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'o- que diz "O' Jornal", do 'Rio, uma folha insuspeita para os udeníslas

denses sr-riam acelerados em vir

tude da gravidade da siLlwçãt ln
ternacional. •

para si a tradição de resistência à ,COI11 pontos de vistas diversos sôlire
ditadura. Mas que tem feito a U. D. os problemas em debate. No plano
N.·? Ela mostra-se confusa, dividi- da política federal nem sempre a

da, presa a compromisso a que não posição de seus dirigentes coincide,
ponde fugir. Ninguém sabe, nem os pelo contrário, muitas vêzes se cho
seus líderes, qual o rumo a toma_r. cam, As divergências não são ape
A única maneira de julgá-la sena nas aparentes, mas profundas. E
através de seus atos no Congresso. U111 partido em divergência interna
Mas no Congresso a UDN não é um é um, partido que não pode traçar
partido, é uma série de bancadas, rum\o� para o futuro".

$eati40.'·
Previnem-se para a eventualidade duma

guerra os' EE., UU. e o, Canadá

I +--1 Washington, 18 (U. P.) - o

ARO XXXV, Florianópolis Ter�a-feira, 19 de Outubro de 1948 MI 10.312 presidente 'I'rurnan ordenou o es-

== .."'_
tabelecimento de defesas militares,
sem demora, nos' Estados Unidos,

II crl·aça-O' de um DI·slrl-lo' de Terras e� �:��e���l�eat��!':n!:a���d��('!r�li;ti ' ,

,

reserva nccessar ias á segurança

Colonl·za'ça-o em CanolOlHhas na.�o�I��·em dada pelo p resírtcute,
r no momenlo mesmo em que está quer momento."

I realizando sua campanha eleito-

O assunto ê objeto d� uma iudicavão do deputado Orty ��'na�izp9�it��:'u�����:ame::�a�:ad;�
. "M. Machado. do PSD, oa Assembléia Legislativa �����;����ç:, n:��on��'�a�i�a��:to ���'
'o deputado Orty Magalhães Ma-. saladorarnente, por quase uma cen- zo dos próprios posseiros 'e do pa cidadões, apoiadas pelas fôrças ar

-eúado, da bancada do, P.S.D., justi- tena de serrarias espalhadas por to- trimônio florestal do município (, madas regulares, em efetivos me
ficando, na sessão de ontem da dos os quadrantes do território ca- quiçá do Estado. dianos, e que, juntamente com a
Assembléia Legislativa, uma indi- noinhense, os madeireiros locais, O Govêrno de Santa Catarina, defesa .nacional, exi.ie�íórma
cação pleiteando a criação de um viral11-�e na contigência de �lollgal Ime�'c,ê de ,D.eus, :'elll.adotando U�lil cão de reservas bem treinadas .e
Distrito de Terras e Colonização suas vistas para novos honzonte,., política sabia e inteligente com re- de máxima eficiência através de
com séde na cidade de Canoinhas, até ha pouco, praticamente ínexplo ferência ao assunto" aliás em estri- todo o país.
pronunciou o seguinte discurso: rados. ta observância de dispositivos com- "É essencial que o lreinamento
Sr. Presidente. Nobres srs. Depu- Impelidos por êsse bandeirismo tístucíonais, que amparam e prote- dos cidadãos que terminaram seu

tados. interesseiro, aqueles falsos capítães ,gem, da maneira mais ampla, o tempo de serviço nas fôrças ar-

Surpreende a qualquer um, 'O ele- de Indústria, chegaram até' as bar I posseiro de terras devolutas, na pu- maltas confinue 'de" maneira apro
vado número 'de processos de lega- rancas do lendário rio Tal11an(il�/1. triótíca preocupação de fixar o ho- pi-lada á Nação, não visando sua

Iização de terras que, quase diária- na zona lindeira entre os municí- mem no campo. entrada em ação imediaLa, mas

mente, dão entrada no 5° Distrito pios tle Canoinhas e Curitibanos on- 'Urge, porém, que o Estado lhe considerando os fatos que se pas
de Terras, sediado, na cidade de :Ma- de ainda existem extensas áreas ,Ir proporcione as indispensáveis f'aci- sarn no mundo ,ou simplesmente
fra, a maior 'parte deles procedeu- terras devolutas ocupadas por pos- Iidades de legalizar a posse que ocu- como um treinamento Tolineiro
tes dos municípios de Canoinhas e seiros, as quais, 'O momento, estão pa, evitando, sobretudo, a especula- para a elefesa nacional".
Curitibanos. sendo disputadas aos mesmos po: ção dos Intermediários que, salvo Em obediência á ordem, o se-
Para quem conhece as esplênrli- preços que, nem sempre, corrcspon- rarissimas excessões, são gana!' cretário da Defesa e os chefes dos

das possibilidades do planalto nor- dem 'ao seu valor real. ciosos negociantes de pinheiros. Departamentos da Guerra, Mari-
.te-catartnense, torna-se fácil, desde I Os posseiros dessas 'glebas, pobres E a maneira mais prática de am nha e Aviação, determinaram que
logo, justifjcar as causas dessa ex-I e humildes, obrigados que estão a parar os posseiros nos parece que sejam usados, sem demora,

.. Iodos
tranha corrida: é o fabuloso comer- recorrer ao 5° Distrito de Terras seria dar-lhes maiores oportunida- os elementos praticáveis e uti li
cio de pinho, e a, desvairada dispu- sediado na cidade de Mafra, a cuia des de recorrer aos Distritos de saveis no fornecimento de cornpo
ia da sua árvore. jurisdição pertencem, afim de rp Terras, onde pudessem obter as in- n,entes para as fôrças armada, a

Canoinhas, como os meus ilus- querer a legalização de suas ter f'Ormações de que necessitam Jiara fim de serem prg'anizadas as uni-
1res pares não ign'Oram, ainda pos- ras, na maioria das vezes, perd()1ll ]e'galizar os seus "chãos". Essa se- dades de reserva, conforme, exije
sue, intactas, grandes reservas <:le a oportunidade de fazê-lo, porqur ria, ao nosso ver, a maneira mais a seg-urança nacional� bem como o

essenciais florestais, não obstante 3 nem sémpre, têm cf� meios neees- ra:wável de o Esta,do evitar os es- estabelecimenLo de um rigoroso
impiedosa e brutal desvastação 'bs sários que lhes permitem en11Jre- bulhas de que tem sido vítimas de- programa de treinamento apro
suas matas, cuja deshumana tarefa ender tão longa qllão dispendi0sa zenas dos nossos infeli:lies patríc'0�, priado para Lodos os eJ.emenlos da
persiste já por mais de trinta anos, viagem., iludidos pela habilidade' malsã de reserva ela Guarda l'iacional".
A madeira, com efeito, operou Constrangi,d'Os, assim, por cs�a I aventureiros que lhes iprometem tu- O presidente Truman pediu que

milagres; fez brol,ar, de um dia pa- didlorosa, circunstância, 'não raro. do e não' lhes dão na,da. lhe seja apresentado den tro de
ra outro, .naquela pr-evilegiada re-, dão as suas posses para que ten:ei- For'çoso é reconhecer-se que ()s sessenta dias, pelos responsaveis
gião, fl'orescentes ci.dades que hoje ros as legalitem, mediante prOCllr'a- atuais Distritos de Terras, como ;'s- 'da defesa do país, um r,elatório sõ
orgulham os catarinenses. ção, quase sempre a file's�uputoS(\S tão atualmente constituidos, abr'ln.. bre as providências tomadas, co-

Entretanto, se por um lado, a in- madeireiros que, invariav,lmcnte. gem zonas por demais extensas qllP.
mo também recomendou que quais

dústria madeireira carreou fortu, ficam com direito às árvores\indils' precisam ser limitad�s para m:üs Cjuel' leis UlI medidas necessál'ias
nas para o l1iunicípio que tenho ,� ,triais existente,s no terreno, 'Âevol eficiência dos seus ,serviços. ,a dar á defesa, nacional a máxima
honra de repl'es'entar 11esta Cd"" H'

. '
-

efieiência tenha a prioridade. Curitiba, 18 (R. P.) - Falecerr,asa, ven o, apenas, o casco, cal lO SI' aJa VIstO, o 5° Distrito, sediado, " aqui o General reformado do Exér--enriquecendo, da noite para o dia. costuma dizer, com evidente pl'e,ini Continua na 3a. 'pag Ottawa, 18 (lU. P,) - O minis-' cito Vieira da Costa, participantemiuta gente, por outro lado, cada ko da Defesa, sr. Claxton Prooke', I
da Promulgação da Hepública e da

dia que passa, mais empobrecida As elel-ço-es F declarou qlle a organ'ização {l tl"ei- CampaNha do Con�estado, que eI!-'na rança volveu Santa Catanna e o Parana.,Canoinhas se torna, em, consequên, namen to das fôrças arrpadas cana- culminando com sangrentas lutas.
'

�!:t�sa������:.ada fatal de

S�l�S fl�-I Os «degaulistas» e «direitistas» os prin .. Para intensificar o escoame'otom;,e�:���:7;:��7s-�;d:�:�:eJ�I:�:�� I cip�is venc�dores Da primeira etapa
Advertência- solene

União Soviética

"O, Jornal", do Rio. érn sua edi- morações do 29 de Outubro,

consi-,n;os vint,� an�s. Ma� como comemo

ção de .a�te-ontel11, publica o se-I derado, com [usta razão, c!:)I1l(?' uma ',ra-lR?, .NlIlgl1er�l �?oe, porque toda
�'tllnte tOpICO: ,

data da maior iruportâncía em a politica �ra:)llella e uma. n�o�s
"Estamos as .vésperas das C0111e- llo:"sa história política 'destes últi- truosa conJusao. A DJ)N réinvidica

Claxton disse: "a situação in

Iernacional exije que este traha
lho seja acelerado com a maior

urgencia possível e que as meças
armadas estejam prontas para

quaisquer eventualidades a qual-

A tividades do VODse ..

lho' Nacional do
Petróleo

Rio, 18. (A.N.) Al'ím de inf'or
'mm' ao povo sóbre as atividades
do Conselho Nacional de Petrõleo :

atravéz do seu, presidente, o Gene
ral João Carlos Barreto fez inaugu
ral', na exposrçao internacional
de Qvitandinha, um "Stand" com

mapa, ,gTá!ficos, vánias maquetes
de refinarias, alem' d.é bombas que

,

ficarão' funcionando na presença
dos visitantes. Na parte externa da

exposição ficará exposta um sonda
montada em caminhão.
Disse o General João Carias Bar-
reto que, na Exposição Interna
cional de Comércio, era. necessa

rio que figur-asse também o conse

lho Nacional de, Petróleo, com o

seu. mostuarro, uma vez que se re

conhece que constitui uma das
finalidades do certame o estímulo
ao aperfeiçoamento da nossa in
dustria.
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,

a
da produção catariaense

O Dr, Leobel'to Leal, Secretário do oeste caiarinense, d,estinado a

da Viaçã.o, Obras Públicas e AgTi- esse Estado afim de evitar o can-
o culLura e 'também Presidente da jesüonamen[o ela, produção pos-
Comissão Estadual de Preços, em sibililando a RVPSC de aCender a&

atenção a telegrama que vem de volume da exportação desLinado'
rel)eber da Direção da llede Via- aos Estados do Norte, e, evitando,
ção Pat:aná Santa Catarina, trans- desLe modo, seja grandemenLe [Jl'e
mitiu ao 81'. Direto.r da Viação I

judicada a produção regional. 'So
FÚl'ea Rio Grande do Sul o seguin- licito porisso seja intensificado paI"
te despacho telegráfico: ' essa Rede o fornecimento dr va

,"Confiante ])0 espírifo de pa- g'ões 'transporle ,de mercadorias'

triolismo e colaboração d,e V. calarinenses. Aguardando sua res

Excia.' peço-lhe seja atendido 'por posla, apresento-lhe minhas san

essa fude o volume da l)l'odução �ões cordiais e alenciosas�"

Paris. 18 (U. P.) - Os degaulis
tas c os direitistas independentes fo
ram os pl'incipais vencedores na

primeira etapa das eleições para o
Conselho da República, ou, seja o
"Senado Francês.Pari�, 18 (Ú. P.) " O delegado

110rte-ámericano às Nações Unidas
Warren Austin, advertiu solenelllen�
te a União Soviética de que os Es
tados Unidos não abandonarão a

produção ele bombas atômicas.
Disse Aústiu que tôdo o mundo

oc.idental continuará a rearmar-se
enquanto os países comunistas vi
'verem em seu "Mundo Secreto"
através da cortina de ferro. Falan�
do pera'nte à Comissão Política da

A votação ü'ansc'olTeu ,calmamen
te, ontel11, nos .. conselhos munici
pais' de trinta e afta liül cidades da
França. O;; conselhos municipais
selecionaranl 9s delegados ao Colé
gio Eleitoral que, a sete de novem

bro, elegerá os membros da Câmara
Alta. Os radicais independentes,
também chamados "direitistas in
clependentes". conseguiram eleger
21,178 delegados.

As provocações
russas
Belim, 18 (U. P.) - Um aVIa0

norte-americano quase foi atingido
pelo fogo das Baterias Anti-Aéreas
Soviéticas, quando decolava no ae

roporto britânico de Gatow.

Fale,ceo O geBeral
Vieira da Costa

./

Assembléia Geral, o delegado ame

ricano declarou que a proposta so

viética, de destruição das bombas
atômicas e simultâneo estabeleci
m.ento de um controle internacio
nal da energia nuclear, é uma "ma
nobra" que visa levar os Estados
Unidos a destruirem as suas bom
bas atômieás, 'imuito antes de o res

to do mundo saber se a Rússia tem
essa arn1a".

\
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M.orário
Segunda-feira'

PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 _. Sul
CRUZEIRO DO SUL - 1.3,55

Norte

Terr;a-feira
- lH - 10,40 - Norte
I,HRO DO ,SUL - 12,00

.

fiorte
,

VARIG - 12,30 - Sul,
PA�AIR _ 13,50 - Sul·

Quarta-feira
PANAIR - 10,40 _ Norte
CRUZEIRO DO SUL - 11.00

Norte
VARIG _ � t,40 - Norte
PANAIR - 13,50; - Sul

Quinta-feira
PAN..\IR _ 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 _ Sul
VARIG -;- 12,36 - Sul
CRUZEIRO DO SUL

Norte
CRUZEIRO DO SUL

,!ul

13,5�

15,30

Se�ta-Ieira
,CRUZEIRO DO SUL - 7,20
llorte
PANAIR - 1.9,40 - Norte
VARIG - 11,40 '"""' Norte
lMNAIR - 13;58 - Sul

Sdbado
VARIG - 1,2,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL _ 13,55

Norte

Domingo
PANAIR - 10,40 - Norte

.

CRUZEIRO DO SUL - 11,00
PANAIR _ 13,50 Sul.

uters E d i�t a 1-

90,00
45,00
25,00
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A MÁXIMA GARANTIA CONTRA A PESTE SUíNA

c parte na lagoa; extremando a

Leste em terr-as de Esperandio '1'0-

ruaz, c a Oeste em ditas de João

••••••••••a.na•••••••••••••••••••••••••••••••••••
.

,

(a) Belisário Ramos da Cost;],

Costa, 'Juiz de Direito da Comarca'
Expresso São Clstóvlo - L&trtma de Tijucas, do Estado de Santa Ca-

7 horas:
.

_,

Auto-Via9Ao ItaJa! - lta,.. - 18 .tio- tarina, na forma da lei, etc:
ra•.

Expresso Bl'uaqUenH - :eru.qú. - FAZ SABER aos que {) presente
16 horaa. .

d I heci t
Expresso Bru-squellM _ Noya TreDta edital virem ou e e con recnucn o

- 16,30 horas. tiverem, expedido nos autos .Ie
Auto-Viação C&tarUI_ - JomvU.. .

- I horas. ação de usocapião requer-ida por

:'_À���o catartn_ - Cur1Uba

I Antônio João Lemos e sim, e Ger

Rodoviária SUl·Br..ll - PMto Aletrr.· mano João Lemos e s/rn., que se
-3horaa I .

�

Rapido -Sul·Brasijeiro - Jom.u. -' processa perante este Juizo e car- ,

AI li e 1.4 h_A.FElRA ! tório do escrivão que êste suhs-

Auto-Viaçllo CIItarlneDM - POrto .AI.. creve,' 'que atendendo ao que lhe
gre _ 6 hora.s.

f
.

id I tAuto-Vliaç§o catarllltlllH Curltiba 01 requerrc o pe os au ores, que
� 5 horas

ro�t.·.lne"- "0'--"- justificaram devidamente a posseAuto·V!aç!o ..... _ � oi' ..........

- e horas. para usucapião do imóvel: "Sito
Auto·Viação Catarln.en.. T!)baI'lo nb lugar Nova Descoberta desta

- 6 horas.
Expresso Slo CrWt.óTlo - IAcuna - Comarca, com 200· metros de f'reu-

7 horas,
Emprêsa Glória - IAcua& - 'l� te e 260 ditos de fundos - ou se-

I! ��pr�=··Bru-sqUen.. � BrulQu. _ jarn 52.000 metros quadrados, que
16 horas. fazem frentes em terras de João

.A-�to.ViaçAo ltaja! - IUjal - 11 h0-
ras.· Maria, .José Carola e Leonel Lemos
Rápido Sul Bl'aslle1ro - JoinTil. - li

6 e 14 horas. e' fundos" parte na estrada ve)��a
. QUARTA·FERA

Àuto·ViaçAo Catarin_
-. li horas .

Auto·ViaçAo Catadnen..
- II horas.

Auto·ViaçAo Catarlnel1M Laguna
.: • - 6,30 heras. .

,

I
Rápido Sul BrasUeiro - JalnvU. - '1

� s e 14 horas.
Expresso Silo OristoTlo -- La.-a -

;. 7 horas.
.' Exprego Bl:'ullQuenn - Bruaqu.
� 16 horas.

Anúncios mediante contráto. ':', Auto-VlaçAo ltaja! - IU,IaJ - II bo-
raso

> Expresso Brusquense - Nova Trento

1 _' 16,30 horas,
.

•

l Rodoviária Sul Bl'asil - POrto .A.le1rN
- :: horas.

quaes comparecerão em Juizo in

dependentemente de citação. R�

querem mais, depois de feita 'a

justificação, a citação, pessoal dos
QUINTA.FEIRA

- presentar na causa por advogado .

Auto-VlaçAo, Cat!ll'lne-oa P"-o I I t 1 bí lít d atuaes confrontantes, João 'Mana,
.. a � v.. ega men � la rnta o e contesta-

Alegre _ 6 horas. José Carola e Leonel Lemos; resi-
Auto-Viação Catazínenae ÇUr1Uba rem, nos dez (10) dias subsequen-

- 5 horas, dentes no mesmo' lugar, local do
Auto-Viaçllo catarinense Joln'f1ll! tes, a petição inicial abaixo trans-

imóvel' bem C'01110 do Representan-
- II horas.. crita, alegando o que se lhe ofcre- ,

Auto·Viaçlo Catarinense Tubulo
d f te do Ministério Público e Dor

_ ii horas. cer em e esa de seus direitos, sob
Auto·Via·.�AO. catarinen.ee T --'Ma d

.

d
'.
I

.

editaes de 60 dias dos interessarlo�
"...

- .......� pena e" "ecorru o o prazo marc3.-
- E���es�r�o Crt·stoTAo - Laguna - do, se considerar perfeita a cih-. certos e desconheci,dos para acol1'.-

7 �;�sa Glória _ Laguna _ I 1/2 çã'O dos interessados incertos e ter panharem a presente ação 'depois
• '�!s�r�i-ullQuel1M _ lkuequ. _ ,inicio a p'razo para contestação, Eil

do prazo d.os editaes nos termos do

UI bora's. forma da lei. PETIÇÃO E RESPEC- art. 455, do Código de Proc�sso Ci.

�uto'VtaÇIlO Itaja1 - Ita.!.1 - 111 bo-
'1'IVO DESPACHO: "ANTóNTO �'il, _ por meio da qual deverá 501

Répido Sul Brasileiro - JolnTl1e -.1 JO;}O LEMOS e GERMANO .TOM) reconhecido e declarado o domi-
6 :m����r�� Oeste Ltda _ Xapecô -.. LEMOS e suas mulheres, lavràt!n- nio d'Os suplicantes sôbre o aludi-

- • boraa. do imóvel, ficandó citados ainda
"EXTA.FEIíRA res brasileiros, residentes no lu-
o , para no prazo legal apresen tarem

RodO'f1ár1a Sul Brasl1 - POrta Ale«"
O'a[' "N'ova Descoberta", desta C:ü- I

- 3 boms. " contestação e para seguireI'n a can-

'7,
_Ar�:r�o C&tarlnen·H CUritiba marca, por seu assistente infra a;- sa até final sentença, sob' ás penas

��. Auto-Vlaçllo catarln-oa JoInT1le sinado, quel'em propor a presen e
D'

.

t I d' (',��....... da lei. a-se a es a o va 01' e �I",

-

-

':ut����=�1l0 CUll4"lnenlMl _ Lacuna ação de usocapião em que expõem
2.500, para qs efeitos legais. Pro·

_ 6,30 horas. e .requerem a V. Excia. 'O seguinte:
testa-se provar o .alegado com os

Expresso SAo Crl!ltovAo - Laguna -

I O pae dos suplicantes João I\�:1- ,

7 horas. dep'Oimentos pessoaes dos interes-
Auto·Vlaçlo ltajat - lta,la1 - 18 ho- CI'O de Lemos era posseiro de 11m

• ras, sados e de testemunhas; com .110-

�
Expresso Brusquens. Bruaqu. terreno sito no lugar Nova Desco· .

.

I 6 horas.' ?OO
Cllmen tos e. vistonas, se neeessa-

, �ápldo Sul Brasileiro - Jolnv1l. berta, desta Comarca, com. � ]1](:-
rio. O signatário desta tem sua

if\'$ e 14 horas. ti'os de frentes a 260 ,ditos de fun-
- SA.BAD(' residcncia neste cidade, à rua Co-

_ Atft����o catarlnenlMl - Curitiba dos - ou sejam .52.000 metros qua-
ronel Buchelo _ 21 _ onde rece-

Rápido Sul Brasileiro - JolnTil. - dracl'os, que fazem frentes em ter·
be citaç,ões. Termos em que P. oe-

às 5 e J9 hor...
ras de João Maria ,Carola e Leo-

- e horas. ferimento. Tijucas, ·16 de setembro
Auto-Vlacão CatlU'1n�ns(! - JolnJile. nel Lemos e fundos, parte na ()S-

de 1948. (a) Clau,dino Caramurú de

-tut��-&t:-çlo Catarl.nen.. _ Tubarlo tra-da velha ·e parte na Lagoa; e�- Campos. A. Designo o dia vinte e
_ E�D���:' Slo Or1stoTAo _ Laguna

tremando a Leste em terras, (C
quatro (2'1) do corrente, 'ás 14 ho-

7 horas. Esperandio Tomaz e a Oeste em
ras, para a justificação prévia, ci-

Expreseo Brusquenn - Bl'uaqu. terras de. João Zancanaro. Dito
14 horas, entes o requerente e o Dr. Proll1o-
Auto·,Viaçlo ltaJa1 -- ItajaJ - 11 ho- terreno' foi comprado por contra- ,

raso � tor Público. As custas devidas aos

Expresso Bru8Qu�" - NOTa Trent(! to verbal de João Carreirão pelo
- �:�es�r�iórla _ LatI'UDa _ • 1/2' pae fI'Os suplicantes há quarent.l
e 7 1/2 har... (40) anos, tendo nele feito um ]:l:lS-

A DIVU'LGAC,AO
Revisia do Paraná para o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural
.

Economico Financeiro
Publicidade mensal.. -:- Assinatur,as e Anúncios.

CAIXA POST i\L, 775 CURITIBA

vcstrc Lcal Nunes, Vel1C�Slall F'!r-,nandcs e António Apolonio Vargas,
_ os do isprimeiros lavradores, rc-

a todos aqueles, que porvcntu- .

'! t 1)'
, si tentes no lunar Arcia , ues e . .IS-

ra tenham qualquer inter-esso ou
Il, "

.• '

" {tr-ito e o último Iuncionàtio nu-
possam alegar qualquer direito s0·' '.

d
"

blico residente nesta cida e, - 0�
bre o imóvel aeima descrito, para,
no prazo de trinta (3D) dias, que
correrá da data da primeira puhli
cação do presente, se fazerem re-

serventuário do .Juizo, deverão seI

pagas pelos interessados. Ti,iücas.
16 de Setembro ,de 1948. (a) Bei.i

to onde creava animais, - cuja sário Hamos da Costa, Juiz de Di-
Posse foi sempre continua, paciJl- reito. "E para que chegue ao co-

nhecimento de todos e ninguem
alegar ignorância, mandou expedir
o presente edital, que será afixado

o pae dos suplicante§ e estes com
na séde dêsle Juizo, no lugar 11'.

suas mulheres, continuaram de ícostume, e,: 'por cé,pia, publicadc
posse dos mesmo terreno, nas mes-

uma vês no órgão oficMl do Estado
mas condições em que o POSSU;!l .

1 Oe três veses no Jorna
"

Estada",
seu pai, isto é, pacificamente, de da Comarca de Florianónolis. Dn-
bOa fé, sem interrupção, embargo do e passado nesta ddade de "r" ..

I ou oposição de outrem. III - E
cas, aos trinta dias do mês de Se .

como os suplicantes por si e seus tembro do ano de mil novecentos e
---------------- sucessores possuem, como seu, 0

quarenta e oito. -Eu (a) Gercy dos
referido terreno há mais de i:ll Anjos, Escrivão, o datilografei,
anos. (Art. 552 do Código Civil), conferi e subscrevi. Isento de "e.

Pela man�ira' qtle eXI)O-eln, que
'

- -

los, por ser com Assistência JuJi-
rem legitimar a sua posse nos ter- ciária.
renos digo nos termos do art. 550
do Código Civil. Para o dito 11m

d�l

-

requerem a designação do dia, hc,- .h jz cIp ].;Il'l;i!o

ra e lugar para a justificação exi-
'

Está conforme ') ori�íl1al, av qnal
gida pelo art. 451, do' Código de n;c reporto e doJ re.

Processo Civil, na qual deverão Data t-:;pra.

ser inquiri,das as testemunhas Sil- O Escrivão: Gercy tios Anjo,.
. ,

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

nópolis - Santa Catarina

Consêrtos, Limpezas e Reconstru-e

ções de Máquinas de escrever. cal

cular, somar, Contabilidade, Regis-·
tradoras, Balanças automátícas.;
Chuveiros Elétricos, Ferros de en

gomar, Fogareiros, Esterilizadores e-

Aparelhos Elétricos em geral
Serviços rápidos e garantidos
Preços Módicos

Orçamentos sem compromisso.

FERIDAS. REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS

'Elixir de: Nogueira
Madlcaçõo auxiliar no tratam.ntc:.,

da .iflJi.

Dores ..

nas 'Costas.)
Nervosismo, ..

Reumatismo r
A aliment3çfio inconveniente, o exces

so de bebidas, rpf;friados, etc. obrigan-L
[rcq'üentemente os rins a um trabalho·
fOl:(.'ado. Os trallstôrnos dos rins e do>
a.parclho urinário !'Ião a cau::!!u, da re-'

tetl�'ão do ácido úrico, freqüentes levan
tadas noturnas. dores nas pernas, ner

\"o�i�mo, tonteiras. tornozelos inchados ..

rf'llllla.tismo, olho� empapuçados, e, Cllli·!

g"f'l'al, a impre.'!são de velhice precoce _

:\jtl<lc seus rins a purificar seu sangue-'
por meio de Cystex. A primeira dos.e
,'olllCI'a :1 trab�lhar. ajuda.ndo seus rine-·'
ii plit!tinar o excesso de ácidos, razennf>
:l)'!:;:itn· com Que se sinta como novQ. Sob
1I055 ..t �ar::tlltia Cyslex deve ser intei- .

r:uuentc satisfatório. PeçaCystex em I

(tu;1lqHer farmácia hoje mesmo. Nos!!!t.
,!:l.rantia. é sua lnaior proteção.

çystex no tratamento clt:
� STlTES, PIELlTES E URICEMIA

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

.Artigos. :de I USO

doméstico
Você pod'erá ganhar de Cr$ •• �

50,00 à Cr$ 100,00 diários, \renden-·
do artigos de consumo domestico.
Informações na Praça l' de No-

vembro n. 22 _ 20 andar.

. .... __ .. _

oft:.JA VOLUNTARIOS o .... PÁ TRIA N.· 68 • 1.° ANDAR

c .. ,.", "O�I"l.�1Il . IElU'OH€ 66.0· rEU:GII""":I: ,PNOTECIOIfA.

Zancanaro", pelo presente edital ci
ta

Agencia Geral parjl S. Catarina'
Rua Felipe Schmidt. 22--Sob.
C. Postal. 69'· T .. I. «protetora�·

FLORIANOPOLIS

JOinTu..

I Dr. CLARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e cí.el

Coaatltulção de Sociedade.
NATURALIZAÇÕES
Título. Deolaratórlo.

ca, sem interrupção ou oposiç!io
de quem quer que seja - e de h,oa

fé, portanto. II Há 18 anos falece

E.critól'io e R••id.ncia
Rua Tiradente. tl.

FONE -� 1468

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(" BSTAO':':· '.rca-felr. 19 ele Outubro _ ,•••

,.0.1'. OS111ar Cunha, alto funcionário tão a exigir uma melhor distribui

-do Banco do Brasil e destacado ele- ção nos atuais Distritos de Terras

mento nos meios esportistas do Es

tado. Abraçando-o efusivamente, so-
.:1idarizamo-nos com as homenagens
-que lhe forem hoje prestadas.

que, ja agora, não correspondcm
mais às suas finalidades.

Ademais, não se justifica que a

parte domiciliada em Pôrto União,

para requerer a, legalização de suas

terras, tenha de viajar até Chapecó,
no outro extremo do Estado. o mes-

mo acontecendo .corn os que J'-e'il-' .z�'. _ •• __
- ..... '

dem em Curitibanos com referfn- e a parte do municlpio de Curitiba-

cia ao 50 Distrito de Mafra. nos, cujas águas são afluentes ({8

H· 'd t t b Hio Iguaçú ;

Festeja hoje seu aniversário' a, eVI en emen e, em am os os

Is 'r"
,

t il I t Considerando, entretanto, que o

natalício a gentil senhorinha casos, um acrr 1C10 lllU I (e empo
" o' I

' ·5° Distrito abranae uma das mais

"Nair Terezinha Souza, dileta fi- e mneirn.
� Pertuuuies. ,

Preços: Cr$ 6,oQ - 4,00 e 3,00.

extensas f'aixas tel'l'it�riais do Es-

lha do sr. Lindolfo Souza, fun- Compreendendo, por certo, ess'l Beaumont Ptaisir-s de Bal -
., ,....

. "" .. ,

. tâ f' '1 t tado, compreendendo duas das ll\KPERIAL H" 7 30 h

-cinário da Imprensa Oficial, crrcuns ancia OI que o 1 us re e Reqina AlIgm/a RllPP Bulcão V1:ana. h - oje as, oras

-0-
digno secretário da Viação, Obras maiores zonas de sua divisão fisio- J. Rosas � Sôbre as ondas

. última. exibição

FAZEM ANOS HOJE:
Públicas e Agricultura, propoz, �'T! gráfica: a do Iitoral de São Frnn- Iéda SOIl:a.

Warner Baxter e John Carradine

bê I P I E
.' cisco do Sul e grande parte da elo

I as interessantes meninas Rita oa 101'3, ao ouer ·xecqhvo, a G. Lema ire - 'Gavotte des Ma- em:

,
'

.

re
'

. -

] D' t
.

d l' planalto de Ganoinhas', I
. O PRIS\IOj�iEIRO DA ILHA DO'"

.,.de Cassia e 'Maria do Rosário Fr:m.. organlzaçao (a . Ire ona e el'- t.111l'I:ns - Mil'iam ClIJl/W,
" •

ra C"l'
- .

I' t' Considerando que, ereti vamente. (, I
TUBAR -ES

'Zoni, gemeas, filhinhas do easal s c v omza,çao, cUJa el, vo uel .-;C Hlbelt - 3 Valsas' - Mal'ia Au-
O

t t t C f· l' o 5° Distl'ito de TCITas e Coloniza- I' C P 'b'd t· 14

'Wanderley Franzoni' 'e Rut Vieira recen emen e pOl' es a asa. OI, 'fo. (justa S. Silveira, enSura: rOl 1 O a e anos.

-'Franzoni;
dias, sancionada pelo honl'ado sr. ção, C0l110 atualmente estú con"ti-

,.
LLldovic - Flôl'e.s de laranJeira No Programa:

o sr, Cantidio Morais, comerciá- Governador do Estado.
.

tllido, é grange demais' para Si�r - Ri/a.de Cássia Ligocld Lopes. A :Mal'ch� da Vida - Nacional:

.riu;
Cllll1pl'e. pois, ao IImo. sr. Secl'e- bem administrado, com a Cit'C'1;1�- J. Offenbach - Barcal'olle (Dos ,.............

,..... .., .

_

a menina Dalva Maria, filha do tário da Viação, Obras pública.� c
tância de estar o mesmo sobrec3l'- conlos de Hoffmann) - Ivo von !3ITZ - a�1�anhã às _� é J,30 horas,

..casal José Bernardes .Junior e :"\'Ia- Agricultura, demonstl'an.do, ain']a regado com llumerosos proccs�o'i Wanenheim." �-,

-,

I 'Pl'ograrna duplo 'l

-l'ia Bernardes;
lima vez ü scu alto espírito púbH�, �m an,damento nessa J'cpadiçào;

'"
- Ih. Oes(0I1 - T,dílio nos Alves _

' TRÁGICO ALlm �

o sr. Agenor Póvoas Junior, te- co, dinâmico c empreendedor, rle- Considetahdo, ainda, que é na DOl'Cí Lopes Mafm.
I A DAMA 'DE JADE .,�i'-

lo:rrafl'sta',
terminal' a criação de �11l1 novo DI'S- zona limítrofe entre os lUUl1icrp[o5 P r I'k k

"

�5'

. • sc lal -o v':'. 'y - Nalsa ,Serena-
,., , ''. . ..••..•••

a sra. Ondina Pinto da Ll{Z, es-
trilo de Terras com séde na cidade d.e Canoinhas e CUl'Ítiban'Os que cs· ta - Lígia d'Alcârnpol:a.

RITZ - 5a feira

;posa do sr. Arlindo Pinto ,da Luz; de Canoinhas, a seI' constituido pe,
tão situadas as grandes áreas tll' P. \Vaclls _:__ Les iVI,Vrte;; - MarlI

'PAMBEM SOMOS SERES

_0_
- lo ,rlesmemb,'amento de parte rios terras devolutas do Estado, confúr- Ligoe/,i.

HUMANOS

5° e 60 DislrHos de TelTas ora ('xis- me atestam inúmeras concess�)f's C. Clomes - II Guarany - Sin- •.. , , ., ...• " , ..•

tentes, ct1ja jlll'isdição abrang('ssp de terras que têm si,elo despacharias. fonia - Nu!II Ligoeki illiilier, RITZ e ROXY - a partir de domin�

os municipios de Canoinhas, Pôr!.o ultimamente pelo Go'Vêrnu' A. rNapoléll - llomanc'C _ Só- go:.

União, Caçador, e os distritos de Cons,ideran�lo. ademais, 'que o !lia Mw,'ür Simões. Doug'las Fairbanks Jl', e Mau�

Caraguá'tá, Lebon Régis e Santa r.r- município de Canoinhas 'é o 4° do A. Napoléon _ Les jonglClJl'.S _

reen O'Rara - em:

cília, do município de Curitibanos. Estado en'l extensão terdtorial, C')'11 Yolanda Gl'illo. SINBAD, O MARUJO

aliviando, assim, o volumoso sen'1· a superfície de 4.204 km2, e CO:11 J R. Bilema - Le g-azouillement

ço dos referidos Distritos. pupulação de 50·000 habitantes, li::! des oiseallse - Ant:::Jlda Caland'r'i'f!!L
Essa medi,da, sôbre ser justa, dos que, só por si põem em evi,dê'.!- Coelho.

acautelaria, por certo, de uma V"l cia a sua importância político�arl, Mozarl - Marcha 'l'ur-ca - Sra.

por todas, os interêsses dos peq'Ie- ministrativa; DiontoJ' Silva.

nos posseiros de terras públicas, Considerando, finalmente, que Debussy - Clail' de lune - j"ell- Franckfort, 18 (U. P.) - Anun-

cujo direito às mesmas a lei sal)ia- Canoinhas já 'fôra séde do atua'l dis- .sa Perrone Mund.
cia-se que pelo menos três aviado-

mente tutela e resguarda. trito sediado em Mafta, tl'ansfrl'!- B. IlibeI'ê _ A Ser-Lane,l·a. _

res n?rte-americanos pereceram, ao

"

espatIfar-se um aparêlho do servi-

Nestas condiç0es, tenho a lIo'na do para esta última ci.dade, por fí))'- Negina Magda Simões.
I
ço de Abastecimento Aéreo para a

de submeter à esclarecida apI:ecia- ça do decreto n. 82, de 30 de dezrm- )<'. Liszt - RapSÓdia H�lDgara n. Capital Alemã.

çào do plenário a indicação que bro ele 1931. baixado p�lo então fn- 2. - A 4 mãos - iltlal'ia Xilza S:.po- fw-A-S-A--M-l-SC--EL--A-N-b;-'-A--d-it-tr-l-
passarei a ler". tcrventor Federal neste Estado, Cc- gani.c: e :ioelll Dàrniam:. buid d ·Rád'· ,R. C....

INDICAC
..
,.:tO neral Ptolomeu ;le AssI's Bras!·l. ,sn,n. S PI T F

or. OI.: 101 coa

_"
'1'..

,11 ,pp - ogos - fatuos - Victo�. V6Ivula. e Di.coa.
rio, portanto, esta uma excelente Yolanda Leal. I Rua Coulelbeiro Mafra

Opo)·tunidade para se reparaI' aqlle·

Ia inexplicável medida, agora que a
lNi::l'J'ITVl'U DE -:::\..POSEN'l'ADORL\ E PENSõES DOS INDUST:RIÁIUOS

Diretoria de' Te!'l'as e Colonização
CONCURSO PARA AUXILIAR E DATILóGRAFO

-.

1 - Comunico aos c,andidaLos habilitado,.s na .prova ba's)'ca qlle' o

se propoe reorganIzar os seus ser-

viços.
exame de REDAÇÃO, relativo ao con81.11'SO em epigrafe, será a'ealizado

,INDICAMOS
ilS 8, (o.ilo) horas da noite de sábado, dia 23, na Deleg-ada do I. A: P.
1., J!.dlJlçio JPASE, 40 andaI' .

.i - A prova de cópia datilDgráfica, para ambas as carreiras será

':eall.zana no. ,enderêç'o supra, a partir de 8 (oito) horas da manhã de

I.omlng-o, fila 2',. \

;J -:-,
.-\ 1;l'o\'a rle 'l'pcn.ica D<;llilogl'áfica, exdusiva p'ara a carreira

de Dall�og-rafo: será realizada no endereço supra ás 11 horas da manhã
ae dommg'o, dIa 21,.

.

.

" - Para tôdas as provas OS candidatos devem -compar,ecel' com

mela hora de antecedência, m1.1nid()s de caneta tinteiro ou lápis-tinta
e do cartão de identidade.

FlorianópGlis, 18 de o1.1tubró de 1,948

COl1si,derand'O que a Lei n. 13�, dr
28 de Setembro de 1948, reOl'gani,
ZOll a Diretoria de Terras. que ')['5-

�Oll a denominar-se Diretoria .Ie

Terras e Colonização, a cuja alça-
da estão afetos os serviços de '[c e-

>i�urs-O d�
.

reliniãu' ras, colonizaçã'O c cadastro terril("

rial do Estádo e imigração;
Rio, 18. (A.�.) Foi in�talaclo '

Consideran,do que 'essa medid:l
. -sabado 'passado, no internato do

Ctlegio D. P�dro ,Seg-undo, no
foi det�I'minad� com a finfllidade ctn

.campo de' S,ão Cristovão, um cur-
melhor aten.der o crescente :IllllC,Il'

�'So d,e religião., com, a pTimcira I to rios serViços qlle lhe estao ale-

aula pr.oferida pelo Cardcàl Dom'l tos: .

..Jaime Camara. A solenidade con- Co�s1der�ndo que, :pel� art. 6° �a
tOLI som a pr.esença do professor l'e.fel'loda LeI, a orgal1lzaçao dos dIS

,Clemente Ma.rianí l"Iini�Lro da
tntos de terras, suas sédes e juris

Eclucaç',ão e Saude 'e ollLI'as aulo- 'lições será fixada em portaria ela

ridades.
';;ecretaria da Viação, Obras Públi-

,,�
�

,

ANIVERSÁRIOS

NILO NOCETTI

Aniversaria-se, hoje, o nosso

bemquisto conterrâneo, sr. NIlo

Nocetti, alto funcionário da Car

. los Hoepcke S. A,.

Espírito cornunicati vo, leal e no

bre, o distinto aniversariante, rece

berá hoje merecidas demonstrações
_,de apreço á que nos associamos.

,
-0-

OSMAR CUNHA

Festeja hoje seu aniversário na

.. talido o nosso distinto conterrâneo

-0-"

INAMÁ PINTO

Deflue hoje a data aniversária 10

jovem Inarná Pinto, filho do casal

Tnamá Pinto e Emilia Pinto.

NAIR TEREZINHA

VIAJANTES:
EGíDIO AMORIM

Via aérea, seguiu hO.ie p!lra' o Rio

de Janeiro, em tratamento de saú

de, o nosso conterrâneo, sr, Egídio
Amol'Ím, funcionário da Caixa Eco
nômica e pessôa largamente conhe

,cicia em nosso meio.

Desejamos-lhe pronto restabele
,cimento e breve regresso.

'ixtravlildo ,O aspi
·raotp. a oficJa]

Rio, .18, (A,N.) O ;\Iinislro ela

Ael'onãLlLka determinou a ('xclu

:são do' aspirante' a oficial-ily(arloJ'
,Roberlo de Caslr� Cllnll:.l, lieen-

.

-ciado pela parlaria llr. '55,g--:2, ele

16 de marco ]}1'óximo passado.hm

rf'r'ido ofici ã I pcl'lenc'i:a ú reserva

• ··,Ill 11',\ F3 e .foi, 'consideracl0 ,extravi

:adü ('1J.l nluio' úItillllJ..

criação de... I�a.sto p!��� geo-po�·Audição de piano das aluaas da

em �lafra�znJ�fanflll��di;�� �a��eu IItlço p, militar
, . prof. Gilda Lig,nr:ki Lopes'

. . . "

t
.

d d Pans, 18 (U. l?) - O Secretár-io
munrcipio per ence, que vai es e de Estado Marshall está trabalhan- No salão de honra do· "ClUiDe Gottschalk - Fraude Fantaisie

o litoral, ou seja, de São Francisco do no est�helecime�to de bases de 12 de Agõsto., será realizada, na 'I'r imphale :::SUl' I'Hymne National

do Sul, até as vertentes mai� atas- 'UH: vasto plano geopo�ít�co e,mili- próxima quarta-feira, -às 20 horas, Brpsilie.n - Sllely Veiga.

tadas dos rios tributários do 10'1a- tal, 9u� tem por obietívd enfr ent�r "

.
.

,

.

.,
. . .

"
. a Hl1sSIa, num deCISIVO choque di-I maIs uma adição de plano dàs

ç.u, estes ja no mUUlCIplO de �n�!� plornátlco, até
..

a pJ:óxima prima,;era. alunas da .exfrnia pianista camri

tíbanos, em plena serra do Espigão. Informantes fidedignos 11.t'sla Cupi- nense, SI'a. Professora Gilda Li

Corno êsse tambem o 60 Distrito, tal sabem que esse projeto conta

, '. .

C
"com o apóio, em princípio,' do can-

cõm séde na CIdade de hapecó,.. e didato republicano à presidência,
enorme e compreende todos os mu- Thomas' Dewey, de modo Que os

nicípios do Oéste catarlnonse até a Estados Unidos poderiam levar a

f'ronteh-a com a República Argcnti- efeito o plano, independente dos re
sultados das próximas eleições.

A

na, abrangendo Chapecó, Concór

dia, Campos Novos, .Joaçaba, Videi

ra, Caçador e Porto União.

Não resta dúvida que os fatos ,:,se

cas e Agricultura, de acôrdo com as

necessidades do 'serviço;
Consi,ele...ando que, a atual divisão

'ias diversas Inspetorias de Terras
� Col'Onização existentes DO EstarIo.

� não são mais su'ficient�s par�

'tender os interêsses da coletivirb

'Ie;
COllsidel'anno que, só o 5° Distri

'o rfa Diretoria ,de Terras e Coloni

zação. coni séde em Mafra, abran,

ge os municipios de Sãu Francisco
do Sul, Araquari, Joinvile, Jal'ag1.�á
do Sul, São Bento do Sul Camn(J

Alegre, ;\fafra, Itaiópolis, C�noinl;as

CINEMA�
ROXY - Hoje às 7,45 horas

I
Budd Abhot e Lou Costeio - em :

.

ABBOT E COSTELa EM

HOLLYWOOD

goelei Lopes.
O programa dêsse interessante

�erão musical está ass im organiza
do:

R

A mais interessante e gosada co

média desta dupla.
Censura LIVRE,

S. Callia Aurora da vida -

Adelina Araú}.jo.
F. Russo - A vendedora de f1ô-

A luta na

Terra Santa
Caim. 18 (U. 'P.) - O Secretário

Geral da Liga Árabe, Abbdull Azzam,
declarou que a continuação da guer
ra na região- de Negev poderia pre

ciptar o reinicio das operações e111

tôda a Terra Santa.
. "Se os judeus não suspenderem

os seus ataques, tôdos os exércitos

árabes na Palestina reiniciarão a

luta em tôdas as f'rentes ", disse Az-

No Programa:
Jornal da tela .

Preços: Cr$ '1,00 - 2,00 e 3,00.

res 7'" Norberto .Brand .

Si reabbog - Lagtrir lan de de

reses Janet de Andrade Peiiá.
K Waldteufel 7'" Os patinadores

- .Ada Madalena P. Gonsaça.
SLl'eabbog - O primeiro baile -

Iioberto Müller Filho.

J. Por-taro - O saloio - J1!.CLl'i:.e

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

ODEO'N - HOje às,7,30 horas

BeÜy Grable e Dan Dai ley Jr.

.ern :

... E OS ANOS PASSARAM

Espezim. Laus,
Uma primorosa produção da Fox

Villa Lobos - A moda da car- em tecnicolor ...

ranquinha _ Myl'ial1� Carneiro da Censura: Proibido até 14 anos.

Nobreço,
No Proqrama:

.

Henri Van Gael - La voix- du O Esporte em Marcha - Nacio-

nal.
couer - Maria da Glória' Flemina.

A. Landrv - As carfcias da' avó
sinha - Maria Amél'ia S. Tiago

Fax Aírplan News - Atualida

des.

Pereceram três'
aviadores

.à Mesa da Assembléia que, con

sultado ó plenário e observadas as

formalida,des regimentais, seja en

carecido ao Exmo. Sr. Dr. 'Secretá

rio de Estado dos Negócios da Vh

ção, Obras Públicas e Agricnltura, ;:l

cuja pasta estú afeta a mat';ria, {1

conveniência de ser estudadn a pos

sibilidade da criação de 'um novo

Distrito de Tel'l'as e Colonizaç'�o;
com séde na cidade de CaDoinhas, JOÃO RICARDO MAYR

DELEGADOo qual poderia seI' constituülo oelo

desdobramento ,dos 5° e 6° Distritos,
e cuja jUl'Ísdição abr,angesse ns ml.l

nicípi'Os de Canoinhas, Pôrto 1Jni50,
Caçado I' e os distl'itós de CU:lraga
tá, Lebon Régis e Santa Cecília, (10

município de Curitibanos, mecEr.a

C[lle, indubitavelmente, consuJtarh

)s legítimos intel'esses da pnPll1a ..

-;ão de uma das mais vastas e f1l1n

rosas regiões do Estado de S <l,nta

��al'ÍnL
.

Sala das Sessões, em Fludanóno

'is, aos 18 de Outubro de 1948.
(as). Orty de Magalhães Machado.

ISANTOS, LEITÃO & CIA.
Rua Rodrigo Silva, 9 - Rio.

ACABA DE SAIR O

CATALOGO
Preço Corrente .de Moedas Brasileiras - Cr$ 250,00 - 1948

TRAZENDO ESTAMPAD.AS TôDAS AS MOEDAS
O PAGAi\1:ENTO PODE SER FEITO EM VALE POSTAL

Pagamos Cr$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos cruzeiros) por
um Dobrão d� 1725 (4 M M)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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R�TADO-Terc. 'eira 19 Ge Outubro a. 1948

CLUBE DOZE DE AGOSTO
,DIA 24. DOMINGUEIRA. DIA 30. SOIRÉE. AS SOl RÉES cE DOMINGUEIRAS TERÃO INICIOÀS 21 H9RAS' .....

I
"

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

iSENTEIS

Fiuza Lima ,- ,& Irmão

Viage com confortAi,.
pelo

«RAPIDO SUL BRASILEIRO."
/

· Diariamente entre

Fpolis .. - Ita [a í .. ·Jo �nvíle -Curitjba

LOJA OIS,' CaSEMIRAS
Especializada em artigos para

homens
RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
CIONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
M:ANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

•
, PARA -HOMENS

ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA
,TAS. PIJ�MAS, CHAPEUS, ETC.

, Tudo, pelo
"

menor 'preço �a praça·
'aça uma visita à aessa Casa e verifique

nossos preços e artigos
._---_._._.-----

Ouçam diariamente, das 9 àsv13 e das 17 às 22 horas

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

TUBARÃO -- S. CATARINA

I
O VALE D(i) ITA.í.u
Proe1mem na A��•.,.III

, Pregresso,
LIVRARIA 43, LlVR RU

I , ���� -

Mu,itas felicidades pelo nascime.
to de seu filhinho I

Mas, não esqueça, que o melhm

presenté para e seu "PIMPOLHO 'I

é uma caderneta do CR:';:DITO'
MUTUO PREDIAL.

I r ••••••••••••••••

I
I

•..reune som.,. acabamento ••

solidez.:. no piano perfeito!
Além de vários rnodêlos para,'
pronta entrega, .. êste marav.
lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano da
pagamento a longo prazo!

,

31 - Domingo - Farmâcla Moderna
- Rua João Pinto,

O serviço noturno será efetuado pelas
Farmácias Sto. Antônio e Noturna sitas
às ruas João Pinto e Trajano n. 17.
A presente tabela não poderá ser al

terada sem prévia autorização dêste De

partamento,

I SChw3rtzID3UII
REPRESENTANTE
para San ta Catarina

KNOT S/A
CX. 134 - Tel, KNOT

Florianópolis
•••••,.' •• ii ••••••••••••••••••••••••

DEPARTA1\'IEN'l'O DE SAúDE PúBLICA

, MJl:S DEl OUTUBRO
Plantões

16 - Sábado - l!'armácla Esperan-
"a - Rua oouseüieíro Mafra,
17 - Domingo -'-'- Farmácia' Esperan

ça - Rua Conselheiro Mafra,
23 - Sábado - Farmácia da Fé _:

Rua Felipe Schmiclt.
24 - Domingo - Farmácia da Fé -

Rua Felipe Schmidt,
'

30 - Sábado - Farmácia Moderna
- Rua João Pinto,

de cargas dopôrto de

8

I
SÃO FR-AN'CIS'VO DO SUL para N-OVi VORR

Informaçõe. comas Agentes
Florisn6po Ia - Carlos HoepckeSIA - CI- Teletone 1.212 ( En1. te ego
São Francilco do Sul- Carlos Hoepcke S/A -CI - Tetelone 6 M:» � 8: VI,:K

a_4iO$ ialle_e_ 44.
Da Fábrica 8Q consumidor. ---, Grand,e estoque· recebeu a firma distribuidora

«Fiuza Lima & Irmãos» - Rua Conselheiro Mafra 35 - Fone 1565
�

, '

D-e pessoas têm usade»

com bom resultado o

popular depurativo

A SíFILIS ATACA TODO O ORCANISMO
O figado, o baço, o coraçáo, o a.tomago, o. pul'mõs., a pel-e.

produz dores de cabeça, dare. no. os.o., reumatismo.
cegueira. queda do cabelo anemia e abortos.

Consulte o medico e tome o popular depurativo ELIXIR 914.
Aprovado pelo D. N. S. P. corno medicaçQo auxiliar no trata

mento da Sifili. e Reumatismo dCl mesma origem,
Inofensivo ao organilmo. agradaval como licor

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

.
.

Os Anéis de Pistão
"Pedríck", de eficiência ,/

garantida, proporcio
nam extraordinária eco

nomia de gasolina e

óleo, normcrlizcmdo e fUD
cioncrmento de motor,
Para restaurar a potên-
cio de seu carro... insista
na marca "Pedrick" 1

Instale

Pera vendas e serviço procure
os distribuidores e concessionários da

GENERlll MOTDRS DO BRASIL s, I.

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

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

I

Departamento d,e Estradas d-e ft,odagem
AVISO

Por necessidade de serviço ficará interrompido, no dia 18 do flw

ente, por 24 horas, o trânsito na ponte sôbre o Rio Bonito, no trêcho ,te
,

estrada compreendido entre Angelina e Rio Bonito. '

D. E. R., em 5 de outubro de 1948.

(As.) Eng. Félix Schmiegelow, Diretor tia Divisão Técnica, respon
dendo pelo Expediente do D. E. R.

f
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Bom binóculo
Grande

I
vilão

"Visão maior e mais perfeits
j

-que a de um bom binóculo
alcança quem tem sólida

instrução,
Bons livros. sobre todo. o.

assuntos:
LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro, 33 - Elorranôpofu

,·tJuria Metropolitana
_5°

.

CONGRESSO EUCARISTICO
NACIOANL

Na qualidade de Presidente da
"<Comissão Arquidiocesana do 5°

Oengresso Eucar-ístico Nacional
'todos os fieis e demais Interessados
-que o mesmo se realizará de 28 a

.:31 de Outubro do corrente ano, na

�ldade de Pôrto Alegre, Rio Grande
-.do Sul.

Outrossim, comunico as f'acilida
-des de viagem, entre outras, as for
> necídas pela Emprez:a Turismo,
I: ontual-Machado-Bensaude S. A�
-com quatro .típo de perigrinação
::8) uma Aérea, em aviões especiais,
.a partir do Maranhão, escalando em

todos os Estados; b) uma em navio,
especialmente fretado, e conduziu
do exclusivamente per"lJl"inels; c)
Mma terrestre, prosseguindo de

,:São Paulo em eonfortavcís "oni

,,:bus", através do Paraná I:. Santa

-Catarina; d) outra terrestre, partiu-
-do do Rio de Janeiro, pelo trem

IinternacionaI, diretamente a Pôrto

Alegre.
São essas as viagens obedecendo

ao tipo peregrinação.
Evidentemente, poderão os fieis

jprofer-ir outros meios ao seu aIcan

.ce, com viagem de auto, onihus

.aviação, etc., na certeza de que o

.nosso Estado, e em particular a

· Arquidiocese não deixarão de se

.
:;fazer representar naquela parada
-dé Fé e demonstração de amor a

'Nosso Senhor Sacramentado.

Fpolís, 1 de Março de 1948
· Conego Frederiee Hobold - -Presí
· d.ente da C. A.

• • • • • •• • ••••• lO. •••••••• t •••••••

VENDE-SE
um terreno na rua An

tônio Matos Arêias, no Estreito, me
dindo 20 x 30.
Tratar nesta redação.

• lO•••••••••••••••••••••••

FRAQUEZAS EM GERAL
'VINHO CREOSOTADO

«SILVEIRA«

'SENHORITA!
A ultima creação em ret ri-

· serante é o Guaraná KNOl

·
EM GARRAFAS GRANDES

Preterindo-o
acompanhando

está
a moda.

•••••••••••• lO. • •••••••••••••••

PASTA' DENTAL
ROBINSON

5o FSTAOO rerca-fel". 19 <I. Outubro ele '.48
" _.

/
I

RUA

o MODÊLO

CARACTERÍSTICAS:

* 220/110 V'Olts - A,C.

* 9 Válvulas RCA. inclusive Olho Mágico.

* 5 Faixas de Sintonização: A e B, 31-25,
19-16, 13-11 rnts.

\

* Desdobramento de Faixas, facídtando a

Sintonização de 40ndas curtas.

* Alto-Falante de baixa ressonância, tipo,
ovaL

* Saída máxima em "Push-PuUS,: 6,2 watts.

* Contrôle de Tonalidade.

* Contrôle para facilitar o alcance das es

tações locais ou distantes.

* Ligação s irnplificada para 'I'oca-Discos,

* Elegante; móvel de fino acabamento.' .' �
. \. -'

* Construído para o clima do Brasil.

* Dimensões: Comprimento, 46 cms.; Lar

gura, 28 cms.; Altura, 32 cms.

EQUIPE SEU RÁ
DIO COM O

TOCA.DISCO.S

RCA DE LUXO I

�@
RCA VICTOR

(orrespond-encl,
Comercial'

Confere
Diplom.a

METODO:
Moderno e Etlcienta

A 24 do corrente· o Dia Dr. Alcides' Acioli de Vasceecelles

das Naco-es Uni"dras N���n��1N��SB�a:C�;PI�� 1; a�ga�N��l3ÓR
o

.

ESCRITóRIO DE AlDVOGACIA E PROCURATóRIOS do
lO

.

Dr. Alcides Acciolí de Vasconcellos, instalado à Avenida Rio
As Nações Unidas celebram seu social e isto poderá apreciar-se, Branco n. 103, 10 andar, sala 3, no Rio de Janeiro .encarrega-

terceiro aniversário em 24- de ou- quando as fábricas paralizadas re- se da defesa dos seus interesses junto às Repartições Públi-
tubru. 'Ires anos após a entrada cm começarem a funcionar, em vir tu- cas Federais e Lodo o serviço de advocacia relativa aos Instí-
vigor da Ca'rta de São Francisr:o, de do labor f'ccundo _ da Comissão I « tuLos de Aposentadorías e Pensões, assim como do Registro
() nome da ONU vem aparecendo Econêmica para a Euroça. Pode de Patentes de Invenção, Marcas de Fábricas .e Chamadas de

.

com f'rcquência, sempre crescente, I ser constatado, quando se apreen- Extrangelros.
aos oi hos de todos os povos elo dern entorpecentes 'em poder de Oferece, outrossim, os seus serviços como intermediário
mundo. O mais importante, por-nu, contrabandistas, através dos csf'or- entre Exportadores e o Conselho Federal. do Comércio Exle-
é' que o trabalho, a que se propu- ços do contrôle internacional de rior.

zcram, constitue hoje. em dia fato narcóticos, promovido pela ONU.
concrcto c incontestável .especial- Pode observar-se, ainda, no entu-

1l2c1lte para os povos que observa- siasmo 'COlll que os povos respon
rão essa data, celebrando o "Dia deram ao Apelo elas Nações Unirias
elas Nações Unidas" em 25 de 011- em Pró1 da Infância, angariando
tubro. fundos para sal var tôda uma gera-

Nessa data elas Nações Unidas. cão, e em centenas de outras in-icia-

<)s dcshcrdados da sorte que en- tivas em CJue"s Nações Unidas estilo

-hern os campos de refugiados (h empenhos com o apôio e a ajuda de

Europa e as crianças famintas ([11e todos 'Os povos do mundo .

recebem alimentos enviados pela
ONC, dependem totalmente cio tra- -----�....--...- ..----. ----...... - - - --

balho da Organização c de suas MOURA E SILVA

Entidades Especializadas. :Milhcr') Avisa aos srs. proprietários de

I de homcns se benefici�11l de Sll:IS I onibus, que aceita agência. Infor- J.

rca llzaçôes no campo econômico- .. mações! Praça 15 de Nov, 24.

'DIREÇAo:
Amélia M Pigozzi

•

ALVARO DE CARVALHO. 65

•

f\.CA VICTOR

í

Completamente em dia com os últimos progressos da ciên

ela e da técnica modernas aplicadas ao rádio, o Modêlo ,

Q'-1(19, construído especialmente para o nosso clima e apre

s.entado em elegante móvel do mais fino acabamento, ofe-

. r�ce, em grau supremo, recepção mais fácil, clara e pos

sante, alcance máximo e maior facilidade de sintonização.

Adquira esta obra-prima da rádio-técnica moderna!

UM MÓVEL QUE ORNARÁ SUA SALA.

UM APARElHO QUE LEVARÁ A SUA CASA AS MÚSIOS DE SEU

AGRADO n� TÔOA' A PU�EzA NATURAL I

EquIpado totalmente com Válvul.s ReA que as

seguranl uma recep<:Sl& pel'lelta e olerecenl o má

xlnlo d.e rend\nlento.

PASTA DENTAL
ROBINSON Motocicleta

Vende-se uma motocicleta
marca "VITóRL<\." de 5 H. P.
Ver e tratar a Rua Esteves Ju
nior n. 28,
VENDE-SE DOIS TERRENOs:
Um na Ponta do Leal el 24'm x

30m.
Outro a Rua Irmão Joaquim cf

20,[,11 m x 44m. � Tratar e] Ten.
Samy - Policia Militar.

\, ..
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vanguarda o Panla Ramos
Derrotado o Bo'caiuva' por 5x3

PA:ULA RAMOS X BOCAIUVA
I
com destaque: Medinho e Arí,' Aos 40 minutos, próximo á area, lo hoquense, 1° tempo: Paula Ra-

Ante-ontem começoLl'J segundo sendo bôa a atuacão de Oareca, 1'e- Ivan comeleu falta que foi batida mos r-i x Bocaiuva 3.

tUL'110 do Campeonato Gita1i�1O de I gular a de NilU;ho e fraca a, de porv Niltí nho que atirou alto, con- O 5° Lento paulaino e o último

Prof'issionais-Mist.o, com o embal,p I Américo. . .seg�uindo Américo, de cabeça, as- da tarde foi conquislado por Man

entre 'as esquadras do Paula Ra- :\0 quadro vencedor todos, sem sinalar o 20 lento hoquense. dica, aos 20 minutos da fase der
mos e do Bocaiuva, líder e 'Vice-li- exceção, corr-esponder-am, prino i- Aos 1,2 minl1lo�' Ní ltinho haleu radeira, numa combinação com

der, respectivamente. palmente Chinês no trio-final, um escamteio enviando a pelota a Nicácio e BenCevi.
Boa assistência presenciou o co- Katoipis jna linha intermediária e Medinho que deu a Careca para,

I

,Os' quadros Na artiitragem funcionou o ,sr.

tejo, fazendo passar pelas hilh e- Nícácio no ataque. num inteligenlemente, c�n5i'ig'uar;'f ,Paula. Ramos - ��cignolli, Chi- Aldo Fernandes que se conduziu

�erias
-

cerca de três mil cruzeiros. A vitória de ante-ontem constí- em' bonito estilo, o 3 e ulLlmo t�n- lles ç Nen,em; Katc1pls, Chocolate' re?ularmente.

-..-..-.__..._-,........._.....- Quanelo lal sucede, pode realizal'
A segunda partida do returno ��'. O tento de honra do Bocaiuva REINiCIO, AMANH,;;;, DOS 'lOs JD- obra tão boa Oll supeL'ior à estl''an-

em disputa do Campeonato de As- eomignou-o Arnaldo. GOS UNIVERSl':ÇÁRIOS geira.
piL'unles foi efetuada ·na tarde de As duas equipes eslayan1 assim CATARINENSES O esvaziamento da piscina 1?e dá
ante-ontem, no estádio da F. C. D., formadas: Conforme recente ,deliberacão da em tempo relativamente enr,Lo e

com início às 13,30 horas, sob a� hula Ramo.s: Silvio. Olivério e diretoria da Federação At.lélc�a Ca- selL �nehimento se processa tam
QI.·dens de Newton Mongui\hol. Fo- Dal,�e; Raul, qazuza e Jairo; Lui- tarinense de Estudantes (F. A. C. bém de maneira assás satisfatória.
Tam dispu,tantes os teams do Paula z�nho, Manara, Paulo-, Jaime e Ges- E.), deverá ter reinício, amanhã, os NLlm elos lados' da mesma há uma

Ramos e elo Bücaiuva, vencendo o s�:. ",os Jogos Universitários Catw'Í'nen- [l'incheira de'1 metro e 50 centi
pr'lmeiro pelo amplo escore de (j

XI' Boca. iuva: AL'i, Miguel ·e Oscar; :,es, dos quais pal'LÍcipam as Asso- melros ele pL'ofundielade, deixanelo
1. Enio, Osní e Hugo; Testa, Mário, cia(\ões Atléticas Acadêmica,s das '.reL' quatro janeli;ls de vidro. para
Mal'cal'am lJaL'a o vencedor: Pau- AI'BOlelo, Jair e Areão. Faculdades locais de: Direito" obsel"vaçào submarina, dispostas

lo (2), Luizinho (2), J;üme e Qes-
.

-

Ciências Ecünômicas, Farmácia e para o melhol' .estudo da técnica
Odo,oto.logia.

.'
em lugares lécnicamente escolhidos

Assfm é ·que, amanllã, reinieian- cios nadadores. Cada janela tem 1
do o campeonato· dos acadêmicos, met ro e 50 cenLimetl'os de cumpri
dC'verá ser reali7.ado o atl'aente mento e· 50 centimetros de -albLlL'a
confronlo elas eCjl1ipe" das Facul- e estú �itLLada a (lO cenlimet.ros
dades de Direito e da Farmácia- abaixo elo nivel' ela água.
Od'ontolügia, com i)l'6lios ele valei e A gl'anrle todre de saltos, rig'o
basquete, na cancha do Lira Tenis, l'osàmcnte t.racada de acôrdo com

a teL'em início às 19,30 lIOl·as. I a:.: mais 1l10d��'nas exigências téc-
Ingresso franco..

\ . .

nicas e do' bom gôsto, lembra a

Ainda invivto e na

O Bocaiu va, considerado adver- tuí u, para o Clube da estrela .':0-

sário .d�j'j.cil para o Campeão ele II' Iitál'ia� um grande passo p�I'a .a
47, diilgiu-sc ao gramado com conquistá do bi-campeonato. Mais
boa disposição. para aguentar os urna vitória, apenas uma vitória,
noventa minutos -diante ele um bastará pará manler o titulo má

quadro categorizado, possuidor de ximo da cidade.
II ma ofensiva perígosissima. As A Jl{GJ'ch(1 da. contagem
surpreendentes .Taçanhas do es- A inauguração do p lacar, deu-

quadrão boquense as derrotas o se aOS 3 minutos de ações. Chutou
Figueirense e o Avaí e .consíderan- Getúlio e Brognolli defendeu com

do-se o grande poderio ela equipe um. soco. mandando a pelota aos

paulaino, apontavam o prélio 00- pés de Arí que, sem hesitar en-

mo excepcional.'
.

viou- a ás reeles. Bocaiu va 1 x

O espetáculo f'oteholistico da' Paula Ramos "o.

domingueira cor-respondeu, Os dois Aos '(l minutos o escore foi Igual
adversários lutaram bravamen- laelo. Lázaro recebeu a esfera e

te pela vitória, sendo melhor suce-. correu até a area adversar-ia, de
d ido o tricolor quê r-ea lizou uma anele atirou, batendo a pelota na

exibição de gala, fazendo f'uncio- tra ve, no que aproveitou Benlevi
riar com perfeição e acerto tódas as para empatar a contenda.
suas linhas, ao contrário do an- Um minuto após o tenlo 'do ata

tagonísta que falhou no sistema cante gaucho, Nicácio fez, balan
de marcação, dando oportunidade çar as redes, flesempal.andü.
30S atacantes contrácíos para rea- Aos 29 rnínutos, Fornerolli re

Jizare'm ofensivas perigosas á me- cebeu a pelota em boas condições,
'la de Luiz Pacheco, Dadica e Ma- avançou rapido e atirou rasteiro,
Ira, estiveram . fracos, deixando aumentando a di íerença : 3 x 1.
muitas vezes á solta os artilheiros Aos 3i! minutos Nicácío goleou,
paulainos, Luiz praticou .boas ele- após haver cometido visivel toque.
f'esas, sendo com Getúlio e Dinar- O tento teve a aprovação elo ar

te os melhores da defesa No quin- bitro, havendo a assistência pro-
teto atacante dois se souverarn testado contra essa decisão.

Festa da vitória AO lira
A diretoria do Lira 'l'enis Clube,

agl'a,decendo a contribuição de seus

:.tlétas qúe tanto es:türço empl'e

garam para a conquista do Cam

p.eonato Estadual de A1lelismo, irá
llOl1Jenageá-lüs fhüje em sua séde

�oclal, no alto da "Colina", cüm a

"F('�ta da Vitoria", cujo inicio e�-

tá marcado para às 19.30 horas,
(I SI'. Paulo Otto Scheidemantel,

campeão de arremesso de dardo e

''3Ilo pL'ocer do simpático grêmio
esportivo e ,I'ccreativo, teve a gen
tileza de nüs cOIl,templar com um

atencioso convite. Sümos g-ratos.

-,�------------------------------��---------------

Outro que perde a invdicíbítídade
Sábado úllimo, no estádio da F'I co ponto (lo venciclo foi marcado

C. D., prosseguiu o Campeonalo de por Abelar'do,
Aspirantes com a par,lida 'entre os

I
O� Cjuadros jogaram assim :for

(ju�dl'oS do Figueirense e do Olím- macio,;:
pico. O· cotejo ,desenrolou-se clfspn- Olimpico: Hélio, Didi e Eslüque;
ELnslíssilno. Venceu o Olímpico pelo Alvim, Itamar e Início; Sady, Edy,
ei;COl'e de 2 x 1, qu!)brando a inven- l\ieL'y, Gentil e Boie.
cibilidade que há longo tempo vi- Figueirense: Mafra, CasLiçal' e

nha mantendo o seu adversário. Os Abreu; Trilha, l\ey ,e Papico; Aqe-·
kntos do quadro vencedor füram larelo, Mil'inho, Gunter, Hamillon
de autoria de Gentil e Büie. O úni- e �-'reccia.

"

Venceu· o qlvi-negro
In iciando o segundo turno ,do

I
Fjglleirense e do Olímpico, vencen

Campeonato Infanto-J.uvenil de Fu- do o primeiro pelo escore de 2 x

tebol def1'Qntaram-se na preliminaJ' O.
de ,�ábádo último os quadros do

Factl trIunfo dos aSDlrantes

Pelo ·escore
Ante-ontem, pela manhã,' teye

,POL'
1 x O. Com a YÍLória do quadro

pl'osesguimento o campeonato In- hoquen'se, o Figueirense Ji.cou iso
fanLo-Juveml de Futehül, def['on- lado na liderança. O quadL'o \'en

�Hndo-se no estádio da F. C. D.

O�'
cedor Iil!tuou com a seguillte COllSti

esquadrõ'es, do Paula Ramos 8 d Lllição � Cyro, Sil "io c Elis-üíl'jO;
.Boraiu\'a, yen(',endo este' último Du.Lra, Tuca e Loureir'O; Armando,

� 'füjnllO, EnioO, Barata e Alceu.
I ' .

,

e Ivan; Benl.evi, Nicácio, Mandico,.
Fürnerolli e Lázaro.
Bocaiuva - Luiz, Dadica e Dí

narte ; Getúlio, Mafra e Pacheco;
Niltinho, Medínho, Américo, Arí e'

Careca.
o Juiz

D�eção de PEDRO' PAULO' MACHADO
.' .".

I

-Campeão . Estadual O" Veleiros
.

üa "Ilha
Individualmente venceu", ·Nelson Speganícz .

le iros ela Tlha, Coqueiros-, Praia lcampeonato
individual que foí

Cluhe e Iate Clube, triunfando o \·enciclo. pelo comandante Nelson

primei rn. A tarde realizou-se o ;"OOIl·flUlCZ.

...-.........•...............••......••••••••.." ...·-,·.....··.-.-.....·'·7;.-·...-··,·-..·-.-.-•••••••_-.......-

O Caxias apessou-se da
Dr. Aderbal R_ fia Silva

Teve lugar· ante-ontem, pela ma

nhã, a disputa do Campeünato Es

tadual de Vela, promovido ;lela Fe

deração de Vela e Motor ele �anla

Calarina e dedicaelo ao exmo. SL'.

Almirante Antão AI vares Bar-aba,
comandante elo 5° Dist rito Naval,
sediado nesta Capital. Concorreram
ao certame os clubes ci Ladinos Ye-

·taça
..

O. tarceira e decisiva partida

pe-Ilocal,
e o Flg'ueirense: elesta. �ap�

la posse da taça "Dr. Aderbal R tal, vencendo o conjunto JOlllV'L

da tii lva ' foi disputada ante-ou- lense pelo expressivo escore de

Lem em Joinvi lle, entre 'Ü Caxias, 1. x 2.
DR. miMAR CUNHA

Mais um anlversátio natalício
completa hoje o distinto esportisla iTM'.�·_·GR·ÃND'E

..

�pisEiNA·-PAR:.\O to;'·�·�
..

ct·�-���Hos da piscina de Ber-

conterrâneo dr. Osmar Cunha, fi-
'

BRASIL 1;111. onde se realinaram as provas
gura de destaque nos nossos meios Rio, 16 (Y. A.) - Está projeta- olimpicas de 1936, Não há no con-

eo:portivos, sociais e educacionais. da rara o. ,pl:óx:imo dia 19 a inan- tinenle nada mai1l belo, nem mais
PI'esidindo eom inteligência e gLlração da gl'ande, bela e mode- sólido, nem mai:- eJicienle, no g'e

aüêrlo a Feeleração A1I6tica Ca1ari- 131' piscina da ilha drus Enxadas, neL'O, elo que essa piscina 0Fmpi
lltnSe, o ilu&lre esportista tem idcalizada pelo capitão de. corvela ca, que está de�tiuada a tornar
sabido prestigiá-la to-rnando-a di�-I dr. Heri·bel-t� Paiva, esportista eI.e mais brilhante o. fuLuro da nata..

na de lodo� os aplausos, atL'aves anliga e larga atuação. nos es\)o1'- São brasileira, sob o contL'ôle didé
um programa ele l'ealizações notá-' ies nacionais. noLadamenle n05 es- to do Deparlamento de ESj}oL'tes.
veis; ao qual nõs rerel'imo� em 110S- j)ürles da MaI·inl1a. ,da Marinha.

::,a última ediç.ão. I:: a mais model'na e mais com-

Além ele dedicaelo funcioná L'io pleta piscina olimp·ica ela Amt>.rica
do Banco. do Brasil, o dr. OsmaL' do �lIl. enCfl1ltar:lO'l'a pelo lado' ar- ADfADA A "RODADA" DE ONTEM
Cunha é lenle. da cadeiL'a de Conta- Cjuilelün,ico e sob91'ba, pele lado DO TORNEro TRIANGULAk DE
bilidaele, EstratuL'a de Balanços e técnico, �endü superior à maiol'ia i VOLEr E BASQUETE
Moéda e Cr.dito da Academia ele elas pi�cinas olimpicas do munclo, I. Devido à deficiência de energia
Comércio. ele Santa Catarina. não se achando inl'eriüclmenle colo- �létrica na cancha do LÜ'a Tenis-

'�Ol' Lãü feliz ac?nlecünent�, Lerá; cada .a nenhuma dos Estados Uni- 'Clube, foi adiada para sexta-feira
tioJe o alllversanante ensejO de' dos da Améri,ca cio Norte.
�'eceber alllmerosas pL'ova� de admi- Mede 50 metros por 20 melrüS

próxirna, a "rodada" de üntem rio

Torneio Triangular de Volei e Bus
L'ação e apreço, às quais no,; asso- ::t pisci,ll,a olimpica da Marinha. C(lIete promovi.do pelo Ubiratan Es-
ciamos pl'azeirosamente, l'oí'mulan- 'Tem sete raias oficiais com apro- pl)1'te Clube.

.

:����::.�:.:�::.:.�:.�.::::.�.. .��n�!��1;,ei���im�i:�:Õ�t :��:s eI: [ _

duas raias neulL'as, laLerais, con1 1
ARTUR BOOS

melro. e 20 centimetros de profun- De1'l'ola do Gl'ênt.io em O/l,'I'Íliba
Fez anos ontem o valoroso es-

ciiclade e tem 1ôda a extensão ele TIealil\ando nova, exibiçã,o nos;

pOl'tista Arlur Boo�, um dos melho- gTumados paranaenses 'Ü Grêynio>50 metros, destinadas ao ensino.
res centl'O-médios da Capilal, ele- POL'tü Aleo"'rense foi derroLado an-t da na tação. j.; a l\nica piscina do
renelendo atualmente as cores do

mundo com essa caracteristica. lt te-ontem pelo Coritiba, bi-cam]Wã�
Avaí, campeão elo Torneio Munici- Jocal, pelo escüre de 3 x 2.intel'cs':=:ante salientar êsse fato pa-pai e vice-lídel' L10 campeonalo da

ra que �e reconheça, mais lima
capital.

"e7:, qlLe O urasileiro não é desli-
. Embora com atrazo, endel'eça- tuido de

.

espiL'ÍLo empl'eendedoL', ,Campeonato Cor'ioca de Putebol
mos ao Boas o� nosso.s CllllllJrimell- Hesllltados ela' rodada elo CeI"-desde que seus ellfQrços s.ejam de-

'

los, desejando-lhe peL'enes Jelicida- Lame carioca de futebol:'
des'. I vidamenle compreendidos, ampa-

_ Ilotafogo 2 x MadureiL\a Ol'ildos e eslimulados. oficialmente;
Flamengo 1 x América O
Vaseü 5 x Olaria 1

·BonslIce.sso 2 x Canto do Rio :(

Bangú 2 x: �ão Cristóvão 2

.."_ .•..._, ---_._----

Cm)tpeo-nato PaUl'ista. de F'lttebo�
Acusa,ram os resultados seguin-

t�,' a ródada do campeollatÜ'
paulista de futebol:
Coritia'ns !1 x Juvenlus 2

Palmeiras 2 x Comercial 1

São ra:ülo 2 x Pürt. SanLisLa o:

Ju\',ent\.Ls 2 x Jabacruara 2.

O CCLTias Aposson-se da. taça
_ •••••• 0"' ••••••••

DR. RAFAEL G CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
E'.scr;t{ r;,,:

nY 18 -

PU'! João Pinta
Fler ianópolis

I

I'

/
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Dr. Milton simonel, Pereíra .

Clinica Cimrgica .

Molestias de Senhoras

ClRURGIA GERAL
iDos Serviços dos Professores Bene

elieto Montenegro e Piragibe No

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

Rua Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES

Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade

CLINICA DE SENHORAS _ CJ�
RURGIA PARTOS

D.iagnóstico, controle' 'e tratamento

especializado da gravidês. Distur

irias da adolescência e da menopau-

118. Pertubações menstruais, .i:I�l't,

mações e tumores do aparelho geni
tal feminino.
Operações do ut-ero, ovários, trem
pas, apendice, hérnias, varizes, ele.
Círurgia plástica do perineo (ru
turas)
ASSISTENCIA AO PARTO E Ot'E-

RAÇõES nBSTÊTRICAS

Doenças glandulares, tiróide, ovã
rios, hipopíse, etc.)
Dísturbíos ner.vosos - Esterdlldade
_. Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tcl,
1.461-
Resíd. R. 7 de Setembro - Edil.

Cruz e Souza _ Tel. 846.

POLYDORO ERNANI DE S

THIAGO
'1tfé"dico e· pãrteÚ'Q

\

Hospital de Caridade de Flo

rtanópolis. Assistente da

Maternidade
Doenças dos órgãos internos, es ;le
eíalmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gían
dulas internas

CUnica, e cirurgia de senhoras -

Partos
lFlSIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL

ii10RARIO DE CONSULTAS: _.

"Pela manhã das -10,30 ás 12
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles 11. 18

Fone manual 1.702
RESIDÊNCIA:

Anuída Trompowski 62
Fone manual 766

DR.

Do

Clínica Médiea e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia _ Cirurgia Geral _

Doenças de Senhoras _ Partos -

Vias Urinárias _ Rins _. Coração
- Pulmões - Estomago _ Figado

Tratamento da Tuberculose

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. PLORIANóPOLIS

DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral _ Doenças de Senho-'
ras _ Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 _ Telefone 1.307

Consultas: ÁS 11,30 horas e à tar

de das 15 horas em diante

Residência: Rua Vidal Ramos n.

65 - Telefnne 1.422.

CIRURGIA GERAL -- ALTA CI- de 100 cm3.
RURGA - MOUSTIAS DE SE- VACINA .ANTI.,RABICA: Ampolas de 5 cm3.e de. 10-cm3 -e . .f.l'asoos'

, NHQRAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi- de 100 cm3. s

'

ema da Universidade de São Paulo, •

onde foi assistente por vário.. anos do Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relativamen-
Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio -te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atendeu-r Cdrrêia Neto
'Cirurgia do estômago e vias circula do. entretanto, a qualquer pedido dentro' do prazo mínimo necessarro
res, intestinos delgado e grosso, tirei- .

de, rins, próstata. bexiga, utero, ao p,reparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso-
ovários e trompas. Varicocele, hidro-

luta garantia de atividade máxima,
'.cele, varizes e hernas. .......

l:onsultas: Das 3 ás 5 horas, .. rua Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve-
Felipe Schmidt, 21 (âltos da Casa

Paraiso) , Telef. 1.598 terinários de grande eficácia, cómo: 'I'ernerjna (Buco-Vacina contra
Residência:: �':;:f.�1i�v7�/unior, 170; diarréia infecciosa dos bezerros), Sfilbestrol, e ainda, Vacina Contra a

Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc; __ .. .. _ .

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

Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten
derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en

Dr. Mário WendbaUeJi contrados na localidade de residência do solicitante.

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

do Brasil) ,

Médico por concurso da Assistên
cia a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex-interno de Hospital Psíquíá
trico e Manicômio Judiciario

da Capital Federal
Ex-interno da Santa Casa de lIL!.
ser ícór-dfa do Rio de Janeiro
CLiNICA MÉDICA - DOENÇAS

NERVOSAS
....Consultl5r!o : Edifício Amél!a
Neto - Sala 3.
R�idência: Rua Alvaro de Car

"all:io, 71L
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Consultório - 1.208.
Residência - 1.305.

----

Dr.: Roldão Consoni

Dr. Paillo Fonte.
Clinico e operador

Consultório: Rua Vitor Meirelea, 26.
Telefone: 1.405

C0II5ultas, das 10 ás 12 e daI 14 i.
U hrs. Residência: Rua Blumenaa.

22. - Telefone: 1.620

C1lnica médica de adulto. e criança.
Consultório - Trajano, 29
" Telef. M. 769
Consulta das 4 ás 6 hor..

Iteaidência: Felipe Schmidt n, J8.
Telef, 812

Dr. M. S. Cavalcanti
C1ÍDica exclusivamente de criança.

Rua Saldanha Marinho, 10
.

Telefone M. 732

roM!PJAN�� �E�'�<� �O� CONTRA
� ACCIDENTES DO TRABALHO A

SEDe: SOCIAl..:

PORTO ALEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.· 68 • t.O ANDAR

C"X� POSTAL. 583 - TELEFONE 6""0 - TELEGRAMAS: ,PROTECTORA.

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

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

Escritório Técnico
Cid Rocha Amáral
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs, interessados que.

I tendo regressado de sua viajem aos

Estados Unidos da América do Nor

te e países visinhos, o Dr. Cid Ro-

cha Amaral reabrirá seu escrítórío

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

rando continuar a merecer as espe-

ciais atenções de seus amigos e

clientes.
e vidros de 100 comprimidos de

Pedro Medeiros. Aqxiliar

·--I- ..-R.e-J.o;o-a"a--:.�--Prosre1so Ide JUGEND' 8}> FILHO .

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
.

'�EEMBOLSO POSTAL
Faça seu pedido por cart9 ou telegrama e pague

sómente quando receber.

I

..

N 31' cr$ 100.00 N 9 cr$ 26000

DIsper,tador de bol.o

ilumina a noite
Suis.o d. qualidade

Uma maquina fotografica
omericoIla d. focil

manejo'

Nossoli
I

relogios são acompanhados do. respectiyos certificados
d. garGlltia. •

fEÇAM-N03 CATALOGOS •• ENVIAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO
Preço Tiradente. 260Curit ba Porane{

Não perca tempo!
TeleFone para a Impressora Gra;aú Ltda. (telefone

manual 767), e o,nosso a�ente o procurará
•

para. receber

s.a encomenda tipo�ráfica, Serv iço Esmerado. Entre�a
imediata. Preços .... sem concorrencia.

Veterinarios
o INSTITUTO PINHEIROS _ (Caixa Postal, 163 - Florianópolis).

tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros

e Farmacêuticos, que está iniciando o lançamento de uma grande série

dêsses produtos.
Os primeiros ,já a venda, são:
SULFAGUANIDINA: Tubos de 10

e,60 g.
VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de

'"tOu cm3.

SóRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cm3.

VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 crnâ e frascos

FARMACIA ESPERANÇA
�

to l'arJU�.tIM IOLO LAU8
B.,. IHri ..............

..........d.aabI r ru - •••..,itIu - P....

••rtu - A� •• "1'NC1lL'
-.n.......... ex........"bda .. I''''� ........

Guia- do Paraná
Publid relação dos comerciantes e industriais com seus ende-

SEU RElOGIO PRECISA . DE
REVISAO? .,

N�SSA .OFICINA .. É ESPECIALIZADA
Nossos concertos são

garantidos 100%

ÓTICA MOD�LO
JOAO PINTO, 25 (Frente ao Tesouro

.

.

do Estad!)

Dr. Liodolfo A.6.
Pereira--

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

COlUltitui�ões de .ociedad..
e .erviço. corelato•• em geral.
�OrgQnizQçéà. contabei••

Regiatro. e *,a.rcae. di.pon'clo.
no Rio. d. corre.pondente.
Eaeritório: Rua Alvaro de

Carvalho n, 43.
Das 8 à. l� hera••

T.I.fone 1494 .

TERRENO

Vende-se um à rua Irmão Joa

quim, nesta Capital, medindo 10x40,
por Cr$ 25.000,00.
Tratar à rua Vital' Meireles, n,

Dr. Antônio
Modesto

Formàdo 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:

HAlOS X
RADIUM

RADIOTERAPIA
Exames radiológicos do Es

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

liares e Urinárias.

RADIOTE�APIA dos Tumores
_ Câncer _ Inflamaçêes -
Doenças da pele _ Hipertiroi
dismos _ Reumatismos -

Disturbios da menopausa-etc.
Atende diáriamente no HOS-
'PITAL DE CARIDADE.

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

reços.
Cada guia é vendido acompanhado de um mapa rodoviário

Paraná e Santa Oatarína,

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

RepreseDta�ões
do

OU Pracista

Ouçam, diàriamente, das 10 às 14 horas, as audi,ões da

ZYH -- fi Radio Difusora de Laguna,
970 kilcciclos onda de 300 metros.

Laguna Santa Catarina _ Brasil

I '�A' ·IA·".1.-rAt.' rflllr..
Fabricante. di.tribuidore. da. afamada. con-

I• '11 '11 fecçõ•• -DISTINTA- • RIVET. Po••u. um gron.
d••ol'tim.nta d. crasemira.. ri.cado.: brln.

I
bana e barato., olgodõe., marina e a.lamenta.
para alfaiat•• , Que recebe di ...tamt!lnt. doe

-

Im.Jhor.. fdbl!'lca.. A 1,;(1.11<'0
•A CAPITAL- ahama a at.lftgl!o doa Snr., Corn.ral...t•• do tnt... ior no ••ntido d. Ih. fa•• r.m 'Imet

vt..lt.,. "' ....
'.... ,. ',lt/ -f",tuo,_.nt sua. aompl'o•• MATRIZ em Florto,,6polill, _ J:'TT IAJS ora BI"rnenou • r..aje••

--------..�--..--.._,------------..------._--..--..------......__ DB .. .._

Oferece-se para Laguna e Sul do

Estado, ofertas com detalhes à

Caixa Postal nO. 109

Laguna _. Sta. Catarina

O TESOURO
.

Da inatrmção está ao aloanel
de todos. Dá asse tesouro ao teu
amigo analfabeto, levando-o a QID
curso de alfabetizac;;ão no GrUPQ
Escolar São José, na Escola Indu...
trial de Florianópolis ou na Gate.
i I'::l I Metrúpolitana.
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Conferências do f r •

Migu�IIUzzo Junior
Deverá chegar a esta Capital no

próximo dia 20 do corrente, o Rév.
Dr. ;Vliguel Hizzo Jr., Secretário
Executivo do Instituto de Cultura
'Religiosa, Diretor d,.e "Unitas", .re-

barra de São João, onde nascera no

vista de cultura e atualidade, autor dia" de janeiro de 1857, faleceu
'de várias obras, conferencista 'de o poéta Casimiro José Marques de

��;���l��.inten1acional e já nosso co" Abreu, patrono da cadeira n? (i ela Assumiu o cargo de
No. mesmo dia ele sua chegada Academia Brasí leha de Letras:

realizará uma conferência SOi,,-:; - em 1825; a Inglaterra reco- O,·retflr do DEER"Gandhi, sua vida e influência", as nheceu a l ndepeudênoia- elo Brasil;
20,00 horas, nos amplos salões do

_ 'em 1869, os paraguaios 1'0- O xr. engcnheiro Ncwton Costa,
"Democrata Clube", gentilmente c:- recentemente nomeado para e xcr-

dido por sua digna diretoria. ram desalojados do Passo _o{rapi- Cl'll, em comissão, o c:lI-go de Di re-
Em sendo a conferência do Jlus-: Ligo pelo então Coronel João Nu- tor do Departamento Estadual de

tre 'visitante, de caráter SÓciO-ClIltU ries tia Silva 'I'avares (mais' larde Estrudas de Rodagem, teve a genti-
ral, é a entrada franqueada a todos , lcza dc comunica r-nos haver assu-

quantos o queir-am. ouvir. Brjgude iro e Barão de Jtaquí) : mido, cm data de 12 do cor-rente,
No dia seguinte e "linda ;1" mr-s- - em 1836, 110 Rio de Janeiro, aquelas funções, no desempenho das

mo local haverá outra conferência. nasceu Benjamim Coustant. Bote- quais desejamos que seja f_e_l_i.. _Z_.__ Joa-o IleaAntH' ra 'cuio tema daremos a conhecei', pos- lho ele Magalhães, í'undador da Re- lisivelmente, nossa próxima edição.
Em outros dias o ilustre conf'e- pública. proclamada a 15 de no- Cami.... Gravata.; Pilame, da flQn'ha'rencista dissertará sôbre têmas re- vernbro de 1889. Faleceu em 22 de Meia. d.. m'elhofel, pelo. mo "

i-e, o qual com invulgar br ílhan- Iigiosos, na Igreja Cristâ Prebisl(;- janei�o de 1891, no posto de Gene- oore. preço. 16 n-. CASA Mlf Havendo dedicado longos ::W()S de"
-Lismo descorreu sob o tema ";VIor- riana, sendo a entrada franca, tam- 1

CELANEA -'Ru�-'-' M--, .., sua nobre existêt:ICÍa ao sel'viço pú-ral de Brig'ada do Exél'eiLo BI'asi- .• -

talidad'e Infantil", sendo aplaudi- b""!'lén.l•.IIIII IIlII .-:...__
blico federal, o sr. João Alcântara_

dissimo ao terminar .sua palestra. T" I
)

t·d
jeiro.

"barrigas-verdes, escrevendo ":.llll da Cunha, que é atualmente o Dire--

E 'd L b' I P 1-" e egram�1 re I O\! A DATA DE HOJE RECORDA-
se'c"lo da Ilossa 111'sto'l-l'a militar tor Regional dos Correios e Telé--

�m ,seg'Ul a am em pe a l'e eI- � � NOS QUE: •
-" grafos, conta longa e notável folha'

tura Municipal, foi feita farta dis- N� Repartiçã Telegráfica local com páginas de heroismo, re�igna- de seniços prestados ao país, com
1 t'dt t I

- em 1632, nos arredores ele .

t
. .•.

d f
- Atribu ição de merendas, a mais de ac Iam-se re 1 s e egramas para: _.

ção, disciplina e galhardia"; m eIra consclencla a -unçao. n.

, mil crianças, -sendo 'em s,eguida, OUo Gomes Cl ndes, Nair Taulois, Recife, os holandeses fizeram as
� � em 1813, tomou posse cO I! l(; su� carreira, porisso, tem sido das:

, Istina Pereira, Fel'nanao Castro, primeii-as escaramuças, ,seI'Ido fe- mais brilhantes, havendo-o creden--encerrada a sessão, pelo sr. Pre- Emprêza Gráfica Cruzeiro, Dina de ' G'Ovema.dor e Cápitão-generí'1 da ciado ao respeito geral de seus coJe-
feilo Arnoldo Souza, que agrade- Araújo, Luci Furtado, Maura Ma- rido o Capitão Estevão de Táv0.-

Capitania de São Pedro do Hio gas, a estima de seus subaltenios e--

(}('u o comparecimenlo do Reveren- fra,'Maria Júlia Nunes, Silvia Melo, ra;
Grande do Sul, D. José de Castelkr à admiração e confiança do Govêr--

clissirno Frei. Placiclo, Vigario da Adélio Coelho, Mário Mafra, Tte. em 1739, em Lisbôa, nas 1'0-
C' C I V

no.

Milton Cesar Oliveira, Comissário, .' .

f
Branco >orrela e un la ascont::c- Coestaduano ilustre, tem-se feito",Pal'oqLII'a, dema]:s allloI'I'dades, mem guelras da Inqlllslçã'O, oi queimad() A d d F'

.

(' .

Emmanoel, !\1aria Amorim, Tupy los e SOUZa, Con e a 'lguClra. :;-0- pOl' varias vêzes, distinguir com a _

bros da Camara Municipa I, funcio- Costa. Ayrton Andrade, Oswaldo o poéta brasileiro Antônio José da
vernou até 22 de Setembro .de 1820. 'investidura em importantes' comis

'll-ari,os, a Lo.dos os pais das crianças Bopre, João L. da Si 1 va e Ajusta Silva, que nascera no Rio' de Ja-. r" t ,o sões do Estado, 11avendo sido eleito,.
Silva FOI quem, rep� lU vl,tonosamen _e "I por várias vêze'S, para, mapdatos de--,"'li 'pr,esenLes, e espeei'almente aos

. neiro em 8 de Mai'O de 1705, tendo d
..

d t d A..

seglln a lnvasao as r-opas e .,-, que se desempenhou com inexcedí--
drs. Laurindo BenDni Ribas e Da- eh

' igúal destino, no. mesmo dia, sua
drés Artigas em Missões (181[1). vel espírito ,público e brilho. Ago---

nilo Freire Duarte, Diretor e me- « acaras 'e genitora Lourença Coutinho e slla
bem co].;,o a última invasão do di- ra mesmo, ni!- Câ�11ara Municipal ca�

dica, respectivamente, do Depar- qU-lnta-ls,,� ,

esposa Leonol' Maria de Carvalho. ,.
be-Ihe uma cadeIra na bancada do

tador Jose Arhgas, alcançando ;1 P. S. D., em cuja chapa foi.efeito e"'Lamento de Saude do EsL.ado, pela Poéta comico, foi 'O autor da co- ,

T b' ,.,I- deçisiva vitoria
_

de aquarelll n, entre cujosã l�embros tem. degnifi--'''olaboI'aça-o ,sincera, nas mencio- Hecel1Jemos o número ,de 15 de se- média "Guerras de Alecrim e M::t- d f d I t d'"

em 22 de Janeiro de 1820, pond0 ca o o su!, glO •

o seu e el ora o.

nadas solenidades. tembro da interessantíssima 'revista gerona"; d
.,

B d O· ..
, O SI'. Joao Alcantara da Cunha faz:

'-
. termo ao Oml11l0 na an a nel1-

anos hOJ' e _ e o ensêJ' o, em que se,-,,Dia 16, a Prefeitura, proporcio- agrícola Brasileira CHACAHAS E - em 1763, D. Antonio'Alvares
, . tal do ·Uruguai; o conde da figllei- rá alvo de justas demonstrações ,de -

nou, ainda" a todas as ,crianças, QUINTAIS, editada em S. Paulo, ,da Cunha (Conde da Cunha), to- •

d
.

d 1 t b'ra nasceu em Salvaterra de Ma,gos apreço e e amlza e, va e am em,
uma sessão cinema'tografica, no ininterruptame,nte, desde 1909 sob mou posse como Vice-rei do Bn'-

a 5 de Fevereiro de 1788 e falect'll para que lhe consignamos, nestas Ji-
"Cine Ra.já", de S. Jose, com films a direção de Amadeu A. Barbiellilli. sil, exercendo esse mandato até 17 nhas, com a nossa admiração. os:: c

em Lisbôa a 16 de Março de 1872; nossos.votos de feliz aniversário.'escolhidos para o mesmo fim" e Apresenta este número do mais de Novembro de 17670 Foi o c1';a- "
- em 18.)2, na� Vila do Socnr:'O,facilitando, nes.se mesmo (']ia, con- util mensario publicado entre .:nós, dor do· Arsenal de Marinha e do

, Sergipe, nasceu Antônio Enéas Gu:;-dução a Lodos os alunos do curso 'HH <páginas ilustrádas em preta e Trem de Artilharia' (mais tarde
tavÇl GaIvão, mais tarde Marecha'� eNormal Regional, anexo ao Grupo cÔl'es, com cerca de 60 artigos ori- Arsenal de Guerra), fundador do Barão do Rio Apa.

_______________-.' ginais assinados por técnicos de re- Hospital dos Lázaros. Foi quem '

André Nolo Tadasco
conhecido valor do mundo cientiJi- conseguiu expulsar d'O Rio Grand,� J� -_-------__

co nacional. A inaioria dos artigos do Sul os hespanhóis;
é em �esposta a constlltas dos leito- - �ll1 1816, o General João (�e

I'

IIOntem e boje, O Dia do Funcionário Públiclna passado .

18 DE OUTUBRO Sessão solene no Teatro Alvaro de Carla--A data de hoje recorda-nos que'
- em 1517, em Portugal, nasceu Ibo.-Baile no Ulube 12. de �gostoManoel da Nóbrega; BRILHANTE REUNIÃO DO CLUBE "12", E OUTRAS COMEMORA--
� e'm 1570, no Colégio das Je-

ÇõES ESTÃO PROGRAMADAS
suitas, faleceu o' padre Manoel de. O dia do Iuncionário público será condignt�nte comemorado lJC�-
Nóbrega, que vivia no Brasil des- -

ta Capital, havendo para 'isto, o Clube dos Functonár ios Públicos Civis,..de 29 de marco de 1549;
feito uma reunião e tomado todas as providências necessárias, riomeau=

- em 1629, .ohegou ao Recife,
do comissões para as festividades do grande dia.

Matias de Albuquerque, iniciando
Haverá uma sessão comemorativa 110 Teatro "Alvaro de Carvalho"._,

os preparal ivos para a defesa de
a tarde daquêle dia, isto é, no dia 28 do fluente, das 1G ás 17 horas, l'a-

Pernambuco, assumindo o comando
laudo por esta ocasião, um orador dos funcionários municipais, outré-

das tropas con tra os holandeses
dos estaduais e ainda outro dos federais.

-

até 30 de novembro de 1635;
-

.

Á noite, grande "soirée" no Clube "1.2", C'Oll1 um "show ", (IUe cst,í:
- em 1776, no Rio de Janeiro, �

nasceu João Alves Carneiro, cirur- sendo organizado a capricho e que promete alcançar pleno exitn..

gião pppular 'e prtncipal fundador '. A orquestra exclusiva do Cluqe, fará música durante a "soirêo'";

ela Sociedade de Medicina do Rio tendo sido, tanto os salões do veterano Clube, C'01110 a orquestra, pOS,,:

tos á disposição das comissões, pelo sr. Solon Vieira, deligente e amá-

vel Presidente do Clube.
de Janeiro, vindo a falecer em 18
de novembro de 18�7;

- em 1798, faleceu o i lusí.re
�'allli�ta dr. Prancisco .T.-::�é de J �

cerda e Almeida, quando governa
dor cio Rio de Sena, na Capitania
de' Moçambique;

- em 1860, nas pr-oximidades da

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

Florl8116po11s, 19 (ie Outubro de 1948

«O ESTADO» nos Municipios
De São José - A semana da criança

Patrocinado pela Prefeitura Mu

mioipal de São José, com a cola

boração da Inspetoria Escolar,
Grupos Escolar" Prancisco 'I'olen
tino" e N. S. da Conceição", doe
S. José, foi comemorado condi

gnamenLe "A semana da Criança" na
. referida ci dade de S. José, com �

E. Francisco Tolentino, para visi
tarem a Exposição, em Florianó

polis, em comemoração ao 2° Cen
tena.rio da Colonísação .Açor ianà,
em nosso Estaelo. '

.seguinte programa : - Dias 13, e

H, houve, nos Grupos em ref'e

tenc iu, palestras relacionadas com

o ato em comemoração, .sendo exi

hido filmes educativos, no Grupo
Escolar Frauoisco 'I'o len í

ino, for
necidos pelo Departamento de Edu

cação. Dia 15, da mesma semana,
as restas em re ícrcncla tiveram
inicio ás 8 horas, com lima missa,
celebrada na Igreja Matr-iz, assis
tida por lodo o mundo iní'antil

Joséfense, bem como, aulot-ldadcs.:
f'uncionar ios e ° - povo em gern l.

A pós ,i1 missa, toclos os presr-n: r-x

� mesma', dír igjrarn-sc ao T,'at"')

Municipal, onde o Prel'e ito sr .. -\1-

noldo Souza, acompanhado rias

autoridades, tomando assen lo á

mesma, abriu ,a sessão, dando, .ern

seguida, a palav,ra ao ilustre fa
cultativo dr. Danilo Duarte Frei-

I
I

res da tradicional revista que é um

repositório de 'ensinamentos de i!.lte
resse agricola, assim como uma lei
tura instrutiva para os amantes das
Ciências naturais.

Deus Me'na Barreto, venceu o cO"'1-

bate travado em Ibiraocaí contra o

Coronél José, Antônjo Berdun, rl0
Exército do General Artigas, qne
comandava 800 entrerianos, sentlo
300 ,de infantaria 'e 500 de cavalaria,
enquanto Mena Bareto tinha it�
suas ordens 510 soldados, sendo

Iminração para 320 dq cavalaria miliciana e volun-
� tários \d'O Rio Grande do Sul, 150

a Argentina granadeiros de Santa Catarina, ro-

Buenos Aires, 18 (D. P.) _ O mandados �elo então Major Camil_o
chanceler espanhol Martin Artajo Machado BIttencourt, alguns. arh
terminará_ esta tarde a sua visita

Ilheiros comandados pelo Alferes
iI ,A:rgentina� <?om a assinatura. de Rêo:o Capistrano que se cobriram
vanos convel1lOS, entre os quaIS se ",. '

.'- .

destaca o relativo às imigr1i.ções. de glonas. Eram os llltrepldo�

C,,,, CATARINEHSl
O[ TRANSPORTES AÉREOS lTDA

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

CG.rgas -- Passageiros
-- Encomendas

Inlo rmacões:
,Praça 15 de Novembro,

22 - 2° andar.
TELEFOlvES

.
De dia: .1324 e 1388

De noite: 1483 e 1536

Telegramas "C/TAL»

IPETIDLIII
(IIIRI[II.
�

10l<lrCO CAP�L��'
pOR'-�x'�dfN(dA

'

COURA' CASPA,

QUEDA nos CA

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

a apresentação ao ;)(1- .

edição de grande atloa�
Nêsse dia, ainda haverá" Piela prímelra vez,

blico, do moderno jornal do funcionár'io, 'numa
tívo e esmeradamente organísada.

Inúmeros intelectuais desta Capital; darão suas colabor-ações para:"

o jornal" que iniciará Sl� fase, pugnan?o pelos interesses da coletivida-

de burocrática.
Por tudo isso espera-se que o DIA DO 'FUNCIONÁRIO, seja bri lhan- .

te e digno de sua laboriosa classe

Dr. Jorge Lacerda
Em visita de despedidas a esta:

redação, honrou-nos ontem sua pa-'
lestra o sr. dr. Jorge Lacerda, bri-
lhante confrade do Rio e represen
tante do Exrno. Sr. Ministro da JllS�
tiça no Primeiro Congresso de Bis-
tór ia Catarinense.

O dr. Jorge Lacerda, que é nosso

conterrâneo, ,ontem regressou á Ca--
pital Feqeral, via aérea.

Se ricos quereis ficar
De modo tacil eleg81�i
Fazei hoje uma inscflçao
No Credito Mutuo Predial

FRECHANDO ...

Vasado em português dos mais frágeis, o sr. Barros Lemos,
na sessão de 14 do corrente, na Assembléia, proferiu, soluçante,
um discurso, de acusação a todos os pessedistas ararânguaenses.

Acusar é facil. Dificil provar. E 'Por isso o deputado come

,çou pelo mais geral possível: Diz o povo de Araranguá, .. Sem

pr�, CJ_jle faz uma afirmação mais grave, pospõe uma ressal'va:
segutfdo me parece, dizem, informa a vítima, sabe o Prefeito"
ouvi dizer, cons.ta: constam, etc. etc... ! .

A falta de Ioglca leva o orador para estes disparates: espan
cou-se um operário por ser comunista e, 110 entanto, o comunis

mo 'encontra clima propicio ao seu desenvolvimen�o, em Ara

ranguá, com a complacência ,das autoridades, "algumas das,

quais ,stdopeitas de exercerem atividades extremistas não só per

mitindo propaga�da em muros de suas propriedades como ain

da convidando conhecido comunista da localidade, para orador

de festividades ,cívicas".

Que diabo daquilo é isso? Que coisa é essa de perseguirem
e ao mesmo protegerem os comunistas?

.

Porque o sr. Barros Lemos, ao invé� de VÜ' sustentar infor

mações ,de terceiros, agarra-se ii imunidades parlamentares pa

ra fugir iI responsabilidade. Certo seria, se convencido de não

estar mentindo, pedir, como cidadão, um inquérito. Pelo menos,.

assim, se provada a improcedência das suas denúncias tipo diz

que-diz-que, aos caluniados restaria o direito de pro'Cessa-lo�
Ao sr. Barros Lemos ficaria'muito elegante ol'erecer às suas

vítimas, igualdade de condições ...
Guilherme Till.
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