
A DATA DE HOJE É ASSINALADA, NO' CALENDÁRIO POLITICO' DA REPÚBIJCAJ PELO TRANSCURSO DO' SEGUNDO
ANIVERSÁRIO DA CARTA MAGNA DA NACIO'NALIDADE� QUE' CONSAGRA, NO' SEU TEXTO, OS MAIS ALTOS PO'STU

�OS DA LIBERDADE E� AS MAIS SIGNIFICATIVAS CONQUISTAS DEM()CRÁTICAS DO GRANDE PO'VO BRASILEIRO'.
CGNGRATULAMO-NOS CO'M OS, NO'SSO'S LEITO'RES E FAVO'RECEDO'RES PO'R ESSA EXPRESSIVA EFEMÉRIDE,
flUE NOS ABRE ENSÊJO' A QUE, ACREDITANDO' INTERPRETAR O'S SENTIMENTOS DE TôDA A GENTE CATARINENSE,
REA�IRMEMO'S' A NOSSA VIVA CO'NFIANÇA EM QUE A CO'NSTITUIÇÃO' DE 13 DE SETEMBRO' ASSEGURARt\. A 'NAÇÃO

UMA FECUNDA ERA DE PAZ" DE ORDEM E DE PRO'GRESSO.
'

'

o Vice-Presidente agradece a O ESTADO
"RIO, 16 - Á ilustrada redação de "O Estado" agradeço sensibi-

Iizado as amáveis expressões com que'me distinguiu por ocasião do meu

aniversário. Cordiais saudações. Nerêu Ramos".

2° - As lesões radiológicas, uma das normas legais, para a criação
vez instaladas tornam-se quase de mais um Grupo Escolar na ci-ta-

sempre irredutiveis. '

I de
de Mafra.

3° .;_ Os Ráios � prepar-am o ter- .HjSTlFICAÇÃO
rena lentamente c, ela mesma for- E

..
'

tI'VC �
111 varres pareceres que "

ma, causam danos definitivos ás honra de exarar na COI�1Íssão de
pessoas sujeitas li. continuadas emis Educação e Cultura, acentuei sem-
sões de suas doses.

pre a simpatia que nutro pela
4° - Em nosso meio-não existe criação de escolas ou melhoria de

recurso terapêu tico algum para os outras em funcionamento, Além da
danos causados pelas quantidades .. -

te nesso I t
, .' _ , " opnuao puramen e pessoa, acen ua-

Presidente: Sr: Deputado Nunes mestre de atividade, não acumulá- ativas de i r rueliaçáo, justificando- t bé
'

h '" '

,
'

va eu, am em, o carrn o "9 gov.r-
Varella - P. S. D. -veis ; se assnn o emprego de medidas 'I li dr

- ,

.

) f'i O'
'

'

no em va 01' rea iza o o que e, e111 o p, T. B., levará a melhor.
Membros: Srs. Deputados ArJl1::Il1- c grati 'icação adicional de 2 '/r preventivas e

de,
amparo aqueles

I
rlti l'

: -

1 ti,

..,

U Ima a na ISC, a aspIraça'o co e I-

do Calil - P. S. D., Ribas Ramos - sóhrc o vencimento··ou salário; que se ocupam ,da Hõngclogia. I tari E tá f'
P. S. D., Antenal' Tavares _ P. S, ti) aposcnatdoria com vencimen- 50 _ Inúmeras t m sid as viti _

va (O povo ca arI.n:nse. ,'s a.. ?r<J
, ,_

e o I I de qualquer restnçao, se constítu-

D., Cardoso da Veiga - P. H. P. ,Q tos integrais depois de vinte cinco mas das h-radiações, desde os des indo mesmo lugar comum, o af'ir-
Braz Alves - P. T. B. <1 nos de ��erviço ou sessenta e ci nco cobridores <los Háios X até os

t
,,' 'mar-se que o de que o povo necessi-

Projeto de lei 84/48, que altera anos de idade. seus mais modestos manipuladoves. ta, aqui 011 alhures, como marco

Para "São Bento do Sul" o nome do Art. 2° - Todos os funcionários 6° - Entr« as vitimas da acão',. , inicial para, o seu desenvolvime'lto
município e Comarca de Serra Al- que apresentarem -í ndiclos de lesões dos Háios H6ntgen, avultam os I�O-

ta. Relator An\en�r Tavares. O pare- radiológicas orgânicas ou Iuncio- mcs dr Alvaro Alvim e Bruno La

cer foi aprovado unanimemente. riais, scrão afastados imediatamente bo, verdadeiros mártires da ciê n

CO:\IlSSÃO DE FINANÇAS, ORÇA- do trabalho. cia médica 110 campo da radinlo-

MENTO E CONTAS DO ESTADO Parágrafo único - Conforme agia.

Presid�nte: Sr.'Armando Calil - caso poderão ser atribuídas outras 7° - Certamente grande n'úme-

p, S. D. atividades, sem risco de irra,dia- 1'0 ,de lesados permanece ainda rles-

Membros: Srs. Raul Schaefer, Es, çi'ies' ou concedida licença ex-ofi- percebido por falta de publicidade
tivallet Pires, Antonieta de Barros, cio pal'a tratamento, na forma da ou por ignorância.

• Biase Faraco - P. S. D. legislação em vigor. 8° - Na Câmara Federal êsse as-

Projetos 71/48 e 74/48. Relator Art. 3° - Os funcionários afasta� sunto vem ocupando a atenção dos

Sr. Hau] Schaefer. Aprovados una- dos de acôrdo com o artigo anterior legisladores.

pimemente. não serão prejudicados em qU::lis- S. S., 17 de Setembro de 1948.

Projeto 70/48. Relatora Sra. An- quer ,direitos ou vantagens de sua Joaquim Pinto de Arruda

tonieta dr Barros. Idem. carreira.. - Sr. Deputa,rIo Hicarte Freitas

,Foi em;iado à Mesa, subscrito por 'Art. 4° - O Departamento de - U. D. N. - Notaudo que onde se

d,,:�rsos ,Sl;S. D.epu;tadOjS, um re- Saúde Pública do Estado disporá achavam, nas sala das sessões, es

«(llerimento profundo que, sen.do de fichas" rigorosamente atualiza- ditos todos os nomes dos munici-

'amanhã dia do segundo aniversá- das, de todos os funcionários bene- pios do Estado, falta o de Vi.deira, Existe em Mafra, no meu fubl-
rio qa promulgação .da Constitu ição ficiados por esta lei. pediu ao Sr. Presidente que o mau- de alunos que agora frequentam cS-

I,'oso e próspero municipio, um Gru-
FI:. ,eral, se telegrafasse a ,�<i.. Art. 5° - Como medidas de profi- dasse inscrever. _colas isoladas adjacentes.

1
'

no Escolar que, abriga mais de 750
Exa�. Srs. Presidente da Nação, do aXJa e segurança dos que traba- - Sr. Cid Loures Ribas - P. S. ' Já ilustre Vereador mafrense, o

alunos. Cada ano que se 11a'>52,
Senado e da Câmara .de Deputados lham em .radiologia, as instalaçi'ies D. - Apoiou o pedido do seu colc- abalisado médico Dr. Haul Bley,

por ocasião de renovação das !1la-

apresentando-lhes congratulações:ia serão revisadas mensalmente, con- ga por achá-lo justo, agregando teve oportunidade de_ apresentar à
triculas, nà:o raro, ou melhor, raras

Assembléia Legislativa de Santa Ca- forme regulamentação que se bai- que o Sr. Presidente fizesse inscre- consideração da Câmara de Verea-
são as vezes em que o Diretor do

tarina. xará nesse sentido. ver o nome do municipio que tem do'res indicação idêntica, uaníme-
, Grupo Duque de Caxias, que é o

_ Sr. Deputado Biase Faraco - Art. 6° - Não gozarão dos bencfi- a honra de representar conforme a mente aprovada, sugerindo ao go-
,

I
nome do 'educandário, nào se vê

P. S. D. _ Encaminhando a votação cios desta ei: Assembléia I'esolveu, isto é, Chape- vêrno a criação de n1ais um Gru-
. constrangi,do a dispensar crianças

elo re(IUerimento enviado à Mesa o a) os funcio.na rios Cjue, 110 exerci- có e não'Xapecó.· po Escolar. E5tou, pois, bem acam-
em avu.ltado número, por falta' ab-

Deputado Biase Faraco, declarou cios de funções accessórias, se expu- A ambos os pedidos o Sr. Ptesi - panhado nesta empreitada e, pelas
. soluta de lugares. Mas, como Ma-'

Qu'e a data era atlspiciosa por assi- serem esporadica ou ocasionalmen- dente atel�deu. razões 'expostas, conto com o apôio
fra é cidade fronteiriça, as crian-

nalar o retôrno de nossa Pátria ao te a emanações radiológicas ou ra- - Sr. Deputado Pro1:ogenes Viei- desta Casa, na antecipada certeza
ças correm para Rio Negro. AIgu-

regime constitucional. dioativas. ra - P. S. D. - Com a palavra, de que o assunto ,dela, pela sua pró-
A �o O G' d E 1

mas lograram conseg,'uir matricula,. .

Prosseguindo, afirmou que sôbre rt. I - overno o ,::.sta.( o apresentou o seguinte tl'abalho, que pna magllltude, não será procras-
,

.

]
sendo que a maioria delas, não. í)e-

os beneficios do regimen tinham fa- regulamentara dentro (e sessenta bem o aponta como um proficiente tinado pelo Pod'er Executivo.
.

1 plorável sob qualquer aspecto é
lado claramente os dois anos trans- .dias a presente leI, calenda ao ne- parlamentar. Sala das Sessões, 17 de Setembro

corridos. partamento de Saúde Pública a aclo- INDICAÇÃO
essa situação. Tão deplorável f[ue de 1948.

Referindo aos graves problemas ção cle medidas de higiene e de sc- Sr. Presi,dente da Assembléia Le-
não necessito de aduzir argumentos Protogenes Vieira

que agitavam a nossa Piítria decla- gúrançá ,do trabalho contra acidcn- gislativa.
e mais comentários em tôrno disso. DEPUTADO ESTIVALLET PIRES

rou que eles não constituiam privi- ,tes. e doenças profissionais como lnd:t�o sejam solicitadas provi- De ,ano p�ra ano se agrava esse De Ct)J1cordia, aonde se .achava

légi'o do Brasil, mas eram um refle- pJ'oteçãO' aos fLínciomirios que ope- dências do Poder, Executivo, no esta.clo de coisas. E se providências em objeto de seus interesses pj'o
xo_ do após guerra que estavalllOS ram em R!iios X e substâncias ra- sentido de estudar a possibilidade não forem tomadas para solução do fissionais, chegou, ôntem, S. Exa'.

,vivendo. dioativas. da criação de mais um Grupo Es- �roblema, amanhã' nem mesmo nio Sr. Dr. Estivallet Pires, ilusfra!'lo

Ao finalizar, renovou o pedielo ,de Art. 8° - Esta lei entrará -cm colar na ci.dade de Mafra. Negro poderá acolher os nossos advogado e deputado eleito PAla

inserção em ata ,de um voto de re- vigor na data de sua publicaçi'ío, Requ'eiro a V. Excia. que, ouvida pequenos de Mafra. Ali, C0l110 em Partido Social Democrático. Tão

gozijo por esse feliz transcurso. revogadas as disposições em con- a Assembléia seja feita a seguinte toda a p;rte, as crianças em ida,df' logo chegou, S. Exa. consciente fios

O pedido do Sr. Deputado Biase trário. sugestão ao Govêrno do Estado: escolar são em grande número. E I sellS altos clev'eres par]amel�tarcs.
Faraco foi unanimemente aprovado. JUSTIFIGAÇÃO Tão logo seja passiveI, se proce- .muito se�satam�-nt� ,os responsáv!:'is I reassumiu, nas Q'iversas comissões

_ Sr. Deputado Pinto de Arrll,dn 1° - Numa sala ra,r1ioscópica, da aos estudos necessários, rlentro pelo enSJJ10 pnmana local, cuicla- de qtle faz parte, o seu lugar.

Rio, 17 (R, P,) - Estamos segu
ramerite i nrormado-, que o (,e!leral
Xíendcs de Xlor-ais, PrefeiLo cario

e progresso é de escolas v e estra-
ca, acaba de convidar o Coronel

das. - Qualquer govêrno que se UillH'do :.\farinho para ocupar a

dedique à ampliar ou abrir escolas secretari a do In íer ior ela Prcf'ci
e que rasgue estradas para todos os LuJ'u. ,.\p p,.; a I' de não ter respondi
quadrantes do seu Estado terá o do ainda o convite, a divulgação
aprêço de todos os cidadãos e gran- drssa 110licia CallSOL1 a menlOl' re
gea"lo titulo de benemerência j'Ú- pel'cLls,;iio nas círculos políticos da
blica. - O progresso penetra e se cidarlp, de yez que o sr. Marinh.o é
espraia ao longo das rodovias, co- sllplen'!'e de senador do P. S. D .. e

1110 a instrução se il.issemina c elf'lllenlo de !lrestig'io na no\'a ge-
resolve problemas vitais para a ração pessrdista, desfruLando reais

IÍação com o estabelecimenot ele es- simpatias por parte da população

o MAIS ANTIGO DIÃRIO DE S.ANTA CATARINA
e D. Gerente: SIDNEI XOCETI - Diretor Dr. RUBE�S DE ARRUDA RA)IOS

Diretor de Redação G'CSTAVO NEVES

Faleceu o' cardeal
Garlos ,Rossi

'

Proprtetãrto
Praga, 17 (U. P.), - Foi rr-vela

cio (rUe quinze dos mais alLos di ri

gentes do "Sokols" renunciaram,
em sinal de protesto contra o ex

purgo comunista. Entre os dern is

sionarios figura José 'I'rusb la r, dr>

setenta c oito anos, conhecida 1'i

herméticamente fechada à prova gura que passou quatro anos nos

de luz branca artificial ou natural, campos de concenLração nazistas.

sem aeração, com algumas dezenas Cidade do Vaticano, �7 (U. _P.)
de contagiantes respiratórios e uma - O Vaticano anuncia o Faleci

'ampola de Raios X, que emite ra- menta do 'Cardeal Ha!'faeilo Cal los

diações, os manipuladores estão 'Rossi, secretár io da Congregação ria

constantemente expostos a perigos Igr-eja do Consitór io.

decorrentes das suas atividades pro
fissionais.

Ino XXXV I florlanópoUs- $��ªdo 18 d. Setembro de 1948 10.347
•

Na Assembléia Legislativa
__-_-_-..r-. _-.-.....-_-_ .-_-_-.-_-.-_ ----••----

, Indicações.�Projetos aprovados.
Presidente: SI'. Deputado Saulo - P. S. D. apresentou o seguinte

Ramos - P. T_ B. trabalho:

Secretários: Srs. Deputados Pinto PROJETO DE LEI
de Arruda e Alfredo Campos - P. Concede direitos a funcionários

S. D, públicos do Estado que manipulam
COM.ISSÃO DE HEDAÇÃO DE LEIS Ráios X e substâncias rádioativas.

"Pela manhã de ôlltel1l, sob a pre- Art. 1° - Aos funcionár-ios púhli-,
sidência do Sr. Deputado Hiba"s iCOS, que trabalham diretamente com

Ramos reuniu-se esta Comissão, ela- Ráios X e substâncias radioativas

borando a redação final· dos pro- serão concedidos os seguintes direi

[etos ele lei ns. 22/48 - 59/48 - tos:

()1/48 e 58/48. a) regime de quatro horas diá-

CO:\-IISSÃO DE CONSTITUIÇXO E rias de trabalho;
JUSTIÇA 11) férias de vinte dias pai' se-

colas. Por igual, o problema da saú

de, por decorrência natural, melho
ra e se firma em bases de ineon
transtável solidês, quando é escora

do em alicerces çstrutllrados pela
iq.�trução popular.

o preencbimtoto das.
vagas comODistas

,

Rio, 17 m. P.) -:<\ Comissão de

Constitu ição e Justiça ria Câmara
va i reunir-se hoje para apre
ciai' o projeto e emenda de Gllsta
\'0 Capauerna referentes ao preen
chimento das vagas dos reprosen
tantos comunistas que tivéjSlm cas

sados seus mandatos em conse

'qüônoía cio cancelamento do reg'is
L1'o do P. C, B. pelo Tribunal Elei
tora I.
Dum modo geru l o problema es

Lá resumido em duas fórmulas:
.:\ do '1'010 em branco e a do YO�

to nulo, 'a' primeira beneficiará
exclu-i vameute o partido major-i
tári o, enquaulo a segunda rcssal
vará a proporcionalidade dos par
Lidos. A posição do P. �. D., é co

nhecida. Sua' direção nacional de
fende o p rtucípio do voto em bran

co, o que -trará praticamente a

maioria das cadeiras nas vagas
tanto no Congresso Nacional como

grande número das Assembléias Lo

gislaLivas Estaduais. Duas ou Ires

secções do partido apenas ser i am

prejudicadas com a adoção dêsse
cri tér io. Entre essas destacam-se o

Rio Grande do Sul e Bahia. No :-;ul,

Para Secretàrio
do Interior

carioca.

rão de reservar os lugares para os

seus, o que é de bôa politica.
O novo Grupo de Mafra seria si

tuado nas imediações da Igreja ma

triz e receberia grande quanti.dcHie

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Informações
Boraria das empre ..

-

sas ' rodoviarlas

ExpreaSo Slo Oistóvlo - La&'Uaa
7 horas. '

•

Auto-VlaçAo ItaJal - ltaJal - 111 bel
I'U.

Expresso Btl1BCluenaa - Bruequ. -'
16 ,horaa. '

.

�S!lO Brusquen•• , - Noya Tnnte
- 16,30 horas_ �

Auto-Vlaçlo Catar1nen.. - JoinVUt
- 'I hol'all.

,

Auto-Vlaçlo" Catarln_ r- Curit.liba
-' II hora",
Rodoviérla Sul·BroU - p� .Alecr'

- 3 horas.
Rapldo SuJ.BrasUelro - Jom� -

As II e 14 horas,.

I- TERÇA-FEIiRA,

Auto-Vlalllo, Cata-rifienH - P&-to .Ale-
,

gre - 6 horas.
Auto-Vtaçko Ca,tartnenae - CUritiba '

'_ 5, horas
Auto,Vlá9Ao Catarlnen.. - JoinTIJ.
- • hora•.
Auto-VlaçAo Ca�nen.. - TlJbarlo

- 6 horas.
Expresso Silo Crt.tóTlo - � -

7 horas.
Emp�sa Gl6rla - lACUD& - 'l�

e 6'ia horas.
Expresso BruaquenM - BnlIQU. ..;.

16 horas. '

A-)to-Vlaçlo ltaJa1 - Itajal - _li Jlo.
�

A �
5 �Af!I1�!':a.BI"asuelro - JomTIJ. - li

,Segura Oçi:l1".:QUARTA-FERA
Áuto-Vlaçêo catarlnente ourWba

d-,5 horas.

OS aviêesAuto-Viação C&tarln_ JOlnTllI! Vende-se uma com 8 comparti-
- II horas.

mantos situada em terreno deAuto-Viação CatarlneDMI LafrWUI
•• - 6,30 heras.' O riçor das provas dos aparelhos 20m x 13m na rua Osvaldo Cruz,� III �fld�o���.BrasUelro -,' JolnvU. - •• em fase de eeperimerüação

.

Estreito, distante da praia 75
� Expresso São ÇrlstoTao .... Lalr\llla -

BURBANK _ E. E. U. U. - metros.
� 7 ����SIJO BrullQuen...\f_ Bruaqu. - (8. r. J.) - Um dos principáis
.. is horas. - motivos do enorme desenvolvi'I AutG-ViaçAo ltaja1 - ItaJaJ _; 111 ho- .mento da navegação aérea nestes

j r.Jijxpresso. Brul!<luense - Nova Trento ultimos anos 'é, inconLeslavelmen
- 16,30 horas. te, o exLraordinário rigor com queRodoviária Sul Bl"asil - Perto .Alegre os maiores construtores de aviões"_ � poras.

QUINTA-FEmA procuram tornar ca.da vez mais
Auto--Vlação Catarlnense PGrto seguros os apareLhos, não descu-

Al�e - 6 horas. rando os menores detal'hes. ParaAuto-Viação C&tarlnens. Curitiba
se ter uma ideia do ponto até- 5 OOI'llfl.

Auro.Vlação, C&tarinenae JOlnTUe, aond,e vai �sa pre0'0upação de se-
- II horas, gurança, basta por exemplo, que
,Auto-VlaçAo catarinense - Tubarão se saiba que as deco'la,gens e ater-
- A�t��f:ÇAo C&tarlnellMl _ Laguna rissag'ens de todos os aviões da
- 6,30 hora7s. _ Locklheed em fas,e de e'xperimen-
Expresso São CrlstoTAo - Laguna - tação são fotografadas üom a [lre-7 ::::êsa Glória _ Laguna _ ti 1/2 cisão de 1.100 de seg'undo, o que

'e 7 1/2 horas. se consegue PÇlr meio do emprego
Expresso BrusqueIlJOl! - BruBClU. - de uma tela especial de arame e

18A���iaçAo ltaJa! _ ltalal _ 111 ho- uma câmera ·cinematogTáfica 10-
ras.., calizadws no teto de um hangar de
Rápldo Sul Btasllelro - JoinTlle - l8 '14 metros de altura, numa' fábricaS e 14 horas. desta cida·de.Empresa Sul Oeste Ltda - Xapec6 - Ú

Recentemente, essa câmai'a foi- II horas.

SEXTA-FEmA usada para fotografar as provas
RodOTlArla Sul Brasll _ P&-to Alegre do gigantesco' Lockheed Consti tu-

- 8 horas. tion da Marinha.
Auto-VlaçAo CatB!"lnense CUritiba ,Co'nstruido pelos técnicos de

- 5 horas. I
Auto-Viaçlio C&tarlnense _ JolnVUe instrumentos do corpo de enge-

- li horas, nheiros de prova de vôo da Lock-
Autb-Viação Ce-tll;rlnense - La&"Ul18 heed Aircraft Corporation, ,esse

- 6,30 horas. equipamento consta realme'nte de�
7 ��f:s�sSO Slio Orlstovllo - Laguna -

uma leIa c�rva de arames llorizon
Autõ-Viação Itajal - Itajal - 111 ho- ta'is e verticais e que mede d,oisraso metros e oitenta centimetros deExpresso BrusquenslI .t.... Brusque altura e vinte metros atrás da tela16 horas.
Rápido Sul Bre-!lllelro Jolnvil. e dela distante seis metros.'

às 5 e 14 horas. , Uma lente teles.cópi'ca de quatro
Auto-Yiaçlio a�u!�nse _ Curitiba polegadas. e um quarto é assesta-

- 5 horas. da para o avião entre 550 e 650
Rápido Sul Braslle1ro - JOlnTUe - metrOf;> adiimle. Tudo Se acha delIs 5 e ]9 horas. tal modo disposto, que quando a- II horas.

câmera colhe. uma fotogTafia doAuto-Viação Ca�arlnense -. Jolnv1le.
_ 6 horas. - avião na pista, os arames numera-
Auto-ViaçAo Ca.tarlnense -- Tubarão dos e uma fita cronométri'ca são

- 6 ho'ras, também fotografados. Isto permi-Exor'lSso Slio CrlstovAo - Laguna
7 horas. ' te uma determinação matematica-
ExpreS80 Brusquense - Brusqu. mente rigorosa das caracteristi-14 horas. d d I t' d

. Auto-Viação ItajaJ _ ltajaJ _ 13 ho.
cas e eco agem e a ernssagem e

ras, quallQ'uer av�ão, o que era impos8i
Expresso Brusquense - NOTa Trento vel quando se utili'zava uma câ-

- 9,30 horas. 'mera de mão:
e �xfí;s��r�6rla - Laguna - ti 1/2 Os arames verLilcaÍ's marcam sec-Sexta-feira ções de trinta metros da pista e

CRUZEIRO DO SUL - 7,20
...__ .. ,w,�_ ,-----'-----�..

os horizontais 'indicarn a altitude
NOrte' em secções de oiLo e deze eis me-

I
Lros.PANAIR - 10,40 - Norte Dr. (LARNO G. A fita cronométrica acha-se co-

VARIG - i1,40 - Norte GALLETTI locada 113 base da LeIa e marca clé- NAVIO-MOTOR "ESTELA"
p-t'\.-NA1R - 13,50 - Sul

.

A D V O G A D O
cimos de segundo, sendo pasta em maxima rapidez e garantia para transporte de lIuas mercadorias'

S 'b d movimento I)or um relóg'io-motor A Florianétpolis CARLOS HOEPCKE S. A.a a o Crime e cf".l elétrico. As fotografias 'feitas com
__.::.:.:g:.e:.:n::,t:.e::._s_e_m _

�:��IRO 1��OSUL SUli3,55 COD;::�::��:ç�i;ad.. ���etadi,��al�bi��emP,e��i,��ociJ�: Carros para o I·nterl·or do, \Est�'dD:Norte Titulo. Daolarat6rlol do avião e mo'stra rigorosamente
o tempo e a di.sLância necessários

dDomingo Elcrit6rio e' Reaidencia para a decolagem e atenissa,gem, O horário dos carros de que é agente, nesta c,apital, a conceItua aJ'
PANAIR - 10,40 - Norte Rua Tiradent•• 47. bem como onde pode o aparelho firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:CRUZEIRO Do SUL - ii,OO FONE •• 1468 I passar sobre um obstáculo de 16, RÁPIDO SUL BRASILEIRO -- Diariamente _:_ Curitiba
PANAIR 1350 S I metros de altura, uma das exigên- D :PII)O SUL BRASILEIRO _ Dl'arl',aluente _ Joinvile_�'-===_ _::.:.::':'::_i'�U=-'__�_�=�:::==::::::�========� cias da Administraçào da Aero- LlJ'.

nautica ,Civil. EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque.

Efeitos produzidos por altera- cf excessão de sábado
ções na posição das hélices, mOi?- EXPRESSO BRUSQUENSE -:- 2a., 43• e 6a• feiras
r�s e "f1aps" pouem também �ser

Nova"Trerrtorigorosamente obsen)ados.
Outra vantagem do referido E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - gac. e 6a� féiras

equipamento -consiste na facili-
dade.p� .. ra.pide'z cóm que são inter- T'"errenos em. Co'quel-lOSl'lretados os dado.s d'as provas.
......

'TINTURÀitÜ·'········ Vendem�se diversos, com chácara, á beira-mar; diretamente O�J

Só a "CRUZEIRO" Tira- por intermédio e sob financiamento dos Institutos.'

dentes, 44 ' Planta e informações - Rua trajano, 16;'

, ,

,
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Ano .... : ....... Cr$ 100,00
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c-s 35,00
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Viacão Aérea
"

Horário
Segunda-feira

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

�orte

, I

Terça-feira
( \ \J,,�LR - 10,40 - Narte

f\lJZEIRO DO SUL - 12,00
!Norte
VARIG - t2,30 - Sul
PANAIR - 13,50 - Sul

Quarta-feira
p,ANAIR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - H,OO

:Norte
VARIG - 11,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

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

Norte
CRUZEIRO DO SUL

13,55 •

15,30
eul,

'!

nteí»

99,00
45,00
25,00
9,00
0,50

-

A DIVULGACAO
Revisia do Paraná para e Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural
Economico Financeiro

Publicidade mensal. - Âssinaturas e Anúncios.·
CAIXA POSTAL, 775 CURITIBA

Relo;oa'ria P,rogre';so
de JUGEND- � FILHO

COMPRE SEU_RELOGiO PELO SERVIÇO DE
, REEMBOLSO POsTAL

Faça seu pediào .por car,tq ou teJIilgroma e pague
,

.ómente quando receber.
t.

I NOVA BUBS'l'A!NCTA RADIOATIVA.ARTIFf.CIAL

- Na .í'ornal ha atômica, fonte
aparentemente perene de novas
descobertas, outro mistério qUi-

I mico vem de desvendar-se ante á�
pesquisas <Cientificas. O actinio
substância radio-ativa que se a<cre�
ditava o' ultimo elemento passiveI
de ser isolado em quantidades vi.
síveis, foi criado artificialmente,
na pi Lha atômica, extraído ao ra,
dio, Em seguida ao radio, o actí.
nio gasta a meLade da sua energia
em 13 anos � tempo bastante Pa.
ra seu emprego antes que se de.
sintegr-e pela radiação. Os dois ou.
Lros e lemen los radio-ativos. naíu,
rais (astatina e francio) desinta,
g rarn-se tão' r-apidamente que se
afigura impossivel venham a ser'
jamais crfados em quantidades
ponderaveis.

O acLinio é 3.000 vezes mais es;
('50 artificial, embora em quantí.,
dades microscópicas, parece mais
casso do que o radio e sua produ
prática do que' a sua busca em e5-;t'1r1o nalura l. A descoberta do ac
Unio artíf'icial, importante do- pon-
1.0 de vista cientifico veio acres
centar outro membro á f'amrlia dos
elemen los desintegraveis.
A descoberta foi feita por' 2f

universidades americanas e anun
ciada na reunião anual da Socie
dade ,ºuimica AI�icana, em Chio.
cago. Foram também descobertos,
Ires elementos de rápida desinte
graçâo 'da familia do ací.inio. c..
(Usis)
................................. ·.e

Pracislos
Es�rit6rio recém organízado,

precisa de "pracístas" para traba-'
lharem nesta cidade e no interior.
com artigos de fácil venda, e com'

boa margem .de lucro.
Informações á Praça 1� de No- ..

vembro 22, 20 andar, das 8 ás 1%:.

N 10 cr$ 80.00 N. 12 cr$ 18000
R.elogiO Suino .,iatema ROI. Marca nevori. cern 4 rubia.
kopt. modelo reaiahnh para Mo.trador cor d. fOlIe,

qualquer .erv\ço. Caixa de niqueI
2 �od.lol; .impl.a i • o que, N. 12-A cr$ 200,00

, Uumina à no't. O me.mo com o moatrador
Caixca de niJ(uel. :br�co e um pont.iro central

No..o. r.lo�o. .ao acompanhado. do. r.'pllctivo. c.rtificado.
,

(f. ga"antia.
fEÇAM-NOS CATALOGOS •• ENVIAMOS GRATIS

JUCEND & FILHO
Preça Tiredellt.. 260 -,- Pcraná

ftéro Clube de Santa 'Catarina
, \

VÔf)� � dp lnstrução e trp1oampnt3'

A DIRETORIA

6 horas·
horas,
horas·
horas,
hora,s.,

Terã'o reinício no dia 20 do corrente as ativida.des dê�te
aéro-Clube.

Os iúteressados deverão tomar conhecimento das instru

ç'ões aprovadas na últillJ,a reunião do conselho- diretor, as quais
àcham-se fixadas no angar e na séde social à praça 15 rl.e No
vembro n. 22 - 2° andar.

Segundo as instruções acim� referidas só serão permitidos
vôos aos pilotos ou alunos que �enham feito a�ttecipadamente ()

depósito correspondente.
Florianópolis, 6-9-948.

,Empeza de navegação I

0'1-1 E RE M

,

Curitiba

CASA

12,10 horas,..

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

Câmara na. 11,) Nesta.

I
'
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HA QOIS ANOS: NA DATA QU E ,A1\'IANHÃ DEFLUE, ERA ELEITO' VICE-PRESIDENTE DA RE

PÚBUÇA, O' PRECLARO CA'fARINENSE DR. NERÊU RAMOS. NES�A ELEIÇÃO� A ESMAGADORA

MAIORIA DOS REPRESENTANTES DO POVO' BRASILEIR01 CONSAGROU NO EMINENTE llDER

J NACIONAL,
O MAIS FECUNDO DOS ELABORADORES DA CONST,ITUIÇÃO BRASILEIRA.

Ainda o injusto ataque
Hospital «Nerêu

o sr. dr. Már-io Wendhausen, dignissimo Diretor do Hospital Ne

r êu Ramos, acaba de receber o seguinte telegrama:
"IBIRAMA, 17 - Peço aceitar e transmitir ás Irmãs e funcionár lcs

as minhas expressões de solidariedade em facé do injusto ataque qne

sofreu o modelar estabelecimento a cujo corpo clinico tenho a honra

FlorJan6polls, 18 ele Setembro de 1948 de pertencer. (a) Antônio :Muniz de Aragão".
-------------------------,---------------------------------

WASHINGTON, 17 (U. P.) -- CAUSOU A MAIS PROFUNDA C9NSTERNAÇÃO, NOS MEIOS POLíTICOS INTERNACIO-
NAIS,. A NOTíCIA ONTEM V�ICULADA AQUí, DE HAVER 'SIDO' ASSASSINADO', NA PALESTINA� O' CONDE BERNADO

TE, MEDIADOR DAS NAÇÕES UNIDAS NO' CONFLITO' ÁRABE-JUDEU.

. O Dia da Independência em -Canasvieira Vivendo a éra prehislórica
o Dia da Independência foi co- entoando h inos patrióticos e can- várias criança, que declamaram

_ , . ,

'

memorado feslivtt'menfe em Canas- çõcs chicas, sob aplairsos da popu- poesias patrióticas e alusivas [\0 Nas furnas de Abraao vwem, duas [amiluis pobr�s sob ,a: pedras
vieira. A população, com entusias- lacão. Dia da Pátria.

' de uma grande gruta.-Vtstta de socorro e dtstnbwçao de

'IDO e -civismo dignos de salientar-
•

Ilustrando esta nota, que põe enxoval e roupas pela Associação Espírita «Berço de Jesus»
"

Existe, aqui, na Ilha, a, célebre moranuo sob o této lar-go e rocho-
"Pedra do' Paraiso ", que fica no so de uma gruta, não somente um,

alto do morro como uma jóia da homem, mas, duas famílias! Acres
natureza. Seu nome é simbólico, cia a ci-cunstância de ha ver nas

pois fica perto do céu. Sob a gran- cido ali sem a menor assistência,
de pedra, que se estende como um urna criança. Movida mais peja pie
této, mora um homem e de lá n-ão dade do que pela curiosidade, Já
quer sai!'. Não paga casa, diz êle foi ter a diretos-ia da Associação
e, por isso, vive bem. Realmente só Espirita "Bêrço de Jesus", cujos
pode vivei' bem o pobre que não, beneficios que vem prestando às
paga aluguel. Esse homem não pro- crianças pobres recenascidas e de
fessa o moderno naturismo. Vive assistência à maternidade desvali
como qualquer um de nós. Há, po- da, sito justamente conhecidos por
r ém, no vizinho município de São todos, Fomos também como repor
José, a ',' Gruta do Abraão", um

I
teres, verificar a autenticidade da

pouco. antes da� Campinas. Lugar notícia e em companhia das scnho
aprazivc l e cnero dos maior-es e n- ras componentes daquela Associa
cantos; quando, ainda, nossas ção Espírita, vimos isto: - Debai
praias não eram frequentadas, as x o de um grande této de pedra, da
"Grutas" eram o ponto predileto maior de tôdas as grutas, que se

para co nvescotcs c passeios fami- assenta sóbre outras duas pedras
liar�s, Xlais de uma geração se di-!menorcs. a pobrcsa com

- ajuda de
vei-tíu naquelas plagas e até CLlPi-,' Deus_ improvisou um JaE' Cen;andodo teve ali um prolongado rei na- os vaos do pequeno chão, reslsten-'
do, pois muitos namoricos começa-I tes Ió l has de piteiras! Alguns pa
ram naquelas praias c acabaram nos velhos COlUO a substituir pare
em casamento! Agora, os teml)OS! dos, clUi)ora pelos. dcsvãos e bura-'
mudaram e com eles tudo mudou! cos penetrem borrifos de chuva e
A grande e incomparável lei cha- vento. No chão esteiras velhas, ve
mada "Necessidade", que supera lhas camas e um bêrço rustico C()
qualquer das outras leis, achou que mo a mangedora em que nasceu Tc
não pusera Deus, ali, aquelas gru- sus. Ao lado no concavo la rgo de
tas, para serem apenas, um ponto uma pedra pequena, os gravetos da
ele recreio, para os que se divertem lenha sêca e uma chaleira de ferro
e, nem mesmo para serem admira- para o café ralinho. Vivem ali Joa
das como obra da natureza. Aque- quim Manoel Vicente e sua mul her
las pedras tinham maior e melhor Conceição Maria de Jesus e mais ..

finalidade e se transformariam três filhos menores de nomes João
mais tarde, como hoje já acontece Valda e Vilson, êste último nasci�
em habitações para os pobres e es- do 'dia 4 do corrente, ali mesmo,
quccidos, dada a apertura da vida tendo para assistir-lhe o nascimen
presente e do Irresolvível, aflitivo to uma "curiosa". A parturiente
e

_

torturante problema das habita- passou otimamente bem já estando
çocs, entregue aos seus afazeres e o "a
-o homem, bem que poderia irni- roto dormindo o bom S0l10 dep�is

tal' os seus irmãos primitivos, que de bem aleitado pela nutrição ma
também mora vam em grutas na- terna no seu bercinho feito de tá
quele bom tempo em que nem' havia boas de caixão de querosene Não
casas e muito menos, senhorios pa- É' tudo. Mora ali, também, um cego
ra cobrar-lhes alugueres... Não de nome Miguel Vitorino e sua
seria simplesmente como não o é companheira Pauli na. À n-rcunta
agora, uma imitação essencial das que fizemos si estavam satisfeitos,.
atividades cognoscitivas dos brutos recebemos esta resposta: - "Deus
mas, o resultado de uma necessida- fêz estas pedras para agasalho dos
de humana e evolutiva. Esse ho- pobres" I Era' a resposta da conf'or-

Prof. Julieta de Brito rncm, feito à imagem e semelhança mação que põe alegria nos olhos

f q
de Deus tem direitos iguais entre dos que sofrem. Feita a visita 1'0-

como as
Pro. ndina da Cunha Brito si e quando lhes falta êsse direito ram dístribuidos pelo "Bêrco de

todos os meios para garantir su� J Jesus" um .enxoval composto de
liberdade e mantença de família '�rin�a e uma peças de roupinhas
são postos em execução. Foi por mtelrarnente novas, cobertor e 30'a-

isso, que tivemos notícia de estaI' I Continua na 2a. pag�

Prof Eflozina Cunha da Costa ciaram os escolares, bem

Magna. professoras.
As escolas estaduais e municí- À f'ren te da residência

pais, concentradas ali, deram uma ferido Intendente, cse fizeram ou

nota ele regosijo ás celebrações, vil' muitos oradores, entre os quais

Proj. Dilma da Cunha

se, I'Plll1ill-,;;e no ponto central da
Iaco l lrlad o, oride prestou homena

gens á Pátria, assinalando' a Data

Prof. Istatilina de Brito Cunha
Nesse di a, foi prestado ao sr.

Francisco Germano da Costa, dig
no Intendente distrital, expressiva
homenagem popular, a que se asso-

Prof. Maria Brito da Costa

em destaque, a maneira hrílhante
.eorno o povo de Canasviei ru feste

jou � Data '\ifag'na do BrasIl publi-

do re-

camos .os "clichés" das professo
ras que organizaram as Iestivida
eles e ás quais se deve o sucesso e

significação elas mesmas.

Dep. 4rmaD�O Canl
No próximo dia 19, o povo Iagu

nense prestará grande homenagem
ao deputado Armando Calil, seu

ilustre representante na Assembléia

Legislativa Estadual. A rúanifesta

ção em aprêço, que não 'se revesti

rá de caráter politico, constará de

uma churrascada oferecida pelos
operários e um banquete de inicia

tiva dos comerciantes e intelectuais
,
IIagunenses.

ção das Associações Rurais do Es
tado de S. Paulo, já receberam
mais 250 jeeps para

.

a lavoura.

'fmanhã são recebidos cinqüenta
lavradores no Porto de SanLos pa
ra tomar posse dos seus veículos.

PASTA DENTAL
ROBINSON

SeDtenciado� pedem indulto
Rio, 17 (A. N.) - 'I'amhem os cio de ser concedido amanhã um

detentos elo presidio do Distr-ito indulto ou anistia geral. EnLl'elllll'
Federal dirigiram um IJnga memo- Lo, 0_ Conselho Penitenci:itiu eVJ
rial à ,Câmara elos Deputado�;, pé- Distrilo Federal, ,até agora, nenhum
dinclo sua inLerferência ,i0l1[0 :lO conhecimento oficial tem sô!rrl} o

, Prosidente da República ]]1) s'�nti- assunto.

---"

Irrompeu a luta I
em Jerusalém
Amman, 17 (U. P.) - Em todas

as frentes de Jerusalém, irr-ompeu
esta noite a luta sob 'Os olhos elos
observadores das Nações Unidas,
que nada pudel'am fazer para evi
tar os choques. EnLI'etanLo, as in
formações da cidade Santa indi
cam que aincla não se trata duma

-' ação ol'gan'izada.

"

l.
}
,

.-

,FRECHANDO
o Diário de ôntem, veio com uma coluna inteira para mos

trar quanto lhe desagrada aos escreventes e ao partido de que
é órgão, qualquer alusão ao descalabro administrativo que vai
pejo Piauí. Quer o jornaleco oposicionista que as misérias cere

brais do Governador udenista corram à conta do Legislativo. Em
Minas, entretanto, o sr. Milton Campos não. dispõe de maioria
na Assembléia. No Rio Grande do Sul, por igual, o sr. Walter
Jobim também está, nas mesmas condições. Ne,11l por isso, as

policias gancha e mineir-a assassinam, pelas costas, pobres co
JOllQS ou míseros lavradores, pelo crime monstruoso de serem
testemunhas em um processo eleitoral, como ocorreu 110 Piall f.
Nem por isso, êsses Governadores organizaram uma guarda
civil, recrutada entre delinquentes notórios e cangaceiros desa
piedados, como .ocorreu no Piaui. Nem por isso tanto em Minas
C0l110 no ,Rio, Grande, as decisões d� Justiça deixaram ,rle ser

acatadas, sem que Juizes de Direito fossem obrigados a deixar
o cargo, por falta de garantias, corno ocorreu no Piauí.

Culpar os deputados pelos desmandos e pelos crimes ele
uma guarda civil, contra cuja manutenção esses próprios elepll
tados se batem, com risco de vida, -é narigada que só ocorre aos
narizes que espirram pelo Diário.

•••

GUILHER:VIE TAL
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Nervo's- üeblfl
.

tados
•

Provocam
ltil Heurasthenia

1�1,,1m

NAO DEIXE QUE o EX
CESSO DE TRABALHO
DEBILITE Q' SEU ORo.
GANISMO, PORQUE o
CANSAÇC PHYSICO
E INTEllECTUAl o
LEVARA', FATAlM�N.
TE, A' NEURASTHENIA

A beleza é
obrigação.
A mulher tem obrigação de ser

bonita. Hoje em dia só é feio quem
quer. Essa é a verdade. Os cremes

protetores para a pele se aperfei-'
.90am dia a dia.

Agora já temos o creme de alfa.
ee "Brilhante" ultra-concentrado
que se caracteriza por sua ação ra

pida para embranquecer, afinar
refrescar a cutis.

Depois de aplicar este creme, oh
serve como a sua cutis ganha um

ar de naturalidade, encantador á
..ista.
À pele que não respira, resseca

e torna-se horrivelmente escura. 'o"
Creme de Alface "Brilhante" per
mite á pele respirar, ao mesmo

tempo que evita os panos, as man

chas. e. asperezas e a tendêncía.cpa,
ra pigmentação.

'

O viço; o brilho de uma ,ele vi
va e sadia volta a imperar com o

lIlS0 de) Creme de Alface "Brilhan
te". Experimente-o.
E um produto dos Laboratório!

Alvim &: Freitas, S./A.

II ()s primeiros symptomas da
,
neurasthenia são geralmente a

I insomnia, pesadelos, irritabili-
.

idade, dôres de cabeça e ner-

I vosismo. Ao sentir quaesquer
i destas manifestações previna-I '

! se contra as suas consequen-
,cias. Trate-se imrnediatamen-

· te, com um remedio de effeito
· ,positivo e immediato. Não

i 'lomê drogas perigosas. Vigonal
! oi: O remedio indicado para
.iqualquer caso de neurasthenia.
,'Vigonal revigora o organismo,·

restituindo ao fraco as forças
-perdidas e a energia da juven
ftude ãs .pessôas exhauridas,

Vie'onru
:"

FORTIFICA E DÁ SAÚDE
,....boratolioa ALVIM & FREITAS • S. Poulo

,,.,., ..

Cabelos ;Brancos 1

Sinal de velhice
A Loção B,.ilhqnte faz vai.

tar a ciJr natural primitiva
(cCl.tanha; l.ura. doirada ou

nelJra) .m poueo tempe. Não
, tintura. Não mancha e não
.uja. O .eu u.o ii limpo,
facil e agrq,dável.
A Loção Brilhante extingue

a. co.pa•. o prurido, a .ebor
rhéa e tado. a. afecçõ.. pa
ralitária. do cabelo, anim
como combate a celvícíe, re

"itálizando a. raiz•• copila·
re•. Foi aprovada pelo Depar
tamento Nacional de Saúde
Pública.

; &i" "'ijÇ1'

�
·

ais doil
E (fi

COMPRIR TUDO
NI

.

MESMA cisa

•

•

"

- é mais conveniente
comprar tudo na

'.

. A.

e ecenomree

casa ,Çarlos Hoepcke

PARA A AGRICULTU�A

Veja, nesta lista os artigos de que necessita e procure' conhecer os nossos preços

PARA A INDÚSTRIA

•

Amplo e moderno sorrirnen
to de máquinas e ferrarnen
tas agrícolas: tratores es

peciais para hortas, aradc-,
grades de disco e dentes.

Máquinas e -ven-no para

extinção de gafanhotos,
formigas e outras pragas.

Mangueiras Goodyear.

• Dispomos da completa linha
das famosas ccrreias e mano

gueiras Gcodyear. Motores
Diesel. in iustriai s mar iti
mcs <" geradores. Material

p-ira' construção. instala

ções s n it àri JS. banheiros,
etc .. Ter r.os par s lelos. baq-
cada. e máquinas para os maIs variadcs f'ms,
Fôlhas de serr a para engenho, braçais para aço
e metais, -circulares e de fita,

PRODUTOS DOMtSTlCOS PARA TRANSPORTES

II
Desde fogões de todos os

. 'tipos e equipamento para,

'. cozinha até produtos para
o

_'
toucador, drogaria e perfu-

.

maria e um variadíssimo es-

toque de artigos finos para
_._ ....__ . E!".��entes.Filtros, geladeiras,

máquinã� e rádios das me,
.

Ihores marcas. Secção d. fazendas e artigos de con
I

fecção, copas para c huva , capot s. encerados, etc,
Mangueiras Goodyear para Jardim.

A�tom6vei�. caminhões, ca
mione tes, Possuímos um

corn r l eto estoque de pneus
Gooriyear especiais para
(ada tipo de serviço. Cãma
ras de ar, correias e baterias

Goodyear. Ferramentas e

mac .co- até 5 tone adas,

PREÇOS CONVENIENTES
P A' R A, A T A C A O O E VA R E J O

,.

CDRLOS HOEp·eKE S.I.
COMÉRCIO E INDÚSTRIA

,

Matri;z:: Florlcnópolis _ Filiais: Blumenau - Jecçcbc" - .Jotnvll'e - lages
laguna Ô, São Francisco 20 Sul - Tubarõo - AGÊNCIA EM SANJOS -

ESCRIlORIOS EM SAO PAULO, CURITIBA E R,IO DE JAlIEIRO

..
� ARMADORES. COMERCIANTES· INDUSTRIA,S

Transporte de cargas e passageiros entre os portos de l.aguna e Rio de

Janeiro - Fábrica de Pontos I/Rita Maria/I - (Pregos de ferro)

I�PORTAD.ORES E ÀT�CATISTAS
Fo&.ndas - Ferragens - Máquinas - Produtos Quimicas e Farmacêuticos -

Telegramas "HOEPCKE"

.. :-
.

AVó! MÃE! FILHA! TODAS DEVEM USAR A

(O REGULADOR VIIÚRA)
.

A mulher evita dor-es:

A!-IVIA AS CóLICAS UTERINAS'
Emprega-se com vantagem para com-

•

bater as irregularidades 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 '2!l1

toda parte. (87297)

.

.

'.

.••• '

••• t. • • • • • • • . • • • • • •
':

,

.••..••.• ·9 ..•.•••••••••••••••••• �

UNHosDALVY
-G'fNliJND IPR'"ODUro, DO BRASIL

,I NO. 101 lLn� H O (E AL G. "O A L V Y''' S. A.

I

TOSSE o 8R'ONQUITI
lABO'RATÓRIÓS PRIMÁ: C. P. 1344 .. RIO

IOIIP� ·AJ:IANfjA BA Im
bWli _ 1"7' - ":1 IIII
PC-QI8I • 1BlI .

Cifrai do Balanco di 1944í
/

.

CAPITAL É RESItRVAS
RespoD Iabilidarlel
Recete
Ativo

Cri
Cr$

80.900.606.30
5.9.78�401 ;755.97

67..053.245;30'
142.í76.603,80

«

•

Siniltrol pagol nOi 61timol 10 anal 98.:687.816,30
Relponlal:. ;lidadel • :76.736,401.306,2'0

Diretorell
Dr:""Pampbiio d'Utra Preire de CatValboó J?r' Prancllco
de Sá, Anilio M.llorr.,� Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e JOl6 Abreu.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



EXÜl.
� CÔRES

(R.50.00
.����f1.=

Dr. Antônio
Modesto

Médico

Formado pela Faculdade de

Medicina da Bahia, Chefe dos'

serviços de Radiologia do Hos

pital de Caridade.

ICursos de especialização no I
Rio e São Paulo e de aperfei- I
çoamento em Buenos Aires e

Montevidéu.
Especialidades:

'RAIOS X
RADIUM

RADIOTERAPIA
Exames radiológicos do Es

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

liares e Urinárias.
RADIOTERAPIA dos Tumores
- Câncer - Inflamações -

Doenças da pele - Hipertiroi
dismos - Reumatismos -

Disturbios da menopausa-c-ete,
Atende' diáriamente no HOS-

PITAL DE CARIDADE.

Representa'ções
;00 Pracis1a

Oferece-se para Laguna e Sul dh

i\ 3�stado, QferLas com detalhes, à

.Caixa Postal nO. 109

Laguna - Sta. Catarina

• •• •••• ..,. ,e ••••. • ••

Cartas para Chefe de Escritório,
·�aixa Postal, 139, mencionando ha

,Ililitacões e pretenções,
Guarda-ú sigilo.

m

•
•

DESE.NHO, TECNICO
CURSOS INTENSIVOS POR CORRESPONDENCIA
Desenho de Arquitetura ;_ Desenho de Propaganda

Desenho de Maquinas - Desenho Topografico
INSTITUTO TECNICO OBERG

Rua 7 de Setembro, 41-A Caixa Postal, .3455 - Rio - E. F. 008

Envie este anuncio e terá urna mensalidade gratis.

J
"

iJ /;,
I

Muito em breve - a qualquer momento - os'

revendedores Ford vão apresentar o novo e
, --,

grande Ford·1949 ... "O Carro do Ano." Por dentro

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

Atenção, portanto, às salas de exposição
dos revendedores Ford. Seja- um
dos primeiros a conhecer

O novo Ford 1949!

Como vai ser o novo
fORO 1949!
Está para chegar - o primeiro e

� carro de sua classe" êste

Comece a conhecê-lo, desde já ...

único
ano.

í'

..

'- -
.

\ �
I
i

I·
�
(_

J

•

-'-
'�.'

,
,

! ,'!

Serviço /Nacional de Aprendizage.m Escritório de
.

Industrial [Senaí] Advocacia
DRS. I

Departa'mento Nacional dos Estados do, Paranà José Pinós Pereirà
Sebastião Adroaldo 'Pereira

e Santa Catarina
De ordem do Sr, Diretor Regional do SENAI, para os Estados do Gabriel Peretre Borges Fortes

zz:
e Santa Cat�riJ;l�,. faço �úbli:o' aC!1ar"se al�erta a inscrição pa-j Rua Vil1ário José Inácio n. 358

ra .concurso de Escriturário-Datilogr-áfo deste Serviço. Porto Alegre _- Rio G. do Sul
A insorição estará aberta até as 11 horas do dia 18 do corrente, sá- ••••••••••••••••••••••••••••

bado.

)
•

1l0vas molas /rase/ars
,",,'-� Para-flex.

jJoralelas ao chaSSIS, .

fl'lC71S rlex/ve/s. er/ra -1oí7gas
e extra -/odes

•

em seu futu ro

/!Iovas e ma/ores

Jot7elas-pOlsogem "

cerco crê 2melros

Cj'l%oclraclos de area
envldroçada v

,
'

/lsseí7fos com Iorgt/ro
st/;;àeí7fe paro 3pe.550aS

. /'nr;Otf/enfas :
,

o Mau Es tar do .Figa co - ene�va, depaupera

A DIspepsia imped9 a Cls.hü'ação do. alimento.;
I f,az emagrecer

A Prísão de Vt':ntre_atr'ophi.a o .cereb rc, faz perder ta
. rnemorra , enerva ,e emhrutece a.

lua. vitimai Ford V-8
Vende-se um usado, tipo FUR·

GÃb.
Ver e tratar na Cia. de Cigarros

Souza Cruz - Rua João Pinto, 16.

Os interessados poderão obter as informações necessárias, diária

mente, das 8 ás 11 e, das 13· ás 17 horas, na' Inspetoria de Ensino do

SENAI, à Rua Marechal Guilherme n. 23.
MILTON MARQUES DE OLIVEIRA - Inspetor ele Ensino

OOMERCIA.NTE: 8. 1UIl u

Yro à .Biblioteta do Centro Aea-
46mioo Xl dIe.F�o. Coa

tribulru, ....im, perfi !l' ruf1lL\.·
e.(o cultural dil. eataria.....
te amanhA I

As pilulas do Abbade Moss ,

formuladas exclusivamente para
L combater as molestias do figado,

estomago e intestinos, fazem

desaparecer em pouco tem po, o

mau estar do figado, a dispepsia
e, a prisão de ventre.

PIIJUü?\S 00 ABBADE MOSS

QUER VESTlR·SE COM CONFORTO E ELEGANCIA 1
A

Mello
PROCURE

Alfaiataria
. Rua Pelippe Schmidt 48

..

�O' Sa)!ão j

"VI'R<iEM ESPECIALIDADE"
elA WETZEL, �:NDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca regia:

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA
..

..

I
I I

II
II

'f
! I
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Na
nhã

maior e ma!s empolgante batalha do ano Avaí e

a liderança do .campeunate de profissionais. E'
.

nante em torno do \sensacional

Paula I Rômos
índescrítível o

'embate.

decidirão ama-
�
.. .

entusiasmo rer-

I

�'EbTADO- sábado 18. �e Setembro' oa 't948
--------- _---'-,--- --_..__... _ ---------------------------------

4

18 DE SETEM,BRO - em 1,835, deu-se a prirneira
A da/a de hoje recorda-nos que: escaramuça que 1l11ClOll a guerra

C
-cm 1.615, ÓS holandeses que civil no Rio Grande' elo Sul, com o

amp�OD,ato dos Jogos gnarneciam o Forte Mauricio (Pe- nome ele "farrapos", saindo f'erido

Ab -I du Intert
SITAR O BRASIL n0(10), 110 Rio São Francisco, ca- ,o Major Visconde de Camam�;er.os O nrertor pi l ulararn com o seu comandante - em '1.836 o p rimei ro tenenLe

Como vem acontecendo todo o boas condições higicnieas ficando "Samuel van Koyn aos sitiantes co- Cai-los Rose ataca Oeiras. no Pará, '

I Londres, 15 (U, P.) - O "Evc- I I I C 't:" 'I' l' d 8000" binteresse despertado pelos JOCiOS a seu cargo a conservação deste I manr ar os pe o ap i ao .xico au

! que
éra def'en ida por ca a-

I ning
.

Standard" informou que oABERTOS DO TNTElUOR cresce de material. bem como do local onele Ar-anha Pacheco: nos":
G I d quadro do Arsenal, campeão da Li- 1711 I 11'" e t I'

'

1 83� P' d A L
.

ano para ano. .ranc e nume,J'o e,' estiver alojado,
- em

"

i i , 08 i-a cess S re o -

I
- em . I, o a re n oruo

cidades do inter-ior elo Brasil, dés- Cada Delegação flê\'erá trazer ga de Futebol da Inglaterra, preteri- naram á casa que haviam perdido' Feijó ('!emitil1-se da Regência do-

d A L' D" C'I I de fazer uma excursão ao Brasil, no 11 a vespcra 110 I))Or1'0 do I iV'I'all1E'11 I
"

e o .",mazonas a e o J�lO ',fane e c o roupa de cama para os scu.s mte- c • "
. -'

. -

mpemo;

Sul, está solicitando informações giantes. verão (em meados) de. 1949.
.

lo;
.

- em 1839, no Maranhão, du-

sobre os JOGOS ABER'J'OS DO IN- Oorrerá por-conta das delegações .

- em '1.755, em Tomár, nasceu ranl e a guerra dos "balaios", tra-

'l'ERfQJt e qual a Ioima de se pro- a de�p. ez� com. alim,entação.
'

,

I T�l pret.ensà'�, S�Il·gi(�1 '(,I,c lima pa- 'I'ornaz AnLon�o de.
Vila Nova po�'-I varam-se peque.no.s co.

mbaLes em

cessar as inscrições. Carla Cidade insori l a nos JOGOS .lestra entr e o manager do Sou� íugu l, que 'Vel.u a ser o sexto MI- Mariqu ita e São Pedro ;
Neste Bolelim, vamos dar em ABERTOS DO INTERTOR, deverá thampton, sr. Dodgin, e o "rnaua- n isl.ro da Gueria do ]:3l'asil, nomeá- - em 1.854, á vila de PcLrópo lis

resumo o que todos querem c pte- indicar à C. C, O, um represenLan- ger
" da equipe campeã, sr.' Tõm cio por Decreto de 30 de Novembro recebe os predicados de .Oidade ;

,

cisam sabei'. Le a l'im de tratar de assuntos de 'Whittaker. Dodgin, depois de cio- de 1.817, Faleceu em 16 de Maio de - em 1.919, nesta cidade e em
•

Os JOGOS ABERTOS DO INTE-
I seu Interesse c acompanhar os ser- giar a acolhida que teve no Brasil, 1.839; sua nova séde à Praça "15 de No-

RI-O H, constituem uma. g' r a n d e "iças prepa rator-ios. opinou que WJüttaker deveria pro-
- em 1.8'10, o Chile proclama a' vernbo ", reuniu-se o TnsliLuLo His

OLTMPIADA, a maior que já se 1 (Do B'olelim Oficial do XIII curar um delegado brasileiro a-fim- 51)a inclependencia; tórico e Geografico de SanLa Cata-

org-anizou na America elo Sul ,-I Campeonato dos Jogos Abertos do de saber da viabilidade de tal ex-
- em 1.82:3, o Principe D, Pedro rina, sob a presidencia do Capi-

Desle grandioso Campeonato po-: 1 n.Lerior). cursão, assinou um Decreto, referendado Lão-tenente L�icas Boíteux e
. Se.,..

dem participar todas as cidades do
I

POI" José Bonifácio, criando a Ba n- I
creLariada pelo Major Fernando

inter-ior do Brasil. II('UO sera 8u�.peDG"'O' e o "vaI' multado delra c o novo Escudo de Armas
I
Machado. Tomaram posse os Coro�

Do seu programa, constam as 11 . li (\ II li do Brasil Independente; neis Hipolilô Bo iteux. Rodolfli!
seguintes modalidades, lodas para I Para a sua temporada em Cano- salvo autorização do .clube a quc p , -em 1.835, a Vilã Qe ,Cacho�il'a, Batista de Araujo e Drs. Ivo

ambos os sexos: - ATLETISMO'-I inhas o .Avaí solicitou licença ao 'pertence o jogador não é permiti- na, ilha Marajó, Ipi atacada pelos d'Aquino e Francisc.o Xavier Ro

BOLA AO CESTO - NATAÇ.:tO - I\Paula ,Ramos para incluir em seu da a· inclusão em jogos amistO�Qs "calJa.nos" que :wraru repeliel�s pe- drig'ues de Sousa.
VOLt:IBOL - TENIS -

XADREZ.j eSqL1lold�ão principill o profissional OLI ensaios de jogadores pertencente los Majoré� Lobo d'Anvers e An- I Nessa sessão foi -inaugurado o

- Ha um numero Iimiladb de i11.s- Ivan Vice�te de :Nle,lo, pertencente a outra entidade esportiva. Jonio ele Lacerda 'Chermont, da l'eLralo a oleo do Primeieo Presi-

ci"ições individuais em «aíJa mo-' ao Campeao da CapItal. Guarda NaciçHlalJ ' denle ela Pl'Ovihcia, Dr. João All-

falidade e somente p\)derá parLiCi-1 A ,licença foi n,egada lllas meSmo No caso do joga<;jor reza o [1ft. - em 1.837, no Rio de Janeiro, tonio R.odrigues de Carvalho;·
par defendendo as cores ,esporLi- i ,'ass.j.nl, Ivan excursionsill com a,dele- 310 do Código;�13rasileir.o de Fllte- falecen AnLonio Luiz Pereira da I
vas da cidade, ,o amador que em- 'gação do Avai, chegando mesmp a bo1.: Tom�r parte em c.ompetição Cunha, 'M.�rquês de Inhambupe, I 20 DE SETEMBRO
pregar as suas atividades na cida-

I
ser alnçado pelo grêmio àwr'ra T;1as amistosa ou ensaió de outra entida- enLão Presidente do Senado, na:-' A da�a de ho:ie recorda-nos que:

de, no min,imo, num' periodo de 6 duas parti,das' e'fetuadas naquela ci- 'de .esportiva ,que não ·a sua, salvo cido na Bahia em 6 ele Abril de,
_ em 1.645 o Capitão Simão

'(seis) meses, anLerior,es a data do: dade serrana. autorizaçã'o escrita: Pena-Suspensão ;1.760; Mendes tomando por abol'dagem.
inicio do XIII CAMPEONATO DOS II Desta f.orma, l�an c o, Avaí ]ll- até 30 dias ou multa até Cr$ 300,00. -:- em 1.860, em São Paulo nas-' na bana de Caluama, um paLacbo
JUGOS ABERTOS DO INTERIOR, fringiram" o CódigQ Brasileiro de I Art.' '312 _ Suspensão até 90 dIas ceu ,José ria Cosla Carvalho, !\la r- holandês, deixa livre a passagem

Oomp solicitar inscrição I,Futeb.ol e deverã.o ser punid.os. ou multa até Cr$ 9'00,00. Art..324 quês de Monte Alegre.e .Senaelol' -para ,as tropas ,brasileil'a-s \coman-
A �Comissão 'ele Esporle_s da. lo-I Nos termos do art. 296 .o Avaí s·e- _ Suspensão até �O dias' .ou ll1l;lta do Império, e faleceu na Bahia. em dadas por Vidal de -NegTeil!b e

,!3alidade, no 'Estado de Sao Paulo rá lllultado em Cr$ 800,00, p.ois ate Cr$ 900,.00. 7 de Fevereiro de'1.796;
.

Fernandes Vieira que desembàl'ca-
ou a Prefeitmra Municipa1 nos (l,e- I - em 1.865, o Coron,él AnLonio I'am na Tlha de Hamaracá. Hellri-
Jllais Estados, solicitam ,inscrição -: .,.••J'••••-:._;.••......-� -.-•••_ � Estigarribia com 515 homens, .·CIu·e Dias :ficara em Recife eoman-·

da cidade por oficio dirigiclo ii. CLUBE ATL:tTICO RECREATIVO OLíMPICO Baneleiras e 6 canhões, que ocnpa- dando os 'sitiantes'
COl\HSS.�O CENTRAL ORGANlZA- vam lJrLlg,'uaia.na, rend.eram-se na I' - em 1.6!l7, Ch�gando de Gl1r�l

...
�'

.

O TO DOS Soirée da Primavera d D P. 1DORA DO XrrI CAMPE NA , pl'csença do rmpera 01' ,. ,ec 1'0 pá O Capitão-mór do Pará, Seba�.:;.·
JOGOS ABERTOS DO IN'l'ERIOH,

.

De OrdeI,TI .da Djretori�,_ tenho o prazer de �onvidal: a�s srs. Asso-, n, ao Exél'cito Brasileiro sob o Ilião ele Lucen'a de Azevedo, mar ...

Paç',o ]\Klln"I'pal - SANTOS - EsLa- 'clados a aSSIstIrem a rClIllla.o dansante que realJZar-sc-a dIa 18 de Se- comando do Ceneral Barão de
I

1 d
.

l J ,.. d., u .', ,., .• 'a
( , .

, , C 1011 e ·encon '1'.0 aos 10lan eses.

do de Sã.o Paulo, - Nesle . oficio, tembro de 1948, com IIllCIQ as 21 ho.ras, na qual proceder-5e-a a 2' vo-' POl'lo '\legre· ,\
d d' V 'I' G ' •

-

J d' "R' J P
. "

' • �, .,G"{lman a o� por ane e1 0('8, (,e-
"evenl ·ser ,l'ndI'''adas 'as modalida- taçao que e e"era a alUla da rImavera.

em 1866 na campanha do \'\. d 'd ]\,r' , d"'LI U • ,. ,...'.
- ,<, < sa oJan o-os e· �alaCa1'l, ellOIS

d,es de J'fue des·eJ'a parLi,üÍI)ar. � Se ,Os srs. S.oCIOS devem estar qUItes; servll1do de lIlgress.o, a carteIra Parag'IJai, mOl'reu .0 Barão ele Via- . t I t
.

" .

I t 1- d' tI' t
- � de . angren a, II a;

a Comissão de EsporLes 011 a Pre- SOCla O�l o a ao o .[lles c.orren c e para as seIl1ontas, a apresen açao mão; I -'em 1.711, o Ri.o de Janeiro
f 'L

-

d
'

part'c'pal c.om
do convJte ou da pcrmanente.

- em 1.911, a Força Expedicio- \ ., d'
-

francesa deel Llra n�l� :seJar ,

I I <
•

;
•

Adhemar dos Passos _ 10 Secretário. rendel\,se a expe l({llO
a represenLaçao da CIdade, podera' mírio Bnlsilei I'a conqll.istOll, estll- DllgLla)\.Trou,in;
credenciar um clube local para re- -,.-••••:. .,..,. -.- - - -.- - 'V'.n penela vitól'Í.a .em Camaiol'e, na

_ em "1.,83'5, inicion-se no nfOt

presenta-la,

M..
,.

d
campa111t::l da TLália; Gl'ande do Sut-·a revolllção farrou-'

De posse do oücio, a CCO, r.n\�ia-

ln Islerlo a Rerona'ul'l·ca - ,em 1.94,6, foi promulgada a pillla qu,e dut'ou dez anos;
rá à cidade inter,essada,' Lodo o ma-

,
'JI. . '.

vio'enLe Conslituição da Hepúhlica _ ,em 1.836, o Prim('LJ'o tenenle'
-lerial ne\cessario à efeLivação c!a dos Estados .Unidos do Bl'asil. ela Al'mada Carlos Rose Lom,ou·
inscrição da cidade, bE'm como a O

·

t" lé D +n t d andEcleeece. -aclBn4

indicação das taxas a ,('I'f'm. pag'as, uln a /Jona I( rea · eStocamen o a 19 DE SETEMBRO

pois, nos JOGOS ABERTOS, as ,ta- B�se 4ére'í) dLl' FJOrl·8nÓnoIIFS A dnto de hoje 1'ec01'da-nos que: par de Fl'ancia falccell em As�tln-
xa� são pagas de acordei com o nu- U (; I JI - Úh '1.604, chegou/deft-onLe' ele, ção, Paragllai. Él'a filho do, bl'asi-
mero ele atlétas e dir'igenLes ins-

Ed-" I Pernambuco a fro�a de' Paulus,\'an Ipiro Garcia Hodeig'llrs Fr,ança,
crilcis. Devol"ida a ficha devida- I.la Caarden, que se l'etll'ara da Bahia; I na�cido em Mariana, Mihas Gerais;
mente pl'eenchida, à eco remeterá O Comàndante do Destacamento da Base Aérea de Florianópolis, - em 1.637, como pL'imeir� 00-

_ em 1.865, pal'a c9memol'ae (}.

outras para as inscrIçops inelivi- avisa aos i.,nteressad.os que estarão abertas ele 1 a 31 ele Olltubro do ,(ernador ela Capitania do Rio ele feiLo da rendiçiio de Urugllaiana,
duais, para serem c.oladas as Joto- cor";-ente ano, as inscrições p.ara o Concurso d'e' Adm�ssão a.o Curso Janei eo, 10m ou posse Sal var10r foi criada por decreto' dessa mesma

grafias'dos aLli<Las e di,rigenLes, qLle Prévio da Escola de Aeronáutica para o ano ,de 1949. COlTeia de 8á e Benevides; daLa uma Metlalha Militar, pen�,
servirão de identi'éhlde duranLe os

•
Outrossim avisa (lUe 'as instruções reguladoras 'para o re'feri(lo - em 1.615, Re-cife r('cebe a no- denLe de uma fila em trps listas, ,

JOnos. - Devidamente pl'eenclli- concurso, sã'o as ,111e,smas que vigoraram no Concurso anterior, Licia ela morLe, em Goiana, d(" An- senrl,o azul celesle as ,laterais e

das e coladas as fotografias deve o, , Destacament.o de Base Aér.ea de Florianópolis, 14 ele Setembr'� 19'18. Loni o Cavalcan Li, llm dos'chefes da \'enle a"clo cen tro e que se destina-
malerial "oltar para Sanlos, afim CARLOS DA COSTA DANTAS - 1� Tte, Ajudantà. inslH'l'eiç'ão pernambucana, conlra

"am aos qlle nesta ação Lomaram.
I[le ser auLenLicado pela CCO. o domino holandês;
Somente 'depois de auLenticadas as • - em 1.710, a expedição ele Jean

fichas indivieluais é que a cidade F' ld d' d' D·
·

t d Fl'anc:ois du Clers, penetrando no

eslará oficialmente inscrita. acu a e e IreI o e Rio d(' Janeiro, foi o15rig'urla a 1'en-

Como s·e"verifica é um processo cl el'-se;
,trabalhosO,.porem eficiente. Por Santa Cala'rina - em 1.7'tO, em. G:oiás, fal�cerl
esLa l.'azão, l1enhuma cielade deve

[,.
. ,

,
o CapiLão BarLolomeu Bueno ela

deixar par'a a ul-tima hora o seu pe- EDIT .6.L I Sil"a, o segundo "Anhang'neea" e

dielo de inscrição. � I que era naLural de Pa1'llaí'ba, São

Di1'eilos e' delVeres das ciilades De or,dem do Sr, Presjdente em exercicio, convoco os demais cole-, Panro;
p(1j'/icil)(lntes e da C. C, O,

.

gas para a sessão de Assembléia Geral Extraordinária, a real(zar-se dia: _ em 1.798, nascéu em Lisbt,a,
Por -conLa da Comissão Central 20 do COl'rente, ás 17 horas, na Biblioteca da Faculdadc de Direito de Antonio Paulino Limpo cfe Abreu,

Org'anizadora dos JOGOS ABER- Santa Catarina, afim-de ser dada posse ao Diretório 'eleito para a 'gest6o depois Visconde ele Abaet$, fale-

TOS DO INTERIOR, ficarão os alo-l 1948-1949. cido êm ii, ele Selembro de 1.883;
jamenLos para loelas as delegações. Assim, fica sem efeito o 'edital datado. ,de 13 deste Illês. - em 1.772l em '.\I1ariana, Minas

Cada Delegaçãó receberá da C. Florianópolis, em 16 de Setembro de 1948.·
•

Geeai�, nascell o Marechal Felis-

C, O" malrrial ele alojamento em LICIO SILVA HAUÉR .:_ Secretár:Ío l'berLo Caldeira BranL Fontes -de Oli-

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Hoje,. amanhã e de
pOis de amanhã,
00 passado

vei ra e Horta, Xlarquês ele Barba

cena;
- em 1.822, travaram-se comba

tes entre tropas hrasi'len-as e por

tugueses, em Cabrito e Cl'UZ do

Cosme, nas proximidades da

Bahia;

parLe;
- em '1.867, o bra\'o GrnPI'al An

clJ'C1rle :\"eves deI'l'QloLl em :iham

))UCÚ o ComandanLe Rojas, COll- I

quistanclo o liLlllo de Barão dO'

XIII \
O CAMPEÃO INGLES DESEJA VI-

Oil'a� no Pará;
- en) 1.840 o DiLaclor Josr Gas-

Trillnfo;
-em 1.869, o' en tão COJ.'onél Her

mcs Sevel'iano da Fonseca, à fren

le do 6° Batalhão ele Infantaria

aporleroLl-�e de um' clesf'iladeit'Q;

,na sena de Caagllazu. ,

Ancl1'p liilo Tadasco.
--------�' ....... -�-.�_._; .,___..

, CHEFE DE ESCRITóRW

Firrna industrial precisa de pe.!1o

sôa com prática de e>,critCilrio e da:
..

�Bcrituraçiio mel'cantil.

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o toque brasileiro
das saias compridas

I
'

. .

,

I

o "New Look" Éfecê, dando um brasileiríssimo estilo ãs
I

/ saias compridas, faz realçar a. graça e a sedução das

ll93sas patrícias, emprestando um porte àinda mais

gracioso e distinto a quem o usa! A senhora

encontrará no' New Look" ÉL:cê aquela mesma perfeição

•

elegancia e bom gost�.
Açora fiá lambem uestidos Érecê de tamanho 52., .j

�j
."

I
,

"

, '

•

iI/Ue'SABIA ?.. ," :��"'..':"":..;".".."J:�.'.'.".""":#.'..
".'..,;,�,'.',';'...".. "�'::":""".;'.'.".:..""',�.;�,!<,.""',;'�,;;,';;;;.:"";..:.:::::�::�r�\{.:�ft}�\{�/ ..

.:.: .

'. :/ ;.,

I
Que uma ostra para alimentar-se

:precisa fazer passar atravez de seu

.corpo cerca de 18 galões de água
'por dia.

--
.

Que em Roma mais ou menos «::11-
. Ire os anos-40 e 50 antes cristo cer

.ca de 200.000 pessoa,s recebia regu
Jarmente e gratuitamente trigo, por
-ordem e conta do govêrno?

Que uma minhoca faz fugir apa
vorado o gorila, animal capaz de
lutar com as mais terriveis féras
entre as quais o próprio Ieão.

�'l'enlbrkge
ainda ....

Que dando-se para uma galinha
grãos azues e cinzentos ela comerá

:primeiro todos os grãos azues.

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

esde a infância do automobilismo,TEXACO

tem sido a escolha daqueles que exigem o melhor,
da eficácia e maior economia do

.

É certo'que nao; mas pode ima

ginar a aventura de uma excursão

de automóvel há trinta anos ...

Que os ,cal'acóes podem suportar
uma temperatura superior a da
água fervendo, chegando alguns

,ex�l11plal'es a suportarem até 120 I
_ graos.

HELICóPTEROS
Paris (S. F. L) - A aeronáutica

- francesa iniciou a construção de

: helicópteros. Está em ensaios o

SE.31Ó1" de 1 só lugar, que fez o

primeiro vôo. O SE-3.000 bi-rotor,
para 4 passageiros, prossegue suas

experiências em Villacoublay. .
, .

para a garanua
automovel. TEXACO MOTOR OIL mantém

do automovel pora éiiciência original

,Oleo de Peixe
... COMPRA-SE QUANTIDADE E

PAGA-SE BOM PREÇO. TRATAR

,
Á RUA CONSELHEIRO MAFR.\ 41,
FLORIANóPOLIS :___ CAIXA POS

, TAL 124 .

Aluga-se
uma casa de material reccm-cons

fruida, sita no Estreito à rua Osval
do Cruz.
Tratar na mesma localidadb à rua

ICeI. Pedro Demoro n. 1.472.

-mais tempo.

Coleções
Vendem-se uma coleção de His

tória do Brasil de "Rocha Pom

bo", uma coleção de selos e uma

coleção de moedas de niquel (3
quilos). Preço de ocasião.
Tratar á Rua Feliciano Nunes

Pires n. 164.

TEXACO'MARFAK
TEXACO MOTOR Olt
GASOLINATEXAC.O

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Dr. Milton S'imooe
Peelra

Clínica Mé'diea e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ

Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e
. Crianças

.Alta Cirurgia' - Cirurgia Geral ...!

Doenças de Senhoras - Partos _

Vias Urinárias - Rins - Coração'
_ PulmÕes - Estomago - Figado

Tratamento da Tuberculose
Pulmonar

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

Consultório e residência:

Praça Pereira' e Oliveira (atráz do
Tribuna-l) Rua Santos Dumont, n. 8.
Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6
_ Fone 841. FLORIAN0POLIS

DR. A. SANTAELA
(Formado pela Faculdade Naclo·
nal de Mediçina da Universidade

do BraSil)
Médico por concurso da Assistên
cia a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex-Inttrno dr Hospital Psiqulá·
trico e Manicômio Judiciarlo

da Capital' Federal
Ex·interno da Santa Casa de MI·
sericórdla do Rio de Janeiro
OLíNICA MÉDIOA - 'DOENÇAS,

Nl!.'RVOSAS
OonsulU5rlo: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
:Residência: Rua Alvaro delOar.

Talho, 70.
.

D<lS 15 às 18 horas
TetHone:

Oonsultório - 1.208.
Residência - 1.305.

., Clínica Cirúrgica
,
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
Dos Serviços dos Professores Bene

,dicta Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)

,i Consultas : Das 14 ás 17 horas

Rua Fe�nando Machado, 10

..

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - CI·

RURGIA PARTOS, '

Diagnóstico, controle. e tratamento.

especializado da gravidês. Distur
bios da adolescência e da menopau
sa. Pertubações menstruais, i:l�l'l'

mações e tumores do aparelho geni
tal, feminino.
Operações do utero, ovários, trel1,

pas, apendice, hérnias, varizes, de.
Cirurgia plástica do perineo (ru
turas)
:ASSISTENCIA AO PARTO E Ol.'E ..

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Doenças glanc!tt1ares, tiroide, ová
rios, hipopise, etc.)
Disturbios nervosos _ Esterilidade
-- Regimes. <,

Consultório R. João.Pinto, 7 _ Tel,
1.461 \ .

Resid. R. 7 de Setembro _ EdiC.
Cruz e Souza - Tel. 846.
----------_._,� .. -

DR. POLYDORO ERN�NI DE S
THIAGO

'Médico e parteíze
Hospital de Cai-idade de .FIo
rianópolis. Assistente da

Maternidade

[)o

Doenças dos órgãos internes, es }e
cíalmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais. gían
dulas internas

Clinica é cirurgia de senhoras -

Partos

FISIOTER,a,PIA _' ELECTROCAR
DIOGRAFIA _ METABOLISMO

BASAL
HORARIO DE CONSULTAS: -.

"Pela manhã das 10,30 ás 12
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO :

Rua Vitor Meireles n, 18
Fone manual 1.702

RESIDENCIA:
�Tenida Trompowski 62
-

Fone 'man�al 766

RADIO�

Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL - ALTA
lWRGA - MOLltSTIAS DE

NHORAS - PARTOS
.
Formago pela ,Faculdade ,!le Medi·

posta de nma mesa quadrada' e seisema . da Universldads de Sao Paulo,
onde foi assistente por vários anos do .cadelras e "bufet" esmaltados; um
Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio

"b'd t" ,

Corrêia Neto guarda-roupa e 1 e .

Círur,gia �o estômago e via. circula- Preços de ocasião por motivo deres, mteatínes delgado e grosso, tiroí- ,

. ,

de, rins, próstata, bexiga, � útero, viagem.
,ovãrios e trompas. Varicocele, hidra-

ceie, varizes e hernas. Tratar à Rua Jerônimo Coelho n.
Consultas: Da. 3 ás 5 horas, à rua

1 ...:.. Quarto n, 19 ...l... Nesta.Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa
Paraiso). Telef. 1.598

• • • • • • • • • • • • •• • •••••••••••••••Resi ência: Rua Esteves Junior, 170;
Telef. M. 764

Casa-Procura-se
Casal sem filhos procura

casa �equena, com um ou

quartos, até'l km. do �entro;
Ofertas para A. Junior, na

ção dêste 'jornaL

5 6 7 e B valvulo. poro
L�z. 'Pilhei e IAccumulador,

Peça catalogo gratis.
Preço. ael'J'l concorrencio.

• A V A :.... importadora
sao Po.ulo. c, Po.tal. 4063.

........... . . . . . . . . . � . . . � . .

uma

dois

reda-

.. . . .

CIo
S�

Vende-se uma mobilia de copa c'OJl1-

Ocasiãb., única

j

Dr. Paulo Fontes
Clínico e operador

Consultório: Rua Vitor Meireles,
Telefone: 1.405

Consultas das 10 ás 12 e da. 14 i.
15 hrs. Residência: Rua Blumenau,

22. - Telefone: 1.620

Dr. Mário Wendhaulell
Cllnica médica de adultos e criança.

Consultório - Trajano, 29
Telef. M. 769

Consulta das 4 ás 6 horas
Residência: Felipe Schmidt n. 38.

Telef. 812

FERIDAS, REÚMATISMO E'
PLACAS SIFIt,.ITICAS

Elixir ·de Nogueira
VElNDEM.,SE POR MOTIVO DE

VIAGEM
Móveis' de sala, em perfeito es

tado e de quarto, 1 rádia marca

Esparto _ móveis, diversos reló

gios de parede antigos, tudo em

perfeito estado, 1 cristaleiro e di':'
versas louças e mais' alguns obje
tos.

Tratar á Rua Bocaíuva, 13
-

.

'TERRENO
Vende-se um à rua Irmão Joaquim,
nesta Capital, medindo' 10 x 40 m.

Tratar à rua Vitor Meireles, n. 39.

ARNOLDO SUAREZ CUNEq
Cirurgião-Dendista

Raios X - Infra-Vermelho

Diatermia

Curso de especializaçã'o em

dentaduras

Exclusivamente com hora marcada

Rua Arcipreste p'aiva n. 17 -. Te
lefone 1.427 .

Florianópolís

Dr. M. S. Cavalcanti
Clinica exclusivamente de 'crianÇa.

Rua Saldanha Marinbo, 10
Telefone M. 732

DATI LOGRA FIA
Correspondencl�
Comercial

Confere
Diploma

METODO:·
Moderno e Eficiente

CARVALHO. 65

Arvores fruliferas
FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
.

«SILVEIRA«

DIREÇAo:
Amélia M Pigozzi

RUA ALVARO DE

Arvores Frutiferas enxertadas e plantas ornamentais nas
melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de

Flert e Pomicultura
H. J. Cipper.
Corupá.
Mun, de Jaraguá - Estado da Santa Catarina.

'

Peçam _catalago gratuitamente.

Guia do Paraná
. .

Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ande-.
recos.

Cada guia é vendido acompanhado de'um mapa rodoviário do
Paraná e Santa Catarina.

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

o Batalhão Barrlga-Verde
foi constituido de catarinenseSjdestemidos e o "Colégio Bar
riga-Verde" � usará 8 mefilDiaj
bandeira.

_,

!(""CllDlPanb. pró-Uvro"! ...
.

Co I. XI d. P'�""I. T

J J���

'I

J E E, Psd �. ., mon,t"ui-.Rceebernos nova rCll1cs,s� de JEE�, e ipo mI:, ,""
dos com 'dois dif'et-enciais e tração nas quatro Iodas, eqUlpado_:;.

'com cinco pneus lameiros, novos, e ferramenta de uso.

Vendemos pelo menor preço da praça.
G. CENTOLA & elA. LTDA.

Av. Hio Branco, 109 - 40 - s/32 - RIO DE JANEIR_O_- _

REEl'1BOLSO-póSíAL,
Para \aS!!miTas: 'linhos, brins, etc. precisa-se representante� .

Ofertas dando fontes de referencias a "TECIDOS": Guarda-se S'lgdl),.,
Gaixa Postal, 539 _ S. Paulo _ Capital.

I

/3]
I� /

-r��
-,

/)(/,{STdl}HtlLtfSIJ/(ERElflES
,alrt7dblSlllt1/és@/eréWk-s- !

De acordo com os .mperonvos da ;.:
-,. \

razão, da ciência' e do bom senso :
.. ;,,) ;

"v.,

\'

N. o 1:' Regras abundantes, pro->
longados, repetidos, bemorrogios..
e suc s consequências.
N.o '2: Fo Ito de reg ros, regra s �

atrozodos suspensos, deminuidos.
consequêncio s.

.,

Ouçam diariamente, da!J 9 àsv13 e das 17 às 22 horas

RADIO TUOA' ZYO . 9
.

,

1530 k.ilocieloe ondas:' médilftS de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

TINTURARIA CRUZEIRO
Tiradent.es 44:

LAVA e TINGE ROUPAS
.

Reforma chopeos .

Profissiona (ompetente"", Serviço rapid'o e garantido·
t

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Restaurante' 'e Bar ,Coqueiros
o restaurante e bar do Coqueiros Prjiia Clube, acham-se em

pleno funcionamento, tanto de dia como á noite, estando apare

lhados para banquetes, etc.

I') CÁl'lTER DUPLO,
de nível, constante,
para assegurar p er

feita un ifo-rrridade
na lubrificação, evi

tando' fa tas ou ex

cessos, prej L dici is c. o
.

bom funcicnamen

t . da máquina.

-

.

Pffam maiores detalhes a:

" CILI"Aj .. v,� "."lOles. p ra

ass+gur r maior pr. dução om

menor r úmero de rotações.
O .r ISTÕES auto�motivos,

ligeiramente côniços, com

4 mói a s de- s e�m e n to.

• MANCAIS de r o l a m e n t o

"Timkem", com regulagem
lateral.

• VÁLVULAS do cabeçote de'

ação instantânea, de fácil
acesso e oesmontáveis.

• SERPElIiTINAS d : resfria-'

menta, mais I ngas e na tr jetó
ria direlta'do ar do ventilador.

• EXTRATOR automático,
para r:;aicr facilidade de pur

gação da água de condensa ão

do tanque. E, além de tudo isso,

• 'Uma eficiência volumêtriea,
garantida, de 75 %

• Peças de recârnbio e assistência
meoãníca em toda parte.

I

r: O homem que se apresenta sempre bem bar

beado consegue êxito. Faça sua barba diàría

mente. Coml'o aparelho Gillette Tech e lâminas

Gillette Azul, isso lhe será fá'cil e econômico.

�
€?-

GillefteAZUL

ui
.0
c

:o
..

OI
Q

DO BRASil S. A.

Matri:: Rua das Marrecas, 21 • Rio de' Janeiro

Agenle neste Estado:

MACHADO & ClA.
Rua.Conselheiro Malra. 54 • C. rnstal: 31· End. Iel. PRIMUS . Tel.1658 . flORIr NjpOLlS • Sta. Catarina ';

� \

Aceita'-se representante no interit;>r do Estado. CaHas para
Caixa Postal 139 - Florianópolis

" .

-

I"
. ( m.lh••••

h"brlcant. e distribuidores da. afamnda. con
fecçõ•• -DISTINTA- • RIVET. Po••ue um gran.
d••ol't�m.nt() de aasemiroll!. ri.cade.; briD •.

bonD e i.10rQtc .. , c!godõea. mortn•• o"f.amento.
pa.ta ,oHlliabll. que.' recebe dil'�tament. dali

enfllo ComCll'c!allzt'C .... de') lllt.rio, '10 a.ntldo <1$ Ih. fogerem '1m'"

Fio
. .i'tollt6t.'1olililô - FILIAIS em EHumenau • Lajes •

fdblrica... 11 COI .. " -,. CAPITAL- &lhama ca aUlaç40 dOia
vtmho o,nttlilt d"" �f(tt'!Ja!l'lIIm aCUll11 oompaoaa. MATRIZ' em

.:
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CLUBE o O Z E O E AGOSTO
, .

,PROGRAMA DE FESTAS PARA O

MÊS�ETEMBRODIA 11 - SÁBADO - SOIRÉE. DIA - DOMINGUEIRA.
AS SOIRÉES E DOMINGUEIRAS. TERÃ INíCIO ÀS 21 HORAS.

OS CHAP:8US DA ESTAÇÃO

'Produtos VeterinariosAparecem os novos chapéus. To
dos bonitos e atraentes. Grandes
ou pequenos, os chapéus caem

para a' direila ou para a esquer
da. O uso do elástico está fóra de
moda; a cabeça entra bem no cha
péu, que é confortável. Os peque
nos têm as abas levantadas.

•

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

Os primeiros já a venda, são:
SULFAGUANIDINA:-Tubos de 10 e vidros de 100 comprimidos de

e,GO g.
As f'lores e fitas são usadas a- VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 em3 e frascos de

bundantemente. As flores, l;>em tOu cm3.
trabalhadas, dão a ilusão de serem �ÓRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cm3.
naturais. 'I'ambérn se usam penas. I

.

VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos
Véus encobrem o rosto. Var-iam as de 100 cm3.
cores: o hranoo .e o preto, que se

I
VACINA ANTI-MBICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascos

harrnonlzam com tons pasteis e de 100 cm3. \

orquídea. Dos dois últímosvpor serem os seus prazos de validez relativamen
te curtos, o Instituto pinheiros não manterá grandes estoques, atendeu.
do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessarlO

NOV1DADES PARI·SIENSFJS: NO- ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso-
VAS CORES PARA O "BATON" luta garantia de atividade máxima.

,

_.:: Uma cãsa parisiense Ilfllçou Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve-

recen temente 'cinco novas côres terinários de, grande eficácia, como :'" Teruer ina (Buco-Vacina contra

para "batons", mas nenhuma delas diarréia íníeccíosa=dos bezerros), StilbestroI, e ainda, Vacina Contra a

é vérmelha... Bouba Aviiria, Vacina Contra a Peste Suína. etc. .. . .

.Marron escuro, para -as more- Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doenças
nas de 0'1iI10S negros: azul, para. as dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa
'oxígenadas ; coral pálido, para as nento de Veterinária.
louras. Existem duas outras tona- Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten-

lidades, o liranoo acinzentado e derá diretamente a todos os pedidos de' seus produtos, quando não en-

terracota.
�

I contrados na localidade de residência do solicitante.
-------

"

Tran .. po têa Iregu ar., 8 de cargas do pôrto de .

- -' \

SAO FRANCISVO DO SUL pa'ra NOV4 fORI,
[nformaçõu com <>11 Agente.

Florien6polis - Carlos HoépckeS/A.- 01- Telefone 1.212 ( En 1. t e.eg
São Franci.co do Sul - Carlos Hoepcke S/A CI - Telelo:t� -) M)) � � M ACKI

I REALIZA-SE EM HAIA CONGRES
SO DE DIREITO INTERNACIO

NAL COMPARADO
Haia, 18 (S. H. L.) � Trinta e

cinco advogados de vü;te" paises,
todos membros da Academia Inter-

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO-

nacional ele Direito Comparado, es

tão reunidos no Palácio da Paz em
"de

Haia, a fim de redigirem um pro

grama para o terceiro congresso
Internacional de direito compara

do, ,1 realizar-se nesta cidade em

1950. Na sessão inaugural, os de

legados foram' recebidos pelo Pro
fessor Balogh, da África do Sul, se-

O Escritório ào Partido Social Democrático, a rua Felipe
N. 42, atende aos seus ,correligipnarios para qualificação

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

Schimidt
eleitoral'

VOCÊ É CAVALHEIRO?
Escreva linha abaíxo o titulo que deve ter o seu jornal

••••••••••••••••••••••••• o. o •••••.•••••••

(Ass.) .

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

·.···················································1 cretário geral da Academia; em

I
.

\

DR. : sessão plenária, o Professor Lee,
• : disse que a Academia tinha por, ob-
: A DAMASCENO 'DA SILVA • jetivo promover a uniformidade
• •. .: nos sistemas legais existentes. O
: A D V O G ADO: ';

: I Professor Balogh examinou o� tra-

: : balhos da Academia, e o Professor

: AÇõES CíVEIS .E COMERCIAIS ,il",.. Donnediou falou em francês sôbre
• � : "A Supressão da Espionagem e a

-I Praça 15 de Nov,embro, .22 - 2° ando
J

.: , I. Codíficação da Lei Penal Interna-
cional"; ao seu discurso seguin-se

• (Edifício- Pérola) • uma esplanação feita pelo Profes-
: : Sol' Yntema, sôbre _o direito com-

: Fones: 1.324 e 1.388 : parado nos Estados Unidos.
· : .------------------------

• FI
.

'I' S'· • A&S.-JUDÃS. yÂDEÚ,-�ir'ãdeço-�U�1a• onanopo IS - anta Catar ina •
: _.

»:•.•••••••••U•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••:.
graça alcançada

. Lourdes

,Dr. Lind� Ifo 4� 6.
Perf ira

Advoga do-Contahílísta
Civel -- Comercial

Conatituições de sociedade.
e .ervi;:o8 corel;:st�. em geral.

Organizaçõe. contabei•.
, Registro. e marca., di.pondo,

rao Rio, de corre.pondente.
Eaeritório: Rua Alvaro d.

Carvalho n. 43'.
<

Da. 8 à•. 12 hora••
Telefone 11194

o .prêmio Molweck
- Yves Rocard, professor da

Sorbonne e diretor do laboratório
de Física ela Escola Normal Supe-
rior, com noláveis trabalhos ele

mecânica e acúslica, recebeu o

primo Hólweck. Este foi funda

do em 1945, em memória de Fer

nand Holweck, ce dos físicos fran

ceses executados durante a ocupa

ção; é aíribuído altenativamenLe'
pela Physical Society e pela 80-

ciét.é Francaise de Phsique, a fí

sicos franceses e hritánicos.
Yves Rocarel, depois ele integrar

se nas forças navais francesas li

vres na Inglaterra" adaptou os ra

dars ingleses e americanos nos na

vios Iranccses. E, em '1.917,
visi ton o Rio de Janeiro, pronun
ciando conterênceses. E, em 19'17,
Rocard vsitou o Rio de Janeiro,
prnnunci ando conferências que al

cançaram g-rande repercussão.
PASTA DENTAL

ROBINSON ..

. . . . . . . . . . . . .. . _.

DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA
e

.

DR. CARLOS LOUREIRO
'DA LUZ

ADVOGADOS
Escritório: Rua João Pinto -,

n.O 18 -- Florianópolis
. . . . . . . . . . . . . . . .. .

"

,.

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

Rua João Pinto n. 6.

OOl�lP>AN�� [O� -

, __ ACCIDENTES DO
s a o e 50'CIA\..:

, ...�' PORTO ALfG� �

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.· 68 • 1.0 ANDAR

CAIX>' POSTAL. 583 - TELEFONE 6640· TELEGRAMAS: .PROTECTOR". .4

I'
I Agenca Geral para 8ta. Caturoa.

Rua Felipe schmtdt. 22 - Sob. .

Caixa Postal, 69 - Tel. "Protectora" - FLORIANOPOLIS
•

.,J'\a ._.w -_-_ -_-.-. -_-,.-.-_- -.- -_-._.-.._-_- ----.-.-. _-.-..-.r�

COMPRAE���r.����..rP.n..�PVE NOA DE

ÇASASf TERRfNOSII!!!!!��������������!!!!!!!!�
HIPOTÉCAS
AVALlACàES
UúALlSAÇOES
ADHINISTUACÃO
DE IMÓVEIS

(TC.

._�

".'.• 'V.$�/m
Tl"iEFOIfC:
, "!I. 784

QUA DCODODO �.J5
rLOI1IANOPOJ.IS - .5AIfTA CATARINA

RUA CONSELHEIRO MAFRA, casa grande com 6 quartos, sala ba
nheiro etc. 'Serve também para comércio. Preço Cr$ 220.000,00.

RUA CONSELHEIRO MAFRA, prédio de comércio com. 2 pavímeu-
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 em terre
no de 17 x 30 todo murado, com 4 quartos, etc. Preço Cr$ 190.000,00.

RUA RUI BARBOSA, casa com 5 quartos, construida em terreno
24 x 86. Preço Cr$ 120.000,00

.

RUA JOSÉ MENDES, bangalô novo, com 3 quartos, etc., oonstruí
do em terreno de marinha. Prece Cr$ 50.€100,00.

RUA RIO GR.AJNDE DO .sUJ�, casa com 2 quartos, tendo o terreno
10 x 40. Preço Cr$ 315.000,00. .

.

RuA ALMIRA<NTE LAMEGO, 2 pequenas casas construtdas em ter
rene de" 51 x 70. Preço Cr$ 80.000,00.

RUA SANTOS SARAIVA (Estreito), bangalô completamente novo,
com 3 quartos e demais instalações. Preço' Cr$ 100.000,00.

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

'

RUA 7 DE SETEMBRO (Estreito), casa com 4 quartos, etc. Preço
Cr$ 55.000,00.

CAtPOEIRAS, casa com 2 quartos, etc., tendo e terreno a área de
86.000m2. Preço Cr$ 50.000,0.

CAPOEIRAS, casa desocupada com 3 quartos, banheiro, água .quen
te e fria, instalação sanitária, etc, Preço Cr$ 60.000,00.

.

TERRENo.S
RUA RUI BARBOSA, tendo 8,50 x 50. Preço Cr$ 15.000,oGl.
RUA CONSELHEIRO SOUZA FRANCA, tendo 15 x 30. Preço Cr$

40.000,00.
.

RUA STA. LUZIA (Estreito), tendo 50 x 40. Preço Cr$ 50.00"0,00.
RUA GERAL (Estreito), tendo 20 x 45 (fundos rua Tijuca). Pre

ço' Cr$ 20.000,00.
FAZENDOLA E INDUSTRIA

BARREIROS, pequena fazenda, com .pastagem para 30 cabeças,
com uma industr-ia de produtos de mandioca. sagu, etc., demais inf'or
mações não-se neste Escritório. Preço Cr$ 280.000,00.

HIPOTECAS
'

Aceito capits... ! para empregar sôbre garantias hipotecárias. SigiliGll
absoluto.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vida
SL'la. n::\lE'J'E GONÇALYES

, ,

Q .

·

1tC·QOla'
Unto casal Iracema Sohn e Perrní
ni o Santos.
De nossa parte é com prazer que

Ih e antecil)l;lmüs os nossos votos de
felicidades.

A da í

a ele, amanhã consigna o

aniversáiio natalício do nosso esti
mado conterrâneo sr. Jorge Barba
to, i)roprielál'io da Casa das :-;rclas.
. Ao dist.in to ani\'el'sariante ante
cipamos a.'; nossas Ir l icil.aç ões.

:\alàlicia-se, amanhã, o n03"0

prezado con l crrâncn SI'. Clodornir
?\c\'E'S Pizani, chefo da' .sccrão de
linlJ1!'S do 'j'elégTa/'o l'Iacional.

"·0 Eslado", cumprimenta-o com

votos ele felicidades.
.

nos anOs anleriores, "E'l.'-se-á, ama- zadro; e relações, o\oli\'o por que,

'nllã,. alyo ele sig'llificativas home- na dala de �ell nalalício, seró ah'o

'nagens, às quais, por .iuslas, nos' elr ."ligni/'icathas homenagen�, ás

associamos jubilosos. qllais nos a�sociamos, elesejanelo-

ME?\rNO, VALDlR GRISARD lhe feliz aniver�ário.

Em meio à mais ruidosa alegria HAROLEl.o BRASIL DA U'Z

,dos inúmel'os amiguinilos, que por, ])epoi� de amanhã ani\'el.'sal'iS\-
cedo o irão cumpl'ilflenlar, \'ç pas- se o nosso 'Jovem conlerrâneo Ha-

'sar amanhã a sua data natalícia o 'roido BI'a�il da LllZ, compeLrnle
inleressanLe Valdir, filbinlltl do topógrafo ria Direloria de Trrras,

nosso eslim'ado coleg-a de ü11j)I'ensa, multo l'flacionadu em nos�os

Valdir ({rigarcJ e de sua exma. se- meios sociais.

Ilhara d, :Ma�'ia cla Glól'ia S. Gri- Aos cumDl'imento� que lhe (liei-

sard. �'ireJll por ês�e acon lecimen to, os

,\0 ani\'Cl'sariante de alllUnhã os �;e suas l'C'laç6es jl1nlamos pr('-

110SSOS arclentes vaLos ele relicicla- zel'osamentr os nossos.

«]es.
4) FAZEM ANOS ,HOJE:

.,

Cada exemplar novo
que chega a minhas mão'!>

me traz. na mesma forma

amena de sempre e

em seu estilo claro e

rápido, um panorama

.sàbiamente condensado da
vida �tual, raz-me

pensar e me s e rv i u de

ponto de partida para

empreender estudos:mals
profundos de vá r i os dos

assuntos d, a�e tratou".

C9m uma opinião
; parecida a respeito

SELECÕES
• I

Vo s, PODE

GANHAR

de

Vivendo a éra•••

-�.
� .

-

ODEON, Hoje ás 4,45 e 7,30 horas

A GRANDE BONANÇA
COM: Eob Livingston

DR, CLAHTBALTE GALVAO
Na Capi lu,l ela República onde

Fn ano,_ hoje, a gentil srta. r«- exerce altu cargo' 110 Ministél'io do
neto Gonçalves, dileta filha do 'I'rabalho, o sr, dr. Clariballe Vila
nosso estimado conlenânf'O sr. rim de Vasconcelos Galvão será,
Manoel Gonçalves, al lo funcionário depois-de-amanhã, alvo de numera
cio Minist.ério da Educação, exer- sas r-nanil'estações de aprôço, por
(lendo suas funções na Escola In- mol.ívn do Lranscurso de seu ani
dusl rial, e de sua exma, senhora versário c expressivas elas sirnpa
..d. Maria Goriçalves. tias e ela e-Lima a que se iml)ôs,nos

Con
í

ando
'

em nossa sociedade meios sociais cariocas.
com numer-osas amiguinhas CJLle Entl'e nós, o se. dr. Claribalte
muito admiram as excepcionais Galvão couta grandes amizades,'
qualidades de que é dolacla, é de tendo nos longos anos de convi
se prever a rnu lt ipl ir idadarle aton- véncía conosco, solidificado o ate

sõr� que lhe serão dispensadas pelo lo a que as suas ví rt udes pessoais
-transcurso do auspicioso aconto- c o �ell esp ít-il o sempre I'ize ram

o o o o o. o o o o o o ••• o o o o o o". o o

AI
'

sua exma .• esposa d.: Pergeutí na ' uga-,se,cimento, cio qual compartilhamos, jús.
t

.

L
D'Alúscio;

'pra"en cuamen ,e., No gcvêino do eminente coesta�,
f

- a genl.il senhor-í uhn Cecília o primeiro andar do prédio
JOV.E�1 HAMfLTON-ROG:8RIO duano sr, dr. 'Ner-êu Ramos, exer-

-

Montenegro de Oliveira, dedicada n. 5, da rtla Arcipreste Pai-
, YA8,�0),'CELOS ceu o carg-o ele Secl'elário da �e- Blbliotecá ria elo Instituto de Edu- va

"

IA e í'emérlde 'qe hoje, oonsignan- ,g'llrança Pública, credenciando-se '

.cação, filha elo nosso saudoso co- 1 ratar à ruaArtista Bitten Lances emocionantes. Ação e .s-
-do o aniversárro natalício do inte- ao respeito e ao prestígio g-erais, leg-a ele imprensa, Augusto' Monl o- court, 28.

I
pense

"ligente �ovem Hamilton-Rog-ério, ,I com (IUe,' na data de seu ànjver�á-
negr-o de Oliveira ; Preços' Cr'" 3 00 ? 00

.aplioad alun d C I" C Iari 'li
-

I d
, "TRANSITO" é um ónrão de di- .

"', ' e M,
, 1 o o o o egro .ra an, 1'10, re sei-ao recorc a os os assina-

_ o distinto jovem Walter cu.'
�

nense e filho do nosso prezado lados serviços qlle prestou' à le1'- , tulgação leg-al, técnica, lite;"aria, da ; :
..

:....
. ..........•• o

. .n.laco, filho elo 'SI,'. Anibal C,limaco. ROX'Y hOJe as 430 e 730 ho
'(Joe,;laduano sr,' Acioli, Vaseoncelos i.;a calaeinense. ,produção agricóla, pastoril, fabril ,'" ras

construtor residenlE' em Blurne- ,- ,')0 John K" D'd Sh
·,e de �lla exrna. espôsa' eI. Ceci, �an- "O Eslaelo", registando. o sig-nifi- e extrativa dos transportes dI) eo-

M lllg - aVI arpe

I
nau;

"

Max Terhune
IOl'd de Vasconcelos, propicia aos caLivo evento, enYia ao ilustre ani- mércio, noticioso e social-apolitico

Pa;:,em anos depois de mnanhü: A VOZ DA COV
,!;cus inúmeros amigos a grata yersari,ante as 'p1a.is viYas l'elicila- e indepe,ndente; condições que o

U A
- o Sl'. Carlos Leopoldo Lal1lerl, I Um west d I t t'

-()pol'lnnida'de de festejá-lo, Di' nos- cões. ,

deixam à vontade, no âmbito' eJU ern e II as e orcldas
. I re�idenLe em f tu [)orang'a, onde e 30 D

'.,
M

'

'"sa parle o fazémos ,com prazer di- �R. EURICO FO:\'l'ES que vai atuar' e produzir... ,enlllS 1 organ - Janis Pai-

I
muilo eslimado; J W

'rig'indo ao dislinLo nataliciante, os :\a elata de 20 cio cOl'l'enle ucor- Barriga-Verde! amaparar econo- ge - ane yrnann
- O SI'. Heitor Yarela, caLego/'Í: 'ü COVIL

'

1l0��OS m.ell1ol'es votos de

i'eIiCida-,
rr o anversário natalício do Sl'. m'�camente TRANSITO é cooperar

'DO DIABO
zado fllllCionál'io público estadual; 40 lnicio do seriado

,des. ,Ellrico Fontes, própero inelllstriâl
_ a pf'enclada senhorinha Hilda nobremente para a existência de

Tle. I,UTZ-FELIPE GAMA V'EÇA residenle em Gaspar, onde g'oza do I) I' f um órgão econômico do real valor O MONSTRUOSO E O GORIJ.,LA
':\ ascio, ,ilha do disLinlo casal v

Ação. Suspense. Aventuras
Transcorre, amanhã, a clata

na-II
melhor conceito. Pel'gpntina e João Balisla D'Alás- na terra catarinense.

'Lalícia cio nosso prezado conl.enâ- Ao prestimoso cidaelão os nossos cio
Preços: Cr$ 4,00 e 3,00

'�leo Tte, Luiz-Felipe Gama d'Eça, cumprimentos, NASCrMENTOS: JOÃO DAVID FERREIRA LIMA I
Cen�llra até 10 anos.

·distinlo ,oficial do Exél'cilo Nacio-II. SEi\HORA 'GESA�fNO DA R_?SA ,Com o ad\'enlo de um robusto e Senhora 0............. .
o

nal servll1clo no 1'1 B. C, Faz anos depoIs-elr-amanha a 111el'11')10, qlle l'ecebeLl o 'Ilome, d,e,'
RITZ ainanhã ás 430 630 e 83'"

, participam aos parentes e pessôas �" , ,,' , .,.

O aniveJ'sarianle que às qUalida-j exllla, sr·a. d. Clal'ice Pavan da Ho- 1 1
- '.

12
horas

- Mllrilo., l,ransborcla, de alE'g'l'ia o lar (e suas re. açoes o naSCImento, a

I A
.

,'4:les de dis.Linc�o e a/'abilid�d�, reu- sa, ?i.gnissima espôsa d? sr. Julio elo nosso dislinto conterrâneo De, do corrente, de seu filho
B

nn Shendan - Kent Smith -

ne �xcepcl�l:als doCes de. CIVIsmo e I �e�al'lno ela Rosa, �r'eSlclenLe da ,João David Fen'eil'a Lima, ope1'O- MURILO
ruce BeneUe

'cs·pml.o mIlItar, - predIcados que, �oc1edade B. dos Ch-aufJeu/'" de
so Secl'elário da Fazenela e de sua Setembro, 1948.

A SENTENÇA
o impu�eram à estima e à COllside-·' S:_1nla Catarina. e:ema. espôsa d, NeHv F:rreir>a Li- (Nora PrentiSe)
I'ação cios seus superiores, colegas, A dislinta anÍ\'ersaJ'iallt,� (:(l]ll.a,

"

N d N' S dsubordinados e amigos, � como na sociecl�dp local, nllni'e!'o:;ns ami� 11la. oleu'as e . . oAssociando-nos ao .illsli f,icado
Júbilo do ca�al amigo, formulamos SagradO Cora"a-o
ao l'ecem-na�cielo lVIurilo, os nos- _

"

sos melhorrs '\'olo:, de dnradou/'3 e
Ted início hoje, sóbaclo ós 19

horas, na capela do ASILO DE OR-
I

.F};:�, a novena em hon/'a de ="OSf-iA

�ENl:-rOHA·J)O SAGRADO CORA

ç,;;:O,

SR, AR?\OLDO LUZ - a inleressanle garolinha Ro-

Xa cidade de Jqinvil.e onde rcsi- selí Pizani, encanto do lar cio clis- ção de seus dirig-entes e de um pu-

'.(!e e é tabelião, passa amanhã a' tinlo cnsal RUela Ramos e José Pi- E:"iYER:'IfOS: gilo de associados de louvável

'sua data natalicJa o sr, Arnold? ;.;ani Neto; Tte. UERSINÔ GOMES desprendimenlo pes,;oal, tem sido

Luz, mL1ilo relacionado lanto la - o nosso estimado conterrâneo , Acha-se, enfermo e l'ecollJido ao uma gloriosa escalada no progresso

eomo nesLa Capital. Sl', Yitor'-Alexandre Gevael�1:I, com- �IosPital ele ,caridade (qüarto n. social.

, Aos cllmprimQnlos CJI.1f' lhe fo- pelenle Iclcgrafisla do Cabo Sub- 4), o no�so conterrâneo Tenente ü auspicioso aconlecimento foi

rem dirig-ielos junlamos lambém os 'maeino; (Jcl'sinó Gerson Gomes, do'Exércí- comemorado, ontem, com uma ses-

111);:SOS.
- o jO\'em José Bârão, lo Nacional e em sel'viç'o na lõa C. s,ão solene, em sua confor-Lavel sé-

Seta, Sl'ELÍ-TEREZL\'HA, SASrOS FAZEM ANOS A,MANH"l: R. de à l'U<l Pedl'O Soares, a qual mar-

Amanhã, por moLiyo da passa- - o sr, José EspÍndola, do alto "O Eslaclo" "isHando-o faz votos cou bl'ilhanlemente a expressiva

gcm cio srll natalício sprá, sem clú- comércio de rtajai;' ;lelo seu reslabelecimento com as el'emé,ide,

vida muito cumprimentada, a jlll- - a exma. sra, rI. Al'acÍ SilvÍlla l,gTaçaS ele Deus., Agradecendo a gentileza do con-

gar 'pela •
nU111er.osa� felicilações Mel'Í7.Ío, virtuosa consorLe do �r. vite com que fomos distinguidos,

,com CJqe, nos anos, anleriores, .a Peelro Wlel'Ízio, deslacado comerc'Í- ']'ran.:;corren ontem, o 260 ani- daqui nos congeatulamos com a

frstejal'am as suas inúmeras a1111- anle em Brusque; \'ers:1l'io ela União Beneficente e l'. B. R. O., 'p lhe formulamos sin-

,guinh;ls, a graciosa spnhol'ihba - a distinta srla. Lina D'Aláscio, Hecreatiya Operária, cuja rxbtên- eeros votos ele maiores e conlinua

';::llleÚ-'l'ereziriba, I'ilha rjil€'la cio rlis- fillHl cto �I', João B. D'Aláscío e (]3 cia, gl'açás ao esfôrço e à dedica- dos triunfos.

�20.000,OO
ou outro dos 394 prémios
que atingeln um total r'e
Cr$ 140,000,00 no Grande

Concurso da Revista

.S E L E c Õ E S

CPNCURSO Df
SElECOES DO REaDfR'S DlGEST

\
, salhos para a 'parturiente, cigarros
para os homens e também dinheiro
para compra do café. Foi assim
que vimos o que não sabiamos, ali
bem perto da nossa Capital. Retira-,
mo-nos comovidos e certos de 'que
outro nome não poderia ter aque
la associação de caridade sinão o

que foi escolhido: - "Bêrço de
Jesus". Oxalá venha essa associação
merecer o arnparq que necessita
para poder contínuar sua obra me

ritória. Até agora com os seus pró
prios recursos, sem subvenções de
qualquer espécie vem prestando
socorro aos necessitados, já tendo
distr-ibuído couf'orrne vimos pelos
talões e escrita da tesouraria, para
mais de mil enxovais ás crianças
pobres da Ilha e do continente.

Jane

Frazer
Lutas, Sensações

O ULTIMO GANGSTER
COM: Victor Me Laglen - Pres

ton Foster - Truddy Marshall

Kent Taylor
Preços: Cr$ 4,80 e 3,00
............................. \. ..

IMPEIUAL, hoje ás 4 horas

O JUSTICEfRO
COM: Dana Andrews - Jane

FORASTEIRO DA NOITE

COM: William Terry - Nirgbia
PASSOS PECADORES

COM: 'John Hubrard - Rita Qui
Preços: Cr: 4,00 e 3,00

\'cnturosa exislência.

! carne DO Rio
Rio, 17 (FI.. P.) - A Associação

Comercial suburbana dirigiu ao

'I
Pr-esidente da República um tele

.

g'J'ama solicitando uma audiencia
. i para fazer a entrega do memorial

elaborado por mais ele quinhentos
comerciantes retalhistas de carne

YOI'de desta capütal. Esse Ielegra
ma salienta que, em virtude ,clas
di ficulelad es atravessad as pe la elas

sr em face ela .dlatribuiçãn do 1)l'0-

duto, desejam, os interessados, Ia

zer urna exposição para que se

r-esolva a s il uaçâo.

CASA
Aluga-se com ou sem móveis.
Tratar á Rua Feliciano Nunes

Pires n. 164.

,IMPERIAL, hoje ás 7,30 horas

FOH,ASTEIRO DA NOITE
COM: William Terry - Virginia

A GHANDE BONANÇA'
COM: Richard Arlen - Eob Li

vingston - Jane Fr-azae
PASSOS PECADORES

COM: John Huhhard - Rita Gui

ghley
Preços: c-s 4,00 e 3,00

tines R,IT Z
,:: ',' ,RO:X:Y
lUTZ, hoje ás 2 horas

A VOZ DA COVA

.... III .,..�-
TOSSE'� ;,�

,

NOTURNA
Alivia,se rapidam"!nte
friccionando o peito,. d garganta t!
as costas do nenê com o suave

VICttVÂpoRuB
=CU."I!I!1I"�.""••••_

/

"SEO 'RElOGIO PRECISA DE
'.

"

REVISAO?
NOS!;À OF.ltINA' t ESPECIALIZADA
Nos.os concertos são

, ,

"garantidos 1 00%

ÓTICA Mon1tLo
JOA() �INTO. 25 (Frente aoTesouro

,

do .Estado)

De martelo, contra
úm 'busto
Belo HOl:izonte, 17 (A. N.)

Infol'Il!a.m de S. Leopolelo ·que um

desconhecido penetrou no "Hall"

da PrefeHura, de mal't,elo em' pu
nho, alacando o busLo do antig'o
Prefeito e atual deputado Teodo

m�ro Porto da Fonseca. Como na.

ocasião só esli vesse no local um

,servenle, o atacante conseguiu: da
nificar basLanLe o busto.

Drs. NuNE:S VARELA e ANTENOR

TAVARES
Advogados

Causa civeis comerciais, naturaU

zaçóes, consultas e pareceres
Das 9 ás 12 e das 16 ás 18 h�ras

Escritório: Rua Trajano, n. 33, 10

andar

Florúmópoli�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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VAE AORIO?
I •

.{ QUARTO ,CI BANHEIR�
E TELEFONE,

DIÁRIA COMP'LETA
CASAL CrS PO,OO
SOLTo CrS 100,00

END. TELEGR."ARGENOTEL"
TEL. 25-7233

RUA CRUZ LIMA, 30 I
PRAIA 00 FLAMENGO

Larga-me ...
Deixa-me grita'f!

l
�

,#'1,' .

"
y i 1;' '"�. �/.�
,

XAROPE
S•. JOÃO

Combate a tosse, a

bronquite e os resfria
dos. JoãQ O Xarope S.
éeficaz no tratramento
das afecções gripais ,e
das vias. 'respira'tórias.

'

O Xaropa São João
solta o catarro e faz

expectorar fàcilmente.

.

i
.. . ...

CUTIS
CANSADA"

.

e sem ViÇO
As pérfidas ruo

gas na testa e ao

redor dos olhos.
as sardas, man

chas. cravos e es

pinhas�são traiçoeiros inimigos da
beleza da mulher? Quando surgem
estas imperfeições, lançando nu

vens sobre a sua felicidade, con
fie nas vir,tudes do Creme Rugol.
Rugol corrige rapidamente as cau

sas do envelhecimento prematuro
da cutis. Este famoso creme em-.
belezador, usado todas as noites
em suaves massagens no rosto.

pescoço, e todos os dias como

base do "maquillage", remove as

impurezas que se acumulam nos

poros, fortálece os tecidos, dá vi

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

Rugol a sua cutis poderá ficar ma
.c ia , limpa e acetiriada, aumentan
do os seus encantos e protegendo
a sua felicidade. A felicidade
de amar ... e ser' amada.

CREME

�UGdL
Alvim & Freitas. Ltda.·C.P.1379·S. Paulo

---------

Trate, das vias
respiratorias,

A. Bron.quite. (Almatíca.,
Cronica" ou Aguda.) e o.

.uas manifelta�õel (Tos.e...
Rouquidão, Catarrol, etc•.. ),
alsim como a. GRIPE 3, .ão
mole. tia. que atacam o apa
relho re.piratorio e devem

- 'ser tratada. com um medi.
comento energico que com

bata o mal, evitando com

plicações graves. O SATOSIN
ê:antendo elementol antisae
tico., peitorais, tÓnico., recal
eificant81 e madificadore. do

orgQni.mo é o rOll)edio
indicado.

Procure hoje o seu
vidro de SATQSIN
nas bôas farmactas

e drogarias.'"

OffST \.00 Sébado 18�. Setembro CI. ,�4.

• 1

I

!.
i,
f

Seu carro ou caminhão Chevrolet incorpora Uma

soma de características e aperfeiçoamentos provados
em todo o mundo e destinados a oferecer-lhe a mais

completa satisfação, sob todos os pontos de vista.

Corresponda ,aos esforços constantemente

dispendidos para manter o

seu Chevrolet na vanguar

da, submetendó-o periódica
mente à inspecção rigorosa
e de confiança de quem me

lhor está qualificado para

fazê-la ... o Super Serviço

Chevrolet prestado pelos
concessionários da General

Motors!

o Melhor Serviço
para que seu carro'

seja o Melhor!

• Instalações, equipamento e

instrumentos moderníssimos,
para garantir-lhe acurada as

sistência técnica e grande
economia.

• Mecânicos que conhecem
nos m.enores detalhes o se.,

Chevrolet.I

• Peças legítimas GM espe
ciais para o seu Chevrolet .

. �.:

Ar"
�
�

J�

• E um� preocupaçéio
tante de bem servir I

••• mais

e mels
i;

quilômetros
com segurança e satisfação!

Em tôdas as cidades: S U P E R S E R V I ç O C H E V R O L E T oferecido pelos concessionários da

GENERAL MOTORS BRASIL S. A.DO

II LOJA OIS CftSE�IRIS'
II Especializada 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 GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelo 'menor pr,eço da praça
Faça uma visita à nossa Casa e verifique

nossos' preços e artigos ..
I

. Viage com conforto
/

pelo

«RAPIDO SUL
.

BRASILEIRO"

Auto-caminhão Internacional
I

Iróco por madeira
VENDE-SE um auto caminhão INTERNATIONAL, tipo 1948, modêlo

K-B-S-6 de "158" de distância 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:

quilometros, lotação de 8 a 10 toneladas, especial para transporte de ma

deira. Preço CrS 120.000,00 - cento e' vinte mil cruzeiros. Recebo no

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

POSATO l\IAJ\'FREDINI - Caixa .119 - Rua Campos Sales 722 - CAM

PINAS - C. P. - Est. São Paulo.

Diariamente entre

Fpolis•. - Itajaí -�J'Qinvile-Curitiba

AGENTES

fiula
-

lima & ,Irmão
/

,

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

"A Voz das Terras de Anita"

Frequência 1530 klcs. - Onda de' 196 metros

TUBABÁO - SANTA CATARINA

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


