonçalves Azeve.do, Inspetor-Chefe da I. R. da D. D�

Rosa, digno Comandante da luzida ta.do, formula votos pelo pleno CXi-l' V ._

i1 - ,S, A. recebeu os seguintes telegramas:

llllidade do Exérdto Nacional, 140 to dos entendimentos".
Sao Pa�lln� JG (R. P,) -

ReunIU-I, "J'tio do Sul - 13 N. 187. Como lutador orientado por V. S. conira

Batalhão de Caçadores, telegrafou O Sr. Deputado Protogenes Viei- _se a COI11I�S�lO üC le"teJo� do C[llar- peste suina assisti o seu sacrifício qlwndo virose penetrou municipio

à Assembléia Legislativa agrade- ra, sustentando os aditivos qüe So cenlrJ1.ano �:sla, capll�J. Entre
i Hio do Sul que graças sua abnegação e capacidade administrativa não

1 d
.

1 d
'

oLlLl'as COi�as dlScllLlclas, :flg'ura a, .

I' T ·b II I' d b"
. , .

ceur o por to a a UI1lC a e as con- apresentara, prol1l111ciou uma opor-
_

.

d d
progrer lU. ra a 10 la oze anos nocom ate as eplzootIas e Jamars as-

t 1
-.

P
possibilidade de serem j un a os 't' t b 11

-

1 I f' })

gl'a Ll aço('s que o : otler Legisbti- tuna oração pela qual colocou a
SJS 'I um ra a 10 tao comp eto como o que vem sem o 'eIto pela e-

aqui cinco g',l'andes hoteis, com

vo. enviou à S. Exa. e aos seus dig- questão nos seus necessários ter-
fesa Sanitária Animal. Deixo aqllÍ meu protesto contra deviandailes

isenção de ill1po�tos por dez anos,

110S oficiais e praças pelo garbo mi- mos, sem que mesmo de longe pro-
assacadas contra V. S. que demonstrou capacidàde de trabalho e nr-'

afim d,e abl'ig·al· os turisLás que vi-

'1itar, disciplina e entusiasmo com curasse fazer politica partidária. ganização. (a) ROBERTO WAGNER":-
1'50 parLicipal' dus fe"tejos.

_ Sr. Deputado Raul Schaefer _
N. R. Hoberto Wagner não é fundonário da Defesa. A êle estão>

Sub-lideI' do P. S. D. _ Há dias pas- lei alterando par'a S. Bento do Sul G entregues vários reprodutores cavalares do Exército atualmente neste

sados e oriundo de Serra Alta, che- atual nomc do municipio e cidade

I·
Estado.

gava a esta Casa um pedido para de Serra Alta, o sr. deputado Bia- "lbirama - 13 N., 91 - Tenho prazer informar V. S. Serviço vaci--

_ Falou sôbrc a Herle de Viaçã'O que esse mllnicipio voltasse ao seu se Faraco, reportando-se ao 75° ani- nação contra peste suina nosso municipio está sendo ultimado nào s�

Ferrea Paraná _ Santa Catar; na antigo nome. Encaminhado à Co- versál<io da fundaçà? �Iaquela co"'jregistando até presente data. qualq�le� �lOtificação caso hog-cl�o�e�a�
dizendo que a mesllla vive a ]we- missão de Divisão Territorial rio muna, requereu urgencla para o Congratulo-me essa Inspeto1'1a asslstencla prestada nosso mumcIPIO,

judicar enormemente a economia Esta.do, essa, como pela lei federal aludido pro,ieto, afim-de que no pró-Iprov� cabal eficiência in�,titui.Çã·o tão ,patrióticamente V. S. representa.

c,atarinense. Nesta altura, .fio se re- não é possivel admitir-se no nosso ximo dia 23, os moradores daquele Corowlmente (a) IVO MuLLER, PrefeIto". '

ferir 'ao seu colega de bancada Sr. território Illunicipios com nOl�les 111unicipio puoessem, jubilosos fes- Brusque -. 15 N. 56 - Tenho honra comunicar V. S. serviço vaci

Deputa.do Ramiro Emerenciano, deu iguais, foi pelo apelo mas desta tejar uma velha e alviçareira aspi- nação contra peste suina está sendo feito grande eficiência nosso muni-

mostras de que se atacava a esse maneira: ração, cipio. Imunizantes aplicados resultados satisfatórios.' Acredito virtude,

parlamentar, Respondeu-lhe por "São Bento, do Sul". Assim,' apre- A urgência pe.e1ida foi

apro.vada'lseu
interêsse nosso municipio não sofrerá prejuizqs aquela calamida�·

um aparte o brilhante deputado Es- sento à Casa o seguinte: Quando falava o sr. Deputado Ri- de. Saudações. (a) PAULO BIANCHINI, Prefeito :Mllllicipal".
._

1.ivallet Pires: "Decl,aro à V. Exa, PROJETO-DE-LEI carte de Freitas, recebia o Sr. Pre-

Embarque de um O pre�o dos acessó-que, nesta Casa, ninguem faz res- Altera topônimo sídente o seguinte telegrama: -

tri�ões à hOI1estidade e à dignida- Art. 1° � Fica alterado para "Deputado Saulo Ramos - Pre-

de desse seu 110bl'e colega de ban- São Bento do Sul, o nome do J11uni- sídente em exercicio da Assembléia general rio.s de automóvelrs
ead�". Mais adiante o nobre lidel' cipio de Serra Alta, Legislativa. R' 16 (R P) A b d d10,

'

..
- or o o RIO, 16 (R. P.) - O Vice-Presl'-

majoritário, SI'. Deputado Nunes Art. 2° - Esta lei entrará em 13 Rio 59259 - 45 � 14 - 18. "It' I�" d" L
..

alln )l' ·elxara o por o local dente da oep, lendo em vista as;

VarerJa, secundando ao al)arte do vigAr na data da sua publicação, re- Acuso recebimento telegrama ,1 l' "1 R' G d
y

� 10Je, YlaJanc o para o 10 ran r constantes reclamações contra os

seu colega ele bancada, disse e afir- vogadas as disposições em con- corrente (!ue me transmite apelo do "I Ge I J
'

C I d 1
�

NI, onera ose ar os (' a )USOS cometidos pelo comércio da

mou que não era praxe dos parla- trários. dessa ilustre Assembléia referência Lima �ascollcelos, afim de assu- peças e demais accessórios de au-

mentares majoritários despirem de Sala das Sessões, aos 16-9-948. necessidade nova dilatação 111'a- mil' ali o coma d d l
.

l
'

• : � , c n
.

o a ercelra

I olTI.oveis, determinou ontem que o-

seus méritos os srs. Deputados nue- (aa) Raul Schaefer

I
zo vigencia convenío madeiras com Dl\'lSaO de Cavalal'la. s·erviço de pesquisa econômica

nistas. Assim subscreve o que disse Biase A. Faraco República Argentina. Estou tratan.do O (!mbarque terá a presrnça das i procedesse ao exame do assunto

o seu colega de baucada sr, Depu- Guilherme Urbano assunto com todo interesse. Cds. Sds. alltoriclarlf,'� civis, militares e mui-! apresenlanrlo meios viáveis para;
tado EstíY::lllet Pires, no aparte que Ao ser apresentado o projeto-de- Nerêu :Ramos". Los amigos ínLimos, i conf.l'ôlc rl0�se selor comercial.

Na Assembléia Legislativa

que, nos festejos comemorativos à

nossa Independência, se houyc

aquela corporação militar,

Sr. - Ricarte Freitas - U. D. D.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 OPFTADO- sexla telr. 1 f "e Setembro a. '?'4S

Informações

Expresso São Cistóvllo - Lacuna
7 horas.
Auto-Viaçllo IUjal - lU'a! - 111 110-

l'lWI.
Expresso Brusqu�DJle - BrulQu. -

16.horaa.
Expresso Brusquense - NOV'I Trento

- 16,30. horas.
Auto·Viaçllo C&tarlnen.se - JOlnvU,

- • horas.
Auto·Viação CatarlnenH - CUritiba

- li horas. ,

'Rodoviérla Sul·BruU - POr'til' .Al�.
- 3 horas.
Rap!do Sul·Bras1lP.1ro - Jom'P'il. -

la li � 14 noras.

I'TERÇA·FEIRA •

Auto-VIBlllo Catarli1enae - Pôrto Ale
gre - 6 boras,
Auto-Viaç§'o Cat.arlllN'L8e - CUrlUba

.- li horas
Auto·ViaçAo Catarinflln - Jo1n-ril.
- • horas.

Auto-Vlaçflo Catar1nense - '.l'IJbBrlc
- 6 horas.
Expresso Silo CrlatóTlo - � -

1 horas. I

Emprêsa Glória - r...una - '1�
e 6* hora•.
Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas.
A-�to·Vlação ltaJa! ...:. IUjal - 111 h0-

eas.

Rápido Sul Brasileiro - JOInTU. - ..
'í e 14 horas.

QUARTA·FERA
Auto-Vlaçllo CatarlnenH

- 5 horas.
Auto-Viaçllo Catar1n$llse

'No Interior - 6 horas.

A-nn Cr$ 100,00. " Auto-Viação Catarlnenae - Laguna
, • - 6,30 horas.

Semestre Cr$ 80,00 � f
Rápido Sui Brasileiro - Jolnvlle - II

T· t C 35 .. j e 14 horas.
I runes re �r$ . ,00.; Expresso Silo Cristovlo -- Lacuna _

Número avulso .. Cr$ O,Go I, 7 horas.

',I Expre.seo Brusquense - Brusque -

" 16 horas.

� Auto.V.Bllão Itajal - ItalaJ - 111 ho-
ras.

. Expresso Brusquense - Nova �nto
l - 16,30 horas,
? Rodoviária Sul Brasil - Pôr'to .Alegre

- & horas.

RUA CONSELHEIRO MAFRA, casa grande com 6 quartos, sala lia

nheiro, etc. Serve também para comércio. Preço Cr$ 220.000,00.
RUA CONSELHEIRO MAFRA, prédio de comércio com 2 pavimen

tos. Preço Cr$ 350.000,00.
RUA DEODORO, prédio com 6 quartos e demais instalações. Pre-

ço Cr$ 250.000,00.
RUA ALMIRANTE LAMEGO, ótimo prédio, construido cm terre-

no de 17 x 30, todo murado, com 4 quartos, elc. Preço Cr$ 19'0.000,00. Escri'tóri'O, recem.. organizad&..L.

RDA RDr BARBOSA, casa com 5 quartos, construída em terreno precisa. de "pracishas'1 paTa traba-:"
de 24 x 86. Preço Cr$ 120.000,00 . Ilh ' t 'd d ' <n 'nterior'

RDA JOSE MENDES, bangalô novo, com 3 quartos, etc., constrm- I
arem �es a CI a _e e aI,.

do em terreno de marinha. Preço Cr$ 50.000,00. I
com RrLIgOS de fácIl, venda, H com

:RDA RIO G:RANDE DO SBt, casa com 2 quartos, tendo Ü' terreno· boa margem de lucro.

10 x 4('). :P1'.eço C'r$ 35.000,00.
, I Informações á praça 15 de No-'-

'RUA i\'LMlRANTE LAMEGO, 2 pequenas casas construídas em ter- vemb'o 22 20 andair das 8 ás ia: �

rena de 5'1 x 70. 'Pr'eço Cr$ 80.000,00.
I, ;

RUA SANTOS SARAIVA (Estreito), bangalô completamente novo, i· ..,·····
.

tom 3 quart.os 'ê demais inslal·açO-es. Preço Cr$ 100.000,00. : ,. . .................•.•.•.

RUA 7 DE SETEMBRO, casa cnm 2 quartos, elc. etc. Preço Cr$
40.000,00.

Dºmingo RUA 7 DE 'SETEMBRO

PANAIR _ 10,40 _ Norte
Elcrit6rio e R.lidencia Cr$ 55.000,00.
Rua Tiradentel 47.

I
GAiPOEIRAS, casa com 2 qll'á'rtos, etc., lendo () te·rreno

CRUZEIRO DO SUL - 11,00 ,FONE 00 1468
.

86.000m2. Preço Cr$ 50.000,0.
PANAIR - 13,50 Sul. CAPOEIRAS, easa desocllpada com 3 quartos, banheiro, água quen-

___________� ::.::::.:.:.:.:.:.:.:.:::::::�������� te e fria, insla:Iação sàtlitá'l"ia, etc. Preço Cr$ 60.000,00.

I
TERRENOS

A DIVULGACA-O
RUA RUI BARBOSA, tendo 8,50 x 50. Preço Cr$ 15.0011',00.
RUA CONSELHEIRO SOUZA FRANÇA, tendo 15 x 30. Preço Cr$

4.0.000,00.

f H
RUA BTA. LUZIA (Estreito), tendo 50 x 40. Preço Cr$ 50.000,00.

. eVi�ia do Paraná para o Sul do Brasil RUA GERAL (Estreito), tendo 20 x 45 (fundos rua Tijuca); Pre-

I
Intercambio Cultural

_ . .

.
ço Cr$ 20.000,00.

_

FAZENDOLA. E INDUSTRIA

Economlco FinanCeiro BARREIROS, pequena fazenda, com pastagem para 30 cabeças
Publicidade mensal. _ Assinaturas e Anu'ncz·os.

com uma industria de produtos de mandioca. sagu, etc. demais infor�
macões dão-se neste Escritório.. Preço Cr$ 280.000,00.

'

CAIXA POSTAL, 775 CURITIBA HWOTillCAS

_--- ..:.
Aceito capital para empregar sôbre garantias hipotecárias. Sigilio

. absoluto.

OEsTÃõO!
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João Pinto n. 5
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ASSINATURAS
Na Capital

Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Mês _ Cr$
Número avulso .. Cr$
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assinados.

Viacão A.érea
"'HoráriO
Segunda-feira

PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 10,40 - Norte
PANAIR ...,- 13,50 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - i3,!>!>

Norte

L,.._J� Terça-feira
l'.\�áIR - 10,4.0 _ Norte
';n UZEIRO DO SUL - 12,00

;Norte
YARIG - 12,30 - Sul
PANAIR - 13,50 - Sul

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

Norte
.

�-........
VARIG - 11,40 - Norte

l PANAIR - 13,50 - Sul

f�)'«;' Quinta-feira
-

PANAIR _ 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL

Norte
CRUZEIRO DO SUL

eul

13;55

15,30

Sexta-feira
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

Norte
PANAIR - 10,40 _:_ Norte
VARIG - if,40 - Norte
P..t'\NAIR - 13,50 - Sul

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

!Norte

.Horario das empre ..

sas rodoviarias

99,00
45,00
25,00
9,o�
0,50

CUritiba

Para o transporte de carga em lugares pouco espaçosos como armazens,

estações de estradas de ferro ou -.fábricas; poro a movimentação de aviões

dentro e fora dos hangares ou p"ra o transporte em geral nas docas e

arsenais, os tratores International Sh p Mule são os mais indicados devido

à sua economia, rapidez e grande maneabilidade.

•

SEGUNDA-FEIRA

í
j

"-"--"'_-' -._--_.�_., ....... ,

(E'Slreíto), casa com 4 quartos, etc. Preço CA S"A

".

aCELERE
o MOVIMENTO DI SUB CIRGI � ••.

o

li
o seu prcblema de transporte poderá ser fàcil

menta solucionado com as mulas mecônicas

International. Procure uma das nossas f,liais ou

o concessionário International mais próximo
e peça informações sem compromisso.

INTERNAnOIl!Al
HAAVESI'U

": i i 1;}: "·i [.] � tJ1= tj;\VÃfi i 4 iJ
INTERNATIONAl HARVESTER MÁQUINA'S, S. A.

,to.

QUINTA·FEIRA
Auto·:Yiação Catarinense

Alegre - 6 horas.
Auto-Viaçllo Catarlnense

- 5 horas.
Auto-Viação CaUrinelllle - JomT!le

- " horas.

Auto-Viação Catarlnense - Tubarlo
- a horas.
Auto-Vtacão Catarinense - Laguna

- 6,30 horas.
Expresso Silo Crlstovllo - La,guna -

'1 horas.
Emprêsa Glória - Laguna - e 1/2

e 7 112 horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas.
Auto-Viação Itaja{ - ltajal - 111 ho

ras.

Râpldo Sul Brasileiro - JolnTlle - le
II e 14 horas. .

Empresa Sul Oeste I.tda - Xapecõ - Is
- " horas.

_ SEXTA-FEIRA
Rodovlâr!a Sul Brasil - POrto Alegn

- li horas. .

Auto-Vlaçllo Cat9Jr!nense CUrItiba
- 5 horas.
Auto-Viação Catartnense

- " horas.

Auto·Viação C9Jtll�1nense -"'Laa-una
- 6,30 horas. ,

Expresso São Cristovão - Laguna _

7 horas.
Auto·Vlação ltajal - IUjal - II! no

.
ras.

Expresso Brusquense
16 horas.
Rápido Sul Brastleíro

às 5 e 14 horas.
SÁBADO
Catarinense - Curitiba Representacõ88

:ou Pracista
Oferece-se para Laguna e Sul do- ..

J�stado, ofertas C'Om detalhes à;. �

Caixa Postal na. 109

pôrto

SÃO PAU�O �ORTO ALEG�E

Rua Gaspar Marli"" _
Curitiba �IO DE JANEIIO

Av. Oeweldo Cruz. 87 Roa Ortente, 57

léro .
'Clube de Santa Catarina

Vôos de
Escritório de

4dvocachJ\'
DRS.

José Pinl)) Pereira
Sebastiâo Adroaldo Pereira

Gabriel Pereira Borges Fortes::

FUR-

ínstrucâe 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

vcmbro n. 22 - 20 andar.

Segundo as instruções acima referidas só serão permitidos
vôos aos pilotos ou alunos que tenham feito aateoipadamente o

.

depósito correspondente.
Florianópolis, 6-9-948.

Rua Vigário José Inácio n. 358·�·

Porto Alegre _- Rio G. do Sul
.......................... OI •••

Joinv1le Ford V-8
Vende-se um usado, tipo

GXO;
Ver e tratar na Cia. de Cigarros- ..

Souza Cruz _ Rua João Pinto, 16_

A DIRETORIA

• f-f •••••• o' ••.•••..••• 0········ ...... _.

COMPRA a
VE NDA DE

CASAS E TERRENOS

HIPOTf.CAS
AVALlACÕES

lEúALI?ACOES
AOHINIsmAÇÀo
DE IMÓVEIS

eTC.

Brusque

., .",
.

Joinv1l.

Auto·Viação
- 5 horas .

I Rápido Sul Brasileilro -

àlLli � l.lL,h9!as. .

-6nõras. '"

JoinTile -

TSI.FFOI'/C:
AJ. 784

I2UA arODODO -ss
rLOQ/ANOPOLI5 - SANTA CATARINAAuto-Viacão éatarlnense - Jolnv1le.

- 6 horas.
Auto-viação Catarmense -- Tubarã(J

- 6 horas.
EXDr�sso São Cristovllo - Laguna _

7 horas.
Expresso Brusquense - Brusqu. _

14 horas.
Auto·VlaçAo ltajaf - Itajal - 13 ho

raso

Expresso Brusquense - NOTa Trento
- 9,30 horas.
Expresso Glória - Laguna - e 1/2

e 7 1/2 horas.

Laguna. - Sta. Catarina

."�' •••••• o". 0_' • • •• • •••••••• J .

Procístes

Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crim. e civel

ConlUtuição de Sociedade.
NATURALIZAÇÕES
Título. Deolarat6rloe

Vend�-se uma· com '8 'comparti.;..,
a área de dnentOs situadã em terreno de' -

20m x 13m na rua' Osvaldo Cruz�
!Estreilà,'- di'sütnte I' da'" praia 75>'·
, metros;'

Preço' C1"$ 35.DOO,bo·.
Tratár' à rua Jo'ínville (D. 'Jaim&'

•

Câmara na. 1:[.) Nésta.

. . .. ....... ...... . ... • • •• • •• c. .

COMERCIANTE: Dá um 11-

tTo' à Biblioteca do Centro ��
�,j;:m.ico XI d4 Fnereiro. C�
tribuirás, .aaim. pera I! foI'il!Y1-

?io cultural doe eAtarlll�·

4e amanhA ,I ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vida
DR. JOSÉ TAVAHES DA Cl.i:\fHA

MELO,
A elala de hoje é assinalada pelo

.anlversár-io nalalício cio nosso des
tacado conterrâneo Dr. José Ta\"a
r es da Cunha Melo, íntegro Juiz
.de Direito da Comarca ele Palhoca.

O ilustre nataliciante que, pela
:"LHl cultura aliada aos dotes ele 110n-

Social
nesto, com exemplar folha de 5(;1'

viços, canlheiro, e apaixonado
cultor da arte de 'I'alma. o natali
ciante ser-á por cedo, hoje, alvo
ele signiIicati\-as homenagens, por
parle rio numeroso circulo de suas

relações, GS quais com prazer, da
mos a nossa adesão.

r-artes e inteireza de caráter, honra L\ZE_\1 A:'{OS HOJE:
a mag istratu ra catarinense. que já - a exma. sra. d. Lé a Luz Al-
lhe deve assinalados serviços e em rneida, digna consorl a do sr. Alta
<cujo seio se impôs à estima o ao mil' Almeida;
respeito de lodos, desfruta em nos- - a exma, -r a. d. Josina Vinh-a,

: sa sociedade largo c-irculo ele amí- digna e311ó�a do sr. J. Maria Viei
-zades e conta numerosos admira- ra, deelicaelo funcionário do Tesou
dores, que como nós, natu ra lmen- ro elo Estado;
rto, sentír-se-ão jubilosos em teste- - o sr. Pedro Bruno Venlu+a,
munhar-Ihe

'

as mais expressivas alto funcionário elo Llovd Brasi-
homenagens. leit-o na Agência ele l taja

í

;
'I'Ie. JOSÉ CARLOS VELOSO - a gentil sr!a. F'len ir Almeida
Deflue, nesta data, o a n iversá rln Coelho, filha cio 110S;;0 estimado

-natal ício do nosso prezado palr í- conterr àn eu �r-. Afonso Almeida
-cio Tte. José Carlos Veloso, oficial Coelho, categorjzadn f'u neionário
«tia nossa Polícia Militar, atualmen- da Alfândega;
te no Comando ela 3a Cia. dessa - a exma. sra. rl. Carrncm-Síl.
disciplinada corporação em Joaça- via de Abr-eu Rcheider. virtuosa
na. �sp(l�a do sr. Mamo Antônio Schci-
Of'ic ia l distinto e culto com in

-vejável fé-ele-ofício, o aniversári
,,:ante goza, entre os seus colegas, elo

mais elevado conceilo. Entre os ci

\'is, granjeou-lhe o peculiar espíl'i
to ele sociabilidade, amizades sém

"conta, cias quais é de se esperar
:inúmeras e afetuosas demonsll'a

-ções ele estima ao natalicianle, às

4:Jllais nos associamos jubilosamel�
'te.

D. ZILDA CALADO FLóRES
A ef.eméride de hoje consigna o

-natalício da exma. sra. d. Zilda
{;alado Flôres, dig'na_espôsa do bl'i
-lhante jornalista Prof. Altino Flô
Tes.

i\'Iãe de distinta prole, educada
nos mais sãos princípios de moral

,cristã, a dama nalalicianJe r,eúne

em' nossa socieda.de numerosas re

lações de amizade que, sem dúvi

,da, lhe teibuiarão hoJe as mais

:gratas e expressivas homenagens,
",às (IUais nos associamos repeitosa
-e prazerosamente.

Srta. BETINHA DOIN VIEIRA

Tl'anscor1'·e, hoje, a daLa nata-

-Hcia da gentil e prendada senho

rinha Betinha Vieira, dileta filha

do nosso dinâmico companheiro
_sr. Bento Águido Vieira, alto fun

-{lionário estadual aposentado ,e de

-sua exma. espôsa d. Celina Doin

';iei1'a.
Às suas numerosas amiguinhas,

,1l0S associamos com efusão, nas

bomenagens que lhe prestarem pe

lo transcul'so do feliz e\'ento.

CEL. SILVINO E. ,CARNETRO
DA CUNHA

Ocorre, hoje, o aniyersódo na[a

lício do nosso prezaelo patdcio (J,�l.

'fiilvino Carn,eiro da Cunha, lllt,o

flmcionário aposentado elo i\Iinis

':{ério da Fazenda, e rlestacado

-membro do InstiLuto Histórico e tl'C nó.;.

.('eogl'áfico. ,

Há muil o ano� radicado em nos

:sa capital, onde o prendem estrei

tos laços ele amizades de família,
-ao venerando aniversariante, serão

manifestados hoje, pelo gTande
.círculo de suas relações, mais uma

"ez, a grande estima e �l1rêço em

<qu e é tido.
A essas manifestações "O Esta

,.do" se associa efusi\'amente.

MENINA NóRDJA FREIRE

Natalicia-se hoj'e.z a intCl'e�,�ante

menina Nórdia, )ntcligénte alnna

·-elo Colégio COl'aç'ão ele Jesus e cli

-l,eta filhinha do íntegro desemhal'-

-,g'adol' João Lnna Fi'eire, do 'I'r,i.hu-

nal de Justiça elo Estado,

Do júbilo com qne sua,; illllmerá

-\'Ci� amiguinhas lhe feste.iarão o

'-e\'enLo, comparlilhamo� praz('nlei- r
ramente.

EUG:ÊNro DAL GH..--\�DE
Aniversaria-se, nesta rlala, o

nosso estimado contenâneo Si'. E\1-

"gênio Dal Grandr, alto e clerllcado

funcionário do Depal'lamenfo de

;;aúl](' Pública elo Eslnrlo.

Fllllciouáüo CI,i1lPe[eu[f' e 110-

missa-campal, orada pelos clprigos
da paroql1ia, n\1ma demon.;tr::u;:1io
lambém de ré católica.
Ainda na Praça Dr. ?-;Cl'êu Ra

mo� realizou-se a inallg'llração elo

bl'onze com o buslo de Paulo de

Frontil1, g'loria ela engcn hal'ia bl'a

silejf'a e um dos pioneil'os do "er

\'Íço do canão en� Sanla 'Calarina,
bronze esse que ficou ao lado do
d'e Henrique Laje, colocacio numa

elas faces elo peelestal da e�túl ua ao

mineieo. - Falaram, em homena

g'em 'a Paulo cle Froniin, nr,se' mo
mento, o SI'. Addo Caldas Faraco
- Pre frito i\JLll1icipa I e o Dr. Rll�

festivas homenagens com que a rlis-
Fel1rschuette, Pr-esirlenle ria A�-

tingllirem, pelo transcurso da data, sembléia Leg-i�lali\'a do Estado e
as suas inúmeras amiguinhas. eng'enheil'o-cIJe{'e ela CBCA e r�-

..",. !)resentante ela Org'anlzação Laje.
.!'i'a gl'uta onde ,está :\f. Senhora

J>ro(,éclentes rle LajE'� e Join\'ile, de Lourdes, no Parque :\>Iunicipal
respecth·anwnle. eneoat I'alll-�p des- AlIamiro Guimarães. armara-se o
i!e ontem, nesla capilal os S1'S. aliar da Pátria, ondr se celebrou
'Ihnlhim F;im1io, dinâmico Calejar

a mistia-rampal para uma mullidão
Federal naquela cidadc st'n'ana e incalC-l1la\'el de. de\·olos. _ Ali hOll
E\'iJásio Heusi, do alto comrrcio \'0 orarõcs e hinos enlo;)rlos em

I resprito a Deus e á P,Uria.
os nossos 1 Rumando para outro local, en-
estada en-!tiío, as autoridades [oram ao�jslir

ú entrega solene do Decrelo ele

doae,ào, que o Legislal.ivo r Exe-
Yindo de _

S1io Paulo em \'isiLa cttli\'o Municipal faziam rIo terl'e
a amigos e pessoas de suas rela- no ,I" prédio á banda musical Cru
cões, encontra-se, dl"scle ante-on- zeiro elo Sul. Os sacerdotes também
tem, n('. Ia capital o nosso prezaria li\'el'am a g'enLileza dr comparecer
conlel'râneo Oliml1io Segui rIa ,í casa dos ml1sicos. - Falaram por
Cunha, alto f'l1l1cioJlúl-io do :I'lini8- essa ocasião o Pref.eiLo Arlelo Cal
Lrldo da Fazenda, clas�ificado na da;; Fa1'3co € o Padl'e Pedro Bal
Recebedoria Federal claquela prós- doncini, lembrando ambos o pro
pera capital. gTe:3S0 crescente e rápielo -de Cl'es-
Ao distinto conter'râneo os no�- ciuma, a que eles vêm, jl1ntamen-

50 melhores valos de feliz esLada te, desde qllinze anos atrás, clando
em Flol'ianÓpoJis. a coopol'ac;ão pessoal, sem medir

csI'Ol'ÇOS em prol ela cidade que

amam. - Em nome da banda mu

sical. falou agradecendo o sr. Luiz

Carpes ele Canalha, orador e in

cansa\'ol membro da ref.ericla so

ciedaele.

-ler. Esctivão em Joí nvi le ;
- o �I'. Yillon Gl'ispim da 8il\'a,

l'esicl('nte em Tlajaí;
- n disLinto jo\'ell1 Luiz-Carlos

Tolel1lillo. Iilbo rIo ]]0:'''0 sal1r1oso
�olllelTâneo sr. Ari Tolenlino;

-- o jO\'8m Antônio �eri Cardo
so, aplicado all1no do internalo do

Abr'ig'o de l\Icnorps.

:\'1ENINA MARIA-TEREZINHA
Faz anos, hoje, a graciosa m('ni

na :\Iaria-Terezinha, filhinha do
Prof. Alfredo Xavier Vieira, opei'O

�o Jnspetor Escolar.
Muito no apl'ás associar"nos ás

VrAJA�TEf:i:

lajeano,
A amhos os vi�ilante,

nwlllOl'es \'Ol03 dc reliz

use

as 'verdodeiros-

Cresciuma víbrou
-

no

Dia' da Independência
A5 1'psti\-ielael('s do di a ela Pátria, ;-;iclel'opolis no dia seguinte. _- O

em Crcscluma, a terra elo carvão, incunsavel Padre Agenor Marques

alcançaram êsse ano um brilho in- v igruio ele Urussangu e Sidetopol is,
comum. - Poucos municiplos te- foi o organisador da maravuhosa

rão louvados tanto e Ião bem o 7- procissão. e aventuras
de setembro. I Está de parabeus, pois, o Pl'efc1- óDIO NO CORAÇÃO

O hasteamento ria bandeua, pela to Acido Caldas Faraco. - Aos seus COM; Tyrone Power _ Gene Ti-
mauhã, o que se vi n ha

.

Jazendo., a.uspicios Cresciuma é hoje :wla erney _ George Sanders _ John.

aliás, so lencmcnje desde o dia 10, i
cidade que vibra e que hri lha, Carradine _ Roddy Me Dowal

em comcrno raçãn-á Semana ela Pá- dentro ele Santa Catarina, como
No programa; 10 Jornal ela Téla

h.ia, f'o i procedido, no dia da T:.\"- poucas.
_ Nacional 20 A Vóz do Mundo _

DEPE?-;DENCTA," por um soldado C--------I..;_------- Atualielades
da,PEB, um dos valorosos prací- ngvat'u aco "'I:..'

.

Ü lU � ,t: � _, � _ Preços; Cr$ 4,00 e 3,00
nhas, que agora está entregue aos Censura até 14 anos.
serviço» das minas, naquela regiâo. ma com que os nossos colegas elo

Ao ato, compareceram loelas as L\�'ITJTTO DIAS VELHO expii-
. .................•

autoridades. _ Os estudantes elo miram a satisfação que lhes causou IMPERIAL, 'hoje ás 7,30 horas

Grupo Escolar "Professor Lapagcs- o recente projeto ele lei de sua all-
Ultima Exibição

•

se", em numeio superior a mil e lo ri a, dispondo sóbre as carreiras COMANDO NEGRO

oilocenlos. portanto a Escola de dr diretor de grupo eSCO,la1'.' \'imosl C.OM; Walt�� Pi�geOn - John

maior Jrcqücncia do Estado, se- congratular-nos com a prezada e Wayne - Claire Trevor

guida ela mocidade csportíva e ela emi ncnl e colega,' por mais êste No programa: 1° Noticias da Se-

banría musical Cruzeuo do Sul, serviço prestado i.t cansa do ensino mana - Nacional

após desfilai-em pela Pr-aça Dr. caLarinense. Com admiração e es- Preços; Cr$ 4,00 e 3,00
:'ier(-u Ramos, tinham-se concen- Lima de sempre, subsci-evem-se os Censura até 14 anos.

uadn naquele logradour-o, em vol- colegas e amigos, Diva V. Formi- I ••••• • . . . . . . .. • ..•.....•.•...•...

ta do pedestal da bandeira. _ O ga, Wi lmar Orlando Dias, Osval-I FILMES DA SEMANA

povo também a tlui ra ao redor. elo Jaques, Emanuel P. Peluso,' ODEON - IMPERIAL, domingo

Discursou então o lenenle Ilde- Henrique Br-ücggcmann, A.ri Ma- FOGO NA CANGICA

J'onso Juvenal, em visi!a úquela Íl'a, AILair Barbo"a Marçal, Anacle- . .

cidacie, o qual enalteccll a data tn Y. Damiani, Cllslódio Campos,
maxima elo País. - A seguit', fa- Edward Born da Sih-a".

Ilon o jJr'ol'('s�or '11a1'cilio Sanliago,
';8l1(lanc!n o pa \·ilh5.o nacional. E, "Ao Di relor cio Departamenlo
('ncel�rando a parLe oratoria, te\'e I foi

enviado o segninLe t�l.egr.ama:
a palavra o f)r. }loacvr de Olivei- Rogo fineza transmItll' 11llSlrf'

ra, PromolOi' Públic.o <da Comarca. eleputada Anloniela_ de P,;1I'1'OS, RITZ, hoje ás 7,30 horas
Est,e. cm longo disclll'so fez ver mell'; cOl'Cliais ag-radecimrnl",;, in- Dennis Morgan - Jane Wymann

o sentido altamenle palriotico ela dicarão Assembléia Estaelual, car-I __ Janis Paige - Alan Hale _ Bru
festa da Tndepenelencia. exaltanelo reil'a lIin:tor gTl1PO escolar, Deus

ce Benette
o espi1'ito religioso fia mocidadr ·ahencoará g-rancie educaelora, .mag- COVIL DO DIABO
estudanlil e ,espor[ha o (lo ])0\'0 nânimo coraç·ão. Sds. NemeS1S de

(Cheyenne)
cre.sciumensr, que iria dentro em Oli\'eil·a. Dil'etfll'a Grtl110 Escolar

l\iu programa; O Esporte em

pOt1cos instantes comparecer á O�\\'aldo Cruz".
Marcha _ Nacional Noticiário UIÚ�

O ORÇAMENTO
Terezina, 16 (V. A.) - A banca

qlle a pl'OClSSao de S. CrisLo\'ão,
f

. da pessedista da Assembléia Legis
padroeiro elos motori::;las, que 'OJ

lativa reLiniq-se na manhã de on
aclamado pl"l08 profissionais, em

desfile rle lodos os altlomo\'eis ela tem para discutir o projeto de 01'

praça e pal'ticulayes, �endo que a çamento do ano yindouro, sendo

imag-,em elo sant.o, saiu em Pl-ocis- acatada a sugestão elo deputauu

são da sua igreja em Sideropolis, Auto de Abreu, pedindo que os fun

prrcnnendo Joelas as ruas ela cida- cionários públicos se.iam pagos em

dp de Cre;:cil1ma, retornando a dia e Cjue as vC'rbas de m::l1erinl ck

Ainda r ele ser fri7,ar o' relÔ\'o

•

ODEON, hoje ás 7,30 horas

Ultima Exibição
Um elos maiores filmes de arnôr

PASTILHAS

VALOA

Escolas agrícolas ,;' Ye;::�(!s:Jg;��80 e 3,00
Rio, 16 (R. P.) - ,A Comissão (]lo Censura até 14 anos.

Con"lilLlÍf;ão e Juslit::3 ela Câmara . ...........•••••••

aprO\'oll o parecer fa\'orá\'el de

aI-I ROXY, hoje ás 7,30 horas
Lall1il'anc!o Heqllião a um projeto Ultima Exibiçã'O
que e�tallelece a construção de, Randolph Scott - Marlene Die·
Escolas ,\.gl'Ícolas, agTotecnicas e trich � ,John Wayuo
dt' jni�i�ç�1O AgTicola nos Estados i óDIO E PAIXÃO
e TCI·ntol'lOs. '

No programa: Atualidades Cam�

pos Filme - Nacional Hontem e

Hoje - Short

Preço; Cr$ 3,00 único
.Censura até 14 anos. '�� ...........�

FILMES DA SEMANA

,;�*'

Montgomery não
sairá de Londres
Londres, 16 (TJ. r.) - O :\[are

chal \1onteg-omery cancelou Loelos

os compromissos fóra da capilal,'
-

d d'
I

declaranelo CjLlê nao po e el�ar, _................,...,..,�'="=",.",.,,"""""""'''''''''''''''''''''''_

LOl1dl't�s nesle momenLo__, em vlsLa

elas medi,elas tomadas pelo govêl'no
ing'lês para enJ'l'en Lar o ag-rava

menlo ela siLuarão mundial.

RITZ, domingo
A SENTENÇA

Drs. :N'UNIDS VARELA e ANTENo.a
TAVARES

Advogados
Causa clveis comerciais, naturall·

zações, consultas e pal'ecerl".s

Das 9 ás 12 e das 16 ás 18 hora3

Eseritório: Rua Trajano, n. 33, 1G

andar
CASA

Aluga-se caIU ou sem móveis. ,

Tratar á nua Feliciano Nunes
Pires n. 164.

.----------------------------------------------

Florianópolil>

Maravilhas da adminisfração
udenis'a ...

FALTA DE VERBA ATÉ PA�A expediente sejam concedidas elU

APLICAÇAO DE VACINAS quantidades suficiente para não se

Terezina, 15 (V. A.) - Nota-se esgdtarem nos primeiros meses)de

que é caela yez maior a falta ele re- exercicio.

cursos do Tesollro do Estado, o
---------------

que YI�m prejudicando ex'traor�li- A S. JUDAS TADEU, agradeço uma

náriamente os serviços públicos. graça alcançada
Para mostrar o penuda do govêr- Lourde"

no basta dizer que a vacinação con- Muitu felicidades pe.l�as�i�;;
tra o tifo nas escolas foi suspensa to de seu filhinho I
por não existi�' aleo01 para aplica
ção ,dessas vacinas. Em muitos ou

tros ('asas há serviços paralisados,
alguns por simples falta de material

de expediente.

Mas, não esqueça, que o meihol
presente para 9 seu "PIMPOLHO'"
é uma caderneta do CRl!:DITO
IUUTUO PREDIAL.
............................ ." .. lO"

o comonismo
em PortDga�
Lisbôa, 16 m. P.) - Foi re\'ela

elo que oito funcionários da emis

sora Nacional acusados ele comu�

nistas, foram demitidos sem pro�

cesso. Ao que se anuncia, o Go

vêrno pretende tomar medidas

idênticas em outras repartições.
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se-

o B8TAD) feata.felra 17 de Setembro de ft,48
----------------------------------------------------

---------------------------------------------------

LIRA TENIS CLUBE -- DIA 25 (SÁBADO) ÀS 22 HORAS, RETUMBANTE "SOIRÉE", DENOMINADA "PARADA DA ELEGÂNCIA", EM HOMENA·
GEM À PRIMAVERA; ELEIÇÃO DA SENHORINHA MAIS ELEGANTE; VALIOSOS PRÊMIOS; .VÁRIOS BRINDES; MESAS A RESERVAR NA RELOJOA·
RIA MORITZ, A PARTIR DO DIA 20 (SEGUNDA:FEIRA) -- -DIA 3 DE OUTUBRO (DOMINGO) ÀS 16 HORAS "MATINÉE" -INFANTIL _. DIA 9 DE
OUTUBRO (SÁBADO) ÀS 22 HORAS, BAILE DE ANIVERSÁRIO, TRAJE A RIGOR, POSSE DA NOVA DIRETORIA, HOMENAGEM AO P CONGRES
SO DE HISTÓRIA CATARINENSE, DESFILE DAS DEBUTANTES, ENTREGA DA FAIXA À RAINHA DO LIRA

Curia Metropolitana!
5° CONGRESSO EUCARISTICO

NACIOANL !
Na qualidade de Presidente da.

C-omissão Arquidiocesana do 51)
Congresso Eucarístico Nacional ai
todos os fieis e demais interessados I

que o mesmo se realizará de 28 a

31 de Outubro do corrente ano, na

cidade de Pôrto Alegre, Rio Grande
do Sul. I
Outrossim. comunico as facilida.!

des de viagem, entre outras, as for-I
necidas pela Empreza Turismo,
Pontual-Machsdo-Bensaude S. A.,
com quatro tipo de perígrlnação
a) uma Aérea, em aviões especiais,
a partir do Maranhão, escalando em

todos os Estados; b) uma em navio,
esjsecialmente fretado, e conduzin

do exclusivamente per,'jJrin0s; c)
uma terrestre, prosseguindo de
São Paulo em confortaveis "cní

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 peregrinação.
Evidentemente, poderão os Heis

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

E doi ce, com viagem de auto, onibus,
ncera or I

aviação, etc., na certeza de que o

Tendo necessidade de comprar
nosso Estado, e em particular a

uma ENCERADEIRA ELÉTRiCA, Arquidiocese não deixarão de se

afim de facilitar minha profissão de fazer representar naquela parada \

ENCERADOR, tomo
A

a liberdade de de Fé e demonstração de amor a
apelar para as pessoas de bom co- J dração, afim de conseguir reunir a

Nosso Senhor Sacramenta o.

importância necessária á referida Fpolis, 1 de Março de 1948
aquisição. Muito grato fica-lhes o Conego Frederico Hobold - Presi
Encerador JOSÉ DE OLIVEIRA. d.ente da C. A.

.

NÃO ESQ U E ç AI
A Tinturaria Cruzeiro díspêe ago

ra dos melhores profissionais'd.
cidade para lavar, passar e tingo
pelo sistema suíço.
R. 'I'iradentes 44 - Fone 1022.

· . . . .. . .

Cemísae, Gravatil.j Pijamel,
Meiae dai melhorei, pelol me

Dores preçOI 16 n. CASA' MIS
CELANEA - RuaC. M$lfr ..

Dõ'1'1tCJJf'rrR'·'''\n;....
·

.

C1)1!II DI! I/irol!rr�!!I!Io. da _Ml«m,.

....j@, 1111 doenÇ'll. nerTeGU. @1iIIiut4.
'ára&ali-= •• teMpO, 'do .ulu rw..li'
r4lUalll�li1ta remedihelll. O el!r�ll'.-.I.
r.hf-r4lo, 'nto da ipodnela, li4í ,ri,
"i!'�!!!t�Iea7 01.1 huUrldu!J .fcidM .1
r .'<� Eottf9rmida4011. o !Hr"lce ".
li i;:�lId .

de Doen(.. 1III.Jl.t&Ü it",,1It
II!. -.a A.!IIJbldatbi., II". IIklli.. Kr&
eafb<m�te .� .out.. -.ry�MS �a
�k.�_ !!la Il...� D..4.n II. Pld

SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre
gularidade na entreAa
de seus iorneee.

. ,. .

Para os penoos de fino
paladar Café OUo á

.em par.

• •••••••• 00 ••••••••••••••••••••••

A. Tinturaria Cruzeiro é a que
melhor me serve - Tiradentes,

U

O maior e o mais antigo Clube de Sorteios do Êstado.
Sob autoriznção e fiscalização do Govêrrio Fe deral, de acôrdo com o decreto 7.930, de 3 de

lembro de '[945.
Capital fixo - CrS 200.000,00.
Praça 15 de Novembro - 22 - 20 andar - Florianópolis - SanLa Catarina.
Endereço telegráfico - Cretomútuo "

- Tele fones 1.321, - 1.388 - Caixa Postal n. 5.
Distribuição mensal de prêmios em mercado i-ias DOS seguintes valores:
10 Premio: - Cl'� 0.000,00.
5 Prêmios de Cl'S 1.000,00 cada um (aproxima ções superiores).
5 Prérni os de Cr$ 500,00 cada um (aproxima ções inferiores).,

.-------_._---------- ----_

Balanva automática
Compra-se uma em boas con

dições. Iniormações nesta redação .

." '&1 ........Ibci&.... ta. ____

Quar'o Procura-se ./
I -

um, com ou

sem pensão.
Informações nesta redação.

Seu processo de naturalização
ainda nao foi despachado?

.0RTOA,'Ê(iRE

I
Escreva sem' demora ao EscriLorío Jurídico e Administrativo'

'UA VOLUNTARIOS DA PA:R'A N'" "ANOAR Ga_íxa Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando informac�e�. Es.se Es-
'"''�''''.''' ,a"o., ... , ""�"" �o"c,�� erítorto se encarrega de acompanhar e requerer no Ministér-io 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. easarnento de qualquer parte do Paiz.
C. Postal, 69· Tel. «Protetora»

FLORIANOPOLIS

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

:valiosa colaboração.
Seu Terno tem manchas?
Tinturaria CRUZEIRO
Rua Tiradentes 44

I.
I

••••••••••••• o" •••••••••••••••

CAS'A MISCELANEA dhtri
buídora dOI Rádiol R,':CI A
Victor. Válvula. e Di�og.
Rua Conselheiro Mafra

• ••••••••••••• o. • ••••••••••••••••

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

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

'.., Orçamentes sem compromisso.

I
I

V
\

Ouçam, diàriamente, das 10 às [" horas, as audições da

ZYH .. 6 R8dio Difusora de Laguna,
970 k.ilcciclos onda de 300 metros.

Laguna - Santa Ceterine - Brasil

tempo!
Telefone para a Lmpressore Gre ieú ·Ltda. (telefone

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

-

ao erca

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

RESPOSTAS À CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

FARMÁCIA ESPERANÇA
do Farmaeê.tloo IflLO LAU8
B.g•• AJluuthl ..ri ia na .referUa

lltrocu IUet.1l.IÜ.I • ..traq.iru _ B itiu _ p�
"-rlu - � I'r.u....

eara..... uaIa ........bela .-&ai.....W...

a_

TECHICOS

Ij!VRARIA ROSA
Ruo. Deodoro, 33 - FpoU••
Atende pelo Serviço

Reembolso Posto'

o Brasil J a.ra leu

c: Eunvolvimt!nto

n cessita a e técnico.

todasem a•

. proIiasôea

Livros Técnicos
em geral

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

------------------------------------------------------

ORIENTE racionalmente sua puhlicidade, tornando-a

Iintensa e proficua
Um veiculo de grande utilidade e ao seu alcance lhe é oferecido

pela onda da IYH - 6
RADIO DIFUSORA DE LAGUNA

.. _ .•",:.:.....:::,i t- 970 kilociclos - 309 metros - ...,

IPara dedicatórias musicais procurar o sr. Waldir BrasU, ª R.1l

IFerna:ndo Machado 3.
NOTA: - Estes pedidos deverão ser. encaminhados com $ I

dias de antecedência.

-------------------------------------,

o��
\S

Da Fábrica ao consumidor. -- Grande estoque recebeu a,

Lima & Irmãos» - Rua Conselheiro Malra 35 -«Fiuza
fi ft1m tl�u

.

UI

Fone
dls tri�uidora

r'" l'
f' rH�H�... 1/·.f� ..

--------------------------------�----------------------------------------------------------------------------------------------
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o ESTADO- Sext'•.felra 17 de lelembro de ".8 5

CLUB�

Dr. Lil1df, Ho 4. G. I I
Pert ira 11

Advogado-Contabilisla I,Civel -- Comercial
Conatituiçõe. de lociedad,ee
e .ervi;::ol ccralatca, em geral. IOrganizações contabeí•.
Regilitro. e marcai, diapondo,
no Rio, de correspondente.
E",:ritório: Rua Alvaro de

Carvalho n, 43,
Dal 8 àll 12 horaa.

'l'elefone 1494

. .DR. RAFAEL G CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
)'Escritér:o: Rua João Pinto In.O 18 _. Florianópolis ,
..................................

,Sorveterio .

Vende-se uma em ótimo estado.
Tratar com Haroldo Glavan, li

.:Rua João Pinto n. &. I
Casa-Prc cura-s e I

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.

Coleções
Vendem-se uma coleção de His-

·lória do Brasil dê "Rocha Pom

.bo", uma coleção de selos e uma

coleção de moedas d�_ níquel (3
I

quilos). Preço de ocasiao.

Tratar á Rua Feliciano Nunes
'Pires n. 164.

FRAQUEZAS EM GERAL
'V I N H O C R E O S O TA DO

«SILVEIRA«
..............................

Aluga-se
.

uma casa ele material reccm-cons

:!ruida, sita no Estreito à rua Osval

-do Cruz.
Tratar na mesma localidade à rua

. Cél, Pedro Demoro n. 1.472 .

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

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

Ocasião
, .

UDICa
"Vende-se uma mobi lia de copa com

posta de uma mesa quadrada e seis

cadeiras e "buf'ct" esmaltados; um

guarda-roupa (' "hidct".

Preços de ocasião, por motivo de

<viagem.
Tratar à Hua Jerônimo Coelho n.

1 - Ouar+o n. 19 - Nesta.

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

Oleo de Peixe
cmIPRA-SE QUANTIDADl� E

PAGI',-SE noxr PREÇO. TRA'L\H

Á RUA CONSELHEIRO J\P.FR I. 41.

FLORI \NóPOLlS - CAIXA POS

cl'AL 121.

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

. por intermédio e sob financiamento dos Institutos.

I Planta e ínformaçõas - Rua trajano, :16.

OOZE DE
. \ PROGRAMA DE FESTAS PARA O MÊS DE SETEMBRO

DIA 11 - SÁBADO - SOIRÉE. DIA 19 _. DOMINGUEIRA.
'AS SOIRÉES E DOMINGUEIRAS TERÃO INÍCIO ÀS 21 HORAS.

• ..

Novos !'reios
.

er/ra -grandes.
de tJç_ão ilIág_!Co, f,;;PJ
9Cre 6recClm 00 rna/s <'���.' eJleve lo(pe "�- '/,\\�i' .

,c,�-/
Il, i'

�€.y ::,

�('

Está para chegar - o primeiro e único

novo carro de sua classe, êste ano.

Comece a conhecê-lo, desde já ...
�

IVovos molas espirais
dlCli7lelivs

tfy_dra-CoI1

•

Muito em breve - a qualquer momento - os

revendedores Ford vão apresentar o novo e

grande Ford 1949 .. .'(0 Carro do Ano." Por dentro

e por fora, de alto a baixo, de ponta a ponta,
o Ford 1949 é uma completa novidade.

Atenção, portanto, às salas de exposição
dos revendedores Forel. Seja um

dos primeiros a conhecer

o novo Ford 1949!

/!sseílfo5 com lar9tfra
5u;;óeílle poro 3pessoas

':f1r,o{(/enlos:

• mi
�-/ • dUAI���!Carros para o interior do EstadoRelOJoaria

_
Progretj50 L. o h.orário.dos carro: de �ue é a�ente, nesta capital, a conceituada

de ]UGEND' &> FILHO [firrna FIUza Lima & Irmãos, e o seguinte: .

RÁPIDO SUL BRASILEIRO -- Diariamente - Curitiba 6 horas
COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE RÁPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Joinvile 13 horas

REEMBOLSO POSTAL EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamenle - Brusque 16 horas
Faça seu pediào por carta ou telegrama e pague, cl excessão de sábado 14 horas

sómente quando receber. EXPRESSO BRUSQUENSE _ 2u., 4". e 63.. feiras 16,30 horas
Nova-Trento

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

Ai'ROVAOO PELA SAODE PUBLICA SOB. - 15.1,1925

��
N 10 cr$ 80,00 N. 12 cr$ 180 00

R,elogiO Suíno .istema ROI' Marca novoris cem 4 rubis.
kopt. modelo reailltenta para Mostrador cor de rala,

qualquer serviço. Caixa de niquei
2 mod e lce ; s

í

m p les I) o que N. 12-A cr$ 200,00
ilumina à noite o mesmo com o rncatrodor
CaixCl d e rdquel branco e um ponteiro central

Nossoll I elogiOS Ilao a:ompa·nhadoll dos rlllpectivoll certificadoll
oe ga!'ontía.

PEÇAM-NOS CATALOGOS •• ENVUMOS GRATIS
JUCEND & FILHO

Curitiba Praça Tirodetlt... 260 - Paraná

GRIPE o TOSSE o BROHQUIT�
LABORATÓRIOS PRIMÁ: C. P. 1344 .. RIO

1
I'
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'ÇAS - H. Baume, da Austria.

50.000 METROS - J. A. Ljun
green, Suecia.

SALTO El\I EXTENSÃO - Willy .

PESO PESADO - Robis, Hungr-ia
MEIO PESADO - Wittembcrg,

Estados Unidos.
PESO MÉDIO - Glenel Brand,
MEIO MÉDIO - Dogu, Turquia. PE) - França.

PESO FLORETE FEi.\lf�írNO - IIonaLEVE - Atik, Turquia.

Jae Verdeur, Esl.ados Unidos.

POLO AQUATICO -- Itália.

ESGHTMA

FLORETE l\IASCULr:.\O (EQUI-

:

h

---------------------------------------------------------------------'---------�

Reina enorme

dODIÍngo, do
espectatíva nos

sensacional embate
do

meios esperhvcs locais pela realização, no .próxime
entre Avaí e Paula Ramos, em disputa da liderança
campeonato da cidade ..

�._--
---- ........----

"_ ------=--_.--�-------'

LUTA GREGO-RO:\1ANA
MENS - Inry Nemeth, Hungria. PESO MOSCA _ P. Lombardi,5.000 METROS - Gastou Reiff, Itália.
Belgica, PESO GAlO Jr A P It� -... . e erson,

SALTO COM VARA - Owen Suécia.
Guin Smith, Estados Unidos. PESO PENA _ Oktad, Turquia.

800 METROS - Max Withfield, ESO LEVE - Frei], Suécia.
_Estados Unidos. MEIO l\mmO - E. G. Andersen,

ARREl\fESSO DO DISCO - A. Suécia.
Consoltni, da Itália. PESO PESADO - Kirecci, Tur-

I 100 METROS RASOS, MOÇAS - quia.

I' Fanny Balkers-Koen, Holanda.

I: J 200 METROS RASOS _ Mel Pat-
ton, -Estados Unidos.

_

SALTO TRIPLO - Ahaman, Sue-

Canlone, Itália.
SABRE, POR EQUfPE - II un-

do 1 Campeonato que,' como se sa

be, teve lugar, no ano passado,
nesta capital.
Concorreram ao primeiro certa- to de Magalhães",

_

notadamente 1)$

me trcs clubes apenas, isto é, o que tomaram parte no campeona

"Couto de Magalhães", o "Blurne- to passado, teem, C01110 se vê, uma

nauense" e o "Dias Velho". enorme responsabilidade a CUIll-

Do programa, dêste primeiro' carn- prir, ou seja a' defesa da honrosa

pconato, constaram várias provas posição do seu valoroso clube.

olímpicas, tais como: de fuzil de No Campeonato de Tiro ao

guerra, ele carabina cal. 22 e de re- Prato, realizado o ano passado,
volver 38. cm Blumenau, sagrou-se Campeão
A competição decorreu, normal- o Clube Blnmenauense, sendo que

mente, embora fosse registrada ccr- ° primeiro lugar coube ao desper
ta deficiência pela falta de maior tista É}'Íco Karrnann, com 45 pon-

número ele armas apropriadas. tos em 50 pratos.
Sagrou-se Campeão Catarincnsc Em competições de tiro ao !JI'a-

de Tiro ao Alvo, de 1947, o Clube de to a classificação é individual, en

Caça e Tiro" Couto de Magalhães", tretanto, no corrente ano, haverá

que obteve o maior número de pon- um prêmio de estímulo para o clu

tos, no conjunto das provas, visto be melhor classificado.

que duas das suas equipes, as de re- No primeiro Campeonato de Ti-

}. vólver e fuzil. conseguiram os pri- 1'0 ao Prato o "Couto de Maca-
meiros lugares, Ihães" não compareceu, todavia,

Conquistou o Campeonato de neste estará presente com a sua

Carabina 22, para o seu clube, a equipe, capitaneada pelo despor-

equipe do "Dias Velho", tista José Elias.

POI' haverem conquistado os pri- A animação nas rodas dos atira-

melros lugares, individualmente, i
dores é grande, e nós, dêste i?rnaI,

foram proclamados Campeões Ca-, fazemos votos para que os atirado

tarinenses. de 1947, os seguintes .res de Flor-ianópolis repitam as sua

desportistas do "Couto de Maga- façanha do primeiro campeonato.
lhães": 1en. Timoteo Braz Moreira. o que bem merecem, pelo muito

Antônio Gomes de Miranda e rlr. que veem fazendo em benefício do
'

Modesto Primo, respectivamente, (1(' seu clube.

Campeonato' Catarinense oe' Tir.o
Em edição anterior publicamos revólver 38, carabina 22 e fUZIL de

uma ligeira notícia sôbre a reali- guerra.

zação cio II Campeonato Catari- Pela vitória alcançada no rete

nense de Tiro ao Alvo, que está rido certame, está, pois em poder
programado para ter lugar em Rio do C.," Conto de Magalhães", o ri

do Sul de 1° a 4 de outubro p. -vin-
i
co bronze "Santa Catarina", cuja

douro. I posse definitiva exige três vitórias

corisecuti vas e cinco alternadas,

Essa particularidade esclarece a'

enorme atividade nos treinamentos

por parte dos atiradores que irão

enfrentar adversários p o d e r a

sas, como são os ele Rio do Sul e

Blumenau. Os atiradores do "Cou-

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

campeões
Damos aba .zo a relação do"

vencedoree das diversas procas
das Oiisrunadas realizadas recen

temente ;m Lrnuires:
EM ATLETISMO

Os

Wí nl, Jamaica.
SAL'l'O EM ALTURA - J.

ca.

400 METROS, 'X.\DO LTVRE, ;\10-
tados Unidos, 5.472 pontos. ÇAS _ Ann Curt is, Estados Uni-

L. PENTATLO i\IILJl'AR MODERNO

olimpicos
HOQl'EI TRAMPOLIilr, 1\IOÇAS - Victo-

Inriia. Pela quarta vez. ria Manalo Draves. Estados Uni-
IA1'1S110 (�os.

CLASSE "FrHEFLAY" - Dina- ".00 l\IETROS, NADO LTVRE, HO-
marca, 5.5�0 pontos. . :.vIEl\S _ Bill Smith, Estados Uni-
CLASSE "STAR",� Estados Uni- elos.

,PLATAFORMA - Samm�� Lee,
Grã- Estados Unidos.

,

'100 METItOS, :\'ADO DE COSTA3,
'MOCAS -- Karen Harup, Dinamar-

de 1948 Aproveitando mais esta oportu
nidade voltamos ao assunto para
recordar alguns detalhes impor
tantes ocorridos com a realizaçúo

10.000 METROS -- Errril Zapo
tek, Checoslovaquia.
ARREMEÇO DO DISCO, MOÇAS

- M. O. M. Osterrneyer, França.
3.000 METROS "STEEPLE-CHA-

dos, 5.828 pontos.
CLASSE "S1,VALLOW" -

ALTEROFILISl\lO

dos.
1.500 METROS, NADO LTYRE -

James i\IcLane, Estado's Unidos.

200 METROS. NADO DE PEITO

SE" - S. Sydestrand, Suécia.

400 ME'rROS RASOS - Arthur

Erctauha,: 5.625 pontos.
CLASSE "DRAG_�O" - Noruega,

i.74G pontos.
CLASSE "SEIS METROS" - Es-

- Harrison DiJlard, Estados Uni

dos.

LANÇAMENTO DE DARDO, MO-

Winl.er, Auslralia. Individual - Capitão W. O. Grut,
'100 METROS RASOS, HOMENS na Suécia.

POR P/{ISES - Suécia.
LUTA-LTVRE

fiteJle, Estados Unidos.
400 METROS SOBRE BARREI-

PESO PENA - Bilge,_ Turquia.
PESO GALO - Akar, Turquia.RAS -- Roy Cochran, Estados Uni-
PESO MOSCA - Vitalia Finlan-

dos.
di

ARREMESSO DO MARTELO, HO-
la.

EI-ek, Hungria ..
FLORETE i\IASCULIl\'O -

Buhan, França.
ESPADA INDTVIDUAL - Luigi

SABRE, INDTVmUAL - . Alader
gr+a..

Ccrevích, Hungr-Ia.
HrPl�MO

PROVA COLETIVA - Suécia.
PRO"A INDIVIDUAL - Capitão

Hans Maser, Suíça.
CONCURSO COi\lPLETO DE CON-

eia.

PESO LEVE - Frei], Suécia.
dos Unidos.
PESO LEVE - Shaus, Egito.
PESO GALO - .T. Pictro, Esta
l\lEIO PESADO - Stanazyk, Es-

tados Unidos.
PESO PESADO - Davis, Estados

Unidos.

TROLE - Individual: C')pit:-;o
N b.tl' O t t dBernard Chcvall, França.' p'or OVOS mem res uO epar amen O e

equipe : Estados Unidos. T' -I da F (t OGRANDE p'ih:;l\IIO DÀS NAÇõES' eu � .\1. •

a) Indi"idual - Humberto l\'Ial'iles Pela

,,'esotuçãO.
n. 21. a

Federa-,
Antônio de Lan�. Ribas, ;\I,:,ar? Gon-

C· í 'Or
,. b'P

�
. 'ção Catar-iuense de Desportos de- calves Gomes FIlho, AClOlI \ ascon-

01' e7. u eXlCO' ) OI' equipe -
c, c •

.

•• " •

Ald'r�' ." -.' xiguou para int�gl'.are111 o seu De- c�los, di'. Marcilio H'lota e major o
México. partamenta de 1 crus os srs, Tte-cel. Fernandes.

GINMiTICA
CLUBE ATLÉTICO RECREATIVO OLíMPICO

- ---

HOMR�S - F'inlandia.

I ARREMESSO DO PESO - Wille

Thompson, dos Estados Unidos.
r

:80 METROS SOBRE BARREIRAS,
'MOÇAS - Fanny Blankers-Koen,
I Holanda.
I SALTO EM EXTENSÃO, MOÇAS

\-' V. O. GyamarLI, Ungria.
ARREMESSO DO DARDO - Kaj

r \ J{ou Lavara, Finlandia.
I ARREMESSO DO PESO,

! ÇAS - M. Ostermeyer, França.

l 110 METROS SOBRE BARREI

rRAS - Bil Porter, Estados Unidos.
I MARATONA - Delfo Cabrera,

GENTILEZA
Do Clube Atlético Hecreativo

Olímpico, do Estreito, _recebemosG.
r atencioso convite-ingresso para aArgenlina. Hunter, Af,'ica .<]0 Sul.
!a.

soirée que leval'Ú a efeito amanh� , ,., .. , .. , .. ,., .••

REVEZAMENTO 4x100 PARA
BOLA AO CESTO "DOUBLE-SCCLL" -- R. Bllrnell

em sua sede' social, quando sera

d\.MOÇAS - Holanda. }� t d U'd
e B. Bus-chnell, da Inglaterra. teo1esi.ta a Bainha (b prim.avera .. ,_Gl'.a-" ,Art.-go's .

e uso

I ( REVEZAMENTO !!x1�0 PARA
:,s a os

.

'�U�'�BOL BARCO A OITO - Eslados Uni- . ,.
HOMENS - Estados Umdos. Suécia. dos. CONTINUARA NO OLARIA " dfi.m·e'stl·COII R.EVEZAMENTO .4X!100 PARA 1'IRO CANOA CANADENSE, 1.000 ME- Divulga�se no Rio, que o t�cnico . • H

.

.

Gentil Cardoso permanecera. _no I" .' ,

I i110MENS:_ Estados Unid{)s. TIHO, PISTOLA, 50 :.vIETROS -
'J'HOS A UM REMO - Joseph Ho-

Olaria até fins de 1949, nlP,�,lallk, Voce pud�la ganhar de CI$
I SALTO DE ALTURAr-PARA MO- S. Vazquez, Perú. I

iccck, Checoslovaquia,. 5'42". ";('.IT'7.11.D FU! t "r Iv;r'<llU Op13U<lp 50,00 à Cr$ 100.00 diários, venden-

')AS - Alice Coachman - Estados CARABINA CALIBRE REDUZI- CA�OA CANADENSE, '1.000 ME- '10'" ,,�l'.Alir,,· <lp SOJ�dZlUJ ITlll 0<; do artigos de consumo domestico_

Unidos. '- DO - A. Cook, dos Estados Uni-, TTIOS A DOIS REMOS - Chec1os!o- Informações '!la Praça 1 de No-

'. :MARCHA DE 10.000 METROS - dos. ,aquia: 5,7"'1110. PAULA RAMOS ESPORTE CLUBE vembro n. 22 - 2° andar.

�.i Mikaelsson, Suecia.
.'

PISTOLA, 25 METROS Tiro, "KAYAK", 1.000 METROS A Edital de Convocação I ,
, -

,1,1,500 METROS - Henn ErlCks- K. Isacz, Hungria. DOIS REMOS - Hans Bergland e A Diretoria ·do "PAULA R,\MOS i Aluga se
'

.
.

Natação Lennarl Kling'sLroem, Suécia, 4'7" E. C.", nela presente ed,ítalo de.co.n-I" ',-

I jon, Suecia. ,

.

MARATONA (-12.195 melros) -, 100 METROS, NADO LIVRE, 3/1Q. vocaoão, convida o aLleta proIls510- o prÍmeiro andar do prédj,o

t )elfo Cabrera, Argentina. HOMENS - Wally Ris, Estados· "KAYAK" SIMPLES, 1.000 ME- nal, deste clube, sr. SILVIO COS-
n. 5, da rua Arcipreste Pai-

CICLISMO Unidos. TROS MASCULNO - Suécia, 4'33" 'TIA DA SILVA (Tatú), a aprescn- va

I;�.O()O Metros - França (eqlli��). SALTOS ORNAMENTAIS (TRAN- :2/'10. Lar-se, dentro do prazo, imj)l'orro- 1 ratar à luaArtista Bitten-

1.000 :VIetros - H. Ghella, Italta. POLIl\T) - Bruce Harland, Eslados "KAYAl'" 500 METROS, MOÇAS gÚ\'-el de 30 dias, a contar ela data cnurt, 28,

),11 12 segl1nctos. Unidos. � Kar,en HoI'f, Dinamarca, 2'31" de publicação elo presente edital, ,........................ • .. , ••••

[2000. :\oIetros - "TAMDEM" - 100 METROS, NADO LIVRE, 0/10. .�ob pena de incorrer nas penalida- f' t(er'uzzi e Perona, Itália 55"1/10. 1Il0ÇAS -- Greta Anclerson, Dina- "KAYAK" 500 METROS, HO- des pre"istas pelo Códig'o Brasilei- \J8sa no cen ro
,1':000 Metros - Jacques Dn Ponl, marcia. \fE?\TS - Fl'ecleeikssol1, Suécia, . 1'0 de Futebol.

HEYEZAMENTO 4. x 200, NADO !1'33"2/10. I Florianópolis, 'ii de serembro
LIVRE - Estados Unidos. "KAYAK, 10.000 METROS,

DU-l
de 19'18.

200 METROS, NADO DE PEITO, PI A - Gunnar Akellld e Lera LOlp'ival Lisbóa
!\fOQAS - l\el "nn Vliet, Holanda. Helsvik, Suécia.

�_
Sec'retário

ca do Sul.
PESO MEIO MÉDIO - J. Tor

rios Unidos.

QUATRO SEM PATR�\O - Ilá-

MOÇAS - Checolusvaquia.
_ HEMO

"FlINGLE-SCUL - Mervyn Wood,
Austria,
DOIS SEM PA1'RAO - Ing'laler

ra.

DOIS COM P.\.THi\O - Dinamar
ca.

Soirée da Primavera

PUGILIS:VIO
PESO MOSCA - P. Perez, Argen

tina.
PESO GALO - T. Czik,. Hungria.

PESO PENA - E. Foremcntl, Itá-

De ontem da Diretoria, tenho I) prazer de convidar aos srs. Asso

ciados a assistirem a reunião dansa ntc que realizar-se-á dia 18 de Se

tcmbro de 1948, com Inicio às 21 horas, na qual proceder-se-á a 2:1 vo

tação que elegerá a "Rainha da P,'imavenl".
,

Os $rs. Sócios devem estar quites; servindo de ingresso, a carteil'a:

'soda I ou o talão do mês corrente e par'a as senhoritas, a apresentaçáG
do convite ou da permanente,MO- lia.

PESO LEVE - G. D. Eyer, Afri- Adhemar dos Passos - 1° Secretário.

QUATHO COM PATHÃO - Esta-

ma, Checoslovaquia.
PESO l\lÉDTO PESADO

LEIA!" A REVIST.l\
O VALE DO ITAJAI

:ança.
�!ARATON'A 195 QlJILO;\IETHOS
( lndil'ictLlal: Josef Bcyaerl, Fral1-

r Por equipe: Belgica.

dencia.
Escritório Imobiliárió A.

L. Alves.
I Rua Decco;o, 35.

Vende-se urna, para resi�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



rBST\nn Sexta fe"'- 17�e SetembrO"ta ''"'48 7

Milton Simone
Peelra

Clínica Cirurgica
1\Iolestias de Senhoras

IRURGIA GERAL
Serviços dos Professores Bene
o Montenegro e Piragíbe No

gueira (São Paulo)
onsultas : Das 14 ás 17 horas
ua Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES
etor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
ICA DE SENHORAS - CI
llURGIA PARTOS

gnóstico, controle- e tratamento
ecializado da gravidês, Distur

ps da adolescência e da menopau-
• Pertubações menstruais, i:1�l'l.

lições e tumores do aparelho geui
] feminino.'
perações do utero, ovários, trena-

f'
s, apendice, hérnias, varizes, etc.

rurgía plástica do perineo (ru

�ras)
ISSISTENCIA AO PARTO E Ol·E ..

r RAÇõES OBSTÉTRIC8S
i)ioenças glandulares, tiroide, ová
(,jos, hipopise, etc.)

pisturbios nervosos - Esterilluade
- Regimes.
�nsultório R. João Pinto, 7 - Tcl,
�.461

f, Resid. R. 7 de Setembro � Edif.
Cruz e Souza - TeI. 846.

I _

flOR., POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

, Médico e parteí....

I
1)0 Hospital de Caridade de [<!("

rianópolis. Assistente da
Maternidade

I Doenças dos órgãos internos, es 1C

eialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gían
dulas internas

CJínica e cirurgia de senhoras -

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
mOGRAFIA __:: METABOLISMO

EASAL
HORÁRIO DE CONSULTAS: -,

- "Pela manhã das 10,30 ás 12
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO :

Rua Vital' Meireles u, 18
Fone manual 1.702

RESIDÉNCIA:
�Tenida l'rompowski 62

Fone manual 766
fF

Clínica Médi�a e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ

Médico-Operador_Parteiro

Doenças internas de Adultos e

\crianças
Alta Círurgia - Cirurgia Geral _

Doenças de Senhoras - Partos ....

Vias 'Uriná,rias - Rins - Coração
- Pulmões - Estomago - Frgado

Tratamento da Tuberculose
Pulmonar

Radiologia Clínica (Raios X)
Eletro�ardiografia - Ondas Curtas
Indutotermia Eletro Cirurgia
Ultra-Violeta - Infra-Vermelho

CÓnsultório 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. FLORIANóPOLIS

DR. A. SANTAELA
(Formado pela Faculdade Nacio·
nal de Medic:ina' da Universidade

do Braslll
Médico por concurso da Assístên
cla a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex·lnterno dr Hospital Pslqulâ-
u-íco e Mallicómio Judiciaria

da Capital Federal
Ex-Interno da Santa Casa de Mi·
serlcórdla do Rio de Janeiro
CLíNICA MtDICA - DOENÇAS

N]!;RVOSAS
Consult1'irlo: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de Caro

'falho, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Consultório - 1.208.
Residência - 1.305.

Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL - ALTA CIo
RURGA - MOLÉSTIAS DE SE

NHORAS -- PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi.

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

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

de, rins, próstata, bexiga, �tero,
ovários e trompas. Varicocele, hidre

cele, varizes e hernas.
Consultas: Das 3 ás 5 horas à rua
Felipe Scbmidt, 21 (altos d� Casa

Paraíso), Telef. 1.598
•

Residência: Rua Esteves Junior. 170;
Telef. M. 764

Dr. Paulo Fonte.
Clinico e operador

Con.ultório: Rua Vitor Meireles, 26.
Telefone: 1.405

Consultas das 10 ás 12 e da. 14 ã.
I! hrs. Residência: Rua Blumenau,

I22. - Telefone: 1.620

Dr. Mário Wendhau$en I
Cltftica médica de adultos e criança.

Consultório - Trajano, 29
Telef. M. 769

Consulta das 4 ás 6 horas
Ile.idência: Felipe Schmidt n, J8.

Telef. 812

Dr. M. S. Cavalcanti
Cli�ica exclusivamente de criança.

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 732

DATI LOGRA FIA
Cerrespondencla
Comercial

DIREÇAo:
Amélia M Pigozzi

Confere
Diploma

METODO:
Moderno e Eficiente

RUA ALVARO DE CARVALHO. 65

Arvores frutiferas
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores quatídades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura

H. J. Cipper,
Corupá,
Mun. de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.
Peçam catalago gratuitamente.

Guia do Paraná

CONDUTORES ELtTRICOS
, ISOLIDOS COM BORRaCHA

IIII

",,, ".m \9 ..u .....

s-r••••••

UM CONDUTOR DE QUALIDADE PARA CADA APLICAÇÃO

LOJA DAS CaSEMIRAS
Especializada em artigos par i)

,

homens
RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
CIONAIS" 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
Fava uma visita à sessa Casa e verifique

nossos prevos e artigos·
-

AGENTES

Fiuza lima & Irmão

Viage com conforto
pelo

{(RAPIDO SUL BRASILEIRO»
-

Diariamente entre

Fpulís.v-Itajaí=Jeluvile-Curitíba

BOM NEGOCIO
paT� quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 rende
certa de 10'/. BO ano com recebimento de [uroe mensais.

Informações nesta redação.

IOIIPANIIIA -WANeA DA lAIA-
"ii" .. 117' - :: IIII
PVJlDlel e....

Cifra. de Balaoco di 19441

CAPITAL E RESERVAS
Responlabilidane.
Recete
Ativo

Cr� 80.900.606.30
Cr$ 5.978:401 ;755.97
• 67,.053 . .245;30
• 142.í76.603,80

Sioiltrol pago. DOII últiMO' 10 111105

RelpoDlal ;tidalje.
98;687.816,30

• :76.736.401.306,20

Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ende- Diretores.
zeeos,

,
Dr�"':Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr� PraDclIco

Cada guia é vendido acompanhado de um mapa rodoviário do' de Si/Ani.io Ma..orra,� Dr. Joaquim Barreto de Araujo
Paraná e Santa Catarina. e JOl6 Abreu;

Redação: Rua Prudente de Moraes, n. 626. - Curitiba. '�_:�_ '=,
i

� �"---'-<;'�<Ii&�"".,l'r�__��_""""'_"�",__�""""

Escritório Técnico
Cid Rocha }\marõl
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs. interessados que.

tendo regressado de sua viajem aos.

Estados Unidos da América do Nor

te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro-,

cha Amaral reabrirá seu e&critório'

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

rando continuar a merecer as espe-

ciais atenções de seus amigos e-

clientes,
Pedro Medeiros, Auxiliar

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

SENHORITA!
A ultima creação em retri

�erarite é o Guaraná KNOT
EM GA.RRAFAS GRANDES

Preferindo-o está

acompanhando a moda.
•• r • • • • • • • • • • • •• • ••••••••••••••

o Batalhão 'Barriga-Verd.
rol eoustítuldu de catarlneD8�
destemidos e o "Colégio Bar-

riga-Verde", usará a mf)!�
bandeira.

(·Cunputba .rõ-.Uwo" ..
Co ,� II eM ..."ereIro).

••••• 0 •••• •••••••• •••••• , ••••••••

ARNOLDO SUAREZ CUNEO

Cirurgião-Dendista
Raios X - Infra-Vermelho

Diatermia
Curso de especialização em

dentaduras
Exclusivamente com hora marcada

Rua Arcipreste Paiva 1'. 17 - Te

lefone 1.427

Florianópolis
\

............................ "...

GHEVROLET - ESPECIAL DE
LUXO 1942

Vende-se de 4 portas em exctr

lentes condições, côr verde (duJ16
tonalidades), equipado com Mi..
mo rádio "Delco ", faróis de ne

blina, farolete lateral, ventilador e

forrado com palhinha americana,
Preço - Cr$ 55.000,00. Tratar á
rua Bocaiuva 1, diáriamente até.
ás 11 horas.
••••••••••••••••••••••• o. • •••••••

(

)
FERIDAS. REUMATISMO E

PLACAS' SIFILITICAS

. Elixir de Nogueira':
Medicaçéio auxiliar no tratamento

da liflH.

VENDEM-SE POR MOTIVO DE
VIAGEM

Móveis de sala, em perfeito es

tado e de quarto, 1 rádio marca

Esparto - móveis, diversos reló

gios de, parede antigos, tudo em'

perfeito estado, 1 cristaleiro e di

versas louças e mais alguns ohje
tos.

Tratar á Rua Bocaiuva, 13

TERRENO
Vende-se um à rua Irmão Joaquim,
nest� Capital, medindo 10 x 40 m,

Tratar à/ua Vitor Meireles, n, 39.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Hoje, no passado Vongratulações enviadas a professora'
. A data de hoje recorda-nos que: Antonieta de Barros
- em '1.6 í3, renderam-se . '_'jJ1 Ainda por moti \'0 da

apresenta-I
sos e as expressões. do mais pro

Porto Cah'o, com o seu Comandun- çào dos projel�s d� sua a�toria, u-i [UIH10 agradeci,men,to: l\c�l:eit�S,a'to Pierri Champ Fteury, 156 ho- Assembléia Legislativa, criando as mente, José Figueiró de Siqueira.
landezes; carreiras de Diretor de Grupo Es- Inspetor Escolar". "

- em 1.711, o Capitão Bento Jo colar e de Inspetor Escolar, a pro- "Bom Retiro - A distinta colega
Amaral Coutinho com. '150 homens íessora Antonieta ele Barros, nobre nossos ardentes aplausos e expres
desaloja o destacamento francez na representante do P. S. D, naquela sões nosso f,'ofundo agradecimento
Bica dos }Iarinheiros; Casa, recebeu mais os telegramas se- nobre gesto indicaçâo carreira ins-

- em 1.818, foram concedidos guintcs : petor escolar e diretor grupo, Mário
os predicados de cidade ás vilas ele

"Fpolis _ Efusivas felicitações Ribas Maciel Inspetor Escolar e

Cuiabá, Vila Nova e Vila Boa, pas- suas indicações acerca Escola Pro- professores 28 Circunscrição".
sande estas a serem chamadas :Ua-'

Iissional Feminina e projeto crian- Bom Retiro - Nossos aplausos e-J
lo Grosso e Goiás; do carreira Diretor Grupo, etc. expressão nossa gratidão alto signi-
-em 1,824, o General Francis-

E I I A" f' d indi
-

b e coleza SOA-Cumpr-imcntos. .( mune o cacto ica o 111 icaçao no r "
-

Os trabalhos da sess.;o 'extraor- que se achava investido, de Presi- co ele Lima ,e Si lva, não tendo re-
Moreira". bre criação carreira inspetor esco-»

(Unária de ante-ontem, que foram dente da Junta de Conciliação e cebido resposta à sua intimação
"Videira _ Temos grata satisf'a- lar e diretor grupo. Laudelino Jo-'

presbdidos pelo sr. Batista Pereira, Julgamento, feito o que requer a da véspera, dctermiuou o ataque á
ção em agradecer a V. Excia, o in- sé Novais, diretor, Carlos Blumcm

tiveram inicio, com a presença de suspensão dos trabalhos em memó- Recife, retirando-se os revolucio-
teresse tomado poia causa Inspeto- berg, Alba Silveira Ramos, Dulce da'

12 srs. Vereadores, ás 20 horas. ria do ilustre patricio, o que foi nários que só dias depois se ren-
res e diretores c desejamos que 1)$ S. Almeida, Gilda Silveira, Maria A_

Aprovada a ata da sessão ante- nprovado, devendo ter ciência desta deram;
demais deputados compreendam ::'0- L. Laepcl, Rute N. Z, de Andrade

ríor fOI' Jida a matéria do expedien- homenazem a família do extinto. - em 1.859, no Rio de Janetro,
id d '1

'

T f o es"
• �

mo V. Excia. a necessi a e que ur- II arra ormcna - pro ess I', .

te, que constou de Ofl·CI·OS. A seguir a -sessâo foi encerrada faleceu o Conselheiro Nicolau Pe- -' , C N M Ice em melhoria. Atenciosas Sus. .

ampos ovos - I cus ap ausos.
O único orador foi o sr. Hamil- e outra, convocada para o dia ime- reira de Campos Vergueí ro, nasci- Sólon Rosa Inspetor Escolar, Do c agradecimentos feliz indicaçâo.>

ton Ferreira, do P. S.' D., que co- diato. do em Valporto (Portugal), tendo
A '

1 A hléi
. -

rcir DiretorLaao Almeida, Diretor; Arquimer cs sscm la crraçao Cal' I a I _-sido o primeiro agrfcultor que em �municou à Casa o falecimento, na-
d'A'vila _ Diretor G. E. Professor 'e Inspetor Escolar justa aspiração-terras brasileiras empregou colo- -

quela data, em Pôrto Alegre, de ma-

I
'

f Frei Evaristo". Magistério Catarinense. Sds, Aleixo,'Um asa de UI-ra as nos europeus Rstab('lecendo-os emneira repentina, do sr, dr. Francis- C b b "Araranguá _ Vosso projeto cria- Dcllaglustina, Inspetor Escolar".terras de sua f'azenda de J ica a, "" t-
co de Salles dos Reis, Presidente

R. ção carreira diretor escolar c inspe- "Ibirnma - Professores .êstc edu-
da Junta de Conciliação e Julga- viaja para o 10 en�1:��; 1819, o aviador italiano {ar escolar perpetuará na Iernbr-m- candário congratulam-se eminente
mento desta Capital e- Diretor de Rio, 16 (A. N.) - Informações Antonio Locatellí em seu raid ça Magistério Catarinense a grati- representante povo pela feliclssima :

Secretaria da nossa Faculdade de da Cidade do Cabo, dizem quc já Buenos Aires _ Rio, devido a um dão dos que compreendem, que edu- indicação criação carreira Di retor-':
Direito. Referiu-se o orador aos está pronto para embarque o casal desaranjo no motor do avião, cal' é a mais sublime' missáo. Eu- Grupo Inspetor Escolar justa :1.5-'

cargos que êsse ilustre patr-ício de girafas, destinado ao Jardim desceu em POI'Lo Bélo, neste Esta- gênio Marchetti, Diretor Grupo Es- piração Magistério barriga verde.,
ocupou em nosso Estado, nos exer- Zoológico do Rio. Esses animais do, vindo para esta Capital. colar". Respeitosas Sds. César de' Arauio:
cicios dos quais, quer como Prorno- foram comprados pelo prefeito André Nilo T'adasco. "Itapiranga _ Profunda gratidão Goss, Diretor G. E. Eliseu Guilhe->
tor Público da Comarca de Palhoça Mendes de Morais e alguns dos w -.. ·.-_.-.- .-.- -

indicação Govêrno carreira Dire- me, Fernandes Marques Trilhá . .'\1-'
e, ainda, como Procurado!' da Pro- seus amigos, para serem doados tor e inspetor Escolar. Irmã Acácia merinda Cúrcio Trilha, Nair' Lathí-
feitura de Florianópolis, prestou os ao Jardim Zoológico; E estiveram Agredl·do O maJ·or Kneiss Diretora Grupo Frei Bo!,\é- roi Ribeiro, Gleys Linhares, Edua'
mais assinalados serviços. RessaI- em Quarentena Naquele Porlo A- rio". KoJ�e, Herta Rolbe, professon�<;".,
tou, ao final, a atuação do extinto fricano, para verificar se não eram Sombra "Pirabeiraba _ Satisfação enviar
quando no desempenho do cárgo em pOI'fadore,_; dalguma moléstia. t'illinente Deputada meus veemen-

Rio, 16 (R, P,) - O major Se- ,

[es aplausos e profundos agradecIverino Sombea, Lendo sido teste-
mentos felicissima apresentação As

Illunha dum dp;;astre de onibus no
scmbléia Legislativa Estado, índi

qual foi culpado o motorista, esteye
cação sôbre cl'Íação carreira Dire

na Delegacia Policial al'im de pres-
(ores e Inspetores Escolar. Sds.lar seu depoimento. Depois de
cds. EI'melinoa Bianchini, Diretoradescer, quando já sr encontrava na

rua, um 'grupo de coleg'as cio molo- G. E. Olavo Bilac".

rista, ]}rl'fencellLe à Empresa de "Indaial - Queira Vossência 1'e-

no
Onibus ela Viação Carioca, cercou ceber nosso� agradecimentos indi

o major Somb!'a. e depois de o in- cação aj}l'esenlada Assembléia L�

o'islativa �ôbre carreira Direlpr
Grupo 'Tnsúetor Escolar. Coso sris,
José Vieira Côrte, Inspetor Escolar,
Dilma Silveira WoJff, Diretora Gl'U

po".
"Araquari - Congratulo-me con ,'0<

co preciosa lembrança apresentação
Assembléia, carreira Diretor Inspe
tor Escolar despertanrlo Magisté
['ia Barriga veroe incentivo pros

seguir sôbre carreira e educar ju
ventude para grandeza do Brasil.

Respeitosamente, 'Wilson César Flo

I'iani, Diretor Grupo Almirant('
BoHeux".

'lo,I...6poU'1 17 de Setembro de 1948

Na Câmara Municipal
Suspensos os trabalhos em homenagem ao tlr, Francisco de

Saltes dos Reis, ante-ontem [alecuio

A estrada do Barracão
Iniciados os trabalhos de levantamento
o sr. dr. José Boabaid, Presidente ela Assembléia Legislativa

exercicio do cargo de Governador, recebeu o telegrama seguinte:
"Campos Novos, 16 - Apraz-me comunicar a V, Exa. que foi 1111-

ciarlo o trabalho do levantamento ,da estrada do Barracão. Em nome eh
pOJJulaç:i'o e no meu. próprio apresento a V. Excia. sinceros agmdeci
mentos pelo notável empreendimento que muito contribuirá para o ('n

grandecimento do Oeste catarinense. Atenciosas saudações. (a) Ma noel
Antunes, Prefeito".

Rotary Clube de Florianópolis
Conforme divulgado anteriormente, transcorre no dia oe ho.ie o ,gOj

aniversário da fundaçã'o do Rotary Clube de Florianópolis. Por (�sse
motivo o Clube Pl'omoverá hoje, como parle de seu programa comenlora
Hvo, um jantar no Clube Doze de Agôsto aos seus associados, ao (jua I
acorrerão, tamhém, convidados especiais.

Novas adesões ao P. S. D. amazonense
Perde terreno a coligação que apoia o governador

RIO, 16 (V. A.) - Diz o jornal "A Manhã" o seguinte:
"Segundo informações que nos foram trazidas; clia a ,dia o P. S. D.

do Amazonas vem obtendo novas adesões dos municípios onde elcmen
tos da coligação U. D. N. e P. T. B. lograram pOSIção de man.do nas
últimas eleições. '

Os motivos determinantes desse movimento em favor do P. S. D.
que, por pequena diferença, perdell o dominio governamental naquele
Estado, reside principalmente no

.

sentido municipalista que a hancada
pessedista, na Câmara e no Senado, tem dado à sua atuação, pleiteando
beneficios para as Prefeituras, outrora abandonadas, e obtendo auxi
lios e melhoramentos, que sempre foram ngados ás populações Jo
interior.

De acôrdo com as mesmas fontes, o nlllnicipio de Manicorê nc:!
ba, agora, de integrar-se, total e definitivamente, no P. S. D., com a�
adesões do prefeito, sr. Luiz Roberto Correia, e do presidente da CfI
mara Munieipal, sr. Bernar,dino' José Lindoso, perdendo, assim, a c('li
gação U. D. N. e P. T. B. todos os elementos politicas de que ali dis
punhá.

Torna-se, pois, e�'idente a desaureaação da corl'ente 't
. .

� � Sl lIaelOnl s ta,aliás já cinoida, no Estado ,cio Amazonas".

Londr,e�, lG (D. P,) - FonLe's
beck".autorizadas dizem que a Grã Bre-

lanha insisLe para que seja reali- "Biguaçú - Agradeço e felicito
V, Exeia. feliz indicação Assembléiazado, �e01 maior fiem ora, um no\'o
I e'>'l'slatl'va Esta,rlo sôbre criaC::íoencontro enlre :\lolotov e os repre-
� � , , "

sentantes alia.-Ios, O Chanceler carreira diretor e inspetor escolar

Russo pecliu um prazo para estu- que vem eoncr,etizal' aspiraç�o pro

dar as proposLas aliadas; �'l1'as os fessorado barnga verde. DalI' La80
Tngleses acham que o caso de Ber_IAlllleida - Diretor".
lim já não comporta no\'as prole- "Biguaçú - COIU verdadeira S:1-

lações.
'

i tisfação e reconhecidamente !,(I'ato
pela apresentação Assembléía Le

gislativa Estado oportuna índicação
V. Excia. sôbre criação carreira ..Ii

retor grupo escolar e inSpetor e5-

Previsão de Tempo, até 14 110- colar, que além de abrir novos Jíori�
ras do dia 17. zontes vem constituir vigoroso cs-

Tempo: Bom, com Nebulosidade. timulo aos que militam Ma'gisfél'io
Temperatura: Estáv,el. Catarinense, apresento meus aplau
VenLos: Do quadrante Norte,

sllllarem, o agrediram a �ocos r

pontapés, fugi urlo, porôm, à apro

ximação de oufl'as !wssoas, Rece
bel1flo a qllt:ixa rio major Sombra,
a polícia insLaurou o competenfe
inquprito para al'\ll'ar o fato e dr
ter os motorista� r(';:pon�áYeis pe
lo episódio.

JO.:\Q DAVID FERHEIRA LIMA
e Senhora

participam aos parentes e pessôas
de suas relações o nascimento, a 12

do corrente, de seu filho
:\WHILO

Setelubro, 1948.

4 Grã-Bretanha
insiste

\ERVIÇO DE
METEOROLOGIA

frescos.
'remperaluras exLremas de hoje:

:'Ifáxima 21,3. :'I1íuima 15,0.

NUNCR EXISTIU IGURL

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFlAMAÇOES,
C O C E I R AS"
FRIE,IRAS,
ESPINHAS, ETC.

.
\

"Fpolis - Agradecendo apl'cs(']l-

fação pI'ojeto carreiras diretor e

Inspetor Escolar, faço votos (lllC
a sra. Deputaoa tenhà sempre pala
vras e alos estimulo ao Magisté
rio Catarinense. Prof. Nair I-Iab"r-

"f:I'esciuma -

sen I ido cl'iação
Sua indicarão-

carr.eiras diretO-
rcs g'fUpo escolar e inspetores es

colal' }'cfletiu nossos espíl'itos co-·

mo rcaf'innadol'a seus j11'óposiLoS"
1'l'ajllsLamento situação meril(,l'Ía
class_e a qt\" torlos pel'tencemos. A
ceite eXl1l �são' nosso reconheci-
Illento e \,0'05- para- que sua; in'-ell-'
çpes elog'iú,.;as sejam coroadas p!e-,
[ll) êxifo. S1's, i\farcílio Santiag-o,..
Jn�peLor Escolar e Nicolau .:\'apo-
leão, DiJ'eLor G. K oCl'esciuma".

"Blt�menau - J\fáiima satisfá-
Cão apresenlo notáv,el professôra e

hrilhante deputada müihas since
ras l'eliciLações feliz iniciativa'
criação classe Diretol' Grllpo Esco-'
lal', _.\I.s, sds, JúlIO Canfisano; Di-·
retor Ci. E. Santos DümonL"

A I'al'ang'uá - Ag'radeço doe cora-'

ção l)lagnífica l,embrança. Apl'o\'ei
,to gorai íssimo enseJo, para felici
f ai' benfri f ora magnâriima ·cle\'ado·
ohjrli\'o lei. Respeitosamente, MLl-._
ni]"'.
"Blull1rna II - Direção e Corpo;.

Doccnfe Grupo Escolar Per:lro H

CllmprinJE'ntam !l!'oJ'llnrlamenir g'
tos, ilusl rr professora, \'osso 111
lhante gesto indicação criação cal

reira r1iretor e inspeLor escolar. Di�
['('tOra Zuleika".
"Blumenau - Levamos prezada \('oleg'a nossos calorosos aplausos fe-

liz iniciativ.a proj,eto efetivação di-:
rrLôr.es e inspetores escolares. am
pal'ando assim nobre classJ.! profes-'
sei)' primáTio nosso EsLa",ll. Sds.·
IloclolIo Gerlacb, ,Joaquim Rales•.
JoaQuim Floriani,' Ludwig Emme-

l'ich, Diogo Vàgara;' Paulo Catva-
lho, Afonso'J'tabe; Eéfg'ar Arruda Sa-
101111" Hel'iberto :V[lleller, OrlandO"
M.r lo, Heins Geyer, Armínio l.'ava-
r'es 'Melo, Déspiria .Spit�ides, Hiero-
nides Vfeir:a, Frida' Lieseg'ang, Bej,Ly
Olemenls". -

"Florianópolis, 15 de setembrO"
'dê 194.5 - Prezada coleg'a e emi
nente legisladora: - Associando

,noS' 'aos justos termos cio telegra--
{)ontir.ua na 3a. pagina.

Integrado DaS, f.iJ�ira� d� ,�� S. D.
..

,

RIO 16 (O Estado) - O Sl'� Sllv'lo Moreira Filho, mfluente POhLM!G
no 'Sul c'atarinense, ora integrado nas fílêiras dó o, P: S. D., visitou ôntem,...
em companhia do Senador Francisco G'allotti,' Q eritirtente Chefe daque
le grande partido nacional, Nerêu Ramos, preclaro Vice-Presidente da:'

República, mantendo cordial palestra.
_. __ ' ..__'o _

FRECHANDO •••

Ontem esperamos pelo Di'ário para rabiscar a croniCfueta.
O órgão não apáreceu.,. Tudo '(juanto íamos escrever, pelo
exposto, ficã baixado em diligêncüi .' .. Depois nós conversa".

GUILHEInfE TAL

l
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