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Hoje, às t 7 horas, no Grupo Escolar «Dias Velho», ende se acha in -.Jijj�!llj/fldj
Expesíçãe de Pintura, o escritor Marques Rabelo, seu 'organizador, Iara

,

meira conferência sôbre Arte Conte�porâDea Entrada franca.

15tH) traba!badores
em greve &m Niterói
RIO, 27 (R.P.) _ Conforme já mciro Congresso do Petróleo, realí-

noticiamos, estão em greve desde zado no ABI e; em seguida, parti
sexta-feira última, os empregados cipou da homenagem prestada à

nas Usinas Metalúrgica de Nite- memória de Floriano, n� Cinelan
dia e da qual resultou, conformerói, num total' de 1500 trabalhado- ca lhe ouvimos o menor queixumenoticiamos. o grande conflito eu-res.

contra áqueles que melhor deviam
, tre os manifestantes e a policia es-Todas as negociações e entendi- reconhecer-lhe serviços, que nin-p·ecial. O pedido foi aceito pelo Ge-mentos entre os' grevistas e a' dire-

gucm melhor soube prestai' com o
nera I Lima Câmara .ção das usinas fracassaram, íncln- melhor e mais esclarecido patrio-sive as propostas conciliadoras do

4 t···
-

d tisrno. Inúmeras foram as vezes
,Govêrno do Estado e delegação do par IClpacao os que se viu elogiado pelos seus su-
:\1inistério do Tra.ball;lO. •. trabalhadores DOS

periorcs, tendo, nos seus assenta-

P ê d mentes, elogios dos saudosos hra-
avoroso 10.C D 10. lucros das em.pre·sas silciros Campos Salles, RodriguesEstão habituados a uma subserviência

b d d Alves, Affonso Penna 'e Wencesl-nrabsoluta à linha do partido, a que o par- a or o e um navIo O N)
, .

RI ,27 (A. j.. -- Apos ruais um Braz Pereira Gomes que, ao ocupa-tido decide e mandou que se faça, const-
derando tudo quanto sae fora do stogan dO passgge,·.ros

a rio dc discussão nas Comissões de rem o alto cargo de Presidente di!
estabelecido ou elo, esquêrna previamente li U Justiça, Legislação Social e Fina n- Nação, reconheceram na sua pes-traçado. atos de sabotagom, reação, In- H10, 27 (.R.1>.) _ Noticias pro- ças, finalmente, por determinação soa Ulll soldado disciplinador c -Iia-dísctpüria, punidos severamente.

d I S JDl'cedentes de Belém <lo Par á

dão l'O- o sen 10r amue uartc, uevern eiplinado. O nosso patricio ao serDe sorte que, si um mortal qualquer
tiver a ousadia de refutar um .orador co- nhecimento de um pavoroso sinis- entrar na ordem do dia dos traba- levado para o Iugar onde habitam
munísta num comicio público, êste e o tI'O verificado na Bahia de Mara- lhos das sessões plenárias da Câ- os justos c dignos, deixou pela sua
"grupo de choque" que o cêrca, chama- jó. Quando o vapor "Manauense" mara dos Deputados, tão logo se- memoria, um caminho que é morão logo o refutadar de "fascistas", "rea- .

t d dR'procedia da capital elo Amazonas Uã vo a o o, orçamento a eou- verdadeiro exemplo de amor à Pá-cíonár-ío", "vendido ao capital estrangeí-
TO colonisador", etc. açulando, ainda, con- incendiou-se eom mais de uma blica, o projeto que regula a par- tria, à Família c, sobretudo, de ré-
tra êle, a assistência, forçando, assim, a centena ele passageiros, sendo ln ticipação dos trabalhos nos lucros vcrência a Deus, em quem semprepolicia a intervir para, depois, ser acu- maioria senhoras e crianças. O si- das empresas. Essa lei, que será confiou e serviu com verdadeiro mos,sada de provocadôra, assassina, etc..

d d d 11111a das mais I'mpOI' tantes a SCI·e.'l'"
'

it
.

t- A' di
.

.., D V' P irl t dOra, como haver, nesse caso, debates nistro ocorreu na ma ruga a ,e..... - espirr o cris ao. ssim, pe iu, 0U- ln. • ICe- reSI en e a

Jivres, sem coa�ã0 e sem lutas? dOll1ing� e foram ·enviados ao 10- votadas nO Congresso" de vez que vida a Casa, fôsse parte da ata do • Assembléia Legislativa.
Estamos atrav�osando um momento di- cal socorros por intermédio' (le introduzirá profundas inovações dja um voto de sentido pesar pelo Reportando-me ao telegrama quefiei!: tôcla a pr .. �nção é aconselhável e aviões e outras embarcações rápi- entre as empresas particulares e seu passamcnto e qlle, dessa 11om('-· me dirigill em·4 do corrente, emiI1ecessária:

t b 11 d ddas sendo salva O'rande parte rios seus ra a la orcs, alterando COlll- na!2'em, fôsse tele;::'-afado a' StHl nome essa ilustre Assembléia, noNão é possiv. transigir com os comu-' ."
;

,

� • i5J.

nistas, porque, .eguindo o exemplo da passageiros. pletamente o sistema até então SP- exma. familia dando conta da n1.es: sentido dE? interessar-me. junto ill)
gui<io, certamente será alvo dos ma, bem como apresentando cun- Ministro, da Fazenda pela prorro-
mais acalorados debates:' polencias da Assembléia Legislati- gàJção elo aciôrdo comercial exis-

va do Estado de Sta. Catarina.. tente coin a .República Argentina
Homenagens ao dr.

_ Joa-o Jose' _ r·,l'deI' IldeI11'sta
para a exportação de madeiras; te-

. nl10 o prazer de enviar a Vossa Ex-A Feira .\1exicana, de que se vem ocupando, últimamenle, a no�- Haroldo Pederneiras Em o seu e no nome da U. D. N. celência, em anexo, cópia da carta�a impl'el1,;a, no afã de diqllgá-Ia, outra coisa não é sinão a re.petição apoiava o. solicitado pelo seu hon- que sôbre o assunto acabo de re-de feliz iniciaLi"a das clamas da nossa sociedade, Lendo à frente a fig'u- ,EsUveram em nossa redação os
bSrs. João Teixeira da Rosa Junior rado, e nobre colega Lopes Vieira, cc er daquele titular.

·ra venel'anrla da saudosa sra. Carmen Linllares Colônia, se vem 1'e-
e R lJJe L 'd d

.

t 1 EsteJ'aIl1 ceI'tos os d'g'nos r·epI·e-
1 n yra, conVI an o-nos pa- VIS o que as suas pa avras, ao se >�prodllz.indo vIena de (oxilo, por anos sucessivos sob os poélicos nomes ra assistirmos no proximo dia 29 referir ao sr. Major Flodoardo Pe- sentantes. ,do povo catarinense defie" l:<'psLa dos Pess.cgueieós em FIM", "Fesla das Glicínias", "Festa das do corrente, ás 15 hora�, á inau-

-

1 reira de Oliveira bem testifica.v:lmMargaridas" etc.; <;! cuja fjnalida·de é pal·al.elamenLe á grandiosa obra I guraçao r o retrato do Enge!l.hei�
.

I
.

I d' ".. ..

R f'll di' ro Haroldo Paranhos PederneIras uma vida digna de soldado e ci-IfiS5lS enCIa o .Uoverno l\el'ell amos, amparal' os 1 lOS .as azaros,
110 Gabinete do Diretor rIo De'l)ar� rladão. Apoiava, portanto, as 110.-hoje abrigados graNs ao valioso alpôio dado a �sse vitor,ioso empreen- Lamenlo de Estradas de Rodagem. menagens solicitadas..cJimenlo pelo generoso .povo de nossa terra. Extrnderam-llos o convite para

Daí o ler sido ela' cognominada a "Fesla do Coração da -:;ossa ;�m .janLar áR 19 horas, no ,Lira
GenLe" que, em v�rdade como tôda gent.c, se distra.i _durante o �M, ���I����IS���lS� �l�S��nj��:�ea c��:
I!OS clubes, nos Clllemas, nos teaLros, nas comp-etIçoes d,esportIvas. terrânco para as elevadas funções(hle se diyerte, como tôda gente, nas paradas' elegantes, nas reuniões de --Direi ar-PresidenLe da Empre
I'ociais, pos bailes, 'fiO Carnaval €, que como tôda gente, lem alp mesmo sul, em Joinvile.
1"8 seus momentos dr 'dis,;ipação e de ócio, mas que, em compensa(:ão,
tem também dentro do peito, um grande coração, sempre aberto á Prof. Euclides Silveira - Braz Alv.es - P. T. B. - Igllal-
prálica <ias boas ações, e Cju.e nesta quadra risonha da Prima\'era, com R

mente por SI e pelo seu Partido,
(I renascrr das f1ôrcs, rel1asce-lbe lambém na alma a nobre nôr do da osa apoiou as homenagens, pedidas 1)e-1 MINISTÉRIO DA FAZENDA
sentdmentalismo. De São Paulo, por via aérea, C.he-Ididas pelo nobre deputado I�o;es i GABINETE pO DIRETO.R

Dir-se-ia que, esLuanl.e de fôrca e de Yigor, 11a pujante plf'nitude gOL! ontem a esta capital, onde veio) Vieira.

I
Rio, 20 .de setembro de 1948.

'de Slla eclosão, fôsse a própria Primavera que conrl-amas;:;e essa;; al- a convite elo Pril1leiro Congresso - Ferreira de Mello - U D .. N. Prezado allligo Dr. Nerêu Ramo,>
mas hem formadas, para um ato de contrição coletiva, no qual se-lhes de HistÓria Catarinense, afim ele - Com a palavra, desde inicio en- Acuso o recebimento de sua car-
d,psfilassem pela lembranç'a, ?omo se fôssem faltas de quc se rlevesscrn fazeI: a. sua expo�i?ãO �e minia:u ..•trou. a acusar a Policia do Rio-de- ta de 13 elo correl�te.' com a qual
l·erlimir, todos os passados dIaS de prazer. ' r ras, o Ilustre llllmatunsta açona- JaneIro. . me remeteu uma copIa do telegrrt-

E então, na mais louvável e perfeita comunhão de sentimentos, I
no Prof. Euclides Silveira da Ro- Ê que a lllesma elesentocando os ma que lhe dirigiu a Assembléia

.J1esta rpoca do ano, mohilizando todos os recursos, reunindo tôdas as sa, que se faz acompanhaT de sua comunistas, disfarçados em herói- Legislativa do Estado de Santa Ca-
fnergias, elas s·e empenham a fundo n.essa allruística e nobilitante exma. espôsa, a senhora Leouor cos defensores da 'soberania brasi- tarina sôbr@ prorrogação do acõr-
e'.tmpal1l1a. dr oh!:rr donativos para promover a festa. cujo finalidade A.lves da Silva Rosa, leira, que se valeram de um ligUro do comercial com a Hepública .,1,.1'-
" por, rÍpntro ela rlesvcntura rIos pobres filhos dos lázaros, 11m P011-; A ss. ss. "O Estado" api'esenta cochilo dessa Policia acusada para gentina.
quinhll' <ia sua venLllra. ,os seus votos .de completo êxito e as maiores e mais revoltantes, pro- Em resposta, cumpre-me inteirú-

Niio regalremos pois, concidadiios, a nossa contribuição e o nosso de feliz permanência nesta capi- vocações. Acabou sua arenga por lo .rle que' o prazo do acordo provi-;jPr'lio a tão meritória obra de �olir13riedade humana.' tal. solicitar duas coisas: a primeira, a Continua' na 3a_ pago
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A questão do petróleo E�OBeroo-se. o OU-
. IlI' clSI de Gabinete

Teve lugar domingo" como anuncia- Rússia, tôda a conde'scendência, tôda a
mos, o comicio organizado pelo Centro tolerância é por êles apresentada como
Catarínense de Estudos e Defesa do Pe- uma fraqueza da democracia e, assim, a

tróléo, que também está realizando um prova da ineftüência do regime.
Congresso cujas téses foram de antemão Voltaremos /"U assunto.
elaboradas no Rio de Janeiro.

mo, 27 (R. P.) - Solicitou a sta

demissão do cargo de Oficial de

Gabinete do chefe de policia o sr.

Luiz Cantuaría Dias Medronho, que
até a pouco chefiava também o ser
viço ele limpeza. daquele órgão.

O sr. Dias :Vledronho, como re

presentante do chefe de polícia.
compareceu na instalação do p:'i-

sas téses, o "cheiro" do marxismo-Ianf
nismo que, de uns tempos até aqui, ano

da rnfeccíoriarido a nossa vida política,
social e econômica, todavia não podemos
deixar de reconhecer que há aspectos do
problema alf focalizados, dignos de aten
-ção e de estudos.

T'ernus dito que admitimos a. discus
são do assuntp em conferências, nas cá-'
tedras, no seio de associações capazes e

J. C.
Apesar, de se sentir, em algumas des-

.regutares, etc.
I

Não' concordamos, porém� com 'os de
bates de praça pública, abertos não com

o intuito de discutir O problema livre
mente e honestamente, mas para tumul
tuá-lo e dêle tirar os meios necessártos..
à justificação de violências, de atos In
surreicionais contra o poder público, de
agressões a Estados am igos.
Todos nós sabemos que os comunistas

são intolerantes: não admitem que nin

.guém pense diferente dêles.

r' FEIRA MEXICANA,",

Na Assembléia Legislativa
o ,caso do Petróleo.�Novo 'projeto da
prol•.An.tonietil da B.ar�9s.-0utras DO�aS.
Presidência: Sr. Saulo Ramos - inserçao 'na ata de uma carta do

P. T. B. ilustrado e venerando des. dr. Sál-

É morto o nosso ilustre

e honrado patrício sr, Ma

jor Flodoardo Pereira de Oliveira.
Por ser cidadão digno e de gran

de alma assás conhecida por toda

vando, no entanto,
da oração do sr.

Sálvio Gonzaga.
Durante seu discurso 9 .J:!deJ: P('-�

scdísta deIXOU claro o pÓ11to-de-vis
ta de seu Partido que é o de con

e1enar os perturbadores da ordem.
Depois de aplaudir a ação governa
mental o orador disse que recebia,
com reservas, e porisso fazia o ne

cessário reparo ás palavras do re

presentante udenista que o antece
dera na tribuna.

SENADO FEDERAL
GABINETE DO P.RESIDENTE
Exmo. Sr. Deputado Saulo Ra-

Secretarias.: Pinto de Arruda
Alfredo Campos - P. S. D.

- Lopes Vieira - P. S.

e vio Gonzaga, e a' outra que se pas-

sasse um telegrama que outra cou-

D. sa não significava senão o que

rermos aplaudir • aqueles maser

queiros de todas as épocas. Feliz

mente, porem, as 'palavras do ilus

tre deputado udenista não ficaram

sem respostas.üe que o, sr Nunes Va

rella, honrado lider pessedista redu
ziu aos seus justos termos, a longa
aos seus justos termos, a longa
arenga do sr. Ferreira de Mello.
Nunes Varella - Líder do P. S.

D. � O orador teceu longos comen

tários em torno aos requerimentos
do sr. Ferreira de Mello que se

prendem aos fatos ocorridos 110

Rio de Janeiro por ocasião do co

mício promovido pelos que defen
dem o caso do petróleo. Apreciou o

orador a nota do sr. Ministro ,da
Justiça, pedindo afinal que ames·

ma fôsse transcrita nos Anais da
Assembléia. Referiu-se aos dis

cursos que, sobre o assunto, profe
riram os srs. senador Ivo d'Aquino
e Acurcio Torres, lider-es do PSD
nas duas casas do Congresso Nacio
nal, sôbre os acontecimentos. O U:'
der pessedista deu as razões pelas
quais sua bancada votava contra a

proposição Ferreira de Mello, apro-

Florianópolis, seu. passamento a

todos nos encheu de profunda ma

gua e pesar. Oficial dos que mais

e brilhantes serviços prestaram ao

Brasil e ao seu glorioso Exército,
o saudoso morto deixou uma verda
deira lacuma no nosso meio social,
onde sua pessoa sempre impressio
nou por uma conduta que inculca
va como um verdadeiro varão .lc

Plutarco. Praça aos 17 anos de ida-

de, galgou por incontcstaveis. me
recimentos todos os postos até o

de major em que pediu reforma.
Reformado com vencimentos mes-

quinhos, .vencimcntos esses que
mais pareciam escarneo atira do
contra a sua bela fé-de-ofício, mm-

a transcrição
Desembargador

que me encontrarão sempre pron
to a prestar-lhes tôda a colabora
ção ao men álcance para a defesa
dos interesses do �osso Estado e

do Brasil.
- Cardoso da Veiga - P. R. P. Aproveito a oportunidade para

- Enviou à Mesa uma declaração
I
renovar a yossa Excelência

com igual fina�idade, em o seu e protestos de perfeita estima e

no nome do Partido que represen- tinta considcração com q�le
ta.

.

subscrevo.

os

tiis-
me

Ass. Nerêu Ramos,
Rio, 24-9-48.
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'
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.

I
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�•
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- 5 horas,
- .A:uto-Viaçllo Catarínense
- II horas.

Auto-Viação CIiJt.arlnense - Laa'una
- 6,3Q horas,
Expresso São OrtstovAo - Laguna -

7 horas.
Auto-VlaçAo ltajal - llaj&! - 1ft ho

ras.

Expresso Brusquense Bruaque
16 horas. "

Rápido Sul Brasíleíro - JomvU. -

àa 5 e 14 horas .

SABADO
CatartnenN - Curitiba

JoinvUE

Auto-ViaçAo
- 5 hora-s.
Rápido Sul Brasiletro - Joili.'fll. -

às 5 e 19 horas,
- 6 horas.
i Auto-Vlacão Catarlnense - JolnvUe.
- 6 horas.
Auto-ViaçAo Ca,tarmense -- Tub&rAo

- 6 horas.
EXl)r�sso São CrlstovAo - Laguna -

7 horas:
,

Expresso Brusquense - Bru8qu. -

14 horas,
_

Auto-ViaçAo Ilaj&! - ItajaJ - 13 ho.
raso

Expresso Brusquenss - NOTa Trento
- 9,30-horadj,
Expresso' Glória. - Laguna - II 1/2

e 7 1/2 horaa.·
-

(

-

.Relo;.oaria Progre'iSO
de IJUGENV' � FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE

fl:EEMBO�SO POSTAL
Faço seu pedido por carta ou telegrama e, pague

sómente quando receber.

N 7 cr$ 80,00 N 9 cr$ 260_00

Caixa de -tüqu.l Suino,
m�rca "o.kopf, muito

red.tente.

D.spertador de bola0
rlu rnfn a a noite

Suiaso de qualidade

NOIIIIOS relógioll são aClompOJ:lhadol dos re.pectivoll certificodoa
de garantia. .

PEÇAM-.NOS CATALOGOS -- ENVIAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO

Curitiba - Proça Tiradent.s 260 -:- ParaI\á·
---------�-----_._-_..�-----

Ácido sulfúrico; 2 Torres metálicas de 30 metros, cada uma,
co antena tríplice; Gerador para fabricação de hidrogênio; Ma
caco hydráulico, marca Blachlaw Jack, par!! 12 toneladas ; Ba

teria completa para 120 volts e 650 amperes, equipada com qua

dro e chaves; Bomba de ar, manual, com tripé; Manometro para

garrafa de ar comprimido; tanque de zinco, com, bomba, para

600 litros; Lâmpada extensiva, com 22 metros de fio flexível;
48 metros de fio flexível, para lâmpada extensiva, etc.; cabo elé
trico flexível; Garrafas para ar �omprimido; Jogo de mola,
completo, para auto Ford 1929; Balões para hydrogênio; Supor
te para pneus; Pneu grande e câmara .de ar; bomba completa
para tambôr de gasolina;' Máquina de furar elétrica; Ventila-
dor.

Ver e tratar no aeródromo do Aéroclube, em São José.

Informações no Escritório d� Asteróide & Cia.

Praça 15 de Novembro nO 22 - 2° andar - Telefone, 1.388.

SOlUÇÃO
""'''00��_ m.� soa ,. m. - �tse

GRI'PE o TOSS[ o BRONQUITE
lA B O R A T Ó R lOS P R I MÁ: C. P. 1 344 - R-lO

-----

PASTA DENTAL
ROBINSON I

VENDE-SE o prédio da Av. Mau

ro Ramos, 269. Tratar no mesmo,

. Dr_Antônio
Modesto

Médico

Formado pela Faculdade de

Medicina da Bahia, Chefe dos

serviços de Radiologia do Hos

pital de Caridade.
Cursos de especíalízação no

Rio e São Paulo e de aperfei
çoamento em Buenos Aires e

Montevidéu.
Especialidades:

RAIOS X
B4DIUM)

RADIOTER'API4
Exames :ra..di'ol'ó·gicos· do Es

tômago, Intestinos, Pulmões,
Coração" Esqueletoç Vias.. bi-

IÍa;res e Urinárias.
'RADIOTERAPIA dos 'Tumores
- Câncer - Inflamações -

Doenças da pele - Hipertiroi
dismos "- - Reumatismos -

Disturbios da menopausa-etc.
Atende diáriamente no HOS-

PiTAL DE CARIDADE.

• • • • • . . • ... . . . . . . . . . . . . . . . . . ..••••• �J

Representações
ou' Pracista ,) J
Oferece-se prura Laguna e Sul d�

Estado, ofertas com detalhes il..

Caixa' Postar nO. *09
Laguna - Sta, Catarina

- .. •• •••• •••• •••• .' fI
.

-

-'� Procístcs
Escritório reêem organizadO,.

precisa de "pracistas" para traba
lharem nesta cidade e no interior,
com artigos de fácil venda, e CO�

boa margem de lucro.

Informações á Praça 15 de NO-

vembro 22, 20 andar, das 8 ás 1%

. _. .. . �.,.

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

Vende-se

Maq'ainário Cr$ 250.000,00
Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00

" C.Situada em Campo Alegre - S.

Vende-M�: tb. só maquinário
Informações com A. Wehmut�
Brusque - Santa Catarina". -

t

.,
..

Dr. Lindolfo 4. G.
-

Pereira,
Advogado-Contabilista
Cível -- Comercial

Constituições de sociédacl�'
e serviços corebtol, em g�ro

.

�Organizaçõel csntabel'irRegililtro. e meirca.,. diDpOtl o.

no Rio, de correopondentede, Eu:ritório: Rua Alvaro
Carvalho n. 43,

Dali 8 às 12 hora••
Telefone 1494

fu

4.'i
sa

: lla

lo.).
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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{CAPITÃO DUARTE P,EDRA PIRES ode Andract.e, se regosijam
PIRES transcurso da auspiciosa data

A efemér-ide de hoje consigna a

.data natalícia do, nosso prezado
conterrâneo Capitão Duarte Pedra
.Pircs, distinto oficial da nossa Po
licia Militar.

O .aniversaria nte, que pelo devo-

Vida'

.tamento à carreira que abraçou,
tem galgado merecidamente - e com

__gerais aplausos, os di versos postos
hierárquicos. Aliando à inquebran
.tável fôrça de vontade excepcio
.nais dotes de distinção, conta em

nosso meio social �01l1 numerosos

.arnigos e admir-ador-es, que nesta

.data, como nós, sem dúvida sentir
-se-ão ufanos em testemunhar-lhe o

.apr êço e a estiJ11a em, que é tido,
<I

DR. ABELARDO LUZ
Na Capital da República, onde

"exerce as altas funções de Chefe
de Policia, vê transcorrer hoje, a

-data de seu aniversário natalício °

nosso� estimado conterrâneo
.

dr,
Abelardo Luz.

Aos seus numerosos amigos, da
qui nos associamos na multiplas
homenagens, que certamente lhe
serão prestadas.

SRA, CACILDA SANTOS PEREIRA
Faz anos hoje, a exma. sra, d.

Cacilda Santos Pereira, digna es

.pôsa do nosso estimado coestaríu
ano sr. Antônio, de Pádua Pereira,
competente sub-diretor industrial
da Penitenciária do Estado.
A distinta dama, estimada como

.e em 'I10SS0 meio, será, ao ensejo
. da data, muito felicitada, como por
'nós com muito prazer o é.

SR. AMORIM JúNIOR
Festeja hoje 77. anos de idade,

,-co sr. Domingos _çQrr.ê;ia--de."Amorirll
;rúnioI'; éx:·seí'ventuário de Justiça,

- .residente em Tijucas.
O venerando aniversariante, 'Jue

. pela inteir-eza de seu caráter, vi. ve

naquela cidade cercado da estima
e do respeito dos seus concidadãos,
estamos certos, receberá hoje' :JS

mais 'expressivas homenagens, às

quais, por justas, nos associamos
com prazer.

JOÃO AREAS HORN
Transcorre hoje, a data nabli-

cia do sr. João A. Horn, competente
e odedicadQ caixa, do Banco Inco.
Às felicitações com que o distin

.guirem os seus numerosos amigos,
iuntamos jubilosamente as nossas.

i '.1.1
LORENA NUNES MENDONÇA
-Passa hoje, o aniversário .natali

do da cxma. sra. d. Lorena Nunes
__Mendonça, espôsa ,do nosso preza
do conterrâneo, sr. João Mendonça.

FAZEM ANOS HOJE:
- o sr. Ivo Gandolfi, categori.za

do funcionário da conceituada fir

'jha Hoepcke;
- o sr. Célio Robim, destacado

funcionário público;
- a pre,ndada e graciosa senho-

-'tinha :'I1arjJia Fernandes, filha ..-10

saudoso conterrâneo Orlando F('r
,

Uanoes.

-0-
ELIANA

eocial
que a garota, alegria de seu

completa os seus cinco anos

existência.
Eliana, que já tem numerosas

amiguinhas, ser-á por elas muito fe
licitada. Também "O Estado", re

gistando-lhe o aniversário, o faz
para associar-se àquelas manifesta
ções de júbilo e simpatia.

-0-
ENLACE MATR1MONIAL

DR. RAIMUNDO DE FARIA

ABREU
Por telegrama particular, ti ve-

mos notícia do falecimento deste
nosso distinto conterrâneo na Ca-, - Antonieta de Barros
pital Federal, onde residia. D.
Fil ho do Comandante Carlos Mo- Sr. Presidente :

reira de Abreu que nos últimos Até a criação do L A. P. C., os

anos fixou residência em ltajai, de professôres particulares, entre nós,
que exerceu o cargo de Prefeito,- f' tinham uma triste perspectiva do
de d. Gemeniana Bueno de Faria futuro.

pelo
em

sua "Rainha da Primavera".

As danças terão inicio ás 22 ho

ras, passando-se ás 22,30 à cerimô
nia de recepção e coroação da
'''Rainh�''.

Somos gratos á diretoria do Clu
be R. "6 de Janeiro" pela gentileza

\

sono foi prorrogado até 31 de -te-

zembro.

Esclareço-lhe, outrossim, que t'.s
te Ministério aguarda a chegada da

Missão Argentina, já designada, oa

ra promover o acôrdo definitivo.
Com particular estima e consi- Amerson

Na Assembléía..'
conclueção da la pagina I

der-ação, sou
ama e adm.

a) Corrêa e Castro.

BRITO COSTA

lar, do convite que nos envia para essa

de festiva reunião social, que promete
estar animadíssima,'

*

Realizou-se sábado, na residê n
cia da noiva, à avenida Hercílio
Luz n. 186. nesta capital, o enlace

Abreu, o extinto,' Iormado cru
matrimonial do nosso prezado con-

'Odontologia, era alto funcionáárioterrâneo y. prof. Clementino Fans-
aposentado, .da Repartição Geralto Barcelos de Brito, digno Ins-

ddos Correios no Rio, on e semprepetor da Alfândega com a exma.

sra. d. Rosalina Pereira da Costa.

Trabalho sem margens a econo-

mias, não lhes podia ser sorriden- _. ..•.........

te a visão do amanhã.

I
ROXY - Amanhã - em sessões

Era a certeza duma velhice, com- extraordinrias.

pletamente, desamparada; era � O filme que esteve interditado

angústia de prever que a sua mor-
• por algum tempo pela censura, pó

te envolveria todos quantos deles de agora afinal, ser apresentado ao

dependessem, no mais completo público' 'este impressionante filme.

jlesamparo, I A MOR.TA VIVA

Dai, a idéia de dar aos prof'essô- Com: James Ellison - Fran-

res particulares, que até então, os Lt!S Dee - Tom Conway
governos não haviam percebido, a i Os mistérios extranhos de urna

possibilidade de inscrever-se no cer-imonia sinistra revelados pela
Montepio dos Funcionários Púhli- primeira vez ao público ... Um f'il

cos do Estado. me para as pessas que suportam
Não era tudo, não era o bastan- cenas fortes ...

Censura: Impróprio Até 18 anos.

gozou de _ particular estima' e con

fiança. da Direção geral, sendo vá-
Serviram de 'testemunhas, por r-ias vêses encarr-egado de iI111)Or-parte da 1101' va, o sr. Fr-anclsco,>

tantos comissões,' notadamente mi

Me�ra e sua exma, sra. d. �u�ellin. Repartição de Florianópolis, sua ci
Meira e o sr. Emanuel Antônio da

dade natal, a que devotava fervo
C,osta e sua eX111a. _ sra. d. Ana Es-

rosa estima, conservando sempre.pindola da Costa! por 'parte do

I
até a morte, viva saudade de seu

noi vo o sr. Célio Brito sua eXI11::l. ' _

.

.

nncao.
sra. d. EJoá Brito e o s�. Demen:a� As f'arrrilias Veiga e Faria f'azem
Rosa e sua exma. esposa d. Zilú

celeôrar quarta-feira, dia 29 {Is 7
Rosa.

hs., na Catedral, Missa em sua in-
Aos recem-casados, "O Estado" -

intermédio.t.ençao, e, por nosso
apresenta votos de muitas f'elicula-

convidam as pessoas de suas rela
des.

I

COLíRIO
MOURI1RJlSIL

§ 10 _ O requerimento deve 'ser

acompanhado do certifica,do de re

gisto da escola no D. ,E. e atestado
médico passado por junta médi.ca

�
oficial.

� 20 - Se a escola tiver diretor,
o

.

rec;uerimeIito deve ser enca:lli

nhado, por intermédio da dí.reção.
Art. 40 - As contfibuições seri}o

pagas ao Tesouro do Estado, na

Capital e às Coletorias, no interior,
mediante guia fornecida pelo Ins-

petor Escolar da Circunscrição. breza de seus sentimentos, ante-qu-
� 1° - O pagamento pode ser -tem mesi1lO estiveram em nossa re-

mensal, bimestral, trimestral ou

anual.
� 2° - O pagamento mensal será

feite até o décimo dia do mês <:e

�ninte ao vencido; as demais mo

dalidades de pagamento serão fei-
de

tas, adeantadamente.
Art. 50 - O pagamonto a,dianta

do não tl:ará vantagens para con

tagem de tempo, que diga respeito
à Lei do Montepio.
Àrt. 60 - CaJcular-se-á a contri-

buição sôbre os vencimentos dos

professôres públicos,' sendo a base

mínima, os vencimentos dos com

Dl ementaristas.
Art. 70 - Esta lei entrará em vi

gúr, na elata da sua publicação, rc
vogadas as disposições em contrá-
rio.

S. C., em 2'7-9-48.

1

e

DR. CARLOS LOURÉIRO
DA LUZ

ADVOGADOS

Projeto-de-lei
<Fàcu lta o, Montepio aos profes

sôres particulares.
Art. 10 - Aos professôres partícu

lares, brasileiros, cujas escolas es-

tejam registadas no D. R, é Iacul-
-

_

taclo inscrever-se no Montepio dos

Funcionár-ios Públicos de Santa
Catarina.
Art. 20 - A inscrição dependerá

de requerimento cio i uteressado.

ArL 30 - Do requerimento de

['e, mas era alguma cousa,,' para
quem não tinha nada.
Esta a razão do parágrafo uruco

.lo art. 160 da Constituição de- /35;
que os constituintes de 47 houve
ram por bem conservar. e que pro
curamos regulamentar, com o pro-]
[eto-de-Iei, que passamos a ler.

Inscr-ição deve constai':

a} nome completo;
b) idade (dia do mês, ano)

ROXY'.:__ Hoje ás 7,45 horas.

sessões das môças
'

John Garfield - Geraldine Fttz

gerald - Walter Bronnan - Faye

REGENERAÇÃO
A excitante história de um cri

minoso e da sua grande aventura

. com a mulher amada!. ..

P. s.] Severo com seus inimigos... frio

I diante ,do- perigo. .. mas sentimen

tal perante o amôr ...
Censura até 10 anos.

- No' Programa -

A marcha da vida n. 200 - nacio
nal.
Preços: - Cr$ 1,20 - 2,00 - 3,00

�'

RITZ - 5a fe_ira: -
Alberto Castillo o popular can

tor portenho na adatação para o

cinema da celebre canção.
ADIOS PAMPA MINHA

Um helíssirua filme repleto

Muito estimada entre as pessoas Acha-s'e entre nós, desde hú a1-
d� suas relações, a distinta aniver- guns dias, o nosso ilustrado e dig
.sariante, será por certo muito CUl11- no conterrâneo sr. professor Arnal
primentada., rIo S. Tiago, que reside na Capital
A êsses cumprimentos nos

asso-I da República.
,ciamos com votos de felicidad�s. O brilhante h?m�l1l �e lelrfls,

,

que vem a Flonanopolls para to

NESTOR DE DEUS CARDOSO mar parte no Primeiro Congresso
Festeja, hoje, o seu aniversário da História de Sanh Catarina, é

natalicio o nosso estimado contcr- l'igura representativa dos nossos

Tâne� s/. Nestor de Deus Cardoso, cil'culos iritelectuais, sendo mcm

funcionário da Assembléia Legisla- bro da Soci�,dade Brasileira de

tiva.
. . i&' I! filosofia, /membro

.

corresponden
te da Academia Catarinense de

Letras e sócio do Instituto Histó

rico e
.

Geográfico de Santa Catari

na, além de pertencer a outras ins

titllições ele cultura, no Estado r

na Capital Federal.
O prof. ArnaMo S. Tiago, que

temos o prazer de contar entre os

nossos colaboradores, traz valiosa

contribuição ao próximo Certame
1c História Catarinense.

-AI galante l1lrnina Eliana Altino Os salões do Clube Re.creativo "6
Ue An'drade faz 11110S hoje. Seus rle Janeiro", do Estreito, se abri

pais, o sr..losé I tlsmi'io de Anrlr'-l- I'ão dia 2 ele Outllbro, para o �le-
1'lr e a e,ma. sra d. :'Iraria AlUno gantr baile em que será coroada a

VIAJANTES'
SR. JOSÉ VARELA

Mais uma vez entre nós o sr. Jo

sé Varela. ativo viajante cios cdi

tores '-IV. M. Jackson Inc., que aqui,
pelo seu cavalhel'ismo e elevados

dotes, grangeou inúmeros amigos.
O distinto cavalheiro após per

manecer alguns dias em nossa ca

pital seguiu ôntem, via aérea,- para
Pôrto Alegre, com os nossos votos

de ll1uito bôa viagem, pois tributa

mos-lhe muita admiração pelas ve

zes que nos foi da,do o agracl:lvel
prazer de palestrarmos com li'io

distinto viajante e representan1e.
xxx

PI10F. ARNALDO S. TIAGO

x; x x

CLUBE R. "6 DE JANEIRO"

cõcs,

A rbforma dos Cor
rAios e TP.leQràff)�
Rio, 27 (A. N.) - Será enviada,

hoje à Câmara a mensagem do Che

fe do Govêrno encaminhando o

ante-proieío, que reforma a reestru

turação dos quadros do pessoal
cios Correios e Telégrafos. O ante

projeto foi elaborado pelo próprio
Dr-partamen lo, Lendo sido em se

guiria encaminhado pelo Presidente
.11a Repúhlica ao IJASP, que ref'or
rnou, o projeto em alguns pontos
essenciais. De volta à Secretal'ia da

Presidência da Hepúhlica, o . pro
cessso foi encaminhado, com pa

iecer, à Divisão do Ppssoa'l do

DASP, e depoís.teucamínbad o pelo
General Dulra ao Min isLrl'io da Fa

zenda, �lue' o apreciou. Agora che
gou a vez de o Poder Legislati\-o
tomar conhecimento do projeto,
cujo andamento rstá sendo acom

panhado cóm muito inlerêss,e pelos
servidores do DCl';

•

ODEON Não haverá sessão

c) lugar do nascimen[õ ;

d) escola em que leciona; loc�ll
em que está situada;
e) estado civil;
f) filiação;
g) vencim'enlo§ mensais;
h) resiçlência .

de

belas canções .

RlTZ e ROXY - Domingo. -
LoreUa Young - Joseph Cotten

- E.thel Barrymore
AMBICIOSA

SEU REILOGIO PRECISA DE'
REVISAo?

NOSSA, OFICINA ,; ESPECIALliADA\
Nossos çoncertos são

.

garantidos 100%,
ÓT'ICA MOD�LO)
JOIO; PINfO', 25 (frente ao Tesouro)

.

do> Estado)

Em favor da.familia
Henrique Müller
No grave dolorQsíssimo desastre

do caminhão, que eom carga e pas

sageiros, se precipitou num abis

mo, - acontecimento que noticia

mos pormenorizadamente em a nos

sa edição de ontem, o sr. Henrique
Artur Müller e sua senho'ra, d. Ma
ria Müllér perderam não só as

suas tres' filhas, de 8, 13 e 15 'anos,
- mas ainda tndo o que possuiam,
pois estavam de l'nudança
Cresciuma.
Num gesto que bem ,define a no-

dação, os irmãos Ganzo, sugerindo
nos a abertura de uma subscrição
popular em benefício ,da família

Mülle.r, que segundo êsses mesmos

senhores, fica em extrema l1lis{�
ria.

Aqui fica pois, _lançada a .louvá
vel idéia e o nosso apêlo ao ge
neroso povo da capital 110 se!1ti
do ele 'dar, por pequena que sej::!,
a sua contribuição afim de mino
rar O terrível sofrimento da d�s
ditosa [amilia.

CONTRIBUIÇÕES .RECEBIDAS
HOJE:

Comp. Telefônica Cr$
Funcionários da Te-
lefônica Cr$
Uma anônima ,Cr$
Uma anônima Cr$
"O Estado" Cr$

200,OG

435,00
50.0!)
40,01)
100,00

111atográfica".
r:.VIPERIAJ;,. - ÁS 7'h, h!o_

CANCAÔ DE DUAS VIDAS
com

Nelson EDDY

e

Ilana MASSEY
No pirog,rama
1) - Trabalhando em Desenho Ani-

mado --Nac,

2) - Fax Airplan News 30 x 72 _

Atualidades,

Preços: - Cr$ 4,80 - 3.00
"Imp, 14 anos", _

TEATRO A, DE CARVALHO
Finalmente AMANHÃ ESTREIA

IRACEi\IA DE AJ,ENCAR
E SUA GRANDE COMPANlfHA DE

COMEDIAS
com a belissima peça em 3 atos:

NUVEM' QUE PASSOU ,;-

de ...

Rodrigues Acasuso, Tradução ele Da
niel Rocha_

- Os ingressos encontram-se á venda
nos ES'critórios dos Cines Coroados.
....___,.

-

DR. RAFAEL G CRUZ LIMA

Escritério: Rua João Pinto
- n.O 18 -- Florianópolis

Cine-

Antonieta de Barros Soma .Cr$ 825,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre
gularidade na entre�a
de seu� iornaee, •

...'. .. . .

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

nópolis - Santa Catarina
'

,(.;onsêrtos, Limpezas e Reconstru

ções de Máquinas de escrever, cal

cular, somar, Contabilidade, Regis
tradoras, Balanças

- automáticas,
Chuveiros Elétricos, Ferros de en

gomar, Fogareiros, Esterilizadores e

Aparelhos Elétricos em geral
Serviços rápidos e garantidos
Preços M@.dicos
Orçamentes sem compromisso.

:. . . . . . . . . . .. . .

CHEFE DE ESCRITóRiO
Conhecedor de todos os servi

ços de escritorio 'procura coloca

ção na Capital ou uo Inter-ior. -

Cartas .para"CHEFE", Rua viosi

Ramos, 52 - NESTA.

OOMERCIANTB: ni. um &1-'

'HO .. Biblioteca do Centro Aeà·
,jI<émioo XI dle F�o. ec..

'lrtbulru, uaim, pua • forma-
I elo eultural dot. ea�
ti. am.uh. 1

Oleo de.Peixe
COMPRA-SE QUAN',fIDADE oE

PAGA-SE BOM PREÇO. TRATAR'

Á RUA CONSELHEIRO MAFR \. 41.

FLORIANóPOLIS - CAIX.� POS

TAL 124.

FERIDAS, REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira
N.dlc�çao auzilier no trotam.ntc

da .ifUi.

\

VENDEM-SE -P.OR MOTIVO DE'
VIAGEM

Móveis de sala, em perfeito. és
tado e de quarto, 1 rádio marca

Esparto - móveis, diversos relé-
. gíos de parede antigos; tudo em

perfeito estado, 1 cristaleiro e di
versas louças e mais alguns. obje
tos.
Tratar á Rua Bocaiuva, 13

. -

o Batalhã� Barriga-Verde
foi constituido de �atárfnenS61
destemidos e o "Colégio Bar

riga-Verde", usará 8 mM1D8
bandeira.

,"Campanha .ró-U'ft'01IJ ..
'1.. A. XI eM ir........).

I. . . . . . . • . . . . .. • •••••••••••••••

Artigos de use
doméstico

I

Você poderá ganhar de Cr$
60,0.0. à Cr$ 100,00 diários, venden
do artigos de consumo domestico.

Informações na Praça 1 de No

(Vembro n. 22 - 2() andar.

. . . . . . .. . ".' .

NÃO ESQ U E ç AI
A Tinturaria Cruaeíro di§lpõe age

J'a dos melhores profissienais d.
'cidade para lavar, passar e ting�
pelo sistema suíço, .

R. 'I'Iradentes d - Fone 1022.
I

,

• r • • •• •••••••••••••• • .

Camisa., 'Gravata.; Pltame.,
Meia. da. melhorei; pelai me
\ �

nores preço. 16 Da CASA MIS
CELANEA - RuaC. Marra.
:' ••••••••••••• 0'0 ,

n(1DçA1fn1i"f4f!!t" ...

'_�"'flli Oi!! ,rOflrcUl1Io. lia 1IIIc41_w.
lIle1C", II!' doentr.>. aen'..... lI.aa.�
�;"a�dM eRl tem,.,,' lio 1III11aI_ '41>11>
r..,U,1;-llõil"-lllte· remediá'f"Ua.. O eSrlltllllJl..1.
IIlIfl'1'lli!'iJ. frlllt9 �I!I Ipor'nelA. 1II!i ,oHIf
IU·.�tUear. 011' hulnvf4.,,1'f afet.llw I\t.
� _ .atermidNea. O hr�I�. N",.
l1:lfUl li I de »"ell(1lII 1I!!I••eat. tIlf"!!IBo
�e 1l1W1 ÃlRlnllatérf tem•• rir.
P:".(!.,..,... ..n... "., �41'.".,tlti!! J'lQll'l'C"Il'C8!' .�liIo
��.�l(t$iS, &a i:t�.:: D....ro U. ......
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A RUA apresenta o

, I

.1

COM A MARAVILHOSA
,

,

,Qu<ern nunca ouviu va '·Ga...ganta
de Ouro" da HCA, não ouviu o

que há de mais peef-i to ern rádio.

,

CARACT'iR í 5 TIC AS:
T'oado de 'inúmeras caracte ísticas que por si

SÓ", o tornariam pr-ferido em led'_; o mundo, o

Q-.22W é' f."QU;piF1.0 ainda com o íncorr.par ável

s.sém.. acústico cia RL.A, produto de 50 anos de

liderança no mundo· do rádio e da electrónica

- 'a famosa "Garganta de Ouro"! v

'* T ronslormodor para 110 e 220 volts

* Ondas curtas e :úngas
* 7 vái�ujos RCA

* 5 faixas de ondas

* Adaptação para toco- discos

* Medidas: Altura - 29 cms.

Largura - 23,S. cms.

Comprimento. 41 cms.

. * Co.nstruído. especialmente .parq __ .o
climo do Brasil •

M d d d"e I h* óveis e ma eira in.)os mOi"

.derncs � ele§l(lntes

r

Complete o .seu rádio com o

lamoso Toca-.Hisc.os JCCA
Victor T-I02. Funcioflumento

perfeito, som claro e natural.

Festividades de Santa Terezinha
do Menino Jesús

I A AJ.�ã!���:nt.�!�'�i�,: � M�t���!,�,�!,. ao, seus

associados e a todos os fiéis que, de acôrdo com a praxe estabelecida,
haverá êste ano, de ;24 do corrente à 2 de outubro, na Capéla da Ir
mandade do Divino Espirito Santo, novena em honra de Santa Tere- •

zinha do Menino Jesus, começando às 19 horas.
No dia 3 de outubro, na mesma Capela, às 8 horas, haverá Missa

Solene co.m assistência de ·S. Exa. Revma. o Sr. Arcebispo Metropoli
tano, que fará o sermão ao Evangelho. Terminada a função religiosa,
realizar-se-á por S. Exa. Revma. a Benção das rosas, em honra de

Santa Terezinha. Pede-se aos devotos mandarem o maior número pos
sivel de rosas e particularmente ficar com suas rosas na mão no mo

mento da benção. �

Ficam; assim, convidados todos os fiéis para assistirem a essas

homenagens em louvor da milagrosa Santinha.
-

ÁS 17 horas terá lugar' a Procissão que sairá da Capela do Asilo.

Florianópolis, 25 de
.

setembro de 1948.
Diretoria da Associação de Santa Terezinha e Menino Jesus

conpRA É
VI:: NDA DE
CASAS r TERRfltO�

HIPOTÉCAS
AVALlACÕES

i.E6ALl�AÇOES
ADHII'tIST�-ACÃO
DE IMÓVEIS

('TC.

-�

�.'.•LV.$�;, Dl

TEiEFOhl"."
�,. 784

lUlA DCODODO -.JS

rLOf1/Af'lOPq.t./S -SANTA CATAR'''';'''

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

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

tos. Preço Cr$ 350.000,00. _

.

RUA DEODORO, prédio com (> quartos e demais instalações. Pre

ço o-s 250.000,00.
RUA ALMIRANTE LAMEGO, ótimo prédio, construido em terre

no de 17 x 30, to do murado, com 4 quartos, etc .. Preço Cr$ 190.000,00.
RUA RUI BARBOSA., casa com 5 quartos, construida em terreno

de 24 x 86. Preço o-s 120.000,00
RUA JOSÉ M.ENDES, bangalô novo, com 3 quartos, etc., construi

do em terreno de marinha. Preço Cr$ 50.00Q,00,
RUA R-lO GR.AJNDE DO ,sUL, casa com 2 quartos, tendo o terreno

10 x 40. Preço Cr$ 35,000,00.
RuA AoLMIRAINTE LAMEGO, 2 pequenas casas construídas em ter-

rena' de 51 x 70. Preço Cr$ 80.000,00.
'

RUA SANTOS SARAIVA (Estreito), bangalô completamente novo,
com 3 quartos e demais instalações. Preço Cr$ 1·00.000,00.

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

-

RUA "1 DE SETEMBRO (Estr-eito), 'casa çom 4 quartos, etc. Preço
Cr$ 55.000,00. '

CAlPOEIRAS, casa com 2 quartos, 'etc., tendo e te-rreno a área de
86.000m2. Preço Cr$ 50.000,d,·

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

TERRENOS
RUA RUI BARBOSA, tendo 8,50 x 50. Preço Cr$ 15.000,00.
RUA CONSELHEIRO SOUZA FRANÇA, tendo 15 x 30. Preço Cr$

W,OOO,oo.
.

RUA STA. LUZIA (Estreito), lendo 50 x 40. Preço Cr$ 50.000,00.
RUA GERAL (Estreito), tendo 20 x 45 (fundos rua Tijuca). Pre-

ço Cr$ 20.000,00. '

FAZENDOLA E INDUSTRIA .

BARR�IROS,. pequena fazenda, com pastagem para 30 cabeças,
com uma industr-ia de produtos' de mandioca. sagu etc. demais infor-
mações dão-se neste Escritório. Preço Cr$ 2S0.0ÓÓ,oo.

' .

Aceito capíta; para empregar sôbre garantias hipotecárias. Sigilio
absoluto.

.

Rep'resentações
FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)

.

HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA

NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS À CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

f

"Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TERÇA-FEIRA, 28 de setembro':
_

19,00 - Sumári'o do programas.
19,05 - Inglês pelo Rádio.

1,19,1,5 - Noticiário.
19,30 - Música de câmara.
�20,OO - Palestra.

20,15 � Música ligeira, la

jlarte.
_ ,20,30 - "Os Sindicatos Tràba
Ihistas e os Empregadores", pales-
tra. \

\

29,45 - Música - ligeira - 2a

.!parle.
21,00 - Noticiáho.
21,15 - Comentário da Grã-Bre-

tanha, por 'Versou Bartlett, . I21,30 - Orquestra de Teatro da
13BC.

22,00 - Sllmário das NOLícias e

Rádio-panaramà.
22,30 =-r- Fim de transmissão.
QUARTA-FEIRA, 2� de setembro:

_

19,00 - Sumário' dos programas.
á 9,05 =: Inglês pelo Rádio.
19,15 - Noticiário.
19,30 - Meia Hora no ópera

-".Don' Giovani", de- Mozart.

'20,00 - Rádio-teatro: "A Histó
rria dos Ambiciosos", de Geoffrey
,Chaucer.·

,

20,15·- Orquestra "Midland" da
i'IlBO - la parte.

r

20;30 - "A Energia A.ntômica",
, palestra.

20,45 - Orquestra "Midland" da
í BBC - 2a parte.
'2f,00 Noticiário,
c21,15 - O Panorama ECO!lÔmi

-eo, comentário.
21,30,- Ivey Dickson, piano.
22,00 J Sumário das Notícias e

1 Rádio-panorama.
22,30 - Fim da transmissão.

I QUINTA-FEIRA, 3(1 � setembro :

19,00 - Sumário dos programas

'1:9,tl5 - Inglês pelo Rádio.

I19;t5 . .:_ Noticiário. '

1'9,30 - Rádio-teatr.i : "O Re-
'. trato", ' de. Aldous Huxley,

... 20,00 - A Psiquiatria na Grã-

Bretanha, palestra pelo 'Dr. Vam

. 'berto de Morais.

20,15 - 'Banda Militar de Len

.dres -'la,parte.
20,,30 - "O Desenvo lvimert l» das

\ Locomotivas Britânicas", palestra.
20,45 - Banda Militar de L:On-

I dnes - '2a parte. I

21,00 - Noticiário .

. 21',15 - Nosso CO;rreôponjente
'Informa ...

21,30 - Recital 'de Mary Row

Iand, soprano, e Martin Milner. ViID-

···líno.
.

22,00 - Sumário das Notícias e

.

Rádio-panorama.
22,30 - Fim 'da -transmíssão.
SEXTA-FEIRA, '1'0 de ou.ubro :

19�00 - Sumário elos programas.
W,05 - Inglês -pelo Rádio.

1'9,15 .;__ "NoticÍ'átio.

19,30 � Música de Bailado.

20,OÓ - Palestra.

20,15 - Música das Grandes Ci

dades - Glasgow 'e Edinburgo
''ia parte. .I

20,30 - 1) Livros e Autores, de

.Toaq'Uim Ferreira, 2) ",0 Ci.nema na

j".Gr5-Bretanlla, de Jose VeIga.
20,45 - Música das ?raIides Oi- i

,édades � Glasgow e Edinburgo.

-I2a I '
.. ,

par .e. .

21'00 - Noticiário.
21:15 - PoliLica Internactonal,

. comentário.
.

-' 21,30 - Novo' Conjunto Londri
.. llO de Cordas.

22,00 - Sumário das Notícias e

. Rádio-panorama ..
'22,30 - Fim da transmissão.

SKBADO, 2 de outubro:

19,00 - Sumário dos Piogramas.
19,05 - Revista Técnica e Oi-

, entifica.
19,15 - Noticiário.

19,30 � Ivey Dickson, piano.
20,00 - A Rússia Sovié'tica em

_

Fóco - palestra.
20,15 - Músicn ligeira - 1 a par-

.

te.

20,30
20,1,5

parte.

.Rádio-magazine.
Música ligeira -'-

o RSr�DO-Terca.felrl 28 de .s,.e°tembr., cte ,.,.&. 5

• •
I
. -

.
\

.'10

Os Freios do.séu fORO lhe proporcionam
"

MAIOR SE6URANCA!
.. ,.Bm4Q IB.P.·.� eme IB.Nd'@RI IB � ..

, .

nos proporcionamos
MAIOR S RANCA.

I ,....

ao seu

,fORO!!!

, ,

Os caminhões Ford 1948 afere·
cem freios hidráulicos de sapa
tos independentemente encero-

.

dos, com até 1940 cm2 de órea
de contato.' Fôrça' auxiliar a

vácuo, nos tipos F-6, F·7 e F-8,
aumenta de 100 % a pressão
obtida pe,la aplicação do pé
no pedal, assegurando freia-

-gem mais fácil emols segura.

!

! f

I �'.
"

Os caminhões Ford são reforçados em todos
j

os pontos vitais, para proporcionar segu

rança máxima. E, para usufruir tôdas as

vantagens dêste característico que tornou

famosos os caminhões-Ford, confie o seu'
caminhão somente a um revendedor Ford,
que proporciona maior segurança ao-seu

caminhãe. Todo o serviço é reaiizado com

recursos fornecidos pela própria fábrica.

Tudo aqui é Ford: os métodos de trabalho,
o equipamento de serviço e as peças legí
timas iguais às originais, que se adaptam
como uma luva, rendem e duram -li1lUi�o -

mais e
,
E os nossos mecânicos. conhecem o

Ford como a palma da mão! Traga-nos,
. de vez em quando, o seu caminhão Ford;

para VIDa inspeção. Êle se sentirá "em
,

,

casa" . " e o senhor também.

� ,J
1
1

) 1
I
}

\
, ,

i
!

I
ii•

II

I
p. I

j
,

Revendedores nesta Capitab
-

IR-MAOS ANIN
Rua Duarte Schutel, n

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

ttUA VOLUNTÁRIOS,OA PÁTRIA N.- 68 • ' •• ANO�
C41U PQSI"",'83 . re..€fOf,lE 6640· fE�CO;;R"ff"':O, ,""OTECfOll,..

Agencia Geral para S. Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22--Sob •

C. Postal, 69 - Tel. qProtetora»
FLORIANOPOLIS

Para as pe830as de fino
paladar Café Otto é

.em par.
.............................

Encerador
. Tendo necessidade de cornprar

°

I uma ENCERADEIRA, EL-eTRlCA,
. afim de facilitar minha Ilrofissão de
ENCE,RADOR, .tomo a liberdade de
apelar para as pessôas de bom co

ração, afim de conseguir reunir a

importância necessária' á referida
aquisição. J\Iuit� grato fica-lhes °

________________________________________ : Encerador JOSE D;E: OLIVEIRA.

Transportes IreguJares de cargas do pôrto de

,slo FRANCISCO DO SUL parI NOVA YQRK
Informações com os Agente. \

Plcrisnôpoue - Carlos BoepckeS/A - CI- Teletone 1.21.2 I En i. t eleg.
São Francisco do Sul- Carlos Hoepcke S/� --CI - 'I'elelcn.e 6 -"'MO) � [!; MACK

i
\ '

j

t

t
I'
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Domingo· próximo será encerrado 0·1" turno drCamneonato de Futebol
da 'Cidade, com a peleja entre os vice-líderes Bvaí·., DftCfliuVi.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Com um empate de dois ten'tos, Paula Ramos' e
Figueirense despediram-se do 1- turno

Aindp na liderança o tricolar. - Equilibrio de forças na tar)le de ante-ontem. - Vencia o Paula
Ramos por 2 x O. - 'Na fase complementar a .reaç� alvi-negros, _:_ 2 x 2 rei.ltado

'final.-Na preliminar venceu o Figueirense por 4 x 2. - Sábado
os juvenis do Paula Ramos levaram a melhor.

A penultima peleja do 10 turno sentid.ll da falta de ambiente, Co- ie obstáculo aos avanços dos dían,

do Campeonato Citadino de Fute- mo o primeiro. .ei ros adversários.
boI da categoria profissionais mix- Assim, nesse ritmo de jogo, vão Fornerolli - Batalhou incansa-

to foi disputada ante-ontem na se escoando os minutos. Dois minu. ve lmente, sempre assediado por

praça desportiva da rua Bocaiuva, tos faltavam para o encerramento dois ou mais jogadores adversá

perante grande ,e entusiastica as- da fase inicial, quando Lázaro em rios. Correspoudeu plenamenle.
•

sistênoia. magnifico estilo, chutou a "esfera" Marco - Embora ressentindo-se

O embate, era considerado como para dentro do arco sob a guarda de uma lesão sofrida no joelho em

elos mais impor-í.antes do certame, de Mafra,assinálando.o segundo partida anterior, saiu-se bem.

pois iria reunir no gramado duas ponto para o clube da Praia de Katcipis � Jogou a contento,
grandes equipes, formadas pelos Fóra. apagando a má impressão deixada
melhores "ases" do espor-te-rei 10- Com dois tentos para o Paula no jogo com o Avaí. Foi um dos

cal, corr-espondeu em '['arte, dado Ramos termina o 10 tempo. grandes baluartes da defesa.
o ardor ,e entusiasmo como agiram Vem a fase derradeira que Gastão _;_ Apesar de violento,
os vinte-e-dois combatentes. transcorr-e no mesmo ritmo . até esforçou-se, constituindo serro

Os prognósticos aconselhavam que aos 22 minutos Hélio em sen- obstáculo às investidas do antagn
um triunfo do tricolor na propor- Mtcional escapada vence Katcip IS e nista.

ção de Irês para dois, não, havendo atira certeiro ao objetivo, tirando Brogno lli - Esteve firme no

a hipótese de um empate. o zero do "placard". Daí em diante, seu arco, não tendo sido culpado
.f

Muitos desejavam a .derrota do animados com o feito do extrema dosgoals que o venceram.

"onze" paulaíno, embora coniutu- colored, .os alvi-negros passam a Mafra - No mesmo plano de
rassern que o grêmio da "estre ia acertar e reagem valentemente Brognolli.
solitária" venceria.
Sóbre os ombros, dos 2:2 batalha

dores pesava grave responsabilida
de: vencer. Os paulaínos tinham a

para conseguir o empate, que apa- Benleví � Inseguro nos ataques,
rece aos 24 minutos, por interrné- contudo esforçou-se.
cio de Nicolau, em elegante e Minela --:- EX!erceu severa mar
dif'icil jogada. A multidão exulta cação sóhre o ponl.eiro esquer-do
de entusiasmo, conclamando' o tr ícolor. Boa a sua' atuação.
quadro de Jair à vitória.· Lutam Nenem -- Com altos e baixos.
.desesperadamenta as duas equipes Helio - Fraco na fase inicial,
no intuito de vencer. Aprecia-se destacou-se no per-indo der+adeí
agora lula gigantesca. Cada um dos 1'0, sendo autor- do 10 goaI do Fi
combatentes dá o que pede 'para gueirense.
a vitória das suas cores, As duas' ]\1' 1 M

.

ICO au - 'tagnifico o seu de-
Ainda mais, o Figueirense cons- defesas rechassam ataques de to- sempen�lo. 'Foi o melhor do 'ata-.ti tuia Uh1 osso duro de roer. Já no dos os lados 'Um único descuíd o I

'

,
. que a n�n'egro, além de' marcar"Torneio Municipal" do ano em (' a l'je1:eja estará perdida. Os dois belissimo Lento.

curso o alvi-negro derrolara o Pau- J dois são mantíríos. Mandicn � Regular. Não bisouln Ramos. Aí então se concluia que Termina a tarde, esportiva com :;URS a'LLlaçõ�s anterim'es.
alvi-negro seria capaz de surpr'een. um honroso empate de tentos, Con
der novamente a campeão de 47. tinua o Paula Ramos na Iideranca
Ante-ontem os dois valentes ado do certame, ainda invicto Perd;u

versáríos se dirigiram ao gramado. mais um ponto o Figueirense, en
Suas "torcidas" já se achavam li cer-rando o turno sem vitória e
postos para incentivá-los à vitó- bastante isolado n ultimo posto,
1:'ia. Int,eressaodos como não -podiarn A conduta dos prelianies
deixar de estar na grade dom in- Jair - Cumpriu uma gran de
guerra, os "fans" do Bocaí uva e atuação o "p ivul " do Figlleir�n�e.
do Avaf lá se encontravam tam- Foi a melhor. fjgura na cancha
bém, ansiosos por ver o tricolo'r fazendo lembrar as suas grande�
"escorregar". "i'" dper omances' o ano passado,

As 15,30 ho1'a's, precisamente, ql1ando era consid,erado o ponLo
Newton MongLlilllOtt fez trilhar. o allo da equipe
apito, dando inicio ao inleressan- Chocoláte � Continua aind� e:n
te cotej.o .. Lançam-s.e 'Üs dois qua- grande forma o :veterano eenlro
dres à luta com grande disposição, ll'édio colorêd. Gostamos é]c'seu :.,':1-

ávido� pelo tento Inaugural. Con- talho. Foi o principal elemento
segue-o o Paula Ramos, decorridos do ,PauJa Ramos.
5 minuLos de j.ag'o. Mandico ap1'o-

.

Ivan - Esteve firme em' sua pos-
O Juiz

veita um arremesso da esquerda S!çi::o. Atacou e defendeu de confor-
Serviu como árbitro o sr. New-

e cabeceia, a pelota bate en'l ]\I[ar- m,icladc com as SLlas aptidões técni-
ton l\10ilg�Iilhot. Atuação '3c,�ilave,l.

cos e atinge as redes, desviando a caso Pre,liminar
atenção do àrqueir.o alvi-,negro. Néde _ oombativo e Lécnico meia ,'Pelo certame de aspirantes joga-Tirado um zero do marcador a gancho, le'vo boa aLuação, embora ram às 15,30 horas Paula Ramos e
llJLa toma um aspecto sensaci�nal. ,estivesse aquem das suas reais pos- Figueirense. Venceu êsL,e, paI' 4 x
caraterizando-se pelo ardor 'b'l' I d L b 1 't 2" conservand·o-se na 11'de·l'anca. Os. , •.

. e SI I 1'( a ,es. em remos aos el ,0-
comballvlodade ,dos' J'oo'adQ N '. . lento f '

"

.
'" ,res. 0-, res que o m,eJa do alvl-negro se en- saram assl!131andos por

,
ta-s,e na eqLlipe tricolor uma cerla coü[rava acamado uma semana Freccia (2), Ney ',e Augusto, para
superioridacle técnica.' Entr'etanto, antes da partida. o alvi-negro. Para o tricolor mail'-
guiados pelo espirita ele lula, os I Diamantino - 'Deve um duelo em-

cou Pa,ulinho.
alvi-negros atacam mais, intensi-, polgan[.e com o extrema Lázaro, Os quadros jogaram assim for-
vamente que o antagOlllsla. Há a, mindo-se' r,egularmenLe, Não

repe-l
níados:

'

Iament�r a falta dt". produtiviclade I Liu suas brilhantes-aLuações anle-

.

F'igneÍl'ense � Tsaias, Castiçal e
dos do�s banclos._ P,oucas veses as. I'iores. I

Abl'eu; l;riIha, Ney e Papipo; Ca
duas CIdadelas sao ameaçadas de Lázat·o - l'eve um desempenho pe�a, Geraldo, Augusto, Hamilton
cair. No ataque do "eSquadrão de digno. de nota, selldo o melhor .,da e Freccia.
::<ço" c1' I'.QJs e ementas cleixam a de- ataque tricolor. Foi o aulor de um

sejar: Djalma, pouco

õportunistaj
lindo j entoo ,

-

e péssimamente colocado, deixan- Chinês - O valoroso back b'ico
dtl-se' !lolllin81' por Cbi,nês, e 1\llri- lor mais uma vez demonstrou suas
nho, po.uco combalivo, talvez l'e8- l1lvejáveis qualidades. Foüi um gran-

J
,

incumbência 'de conservar a inven

cibilidade, evitando assim de divi
dir com o. Avaí ,e o Bocaiuva o ti-
tulo de "Ieader", ao mesmo' tempo
que colocaria o seu antagonista em

situação desconsoladora na tabela
de classiffcação.

Djalma '-; i'\ão realizou o que
dele se ,esperava. Esl,eve fraco, na
turalmente devido à falta de am
biente.

Mirinho - Regular. Como Dial
ma, ainda não está acostumado' ao
jogo dos companheiros.

Nicác.io � Decepcionou. Foi o
mais fraco do .Paula Ramos,

Constituição elas equipes
Panla Ramos � Brognolli Chi-

nês e Katcipis; Nenem, Ch�colate
e Ivan; Lázaro, BEmteví, Nicácio,Foru,erolli e Mandico.
Fi ..

,

guel1'ense - Mafra" Mal'co e

DIa�lal1lino; lVIinela, Jair e Gas tão;HelJo, NedE' DJ'alnla 1\IT" I
N'

' ,LlrJn 10 e
1 lColau.

Pall'la Ramos - Silvio, Luiz, e
DanLe; Antenor, C�zuza e

Luizinho, Raul, Paulinho,
Makowieski.·

.

Isaias contundiu-se nos

Jairo;
Osní e

ultimas

I REUNIÃO DA F. A. Q. E.

I' PU'l'EtBOJ, E�I fl'ODÀ PARTE

Amanhã, na séde do Clube Doze
.
B�tafog� 2, x Vasco 1 (o Botafogo �g:

llé A
'

L
' ,. "

1730 1
sum iu a Iiderança .do campeonato carro

C gos o, com inICIO as , 10- ( cal,
ras, deverão se reunir os dir-igentes Fluminense 5 x São Cristovão 2.

da Fedaração Atlética Catar ínen- 'Borisucesso 5 x América 1.

se de Estudantes (F A C E \ Flamengo 3 x Bangú 2.
. . . .", Canto elo Rio 2 x Madureira f.

afim de tratar assuntos relaciona- S, PAULO
dos aos 90S. Jogos Universitários
Brasi le iros 'e aos próximos jogos
do 1° Campeonato Universitário Ca
tarínense,

Palmeiras 2 x Juv:entus 2.

Ipil:anga O x Jabaquara O,

Portuguêsa de Desportos 5 x comer-

cial 3.

BELO HORIZONTE
América 5 x SiderÚrgia O.

ESPíRITO SANTO .'

Rio Doce 3 x S, Antônio 2.

tPôRTO ALEGRE

Internacional 3 x Cruzetro 1.

BLUMENAU
Palmeiras 4 x Olímpico Q.

NESTA CAJPI,TAL
Paula Ramos 2 x Figueirense 2 (Pr?"

minutos do jogo, sendo suhstituido
I

1)01' Abreu.
Juiz: Walderniro Melo (regular).
A partida, entre os quadros in

Ianto-juvenís dos mesmos clubes

teve lugar sábado à tarde. Saiu

vencedor o Paula Ramos, por 6 x fissionaiS') .

IFigL,eirense 4 x Paula Ramos 2 (As
pu-antes) ,

Paula Ramos 6 x Figueirense 2 (I11,'
fanto Juvenis),
Trez� ele Maio 6 x Independente 1.

2" mantendo-se invicto na líderan

ca do certame da categoria.
•

-A tal�de esportiva cÍe ante-onlem
rendeu 01'$ 4.630,00.

- --_, -------------------

Confie,em JaZ

_e da....a em, pa�!

ele o ,challla..ã

lia

-********,**

Distribuído por:
"

LEVY FRANCK, S. A. - PÔRTO ALEGRE

OMEGA * T15501' * JAZ

..

, (
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e IrBTAD '- Terce·feEra 28 ..e Setembro d. ,••• 7

Dr. Mário Wendhaue.
C1!nica médica de adultos e criança.

Consultório - Trajano, 29
Telef. M. 769

Consulta das 4 âs 6 hor:,.
Residência: Felipe Schmidt D. J8.

Telef. 812
----

Dr. M. S. Caval�anti
Clinica exclusivamente de criança.

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 732'

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

DATI LOGRA FI.A

POIQ.I0 AllEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA pATRJA N.O 68 . 1.° ANDAR

ÇAIXA POSTAL. 583 - TELEFONE 66..0 - TELEGRAMAS: .PROTECTORA_

Agenca Geral para 8t3. Catarea
Rua Fplipe Schmidt, 22 - Sob ..

Caixa Postal, 69 Tel .: "Protectora" FLORIANOPOLIS

Dr. Milton
'

Simone
Pereira

t
• Clinica Cirurgica

Molestias de Senhoras.

CIRURGIA GERAL
Dos Serviços dos Professores Bene
díeto Montenegro e Piragibe No

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

DR. LINS NEVES

Diretor d� Maternidade e médico do

Hospital de Caridade

CLINICA DE SENHORAS - CI-
RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle' .e tratamento

especializado da gravidês, Distur

!lios da adolescência e da rnenopau

fia. Pertubações menstruais, ! :I�1'l'

mações e tumores do aparelho geni
tal feminino.
Operações do utero, ovários, trem
&las, apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica do perineo (ru
auras)
\ASSISTENCIA AO PARTO E OlT·

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová

rios, hipopise, etc.)
Distúrbios nervosos - Esterilidade
-- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
1.461
Resid. R. 7 de Setembro - Edif',

Cruz e Souza - Tel. 846.

DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

,

Médico e parteí....
Do Hospital de Car-iodath, de" 1"1('::

ríanópolis. Assistente da
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, es _)e·
cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gían
dulas internas

Clínica e cirurgia de senhora-s -

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR

DIOGRAFIA - METABOLISMO
BASAL

HORÁRIO DE CONSULTAS: -

"Pela manhã das 10,30 'ás 12
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO :

Rua Vítor Meireles n, 18
Fone manual 1.702

RESIDÉNCIA:

.
Avenida Trompowski 62

Fone manual 766

Correspondenel a
Comercial

DIREÇAo:
Amélia M Pigozzi

RUA ALVARO DE

OOú�AN!HI[A o
__ ACCIDENTES

Clínica Médica e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ

em cerâmica

Mais uma primazia das fá .

brícas AC! As Velas AC
empregam um novo isola-:
dor patenteado de óxido
de aluminio na manufa
tura de seus isoladores de
cerâmica, mantendo uma

tradição criadora que já
na primeira guerramun
dial contribuiu para
equipar os motores de
aviação Liberty com

velas de cerâmica! No
úitímo conflito todos
os aviões americanos
foram equipados com

velas que aplicavam
êste sistema revolu
cionário.de'serivolvido
e aperfeiçoado intei
Tai�tii1ie 'nas- fábricas
AC! Éste mesmo ma

terial que coloca a

marca AC na van

guarda de perfeição e

durabilidade e aplica
do em tódas as Velas
AC, para carros, ca

minhões, "ônibus e

tratores. J'reÍlra sem-

pre os produtos AC

para o seu carro!

Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cieurgia - Cirurgia Geral _
Doenças de Senhoras - Partos _IVias Urin-árias - Rins - Coração
- Pulmões - Estomago - Fígado

Tratamento da Tuberculose
Pulmonar

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

Consultório � residência:

Praça' Pereira e Oliveira (atráz do

Tríbunal) Rua Santos Dumont, n. 8.
Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6

_ Fone 841. PLORIANóPOLIS

Para vendas e serviço procure os

Distribuidores e Concesstoriártos ua

GENERAL MOTORS DO BRIlSIL S.I.

f

CONDUTORES ELÉTRICOS
ISaUDOS COM BORRACHA

I III

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

.

do Brasil)
Médico por concurso da Asslstên-

•

era a Psicopatas do Distrito
Federal

Ex-interno dr Hospital Psiquiá
trico e Manicômio Judiciario

da Capital Federal
Ex-interno da Santa Casa de lIli
sericórdla do Rio de Janeiro
CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

.Nl!.'RVOSAS
Consuitõrlo: Edifício Améüa

Neto - Sala 3.
R�idência: Rua Alvaro de Car

vallio. 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Consultório - 1.208.
Residência - 1.305.

Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GER:4.L -- ALTA CI
RURGA - MOLÉSTIAS DE SE

NHORAS '- PARTOS
.
Formado _pela Faculdade" "e Medi.

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

\ Corr êia Neto
Cirurgia do estômago e vias circula.
resA,. intestinos delgado e grosso, tirai.

:re: rms, próstata, bexiga, utero,
ovanos e trompas. VaricoceJe hídro-

� cele, varizes e herDas:
l:onsultas: Das 3 ás 5 horas à rua
Felipe Schmidt, 21 (altos d� Casa

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

Telef. M. 764

, Dr. Paillo Fonte.
Clínico e operador

Consultório: Rua Vitor Meireles, 26.
Telefone: 1.405

Consultas das 10 ás 12 e das 14 "
15 brs. Residência: Rua Blumenau,

22. - Telefone: 1.620

Contere
Diploma

METODO:
Moderno e Eficiente

CARVALHO. 65

"'" "M'"� "" ..."

s-r•••••

UM CONDUTOR DE QUALIDADE PARA CADA APLICAÇÃO

VOCÊ É FUNCIONÁRIO?

Escreva linha abaixo o título que deve ter o seu jornal

(Ass.) � : ' . ••

'

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

CO_\\PANHL\ QUl.mc.\ RHODL\ BRASILEIRA C
D.EPAQI.\'IENIO AGROPE CU�'R!O Rua lIBIRO B�DARÓ,119 a'end.Cafxe POS/., 1329. SÃQ P'!VW

• .. reune som". acabamento ••

solidez... no piano perfeito!
Além de váríos modêlos para
pronta entrega ... êste maravi

lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano de

pagamento a lorigo prazo!

SchwàrtzmaUD
REPRESENTANTE
para Santa

KNOT
Catarina

S/A
Cx. 134 - Tel. KNOT

Florianópolis

Coria Metropolitano
5° CONGRESSO EUCARISTICQ

NACIOANL
Na qualidade de Presidente da

Comissão Arquidiocesana do 5°
Congresso Eucaristico Nacional
todos os. fieis e demais interessado.t
que o mesmo se realizará de 28 a

31 de Outubro do corrente ano, na

cidade de Pôrto Alegre, Rio Grande
do Sul.

Outrossim, comunico as facilida.. '

des de viagem, entre outras, as for
necidas

.

pela Empreza Tur-ismo,
Pontual-Machado-Bensaude S. A..
com quatro tipo de perigrinação
a) uma Aérea, em aviões especiais.
a partir do Maranhão, escalando em

todos os Estados; b) uma em navio,
especialmente =fretado, e conduziu

do exclusivamente perl'lJrÍn0s; c);
uma- terrestre, prosseguindo de

São Paulo em confortaveis "oní

bus", através do Paraná I;. Santa

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

internacional, diretamente a Pôrto

Alegre.
São essas as viagens obedecendo

ao tipo' peregrinação.
Evidentemente, poder-ão os fieis

'profer-ir outros meios ao seu alcan

ce, com viagem de auto, ónibus,
aviação, etc., na certeza de que o

nosso Estado, e em particular .a

Arquidiocese não deixarão de se

fazer representar naquela. 'parada
de Fé e demonstração de amor a

Nosso Senhor Sacramentado,
Fpolis, 1 de Março de 1948

Conego Frederico 'Hobold - Presf
d.ente da C, A.

Balanva , automática
Compra-se uma em boas con

dições. Informações nesta redação.

QuarJo 'Procura-se
-

um, com ou

sem pensão.
Informações nesta redação.

• ••• • o;

Seu Terno tem manchas '1
Tinturaria CRUZEIRO
Rua Tiradentes 44

... f .. .. .. • .. .. • .. o· ti

CASA MISCELANEA di,trL
buidora dOI Râdiol· R,t;:C. A
Victori Vâlvulal e Dilcol.
Rus Conselheiro Marre

................................... l1li

,O "Colégio� Barriga-Verde"!
está construido o seu lPajest()ooj
so prédio e necessita 'ile su.
valiosa colaboração.

Muitas felicidades pelo nascimea

to de feu filhinho I

Mas, não esqueça, que o melhot
presente para 9 seu "PIMPOLHO"
é uma caderneta do CREDIT(]'
MUTUO PREDIAL.

LEIAM A REVISTA
o VALE DO ITAJAI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CONTRIBUE COM O TEU AUXíUO PARA A REALIZAÇ10 DA FESTA DO PREVENTÓRIO, NOS DIAS 2, 3 E 4 DE OU-� }

rUBRO, Á PRAÇA '�PEREIRA E OLIVEIRA"
"

Prof. B,a'rr�ir�8 Filbo IMarilita POIZOU \
131, �X�q8icão rA.oro-..

, A data de hoje e assinalada pelo '. Pecuarla de Julioaniversário do nosso prezado amigo Chegou, ontem, �. esla capií aI,
,

c ilustre correligionário sr. proí'es- procedente ele Cun�Iba, a lalen��5� de jl�8tl·lb08F
.

B
.

"0 F'I'lho '110 declamadora parahibana Mar ilita Uu
f·or ,l'anCISCO arren s ,.

-

. .,'

'
. ,.

d J I' d C. ,

1 Pozzoli que aqui se 1ara ouvir hre. No murucrpio e u 10 e asn,
me que se pronuncia, nos crrcu OS ,

E .r R' G d 1
.

(C' vemenle em alguns recilais. lhos, no < stado uO 10 ran e uo
intelectuais de San a alariua, com '. .. dias f G M rl
. . ,. ", A festejada declamadora patr í- Sul, realiza-se nos, las J, e, ,,8'
iustificado respe i to

..
e que ,.vale �or votos Novembro do corrente ano a 13R- cia apresentamos os nossos ,

uma das mais glol'lo;;,as arn-mações
Exposição Azro-Pecuáría a Premio,de complelo êxito. �

de cultura e de cara ler na gera-
e Feira, em a qual deverão tOITIUl"

Va- eão a que pertence. parte. representações das Associa

ções Rurais do I nosso Estadol
Essa Exposição será patrocinada

pela Associação Rural de 'Julio de

Castilhos e está despertando grau-.

de e justificado interêsse, não só

naquele Estado' vizinho, como en�'
o nosso.

A Federação das Associações Ru-'·

rais de Santa Catarina está em en

tendimento com as entidades que

lhe são filiadas, no sentido de con;.;

citá-las ao máximo empenho junto>
dos interessados, para que concor-

ram em o maior número possível.
àquele importante certame.

'A Federação das Associações Pu- ..

Tais de Santa Catarina presta quais
inte->

dti-

Florlan6polla, 28 de 1948de Setembro

Preces correntes no ·comércio
·

rejista desta capital
.

Divulúação da Comissão ,I. de Pre�os .

Açúcar Pérola kg. .. 4,00
Açúcar 'Cristal remoido kg. .,...... 3,60
Aleool (sem casco) g::,rrafa................. 3,50
Arroz de la , .. - kg. . .. �. 4,50

Hoje, no passado
� .Á. 1JA'lA DE HOJE RECORDA-

NOS QUE:
- em '15�2, o Hei D. João III, de

Portugal, el11 éartá dir-igida a Mar

tim Afonso de Souza, comunica a

divisão do Brasil. em Capitanias
Arroz de-2a kg. 4,00

16,50
••••••• t. o •••••••••••

para promover a sua colonização,
doando a ele 100 léguas e a Pedro

Lopes de Souza 50 Ieguas ;

- em 1711, o Governador de 'J\'fi

nas Gerais, Antônio de Albuquer

que CoeI ho, à frente de urna colu

na de G.OOO homens cm socorro. cio

Hio de Janeiro atacado pelos f'ran-

Banha em pacote ..�.:...... kg.
Banha a granel kg,
Batata inglêsa ..

�
.. kg.

Café em pacote kg.
Café a granel .

1
kg.

Carne xafque ...............•••. kg.
Carne Riogrande . •.. kg.
Cebola :........ .

f. kg.
Farinha de mandioca de F' ..•.• kg.
Farinha de mandioca de 2" .;.. kg.
Farinha de milho kg.
Farinha de trigo � � . .. kg.

,16,00
4,00
12,00
11,00
14,00......... -; .

"

15,00
3,60
2,60 quer informações que esses

ressados desejem a respeito
momentosa Exposição.

cezes;
_ em 1812, nasceu em Minas Ge

rais, José Ildefonso de Souza na-

1110S, Visconde de Jaguary. que foi

Ministro de Estado e Senador rio

2,00
3,50
7,00
3,50
0,30

18,00
14,00
11,00
36,00
2,40
,1,50
7,50

28,00
1,80
1,00
1,20
1,20

15,00
1,00
1,50

Lente de Português do Insl itu lo

de Educação de Florianópolis,
ilmalmente prosador, poeta e ora

d�or de reconhecido mér-ito, além

de mestre de í'ilologf a e autor-idade

literária incontestável, Barreiros

Filho foi também deputado à

Cnnsl.ituinte Estadual eI.e 1935, ha

vendo desempenhado o mandato

com inexcedível f'spírito público e

inteireza moral.

Consciência formada nos mais

sádios prtncíp lOS democráticos,

sobrepondo a todas as solicitações
os imperativos de um criLério in

transigentemente adstrito à sua

dignidade .e à sua honradês, o pro

fessor Francisco Barreiros Filho

empresta, atualmente, a sua nobre p

meritória colaboração ao Governo

do eminente sr. dr ..Aderbal Ramos

da Silva, a cuja integral confiança
cor-responde à altura, no cargo de

Secretárío do Governador.

Aos que trabalham nesta folha

r, adernais, motivo de júbilo parti
cufar' o r,egísto da elata natalícia de

•••• 0\ •••

Brasileiros
Império; t

-

d s- em 1816, os corríentinos
"
e repa ria 0.

auaran'is do Coronél Artigas assal- Rio, 27 (A: N.) .- Mais um con-

�aral11 São Borja, sendo repelidos siderável número ele brasileiros

pelo General Chagas Santos de cujas que se
'

encontrava no estrangeiro
trópas faziam parte 90 bravos acaba de ser repatriado, viajando
do Regimento de Linha da Ilha de

a borelo da "Almirante Alexandrí-i
Santa Catarina, os célebres barrí-.

-no ", chegado onlem a esta oapital.,
ga-verdes ; procedente de Hamburgo e escalas....

-::-- em 1840, no Rio Canôas, n�s- ]\0 paquete nacional viajaram 25l}'
te Estado, foi repelido um contm-

paLrícios nossos, que se' achavam

gente revolLrcionário tarroujâlhas, em vários pontos da Europa, sendo
comandados por Joaquim Mariano

também integrantes do mesmo na-'

Aranha, pelo Capitão Taborda, da
vi o numerosos imigrantes pol'tu-

Guarda Nacional; gueses, Enlre os passageiros de
- em 1842, o General Alves de

primei ra classe figuravam, com des-
Lima e Silva, Conde de Caxias, foi .

C
.

tino ao Rio, os eng',nhoelros aio
nomeado Presidente e Comandante

Valerio Braga Stuart, Djalrna Gue
das Armas da Província do Rio

des Figueiredo e Ari Brandão. Bo--
Grande do Sul. Já havia passifica-

telho, que foram à Europa depois
do as Províncias de São P�ulo p-

de conseguirem seus diplomas na

Escola Politécnica do Rio de Ja
neiro. 'A maioria elos . repalr'iados'
que viajavam no "Almirante Ale-·
xandrino" é constituida de pessoas:
cujas famílias r.esidem no sul du

país, para oncloe rumaram no m.es

mo.

Feijão preto _ .

Fósforo ,'
_.

Linguiça de Blumenau .

Linguiça de Porco .

Linguiça Mixta (comum) .

Manteiga ..•.......... : .

Massa p/sopa ..

Milho .

Pão , ..

Queijo : .

Sabão-Itajaí .

Sahão-Joinvile .

Sal , ......•

Sapóleo .

Toucinho .

Vela (esparmacete.) .......•....

kg.
cx.

kg.
kg.
kg.
kg.
200

o. 0·•••••••••••••••••••

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

gs .

kg , .

kg.ti .

kg .

barra .

barra .. : .

kg : , ..

barra: ..
'

r ••••••••••

kg ! .

(1) .

Vinagre .,'.....................•• garrafa .

Solidários com o oe.- Telegramas
Dp.ral Horta' Barbosa relidos

'

Pede-nos o Centro de Estudos No Telégrafo Nacional, 'há tele-
e Defesa do Petróleo, nesta capí- gramas retidos para os seguintes
tal, a Iranscrição do segu int e tele- destinatários, nesta capital: Celi
grama publicado pelo "Correio ta 'Flores, ,Walelemar Andrad�,
do Povo", de Porto Alegre, em sua Cia. Seguro Inconfidência, Laude
edieão de 2/1 do corrente: lin.o Coêlho, Juvenal Paiva, Adol-
Rio, 23 (,c, P.) - Há pouco fo Kander, Olindino �Iachado, 01'-

tempo -oerca de 50 oficiais do demiró Bodrigues, Maria. ela Con
Exercito que cursam a Escola Tec- ceição, Maria Mateus, Osni Ramos
nica dirigiram um teleg!"ama ao da �ilva, Virginia �I. de'Jesus, Es
gen'eral Horta Bairbosa, ex-presi- tevam Santos, José Ghizzo Geno
dehle do Conselho N·acional de vez, Francisco Silveira, Carmen
Pelro].eo ,e presidente do Ce,n l1'o Ripeiano, Lecilia Salomão, Pedro

. Naeional de Estudos e Delesa do Vieira Lopes, Lenita Silveira, .To-
Pelroleo, h�poteeando solioaneua- sé Francisco da Silveira, Zelil:a Es- As nossas felicilações, pois,
de ao ponto' de vista nacionalista tllrce, Guilhermina Barcelos Vile- querido mestre e amigo.
que defende na exploração 00 Ia, Izaias Za-velalo, Oscárina Pe
petroleo b;rasilpiro. AgOra, apesar reira, Francisca de Souza, Salvador
·de se haver p,;palhadb que o mi- Fernandes Gonçalves, Afonso Mor
nistro da Guerra recomendara, em g-ado, Aristides N. Vie-ira Lecilia,
bolelim reservando, que os oficiais

I
Zelma A. de Souza, Ernani Corrêa,'

não deviam se manifestar publi- Eugênio Krisch.
l\amAnte sohre tal qúestão, mais ,

:ele 245 oficiais, todos pertencentes , .

a. �l'imeira B�glC�O Milit'ar, desde

C A 5 Amajores, a prImeIrO tenent'é, pas-
saram ao general Horta· Barbosa .

este telegrama: "Hipotecamos a v.
.

,exc'ía. nossa so'lidariedade na cam- Pessoa que mora em casa

panha patriotica e corajosa em grande proximo à praça Getulio
I(}efesa do nosso ,petroleo. A solu- Vargas, deseja mudar-se paracão apresentada por v. excia. ao

casa menor mais proxima do
magno problema entusiasma a to-
dos cis bras'ileiros que almejam um centro, fazendo permuta.
I3rasi.J forte ,e soberano". , Cartas a esta redação.

Sociedade MusicaI'\ Amor à Arle SE'RVIÇO�DE' ,---
De ordem do senhor Presidente convido aos senlíores sócios pa- METEOROLOGIA

l'a assrstirem a Sess&o. de A�embléia Geral Ordinária a realizar-se Previsão ,do "Tempo; até 14 ho-
ras do dia 28: '

lla próxima terça-feira, dia 28, na qual. será proceelida a eleição da Tempo _ InStavel, com Chuvas;
llOva Diretoria para o período 12. X. 1948 a 12. X. 1949. Temperatura _ Estavel; .

Florianópolis, em 25 de Setembro de 1948. Ventos - do Quadrante Sul,
Frescos;
Temperalura s extremas de ho

je Máxima 26,9 Mínima 18,G.

Minas Gerais;
- em 1864, no IUo de Janeiro,

onde nascera a 6 de. Junho .de 1826,
faleceu Laurindo José da Silva Re

bclo, doutor 'em medicina, prof·�s
sor, poéta e patrono da Cadeira n.

2G da· Academia' Brasileira de Le-

Barreiros Filbo, que, não há mui

Lo, ocupou a elireção d'O Estado,
onde a sua pena deixou proJündos
sulcos e vivas cinlilaçõ.es que mar

cam, na ,existência elo nosso jornal,
uma da·s fases mais 'g-Iol'iosas e fe�
tundas. \

tras;
- em 1871, f�i sancionada pela

Princeza Izabel a lei que declarava
(1 'f ALJ<.i JJ(!) n.A.oIlAJi
Proeurem na AgêllleJ ..

. Progrfl8l1o,
LIVRARIA 43. UVl(ARIA

ROSA

ao livre os filhos ,de Mães escra�as,
criando U111 funelo á libertação dQS

'., mg ..

.Dr..Paiva Boléu
escravos;
- em 1877, foi aberta no Rio de

Janeiro, uma exposição de pintu-
ra, constando entre outras as telas

"Batalba do Avaí" de Pedro Amé

rico e "Primeira Batalha dos Gna

rarapes" ele Vitor Meirelles, enco

mendados pelo Ministro do Impé
rio, Çonselheiro João �lfredo r.0r
reia de Oliveira ;

- em 1880, Joaquiln Nabuco, An
dré Rebouças, Joaquim Serra e ou

tros abolicionistas inauguram no

Rio de Janeiro a "Sociedade Brasi-

leira contra a Escravidão"; Pra9a 15 da Novembro'
- em 1885, uma segunda lei es- 22 - 20 andar.

tabeleceu providências para a TELEFOl'vES
emancipação dos escravos, iniciad� De dia: 1324 e 1388
na Câmara dos Deputados pelo De noite .�, 1483 e 1536
Gabinete Saraiva e sust-eq.tada no

1.",. Telegramas «C/TAL»
Senado pelo Gabinete Cotegipe. !- .....:

Por via aérea, procedente de

Coimbra, em cuja Universidade é
eminente professor, encontra-se
nesta capital, o erudito liugüista,
dr. Paiva Bolén, que aqui veio [I

convite, afim de participar do Pri
meiro Congresso de História Cata-

O[ TRANSPORTES AÉIHOS LTOA

Linha Fpolis. -- Laies
2as. 4as. e 6as.-feiras

Cargas -- Passageiros
-- Encomendas

In'o rma<õel:
Irinense.

Ao ilustre visitante "O 'E:;tad,)"
apresenti'l os seus @_elhores votos
<ie bôas, vindas � de proveitosa e

feliz estada entre ':nós.

C. Nunes Pires

FRECHANDO10 Secretário. ,

• ••
• Quer o Diário, com as transcrições de órgãos udenistas,

elar a crer que o P. S. b. está de mal a.pior.
E a U. D. N.? No Piauí, aquilo que todos sa'bemos.

No Paraiba, idem. No Amazonas a U. D. N. apoiou o.' P_

T. B. (Eterna vigilância ele braços com Getulio), e está em

sinuca! Na Baia, Ü governador está muito comportado para

não receber o ·P. S. D. mais a ala uclenisLa do sr. Jllra

ci i\{agalhães. Em Minas, os companheiros elo sr. Virgilinho
1\1,elo Franco se apoiarl no P. S. D. ortodoxo para cansegu�
rem elerrotar o sr. Pedro Aleixo.

E Tout "va tres bien, Madame la Marqu'ÍSe.
Gn ilhe1'1ne Tal.

QCUOE�DTRAADtosas:AJ' ,fj" .

IBELOS, E DEMAIS
I

AFECtOES DO i

IAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


