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o nome do Vice-Presidente da República e Presidente. do P.S.O. ftcitr-=
nal,-um Catarinense de atitudes francas e de soberba coragem moral.!é

alvo das irreverências de escribas mascarados·

, r

s a
I

I
.

as os

rina, que ontem, solenemente, en

cerr-ou os seus trabalhos, estiveram CIli'.YCI J,. APLICADA � O Jfinisth'io das Obras Públicas da Inçlaterra
_.>" --_ cs!« incentirondo o desenvolvimento de novos métodos de construciio

I]mp08S8dn O novo DI"retor do' Dopart
de l'IISIlS. v e uios na [otoitrafia iin; nouo tipo de carrinh o- que mediante

Ij U '

u a .. o [uncionurnenio eh: uma nlauanca . pode carreaar auiomiüicam ence

mento
_ Es,adu,al de Estradas de' Rodagem'l

,fo tijolos - Blill'ISH NEWS SER1'ICE '

o �:. 1�:J���:;��:t��l�, ��s;� !��;;��; I ���:::s;� �.ll��I�ltS�l��'�u�:e ;�eg'�� Aprovado o proJ·eto da "on8tru�a-oposse, no Gabinete do EXl11o. sr. Dr.

t Newton Costa, que era Chefe da ti
. \I da

Secretári� da Viação, Obras PÚ?li- .Residência elo D. E. R. no subrlistrí- Escola Industrleal de "orI8ao-ópoll·scas e Agricultura, do cargo de Dl,C' to do Estreito, estiveram presentes r I
tor em comissão do Departamento vários chefes de repartição e altos A comunicação feita ao sr. Governador do Estadode Estradas de Rodagem, para TI funcionár-Ios subordinados àquela O sr. dr. José Boabaid, Presiden- pública comunico a' V. Excia. que
qual foi nomeado e111 ato recente Secretaria de Estado. te da Assembléia Legislativa no S. Exa, aprovou o projeto para a
do Exmo. Sr. Governador do Esta' "d de Governa-iOI' t

-

dEI I d
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4
cxercrcio O cargo " cons ruçao a sco a n ustrial te

do, e em substituição ao Dr. Harol- S atl·vl·dade" do d E d b.

"
o 'sta o, rece eu a comunicação Florianópolis .. Saudações atenciosas

do Pederneiras, ora na direção :1" seguinte:' - Rio, 30 (Do Catete). _ (a) Paulo Lyra, Sub-Chefe do' Ga-

Tribunal Regional De ordem do sr. Presidente da Be- binete Civ,il",

do T.' �o Rio .

Rosla-nos pOI'0n;;' o di reito de

Salta-nos à frente, agora, pelas
-colunas do' "Diário da Tarde", um

observado!' mascarado. Quem será
ele '? Como saber-se, quando o pró
prio jornal não declara o seu res

ponsável redalorial? Proprietário:

o sr. Adolfo Konder, advogado no

Rio de Janeiro. Diretor-gerente : o

sr. Moacyr Iguaterny da Silveira.

B.edaiores: qua isq ucr ouseroadores

apressados, esgueir anrlo-se a cada

assalto lraiçoeiro que executam

contra a honorabilidade elos ho

meus púhlicus que sabem assumir

as responsabilidades das· próprias
at.itudes.

J

O obseroador assevera que men
timos porque, citando uúmeros co-

\

lhirios nos quadros oficiais ela apu-I pérfido. Vejam, por' exemplo, o

.ração rios pleitos, provamos que a pastel propositadarncnte feito com

U, D. �., cresce como a cauda do I o nome do s�'. ';..jel'êll Ramos, que é,
cavalo: para baIXO. Note-se que o para desespêco maior da U. D.N.
afirma-mos sem contestação possí- local, o Vioe-Presidentc da Repú
ve l, re l'crin do números, os mesmos hlica e o Presidente nacional do P.
números que, nos dias Ierríve is S. D. '

para a C. D. ::'\., iam assinalando, Obserixuior anuncia a debandada
à proporção que se ahriam as ur- do P. S. D.: deliro. Adiante tacha
nas eleitorais, a derrota formidan- de "precária e vacilante" a demo-
ela! ciacia brasileira: é insensato..

Observaria I: não prova nada, não
argumenta, não posi tí va : P esquivo,
SiIHIOSO, sofista. Mas insull.a : é

Linhas mais abaixo diz 'que "vai
ver o sr. Nerêu Ramos e seus cre

denciados companheiros cornemo�·
i-ando o' golpe milita?' que os ati
rou por lena". Ve-Io-á - e o prazer
ti lodo nosso; insísürnos : todo 110S

soo Pois não é certo' que a queda do
sr. Sp):eu Ramos e ele seus amigos,
no memorável 29 ele outubro.. ser
"i li (!e acentuar-lhe o valor moral'
r. a fibra de homem público a quem
o PO\'O catarinense fez jusliça a

final? Quem continúa vencido? O
sr. Ner êu Ramos e seus correlígio-

I nái-ios ? Não, sr. O[;sel'vrulol'� Há,
I portánto, essas razões" sobre ou

tras tantas, 'pelas quais o sr. Nerêu
Ramos comemorará O 29 de ouru
bro . ..

Propríetárfo e D.
Ô MAIS ANTIGO DURIO DE SANTA CATARINA

Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor Dr, RUBE:XS DE ARRUDA RA}'IOS
Diretor de Redação GUSTAVO NE-VES
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O Primeiro Congresso-de História de Se_mana da

S t C t· I Crtenca
an a' a arlna e 8,

, mprensa ra��:s l��'�S�:��;��:I1�I� �ri���:�moí:
Centro Espirita Amor e Humildade
do Apostolo, realizará, hoje; (\s

19,30, em sua série a rua Marechal

Guilherme, sessão solene em ]10111(
nagern à criança. Far-sc-ão ouvir di
versos oradores.
Entrada franca.

Uma comissiio de congressistas visitou a nossa redaçiio trans-
mitindo-nos os aqradecunenios votados em plenário.

'

Comissionados pelo Primeiro Con

gresso de História de Santa Cata-
é bastante lisonjeiro" tratando-se
dum Congresso de finalidade cul

tura], apreciado, assim, por homens
de cultura.

reclamar, de quem insulta, a cora

gem moral de Jazê-lo a descoberto,
Obserinulor, que tem o gôslo da

, agressão pessoal, 'Precisa aparecer
S('1)1 a máscara ...

1 _

em essa redação, dando-nos o pra
zer de amável palestra por a 1 guns
instantes, os srs, professores Walter

Spalding, Heitor Stockler e T. C,

Jamundú, acompanhados do SI'. dr.

Romeu Moreir-a,': os quais vieram
transmitir-nos os agradecimentos
daquele importante ,certame de cul
tura, pela colaboração prestada por
esta folha à' sua realizaçã0. C0I1111-
nicaram-nos aliás, que o Primeiro

Congresso de História de Sta. Cata

rina, numa das suas sessões plená
rias, votou esses agradecimen tos ii.

imprensa catarinense por motivo da

cooperação dada pelos jornais "lo
Estado aos objetivos do conclave. S á t· tO sr. prof. Heitor Stockler, que é e. r, . ex lU a a CO-
também nosso brilhante confrade • -

d T·em Curitiba, foi portador ainria m1SS80· O rrgo
ciuma saudação da Associação Pu- Rio, 12 (A. N.) - Acompanha-lo
ranaense ,de Imprensa aos jornalis- de mensagem o Presidente da ne
tas de Santa Catarina. p�lbJic3! remeteu à Câmara d'os

Agradecendo a visita dos nusfres

I
Deputados um 'ante-projeto ele Ipi

representantes do Primeiro C(}n- extinguindo a: Comissão Nacional do
gresso de História de Santa Catarl- '\. Trigo.na, muito nos desvanecem as im- ---------------

pressõe� que eles, p�rtiCularl11elll(' 10 aumentonos deIxaram da sahsfaçao (:om

-que acompanharam os trabalhos :r10 mento8 doconclave e do pleno êxito que o •

mesmo alcançou, o que, paI'a nós, na�lsmo "

de venci
fun�io-

o financiamento da Projeto enviado
cera de carnaúba à Camarasidente do Tribunal Reglonal do Rio, 12 (A. :\T.) - Vai ser. eleva- Rio, 12 (A. N.) - O 'PI�esiele:!tG

Trabalho, informou ontem aos jer-' elo o limiLe do financiamento da da República enviou à Câmara dos
nalistas que até esta data não há cera de Cal'l1aúba. Nesse sentido, o Deputados, acompanhado de mensa
um só processo por distribuir na- Presidel�f(' (la Hepublica autorizou I gem, um ante-projeto de lei re;:(u
quele orgão� nem outros que pOSSa,lJ o :.\-linisl ro I 'a Fazenda, c o Banco! lanelo o exercicio da preferência do

s�r pos�os em pauta. Na procura(;'c- rio Brasil clc\'cr:i informar a qllan-
t

proprietário do' solo para D 3]1rO
ria feglOnal 'encontram-se agll:W- Lo maMa o rCl11ane�ccnle financia- veitamento das' riquezas minerais,
dando parecer 58 processos e com yel (Jlle, de acôrdo cOm a Lei nu- con10 está previsto na constituição.
relatores e revisores 64. Nas paubs, mero' 2,66, eleslé .ano, se restringe •••••�••-.-•••••-...._-•••-;.._._•••__- ..............--

até 22 ,do corrente, existem 96. Pr!' its safras de 191.6, 1947 e 191J8.
ra manter a referida situação qmm
to à I celeI'�dade dos julgamentos, o

Tribunal continua a realizar sessõC',>
extraordinárias.

Rio, 12 (A. �.) - O sr. Joaquim
Máximo ele Carvalho Júnior, PIe-

Exonerou�se
, .

o' diretorMovimento ,financei
ro do Departamento
Estadual de Estradas
Noutro' local desta edição puhlj-I

call1Q..s o balanço·do movimento fi ..
nanceiro do Departamento Esta
dual de Estradas de Rodagem, man.
dado levantar pelo sr. dr. Haroldo
Pcclerneiras, diretor daquele De
partamento e referente ao) perilJrlo
de Janeiro a Set�mbro do corrente
ano.

Ao deixar, )1ois,' a direção daql:?-
1e importante. setor administrativo,
o dr. Haroldo Pyelerneiras prest�
'contas de sua administração.

Rio, 12 (A. N.) - O projeto lle
aumento de vencimentos do fun
cionalismo público estará nova-

mente no Plenário do Senado quin- Plano de pav·ta ou sexta--feira próxima. Segun- I-
do informou o relator da matéria menta�a-ona Comissã'O de Finanças, Senador - \I '

Alvaro Adolfo, o Plen:írio vai, ai'l- Fortaleza, 12 (A. N.) - O Pre-
sim, manifestar-se sôbre o projeto feito Acáció Moreira Rocha enca
e 'emendas, em nÚlnero de mais dt' minhou à Câmara Mllni�pal long:;i
cem, em discussão única, o que mensagem na qual pleitea alltori
([lter dizer que en,l principios da zação para n'Ovo crédito no' valer
pr,óxima súnana o projeto vol!ar4 ,de um milhão .de cruzeiros, desti
à Câmara, para que se manif�ste 'nado a construir o plano geral de
sôbre as elnendas d'e_> Senado. Es- pavimenta,çãQ., O Prefeit'o explica
pera-se que até o fim do corrente em sua n}ensagem que a pavime!l.
mês 'esteja o projeto sancionado pé- tação adotada pelo seu ,govêrno
lo Presi,dente da República. tem cunho profundamente socia1.

o Pr.esidente Outra
vai à Bahia I Rio, 12 (A. N.) - Em carta diri

gida ao Ministro da Fazenda, soU-

Rio, 12 L\. N.) - Segundo allun- citou exoneração do cargo de Dire
cia conhecido malulino desta capi- tor, em comissão, ,ela Diretoria de

tal, o Presjdenle ua Republica p.e- Rendas Internas, 'O sr. Artur SiiJ'as
verá ir à Bahia ainela es1a semana. :MagaJhiies. Exercerá inteirameüte
O General Eurico Dqt�'a aceitou o aquelas funções o substituto legal
convile ,do goverílador Olávio daquele Diretor, sr. Moacir Arauj,)
Mang-abeira e seguirá para Salva-j Pereira, que vem 'desempel1ban([o o

elOl; no próximo sabarlo; "dia dl"zes- cargo de sub-d�retor da referida Di-
seis do cOlTente. i retoria. '

,

I,

L CURITIBA TELfCRAMA. PROSEBRAS PARANA -

,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Diretor de Redação:
GUSTAVO NEVES
Chefe de Paginação:

FRANCISCO LAMARQUE
'Chefe de Impressão:

JOAQUIM CABRAL DA SILVA
Representante:
A. S. LARA

Rua. Senador Dantas, 40 - 50
andar

Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro
RAUL CASAMAYOR

Rua Felipe de Oliveira, 21 -
,

80 andar
Tel.: 2-9873 - São Paulo

ASSINATURAS
Na Capital

Ano · Cr$
Semestre. Crl$
Trimestre ...•... Cr$
Mês L: Cr$
Número avulso .. Cr$

90,00
45,00
25,00
9,09
0,50

o ESTAO '-Qual'ta 'et,. 13 de Outubro d.

Expresso 840 Olstóvlo - �a
7 horas.
Auto-VlaçAo' Itajal _ Ita,Jal _ 111 bo-

raa.
.

Expresso Bruaquenu - :aru.Qu. -
16 horas. .

Expresso Brusquense - �a Trento
- 16,30 horas_
Auto-Vlação Catarlnenae - JotnvU.

- • horas.
Auto-Viação CatarlnenH - Cur1Uba

- 15 horas.
Rodoviár14 Sul-BraaU - PÔI'tO .Alecr.

- 3· horas.
Rapido Sul-BraaUelro' - Jom...n. -

ia 15 e 14 horas.

ITERÇA-FEmA
Auto-VlaçAo Catar1nenae - P6rto .Ale

gre _ 6 horas.
Auto-Vlaç§o Cat.armeDee - Curitiba

- 15 horas
.

Auto-VI&ç.Ao OatarlnenH
- I horas.

Auto-Viação CatarlnenH
- 6 horas.
Expresso 810 Cr�lo - � -

7 horas.
Emprésa Glória - lA&'IJI1a - .,�

e 6� horas. I
Expresso BrusquenH - BruaQu. -

16 horas.
A-)to-Viação ltajal - IUja! - 11 ho-

ras. .

,

Rãpldo Sul BrâsUe!ro - Jom.,.n. - ..
15 e 14 horas.

QUARTA-FERA.
Âuto-VlaçAo Catatlnenae

_ 15 horas.
Auto-Viação 'Catarlnanse

I!
- I horas..

>.;�
Auto-Viação Catar!nense

,_ 6,30 heras, .

,.
Râpído Sul Brasllelro .;» JolnvU. - 'I

15 e 14 horas.

,; Expresso São Oristovlo -- LallUJla _

:' 7 horas.
I ExpreSBO Brusquense - 8ru8Qu.
" 16 horas.

'I.. �utO-Viação ltajal _ ItajaJ - 111 � 1 - Esta. eleição deverá ser i'C3-

raso . / lizada até 20/10/48.Expresso Brusquense - Nov. 'l.'r>énto
- 16,30 horas.
Rodovlãria Sul Bra�!l - P6rto

- 11 hOrr.s.
QUINTA-FEIRA

Auto--Viação Catartnense
Alegre - 6 heras. -

Auto-Viação Catsrlnense
- 5 noras.
Auto-VlaçAo Catarinenu

- I horas.

I

SEGUNDA-FEIRA

Joln'Y1le

Joln.,.�

Informações 'ntei�
_T__.,_.._.,_.._.,.._.....�.._.,&..........&.&.&_.......�

Boraria das emsre-R�açã��!�s�?ua sas rodoviarias
João Pinto n, 5

Diretor: RUBENS A. RAMOS
Proprietário e Dir.-Gerente

SIDNEI NOCETI

No Interior
Ano ...... _ ..... Cr$ 100,00
Semestre .••••..• Cr$

-

80,00
Trimestre ..•..... Cl:$ 35,00
Número avulso _. Cr$\ 0,60

Anúncios mediante contráto.

Os
. origiDflfs, mesmo não

publicados, não serão
devolvidos.

A direção não se respon
sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados.

Viacão Aérea
:I ,

ttorárío
.

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

Nort�

Terça-feira
- -.IR - 10,4,OCJL Norte

\ UilliIRO DO SUL - 12;00
Norte
VARIG - t2;30 :- Sul
PANAIR _". 13,50 - Sul

Quari:a-feira
PANAIR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO 00 SUL - 11,00

Noo-te
VARIG - 11,40 :._ Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Quinta .. feira
PANAI1l - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

���:IR� 1��OSU{� 13,55
Norte
CRUZEIRO DO SUL

!ul
Sexta-feira

CRUZEIRO DO SUL

15,30

7,20
)jorte
PANAIR - 16,40 - Norte
VARIG - 11,40 - Norte
P.t_.\NAIR - 13,50 - Sul

Sábado'
.

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

NOIfte
Domingo

PANAIR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - H,OO
PANAIR - 13,50 Sul.

o Mucus da
Asma Dissolvido
Rapidamente
Os ataques deseeperndores e violen

tos da asma e bronquite envenenam

o organismo, minam a energia, arruí
nam a saúde e debilitam o coração. Em
3 minutos, Mendaco, nova fórmula.
médica, começa a circular no sangue,
dominando ra.pidarneute os ataques.
Dêsde o primeiro dia comece a desapa
recer R dificuldade em respirar- e volt.a
o' sono reparador. Tudo o Que se faz ue

ceséério é tomar 2 pastilhas de Mendac!)
ás refeições e ficará completamente livre
da asma OH bronquite. A ação é muito
rápida mesmo Que se trate de casos

rebeldes e antigos. Mendaco tem tido
tanto êxito Que se oferece com a garantia
de dar ao paciente respiração livre e Iácil
rapidâmente e completo a ltvio do sofri
mento da asma. em pOUCOS' dias. Peça
Mendaco, hoje mesmo, em qualquer

• farmácia.. A nossa garantia é a. sua maior
proteção.

..

Mendaeo A�a:;m:�m

Alegr.
a um voto, o qual será distribuído

POrto pelo Diretório Acadêmico XI de Fe-

• I
••••••• 0.0 o • o. o. o o. o. o 0 ••••• o.

CUrltiba
vereiro.

3 - A distribuição das cédulas se
Joln'Y1l. rá feita nos estabelecimentos.

.

D. A: "IX DE FEVEREIR" DA
FACULDADE DE DIREITO DE S.

CATARINA

BASES DO CONCUnSO PARA A

ELEIÇÃO DA RAINHA DOS
EST{JDANTES

1 - O Diretório Acadêmico comu

nicará' oficialmente a todos os esta

belecimentos de ensino superior' e

sencundário, o lançamento da cam

panha.
. 2 - Haverá uma eleição prelimi
nar para o lançamento das candida
tas e uma final.

DA ELEIÇÃO PRELIMINAB

2 - Cada estudante terá direito

Catsrlnense - Tubarl0 4 - A candidata deverá ser maior

Catarlnenae _ Lagunl de 16 anos na data do lançamento
da sua candidatura.

tos que lançarem a sua candídatu- RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA-·

ra. ClONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS•.

6 _ Cabe a,o Diretório Acadêmico MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS-

SEXTA-FEIRA

.

\ XI de Fevereiro resolver todas as
PARA' HOMENS

_ R��=:a Sul Brasil - POrto Alegre questões suscitadas en� razão da ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA-·

Auto-Viação Catarlnense Curitiba eleição preliminar. TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

::::�?�f:: == �= ,";at&�:;.';��� preliminar será de Tudo pêlO menor preç.o da praça
_ 6,30 heras. DA ELEIÇÃOFINAL,

' •

t" '" 8'-7 ��i::SSO São CrlstovAo - � -

1 - Disputarão o titulo de R8i- aça oma Vlst a a nOSS'8 vasa e v,ert Ique
.
ra�uto-Vlação lta,la1 - Itaja! - 111 .bo- �ha .dos E�tudantes as candidatas

nossos preços e artl·gosExpresso Brusquense BruSQu. inscritas ate 25/10/48. . I .

16 horas,
Rápido Sul Brasllei!'o _ JolnvU. _ 2 - A eleição será por voto secrc-.

_.__ .. .

àll 5 e 14 horas. to e direto.
.

ISÁBA1X'
Auto-VlaçAo Catarlnense - CUritiba 3 - Cada estudante terá direitc-

- 5 hora,s. .

Rãpldo Sul Brasile1ro _ Joln'Y1l. _ a um voto.
às 5 e ]9 horu.

.

--e horas. 4 - Só terá direito a votar aqne-
Auto-Viação Catarin�nse Jolnv1le. le que apresentar a sua caderneta

- 6 horas.'
Auto-ViaçAo C8tarlnenH Tu'bart.o estudantil.

- 6 horas. 5 - A eleição .realizar-se-à em rla-
EXDr�sso 840 OristovAo - Laguna -

7 horas. ·ta, hora e local a serem oportul1::t-
Expresso Brusquense - Bni8Que -

14 ho,ras. mente determinados.'
Auto-ViaçAo Itaja! - I�ja1 - la ho 6 - Terminada a votação dar-sr-à

raso

Expresso Bru.squenH· - No.,.. Trento inicio à apuração.
- 9,30 horas.

.

7Expresso Glória _ Laguna _ • 1/2
- Apurará a eleição o Dirett",rio

e 7 1/2 hor... Acadêmico XI de Fevereil-o, com �l

assistência de delegados de· divers<)s
estabelecimentos.

8 - Os delegados dos estabeleci
mentos, deverão ser credenciados
até 48 huras antes da realização das

eleições.
.

9 - São em núnt)ro dI' 2, no lllá

.ximo, os representantes dos estabe
lecimentos.
10 - No casod e empate para a

primeira colocação, vencerá a can-

I didata de mais idade.
11 - Os casos omissos serão rc

--------------- sol�idos pelo Diretório Acadêmic(1
Xl de Fevereiro em sessão, logo
convocada após o lançamentu da
questão.

12 - As demais colocadas até 7°
lugar receberão o titulo de prince-

Auto-viação
- 8 horas.
Auto-v1ição

- 6,30 horas.
Expresso São Crlsto.,.l!o - Laguna -

7 horas.
Emprêsa Glória - Laguna - II 1/2

e 7 1/2 horas.
Expresso Brusquense _ Brusqu. -

16 horas.
.

Auto-Viação IUja! - Itaja1 - 111 ho-
ras.

RAipldo Sul Brasileiro - Joln.,.n. _ t.e
15 e 14 horas.
Empresa Sul Oeste I.tda - Xapecõ·- As

- • horas.

I Dr. (L.RNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crima • cí".l

COD.Utuição de Soci.dad••
NATURALIZAÇÕES
Título. Deolarat6rio.

Elcrit6rio e Re.idencia
Rua Tiradant•• el.

FONE -,1468

A DIVULGACÃO
Revisia do Paraná para 3 Sul do Brasil'

Intercâmbio Cultural
Economico Financeiro

Publicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios.
CAIXA POSTAL, 77 5 CURITIBA

t
..

5 - A candidata deverá ser i ns

erit? até 25/10/48, no Diretório Aca
.dêmico XI de Fevereiro, em nome rio
estabelecimento 'ou estabelecimen-

zas.

�IOURA E SILVA
Avisa aos srs. proprietários de

.onibus, que aceita agência. Infor
mações: Praça 15 ele Nov. 24.

I

Viale com conforto
._ :� ..

pelo
«RAPIOO SUL BRASilEIRO»

Diariamente entre

Fpolis •. - Ita]aí .. ·Joinvíle-Curitiba l\
1

AGENTES

Fiuza_ Lima & Irmão
,

Irmandade do S. Jesus dos Passos
e . Hospital de Caridade

. CONVITE •

Dc o I'.!em 90 Irmão Provedor, convido todos os Irmâos e Irmãs paras.
revestidos respectivamente dos seus balandraus e fitas, comparecerem,
às 16 horas do dia 17 do corrente mês, domingo, afim de assistirem 3;:'.

benção da Imagem de Nossa Senhora de Fátima e; em seguida, í.omarem..
parte na procissão dessa Imagem para a gruta, recentemente construi
da, em terreno do Hospital de Caridade.

Todos êsses atos serão honrados e dignificados com a participação
do Excelentíssimo e Reverendlissimo Sr. D\' Joaquim Domingues de-
Oliveira, nosso estimado Arcebispo Metropolitano. .

São padrinhos da referida Imagem todos os Irmãos e Irmãs da 11'
mandade do Senhor

. Jesus dos Passos.
Consistório, em 7 de outubro de t9'48'.
José Tolentino d� Souza, Secretario.

LOJI OIS CISEMIRAS
Especializada em artio'os p:ara�

homens

Ouçam diariamente, das 9' às '13' e- das 11" às 22 horas

RROIO TUaÁ' ZVO 9
1530 kilociclos ondas, médias de 196,' metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

. Ministério da A'eronáuJica
Quinte Zona Aérea.-Destacemento· da Base Aére�,

em Florilnópolis.-Inscrição p'lIra o conCUl\SO de
admissão, à Escola de Aeroná.utica

o Comandante do Destacamento de Base Aérea de'Florianópolis",.
avisa aos interessados, que se encontram abertas nesta Unidade, no cor-"

rente mês, as, inscrições para o Concurs0 de Admissão à Escola .de A,e-'

ronática, a reaizar-se em Janeiro de 1949, l1'ests' Destáoamento. -de IÚ,.2··;
Aérea.

.

Outrossirn avisa, que os formulários pau, as inscrições em; !3preço,.
serão distribuidos por esta Unidade.

Destacamento de Base Aérea de Florianópolis',' 4 de Outubro 'de 1'948_
Saturnino Barbosa Lima, 20 Tte. _ Carlos' dv' Costá 'Dantas; lO Tte_.

Ajudante.
.,___-_-.._-.-_-.....-.-.-...-_..._._..-_._-.-.......- ...............-_-......._..-.-_-.-.._-_,.._-. _-.-.-_.,.. ....,.

Departamento de E'stradas de Rodagem':
.

A VIS.O
Por necessi,dade de serviço ficará interrõmpidó, no dia 18 do fhl

ente, por 24 horas, o trânsito na ponte sôbre o Ril'> Bonito, no trêcho ,ie

estrada compreendido entre Angelina e Rio Bonito.
D. E. R., em 5 de outubro de 1948.
(As.) Eng. Félix Schmiegelow, Diretor da Divisão Técnica, respon-'

dendo pelo Exped!en1;e do D. E. R.

I,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



])EPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
.MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERíODO DE JANEIRO A SETEMBRO

DE 1948 -,
CONTABILIDADE
RECEITA

· Saldos do exercício de 1947 .

Quota do Fundo Rodoviário Naefonal
· Recebido do D. N. E. R, por interrnêdío do Banco do

Brasil:
· ,4° trimestre de 1947 .

1° trimestre de 1948 .........................•............

· 2° trimestre de 1948 .

Auxílio aos municípios
,Recebido do D. N: E. R, por intermédio do Banco do

Brasil:
.4° trimestre de 1947 .

· 1° trimestre de 1948 '
.

',20 trimestre de 1948 .

.Iridenizações .. . . . . . . . . . .

Rodovia "Fr()rianóPO).is.JOin,Jile" !Construção) . .

..Recebido sdo D. N. E. R., por mtermedlO do 30 Distr-ito de

Construções com sede em Curitiba .

Rodovia "L�jes.Rio do Sul" (Conservação)
.

,.-Recebido do D. N. E. R, por interr:>édio do 30 Distrito de

Construções, com sede em Cur ítíba .

Adiantamentos
:Recebido do Tesouro do Estado, para atender as despesas

dêste DER, no corrente exercício, pelas seguintes ver

bas:
.1-062 . .

:.'2-{)58 . .

.:3-112 . .

··4-130 ..

"4-131 . .,
' .

4-132 .

.. 4-133 ,...........
.

.

· 4-134 . ;..

4-135 .

,

832.212,80
, 66.666.40

33.332,80
333.332,80

1.066.666,40
66.666,40

9.790.000,00
3.751.935,20
266.666,40

.Remessas diretas do Tesouro do Estado, às Residências, pe-

las seguintes verbas:
2.210.000,00

�:=m ::::::::::.: :::::::::::::........... 1.248.064,80

Receítas diversas
.. Recebido da balsa de Itaj aí :-.' ".

, «Outras rendas ;.... .
.

Depósitos
.

.

.:Recebido de operàrios, contribuições a favor de Institutos

de- Previdência Social .

Juros bancál'ios
.. Juros bancários produzidos nas seguintes contas:

'Verbas orçamentárias . .•............. :
.

.. Auxílio aos municípios .

,"Fundo rodoviário nacional .

.·Rodovia "Lajes-Rio do Sul" ';'
.

· Rodovia "F'lortanópo lis Joinvile" .

DESPESA./

Administração geral
'Extranumerários (1-062) .

:,Diárias. etc: (4-130) ..

Mat. de expediente (3-112) .

. Estudos e projetos
.Despesa paga (4-134) .

Desapropriações .e indenizações
.:Despesa paga (4-134) ..

Construção de estradas
..Despesa paga (F. R N.) .

• Idem, idem (4-134) .

",Remessa pelo, Tesouro .

Obras de arte especiais
,'Despesa paga (4-134) � .

<Idem, idem (F. R N.) .

•

Conservação de estradas
,'Despesa paga (4-134) ..

.Rernessa pelo Tesouro .

Melhoramentos
:Despesa paga (F. R N.) ..

· 'Idem. idem (4,134) .

· 'Remessa pelo Tesouro .....................•

Pavimentação
· 'Despesa pa�a . .

Veiculos, máqqinas e utensílios
'Despesa paga (4-133) ..

· 'Idem, idem (F. R N) ..

634.599,20
287.106,10
17.987,60

502.500,00
823.254,90
100.000,00

724.513,00
16.834,20

8.150.000,00
2.210.000,00

484.�7i,60
1.546.000,00 .

396.422,00

559.868.00
2.903.639,60

99.401,20
,

3�4.327,40
100.000,00

523.820,60
60.990,60
215.520,30
72.000,00

2.387AOO,oo
651.642,80

SOMA ..............................•.......

SALDOS
Em caixa:

:.Juroimb�naC:���s . .

:Verb. çrç. de 1947 �..... 231.139,90
Idem, Idem 1948

··········r.... . . . . . . . .. . 1.085.104,90
:F. R. N." ..

.- ........ ",;'. . .. . .. .. .. . . . 2.423.043,00
.RodOVIa LaJes-R Sul , . . . .. . . . . . . . . .. 21930980
.Auxílio aos municípios 227'143'20

: :Depósitos '............ 8:550'90
:Receitas diy�.rsas . . . . . . . .• . . .. . . . 10.621:40

.. ,Juros bancar10s . � 14.333,8.0

Verbas

66.666,40

TOTAL .' 16.207.479,2.0
Sec�ão de Contabilidade, l0 de outubro de 1948.
Tancredo H.ostern.o, escriturário pói!gador

66.�66,40

2.625.356,50
3.390.800,20
2.733.409,80

656.339,10
837.374,80

.

674.680,20
121.156,50

16.207.479,20

3.458.064,80

8.421,40
2.200,00

400,10
2.629,70
10.680,60
• 623,40
1.299,40

1.559.803,50

8.749.566,50

2.289.550,60

3.300.000,00

100.000,00

....

19.665.544,00

10.621,40

8.550,90

15.633,20

c-s 36.299.270,10
=======-==

939.692,90

44.969,10

14.537,80

1.425.754,90 '

741.347,20

10.360.000,00

2.426.893,60

3.463.507,60

583.728,60

963.478,00

3.911.374,80

1.512.055,00
1.462.951,10

3.503.232,50
215.310,30

480.000,00
708,00

24.87,5.284,50

2.975.006,10

3.718.542,80

480.708,00

29.182,40

Cr$ 32.078.723,80

1.299,40

4.219.246,90 4.220.546,30

Cr� 36.299.270,10
=======

287.106,10

523.820,60

60.990,60

99.401,20

15.122.374,3.0

Saldo

ODEON, hoje ásô, 7.1;) f" 9 horas
A d istí n la nataliciante que, em

Sessões (Ia's �Io;;a5
I 1100'sa, sociedade se destaca entre

O filme mais sensacional e clctri-
08 mais vistosos adornos e conta

zante de todos os tempos
com inúmeras amiguinhas e admi

A história de um. homem, que vi-
i-adores, nesta auspiciosa data, se

lima de um erro da just iça, foi con-
1'Ú 'certamente alvo de lôda_,s as ma

denado a prisão perpetua, sof rcn-
uif'estações com que se costumam

elo as maiores torturas nas masmor-
assinalar. s'emelhantes acq,nteqi-

ras sinistras daquela prisão mt1idi-
menLos. Tncluindo-se jubilosamen-

ta
te entre o� pa'l'ticipantes de'isas

O PJ:tISTONEIRO DA ILHA DOS
'l' t

-

"O E t d" 'a a'm,anl es aroes 's a o enVh·
TUBARõES

graciosa -aniversariante as suas
COM: Wil.rncl- Baxter - Glórill Jelieilafõps afeluosas.

Stuart - John Carradine

Forte. Impressionante. SentimcJl
lalissimo

No programa: O Esporte
cha n. 108 - Nacional

Araújo fiilveira e do numeroso

Sras. e srtas. . Cr$1,20 I g-rupo de seus amig'uinhos, - feste-
Estudantes - Cr$, 2,00 ! ja hoje, a sua data natalícia o in-
Cavalheiros '" - Çr$2,oú teressanle Geraldo.
Censura até 10 anos Compartilhando dessa justifica
Suspensas todas as entra,elas de cla alegria "O Estado", formula ao

favores e permanentes. galante pimpolho os seus melho-
Estudantes sem caelel'l1eta não go- res valos de, felicidades.

zarão dos devidos abatimentos.

,

RI'l'Z, hoje ás 7,30 horas '

Ultima Exibição
James Stewart - Donna Heed -

LioneJ Barrymore - Thomas Mil

chel - Henry Travers
,

A FELICIDADE !'iÃO SE CO;VIPfL\

A história original de UIll homem

que queria não ter nascido, conta

da com humor e emoção... Uma

comédia dramatica humana como

poucas ...

No programa: Noticia, da serna

na - Nacional Melro Jornal -

Atualidades

Preços: Cr$ 6,00 e 3,00
Censura até 14 anos.

HOXY, hoje ás 7,30 horas

Ultima Exibição
Délia Garcez � -Hugo Del

.

GRANFINAGK\{

No programa: O -Esporte em Mar

cha - Nacional

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

FILMES JJA SEMANA

RITZ, amanhã

OS AMORES DE UM TOUREIRO

RITZ, domingo
::VIERCADOH 'DE ILUSõES

Carr-il

em iVIar-

Preços:

IMPERIAL, hoje {Js 7,30 'horas
e o sucesso continua

.

ENTRE O AMOR E O PECADO
(FOREVER AMBEH)

Technicolor

COM: Linda Darnell -

Wilde
COrTteI

No programa: A Marcha ela Vich,
17 - Nacional - Fax Airplan Ne..,\,s
30 x 7{j - Atualida.des

Preços: Cr$ 4,80 e 3,00
Censura até 14 anos.

FILMES DA SEMANA

ODEON, amanhã

O HEI DOS CIGANOS
a 919 AL

,-...-.----.-.-.......-.-_-_.•-_-.-_.•-__.-_-.._-.-.-_...-.-._._._._....._.".__.-.._-_-_w_-.-.-.-.-.._-.-_-,..

IVP'

3
-

193.307,50.
37.832,40

Vida \..
·eocial

Aquisiçã.o, constr. de imóveis e instalações
· 'Despesa paga (2-058) .

.. Idem, idem (4·134) .. t .

"Remessa pelo Tesouro . \ .

Equipament.o mecãnico e oficinas
.:Despesa paga (4-133) ..

Operações de crédito
.:'Despesa paga .

Diversos c eventuais
.J:nstit. de Prev. Social (4·131) .

.seguros, etc. (4-132) .

_'Desp. gerais DER (4-135) , .

Desp. gerais das residências (4·133) .

Créditos .de 1947:
.. 'Despesa paga (F. R N.) .

, ..Remessa pelo Tesouro .
'

.
---------

Auxílio a.os municípios
','Quotas r�lativas aos l° e 2° trimestres de 1948, postas à

disposição da SVOPA .

.-Outras despesas . .

. R.od.ovia "F10"ianópolis·Joinvile" (Construção)
" .Despesas pagas por conta da Quota .

,:'Idem, idem (F. R N.) ..

•

Rodovia "Lajes-Ri.o d.o Sul" (Conservação)
Despesa paga . .

· Despesas bancárias .
.

Decr�to.lei n. 192, de 10-8·46

'

J::Despesa paga .
_

.

Sec'ção de Contabilidade, l0 de outilbro de 1948. •

Tancredo
. H.ostern.o, escriturário pagador Ruben Lira, .chefe da SC

,
VISTO: Harold.o P. Pederneir.ls, diretor

,DEMONSTRAÇÃO DOS RECEBIMENTOS E GASTOS POR VÉlRBAS ATÉ
SETEMBRO DE 1948 .

Recebid.o Despesa
duodécimos até agôsto

· ·�·062 - Para extranumerários . . . .. . . . . . . . . 832.212'80 634.59920 -

197.613,60· ;3-112 - Para m�tefil.l de expediente 33.332',80 17.987;60 153452
4-130 - Para dlanas e transporte de funcio.

" , o

nários
.

333.332,80
4-131 - Para contribuição aos Institutos de

Previdência Social' e Legião Brasi.
leira de Assistência :........ 1.066.666,40

4-132 -- Para seguros de operários e aci.
dentes do trabalho .

4-133 - Para despesas gerais das Residên.
cias, conservação de estradas e
obras de arte estaduais e oficina
central . .'........ 9.790.000,00 9.745.346,00

4,-134 -- Para construção e melhoramentos
de estradas e obras de arte esta-
duais

. ,. 3.751.935.20 3.537.602,20.

- 4-135 - Para despesas gerai� do DER 266.666,40 215.520,80

SOIv,tA 16.140.812,80 15.022.973,10 1.117.839,70
.2·058 - Para aquisição de móveis, máquinas

.

e utensílios . .

DR. ARTUR COSTA FILHO filhinha querida do {Ir. Heitor Fer

iari, Engenheiro do Serviço do

Patrimônio da União.A data ele hoje, assinala o an i

versário natalício do sr. dr. Artur

C.'\SA�IENTOS :

Enlace
SOUSA-SLOVINSKI

Costa Eilho, provecto advogado
Rio de Janeiro.

O ilustre aniversar-iante, que

no

no

Governo Nerêu Ramos exerceu as

altas funções de Secretê160 da Via

(.'ãO e Obras Públicas, Iêz aqui só

lidas e múltiplas relações de ami

zade que lhe reverenciam a conduta

e lhe admiram as qualidades. Às

numor-osas e signif'ioativas home

nagens, que sem dúvida, daqui lhe
serão bributadas, "O Estado" soma

ptazerosamente
'

as suas.

Realizar-se-á, amanhã, às 9 ho

ras, o ato cível do enlace matrírno ..

nial 'ela distinta senhorinha 'I'erezi

nha Noronha Mendes de Sousa fi

no ornamento da nossa sooiedade

e ['jJ ha di leta do nosso estimado pa

lrício dr. Fernando Mendes de

Sonsa Filho, Delegado de Contas do

Departamento dos Correios e Telé

grafos e de sua exma. espôsa d.

Salaberga Noronha Mendes, com o

distinto e jovem advogado dr. Le-
Em Rio do f=iul, anele exerce pro-

cyan Slovinski, filho do sr, José
Iicienternente as elevarias funções Slovlnski e de sua exma. espôsa.
,C!P Fiscal da Fazenda Estadual, Paranin farão êsse ato, por parte
cercado da esl.ima e d� considera- do noivo, o,sr. desembargador Ur
Cão de' Lodos, vê passar hoje, a sua bano Müller Sales e sua exma. es

dala nalalícia o nosso prezado pôs a cI. Maria Emília Gama Sales
conterr-âneo sr. Jaime' Mendes.

e por parle da noiva o sr. João -Al-
O distinto nataliciante, que por cantara dá Cunha .y sua exma. es-

muitos anos viveu entre nós, con- póso d. Dal va Cunha. '

la também nesta capital com nume- O ato religioso que terá lugar às
rosas amigos e admiradores, aos 10 horas, na Capela do Colégio Ca
quais muito nos apraz associar- tarin ense, onde os noivos recebe
nos Das homenagens 'que lhe preso rão os cumpr-irrtentos, será para-v
tarem hoje, , ninfado, por parle do noivo pelo

• , r � T

•

sr. Apolônio freno Cardoso e sua
SRTA. IEREZr�HA.GAMA SALLES. I'

-

d El ira Cardoso e. exma. sen 1ma . v, '

por parle da nJiva pelo sr. dr.

:Fernando Mendes ele Sousa ,e sua

ex-ma. senhor-a d. Salaberga Nero

n ha Mendes .

Aos jovens noivos, "O Estado",
agr-adecendo o atenoiosn convit-e'

com que foi distinguida, formula

os melhores votos de venturosa

JAIME MENDES

Def'lue, hoje a data natalícia da

gentil senhorinha Tcrezinha trama

Salles, 'filha dileta do sr. de�em
bargador Trbano Müller SalJes e

de sua exrna. espôsa d. Maria Emí-

lia Gama Salles. (

vida conjugal.
-0-

BODAS DE PRATA

Casal Bertoliria ·F. Baumgarten
Junkes - José LüízJunkes.

Festeja hoje suas .boda� de pra

ta, o casal d. Bertolina F. Baum

g-arleu Junkes e o sr. José Luiz

Junkes ,
funcionário da Diretoria

Regional dos Correios 'e Telégrafos.
'São filhos do casal, os Salesia

nos, 'Clerigos ivo e Nestor e os

Jovens Blasio, Paulo 'e as senhori

nhas Maria, Clal;a, Bertila, Tere

zinha.
Por motivo ela data festiva, será

i'esada uma missa em ação· de gra

ças, pelo revmo. padre Silvio Sa

Uer, diretor do Ginásio' a.e Ascur

l'U, ás 7 homs, na Matriz de N. S.

Fátima, no EsLreito .

A' noite, na residencia do casal,
haverá uma reunião que contará

com a presença de inumeras p�s
soas ele suas r-elações, parentes 'e

amigos.
, Os cumprimentos! "d'O Estado".

�"f.E�r.\o GERALDO SlLVE;lRA
Em meio ao regosijo de seus ca

rinhosos pais, - dr. Manoel Pedro

da Siheira e eXma. sra. d. Olga

FAZEM ANOS HOJE:
_:_' a 'exma: S1"a. d. Maria da Gló

ria Meeleiros Dutr,a, digna consor

te do SI'. Héitor Dutra;
- o sr. AIlamir Almeida, co

proprieLárict {Ia oonceituada firma

Almeida Bastos;
- a exma. sra'. cI. Capilulina de

Souza S-erratine, digna espôsa do

SI'. Cleóbulo Serratine, Inspet.or
Geral em �i\o Paulo da Companhia
Sllclan;

- o sr. Eugênio E. Silveira, 10

Sarg'L°. ela Polícia Militar e hábil

musicista;
- a géntil e prendada senhori

nha Lia Lopes Viana, filha do sr.

Rui Sousa Viana, alto funcionúrIo

dos Corre'ios 'e TelégTafos;
- a encantadora Vânia-Maria,

•

use
,

os 'verdadeiros

PASTILHAS

VAlOA

46.226,70 EM CAIXA
Verbas orçamentárias

Do Departamento .

542.845,80' Das Residências
.

VISTO: Harold.o P. Pederneiras, diretor
DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS VINDOS DO EXERCíCIO DE 1947

DISCRIMINAÇÃO

231.139,90

29.182,40

17.80
176.194,10

ERNANI BORN DA SILVA e

�SENflORA
participam aos parentes e pes
sôas de suas relações, o na,�ci
menta de sua filha MARINA,
no dia 4 do corrente mês.

.

5.675,80 Decreto·lei n. 192, de 10 de' agôsto de 1946
Fund.o R.odoviário Nacional

Rodovia "Lajes·Ri.o do Sul" .

Fundo Rodoviário Nacional .

44.654,00

214.333,00
51.145,60

32.734,80

Ruben Lira, che:I;e da SC

1.085.104,90

NO BANCO DO BRASIL
Fundo R.od.o,vl�rio ,Naci.onal

Auxílio aos municípios .

Rodovia "Florianópolis-JoinvilelJ ••••••••••• �

Fundo Rodoviário Nacional .

.
436.534,20

DR. RAFAEL G, CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS

912.598,70
203.232,50
7.438,10 1.123.269,30 1.559.803,50

Cr$ 1.559.803,50
\ =========

,

Secçã.o de Contabilidade, l0 de outubro de 1948.
Tancredo Hosterno, escriturário pagador Ruben Lira, chefe da SC

VISTO: H�roldo P. Pederneiras, diretor
(3535)

Escritór;t:>:
n.Q 18 _.

Rua João Pinto
Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Telegramas: PROSEBRAS ,-o', I

.' ,

4
,

nESTADO-Qua,ta'el,. 13 a. O·utubro ae 1948 /

1 , '

\
-

•
-

- ,�0JvtPAJ'ttIIA, "

"

/"
. .

, Transportes Ienesnes .• "

·
-

' TIa nsport�s-Maritimos ,
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o BSTAOO:':'Quar!a ..telr. 13 ele Outubro de '.48 5

aa4iO$ 'iftsl,e_co$ 4)4)88004'
Da Fábrica ao consumidor .. -- Grande estoque recebeu a firma distr·ibuidor,a

,«Fiuza Lima &- Irmãos» - Rua Conselheiro Mafra 35 - Fone 1'565 - Fpoli� ..

Aceita:"se representante no interior do Estaao. Cartas para
Co íxn Pc rtol 139 - Florianópolis

/

Casas Pré-Fabricadas
Desde CR$ CR$ 5QO,OO300,00 a

'. metro quadrado
Conaulte-aos sem compromisso

Reinisch 's/a - Rua João Pinto, 44
Teteqr-arna RE'I·� Ise rl - F orranõnotts

o

'Relojoari'a Progre'iSO,
de JUGEND' {}j> FILHO

COMPRE SEU. RELOG__JO PELO SERVIÇO DE

_
.. --

REEMS.o1,SO POSTAL .

Façá atr.t pedida -p-or/ carta ou
. telegrama. e pague

sómente quando receber.

Dr. Li·odolfo A.6.
Pereira

Advogado-Contabilista
Cível -- Comercial

Conatituiçõe. de .ociedade.
e aerviço. corel:lto., em geral.
�Organizaçõea contabei•.

Regiatro. e marca., diapon-do,
no Rio, de corre.pondente.

'

Eaeritório: Rua Alvaro de
Carvalho ri, 43.

Doa 8 ãa 12' hora••
Taletone 1494

o VALE De ITA..1AJ
Proeu.rem na Ag�.eJ&

ProgreslO,
LIVRARIA 43, LIVRARIA.

ROsA

N. 31 cr$ 100.00 N. 9 cr$ 260.90

Despertador de bola0
ilumlna a noite

Suino d. qualidade

Uma maquina fotogra1ica
ome.ricana d. focil

manejo.,� . . .. .. ..

eamiaaa, Gravata., Pitamel,
]Meial dai melhorei; .pelol me

oores preçel 16 na CASA' MIS
CE.LANEA - RuaC .. Mafra.

No.ao. relogio. .ão aoompanhado. dos re.pectivo. oertificado.
de garantia,

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

Cur:tiba - Praça Tirade.lt.. 260 - Paraná

Muitas felicidades pelo nascimu

to de seu filhinho I

Mas, não' esqueça, que o melhm

presente para e seu "PIMPOLHO'"

é uma caderneta do CR11:DITO
'MUTUO PREDIAL.

REEMBOLSO POSTAL
Para casem iras, Iínhos, brins, etc. precisa-se representante.

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

'.

processo de naturalização
nãe foi despachado?

Escreva sem demora ao Escritorio Jurídico e Administrativo
Caixa Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando informações. Esse Es
orítorío se encarrega de acompanhar e requerer no Ministério da

Justiça o que necessarío for á sua concessão, bem. como, de registro
de diploma, divórcio e novo casamento, certidão de nascimento e. de
casamento de qualquer parte do Paíz. .

Seu
.aínda

D'EPARTA�IENTO DE SAúDE PúBLICA
M:f:S DE OU'I1U.BRO

Plantões

16 - Sabado - Farmácia Esperan
ça - Rua Conselheiro Mafra.

17 - Domingo --=-- Farmácia Es-peran·
ça - Rua Conselheiro Mafra.
23 - Sábado - Farmácia da Fé -

Oficina

'
•.. reune som ... acabamento ••

solidez... no piano perfeito!

Além de vários modêlos para,
.pronta entrega ... êste maravI-
lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano da

.p�gamento a longo prazo!

(Elétro Técnica Mecanográfica)
ROBERTO LAPAGESSE FILHO
H.ua João Pinto, n. 32 - Floria

nópolis - Santa Catarina

Consêrtos, Limpezas e Reconstru
ções de Máquinas de escrever, cal

cular, somar, Contabilidade, Regis
tradoras, Balanças automáticas,
Chuveiros Elétricos, Ferros de en

gomar, Fogareiros, Esterilizadores e

Aparelhos Elétricos em geral
Serviços rápidos e garantidos
Preços Módicos
Orçamentos sem compromisso.

Rua Felipe Schmidt.
24 - Domingo - Farmácia da Fé _

Rua Felipe Schmidt.
�

30 - Sábado - Farmácia Moderna
- Rua João Pinto.

31 .- Domingo � Farmácia Moderna
- Rua João Pinto.

O
.
serviço noturno será efetuado pelas

Farmácias Sto. Antônio e .Noturna sitas
às ruas João Pint� e Trajano n. 17.
A presente tabela não poderá ser al

terada sem prévia autorização dêste De
'partamento.

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

FERIDAS. REUMATISMO E
PLACAS SlFILITICAS

Elixir de Nogueira
Medicação auxiliar no trotamento

da .iflJi. .

A'�tigos de uso

doméstico
Você poderá ganhar de Cr$ '"

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

Informações na Praça 1 de No
vembro n, 22 - 20 andar.

......... ··················:········1�, ;:,

Scbwartzmann
REPRESENTANTE

IEUA VOLUNTARIOS DA PÁTRIA N." 68 • 1.· ANOAA

c", ... .-Qsr..L.Ul· 'El�OHEII�'�· rncclI ..".s: .""OTEC'O" ....

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

C. Postal, 69· Te!. «Protetora»
FLORIANOPOLIS

para Santa

.KNOT
Catarina

S/A
ARNOLDO SUAREZ CUNEO

Cx. 134 - T'el; KNOT
Florianópolis

Cirurgião-Dendista
Curso. de especialização em

dentaduras

Raios' X - Infra-Vermelha

Diatermia
Exclusivamente com hora marcada

Rua Arcipreste Paiva n. 17 - Te
lefone 1.427
Florianópolis

VENDE-SE DOIS TERRENOs�
Um na Ponta do Leal et 24 m x

30m.
Outro a Rua Irmão Joaquim cf

20,50111 x 44m. - Tratar e! Ten,
.Samy - Policia Militar.

SEU RElOGIO PRECISA DE'
REVISAO?

NOSSÁ OFICINA É ESPECIALIZADA

Noaaos con�ertos;são
.

garantidos 100 IJ!?
ÓTICA MOD�LO
JOAO PINTO, 25 (Frente ao Tes()lJ'1'

do Estado)

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

Motocicleta
Vende-se uma motocicleta

marca "VITóRIA" de 5 H. P.
Ver e tratar a Rua Esteves Ju
nior n. 28.

Vende-se
Ácido sulfúrico; 2 Torres metálicas de 30 metros, cada uma, �

co antena' trípliçe; Gerador para fabricação de hidrogênio; Ma

caco hydráulico, marca Blachlaw Jack, para 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 \io flexível;
48 metros de fio flexível, para lâmpada extensiva,' etc.; cabo elé

trico flexível; Garrafas para ar comprimido; 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-
do� ,

Ver e tratar no aeródromo do Aéroclube, em São .fosé.
Informações IllO Escritório de Asteróide & Cia.

Praça 15 de Novembro n" 22 -.2° andar - Telefone,·1.3SS_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO- Quartafelr. 13 �hl!l Outubro de 1948

-,

O -sr, Oswaldo Machado, leader

pesseclist.a da' Câmara Municipal
vem de Dferecel:' tres '

belíssimas

homenagem ao Sr .. Anlijo Alvares Barata deverá .realízar-se; domingo próxi
mo, na Raia do late Clube, a abertura oficial da' temporada de Vela de 19.48-1949.

Começam a surgir os primeiros prêmios, para· o grande Circuito
............- •••-.---.-.- -.-� -.-.-.-.-.-...:...-.._.-• .,....----.-.----""'-_._ .-..-_-_._. ..,._..._-_.._._ •

• .._,._ �-_·_·_.. ·_-_· w_-_._._._.

res.

400 metros

1° lugar - Orion Tonolli
Olímpico - Tempo: 58"2/10.
2° - Raul R. Freire - L.

.

Soa-
rcs,

3° - Niri val- Pereira - Lira.
4° - Darci' Costa '- Lira.

80Q metros' .

1°, - Marcílio B. Pereira

Olimpico - 2'13"
2° - Ademi Pereira de Abreu
Lira.

3°/_ Waldomiro Monteiro. - L.
Soares.

1.500 metros
Marcilio Pel'eira

pico 4'48"
2° - 'frogildo Este�ão -

pico ..
3° _: Odnei Lima dos Santos -

Lira:
4° � Teobaldo SiJ11ão - V. Verde.

3.000 metros

1° iWaldemar Tiago - Olimpico
- 10'29".

2° -' CIodoaido Amaral � B.
;Verde.
3° - Romeu 'Savi - L. Soares.

5.000 metros

co. "\
4° - Clodoaldo Amaral- B. Ver-

de.
I

10.000

1° - Francisco Assis
- B. Verde 38'22"5/10.

2° - Pedro de Oliveira
iVerde'.

Guimarães

3° - David Livramento - Lira..

110 metros com barreiras
1° - Hilário Dezordi - L. Soa·

l'es - 2{}".
2° - Hamilton Lemos Prado

B. Verde.
3° ....:. .f'oel Ventura - Lira.
'4° Darci Costa --:- Lira.

fÓO metroiS com barreiras
1 ° - Arlete Perfeito -' Lira

:2'6".
2° - Joel Ventura' - Lira.
:3° Sebastião Carneiro' - L.

res.
Salto em altura

1° Silvio Ney Soncini
Werde - 1,12. •

2° - OSl1i José da Silva - Olilll
llico.

:3\>0,
- EgOll Pclz �nPico.

Soa-

Em

. Direção de PEDRO PAULO MACHADO

.fi

100 metros

A nossa dapilal estará em fesLas
no próximo elia 31, quando ,será
disputado o Grande 'Circuito Ci
olist ico de Flor-ianópolis.
Ricos' premios serão conferidos medalhas para serem

.. :nLreg�es
aos pedaladores melhores coloca-I a�s. lrês primeiros classificados m-

eios. "Ao .que apuramos, duas hi- dívídualmente. ,

ciclétas marca "Cent.rum" estarão
em dispu La. O nosso confradé Jairo
Callado, �ireLor-próprietário da

"A .Gazcta" o tereceu riquíssima La

ça para ser entr-egue á equipe ven-
,

cedera.

Domingo, DO es'tá,dio da
.

FGD, se.rá inicia-·
do o segundo 'tu�no do Camerlonato da
Cidade, com �. prélio �aula Ramos x Bo
caiuva. líder, e vicelíder, respectivamente

Novos -e valiosos prêmios deve

rão chegar ás mãos dos organiza-

dores da competição, srs. Dr. Heí-,
tOI' Ferrari, jor. Waldir Grí sard e

José Gusmão de Andrade.

RENATO RAMOS DA SILVA -Presidente
HÉLIO MILTO� PEREIRA - Secretário

..

..

.
.

I \

5° - José Barão - Lira.
6° - Al'l1al,do II'Ioura - Olimp'·

Cam.peonai o feminino
Salto· em altura.

1 ° luga!l' - Iris Colin - Olím

pico - 1,35 (no\'o recorele catari

nense) .

2° lugar - Ivone Schneieler

Olímpico.
3° lug'ar - Heinalda Pizani

Campeonato. Estadual 'de Atletismo
Foram os seguintes os· resultados 4° Raul Ranulfo Freire - L. S0;l·

.
Al'1'e11tesso ele martelo

das provas do Campeonato Esta- res, 10 -'1\1arcílino Silva' - B. Ver-
dual de Atletismo (rnasculiúo e Salto em, distâricia de - 29,80 (novo recorde catarí-
feminino, realizado domingo últi- 1° Hélio Amaral Lange - Li.ra nense) .

mo no estádio do 14° Batalhão de 6,12. 2° - Paulo Ardigó - B. Verde.
Caçadores, sob o patrocínio da Fe- '2° � Ney Baby - L. Soares. 3° - Paulo Otto' Sch eidernantel
deração Atlética Catarinense: 30 Leonel João da Silva - Olim- - Lira.

100 metros pico. 4° -'João NegTelo·_:. L. Soares.
10 - Aulete Perfeito - Lira Tc- 4° - Osmar Monguilhot - B. 5°' - Sebast.ião Carneiro - L.

nis, Clube - tempo : 11,8/10. Verde. Soares.
2° - Silvio Ney Soncini - A. A 6°'_ Carlos Galluff - Lira.

Barriga-Verde - 11"9/10. 4 x 100 metros com recezamento
, ...,AV ATLÉTICA CATARINENSE DE ESTUDANTES

3° - Nef Baby - ,A. D. Laur-o 1° lugar - Olímpico - 48 5110. C O N V I T E
Soares. 2° lugar - Lira 'I'enis Clube.

Com o fim de estreturar, definitivamente, esta entidade, dentro
4° - Arnaldo Araújo Moura - 4. x 400 melros com revezamento das normas legais que regem os desportos universitários no país, pelo

G. E -. Olímpico. 1 ° lugar - Lira.
presente, convidamos todos os dirigentes dos Diretórios 'Acadêmicos

200 metros 2° lugar - B. Verde.
e CO{lüssões Esportivas das Faculdades de Direito, Ciências Econôrni-

1° - Orion Tonolli - 'Ülím�):· 3° lugar - Olímpico.
cas, Farmácia e Odontologia a comparecerem à reunião extraordinária

96 Classiiicaçãoco - Tempo: �)" desta Federação que será realizada dia 13 do corrente )4U feira), COll1.
.

1° lugar - Lil'a 'I'enis Clube .2° - Paulo Gonzaga - Lira. L

inicio ás 19,30 horas, na sala da biblioteca do Clube Doze de Agôsto,
3° - Edgar Vieira - Lira. (capilal - 53 pon Los.

para tratar da or-ganização das Associações Atléticas Acadêmicas das
40 E' 1\'1 I L S 2° lugar -'-<. Grêmio Espor livo "

.

C
...

.

·UrICO lV. ros, -

., oa
mesmas Faculdades e do reinicio 1I0s lOs Jogos Uníversitarlos atara-

Olímpico (Blumenau) - 28 pontos,
30 lugar - Associação Atlética

nenses.

"Bar-riga Verde" (capital) - 19

pontos.
4° lugar - Assoclarão Despor-

Liva "Dr. Laura Soares" (Porto
lJlilião) - 7 pontos.

Taça Eficiencia
1° lugar - A. A, Batriga Verde

- 45 ponLos e 9 segundos lugares.
20 lugar - Olímpico - 115 pon

los e 30 segundos lugares.
30 lugar - Lira - ltO pontos.
'10 lugar - A. D. Lauro Soares
1'0 pontos;

co.

Salto com v.ara

10 Silvio Ney $oncini - B. B. Verde.
\

Verdc _ 3,00. (
.4° lugar - Loda Kobarg

20 _ Werncr Sarni _' Olímpico. Verde.

3° - Ubaldo Santos - Lira.
4° HOlllCll Pereira - L. So:t ..

200 melros

res.

1° - Iolanela Bo-nassis - B. Ver·'

de - 31 "9/10.
2° - Leela Kobatg - B. Verde.Salto triplo

Ivone SchneicJ:er1° . Arlete Perfeito - ,Lira 3°

·OIímpico.
11° Ursula Diéck,man

B. Olímpico.
Sal! o em distância

1° - leis Colin - Olímpico -

Verde.· ,

'B. 4,H (novo recorde calarin'Cnse).
2° - Reinalda Pizalú - B. Ver

de.An'emesso ele peso
3° - iõlãn-da Bonassis - B. Ver

de.

B.

1° - E'rico SLl'aelz Junior
. �

Liea - 11,99.
2° -' Patllo Ar·qigó - B. :verdc.
3° - Carlos C+-alIuff - Lira.
4° - Algerino Drissen - L: Soa

res.

50 - Hilário Dezordi - L. Soa
res.

6° - Diniz de Olivcira Filho -

�, 11° - Sigrid Colin - Olímpico.
Lançamento ele elaTelo

1°'- Nair Daminelli - B. Ver-
I

de � 17,80.
2° - Moema Livramento

Verde.

B, Vcrde. ,1° - Iolanda Eonassis
Arrem.esso ele dm'elo Verde - 16".

10 - Paulo OIto Scheidemantel 2° � Ivis 'Colil1 - Olimpico'.
- Lira - 118,27. ,3° Reivalda Pisani - B. -V,õr"

2° - Paulo S'amy - B. Véde. de.
30 - Aldo Car·doso - Lira. I 4°
IJO - \Va1demiro GlJizzoni

Olímpico.
. Arremesso de disco

- pico.

B

Lançamento de p�so

1 ° - E'ric.o Slraetz
Lira 36 m.

2° - Ma,l'cílino Silva - B. Ver-

Junior

de.
3° - '\Valdemiro (}hizzoni

0límpico.
4° - Paulo Samy - B. Verde.

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

Derrotado o Lira l'ems Clube na

B.

13

, Os clubes formaram com a se·

guint� <lonsLlLuicão:
0I1mpi1p: Djalma, (lVIonguilhot),

i
Verdr

- l�.

Classificação geral
jO. lugar - Barriga Verde, 'o1n

53 pontos.
2° lugar - Olímpico, çom 34 po"

tos.

Olím· Erico Stnetz Junior, tri-cam

peão d� arremesso do disco e peso
qlím·

1° - Wa1demiro Monteiro - L.
SoaI'cs - 19'16,4/10. . I 12,23.,

20 _ Aemir Pereira de Abreu 2° - Hélio A. Lange - Lira.

Lira. 3° - Jac�; B. da Silva -

3° - Trcigildo Estevão Olimpi- Verde.
4° � Ney Baby - L. Soares.
5° -'- Osmar Monguilllot.

Ivone $chal1eidcr - Olil11 1° _:_ Ivete .Gevaerr! - B.

1- 7,96.
Lançamento de disco '2° � ,Mocma Livramento

1° - Ivet� Gevaer,d - B./VerdeJyerde.
- 20,77.

'

1° - Equipe do Olímpico, for

mada por lris Golin, Ivone Schnei·
der: Si�rid Colin c Ursula Dieck'
mano

2° - Equipe do B. Verde.

,prelimínar de dominQo ,

.\ lIl'climin<1r do embat.e inter- Juca e Carlos, Mazico (Meireles) �

-rnunicipal de domingo, reuniu Ft(ederico e Pardal, Lebeta, To
as homugen eas equipes do E. C, inbo, Móa, Jayme e Meireles (Da
Figueira e do Lira T. C., em dis- miani).
-puta ele uma riquíss ima Laça mui Bocaiuva: Galo, Caelos. e Lau
g'entu'menLe ofertada pelo Dr. Os- dares, Walmor, Ney e Ivan'; Bro
valdo Bulcão Viana, digno presi- gnoli, Hamilt.on, Poli, JuÍinho e-

denLe do clube da Colina. Pe lu m« Osni (Jair).
Úvo de ambos os grêmios não se

l'em filiados á Federãção CaLai'j··

nense de DesporLos, os m€smos rp

presentaram as equipes dQ Ulirr.·

pico ,e do Bocai uva.
A peleja t.ranscol'l'eu enlusias

lica e al'dorosamenLe disput.ada
pelos vüJ.tc e dois liLigantes, Ler·

minando com uma jusla ülól'ia

cio "onze" alvi-negTo, que· se .exi

biu mais coeso, mais Coordenado
e com mal::; agressividade que seu

yaloroso adversário. A pl'imeira
elapa de jôgo Lerminou com um

empaLe de umLent.o, goals consi·

gnados pOI' Moa e Poli. Na segun
da Jase, os ':camisas negras" á ba

se .de 1Jl11 jogo mais produLivo,
conseguiram mal'cal' quat.ro Lentos

a 'U 111, mas; com a forle reação da

lurma ele Arlindo, a. contagem fa

\(wa,el ao quadro vencedor foi de

apenas um Lent.o, tendo .ainda o

médio han, desperdiçado uma

penalidade máxima, perdendü des-

t.c modo, lima grlande oportunida
,.ele de em,patal' o prélio.

Os ar[ilheil'os n'êsLa eLapa foram:
Toinho (2) e Môa para o "team"

,encedor; vara os vencidos mal'

caram Poli e Brognolli. Dirig'iu a

partida o Sr. Valdemiro Melú, qu�
B. se cQnduziu a cont.ent.o.

Lira Tenis Clube e A. D. ·"Dr.
Lauro I Soares" não concorreram.

M. F.

'"

�VOCE
tambem usara
KOLVN05

CASA MISCELANEA . diltri-'
buidore dOI Rádiol R.:C, A
Victor, Válvulu e Diaco'j
Rua CODlelhe'ro Mafra

PASTA DENTAi..
ROBINSON

TERRENO
Vende-se um à rua Irmão Joa

quim, nesta. Capital, medindo lOx4f1y
por Cr$ 25.000,00 .

Tratar à' rua ViLar Meireles, n.

39.
............. - .
,

Balanca automática
\

Compro-se uma em boas con-
dições. InjoT771<l.ções nes�a Teda.ç{ia�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Eséritório ' Técnico
Cid' Rocha ,Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

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

Estados Unidos da América do Nor

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

cha Amaral reabrirá seu e5critório

(Rua Presidente Coutinho n. 22),
nos primeiros dias de, agôsto, esp_e
rando éontinuar a merecer as espe

ciais atenções de seus amigos, e

clientes.
Pedro Medeiros, Auxiliar

'ORIENTE racionalmente sua publicidade, tornando-a
intensa e proficua

Um veiculo d-e grande utilidade e ao seu alcance lhe é, oferecido

pela onda da IYH - 6

RÁDIO DIFUSORA DE LAGUNA
- 970 kilociclos - 309 metros -

Para dedicatórias musicais procurar o sr. Waldir Brasil, à Rua

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

dias de antecedência.

Dr. Milton, simone'lPereira
Clinica Cirurgica

Molestias de Senhoras

Clínica Médica e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
,Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

I Crianças
Alta Cbrurgía - 'Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras _ Partos -

'Vias Urinárias _ Rins - Coração
- Pulmões - Estomago _ Fígado

Tratamento da Tuberculose
Raios X _ Eletrocardiografia
Praça Pereira e Oliveira (atráz do

Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.

Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6

_ Fone 841. PLORIANéPOLIS

DR. NEWTON d'AVILA

,.

Veterinarios.Produtos ..... '.. � ..
'

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

O INSTITUTO PINHEIROS _ (Caixa Postal, 163 _ Florianópolis),
fem 'o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros
e Farmacêuticos, que está inidan�o' o lançamento de uma' grande série

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

e.en s.
VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de

lOú cm3.
SóRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cm3.

VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos

de 100 cm3.
VACINA ANTI-RÁBICA: 'Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascos

de 100 cm3.
Dos dois últimos, por serem os seus prazos de valídez relàtívamen,

te curtos, o Instituto Pinheiros �ãoi manterá grandes estoques, atenden
d(J; entretanto, a qualquer pedido dentro 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

terinários de grande eficácia, como: Terner ina (Buco-Vacina contra

diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra a

Souba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. .... .. . .........•.

Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doenças
dos animais domésticos, serão prdntamente respondidas pelo Departa-
Dento de Veterinária.

, •
,

,

Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten,

derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en

contrados na localidade de residência do solicitante.

CIRURGIA GERAL
Dos Serviços dos Professores Bene

<dieta Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
Consultas : Das 14 ás 17 horas

Rua Fernando Machado, 10

Dr. Antônio
Modesto

Médico

Formado pela Faculdade de

Medicina da Bahia, Chefe dos

serviços de Radiologia do Hos

pital de Caridade.
Cursos de especialização no

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

Montevidéu.
Especialidades:

RAIOS X
RADIDM

RADIOTERAPIA

DR. LINS NEVES,
Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade Cirurgia geral _ Doenças de Senho-
CUNICA DE SENHORAS - CI-

ras _ Proctologia
RURGIA PARTOS Elétricidade Médica

Diagnóstico, controle.e tratamento Consultório: Rua Vital' Meireles n.

especializado da gravidês, Disrur- 28 _ Telefone 1.307
hios da adolescência e da menopau- Consultas: ÁS 11,30 horas � à tar-

Pertubacõ truai 'f1 -

.a. er u açoes mens ruais, !;! - 'lo
de das 15 horas cm diante

mações e tumores do aparelho geni-. Residência: Rua Vidal Ramos n.

tal feminino.
65 _ Telefone 1.422.

Operações do utero, ovários, trem-
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica do perineo (ru
luras)
ASSISTENCIA AO PARTO E Ch'E-

RAÇÕES üBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová

rios, hipopise, etc.)
Disturbios nervosos !_ Esterilidade

:-- Regimes.'
Consultório R. João Pinto, 7 - Tcl.
1.461
Resid. R. 7 de Setembro - Edif.

Cruz e Souza _ Tel, 846.

DR. A. SANTAELA
(Formado pela Faculdade Naclo·
nal de Medicina da Universiàade

do Br-asil)
Médico por concurso da Assístên
cía a Psicopatas do' Distrito

Federal
Ex-Interno dr Hospital Psiquiá
trico e Manicômio .rudtctarto

da Capital Federal
Ex-interno dll Santa casa de Mi
sericórdia do Rio de Janeiro '

CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS
Nl!]RVOSAS

oonsultõrto: Edifício Amélia
Neto - Sala 3.,
R�idência: Rua Alvaro de car

vallio, 70.
,Das 15 às 18 horas
Telefone:

Consultório - 1.208.
Residência - 1.305.

Exames radiológicos do Es

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

liares e Urinárias.

RADIOTERÁPIA dos.Tumores
- Câncer _. Inflamações -

Doenças da pele _ Hipertiroi
dismos _ Reumatismos -

Disturbios da menopausa-etc.
Atende diária'mente no HOS-

PITAL DE CARIDADE.Não perca
Telefone para a Impressora Graieú Ltda. (telefone

manual 767); e o nosso
.

a�ente o p rocttrat
é

•• par_arJ_e.c.�J:er
. ..........•

sua encomenda tipográfica, Serv-iço:....;·��s�'*'!rado:./:�t:ltrega R,epr.esentaçõesimediata. Preços sem concorrencie,

OU
'

Pracista
Oferece-se para Laguna e Sul do

Estado, 'ofertas ,com detalhes à

Caixa Postal nO. 109

Laguna - Sta. Catarina

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

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade <le Medi.

cina da Universidade de São Paulo,
onde fui assistente por- vários anos do
Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio4.

Corrêia Neto
Cirurgia do estômago e via. circula- B.J 111 ..ri relertia
res, intestinos delgado e grosso. tirei-

U·_'.__ '_ •
_ r._ --

_ B u.• ,;.__ p_"':""'_de, rins, próstata, bexiga, utero, ....... ta..... wu-_ ..-.vr_
ovários e trompas. Varicocele, hidro- __ ...

.

&.0061_.... It.nacl...:;cele, varizes e hernas.
.

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

Consultas : Das 3 ás 5 horas, à rua Ihlra...... • exata MMnbda .. I'.cellairt. .......
Felipe Scbmidt, 21 (altos da Casa _

Paraiso). Telef. 1.598 .

Residência: Rua Esteves Junior, 170; ."""".,..",.""""""""",••"."""",,':
____T_e_le_f._M. 764 : •

Dr. Paulo Fonte. ' DR. :,
.'Clínico e -operador _ •
•

Con.ultório:Te�e��n�it��40�eirele•• 26. : A. DAMASCENO 'DA SILVA :
Consultas das 10 ás 12 e da. 14 áa • •
IS brs. Residência: Rua Blumenaa, : A D V O G A DO ••22. - Telefone: 1.620 •

•

Dr. Mário Wendhause. : AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS. :•
•Cllnica médica de adultos e crinça. • � •Consultório - Trajano. 29 •

Telef. M. 769 I Praça 15 de Novembro, 22 _ 2° ando •
Consulta das 4 ás 6 bor.. ••

I
Relidência: Felipe Scbmidt D. JII.

•
a •.

__Te_le_f.__81_2__ • (Edifício Pérola) •

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

Fones: 1.324 e 1.388 •

Rua Saldanha Marinho. la : :
Telefone M. 732 • •

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

• Florianópolis - Santa Catarina •
• •

:.".,.,."".,.....""""".""." ..."."" ..."

Guia do Paraná

DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e par teíze

Hospital de Caridade de F1r:

rranópolis. Assistente da
.Maternidade

rARMACIA ESPERANÇ:A.

. " �
..

.

.0 I'arm.�.tleo lOLO LAU8
Do

Doenças dos órgãos internos, es pe
cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gían
dulas internas

Clínica' e cirurgia de senhoras -

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 Vitor Meireles n, 18
Fone manual 1.702

RESIDÉNCIA:
Annída', Trompowskí 62

Fone manual 766

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

Procístcs
Escritório recém organízado,

precisa de "pracístas" para traba

lharem nesta cidade e DO interior,
com artigos de fácll venda, e com

boa margem de lucro •

Informações á Praça 15 de No-.

vembro 22, 2° andar, das 8 ás 12

..

._ •••••••••••• o"' .. o •••,.' o ••• o •• o.

SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre
gularidade na entrega
de seus iornaes.

Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ende

reços.
Cada guia é vendido acompanhado de um mapa rodoviário do

Paraná e Santa Oatarina.

Redação: Rua Prudente de Moraes, n, 626. - Curitiba.�05· COMTIRA
DO TRABALHO -=4 .. .." .. " .. " "" " ,

"

, Ouçam, diàriamente, das 10· às I4 horas, as eu.diçõe« da
'FÁBRICA DE FOSFOROS (FRON

TA P. FABRICAR)
Vende-se

Maquínát-ío Cr$ 256.000,00
Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00
Situada em Campo Alegre - S. c.
Vende-se tb. só maquinário
Informações com A. Wehmuth
Brusque _ Santa Catarina".

SÊOE SOCIAl..:
,

po�ro AlfGRE

- fi -Radio Difusora de Laguna.ZYHRUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.O 68 • 1.° ANDAR

CAIXA POSTAL, 583 - TELEFONE 6640· TELEGRAMAS: .PROTECTORA.

Agenca Geral para 8ta.· Catarua
Rua Felipe Schmidt, 22 - Sob.

Caixa Postal, 69 - Tel. "Protectora" - FLORIANOPOLIS· _

970 kilociclos onda de 300 metros.

Laguna - Santa Catarina - Brasil
,

Fabricante e distribuidores da. afamada. COn

fecçõe. -DISTINTA-, e RIVET. Po••ue um gran.
de .ortimento de casemirti. I ..i.cada.,' b ..lnl
bons e barato•• algodõel. morin. e ayiamentoiJ

para alfaiate••. que receh. diretamente da.
8nr.. Com.rCll•• t•• do interior no .enttdo d. lhe fOI:4Ir.m 'lma

Flot'ioD6Dolia, - PTLIA1S em' Bl'-1ll'Deaou • Laje••
......----..----..--�.----..---- _ ----..-- -- ------ ----..--..------------ .

tdbrlCO.. A Uo,a .-1. CAPITAL- IIhema a atersgao dOI
vl.ita ant... d. IIIf.tuo ...m 8uas oompra.! MATRIZ '11m

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Pedida a· iDterveD�ão federal no Pia0
r

Ma-is 'outro crime bárbaro
RIO, 12 (V�I A.) -- POR CINCO VOTOS CONTRA APENAS UM�· O' TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL IrO PIAUí souu..

l

TOlJ A INTERVENÇÃO FEDERAL NAQUELE ESTADO, À FALTA DE CARANTIAS POR PARTE DO GOVÊRNO ESTADUAL.

NO SUPERIOR TRIBUNAL, o PEDIDO FOI DISTRIBUIDO AO JUIZ ROCHA LAGOA, QUE SOLICITOU o PARECER' DO
PROCURADOR.' ,.

ruo, 12 (V. A.) COMUNICAM DE TEREZINA QUE O DESTACADO PRóCER DO P. S. D. -LUIZ GONZA�Á DE AMORIlVI",
,\ .

.

FOI BARBARAMENTE ASSASSINADO, ONTE�2 EM SÃO JOÃO DO PIAUí PELO CABO DO DESTACAMENTO POLICIAL,
.

DA LOCALIDADE
\

Hoje no passadO- AI�iraDte 4léxan�
. drluo de AI.encar
A data de 11 oie recorda-nos

garite "Lira Tenis Clube de Floria

participam aos parentes c peSSOEl.S nópolis" empossou, a 7 do corrente•.

se de suas relações, o nascimento de I
a Diretoria e o Conselho Fiscal

ha"ia insurgido contea as con- seu primogenito RICARDO, ocnr- eleitos em data de 26 do mês p.
sequencias ol'iund'as da revolução rido dia Hl do correntc, na Casa findo, para dirigir aquela socie-
de 1831,'

I

de Saúde São Sebastião. dade 11'0 periodo de 1948 a 1949.
Fpolis,

- Outubro de 1948. A nova Diretoria está assim cons-

tituída:

I
' Presidente: Dr. Osvaldo Bulcii():.
Viana (reeleito); 1° Vice-Presiden-··
te: Francisco Medeiros (reeleito);
2° Vice Presidente: Dr. Afonso Ma-

ria. Cardoso da Veiga (reeleito); Se
cretário-Geral: José Antônio de S ..

Thiago (reeleito).; 'Tesom'eiro: Da
núbio Mello (reeleito); Diretor-Gc-· ,.

ral de Esportes: Walter WanderIcv·

I (reeleito); Bibliotecário: JoeI I,3.;-
ge' ('reeleito);. Orador: Alcities:

I Abrell· "

O Conselho Fiscal é o seguinte:.
Sr. Valter Lange (reeleito); Dr_

I
Marcili'O Mota (reeleito); Sr. Hu- .

bert Beck (reeleito).
,

I. ,SOIl:OS gratos à gentileza da con-m- .',

nlcaçao;
.

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

qce:
em 1711, An íôriio rle Alhu-

querque, enlão Governador de

}[inas G.erais, em marcha com

deslino ao Rio em aux.lio ele sua

def'esa, recebeu a notícia ele' terem
os rrance�.es ,;e apossado da cida

de em 21 �e setembro;
- em -1822, alguns pontos for

tificados ela ilha de Haparica, co-

mandada por Antúnio ele Souza'

Lima, foram reconhecidos por

uma esquadriha portuguesa;
,

- em 1832, o General Lahahtl,
no acampamento ele .Gorrelllino
recebeu a rendicão do Coronel

Joaquim PrinLó "Ma,tleira, iunta
menle .corn mais 1500 insurgentes
cearenses contra o Governo da

Regôncia: havia o General Laba
tut of'erecido aos

(. insurgentes ga

raní.ias ele suas "idas, se depuzes
sem as armas, o que não se deu
com Pinto Madeir-a, pois peram
bu lou por váuias prisões, sendo
reclamado pelo's

ü

nimigos pdliti
cos do Ceará, que ·0 condenaram

á morte, I endo sido executado na

VlIa do Ceata a 2.8 de novemhro

de 1831, El'a ele Coronél das Mi-

'10'1.,,61:1OU" 13 ,ele Outubro de 1948

Na Câmara Mun'icipaJ
A ban�ada udenista se opõe à transcrição, em ata, do discurso

com que o líder da m9ioria, :::r. Osvaldo Machado saudou. os

membros do Primeiro Conqresso: de História de Santa

Catarina. - 'I'umuitas. I

Convocada extruord inár! amen te,
,

I id t I C'
restabelecesse a ordem. Trocaram-

es .eve reuni a, an e-on em, a a-I
'

u
'.

ai d FI
' ,

I'
se fortes apar-tes .entre os srs. Ger-

mara inl11l1Clp ,e' onanopo IS,. " .

h idênci 1 B tisü
I crno 8llYa, Vitor da Luz Fontes e

80 a presi encia r o sr, a IS a

P.
' tari 1 . J. sé

o orador, que ao segundo respon-
o.reir'a e seere ana c os srs. '0.3 _ .'

" �"'I P' H ilt n
. deu que nao lhe dera Iícenca para

..o \ -a e er.eir-a e . arm on r-errei- ,.,.
,

' _

') apartes. Prosseguindo, o líder ma-

ra, comparecendo a sessao 1;_,

srs·I, itá ["
, .

V d
jorr ano Te eriu-se a sua vida de

erea ores. I ibli
, .

remem pu lCO que se tem f'eí to

Após aprovação ,das atas ela ses-] através das lulas e canseiras, len

são especial e extraordinária em do-as sempre limpas, razão 1)01'

homenagem ao Primeiro Congresso que P considerado por quantos, ho
de Hí stór-ia Cataiin ense, foi lida a mens de bem, com êle t.em convi

matéria ,lo expcrlienl c 'que constou vida, Mais um aparte do sr, Vtor

dt ofícios, entre os quais .o elo sr. da Luz Fontes, que' declarou se

Ern idí o
"

Cardoso Jcnior, aenun- rem todos com assento na Câmar-a

cianrlo ao mandato que, na qualida- homens-ele-bem, ao que o se. Os

de de suplente, vinha exercendo, waldo Machado respondeu que es-

tava falanel d 'P'
'ATI1TDE QUE SE NÃO TOLERA! ' o. e sua pes�()a. 'lDa-

.
" llzando, reaflrmou s. eXCIa, que a

LJ\Te a palavra, pedm-a

o.lIderlsua v'da _'t 'd f 't d l
.,. "

1 nao, em SI o el a e go -

da mmona, sr, Gercmo SIlva, que pes e 'I'nl b t, b Ih
,

. ,. , ' ''', SO I a a os que o
IS:' man.lfestou, de InIcIo, contrarIo dl'O'nl'f·l'carrl "l' ,

,

.

," e o ,,1'(\( enClam ao res-
a proposta elo sr. Armanelo ASSIS, reI·tO elos s '·1' t â

, • , . ,J ' ec S amIgos e eOI] err -

pes;:;edlsta, que pedIa a tranSCrI"
neos.

.

ção, na ata, do discurso proferi,do
p.elo sr. Oswaldo Machado que, em

:nome da Câmara, saudou os com

ponentes ,do Primeiro Congresso
de Histói'ia Catarinense, em visita,
a 6 elo corrente, àquele Poder, sob

alegação de que s. excia. o fiz.era
de maneira paeLidária,

Em segui,da, � sr. Oswaldo Ma

chado, após lamentar a r,enúneia

do sr, Emidio Cardoso Junior, com
'projeLo do Código Tributário, pe

a palavra, verberou a atitude jnto-
dielo que, aprovado, foi encami

le-rável do seu colega da minoria,
nhado ao sr. Prefeito Municipal.

dizendo lamentar que se v.enha a
Tornando à tribuna, o sr. Os

quebrar o ambient,e de eordiali-
waldo Machado secundou o pedi

da,de que sempre .existiu na Câma-
elo de homenagem. à memória do Atendendo a diversos pedidos cc

1'a, por questões meramente pes-
Almirante Alexandrino de Alen- pessOas do interior que prete,ndem

soais, de .errôn.eas interpr.eLacões car, cujo ·centenário ele na,scimento vir a esta capital paroa conhecer os

a atos que se não coadunam com
ontem foi comemorado, desig- �eus trabalhos, o festejado arlista

a conduta superior ele represen-
nando a Presidência comissão Euclides Rosa, edp0ts de haver de

tantes do povo. Entre outras' con- que \representa,rá a Câmara, jun- vidamente combinado c'Om as uu

si'deraçõ.es, declarou .0 orador que
to aO 5° Disbrito- Naval, na recep-

toridades locais e do Congresso de

é capaz de aceitar a lula dos seus ção às- autoridades, sendo deferi-
História Catarinense, resolveu cou

adversários. em qualquer terreno do o pedido -de suspensão' dos tra-
tinuar com a sua exposição aberta·

balllO t' rJd b
.

f'
até o próximo d'OlIliIHW.

.

em que a queiram colocar. não .

'S a e nUlV,em 1'0, a'lm ' de �

,

tlue se'a 111 II
'

d
COJU o objetivo de solicit'ar-nos

precisando da confiança da ban- J e lar aprecIa o o' CÓ-

cada udeni'sta! Nessa altura, acalo- digo Tributário.
.

uma nota nesse senti.elo, foi qne

rados apartes surg'iram, tumul- ,. _

.procurou-nos em nossa redaçiio,
A.pos 1'01 a sessao encerrada

ej
declarando ·entretanto, que o en-

inanelo o recinto, o que obrigou o Qut d
Presidente a fazer SOaI- a campaí- '.' ra. c,o,nvoca a pa,ra a prime�ra cer:ament'O da referida exposiçi'.o

ter ca-felI a de novembro p. Vll1- sera no domingo próximo, impre-nha por veses várias, até que s.e douro., tcrivelmente.
.

,

lícias e homem mui ír; influente

por Lodo ó sertão cearense e

- em 1869,cbefou a �o Esla

nislau, com o gross·o do Exército
B-p:a:lileiro, o MarechaL C�de '

d' �u, em operações con�l'a o di
lador do Paraguai;

- em 19H, faleceu nesta capi
t.al O General de Brigada reforma
cIo Otávio Vargas N�V'es, nasci
elo em São José, neste Eslado, em

11 de setembro de 1874.

A seguir, o. sr. Manoel Demato
da Luz, udenista, em nome de
seus calegas d.e banleada, lamen
tou o afastamento do sr, Emidio
Cardoso Junior, agradecendo-lhe
a colaboração empre'stada, para,
afinal, entrar com um pedido-de
infarmacõ'es sôbr.e matéria do

.4.nd1'é Nilo Ta-dasco

Expos'ição de
Miniaturas

ESPINHAS, ETC.
_____o

PARA FERIDAS, ,

ECZEMAS ,

INfLAMAÇOES,
COCEIRi\S ,

fRIE RAS ,

I.

.'

As comernorcções 'do dia
de ontem

Em nossa próxima edição dare

mos porrnorrortzadaçnoticia das 110·

mcnagens prestadas, nesta capital,

ontem, à memória do Alrnira ute

Alexaudrino de Alencar, por moti-

o TESOURO
Da instrução está ao alcanee«

d,e todos, Dá esse tesouro ao t�u"
amigo analfabeto, \evando-o 8 um;r�
curso de alfabetização no Grupo.•

Escolar São José. na Escola Indus-.
.

trial de Florianópolis ou na Cate...
dral Metropolitana.

vo elo centenário de
.

nascirnen t.o

Homens Rejuvenescidos
porTratamentoGla'ndular'

dessa lengenelária figura (la

gloriosa Marinha de Guerra.

nossa
. Freqüentes levantadas ou micçõee no··

turnas, ardência, reelduos esbranquiçados
na urina, dôr na base da espinha dorsal,
na ingua, nas pernas. nervosismo. debi-
.Jidade, perda de vigor, podem ser cau

sados pnr uma enfermidade na próstata,
Esta glândula é um dos mais importantes
órgãos masculinos. Para. controlar êstes

transtôrnos e restaurar rapidamente a

saúde e o vigor, siga o novo tratamento

cienttfico chamado Rogena. Mesmo que'

seu sofrimento seja antigo, garantimos
Que �ogena 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. •

R-indicado no tra..!

ogena tamer.to de �)fO"t"-
tites, uretrites e cistites.

._...-.-••.-•••-_-••_-_.....-_-_-_..-.�-.-....-...--.:"tM

festa Veneziana
Entre os festejos corneruoral i vos

do bi-centenário da colonização

açoreana, constituiu nota inédita e

muito apreciada a Festa Veneziana,
patrocinaela pelo Hístituto Históri

co, e promovida pelos Clubes IUa

chuelo, e. Aldo Luz, Profusamente

iluminada a fogos de artificie, di

versos barcos dessas duas eritida
des nauticas,' originalmen te decora

das, receberam calorosos aplausos
populares, sendo 'Os seus orgarriz»
dores muito cumprimentados.

O Conselho Deliberativo do : ele-

PASTA DENTAL-
ROBINSON

Clarmo· G. 8alleíti Lira Te,ois Clube
e ' Senhora

DE TRANSPORTES AÉREOS LTOA

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

Cargas -- Passageiros
-- Encomendas

Infol rma<ões:
Praça 15 de Novembro'

22 - 2° andar.
TELEFOl'vES

De dia: 1324 e 1388
De noite: 1483 e 1536

Telegramas «C/TAL»

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

�A_$,sCOS""'-�/- fli OURAtfTE TODO DIA.

/,""'- nOS'.VAPCJOS
\ .i'

'FRECHANDO
A traiçã'O a priori já está sendo defendida pelo jornal da

U. D. N,., atravéz elas nariguices do observador.
Calma! Espere! ,Ainda o problema da sucessão não foI

abertó. Para que trair Santa Catarina' desde já?
GillLHERME TAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


