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A questão do petróleo A Ig�ej� Catól!c�
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interêsse dos trusts estrangeiros e d
.

f
.

T�mos mSlsh?o no aspect?, .sub- subordinado.à voltade de capitaJis- e UDClonar
v�r�lvo que �sta tomando a �ues- �as estrangeiros, que nos levam a

tão .do petroleo _ e o comunicado f�zer restrições à ação dessas asso- Rio, 28 (R. P.) _ 'Baseado no

publicado em um matutino desta ciações em todo o território da Re- parecer do professor Haroldo Vala
capital sôbre o pronunciamento de pública. dão, consultor-geral da República,
militares, apesar de proibidos de ' São justamente os comunistas que. o Ministro da Justiça baixou porta
o fazerem por ord�m superior, pro- infiltrados nos vários Centros, em ria determinando que cessem' em
va o que temos afirmado. quase todos os Estados do Brasil tôdo o país" as atividades dá Igreja
Admitamos a hipótese de que te-' crearam êsse clima de' opressão d� Católica Apostólica Brasileira, cria

�ha havido essa proibição e que mi- injúrias, de desrespeito ao poder'pú- da e dirigida por Dom Carlos Duar
Iítares a �esobedeça.l1l. blico, por êles arrastado ao pelou- te Costa, ex-Bispo de Maura. Esse
Eles estao, como e certo, come- rinho como instrumento dos trusts prelado, em face dêsse ato, que qua-

tendo um ato de indisciplina. exploradores e que querem asfixiar lifica de inconstitucional, vai im-
Ora, o "Centro de Defesa do Pe- a nossa soberania. petrar mandado àe segurança contra

tróleo" tendo divulgado ampla- Sejamos francos: discutamos o o Ministro Adroaldo Mesquita. Já

�ente êsse gesto de militares que se 'problema do petróleo; defendamos amanhã, o advogado Afonso Hos
insubordinam, e que o Centro aplau- as nossas riquezas' lutemos contra mann encaminhará a competente
d�, .torna-se .sõlidári� com a indis- quem quer que .ate�te contra a nos- petição ao Supremo Tribunal Fe

ciplina e aceita tudo ISSO como cou- sa independência. .deral, apontando a incostitucionali-

s� muito natural porque serve aos Mão não aproveitemos essa luta "dade da Portaria Ministerial e dc-
fins que tem em mira. para injuriar o Govêrno da Repú- clararrdo que o sr. Haroldo Vala-

Parc:,ce-_nos que isso _não está Ace�- blica nem duvidar do seu patriotis- dão, para emitir seu parecer, ba-
to e sao Justamente a.tItudes Id��t�- 1110. seou-se por sua vez em informações
cas, como a ql�e admite a possíbili- Voltaremos ao assunto. erradas dos arcebispos de São Pau-
dade de o Governo estar agindo no J. C. lo e desta Capital.

Exonerou-se o Min.
do Trabalho
Rio, 28. "(U, P.) - Pediu demis

são o :Vlinistro do Trabalho, sr.

Morvan Dias de Fig-ueiredo, ale

gando motivos de saude. O Presi

dente da Republica aceitou o pe
dido.

"Diário Oficial';.

Na Comissão Ven
tral de Precos
RIO. 28 (A.N.) .: Segundo anun-

cia um matutino desta capital, a

Comissão C�ntral de Preços não

recebeu, até agora, qualquer recur

so sôbre a classifica.ção dos filmes

cinematográficos para efeito de ('0-'

brança dos ingressos. Dêsse modo

o tabelamento dos cinemas corrti

núa em vigor. Também não deu

ainda' entrada na Comissão o pêdi
do de reexame do caso do catézi

nho e de inquérito econômico nos

cafés desta capital. Há tempos

atrás, foi dirigido pelos interessa

dos um pequeno requerimento para

o reajustamento dos prêços, porém
até o presente momento não hou

ve solução.
Antônio de Paula Filho

(Copyright Riopreu.-Especial pard «9 Estado»)
Lotes de terras aos
ex- pracinhas·'
ruo, (R.P.) - A Divisão de Ter-

Os comunistas,Yjvem a bater 1110-

notonamente na mesma tecla: -

A Rússia Soviética é uma demo:
cracía, Facil se nos afig-ura de
monstrar o êrro dessa afirmação.
Certa vez perg-untaram a Roose

velt o que era democracia. Real

mente, não pode ser chamado de

democrálico um reg-ime que, co

mo oQ da U. R. S. S., baseia-s,e num

únioo partido, suprimindo conse

quenLemente o direito das minori

as políticas e a liberdade de críli-

O Senado rece'berá o caf� muito facil iludir os ignoran-

ex".presl·dente teso As mentiras, á' fôrça de se-

r,em repetidas, acabam sendo a-

do Peru" ceilas C01110 verdad,es. Cumpre, en

tretanto aos homens ele responsa
RIO, 28 (R. P.) _ O Senado re- bilil�ad�, principalmente aos .ior

ceberá amanhã em sessão especial (nalisLas, que têm o dever de es

o senador Manuel Prado Ex-Pre-! clar,ecer e orientar a opinião pú
sidente da República do Perú que! blica, - mostrar a ve'edade, sem

hoje chegara a esta capital. I subLerfúgi,os nem meias Líntas.
Esta comunicação foi dada pelo, E a verdade 'incontestavrl é que

sr. Nerêu Ramos ao abrir os traba- no chamado "paraiso elos traba

lhos ontem, acentuando que essa lhadores" existem campos de con

decisão fôra tomad'ª-_ após as con- cen tração, UIna polícia secreta

sultas aos divers.os Jíderes das cor- com poderes incontrola"eis, uma

,rentes representativas do Senado: censura rig-orosissima qu,e contro-

Oportunamente será disignado o Ia a imprensa, o rádio, o cinema

orador que saudará o ilustre vi�j· e ontros meios de rlifllSão. Falar

tante. C'Dl direi los .e garantias individuais

raso e Colonização, em obediência

às instruções do Ministro da Agri
cultura, acaba de atender 57 ex

pracinhas, concedendo lotes de

terras aos mesmos em seus núcleos

na Baixada Fluminense, conforme
edital de chamada publicado no

LEIAM
·

A RE�STA
O VALE DO ITAJAJ

Na Assembléia LegiSlativa
(Cbapecó;) e Dao «Iapecó».-Dm tele

grama arroz'ador. -Outras Dotas.

decisão foi tomada unanimemente.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
D. Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. R,UBENS DE ARRUDA RA1IOS

.
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES

/

----:-I--�
- --- ,_

.

110 XXXV Florlan6polls-Quarta-feira 29 de Setembro de .1948

A MúSICA NO LAR.- Novo tipo de vitrola extremamente simples, apre
sentada na Exposição de Rádio em Olympia, Londres. (British News

Service). '

A «democracia» soviética
ra.

Sr. Barros Lemos, - U. D. N. -

Com a palavra referiu-se ao citado
na Patria de SLalin equivale a telegrama.
empregar urna linguagem inteira- _ Sr. Alfredo Campos - P. S.
mente desconhecida.

, Se na Rússia há liberdade, por
que as suas Ü'onLeir�s eslão fpcha.,. ata, a qUe se referira o seu colega
das permanentemenLe ás idéias de bancada Cid Loures Ribas.
vindas do ocidente? Por que o Rio, 28 (A. N.) - Chega hoje
visitante não pode movimentar-se COMISSÁO DE DIVISÁO'�RRJ-

a esla Capital, por Via Aérea, a

lívremente ? Por que não s,e deixa TORIAL DO ESTADO iVIII,ssão Alrgentina, chefiada ipel(}
as mulheres soviéticas casadas P 'd t S A t

.

II-
p,residente do Banco de la Nadon

. ,
. resl en e: ra. n ome'la de

com 'eslrangell'os a acompanharem B " Psn
senhor Babana Martinez. A referi-

seus esposos qLlando êsles vão fó-I
_Ull os -

. . J.Y. da Missão vem negociar o novo

ra do país? O· t d
• tratado de CO�1ércio ,e pagamenLos

Sejam os comunisLas ao menos aumen O e vencl- entre o Brasil e 'a Arg'entina. As

coerentes. Que êll;!s, no aug-e de seu
'

S d I'
deleg'ações da Argenlina e BrasiIl

fanaLismo,
_

afirmem ter a Rússia meatos no ena o são cbefiadas pelüs senhores Caba

solucionado o problema social, - Rio,28 (R.'P.) _ O projeto de au- na Martinez e Vieira Machado, res
admite-se. Que, para efeitos dema- m,eI�to d� .vencin:e,ntos dos fun<,:i?- pectiyamente, que ,discuLirão os

g'ógicos, asseverem hayer o operá- nan,?s CIVIS e ml�ltar�s da Umao aSSLlll los no Banco do Brasil.

rio da U. R. S. S. conql 'stad
contlllua sendo dlscühdo no Sena-

_ .'
11 o uu: do. Ontem, se tratou ,de vanas

padrao de VIda elevado, - esta emendas apresentadas por vários
nos ,intuitos clr sua propagancla. senadores, emendas essas que de

Mas que os adeptos do cTedo veT- r�l1l �lm aU�11ento Q.e l1lai� �rezentos
. 11111hoes alem da proposlçao apro-

mell10 assoalhem aos quatro ven- vada na Câmara. Em virtude dêsse
Los ser a Rússia uma democracia, aumento, o senador Ivo d'Aquino
- é uma menLira Ião cínica, que pediu a colaboração de técnicos

mal acreditamos haja alguem de contabilistas, afim-de precisar qual Rio, 28 (R. P.) - Nolicia :pro-
o montante exato do aumento, para cedentes de Belém a respeito do

bom sem;o capaz de enunciá-Ia.
que se' possa fazer sôbre o mesmo

as considerações que em plenario
venham determinar aqucl:l� emen

das que resultaram nêsse aumento,
criando com isso mais um impasse
para a solução definitiva do aSSlln-

I
.

.

•
to.

Presidente: Sr. Saulo Ramos -; :Ylembros: Cid Loures Ribas, Ma-

P. T. B. .: galhães Machado - P. S. D. e

Secretários: Srs. Pinto de Arruda ! Braz Alves _ P. T. B. '

e Alfredo Campos - P. S. D. ,I Membros técnicos:
.

Dr. Peluso

_ Sr. Cardoso da Veiga _ P. H. ,Jor., dr. Arolde Caldeira e sr. Ho-

P. _ Ontem ocupou a tribuna I berto Lacerda.
_ Sr. Loures Ribas - P. S. D. Tendo sido cl�idadosan�e�1te es-

_ Com a palavra, s. excia. repor- tudados e examinados varres pro

tou-se a ,determinada ata a, ('uj;: cessos, esta Comissão, unanime

leitura se não achava presente, Que I.mente, reso!veu �guardar !naior�s
era aquela da sessão em que,

usan-\
documentaçoes a-fim de opinar so-

do' da palavra, pedira para que, nn bre os mesmos.
.

sala' das Sessões, onde se acham SAúDE PúBLICA E ASSISTÊNCIA

escritos os nomes dos diversos Jl1U- SOCIAL

nicípios do Estado, sofra mudança Presidente: Biase Faraco - P.

tte Xapecó para Chapecó a grafia S. D.

daquele que representa. Membros: Protógenes Vieira �

_ Sr. Armando Calil _' P .S. P. S. D. e Braz Alves - P. T. B.

D. Projeto-de-lei 87/48, "que conce-

Pediu a palavra o deputado .'\.1'- de direito aos funcionários públi-
mando Calil, que leu o seguinte cos do Estado, que manipulam
telegrama: Raio X e substancias radioativas,

Deputado Armando Calil de autoria do sr.' Pinto de Arruda.

Assembléia - Fpolis. A Comissão decidiu, preliminar-
"Regressando de uma viagem ao mente, que o referido processo

Rio Grande. tive informação de fôsse à Comissão de Legislação e

que o deputado Barros Lemos ta-, Justiça para opinar sôbre a cons

XOU-l1le de sem idoneidade moral titucionalidade. da materia. Esta

Com a palavra, o deputado Bar
ros Lemos confirmou que não ri- Sob os auspicios da Sociedade de

zera referências desairosas .ao sig- Higiene e Sande Pública de Santa
Catarina, será exibido hoje às 20,30,

natário daquele telegrama, acres- no auditório da Saúde Pública, um
centando, porém, agora, que o filme científico da "Cica", confec
considera não merecedor de seu cionado na Suissa e para o qual es-

• tão convidados todos os médicos,
acatamento. farmacêuticos e parteiras, bem co-

Retrucando a afirmativa do re- mo todas as pessôas interessadas.

presentante udenista, o deputado São convidados também tôdos os

sócios da Sociedade Catarinense de
Arruando Calil defendeu a idoneí- Medicina.
dade moral do sr. Manoelrto Ferrei-

para enviar telegrama essa digna
Assembléia. Cumpre-me informar a

Vossa Excelência' que eu sou e

continúo sendo aquele mesmo Ma

noel -Ferreira Gomes que em abril
de 1947 o deputado Barros Lemos

defendeu da tribuna dessa' digna
Assembléia em memorial que leu

perante Vossas Excdlêucias. ÊSs�

memoria 1 estava assinado pelo �o

licitador Moysés Furtado, secretá
rio da UDN em Araranguá e, por
Alcides Teixeira ela Rosa, sendo
também publicado nas colunas rio

Diário da Tarde dessa
.
capital.

Sande e fraternidade. Manoelíto

Ferreira, jornalista.
Após ler o telegrama acima

transcrito, o deputado Armando

Ca li l disse que, para ser justo de

via declarar que o sr, Barros Le

mos, na verdade. não havia feito

ataque à pessoa do jornalista Ma

noelito Ferreira. que considera ci

dadão honrado.

D. _ Indo à tribuna, s. exa. ex

plicou à saciedade o equivoco da

Para �studar a exe
cução do a�ôrdo

Rio, 28 (A, N.) - D Presidente
da República assinou os decretos
designando o senhor José Vieira
Machado, para promover a execu

Cão {'lll Londres, do acôrdo fir
mado em 21-de Maio de 1948 com

o Govérno Inglês relativo á apli
cação dos saldos congelados, e o

senhor Francisco Vieira de Alen
cal' para seu assessor. Para subs
Liluir G senhor Vieira Machado,
na direção da carteira de redes
conto do 'Banco cio Brasil, foi 110-

meado o senhor Pedro Mendonça
Lima.

Exibição dum filme
científico

PASTA DENTAL
ROBINSON

N'ovo tratado de
vomércio

Em consequên.cia
do sinistro do
«Manauense»

Sinislro de Vapor "}Ianal1rnse"
informa que se. eleya a 50 O núme
ro de pessoas salyas rla Catá�lro

fI', dando-se como desaparecidos
oultoS lantos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Viação Aérea
,HQrárío
Segunda-feira

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

Norte

Terça-feira
\ . :\aIR _ 10,40 - Norte
:fI UZEIRO DO �UL - 12,00

!Norte I

VARIG'- 12,30 - Súl
PANAIR - :13,50 - Sul

Quarta-feira
PANAIR - :10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - i 1,00

Norte
VARIG - H,40 - Norte
PANAIR _: :13,50 - Sul

Quinta-feira
'pANAIR � 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
VARIG - :1·2,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL

Norte
CRUZEiRO 'DO SUL

eu}
15,30

Sexta-feira
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

�orte
PANAIR - :10,40' - Norte

VARIG.--,- fiA0 - Norte
IMNAIR � :13,50 - Sul

,
. ,

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

�orte
Domingo

PANAIR - 10,40 _::_ Norte
CRUZEIRO Db SUL - 11,00
PANAIR - 13,50 Sul.

i3,55

Festívidade, de Santa Terezinha
� ,d, 'Meninó Jesús

Uo.rario das empre.. . ��,J/eBa, Missa' e Procissão
.

a d· -I I A ASSOCiar ,Ã® de Santa Terezinha e Menino Jesus, avisa aos seus i
S S ro OVlar as, associ�d?s e e: 1t<o;dos os fiéis que, de acôrdo com a praxe estabelecida,

haverá este, �IJlJ!o! de 24 do corrente à 2 'de outubro,' na Capéla da Ir
mandade &€lI lOlivino Espirrto Santo, novena em honra de Santa Tere-
zinha do. M:en\tino Jesus, começando às 19 horas. �

Expresso São Olstóvllo_. _ Latru'na
7 noras. No, dij;a ·3 de outubro, na mesma Capela, às 8 horas, haverá Missa

ra:.uto-VlaçAo Itajai - lta.ja1. -_ 11 )lo. Solel,e ctiQlunl assistência de S. Exa. Revma. o Sr. Arcebispo Metropolí
EXlpresso BruiIqUeIlH �.{'BrufCIu•. _ttal1,o,,(íJUlve fará o sermão ao Evangelho. Terminada a função religiosa,

lt\ horas.
.

. r
. S' E

.:
-

"

�esso Brusquense.� NOTa ,'1't'entd( I ea lUr-s;e-a por. . sxa. Revrna, a Benção. das rosas, em honra de
_ A��I�::s. c,.tarlJll!ftlM •

-,'�mvU. S.anta 'rei·ezinha. Ped.e-se aos rlev�tos mandarem o maior número pos-
_ e, horas. . / .I

SIV't�[ de rosas e, particularmente f'icar com suas rosas na mão no mo-

Auto-VlaçAo CatM'ln� - Cur4"ba meato da benção.
- li horas.
Rodoviãrle. SUI-likull _ Perto .Alerre Ficam, assim, convidados todos os fiéis para assistirém a essas

- tt!p�:�IUiSUl.P.n.�lN _ .ic»nTlle _ hmn�nagens em Iouvor da milagrosa Santinha.
âs li

e.
14

'hOl'I&S.. I
AS 17 horas terá lugar a Procissão que sairá da Capela do Asilo

. • ''i'!EIRÇA�· ,

•

All.V�Q, cà:ta�mle _ p6rio Ále- Florianópolis, 25 de setembro de 1948.
,

.greAU�:��:a8Ca��_ _ Cu4'1tl�
Diretoria da· 'Associação de Santa Terezinha e Menino Jesus

- 5 nor4is
.

.'

Auto-VIIlÇAo Oa�sdD'e1!l" - JomTile
.,_ � lhal'ml.

'Aouto-V!�O Catat"!mense - Tllbalrto
- '6 horas,
E!opr&S80 Stlo CI-iIIt6'TAo ....,. lAI«u.na -

7 horas.
'lID�a Gl6ris - LICUD& - 7%
e <61,2 i1l!oca8.

.

Ex,pl'esso Br1I1SQHnse - Bruaqu. -
l6.J;r0lUS.
A·)t:o·Vla� :ma� - ltajal - 16 ho-

ras.
.

]!;'jpldo Sul Brasileiro _ JolDTll. - ..
5 e '14 horas,

QUARTA-FlllRÃ
Auto-VI�ç6Q Catlllrlnense

- 5, necas.
Auto·Viaç�o CatalrmMlSe

- 6 horas.

I, Auto-VIs<çâo CaliU"lnen.e - ,r.agun.
, • - 6,aO heras. ,

.

I'

,.
Rápido Sul BrasUelro - Jolnvil. - ..

( 5 fi 14 horas.
Expresso SAo Cristovao -- Laguna -

� 7 horas, '�
;a Expre580 BrusQuenSf: - Bruaqu.
• ·16 horas.

j
..

, Autó-Viação ltajai - Itaja!' - 111 ho-
ras. I

Expresso Brusquense - Nova �nto
- 16,30 horas.
Rodoviária SUl Brasil - P6rto Alegre.

- � horas.

ntei»

Curitiba

Jolnvili!

QUINTA-FEIRA
Auto-·VlaçãQ catarínense

Alegre - 6 horas,
.

• Auto-Viação Catarmense
- 5 horas.

.

Auto-víacão Catarlneoae
- ., horas.

Auto-Vlaçllo Catarlnenae - TubalrAo
- a horas.
Auto-VllÍção Catarlnense - Laguna

- 6,30 horas.
Expresso' SIlo CrtstoTAo - Laguna -

7 hora·s.
Emprêsa Gl6rla - Laguna - \fI 112

ti 7 1/2 horas.
Expresso· BrusquelUN! - BrusqU41 -'

16 hOTa's.
.

Auto-VlaçAo ltaja! - Itaja! - 16 ho
l"D..

'

Râpido Sul Brasileiro - JolnTile - fla
li e 14 paras.
Empresa Sul Oeste Ltda - Xapecó - is

- ., horas.
SEXTA-FEIRA

RodoTiãrla Sul Brasil - pôrto· ÁlegTe
_' II horas,
Auto-V�ção Cata!"lnenstl

- 5 horas.
Auto-Viação Catartnense - JolnvilE

- " horas.

Auto-Viação Catlld'lnense - Laguna
- 6,30 horas, ,

, Expresso São Cflstovllo L&�' -
7 horas.
Auto-Viação ltaja! - ltajai _ Iii ho-

,raL
. ,

-

Expres.� Brusquense �sque16 horas'!"
Rápido Sul BrllJsllelro I - Jolnvil.

àll 5 e 14 horas,
SARADO
Catarlnense - CUritiba

POrto

Curltiba

JolnTlle

Curitiba

Auto-ViaçAo
- 5 horas.
Rápido 'Sul Braslletro - JolnvUe -

às 5 e J9 horas.
.

- 6 horas.

Auto·Vlacão Cat8Ilnense
- 6 horas.
A\lto-ViaçAo t::atarlnenae

- 6 horas.
Expr,!sso São Orlstovllo - Laguna

7 horllJs. I
Expreseo Brusquénae - Brusqu.

14 horas,
Auto-Viação ltajlÚ - ltajaJ - UI ho..

ra·s. .

Expre.sso BruSQ'Ilense _ NOTa Trento
- 9,30 horas. "

Expresso Glória - Laguna - • 1/2
ti 7 1/2 haru.

Joinvile.

......

��-'---"-.----�----_.-

I

-

A DIVULGACAO
Re�isia do Paraná para o Sul [Lo Brasil

Intercâmbio Cultural '

Economico Financeiro
mensal. � Assinat�ras e Anúncios.
PO'STAL, 775 CURITIBA

Publicidade
CAIXA

. Representações,
FIRMA IDóNEA, 'ESTABELECIDA EM S.W PAULO (CAPITAL)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS À CAIXA POSTAL, 24� - SÃO PAULO.

, Ácido sulfúrico ; 2 Torres metálicas de 30 metros, cada uma,
co antena tríplic.e; Gerador para fabricàção de hidrogênio; Ma-

i

caco hydráulico, marca Blachlaw Jack, para 12 toneladas; Ba
teria completa para 120 volt!' e 650 amperes" equipada com qua

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

garrafa de ar compr imido ; tanque de zinco, com bomba, para

600 litros; Lâmpada \,.extensiva, com 22 metros de, fio f'lexivel ;
48 metros de fio flexível, para lâmpada extensiva, etc.; cabo elé

trico f'lexível ; Garrafas para ar comprimido; Jogo' (te 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 de Asteróide 8,: Cia.

P�aça ·15 de Novembrf) nO 22 - 2° andar - Telefone. L388.

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

LOJA OIS CASEMI,RIS
Especializada em artigos para

homens
RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA

CIONAIS= E INGLESAS 'PARA 'HOMENS E SENHORAS
MANTEM' PERMANENTE ESTOQUE DE ROÚPAS FE'ITAS

'.
,

PARA HOMENS
ARMARINHO

�

EM GERAL·_ CAPAS, CAMISAS, GRAVAr
•

TAS, PIJAMAS, CHAPEU$, ETC.

Tudo pelo �eno� preço da priça
Façu uma visita à, nessa Casa e veriU·que

nossos preços e artigos

Relojoaria P,ogre1so
. dê JUGEND' &i FILHO'

,

COMI;'RE SEU, RELOGIO PELO SERVIÇO DE
.' REEMBOLSO POSTAL
Faça seu pedido por carta ou telegrama e pague

sómente quando receber.

" .

I

N 7 cr'$ 80 ,ao N, ·9 6r$ 260.00'

Despertador de 'holle
ilumina a 'noite

Suiliso de �ualidQde

C::ixa de tdqu<ll 'Suino,
marca .-(olkopf, ''muito

re.i.tente.

NOlllo. ,relogio. .ão aaompanhàdo. dos reapectivo. certificadol
de garantia.

PEÇAM-NOS CATALOGOS •• ENVIAMOS GRATIS
• JUCEND & flLHO
Curitiba L, Praça Tiradent••. 260 - Paraná

Dr.,'·Lindolfo 4. G.
'Pereira. ,

)

Advogado-Contabilista.
•

Civel -- Comercial
Con.tituiçõe. de lociedade.
•.•erviçol corel'.:lto., em geral.
�0rganizaçõ.I. centahei•.

Regi.trol e marca., di.pondo,
nc", Rí o, de corr••pondente.

'Eaerit6rio: Rua Alvaro d.
Carvalho n, 43.

Dali 8 ã. 12 hora.,
Tel.foRe. 1494

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

.

,Representações"
ou Pracista'

i

Oferece-se paca Laguna e Sul do.

Estado, ofertas com detalhes à�
Caixa Postal nP- 109

Laguna - Bta. Catarina

Pracistas
Escrítéríe reêem organizado;

precisa de "pracistas" para traba
Iharsm, n,(;sta. cidade e no interior•.
com artigos de fácil venda, ·e com.

boa margem de lucro.

Informações á Praça 15 de No

vembro 22, 20. andar, das 8 ás i2;

,,' " " .. ( ,,'"

'FABljUCA DE FOSFOROS (PRON
TA P. FABRICAR)

Vende-se

Maq�linário crs 250.000,00
Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00
Situada e,I11 Campo 'Alegre - S. C�

Vende-se th, 'só maquinário
- Informações com A. Wehmut'1 -

Brusque- - Santa Catarina",

Dr. Antônio
Modesto

Médico

Formado pela Faculdade de
Medicina da }3ahia, Chefe dos
serv�ços,de"Radiologia do Hos

pital de Caridade.
Cuas0S' de espeéialização no

Rio e São Paulo e de aperfei
çoamento em Buenos· AiJJ.es e

Montcvidêm'
Especialidades:

RAIOS 1,.
\ R4DIUM

RADIOTERAPIA
Exames radiológicos do Es

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

liares e Urinárias.

RADIOrrERAPI� dos Tumores
- Câncer - Inflamaçõe-s -.

. Doenças da pele - Hipertiroi
dismO's" - ,Reumatismos -

Di�turbios da menopausa-etc.
Atende diáriamente no HOS-

PITAL DE CARIDADE.

CASA MISCELANEA dietri·
buido,a dOI' Rádiol R.�Cj, A

Victor� ,Válvúlal e Dileol.
Rua Conselhel'ro Mafra

.. 'O. .. ••• 'O 'O ..

o "Colégio Barriga-Verde""
está construido o sen majestO'lo
so prédio e necessita de
valiosa co laboração.
................................... r ...... lO •

Muitas felicidades pelo naseimea
to de seu filhinho I

Mas, não esqueça., que o melholl!

presente para o seu "PIMPOLHO"!'
é

.

uma caderneta do CREDIT()1'
MUTUO PREDIAL.

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAJ

• .. .. .. • •• .. r'
-

-. .. �,.

�""��..._-...._..._-

um,

Procura-sec'
com ou:

I PASTA, DENTAL
ROBINSON I

VENDE-SE o prédio
ro Ramo�, 269. Tratãr no

, I
,_ L.)ri

da Av. Mau. Qua�fo
mesmo. sem pensa0:..

1 Informaçaes
/

_.-._----

nesta. redação.,

\
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.
ANIVERSÁRIOS

'I'r-ansoorre, hoje, a data natalí ..
.cía do nosso estimado' conterrâneo
Japí Fernandes, destacado repre
sentante comercial.

FAZEM ANOS HOJE
- o sr. Oswaldo Lentz, aUo íun-

-oirmár.io dos Corr-eios e Telégra-
-f'os ;

- o sr. Mário V. da
�alfaiale ;

Silva, hábil

- a gentil senhor-inha Zenita
Cardoso de Souza, filha do 'I'n e.
.João Cardoso" de Souza, da Polí-
.cia Militar; f
-o interessante Luiz-Carlos, di

Ieto f'ilhmho do sr. Silvio Macha
..do; da firma Machado e Cia.

VIAJANTES
João Guedes Júnior

Esteve, há dias, enue .nós, ten
-do nos dado o prazei: de sua visi

.ta, o nosso distin!o conterrànen
-sr. João Guedes Junior, alto tun

rCÜt�'�rio da Companh ia Siclel'úr-
• ,glca Nacional, em Tubarão.

O ilustre visitante, que há anos

atrás militou na imprensa desta

'Capital, aC'aba de ser distinguido
.pela direção daquela importante
'Companhia, no Rio de Janeiro, com
.a sua nomeação para Chefe da 'Se
cretarta dos escr itorios dessa en

Lidade em 'I'uharão, nêste Estado,
..'Como merecido premio ao seu

-grande devotamento e dedicação aos

)nberesse da 'Gompanhia por longos
.anos de continuas serviços.

Ontem mesmo S. S; retomou á
.sede de suas atividades naquele
.Muuicipio.

LDIZ-C,''.HLOS
Completa, hoje, três anos de

existênci a () galante menino Luiz

Carlos, cujos pais, o sr. Manoel

Garcia, funcionário da Capitania
-dos P'ü;tos na- Laguna, c' cio Zilrna

Garcia, estão, por aquele mo l ivo,
.,iustamente regusijados. É que
Luiz-Carlos enche o seu lar, acrr-s
eendo-lh e a f.elicidacle.

Os nossos parabens ao

ani versa rí an l.e.
pequeno

," ..

MYHIAYl-TEl:i.EZINHA

Completa, hoje, seu primeiro
ano ele existência, a mui interes
sante garotinba Myriam-Terezinha,
-d ileta filhinha do nosso estimado
conterrân-eo Henrique ,F.erràri
Junior e de el. Yolanra Cabral

Penari, ambos funcionál'ios 'da I

D. R. Correios e T,elégrilfos.
Por' essa a1lspiciosa clata na\'('rá

uma festinha intima, cülil cloces
e g'ual'anás.

•
J

LI'RA TENIS CLUBE,
Edital

. I

'IJJÇI.5AB/A ?..� I'

• • • •• • •• <!lo... • •• •••••••• ••

DR. RAFAEL G CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LPUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS

Dr. Newton D'Avi)a
Operações - Vias. Urinárias -

Doenças dos intestinos, r éto, anua e

Hemorroidas. Tratamento da colite
amebiana.

fisioterapia - Infra Vermelho.
Consulta : Vitor Meireles, 23. Atende
ttâr iamente às 11,30 hrs, e á tarde,
das 16 hrs. em diante Residência:
Vidal Ramos. n. 66 - Fone 1.667

••••••••••• .,:. •••••••••• " ••••••• 4!

Afim de iniciar a ,distribuição de carteiras SOCIaIS e cartões de

identificação para filhos de sócios, solicita-se a todos os senhores as

sociados a fineza de for�ecerem à secretaria ou tezouraria dêsfe Clu
be, no menor prazo possível, duas Iotografias do tipo 3 x 4.

A'Diretoria
,

..

TEÁTRU A. DE CARVALHO
- Ás �,30 hs, -

Espetacular ESTRÉIA d�
lRACÉMA DE ALENCAR

e sua .grande Companhia de Co ..

médias

com a \belíssima peça:
NUVEM QUE PASSOU

3 átos de Rodrigues Aeasuso.

Tradução de Daniel Rocha.
- Prêços: -

Cads. numeradas .,

'

.. Cr$ 15,00..
Camarotes , .. c , ., .... Cr$ 75,00.
Localidades Avulsas . Cr$ 10,00

"Imp. 14 anos". -

�(Fíuza Lima &

Tem o prazer de comunicar a sua distinta f'reguisia e ao público
em geral que transferiu suas ínstalaçõs para a rua Tenente Si lvei ra,
quase esquina da Trajano, onde espera merecer a preferência de to
dos, continuando sempre á sua inteira disposição e agraderendo-lhes
a visita,'.

_�.-_• ....,.••••_-_-_._••-_-_-.-_-_-_._-.-.-.-.-�...._. -.-.-__.-.._._-........
- .._-.-.-.-. J9

- Mar Negro foi declarado neutro,
RITZ '- Hoje ás 5 - 7,15 - 8,45 aberto aos navios mercantes de to-

horas. -- das as nações, que não poderiam ne-

HOXY - B, ,je ás '7,30 horas, -

le ter nem arsenais, nem navios de
Livre afinai da censura, o púhli- guerra.

co poderá assHtü; 110je o filme 'que _ A guerra Sino-Japonesa durou
revela os impresslonantes segredos de 1894 a 1895, sendo a China ven-
de uma extranha seita. cida em terra e no mar. A paz re-

A MORTA VIVA cOl;heceu a independência da Co-
Com r - James Ellison - Frun- réa, que a perdeu em 1905, quando
ces Dee - TOI11 Conway. passou a protetorado do Japão.,

Os mistérios cxtranhos de uma'
_ A soberania da Itália sôbre T'ri

cer-imô nia . sinistra revelados pela poli foi decretada pelas Câmáras
pr imcira vez ao públicõ! O casti- da Península em 1912, depois de uma

go caiu sôbre àquela mulher. ..
guerra difícil, que obrigou o go-

um castigo cruel e terrive,l,.. vêrno de Roma a movimentar toda
I'

•
•Eecr i té r io: Rua João Pinto Era viva e estava morta ... ..::.ra

a esquadra italiana ,e a por em ar-I
. .

n.b 18 -- Florianópolis morta e VlV1a...
mas 100 mil homens.

••••••• " ••••• ".... • • • • •• • •• •••• UnI 'f'ilme para as pessoas qUI?

suportam cenas fortes.

O. Ii lme mais impressionante'
que O' cinema já fez!
Censura: � Impróprio para me-

i��" lei��
Da Fábrica ao consumidor." Grande estoqu� receben ii

Irmãos)) - Rua Conselheiro ,Mafra 35-

nores até 18 anos. -

.oiàoALEGRE - No Programa -

�UA VOLUNTARIOS DA PÃTRIA N.Q 68. "lO ANDAR
. A "marcha da' 'Tida 229 ;...._ nacio-c ... " .....O:;I"L,�81· THEfON�Ii�4(1 ·.TI';L(G�"I!IA5: -eecrecroe ... •

I.

na I. . "

�gencia.Geral para S. Catarina
I Excentricidades musicais - short

reli.,; Feripe Schrmdt .. 22--Sob.' .

Prêços : Cr$ 4,80 _ '3,00
,C. Postal, 69· TeI. «Pr otetora»

. .

FLORIANOPOLIS
.. RITZ - amanhã ás 5 e 7,3Q ho-
raso -,

Inspirada ÍlO famoso Tango que

já deu v01\a 'em todo o mun.do.

ADIOS, PAMPA MIA

Com: Alberto Castilho o cantor
popular portenho.
Um drama de emoções e rornan

ce belíssimo.

Ii"' .

, RITZ - HOXY - domingo
LoreUa voung - Joseph Çotten

- Ethel Bar rymore
AMBICIOSA.

Nein o escândalo a atemortsa-
va. .. sua méta devia ser alcarrra
da de qualquer maneira: ..

AGUARDEM: - A super prodn
A FELTCIDADE NÃO SE COMPRA

- em - ..

O JZIO DA NAVALHA
Somerset MAUGHAM

A seguir!
Linda DAHNELL

WILD
Cornel

-·em

ENTRE O AMOR E O PECADO

(FOHEVER AMBER)
- Technicolor -

O maior filme de todos

tempos!
os

. � .

Escritório Técnico '-y

Cid Rocha Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs. interessados que.
tendo regressado de sua viajem aos

Estados Unidos da América do Nor
te e países visíuhos, o Dr. Cid Bo
cha Amaral reabrirá seu escritório

(Rua Presidente Coutinho n. 22).
nos primeiros dias de agôsto, espe
rando continuar a merecer as espe-
ciais atenções de seus amigos e--

clientes.

................... ••• °.°
.

ARNOLDO SUAREZ CUNEO
I

,

Oirurgiã�-Dendista

Raios X - Infra-Vetrnelho
Diatermia

Curso de especializaçâo em
! dentaduras

Exclusivamente com hora marcada
Rua Árcipreste ·Paiva n. 1.7 - Te

lefone 1.427

Flqrianópolis
--�----��--------�----------------��

Pedro Medeiros,'Auxiliar

" VALE D0 ITAJAJ
Proearem na Agê_ela

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRARIA

" j.

$
firma distribuidora
Fore 1565 ... Fpolis.

•. 1
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CLUBE DOZE DE AGO TO
DIA 2, SÁBADO� SOIRÉE ... DIA lO, DOMINGUEIRA. DIA 17, DOMINGUEIRA. DIA.23, SÁBADO, SOIRiE. ÀS DOMINGUEI.

RAS . E SOIRÉES TERÃO INíCIO ÀS 21 HORAS

II C A P I TAL ,A R "

ESTA
FRAQUEZA
ATINGE
PESSOAS DE MAIS DE

40 ANOS

Diz-se que o organismo, muda
completamente de sete em sete

anos. O certo é que com o passar
do tempo a saúde' se modifica e

em muitas pessoas de mais de

40 anos começam a aparecer dis
turbios, muitas vezes de natureza
séria. Entre estes o principal é o

disturbio da bexiga, uma fraque
za cujas exigencias, que se ma

nifestarn principalmente á noite

quando se está bem quente na

cama. são muito irritantes. Essa
debilidade da bexiga é um resul
tado de disturbios renais e si fÔr

desprezada, poderá tornar-se pe
rigosa, transformando-se em cal
culos, pedras ou cistite (inflama
ção crônica da bexiga).
Não ha meio mais rapido e eficaz
de conseguir alivio desses perigo.
do que uma série das afamadas
Pilulas De Witt para os Rins e

Bexiga, conhecidas em todo O

mundo.

PILULAS 1
�. DE' WITT'

Para os Rins e CI Bexiga
EM VIDROS DE 40 E /00 PILULAS.

o GRANDE Ê MAI,Ç -=CONOMICOI

..•.............

CHEVROLE';[' -;- ESPECIAL DE
LUXO 1942

Vende-se de 4 portas em exce

lentes condições, côr verde (duas
tonalidades), equipado com óti

mo rádio "Delco", faróis de ne

blina, fàrolete lateral, ventilador e

forrado com palhinha americana.

Preço � ,Cr$ 55.000,00. Tratar á

rua Bocaiuva 1, diáriamente até

ás 11 horas.
....',.;'� .

SENHORITA!
A ultima creação em reiri

�erarite é o Guaraná KNOT
EM, GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o está
acompanhando a moda.

•••.••••••••••.••••••.•••• o. '.

Acabe com as levantadas
. � Noturnas e Sinta-se :"')

Muitos Anos Mais Jovem
Freqüentes levantadas ou micções no

turnas, ardência, restduos esbranquiçados
na urina, dór na base da espinha dorsal,
na ingua, nas pernas, nervosismo, debi
lidade, perda de vigor. podem ser cau

sados por uma enfermidade na próstata.
J:::sta' glândula é um dos mais importantes
órgãos masculinos ... Para controlar êstes
transtôrnos ·e restaurar rapidamente a

saúde e o vigor, siga o novo tratamento
cientHico chamado Rogena. Mesmo que
seu sofrimento seja antigo, garantimos
Que Rogena o aliviará, revigorizando sua

glândula prostática e fazendo com que
V. se sinta muitos anos mais jovem. Peça
Rogena em qualquer farmácia. Nossa ga
rantia é a sua melhor proteção.

'.
- indicado no tra-

ogena tamento de presta-
",ti tes, uretri tes e cisti teso

"

Encercrdor
Tendo necessidade de comprar

.uma ENCERADEIRA ELÉ'rRlCA,
afim de facilitar minha profissão de
ENCERADOR, tomo a liberdade de
apelar para as pessôas de bom co

ração, afim de conseguir reunir a

importância necessária á referida
aquisição. Muito grato fica-lhes o
Encerador JOSÉ DE OLIVEIRA.

A

VOCE
tambem usará

KOLVN05
diz

B' ;Uoarzenne
famosa estrela do Diana
Productions. que aparece
em IIThe Secret 8eyond
The Door" Ll n t v e r s c I :

Infernational -Retecse

•

Basta um cm.

na

eseova:s:e�c;a�'����iê�����������oc/e/ie/I)S /5 famoso .

�/jIJClÕ temsa/JO�stro 1//JI'/!hante
.

,t}
lt a est/'e/a, e o

'60 ma/refrescante.a!Y/J06 cla' 501"1"/�/s, .. e I fiOS�1y/JClS rende�rnpre hojemesmo (/m tc/óo de ,Kf;� � I/s/te com 'lrer;(/e/JlJlá sea clenftS
'.f1, vi cê tan:/Jem fera' cientes cI/V';fl�SfjI., ' VO 30mr sec/C/tor '1(/e tem o arÜs

e o

Agrada mais... Limpa mais... Rende mais...

Seu processo de naturaiizaçâo
.

ainda nan foi despachado?
Escreva sem demora ao Escritorio Juridico e Administrativo

Caixa Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando informações. Esse Es
erttorio se encar-rega de acompanhar e requerer no Ministério da'
Justiça o que necessario for á sua concessão, bem como, de registre
.íe diploma; divórcio e novo casamento, 'certidão de, nascimento e de
I&samento de qualquer parte do Paíz,

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

REEMBOLSO POSTAL
Para casemiras, lilJlhos, brins, etc. precisa-se representante.

Ofertas dando fontes .de referencias a "TECIDOS". Guarda-se sigilo.
Caixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital.

Ouçam diariamenté, das 9 às"13 e dàs 17 às 22 horas

RADIO TU8ft' ZYO 9
1530 kilocieloe ondas, médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

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

tdb!'lcalll. .i'\ Ca�o ·A CAPITAL- Gnomo Q ClI1:��gao dOa0
..,.t�ittll onh. d. I'JfetuoX'gm .ue. aompru.:- MATRIZ, em

Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais" conce

dendo mais outros beneficios de carater assistencial.

Representante em Florianópolis:
PEDRO NUNES

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da JóÍa

inicial de Cr$ lv,oo apenas.
Participação nos lucros

.

cos
'/ I -. nos VA1)�,�OS

M"
�\,

'-fé.,"-� ��I ., �':':.k� �
$

Coria, Metropolitana
5° CÓNGRESSO EUCARISTICO

NACIOANL

NA. qualidade de Présidente da

Comissâo Arquidiocesana do 5°
e'ongresso Eucarístico Nacional

I todos os fieis e demais interessados

que 'o mesmo se realizará de 28 a

31 'de Outubro do corrente ano, na

cidade de Pôrto Alegre, Rio Grande
do Sul.

Outrossim, comunico as facilida
des de viagem, entre outras, as for

necidas pela Empreza Turtsmo,
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 conduzin
do exclusivamente per,'@l"inesi

I

c)
uma terrestre, prosseguindo de

São Paulo em confortáveis "oni

bus" através do Paraná l Santa

Cata�ina; d) outra terrestre, partin
do do Rio de Janeiro, pelo trem

internacional, diretamente a Pôrto

Alegre.
São essas as viagens obedecendo

ao tipo peregrinação.
Evidentemente, poderão os fieis

proferir outros meios ao seu alcan

ce, com viagem de auto. oníbus,
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 8

Nosso Senhor Sacramentado.

Fpolis, 1 de Março de 1948

Conego Frederico Hobold - Presi

r I
dente da C. A.

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

,;

Balanva automática
Compra-se uma em boas con

dições. InfoTmações nestq. redação.

f'abrtcont. e di.Yribuldores da. afaInada. eon

tecçõo!l -DISTINTA· ., RIVET. Po••ue um gron.
d••ortirnonto d. oasemirol. "i.cado.,' brin.
Don. o barato•• algodô•• , mOIl"ln. e ay!am.,\1.u.

para alfaiahl.. que recebo dirotamente da.
Snra. Com.:rcl••t•• dQ interior ao .entido d. lhe fa ..el'em "ImG

Florlol\6poU•• - FILIAIS om alumenau o Laje••

Para os peS90as ele fino
paladar Café Otto é

.em par.
.. ,. .

PASTA DENTAL
ROBfflSON

.; ..

O TESOURO
Da instrução está ao aloaIHSe

te todos. Dá esse tesouro ao t8d
amigo analfabeto, levando-o a �
curso de alfabetização no Grup(V
Escolar São José, na Escola IndU80c
tr ial de Florianópolis ou na Gata..
Irai Metrúpolitana.

CHEFE DE ESCRITóRIO
Firma industrial precisa �e pes

sõa com prática de escritérto e di!'
.�scrituração mercantil,
aos seus associados o melhor pI.,
no, ne melhor .sorteio, por Cr$ 5,..
mensais.

. . .. .. ..

Seu Terno tem manchas '1
Tinturaria CRUZEIRO
Rua Tiradentes 44

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

•.. reune som ... acabamento ••

solidez••. no piano pe�'feito!
Além de vários modêlos para
pronta entrega ... êste maravi
lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano de
pagamento a longo prazo!

SuhwartzmaUD
REPRESENTANTE
para Santa

'KNOT
Catarina

S/A
ex. 134 - Tel. KNOT

Flor ieuràpalis

I
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DIA 25 {SÁBADO) ÀS 22 HORAS RETUMBANTE "SOlRÉE" DENOMINADA "PARADA DA ELEGÂNCIA", EM HOMENA-
CEM À PRlM:AVERA; ELEiÇÃO DA SENHORINHA MAIS ELEGANTE· VALIOSOS PRÊMios· VÁRIOS BRINDES; MESAS .A RESERVAR NA RELOJOA
RIA MORITZ, A PARTIR DO' DIA 20 (SEGUNDA-FEIRA) - DIA 3 'DE OUTUBRO (DOMINGO) ÀS�16 HORA� "MATINÉE" INFANTIL - DIA 9 DE
OUTUBRO (SÁBADO) ÀS 22 HORAS, BAILE DE ANIVERSÁRIO, TRAJE A RIGOR, POSSE DA NOVA DIRETORIA, HOMENAGEM AO 1° CO�GRES
SO DE HISTÓRIA CATARINENSE, DESFILE DAS DEBUTANTES, ENTREGA DA FAIXA À RAINHA DO LIRA .

OOMPANBIA -AlJANÇA DA lAIA-
�... 1." - ... : lAIA
OUBDIOI • flUIll'o.nl

Cifr.1 do Balanco di 19441

.

CAPITAL E RESERVAS
RespoDlSbilidaril'll
Recetr
Ativo

Cf. 80.900.606,30
Cr$ 5.978�4ol;755,97
« 67.053.245,30
• 142.176.603.8c

Siniltrol pagai nOIl OltllDo, 10 .00"

RelpoDla1:.; lida <:lei
98.687.816.30

• �76.736,401.306'.20

Diretores:
Dr. "Pamphilc d'Utra Freire de Carvl!Ilbo, Dr: FI!'9nClICO
de Sã, Anilio Ma••orr.,: Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e Joi� Abreu.
--------_._---------_...._�..

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

'1101- intermédio, e sob financiamento dos Institutos.
Planta e informações - Rua trajano, 16.

BOM NEGOCIO
.para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda

.certa de 10:;' ao ano com recebimento de "iuros mensais.

Informações nesta redação.
----------�----------------------------------------

QUER' VESTIR·SE COM (ONFORTO E ELEGAM(IA 1
PROCURE

Alfaiataria
A

Mello
RUI!! Pel+ooe Schmidt 48

Empeza de 'navegação
CHEREM

NAVIO-MOTOR "ESTELA n

maxima rapidez e garantia para transporte de Ruas mercadoriae
.!\pente' �m Florianóoolis �ARLOS HOEPCKE S. A.

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

. firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte: ,

RÁPIDO SUL BRASILEIRO -- Diariamente - Curitiba

RÁPIDO SUL BHASILEIRO - Diariamente - Joinvile

EXPRESSO BRCSQt:EXSE Diariamente - Brusque -

cf excessão de sábado

EXPRESSO BHUSQUEl\:SE - 2[1., 4[1. e na. feiras
i'\ova-Trento

E. A. \'rAÇÃO ANITAPOLIS - 3[1. e 6a. feiras

6 horas

13 horas

16 horas

14 horas

16,30 horas

I12,10 horas

, :
• .••••••••• c

•••••••••••••••••••••••••

: DR. ! .

! A. DAMASCENO DA SILVA
'

! Ocasião única
: ' .
• A D V O G ADO: Vende-se uma mobilia de copa com-

• • posta de uma mesa quadrada e seis
• •• AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS • cadeiras e "hufet" esmaltados; um

: : guarda-roupa e "bidet".

: Praça 15. de Novembro, 22 - 2° ando : Preços de ocasião, por motivo de
.'. .

.

• •
VIagem.

• (Edifício Pérola) • Tratar à Rua Jerônimo Coelho n.• •• • 1 - Quarto n. 19 - Nesta.

! Fones: 1.324 e 1.388 : ............•. . .....•......•.••

! Florianópolis _:_ Santa Catarina ! Casa-Procura-se
• • •

L , I
Casal sem filhos procura uma

MI�nl·ste' r' j:O d'� leroo a'utl·ca . ��::t:��q�:ény k;.Ol�O l;I:nt��..
dois

, U Ofertas para A. Junior, na reda

ção dêste jornal.

••• g IW CasaOuçam, diariamente, das 12 às 13 horas

ZYO-9 - RÁD'IO TUBÁ
"A Voz das Terras de Anita"

Frequência 1530 klcs. - Onda de 196 metros

TUBARÃO - SANTA CATAHINA

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
O Escritório Elo Partido Social Democrático, a rua Felipe . Schimidt

N. 42, atende aos seus correligionarios para qualificação eleitoral

das 9 ás 12: e das H ás 17 horas todos os dias'

Quinta Zona 4érea :-� Destacamento da
Base Aérea de Florianópolis

Edital
O Comandante do Destacamento .da Base Aérea de Plorianópofis,

avisa aos interessados que estarão abertas de 1 a 31 de Outubro do
corrente ano, as inscrições para. o. 'Concurso de Admissão ao Curso.

Prévio da Escola de Aeronáutica para o ano de 1949. \

Outrossim avisa que as instruções reguladoras para o referido.

concurso, são as mesmas que vigoraram no Concurso anterior.

Destacamefito de Base Aérea de Florianópolis, 14 de Setembro 19/18.

CARLOS ·DA COSTA DANTAS - 1° Tte, Ajudante,

Viage
.

com conforto
pelo,

«RAPIDO SUL' BRASILEIRO»
Diariamente eu tre

Fpo lis.· -Ita jaf-Jo invile-Curitíba

AGENTES

Fiuza lima , Irmão

TINTURARIA CRUZEIRO
_ Tiradentes 44

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma chcpeos

Profissiona competente .... Serviço rapi�o e garantido

CA�A
Vende-se uma com 8 comparti

mentes situada em terreno de

20m x 13m na rua Osvaldo Cruz,
Estreito, distante da praia 75

,

metros.

Preço Cr$ 35.000,00.
Tratar li rua Joinville (II. Jaime

Câmara nO. 11.) Nesta.

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

Tratar à rua Vitor Meireles, n. 39 •

Escritório Lmobiliério A.
L. Alves.
Rua Deodoro, 35.

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

Pires n. 164.
� .. , .. ".

VENDE-SE
um terreno na rua An-

.

tônio Maios Arêias, no Estreito, me-
dindo 20 x 30.

.

'Tratar nesta redação.

no centro
Vende-se uma, para resi-

dencia.

Aluga-se
I o primeiro andar do prédio

',n. 5, da rua Arcipreste Pei-
va

"

I 1 ratar à ruaArtista Bit ten

court, 28.

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

Rua João Pinto n, 6.

Aluga-se
uma casa de .materíal recem-cons

truída, sita no Estreito à rua Osval

do Cruz.
Tratar 'na mesma localidade à rua

CéL Pedro Demoro n. 1,472 .

. ( .

Colecões,

Vendem-se uma coleção. de His-
tória do Brasil de "Rocha Pom-

I
bo", uma coleção de selos e uma

coleção de moedas de níquel (3
quilos). Preço de ocasião. .

Tratar á Rua Feliciano Nunes

I p�r��:�:;�� 'b:�'� :���. di�h�l:,
Iro, eornprandõ ações do "CQl&
gio Barrtga-Verde"., �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Em 'disputa da vice-lideranea estarão frente a frente, domingo,
no gramado" da F. C. D.,. ftvaí e Hocaiuva.

compromisso, acha-se .ern condi

ções de oferecer séria 'resistência
ao pelotão avaiano, o qual compre-

ende que a, luta não será Iacil de,

vencer, tanto' que se acha prepara

do para o que der e vier,

.{

Será encerrado domingo próxi
mo o certame citadino de profis
sionais com' a .partida entre Avai
e Bocaiu va, ambos classificados
na vice-I iderança, com dois pontos

I perdidos. '. ,.

.

.A tarde Futebolística de domingo
está destinada a agradar a todos.
O esquadrão hoquense .que conse

guiu urna façanha notável ao der-
I rotar o Figueirense em sell último

Não percam a interessante con

tenda entre o Avaí "e o Bocaiuva,
anunciado para a tarde de domin

go próximo, no estádio da F ,C. D.

..

Direção de PEDRO 'PAULO MACHADO

Preparativos para o Campeonato
Calarinense de Tiro ao Alvo

Conforme temos noticiado os nio de Lara Ribas, major Aldo Fer- bem representado, todavia, consí
treinamenlos ,dfstinados ao pre- naneles e SI'. Ant6nio Miranda. Gerando o valor ,extraordinário,
paro elas, ,equipes. que irão repre-! Beoohrers 32 e 38 _ Dr. Pedro, dos componentes dos demais' clu
sentar os seus cl ubes nesse impor- i Mendes de Souza major Alelo F,81'- bes a sua .representação terá que
Iante certame .estadual, tem sido' nan des e ten, cel. Lara Ribas.

' Ilnt�l' com muita s,ere�1Ídade e so-

l'igorosos, sendo os resultados bas- 'I'iro aoe Pratos - José Elias, Jai- i hretudo muita inteligência para pu-
tante apreciá veis. me Ramos e EriberLo �10ellD1ann. : der se colocar em posição de desta-
Nesta capital, os atiradol'cs' do ALuarão como ,l'eservas de fuzil, i que.

.

"Couto de Magalhães:' voem-se exer- carabina e revolver, respectivamen-I Nós, de "O Estado", desejamos
citando intensamente, o. mesmo te: dr. Ricar'Le de Freitas srs a todos, com muita simpatia, um

acontec.endo COI11 os cie Blumenau, Amim Salum e Antônio Alrr:eie�a.· i feliz e completo êxito.
Rio do Sul e de outras cidades do Como se vê, não há dúvida de Iinter-ior. que o "Couto cle Magalhães" será I

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

O movimento é. pois, animador e
-

Itudo está a indicar que novos horí- -. -" ""MilIíi!IDI

I Em reunião realizada na serna- da de vela do corrente ano, com zontes se abrem para os desportos SU�CrTADO O DTSSIDTO COLK. I
na passada, entre 'os muitos assun- uma grandiosa competição entre do lira emsnosso -E,tado. 1'I"i'O DOS EMPREGADOS EM

Itos debatidos, deliberou à Federa- Ainda no sábado passado, com a, E:\TIDADES DESPORTIVAS
,

çâo de Vela e Motor de Santa Cata- 0S clubes desta capital Veleiros ela
presença ele grande número ele

I RlO. 28 (V. A.) Os emprega

ri na marcar o dia 17 de outubro Ilha e Iate Clube e o grêmio de Tu- desportistas. soh a imediata dinçã? ClI)S da- entldu?C:3 e clubes des

vindouro para o inicio da tempera- barão, ISiderurgia Atlético Clube. do dr, Pt'cll'o Mendes, il ustr-e Presi- portivos, através o seu Sindicato

ciente da Federação Catar inense de cle Classe, susciLaram o dissirlio

Caça e Tiro, foi realizada. no coletivo. Plei.l.eiarn um aumenta

"Stanel" da Inspetoi-ia de Educação de 80% sóhre os salários aluais,

reitc- Física. nesla capital, a eliminatória mandando citar as diretorias de
Recebemos e agradecemos a co- I,"ossa simpatia, despeço-me,

municação abaixo: I r-ando-vos meus' protestos de eleva- para a constitu ição das equipes do tódas as entidades e clubes do

"Florianópolis, 23' de Setembro da estima e consideração. "Couto de Magalhães", as quais, em . Hio�
.

I At iosarnente face dos resultados, ficaram assim li É intel'Elssaiile. frisar que .os
de 1948. Ilmo. Sr. Pedro Paulo Ma- 11. enci '

Ab I d H
.

BI nb O' organizadas : , I empregados da FMF e da CBD,
chado, Diretor de "O Estado E.'s-, I

e ar o enrrque ume erg
!

t Secretário Carabina cal. 22 - 'I'en. ceI. An- já chegaram a um acôrdo com/portivo" - I Tenho a grata sa -1S-
tónío de Lara Ribas, S1',.5. Waldir os pr-esidentes das rcspccí ivas

fação, de vós eOl11upicar, que, na, SALUM DIRIGIU O ENGONT.80 Neves e Antônio Mil'anda. entidad,es. obLendo um aumento

data. de 28 �le Agosto d: 194�. em I PALMEIRAS x OLTi\1PICO Fur.i! de Guerra _ Ten. ceI. Antô- razoavel.

r�um�o _r.eah,zacla pel.a Dlretona ct_o I O calejo fnLre. o Palmriras e o

Llra ,fems Clube,,fOI o E, C. Um- Olímpico realizado ,domingo em

dos do L.ira, filiado ao Depart�- BlLllYlE'na'U, pelo' Campeonato . da
menta de Esportes, daql1ela entt-

Liga Blumenauense de Drsporlos,
dade esportiva e recreativa, repre- foi venci elo pelo primeiro por
s'entando, assim, o Departamento I, x o.
de Futebol do Lira Tenis Clube.

Tião
. ..-

renovou mscriçao
COID o Avaí

Soubemos ontem que o dianteiro nhã, em que ocupar-á o centro do
'I'fão 'renovou suá "insci-ição pelo [1 taque da equipe titular a Iví-celes

Avaí, para 'a disputa do campeona- te.
to do ano ern curso. Como se sabe,' 'I'iâo se encontra-
Revelou o nosso informante que va inativo há longos meses, por

é pessóa digna de crédito, ser pos- motivos que ignoramos.
sivel a presença do veterano "play- 'Aguardamos o ensaio de amanhã,
.er

" colored no embale a ser dispu- quando retornará às lides o bo
tado domingo próximo entre Avaí mern que mais vezes integrou a

e Bocaíuva, desde que c6nvença à seleção catar inense em partidas do

c-,Íreção técnica no treino de ama- Campeonato Brasile!ro.

Abertura da temporada de vela
1 7 de outubro,3

E.
.

C.. UOldos' do Lira

, i'la arbitragem dêssl' empolgante
Outrossim levo ao vosso conheci- enconLro funcionou, com excelente
menta ([ue, em sessão, levada a efei-

to, el11 30 de Ago�to p. passaria, fi
cou assim constituida a Diretoria

do Departamento de Futebol riu

Lira' Tenis o.lube:
Os-

atlla('ão. ,o sr, Antonio Ralum, ,ex

dil'elo.l' do Departamento de Fllle-

1-'01 ria F. C. D., especialmente �on

\"idados pelos pal'edl'os dos dois

clubes conrl·ontantes.
Presi�ente de HonJ'a: Dr'.

waldo Bulcão Viana .

Presidente: Sr. Arlindo Polli.
Secretário, Abelardo

PAULA RAMOS ESPOnTE CLUBE
Edital de Convocação

A Diretoria do "P��ULA RAMOS
E. C. ", pelo presente edital de con

vocaç50, con\"ida o aLléta profissio
'nal, dêsle clube, sr. SILVIO COS
TA DA SILVA (Tatú), a apresen

lar-se, cJ,enlro do prazo, improrre
gá v,el de 30 dias, a contar da data
de 1mblicação do presenLe edital,
sob pena 'de incorrer nas penalida
d es previstas pelo Código Brasilei
ro de Futebol.

Blull1cn-

berg.
TeSOllq'eiro: Waldir Mafra.
Conselho l'1scal: Edy Elo�' :\1e1-

lVIafra e Franciscora. Waldir

Evangelista.
Conselho Deliberativo: Wallnc:e

Jose Vaz, Joci José BOl'ba e José
M. da Luz Netto. \

Diretor de Esportrs: AbelaI'flo

Blumenberg.
Diretor Social: Luiz Léo Rihl.

Diretor de Publicidade: Dib Che
rem.

Esperando continuar a gozar da

Florianópolis, 11 de
de 1948.

setembro

LOll1'ival Lisbóa
Secrretário

Figueirense F. Clube
Edital de 'covoclil;ão I

De ordem do sr. Presidente, convoco todos os sócios, em pleno gôzo
dos direitos estatutários, para uma reunião de ASSEMBLÉI,A GERAL IORDINÁRIA, que será r'ealizacla na séde provisória do qube, à rua

Araújo Figuere.do, s/no (fundos do edifício onde funciona o Instituto
Brasil-Estados Uniçlos), às dezenove (19,00) horas do dia vinte e sete
(27) de selembro corrente, a fim de se proceder à eleiçuo cio ConseHlo
Deliberativo, para o quadriênio 1948-ã2. Caso não haja l1l)mro legal (lI'

SÓ�bS para a respectiva instalação, sera convocada outra, meia hora de
pois, a qual funcionará com qualquer número.

Flor�anópolis, 21 de setembro de 1948.
'

HELIO SACILOTTI DE 0>LIVEIRA

"
SeCretário Geral

Elimine as

Esp.inhasA causa'
Combatida no- 1.0 Dia
Logo à primeira aplicação. Nhoder..,

começa a eliminar as espinhas C01no· si
fosse por mágica. Use Niloderm §. ueiee
e V. verá sua pele tnma.r-se lisa. macia- e
limpa. Nl scderm é uma nova descoberta
que combate os germes e paruaitaa ds,
pele causadores das espinhas. frieiras.
manchas vermelhas. acne, Impigens e

erupções. V. não poderá' libertar-se de
suae afecções cutâneas a menos que
elimine os germes que se escondem nos

minúsculos poros de sua pe1e. "Por

I tanto, peça. Nixoderm ao seu farma
cêutico, hoje mesmo. A nossa ga.-

.:rI--oderlll rantia é ...

� ..,. eua lllaior
....ar. as Afecções CutallllS proteção.

'1 ranspoltealregulart<s de cargas do pôr to de

SÃO FRANCISCO DO �UL pa,ra NOVA fORR,
, Informações com 011 Agentes

Florisn6po,js ,- Carlos HoepckeS/A - Cl- Telefone 1.212

São Franci.co do Sul- Carlos Hoepcke S/A -Cl - TeleloDe

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

(. En L t el�g
MOOR&M \.:!K

I
I
i

Casas Pré�Fabricadas
Desde CR$' 300,00 a CR$ 500�OO o .

,Imetr'o -quadrado

Reinisch cOs"Jlfo� snmuaolõiitrinto, 44 I
REI" Ise,. FIIif'';l

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

:'
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Dre Milton Simone
Peralra

'

Clínica Médiea e Cirúrgica do

, DR. AUJOR LUZ

Clinica Cirurgiea
Molestias de'Senhoras

CIRURGIA GERAL
Dos Serviços dos Professores Bene
dicto Montenegro e P.iragibe No

gueira (São' Paulo)
Consultas : Das 14 ás 1'1 horas
Rua Fernando Machado, 10

DO::::':�:�::�O;:P::::. Produtos Veteri,narios
Crianças O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis).

Alta Csrurgía - Cirurgia Geral - tem o prazer de comunicar aos: senhores Veterinár-ios, Fazendeiros

�?enças. �e. Senhora.s - Partos :- re Farmacêuticos, que está iniciando o lançamento de uma grande série
'las Ur-inárias - Rms - Coração dêsses produtos.
- Pulmões - Estomago - Fígado . Os primeiros já a venda, são: '

Tratamento da Tuberculose SULFAGUANIDINA:\Tubos de 10 e vidros de 100 comprimidos de
.

.

C,fiO g.
VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 eTrascos de'

._-------- ----_"_.

DR. LINS NEVES
Diretor da Ma�ernidade e médico do

Hospital 'de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - CI

RURGrA PARTOS
,

Diagnóstico, controle- .e tratamento
especializado da gravidês. Distur
bias da adolescência e da menopau
SH. Pertubações' menstruais, 1:1�1'l'
mações e tumores do aparelho geui
tal feminino.
Operações' do utero, ovários, trem
pas, apendice, hér-nias, varizes, etc.
Cirurgia plástica do perineo (ru
turas)
IASSISTENCIA AO PARTO E 01T·

RAÇõES �BSTÉTRICAS I

Doenças glandulares, tiroide, ová
rios, hipopise, etc.)
Disturbios nervosos - Esterilidade
-- Regimes.
Consultório R. João Pinto 7 - Tel,
1.461

'

Hesíd. R. 7 de Setembro - Edif,
'Cruz e Souza - Tel. 846.

DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteí» ..
Do Hospital de Carhdade de f'1o

rtanópolís. Assistente da
'Maternidade

Doenças dos órgãos internos, espe
cialmente do coração e vasos

J)oenças da tiroide e demais gían
dulas internas

Clinica e cirurgia de senhoras -

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
D�OGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HOR..\RIO DE CONSUL'l\AS: _.

"Pela manhã das HI,30 ás 12
horas

Á tarde das 15 ás- 19 horas"
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles u, 18
Fone manual 1.702

RESIDENCIA:
A vE'nírla T'rornpowsk], 62

Fone manual 766

--.-,_.,

Dos dois últimos, por serem os seus prazos ,de validez relativamen
te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá' grandes estoques, atendeu
do, entretanto, a qualquer pedido. dent�o do prazo minimo necessário
ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso-
luta garantia de atividade máxima.

/

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve-(Formado pela Faculdade Naclo· ,

nal de Medicina da Universidade terinários de grande eficácia, como: Ternerina (Buco-Vacina contra
. do Brasil)

I
.

d V' C tMédico por concurso da Assístên- diarréia infecciosa dos beserros), Stilbestro , e a�n a, aCIDa on ra a
ela a Psicopatas do Distrito Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste, Suína, etc. .. . .Federal

Ex·interno de Hospital Pstquíá- Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doenças
trrco 3a ���lf�F�oed���riarlo dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa-

Ex-interno da Santa Casa de Mi· nento de Veterinária.sericórdla do Rio de Janeiro
CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten,

Nl!:RVOSAS '

d d d t do nãConsulH5rlo: Edifício Amélia derá diretamente a todos os pedi os e seus pro u os, quan o nao en-
Neto _ Sala 3. .

t d na localidade de residência do solicitante.Residência: Rua Alvaro de Caro con ra os

valho. 70.
Das 15 às 18 horas '

Telefone:
Oorisu ltór ío _ 1.208.
Residência - 1.305.

Pulmonar
Radiologia Clínica (Ra�s X)
Eletrocardiografia - Ondas Curtas
Indutotermia Eletro Cirnrgi�
Ultra-Violeta - Infra-Vermelho

Consultório e residência:
Praça Pereira. e Oliveira (atráz do
Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.
Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6

_:_ Fone 841. FLORIANóPOLIS I

DR. A. SANTAELA

Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo
llURGA _ MOLÉ"STIAS DE SE

NHQRAS _ PARTOS
Formado' pe)a _Faculdade ue Medi.

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

Corrêia Neto
Cirurgia do estomago e via! circula.
rea, intestinos delgado e grosso, tirai.
de, rins, próstata, bexiga, útero,

ovários e trompas. Varicocele, hidro
cele, varizes e hernaa.

Consultas: Das 3 ás 5 boras, à rua
Felipe Scbmidt, 21 (altos da Casa

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

Telef. M. 764 .

Dr. Paulo Fontes
Clínico e operador

Consultório: Rua Vitor Meireles, 26.
Telefone: 1.4.05

Censultas das la ás 12 e das 14 ii
l� hrs. Residência: Rua Blumenan.

22. _ Telefone: 1.62,0

Dr. Mário Wendhaueli
Cllnica médica de adultos e criança.,

Consultório _ Trajano. 29
Telef. M. 769

Consulta das 4 ás 6 boras
Ilesidência: Felipe Scbmidt. n. JS.

Telef. 812

Dr. M. S. Cavalcanti
Clinica exclusivamente de criança.

Rua Saldanha Marinbo, 10
Telefone M. 732

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

DATI LOGRA FIA
(orrespondencla
(omercial

DIREÇAo:
Amélia M Pigozzi

RUA ALVARO DE

OOl�'[PAN!l=HA ro
__ ACCIDENTES

(onfere
Diploma

METODO:
Moderno e Eficiente

CARVALHO� 65

DO
�O�··CO�l�
TRABALH�

Sé.DE SOCIAL:

PO�10 AllEGRE

RUA' VOLUNTÁRIOS OA pATRIA N.O G8 • 1.0 ANDAR

t:M:<A POSTAL, 583· TELEFONE 6840 - TELEGRAMAS: .PROTECl'ORA·

ORIENTE racionalmente sua publicidade, tornando-a
I

intensa e proficua
Um veiculo de grande utilidade e ao seu alcance lhe é .oferecído

pela onda da IYH - 6

RÁDIO DIFUSORA DE LAGUNA
- 970 kilociclos - 309 metros -

Para dedicatórias mu�icais .procurar o sr, Waldir Brasil, à Rua

Fernando Machado 3.
NOTA: - Estes pedidos deverão ser encaminhados com 3

dias d.,e antecedência.

10u cm3.
SÓRO ANTI-TETANICO: ampolas
VACINA CONTRA BRUCELOSE:

de 100 cm3.

VACINA ANTI-RÁBICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 em3 e

de 100 cm3.

de 20 cm3.

Ampolas de 20 cm3 e frascos

Não. tempo!perca
Telefone para a Impressora Graiaú Ltdà. (telefone

manual 767), 'e o n'osso agente o procurará para receber
sua .encomenda tipogr.áfica, S�r'V iço Esmerado. En trega
imediata. Preços sem concorrencia.

FARMACIA ESPERANÇA
do F.rJll&e�.tteo -1fILO llU8

H.Jo, ••••alal ..ri • na .nfen.la
DTep8 IUIclou18 • ofiraa«eirÚ - U••••'áUu

..riu � A-ntc.. •• Mn.aelta.

hn....... o.uta eUenlacfa .. rHOltún. iii""",

.....,._•.__._. -_-_-_-_-_._-_-_-_._-_-_-_._-..-_-_._-•.�_._-_-_-_.•.__.-.-_M_M.-_-_-_M_M..-_p__"'"

COMPRA E

.VENDADIõ.
CASAS f T[RRfNOS

HIPorECAS
AVALIAÇÕES

lE<iALI:AÇO[S�==�=============
ADMIN_lSTUACÃO �TE:!':"tE'!!'!",�'(JIf.�E�:r---�f2�CIA�D�E"O�D�O�Q�O�-�3�5-----..
DE IMÓVEIS -

"'.784 nOt71ANOPOL./S -SANTA CATAR/NA
rrc.

frascos

SRS� ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualq.uer irre

�ularidade na entre,a
de seus iornees,

Oficina Celeste: .

RuA CONSELHEIRO MAFRA, casa grande com 6 quartos, sala ba
nheiro etc.' Serve tamibém para comércio. Preço Cr$ 220.000,0?RUA CONSELHEIRO MAFRA., prédio de comércio com 2 pavimen-
tos. Preço Cr$ 350.000,00.

.

RUA DEODORO, prédio com 6 quartos e demais instalações.: Pre-
ço . Cr$ 250.000,00. V' d' 1 d C ii!'

RUA, ALMIRANTE LAMEGO, ótimo prédio, construido em terre- occ po era gan lar e r<l'

, no de 17 x 30, todo murado, com 4 quartos, etc. Preço �r$ 190.000,00. 50,00 à Cr$ 100,00 diários, vendeu
RUA 'RUI BARBOSA, casa com 5 quartos, construída �m terreno do artigos de consumo domestico.

de 24 x 86. Preço Cr$ 120.000,00
. Informações na Praça 1 de No-

RUA JOSÉ MENDES, bangalô novo, com 3 quartos, etc., cons'trm- vembro n. 22 ._ 20 andar.do el\l1 terreno de marinha. Preço Cr$ 50.000,1)0. ,

RUA RIO GRAlNDE DO SUL, casa com 2 quartos, tendo o terreno •• ,..... . ....................•.••

10 x 40. Pr,eço Cr$ 35.000,00. ,N Ã O ESQ U E ç Ar
RUA ALMIRA!NTE LAMEGO, 2 pequenas casas construidas em 'ter- A Tinturaria Cruzei:ro di!!!põe age

('eno de 51 x 70. Préço Cr$ 80.000,00. Ih f....I-RUA SANTOS SARAIVA (Estreito)" bangalô completamente novo,
ra «Jos me ores pro lSSlona-lS ...

wm 3 quartos e demais instalações. Preço Cr$ 100.000,00. cidade para lavar, passar e tin�
RUA 7 DE SETEMBRO, casa com 2 quartos, etc. etc. Preço Crt pelo sistema suiço.

'tO,OOO,oo.
.

R. Tirade,ntes 44 - Fone 1022.
RUA 7 DE SETillMBRO (Estreito), casa com 4. quartos; etc. Preço

••••••••••••••••••••••••• ejCr$ 55.000,00.
CA!POEIRAS, casa com 2 quartos, etc., tendo o te,rreno 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.

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

'iO.{)()0,00.
• '

,

"

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

ço Cr$ 20.000,00".

(Elétro Técnica Mecanográf,ica)'
ROBERTO LAPAGESSE FILHO

Rua João Pinto, n. 32 - Floria

nópolis - Santa Catarina

Consêrtos, Limpezas e Reconstru

ções de Máquinas de escrever, cal.

cular, somar,. Contabilidade, Regis
tradoras, Balanças automáticas,
Chuveiros Elétricos, Fe�ros de en

gomar, Fogareiros, Esterilizadores e

Aparelhos Elétricos' em geral
Serviços rápidos e garantidos
Preços :MGdicos
Orçamentos sem compromisso.

• • • • • • • • • • •• •••••• • ••••••• I·'
CHEFE DE ESCRITóRIO

Conhecedor de todos os servi

ços de escrítorio procura coloca

Cão na' Capital ou uo interior. -

Cartas para"CHEFE ", Rua Vidal
Ramos, 52 - NESTA.

0UMERCI.AN'f.E: Di am ct

.-ro • Bibliotecit do Centro :Aea
'emioo XI tbI F.'9'ere1ro. Coa

trtbuiru, ...sim. pera a forma

eAo cnltural cto. ea�
4e amanhll

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

.

.... �
�

..

Oleo de Peixe
COMPRA-SE QUANTIDADE E

PAGA-SE BOM PREÇO. TRATAR
Á RUA CONSELHEIRO MAFR.\ 41,
FLORIANóPOLIS - CAIXA POS
TAL 124.

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

,FERIDAS. REUMATISMO' E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir 'de Nogueira
Medicação auxiliar 'no tratamento

da .mJi.

VENDEM-SE POR MOTIVO DE

VIAGEM
Móveis de sala, em 'perfeito ,es

tado e de quarto, 1 rádio marca

Esparto - móveis, diversos reló

gios de parede antigos, tudo em

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

Trata� á Rua Bocaiuva, 13

o Batalhão Barriga-Verde
foi constitni-do de eatarlnenses
destemidos e o "Colégio Bar..

riga-Verde", usará a mesDUj
bandeil'a.

.

("GampMlha .ró-Uwoli! ..
Co L 11 d. lf...Í'eIrO).

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

.

Artigos de uso

doméstico

Camisa., Gravat.lj Piiame.;
Meia. dai melhorei;, pelol/ me
Dores preçOI 16 na CASA óMIS
CELANEA·_ RuaO. Mar, .. ,

DOfttl.lS bIB"f.,"'lh·"
c.. OI JlrOl'rlllllll.. da ...leUl:If:It

aeje, ati doen� lIlC!r".IIU, C;.IU14I!i/r
'mtadu 0111 temi"),' do lII!!l. !"' ..�

"<I!'ta.�llh rell!\eilliávelL O eanmd�ii!
\iIIl••• trato d. íporlftdJa. Mi ""'�"I
!n'_�.Ue..r oa hifUvft.oll dClb,I!,,-·' ""
'",:;0 .l'lflJ,l!'lMIIiI1Il4llelll. O s.�;l''''��''' �(f!.
'�""!!Ilf.l �" 1)�t''''I!''''' 11"!"!I.t.lliJl �t ..",�
h. VI. A.l\'tIbalatbic:. !IlI1iO ,doa""�

Sigilio I t'llltameld� e� 4oei1�� �uu""GI� �1!<J
_.... sa a1ll.:' D"d.� .. llIiiIJ

Agenca Geral para Sta Catarna
Rua Felipe Schmidt, 22 - Sob.

Postal, 69 - Tel. "Protectora" - FLORIANOPOLIS

FAZENDOLA E INDUSTRIA
BARREIROS, pequena fazenda, com p'astagem para 30 cabeçás,

com uma industria de produtos de mandioca. sagu, etc., demais inf0r
mações dão-se nest.e Escritório. Preço Cr$ 280.000,00.

HIPOTECAS
Aceito capi-tal para empregar sôbre garan'tias hipotecária�.absoluto.CaiXl

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA AOS UZAROS, CONTA COM A BOA VONTADE DE TODOS1 MANDANDO PRENDAS oe
PRESTANDO 0- SEU AUXíLIO PESSOAL, NOS DIAS 2, 3 E 4 DE. OUTUBRO.

.

OLHAR A NECESSIDADE DO AMPARO AO FIUlO' DO LÁZARO. É' POSS UIR UM CORAÇÃO BONISSIMO.

CONTRIBUIR PARA o GRANDE SUCESSO DA "F E I R A M E X I C ANA" É DEMONSTRAR A MAIS BELA DAS
,

J'NTENÇÕES .• PROTEGER OS FIlHOS DOS' LÁZAROS.

29 de SetembroFlorlan6pont, de '948
....

Mu'nicipal
Votos ·de bôas ,'indas ao prof. Manoel

PaiviI Boles. ora nesta capital.
Reuniu-se, ante-ontem, extraor- nesta Capilal 60 Dr, Manoel Pai

dináriarnente, sob a presidência do va Boleo, professor da Universi

sr, Balista Pereira, a Câmara Mu- dade de Coimbra, o que foi apro-

nícípal. vado.

Aprovada a ala da sessão ante- Em seguida foi a sessão encerra-

r ior, foi lida a ma leria do expedi- da e outra convocada para o dia

ente que constou de oficios en- aiimediato.
tr-e os quais da Prefeitura de Ca-

. noinhas agradecendo felicitações
da Câmara por molivo da passa- "ompaoblea de "omé
gem do 250 aniversário daquela. V lI-

CO��l;sa·dar ciência de estar S(l!lrp dias ·Iracema de
a Mesa o projeto do Código Tri- Ileu"a'rbutario, com parecer da Comissão li ' '"

de Justiça, o sr. Presidente conce-, Estréia, hoje, no Teatro Alvaro

deu a palavra ao sr. Victor da Luz de Carvalho a grande Cia. de Co

Fontes, da U. D. N. que propôs se
médias -Iracema de Alencar, com

enéerecasse :fIelagT'ama apresen- um novo e selecionado repertório

tanrío votos de feliz. permanencia
e algumas novas figuras em seu

sempre correto elenco de bons ar-

tistas. É in Ieressante notar o in

vulgar interesse que a estreia de

hoje vem despertando, mormente

Sf> lembrarmos que Iracema de

Alencar esteve entre nós há apenas

seis meses atrás. É que essa insi

gne atriz que o Rio Grande do

Sul deu ao Brasil, é sempre uma

novidade para quem a assiste. Seu
talento versati l, a multiplicidade
.de seu valôr, a facilidade que tem

em interpretar papés e figuras de

tipos diametralmenle opostos faz:

com que Iracema de Alencar seja
sempre uma novidade.

Do elenco faz parte, agora, a jo
vem atôr Hui Bastíde, que já aqui
esteve com Renato Viana. Élemen

I to novo no teatro, Rui Bastide .iá
=--------------- é um nome bastante conhecido no

Brasil, dado suas corretas inter-
pretações. Outro nome novo que

"
Irac·ema de _·Uencar ag'ora nós U·az,
é o de Laís Dias, que i,niciou sna

carreira ha alguns anos atraz nes

sa mesma Cia. O resto do elenco é ri
mesmo que nos visitou nos pril?lC'i
ros meses' deste ano, artistas COn

ságrados no Brasil inteiro, como

sejam: -Geny França, a espl'cndirla
atriz de sempre, J. Maia, em nova3

e corretas interpretações, Oswal
do Barreto, o perfeito galã que
nós acostumamos aplaudir, Há

milta ROdrigues, atriz discreta ..
de

reconhecido v,alôr, e mais: Lucia

Regina, !talo Curcio, Antônio Bar

bosa e Tulio Roberto, todos sem

pre primando em nos dar interpre
taçõ'es à altura do nome de Iracema
de Alencar. Na direção arListica
continua o Prof. Hermes Câmara,
A estreia de hoje será com a peça
em tres atos, de Luiz Rodriguez
Acasuso, "Uma nuvem que v pas
so u, .. ", em tradução de Danle)
Hocha:

Na Câmara
\

elA CATARINENSl

DE TRANSPORTES AÉREOS lT6A,

Linha Fpolis. -- Le ies
2as. 4as. e 6as.-feiras

Cargas .;. Pcssaqeiros
-- Encomendas

ln' g rma(óes:
Praça 15 de Novembro'

22 - 20 andar.
TELEFOltiES

De dia: 1324 e 1388
De noite: 1483 e 1;36
Telegramas «C/TAL»

Lira leAis Clube
festa da Primavera
Com raro brilhantismo, realizou

o simpático Lira, dia 25 do corrente,
a sua já tradicional e tão ansiosa
mente aguardada "Festa da Pri
luavera" .

Acontecimento social de relevo,
foi, nessa soberba noitada de graça
e elegância, promovida a eleição
para a rainha da Primavel'a que,
simultaneamente,

.

seria a rainha do
Clube. Coube, desta feita, o cétro a

gentil senhorinha Eunice Luz, se

guindo-se respectivamente, em 20,
30, 40 e 5° lugar as senhorinhas Dail
va Neves, Maria de Lourdes Mesqui
ta, Vitória Fernandes e Dulcir Car
reirão, recebendo, cad� uma das
cinco classificadas, valiosos prêmios
oferecidos pelas conceituadas fir
mas comerciais de nossa praça, ou

sejam: "Modas Clipper", O Parai
zo" "Farmácia Catarinense" Em
pório Rosa", e "A Exposição"'.
Estrondosamente aplaudidas pe

lo grande número de sócios que
compareceu áquela noitada de luxo
e elegância, as gentis senhorinhas
foram cumprimentadas pela Dire
toria e por altas autoridades espe
cialmente convidadas para procede
rem à entrega dos prêmios. Para
bens ao Lira pelo sucesso e que ve

nham o1,1tras noitadas de tanta ani
mação.

Se ricos quereis ficar
De mçdo facil elege l�;
Fezei hoje uma inscnçao
"'Tn ("'·er1it'" l\/f··'tin P� ... r1;"l

NUNe ç::J EX I 5Ti U i G U l=i L

Hoje, no passado, 4" N�aG�"p�2,�J�r!.!cv�t��,q"!�m,�,��J�M�
- e,m 1.531, ao passar pela cos- proferirá a sua segunda conferência sôbre arte contemporânea.

ta catarinense a expedição de mar- A primeira, ontem pronunciada, constituiu notável hora de cul
Lim Afonso de Souza perdeu uma tura: e foi consagradoramente aplaudida por seleta e numerosa assis-.
de suas embarcações;

- em 1.6!l2, foi concedida uma

sesmaria a Antônio Fernandes, pa-
ra povoar a Vila a ser fundada em

São Francisco do Sul;
- em 1.652, desembarcaram de 'I4.00 a 500 franceses em Caiena,

constituindo uma nova Compa
nhia com o nome de França Equi
noxial, A maioria pereceu e os so

breyiventes abandonaram Caiena
em 11 de Dezembro de 1653;

- em 1.741, o .Br igadeiro 'José
da Silva Paes mandou afixar um

"bando" proibindo o uso das facas

flamengas de ponta, bem como a

sua venda sem 'que fossem quebr-a
das as pontas, em virtude dos cons

í.antes desastres havidos; NOVO AVIÃO DE TRANSPORTES BRIL\NICO - O "Ambassador ", no--
- em 1.801, em Portugal, nas-

vo avião civil de transportes britanico, cuja velocidade média é de
ceu Francisco Manoel Barroso da 450 kms. por hora! (Br-itish News Ser v ice) .

Silva, mais tarde Almirante de

nossa Marinha de Guerra e Barão
do Am.azonas, distinguindo-se na

Batalha do Hiachue lo, a 11 de Ju
nho de· '1865; quando pr.oclamou:
- "Atacar o mais perto que puder
que a vitória é certa. O Brasil es

péra que cada um cumpre o seu

dever!". Faleceu em Montevidéu,
em 8 de Agosto de 1.882;

- em 1.821, as Côrtes de Lisbõa,
por decretos, ordenaram ° regres
so cio Principe-reg·ente D. Pedro,
cr-iando em cada Provincia uma

Junta Provisór-ia de Governo e um

comando militar em separado;
- em 1,818, chegou: a Garopa

ba, neste Estado, o Conde ele Fi

gueira, em viagem para oHio
Grande afim de SUbstituir no Go
vernó O Marqnês de Alegrele ;

- em 1.818, subi II ao pod er o

pai-tido conservador, com o Míriis-:
Iér io organizado pelo Visconde de
Olinda;
- em 1.865, realizaram-se nesta

cidade do Desterro, grandes feste
jos cornernorntívos ela rendição de

Urugualana:
- em 1.870, foi organizado o

Gabinete conservador presidido
pelo Visconde de São Vivente e que
sucedeu ao do Visconde de Itabo
l'aíde 16 de julho de 1868;
-_ em 1.885, assumiu o Governo

desla Provincia de Santa Catari
na, o Dr. Francisco José da Rocha;

- em 1.893, as ['orças leg'ais ao

Go\'erno e que guaneciam esta Ca
pilaI sob o Coma'ndo do Coronel
Julião da Serra Martins, capitu
laram aos cruzadores revoltosos
"Hepública"- e "Palas";
- em 1.8118, em Pernambuco, es

talou um movimento revoluvioná
rio com o nüme de Revolução
Prarira;

- rm 1.908, no· Rio de Janeiro,
Jalecen o rümancista Joaquim
}[ári a Ji[achado de Assis, nascido na

mesma cidade em 21 de JLtnho de
j ,839.
NaLo: a efeméride do dia 17 do

corrent.e, -referente ao raid Rio-Bue
nos Aires, saiu com incürreção,
pois foi em 1919 e não 1819, foi
Rio-Buenos Air,es e não como saiu
·e o avião caiu nas proximidades de
Porto Bélo, segundo os Jornais da

rpoca, FeiLas as relificações, fico

I
imensamente grato ao amavel ·lei
tal' Sr. Sebastião Cruz, de Brusque

I
c elr quantos leem esla coluna so

licilo apr.eciações.

PARA FERIDAS,

ECZE.MAS,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,

tência.

F R E R A S,

{

ESPINHAS, ETC.

EstatísticaEmllavor da famUra I

Henrique Müller
No grave dolorosíssimo desastre «Santa Catadne-Vida

do caminhão, que com carga e pas-
econômica e ensino

sageiros, se precipitou num- abis-

mo, - aconte�imenLo que noticia- ·Aspectos» •

mos pormenonzadamente em a ]10S- "Santa Calari-na - Vida econô-
sa edição de ontem, o sr. Henrique! mica e ensino - Aspectos", -tal é

�rtur ,MLiller e sua senh�ra,.�. Jfa-I o título de uma publicação, devi
na lVI.uller perderam nua so as do ao Departamento Estadual de
suas tres. filhas, de 8, 13 e 15 a,nos, I Estatística, sob a direção do nos

.- ,mas ainda tudo o que POSSUJ.[inl, I SQ prezado e ilustre amigo sr. dr;
pOIS estavam ele mudança paru Roberto Lacerda. Trata-se duma
Cresciuma. separata da recente Mensagem do
Num gesto que bem define a no- sr. Governador Aderbal Ramos da

brez� de seus sentimentos, ante-cri- Sil�a à Assembléia Legislativa, se

tem_�lleSm? esyveram em noss� ).e-I para ta essa que compreende o

dação, os irmaos Ganzo, sugerfu-Io- trabalho elaborado, como suhsí
nos a abertura de uma subscrição t dia à Mensagem governamental,
popular em benefício da Iami l ia por aquele Dejiartamento.
Müller, que segundo êsses mesmos São de grande interesse para a 1,
senhores, fica em extrema misé- interpretação do atual panorama
ria.

I
econômico-social elo Estado, nos

Aqui fica pois, lançada a louvá- seus diversos aspectos, os. dados

vel idéia e o nosso apêlo ao ?;c- reunidos nesse trabalho, que re

neroso povo da capital no s�e!1ti- presenta, sem dúvida, um belo e

do de dar, por pequena que seja, iisonge iro índice das atividades
a sua contribuição afim de mino- estaí.ist.ícas a que s'e devem a sua, ,.

rar o terrível sofrimento da rles- coleta e ordenação. ')
ditosa Ianrílía. Agr-adecemos o exemplar com ç

CO:\TTHIBL'TÇõES HECEBIDAS que fomos distinguidos.
HOJE:

200,00Comp. Telefônica Cr$
Funcionários da Te-

lefônica .... . Cr�,
Uma anônima CrS
Uma anônima Cr$
"O Estado" Cr$

435,00 I
50,0') :

40,f)')
100,oll

Cr�Soma 825,00

SERViÇO DE
i METEOROLOGIA

Previsão do Tempo, até 14 ho

ras do dia 29.

Tempo Bom. Sujeito a ligeIrlI
instabilidad,e.

"A ,., II
, çao

HccebelllOS o n. 2 - do mensano

"Ação" óro·ão da Juventude Cató
licà de' Flo�'ianópolis e que se pu
blica com aprovação do Govêrno
Metropolitano.
Traz interessante, matéria de edi

ficação 1110ral e religiosa (la moc.i
dade e noticiário. elas atividades ca

tólicas do mês.
Somos gratos à sua visíta.

Vende-se uma motocicleta

marca "VITóRIA" de 5. H. P.

Temperatura Sofrerá decli-
nio.
Ventos: do quadrante Sul, fres

COs.

Temperaturlls extremaS de ho

je: iVIaxima 22,6 Minima 16,2.

Motocicleta
C A S.A
Pessoa que mOTá :em casa;

nior n. 28. - G l'
._....._._..-_...._••__••__- ••-_- -_....- "' grande proximo a praça etu tO

Vargas, deseja mudar-se para.
FRAQUEZAS EM GERAL casa menor mais proxíma do

V I N H O C R E O S O TA D O centro, fazendo permuta.
, «SILVEIRA<e I Cartas a esta redação .

•_-_-•••-.-�-_._- ••- ......-......._.__.-...,:;._...._._-_._.•.•__-_-_-.-_••
- - __•__- -.-.,/"V"J'

Ver e traLar a Rua Esteves Ju-

FRECHANDO allR

- Então o Adolfo também queria ser cacique?
É! Queria! Com os resultados das eleições catarincnses.

êle ficou de tanga. E como cacique usa tanga, êle pensava que

satisfazia as condições ..•
Guilherme Tal.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


