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A· professora Antonieta de Barros apresentou, ontem, na Assembleia tegistatr;il";"!��·ml'á.fs umt:-:Jm»t:iP�

'. tante proieto-de-�ei.-Gessa o· débito de empréstimo ordinário OU' rápido por morte;. ,- ':,"id'i>

do funcionário devedor.-Seouros de vida em grupu.-

Dando sentido moderno
,

a

•

«<A vida terá um 'outro sentido, .

mais elevado e neríeítn, corriginmo-se os desní-
•

da Íortuna, quando homens atentarem necessidade deveis os na
,

deixar de ser EU, para ser NOS»·
,

\

A professora Antonieta de Bar- ainda em débito para com o Mon- . Pedí a palavra, a: fim de justif i

i'QS, nobre representante do P ,S.D.. íepio dos Funcionários Civís do cal' o projeto-de-lei que enviarei à

ma Assembléia Legislativa do Es- Estado. Mesa.

tado, apresentou, ontem, naquela Damos a seguir o belo discurso Versa êle sõbre o Montepio dos

Casa, mais um projeto-de-lei de com que aquela ilustre parlamentar Funcionários Públicos do Estado,

expressivo sentido social, visando a justificou o seu importante proje- que se -regula pelo Decreto de?9
:previdência em favor da família to-de-lei á Mesa: de mai-o de 1934 e pOI' grande nú-

-dos fundonários que falecerem "Sr. Presí dente : mero de decretos, com que o Govêr-

no lhe procurou corrigir as def'i

ciências e atualizá-lo.
No ti-abalho que vamos apresen

tar à .oonsideração da Casa, procu
ramos oonsolidar tôda a legislação
sôbre ·0 assunto, acrescentando al

guma cousa que julgamos necessá

ria e oportuna.
É sôbre as medidas que introdu

zimos na lei, que queremos refer-ir

nos, neste instante:
O capítulo dos emp.réstímos me

receu-nos algumas modificações. É

que, Sr. Presidente, sempre nos

preocupamos com os desequilíbrios
financeiros que a morte acarreta
nos lares, onde a fortuna não sor

ri, como são, .em geral, os dos fun
ci-onários. E a vida, a nosso ver, Sr.
Presidente terá um outro sentido,
mais elevado e perfeito, corr ígin
do-se os desníveis da forturra, quan
do os homens atentarem na neces

sidade de deixar de ser eu, para
ser lIÓS.
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Com o mais elevado .

espirito
-

Cívico'
o Ministro José Linhares, presidente de honra, e demais membros da Comissão Promotora

Semana da Dernocrccic, dirigem-se ao Governador do Estado, pedindo o seu apôio
e cooPeração às celeqrações de 29 de corrente.

o 'sr, dr. José Boabaid, Pre
sidente da Assembléia Legi!lla
tiva no exercício do cargo de

Governador do Estado, rece

beu o seguinte telegrama:

"Rio, 16 - A Comissão Pro

motora da Semana da Demo

cracia, reunida para comemo

rar com o mais elevado espí
. rito cívico a data de 29 de Ou--

tubro, que marca a reconquis
ta dos direitos de�ocráticos e

a volta ao regime da ordem e

da lei e a restauração do go

vêrno constituido pela vontade
soberana do povo, tem a honra

'de apelar para V. Excia. pelo
seu apôio e cooperação. Afim
tle que tenha a efeméride a de

'Vida repercussão e alcance

cívico em tôda a Nação soli-

citamos permissão. para suge-

rir
.

ao eminente 'Governador
-encarecer a todos os prefeitos
-e ás câmaras municipais do

/ grande Estado a elevada sig
nificação da efeméride, solici

tando-lhes comemorações lo

cais no sentido da participação
de todo o Br-asil nas homena

gens à grande data da recupe

ração democrática. Atenciosas
'saudações. (aa.) Ministro José
Linhares, Presidente .de luJn

ra; ministro Lafaiete de Anrlra-
4e, dr� Edmundo de Miran
da Jordão, ministro Afrânio

,Costa, ministro 'Geraldo Bezer
ra. de Menezes, desembargador
Saboia Lins, drs. Odilon de
Andrade, Odil�n Brag�, Pedro
Calmon, Luiz Gallotti, Harold'o
-Teixeira Valadão, Arnaldo Me
deiros da Fonseca, Aloisio de
Castro, Raul David Sanson
Hortêncio Lopes, José Carlos d�
.Macedo Soares, Otávio Reis de
Castanhedo Almeida, Herbert

! Moses, Antônio 'Carneiro Leão,
Eduardo Castro Rebelo, Silva
di Lodi, Alfredo Monteiro
Ariosto Pinto, Eduardo Pedrei:I
ras, Alcides Lins, Arí de Azeve-
do Franco, Solano da Cunha,

Assim ti que elevamosa taxa dos

empréstimos ordinários de 8%, pa
ra 10%. Dois por cento a mais de'

que a alua)'. E o fizemos, para que
ésse excesso, à maneira como fa

zem as instituições de prevídên
cia; constitua uma conta especial,
sob a rubrica Empréstimos deser-

F
.

dOI" P J J F J r� o (.,os. Morto () fUnÇiQmí.�jü".quebtenharancrsco . e rverra .ass0'S; i va. , . ernances ....,...utQ,. ,j;-
� ,

" � feilo empréstimo ordinário u rá - Atentamos, ainda, no caso dos
Otávio da Rocha !\1iranda, Arí

'[
cal' da Cunha, Juvenal Murti- '

pido e não o tenha liquidado', a; ra- beneficiàuios. Irã cQntribui ntes que
de Almeida e Silva, Targíno Ri- nh o Nobre, João Borges Filho,

.mília nada ficará a dever ao Mon- não têm nenhum dos beneficiários
beiro, Mauricio Joppert da Sil- e Antônio Franca F'ilho".

I
... tepio, uma vez que os Empréstimos de que trata. o decreto 31' de

S
'

d
.

D
I �. desertos cobrirão o saldo devedor. 29/5/3"1, mas que criaram uma

, em.ana a ernocraCla Não perde o Montepio, não se aflige criança e, se não podem adotá-la,
a família, pela subtração na pen- nada Ih e deixarão porque a lei não

são, que deve reéeber. O ernprésti- prevê esta hipótese. Daí o § iOdo
mo de previdência, que soluciona art. 18, diz: Na falta dos beneficiá

o problema da casa própria, para rios de que trata êste artigo, pode
os f'unoionários, em geral, absorve rá o contribuinte, em casos espe ..

quasi completamente, a pensão, 11jl ciais e ;3. [uizo do Governador do

caso de falecimento do mutuário. Estado, instituir um beneficiário.

pedida
I

de intervençãl no Piaai
Enquanto isso, desde ontem, en-I

ao relator ministro Anibal Freire, a
contra-se em poder do procurador fim de ser o caso submetido à apre
geral da República a representação ciação do Supremo.
firmada pelos desembargadores do Os desembargadores em sinte- :

Piaui -sôbre o pedido de intervenção se, alegam que, desde j�nho do cor ..

federal no Estado. O senhor LuÍz rente ano, não recebem seus ven�

Gallotti, ainda esta semana, opinará cimentos a"sim como os juizes, cuja
a respeito, fazendo voltar os autos situação é angustiosa, pois são todos

pobres, afirmando o govêrno que
lhe é impossível remediar a situa..

ção, por causa do desequilíbrio entre
a receita e a despesa.
Acrescenta a representação que

a situação ainda mais se tem agra
vado com o estado de insegurança.
Elm que se encontram os 'magistra
dos, citando, entre outros casos, o

acontecimento com o juiz de direj-·
to de Paulista, agredido na via pú
blica pelo delegado de polícia 10�l'Il,
que o esbofeteou.
Refere-se ainda à nomeação de

elementos da Força Militar do Es
tado, acostumados a desmandos.
para os cargos de delegados de polí
c�a, e aos entraves postos pelo gó
verno do Estado na execução .ia
missão dQs juizes, designados p:1 rs
apuraI' certos casos. Conclui POI'
pedi!' a inl:ervenção federal para que
se restaheleça no Estado o livre
exercício do Poder JllrlicÜírio.

da

Sob a presidência do sr. Governador José Boabaid, reuniram-se O!1-

Lem, no Palácio do Govêrno, os Secretários de Estado afim de organizar
o programa de solenidades da Semana da Democracia.

Na Assembléia· Legislativa
Três importantes indicaoões. - Comis-

são de inquérito.- Outras DO tas.
.. Três importantes indicações fo da U. D. N., face ao disposto no art.

ram apresentadas ontem, em ple- 18 da Constituição Estadual.

nárío, na Assembléia Legislativa do
Estado. Partiram tôdas de mem

bros da bancada do P. S.. D. e ro-.
ram as seguintes: uma. sôbre o

combate à tuberculose, justificando-

Daí o artigo 47 que obriga 'Ü' segu
ro imobiliário. E fomos além, Sr.
Presidente. Na hipótese, de o mu

tuário falecer no período de ca

rência, do seguro de obrigação imo
hilitár ia, a taxa dos juros do em

préstimo será extinta. O Montepio,
assim, não ganhará, mas não per
derá também, Receberá o que em

prestou, tão sO�·ente.

Te)' uma casa é .um sonho de tõ
da gente. Mas acontece que, muitas

. vezes, marido ,(> mulher são runcío
nários. O empréstimo a que cada

um tem direito, não chega, para 3J

compra da casa. E a família não

tem o seu této próprio, porque a Iej

não permite unificar os emprésti
mos, para a compra do imóvel, que
será o da família. Isto, também,
procu ramos cctrrigir.

Outro l)OlÚO de que tratamos, Sr',

Presidettte, foi o do seguro em

grupo. O seguro de vida é, em ge

ral, uma preocupação para os que
têm Iam í1ia. Os que têm pequenos
vencimentos, não só se preocupam,
como se torturam, porque o seguro
de vida índividual é pesado, para
as bolsas anêmicas. Daí termos

pensado no seguro em grupo, cujo
pagamento em prestações mensais,
resolve o problema. E, Sr. Presi

dente, posso testemunhar que, aso.
.

sim, é, porque, quando dirigia-
mos o Instituto de Educação
estabelecemos esta modalidade de
seguro para os lentes e f'un

-cionários, e a morte de um

dos f'nncíonários veio provar
nos o acêrto da. medida, uma vez

que a ramília pôde' fugir ao dese

qui líbr io financeiro' que acompa
nha o- Imo, nos lares pobres.

Há, ainda, Sr. Presidente, outros
pontos de que tratarei, quando da
discussão da matéria para, no mo

mento, não cansar a delicada aten

ção dos que me dão a honra de es

cutar-me.

Em outro local desta folha, com

o merecido destaque, publicamos,
hoje,' a integra do discurso em que
a professora Antonieta de Barros

justificou a' indicação que enviou

Oà Mesa.
Em nossa edição de amanhã, da

remos publicidade, também, ao pro
[eto-de-lei apresentado ontem pelo
sr. deputado Lopes. Vieira, com a

respectiva justificação que S. Exa.

aduziu, bem como ao discuso e ii

indiCação do sr. deputado Heitor
Liberato.

.

a o respectivo signatário, sr. deputa
do Heitor Liberato; outra, sôbre
matéria do Montepio dos Funcio
nários públicos, tendo-a justificado
a sua autora, sra. professora An

tonieta de Barros; e finalmente a

terceira, de autoria do sr. deputa
do Pedro Lopes Vieira, versando
sôbre isenção de impostos e taxa ..

de transmissão de propriedade pata
os funcionários civis e os milit2,

res, federais ,est�uais e munici·

pais. "�Gandhi, sua vida e influência"

Passo, pois, às mãos de V. Excia.,
para :Os devidos fins, o p,ojeto em

aprêço".

4 conferência do dr. liguei Rizzo Junior
Estiveram nesta rêdação, oonvi- d.ade do sensü moral", nos salões do

Na ordem�do-dia, o sr. deputadu
Raul Schaefer ocupou a tribuna,
para falar oi, respeito do projeto
31-48; sustentando o seu ponto-de
vista vitorioso logo após.

dando-n:os para assistir-nos ;à �érie Clube "12 de Agosto" ás 20 horas.
de' conferências que o Dr. Migu.el A conferência de hoje será pre
Rizzo Jr. pronunciará nesta capital, sidida pelo sr. deputado Coronel

-o lideI' da maioria, sr. depu-' a partir de hoje ás 20 horas, quan- Pedro Lopes Vieira._
tado Nunes, Varella" .em reqtlcl'i- do falal'á, sôbre "Gandhi, sua vida Ainda no dia 22, 6a feira, no

mento enviado à Mesa da Assmn· e influencias", nos salões do "De- T·eatro "Álvaro de ·Ca�valho, será
bléia lJeg�slaÜ'va!, lin,diccm 'os srs. mücra.ta Clu'be", os srs. Revs. Abel proferida conferência sôbre têma a

deputados Armando Calil Bulos. de Siqueira Furt3Jdo e Isaar Carlos ser anunciado, previamente e ,será
Cid Loures Ribas e Orty de Maga- de Camargo, e srs. Dalmiro

cal-J
presidida pelo Sl\ Prefeito Munici

lhãe.s Machado para, integr�ndo a. td�a
de Andrade e João A. Senna. paI, Dr. Adalberto Tolentino de

Comissão Parlamentar ·de Inqué�i- AmanlJã, ü 'ilustre conferencisla Carvalho.

I to, consoante o pedido da bancada dissertará sõbre o Lêma "Relativi- Entrada Franca.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�Horárío
Segunda-feira

PANAIR - 10,46 -'Norte
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PANAIR - 13,50 -' Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

lfOl'te

Terça-feira
.

-\ IR - 10,40 - Norte
"IIZ"�IRO 00 SUL - 12,00

fiorte
VARIG - 12,30 - Sul
PANAIR - 13,50 -. SlII

Quarf;�feira
PANAIR - 10,4p - Norte
CRUZEIRO DO SUL - 11,00

fiorte
VARIG - 1UO - Norte

. PANAIR - i3.50 - Sul

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

, VARIG - i2,36 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,6�

fiorf.e

Cl\UZEIRO DO SUL - 15,30
!ul

Sexta-feira
CRUZEIRO DO StJ:(_,

�orte
PANAIR - 16,40 - Norte
VARIG - 11,40 - NOrte
MNAIR � 13,5' - Sul

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

"orte
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PANAIR - 10,40 - Nort'e
GRUZEIRO DO SUL - 11,00
PANAm - 13,50 Sul.

7,20

utetsO

90,00
45,00
25,00

Tudo f'azer, péla grandeza do

Brasil, é dever 90 bom brasileiro,

" r

!JEGUN!DA-FlIlIRA

Eatprea80' &0 Otstóvlo - L&cwna Hoje.mo Brasi l, como nunca, es-
7 .horas, .'

Auto-ViaçAo luJal - ltaJal - 111 bcr tá chamando o interesse nacional,

rUÉ:x:pre8� BrullQueme' _ Bru.IIlu. _
a campanha em pról da extração

16 horas. do petróleo. Organisam-se comis
Expresso BrullQu_ - NO'Ya Trftlto

_ 16,30 horas.
" sões para. estudos; realisam-se

_ "iu��!!�o Catarill_ - JomVU. Congressos; reunem-se bem inl.en

Áuto-Viaçâo cat.atln� _ .Curitiba cionados ilustres brasileiros' em

- �=ia Sul.BrUlJ _ Perto �ecr. tõr-no do' mágno problema .. ;
.

- 3 horas. Bendita seja o primeiro 'jato do,
Rapldo Sul-Brasileiro - JomT!à -

b 15 e H horu. precioso líquido que, para a Ielici-

Áuto-via�r��:bi�A_ P6rto AI.
dade do Brasil, jorrar no .sôlo pá-

gre _ 6 horas. trio!
Auto-V1açâo Cat.arm_e - Curitiba

_ 5 horas Vamos prosseguir', patrtótica-
Auto·VliI.çiAo catarlnen.. JoiDVU. mente, mas, perruntoríamente,

- • horas.

Auto-VlaçAo CatarlnenM TJ,bIirlo primei ro,: in terrogar à ciência.
_ 6 horas. E' O petróleo 'de or-Igem' vegetal,
Expresso 510 Cr'1fió..-lo - x...una -

'

7 hora.. sujeito, portanto, a reproduzir-se,
Empr@saGlória-:t.acua& ,.... '1� ou pr-ovém de agregados, .isto é, de

e 6� hora••
'Expresso Bru.I!Q� - Bruaqu. - seres vivos .. ante-deluvianos, acei-

16 horas.
A·,to.ViaçAo ltaJú _ ltaja1 - 16 )10.

, lável sua extinção?

ra�APldO Sul BrasUelro _ Joonll. _ .. Nesta hipólese, a ausência do

IS e 14 horas. petróleo, causaria um cataclisma
QUARTA-FIIlRA

Áuto-;VlaQAo catll!r'lnmee Curitlba em todo o universo.
_ A�t!�i'asÇlio catirmann Joln..-n.. Náquela outra, porém, o Brasil,
_ • horas. uma v�z, jorrando seu sôlo petro-

�
Auto-VlaçAo catüinen.e - l.A&'UDa Iífero, o grande tator econômico,

.- 6,30 horas.

"I
RApido Sul BrasUeiro - JoInVU. -'1 impor-se-ia, nos mercados estran

.. li l! 14 horas.
, Expresso São Cr'1éWTlo _ Lacuna _ geíros, e, entre as gr-andes nações,
': 7 horas, por certo, brilharia como astro de
'I Expres.o BrullQuenSft - Bruaqu.
... 16 horas, primeira grandeza.

� ra�utc).vlação ltajal - ItajaJ - 111 ho- Ligeiramente voltamos ao passa-
'I Expresso Brusquense - Nova Trento do: O sôlo do Brasil, desde muito,
� - 16,30 horas. ,

.

;. Rodo-vlãr!a Sul Bra8il _ .p� Alewre há sido estudado. :Pandiá Calóje-
- t. bar&&. QVINTA-FEJRA' ras; escreveu um livro sôbre"""7 Mi-

Auto-VlaçAo Catannen.se POrto NA� DO BRASIL.
Alegre _ 6 horas.
Auto-Vlaçlio ca�nnenae Curitiba José �onifácio era robusto co-

- A��.J1�ÇtO ClItarmenH JolnT1l-e nheced�r�de, mineralogia.
- II horas. . Rodrig'ues Alves ·que., ,além de
Auto.VlaçAo catarlnense - Tubado patdoLa, era admirável conhecedor

- (I horas.
Auto·vliçAo CatartneJia - Lacuna ·das nossas riquezas.

- 6,30 horas. O
,.

I
.

Expresso SIlo Cristo'f"Ao _ Laguna _ ra, por que serla que essa p eJa-

7 hora'.!., de de ilustres brasilei'ros deixou,
e ����r���r1a ,- Laguna - II �/2 à marg'em, o ,pálpitante pl'obl�ma
Expresso Brusquen.. - Bnlequ. - econ'ômico?

18 boras. '

Auto-VlaçAo ltajat - ltajat _ 111)10. Hoje, na Presidência da Repúbli-
ru.

.

Rápido Sul Brasileiro _ JolnnIe _ b ca, O Bnr. Gal. E. G. Dutra, tem
G e 14 horas, h d t d'

-

d t
Empresa Sul Oeste Ltda _ Xapec6 _ 68

onra O a ra Iça0 o seu ali eces-

_ •• horas.
'

SOl' e, oomo pa triota, não fica.

SEXTA·FEIRA àquem daquêles brasileiros, mas,

_�1l Sul Brasil - POrto Ale«" acha que o magno fator carece de

Auto-Vlação catarlnenlle Cul'lttba um acurado estudo, e não se recu-
- li hof'llS.
Auto-Viaçlo ClItartnenN Join'Vià sará, em breve, de acata-lo.

- II horas. A borracha, no Estado do Ama-
Auto·ViaçAo catl'rln�" - '{.aeuDa

_ 6,30 horas. zonas, jà constituiu uma fonte de

7 ��F::SSO São Cl'lstovAo _ � -

riqueza e, como epílogo dessa épo
Aufu.Viação ltajaJ - ltaJa! - 11 )10.

,ras.

t
Expresso Brusquense
6 horas.
RápidO Sul Brasileiro - Jom'91l. .....

àIt 5 e H horas.
- SA..B.ADC' I .

Auto·Viaçlo Catartnen.. - Curitiba
- li horas.
Rápido SUl BrasfleJro - Joln"f'1le -

ls li e ]9 hora..
- II horas.

Auto-VlaClio Catllr1nensE
- 6 horas."
Auto-ViaçAo CatlU1nen.. ..-. Tu:bN'I.o

- 6 horas.
ExJ)r�S90 'Sáo

.

t\"isto'Yto - Laguna -.
'7 horas. '

E:lQpreSllO
-

Brusqu_ - Bruqu. -
'14 ho.ras.

Auto-Viaçlo naja! - ltajaJ - 13 ]Ig.
raso

Expresso BrusqUeIlM - Ncma TreD,to
- 9,30 horll8. .

lbpresso Glóri8 - Laguna - • 1/2
e '1 1/2 hora..

'

•

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

Jolnvile.

I G.Dr. (LARNO
, GALLETn
ADVOGADO

/
,
Crime e cf..l

Cozatituição de Socledadu
NATURALIZAÇÕES
Titulo. Dealarat6rlo.

Eacrit6l'io e Re.idencia
Rua Tll'a9ntu' (7.

FONE .� 1468

O petróleo, LIma vez desembara�

çado de estudos, por certo, o Go
vêrno empenhada, junto ao anseio

do Povo, virá. Mas, anLes de ser

posto em prática, necessário se Você pod'erá ganhar" de Cr$ ..•

torna, com a mesma energ'ia que 50,00 à Cr$'100,00 di'áriós, venden...

ho'je o povo vem apelándo, um do artigos de consumo 'domestico.

apôio ;,nacional; 1-' ,
Informações na Praça 1 de No-

Podéi:á fiea).� em �jÔg? .e)1O'rn/e, vembro I!. 22"- 20 �f\dar.. " I

qapital dQ Bra iI, nesta lépdca dit'i-
' ,'- \.1

cil, empatado; póde, ainda, de i·····
- - - .. . -: .. : ..

chófre, ü'ma baixa, violentá, ,1)0
custo de vida". A despesa o1'0'a- Acabe:rom as'levantádás-
mentária, equilibrada -com a renda � Noturnas e Sinta.se li"i

de importação, dêsse fator, será Muitos Anos Mais Jovem
mantida, , . Freqüente. levafltadas ou micções no--·

Assim, pois, os brasileiros espe- � turna., ardência, resíduos esbranquiçado•. ·

.. na urina, dõr na base da espinha. dorsal,..
l'&m,OS CDn fiantes no Exmo. SUl'. C'

l1a ingua, nas pernas, nervosismo.' debi

Pl'esidente da Rep,',;hJI'.C·a, a S""lllça-o
'

Iidade. perda de vigor.' podem ser cau-

ulU \!.f.I
� sados por uma enfermidade na prósta.ta.

do grande assunto. Esta glândula é um dos mais important,e.'
órgãos masculinos. Para cont,rolar êstelf i

transtôrnos e restaurar rapidamen te tl..

$aúde e o vigor, siga o novo tratamento
cientifico chamado Rogena. Mesmo que·
eeu sofrimento Beja antigo, garantimo!:
que Rog.na o aliviará, revigorizando sua.·

glândula' prostática e fazendo com que'
V. !e sinta muitos anos mais jovem. Peca: ,

Rogena em qualquer rarmácia. Nossa 11:1\-."
.. rantia é a 8ua melhor proteção.

Ro
- indicado no tra.--··

gena tamento de prolt..-

tite!, uretritel e ci!tites.

Por JOVITA LISBOA
I

ca, perduram, esquecidos os senin-

gais ...
O café, ainda, não há muito,

que para valorisa-lo, queimaram-se
oito milhões de sacas P, hoje, nos

custa, um quilo _: 12 ,Cr$! ...
Repltamus : bendito seja o pri

meiro �ato de petróleo que jorrar,
no sôlo pátrio, marcando uma éra

de prog-resso!

A ciência, praticada sob inspira
ção divina para beniJícios huma

nos, há produzido milag-res e ,

talvez, alguns dêstes de efeito agra

vante, não hajam sido destruidos ...
Ela não desconhece, é sabido, o

alimento sintético; sabe qU2

por meio' de fermentação de íécu

la e de outros ingr-edientes - pó
de conseguir, para substituir á

carne, o peixe e' seus sucedaneos,
ri�, rm proteína, amidon, ferro,
com sabor de amêndoa, urna rrJ:1S"

,

,

sa ...

Supi'imir-se-iam, então, l'CIH!-

nhos, 'àves de corte: campos serram

abandonados; os Estados arrecada

riam, menos tributos, grande. parte
das indústr-ias fecharia ...

Upa! Basta, chega! Estamos nÓ
século XX e para a humanidade

cair num J.'etrocesso, numa igualda
de coletiva, teria que violar a �u

prema Sentença : "Comerás o suor

do teu rosto! ... "

I MIITII. nJ�_�.....ftnfll·
MOSCAS E'

A. II Jmld UllWllaq�MOSQUITOS

-

A DIVULGACAO
Revisia "do Paraná pa�a o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultura} .

Economico Financeiro 1Publicidade mensal.' - Assinaturas e Anúncios.
CAIXA POSTÁL, 775 CURITIBA

morte certa' para baratas . f f
e demais insetos caseiros \). '; i '

• 4

\J IWOS mosquItos e moscas morrem, insfan- I
tâneamente, sob a eficiente

pUlveri_)zação do' F II T, que mata, de fato, ,

a� baratas e demais insetos caseiros.
Recuse os inseticidas Fracos e de ação

•

enta - que só servem paro desper.
G diçar o seu dinheiro. E x i i a F li 1.

I

Aliviada em Poucos Minutos;:
Em poucos minutos a nova receita..

- Mendaco - começa a circular no

sangue, aliviando os acessos e os ataques..
da asma ou bronquite. Em pouco tempo.
é posstvel dormir bem, respirando livre e-

facilmente. Mendaco alivia-o, mestnO'�

que o mal seja antigo, porque dissol veç e-:
remove o nlUCU8 que obstrúe as vias res-

piratórias, minando a sua energia, art-ui-e
nando sua saúde. fazendo-o sentir-se'
prematuramente velho. "'endaco tem tido-.
tanto êxito que se oferece com a garantia,
de dar ao paciente respiração livre e fáciU
rapidamente é completo alívio do soíri-c
meato da asma em poucos dias. Peça..
M.nclaco, hoje' mesmo, em qualquer'
farmácia. �A nOBSR .rarantia é a -sua maior' .

proteção,
�-

M'endaco A�.:�.::.m,'

Oficina
(Elétro Técnica MecaJlográftca) ,

ROBERTO LAPAGESSE FILHO
Rua João Pinto, n. 32 - Floria-

cõpolís � Santa Catarina

Consêrtos, 14mpezas e Heconstru-

ções de Máquinas' de escrever, cal... ·

cular, somar, Contabilidade, RegiS
tradoras, Balanças automáttcaas,
Chuveiros Elétricos, Ferros de en

zomar, Fogareiros, Esteriliaadores o'
Aparelhos Elétricos em geral
Serviços rápidos e garantidos
Preços Módicas
Orçamentos sem compromisso.

FERIDAS. REUrdATISMO E
PLACAS. SIFJLITICAS

Elixir de Nogueira
Medlça.ção Quxilior no tratamento-.

da .ifUii
•

•••••••• o oe... • .

Artigos de uso

domé·slico

•••••••• \. ••••••••.••••••• 010·

rt'UA VOLUN.TÁ"RJOS DA PÁTRIA N." 68 • 1.- ANO....R

C4IU. I'osfln,Da::t. IEUiFOtoE.eoe.o . lUE...II", .. ".$: �ROr(C'otI ...

AgenciaGeral para S.Catariol
Rua Felipe Schmidt. 22-·Sob.
C" Postal, 69· Te!. «Protetora:x;....

f'LORIANOPOLIS.
�"" ..... � ...................•

Motocicleta
Vende-se uma motocicleta

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

VENDE-SE DOIS TERRENOs:
Um na Ponta do Leal cf 24 m x'

30m.
Outro a Rua Irmão . Joaqui111 cf!"

20,50 m x 44m. - Tratar cf Ten.
Samy - 'Policia Militar_ .

.
••• 0 o. o "_ ..

P.l\STAI DENTAL
ROBINSON

.. � .

MOURA E SILVA

Avisa 'aos srs.· proprietários de

onibus, qu@ aceita agência, Infor

mações: Praça 15 de Nov. 24.

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o PS'fAOO;':'Uuarta·-tel". 20 .(,11. Outubro ele "41 3
-

Faz anos hoje o nosso prezado
..coestaduano sr. Antônio Salum, só

cio da firma Salum S. A. desta pra

.çae elemento de destaque na socíe-
15 e 16 do mesmo mês ·e ano, em

.dade local.
António Sal um, que, além das Belém do Pará;

.suas atividades comerciais, acom-
- em 1836, foram aprisionados

panha com interêsse o desenvolvi- nas proximidades da Lagôa do

menta esportivo de nossa terra, vai Pôrto Real, pelo Capitão Joaquim

.ser' hoje m�üto felicitado pela pas- Francisco ele Melo, o.s �evoluciG
.saaem -do seu dia natalício. 'I'am- nários Eduardo Angelim, [untamcn

bé� "O Estado" o cumprimenta, I
te com seus ir.mãos e mais outros

..desejando-lhe feliz aniversário. chefes do movimento paraense;
* * '" - em 1839, Giuseppe Garibaldi,

MENINO HÉLIO SILVA comandante da esquadra farrbupi-
Faz anos hoje o galante menino lha, saiu com 2. escunas e 1 palha

:Uélio Silva, f'i lhínho do casal Al- bote do pôr to de Laguna, rumando

.fredo e Dina Silva, cujo Tal', na para as costas de São Paulo afim de

cidade de São José, eslá hoje em
I fazer prêsas;

- em 1851, o Conselheiro Car-

ANIVERSÁRIOS

ANTóNlO SALUM

Hoje no passado ·

A _ala de hoje recorda-nos que:
- em

.. 1633, os holandeses incen

diaram a povoação de Nossa Senho

ra da Conceição da Alagoa do Sul

(hoje cidade de Alagoas);
- em 1823� o eç,tão Capitão-te

nente Grêcnf'ell encaminhou para

bordo 256 soldados e paisanos
dos que figuraram no levante de

festas.
As nossas Jelicitações ao peque- neiro Leão foi nomeado Ministro

-n.Q. aniversariante. Plenipotenciário e enviado, estra-

-ta praça;
a senhorinha Jú lia-Maria Ducker, dor argentino Rosas; •

.fi lha do sr. Theodoro Ducker ; - em 1859, em excursão feita ao

a exrna .. sra. IIma Leopo ldiuo de norte, o Imperador D. Pedro II e

Sousa, digntssírna consorte do sr. a Imperatriz, visitar-am a, bela ca ..

.João Leopoldina de Sousa; choeira de Paulo Afonso ;

o sr. João Lino Bastos, funcío- - em 1864, em Santa Luzia foi
nàrlo (1[\ Inspetoria - de Trânsito assinado o acôrdo secreto entre o

.Público ; nosso Almirante e Marquês de Ta-
o sr, João Caneio de Sousa Si- mandaré com o Coronel Venâncio

-queira, funcionário estacll�al apo- Flôres, então chefe da revolução
.sentado; oriental.

a, exma. sra. d. Hermínia B.

Pr-eis, digna esposa elo sr. Paulo

�Preis, Inspetor Escolar em Tiju- 'j-IIIIIII••
-cas:

o SI'. CJ.emanceau Machado, fun
cionário da' firma Carlos Hoepeck
S. A.

FAZEM ANOS HOJE;

a exma. sra, el. Zilá Brito Rosa,
dígnlssima esposa-do sr. Dernerval

"Rosa, representante comercial nes-

'. RITZtines -

R'OJ[Y
RITZ - Hoje às 5 e 7,30 horas
Nina Fock - George Mcf.rcady

e Anita Belster - em:

TRÁGICO ALIEI
.

Um crime para. encobrir UP1 cri
_-me _ , . Emocionante _ ..

. Intrigan
.te __ . Sensacional...

'

Censura: Impróprio até 14 anos.
No Programi:

-

.'

Aspectos Riograndenses - Nacio
nal.
Urso explorador - Desenho colo
Preços:, Cr$ 4,00 e 3,00.
..................................

ROXY - Hoje às 7,30 horas
última exibicão

Budd Abbot - Lou C'ostelto e Ann
Rafel'ty - eÚl:

ABBOT E COSTELLO EM
HOLLYWOOD ,

A melhor comédia desta dupla
lmpagável.
Censura: Impróprio até 14 anos.
.Tornal da tela - Nacional.
Preço: Cr$ 3,00 ..•

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

ordinário, com a missão esper-ial
junto aos governos do Uruguai, En
tre TUas e Corrientes. Chegou a

Montevideu em 31 desse mês e a 21
do mês seguinte assinou o tratado
de aliança para a expulsão do dita-

ODEON - Hoje às 5 e 7,30 horas
Sessões das mocas Func. do Dep. le Educa-

Bob Hope - Dorothy 'Lamour _ ção _ ;. CrS
..Betty Hutton e tôda a constelação Na lista em poder do sr.,da Paramount: -

CARNAVAL DE ESTRELAS CúrIas Ganzo Fernan-
Uma festa encantadora, músicas.

-deliciosas.
.

Censura: LIVRE.
No Prog-rama,:

O Esporte em Marcha - Nacio-
naL TOTÁL

Preço's: Cr$ 1,2'0 - 2,00 e 3,00. j •

_

A.

_
i�ipiúüÃj�'''_:_-_' H�i�' à�- '7,30' I��;'��

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

Betty Grable e Dan Daivel Jr. _, O MAJOR DEMERVAL
�m:

�

CORDEIRO e SENHORA
... E OS ANOS . PASSARAM

Uma primorosa produção da Fax
. participam às p'essôas de

em deslumbrante tecnicolor. suas riúações o nascimen-
Censura: Proibido até 14 anos, to a 12 d:o corrente na «Ma-
No Prog-rama: ternidade Dr. Corrêa» deA ?\!1:1l'cl1a, da Vida - i\'acional

,Fox Airplan Ne\vs _ Atualida- seu primogenito AOR.
iles, Fpol1s., 12-10-1948.
Prc,:os: Cr$ 4,80 e 3,00.

André Nilo Tadascc

JOÁO EUGENIO URIARTE

e

ANA CECILIA DE CARVALHO
URIARTE

,pal'ticI}3am a seus parentes e amigos
o nascimento de seu filho RICARDO
ocor-rido a 18 do corrente, na Mater ..

nidade Dr. Carlos Corrêa.

Em favor da familia
Renrique Müller
A subscrição popular aberta !)or

este jornal em favor d,a' familia "lo
sr. Henrique Müller, cf!'le perdeu
suas três filhas, no últinio desastrE;
de camiilhão alcançüll até hoje �

importáncia de Cr$ 2,050,0'0 assi'll
• rlistribui.dos:

Comp. Telefônica. _ .. Cr$
Funsc. da mesma .. CrS))
Uma anônima Cr$
Uma anônima , .. , Ct·S
';0 Estado, ., __ ... _ Cr$
Func. do Dep. E: de Esta-
tística .... _ . . . .. Cr$

1\Ir. X. C. .., '.' '.' , ., Cr$
C., K. Cr$

200,00
435,00
50,00
40,/)(1,
100/JO

331,00
170,00
50.ou

134;00

des, na qual muitos de

cujos nomes estão ilegi-
veis .. _ ,. Cr$ 540,OD

........ Cr$ 2.050_00

/ N. s. de Fátima

c
:

A

VOCE (

Com excepcional hri lh antismo

realizou-se 'domingo ú ltím0, na

igreja do Menino Deus, a cerimô
nia do benzimento

-

ela hélíssima

imagem ele Nossa Senhora de Fáti

ma e sua trasladação para o, belo>

nicho, em forma dê kiosque manda
do erguer .na colina do Hospital de
Caridade.
Cêrca elas 16 horas chegava ao

pórtico da igreja Sua E;xceÍência.
Reverendíssima, Don Joaquim Do

mingues de Oliveira, ilustre arce

bispo Metropolitano, acompanhado
do revrno. cônego Frederico Ho

hold, pró-vigário geral e chanceler
do 'Arcebispado, os quais foram re

cehidos peta Mesa Administrativa
ela Irmandade do Senhor dos Pas-

,

sos, tendo à fren te seu ilustre Pro

vedar, des. Medeiros Filho, e pas
sado entre alas de Irmãos daquela
insl ituíçâo.

tambem ugará

KOLYN05

famoso .slrela d. Samuel
Gotdwyn, ''ilue aparece�
em "Um Tigr. Domesti
cado"

Logo após sua excia. revma. pre
sidiu à solenidade da benção, es�

tunda o templo repleto de fiéis.

Foram paraninfos da Imagem tô

dos os Irmãos e Irmãs da Irmanda

de cios �assos,� gentilmente convi

dadss para êsse timo Em seguida
i.eve lugar a hél íssima procissão da

Imagem rumo à gnrta, adrede cons

í.ruida, tomaftclo parte, revestida de

balandraus, a numerosa e luzida

Irmandade do Senhor dos Passos,
bem como as Irmãs que formaram

em alas, ostentando distintivos e

fi tas.
-

Outras 'associações Jieligio",:
sas tomaram parte, e grande foi li

massa de povo que acompanhou em

r-espeitoso silêncio a grandiosa pro
cissão. A sagrada imagem da Se
uhora de.Fáti rna vinha em belo �an·
doe, finamente ornamentado.
Sua reverendissima o sr. Arce

bispo Metropolitano :tomou parte
no pr-éstito, indo sob o pálio acom�,

panhado dos revdmos. cónegos
chanceler, do Arcebispado e Cape
ião da Irmandade dos Passos.
As solenidades foram ahrilhan

tadas pela banda de musica da
r�::;l'l'rCTO DE APmiEj)ilJ;.·mO..R.L'...E PE..1\jSõES - DOS Ii'l'DUSTRtA.RLO� Políeja,.lVJiJital'��ge.llWmmte .cedida

CO:.\GCRSO PARA AUXILIAR E DATILóGRAFO pelo respectívb Comando.
i - Com uníco aos candidatos habilitados na prova básica que o t digna de encômios a opero-si

exame ele R ED_,(ÇAO, relatí \ o ao consurso em epigrafe, será realizado dade incansável elo dinâmico e

ÚS 8 (oilo) horas ela noite de sábado, dia 23, na Delegacia do L A. P. ilustre Provedor ·ca. Irmandade,
L, EeliJieio IPASE, lia andar. • des, João ela SUva 'Medeiros Filho,

:2 - A prova ele cópia datilográfica, para ambas as carreiras, será que Ludo fez para que as festivida
','eálízada no ender éço supra, a partir de 8 (oito) horas ela manhã ele des da sagração e trasladação l;Ia
c.omingo, dia 24. imagem da milagrosa Santa alcan-

3 � A prova de Técnica Datilogr-áfica, ex-clusiva para a carreira casse um bnilhanrismo invulgar.
'

de Datilógrafo, será realizada no endereço supra ás 11 horas da manhã ••••.•..• 0-' o ••••• O' ••••••••••••••

de domingo, dià 24.
4 - Para tôdas as provas os candidatos devem comparecer com

rnria b01'a de antecedência, munidos de caneta tinteiro ou lápis-tinta
,� elo cartão de identidade.

Floria�ópolis, 18 de outubro de 1948
·JOÃO RICARDO MAYR

DELEGADO

-, McC

na escova séca

'-

tIIf"'....-_-_-..-....-. .".••_-.-_-••_-.,;,.._.�.-..._••-�"-._.-.r..-.-•••-.-.-_-_-_..-.-.-. _ .-e-....._..--

PASTILHAS

VALOA:WJ';'" ,,' .-

,

r! -,

ARNOLDO S,lJAREZ CUNEO

!ufooio Borges e
Aris,tetoUna Borges .

Cirurgião-Dendista
Curso de especializaçã'O em

dentaduras
Raios X - Infra-Vermelho

Diatermia

Exclusivamente com hora marcada

Rua, Arcipreste Paiva n. 17 - Te-'

participam aos seus parentes e amigos
o nascimentÓ:�.de sua filhinha '(;eresinha
ocorrido no dia 16 do corrente. f,

Estt'eito, 16-10-48, :. , ••••••• e_e. • .• •• • ..

CASA MISCELANEA dllt,tri
buidora do. 'Rádio.' R. OI A

Victor. Válvula. e Dill<;o,.
Rua Conlellieiro Mafra,

lefone' 1.427
Graça recebida S. Judas Tadeu

R. So Florianópolis

Casas Pré-Fabricadas
Desde"CR$ 300,00 a CR$

o

metro quadrado
Consulte·,'lOS sem compromisso _

Reinisch· S/A - Rua João· Pinto, 44
/ Tf�I.._.,grama I�EI � QSG (1 FlorIanópolis
--�---------�--=------ -----� )

50,0,00 o
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JUIZO DE DIREITO DA COMAR

CA DE TIJUCAS

Edital de citação com o prazo" de

trinta dias, aos interessado� ince!'
,

tos e desconhecidos
O Doutor Belisário Ramos da

'Costa, Juiz de Direito da Comarca
de Tijucas, do Estado de Santa Ca

tarina, na' forma da lei, etc:

FAZ, SABER aos que o presente
edital virem ou dele conheoimcnto
tiverem, expedido nos autos .Ie

'ação de usocapião requeridà por'
Antônio João Lemos e s /111, e' Ger
mano João Lemos e s/rn., que se

processa perante este Juizo 'e ca r

tório do escrivão que êste subs

creve, que atendendo ao que lhe
foi requerido pelos autores, que

justificaram devidamente a posse

para usucapião do imóvel: "Sito
no lugar Nova Descoberta desta
Comarca, com 200 metr-os de f'rr-u
te 'e 260 ditos de fundos - ou se

jàm 52.000 metros quadrados, que
fazem frentes cm terras de J830
Maria, José Carola e Leonel Lemos
'e fundos, parte, na estrada vo1.ha
e parte na lagoa; extremando fi

Leste" em terras de Esperandio 1'0-
maz, e. a Oeste em ditas de João

Zancanaro", pelo presente epital ci- ,Especializada' em'artigos parata a ,todos aqueles, que porveruu-
ra tenham qualquer interesse ou

'

homens
possam alegar qualquer direito S'J- RECEBEU VARIADO SOR'J'IMENTO DE' CASEMIRAS NAbre o imóvel acima descrito, para, ClONAIS E INGL,ESAS PARA HOMItN$ E SENHORAS.
no prazo de ,trinta (30') dias, que ,MANTEM PERMANENTE ESTOQUE' DE ROUPAS FEITAS
correrá da data da primeira- puhli- ,PARA HOMENS
cação, do presente, se fazerem "C- ARMARINHO .....EM GERAL _ CAPAS� C;lMISAS,' GRAVA-
presentar na causa por advogado TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC,

�:�:,ln�eO:ted!a��I��a��as :lI��:��S:)�� Judo pe�lo 'menor preço d'a praçates, a petição inicial abaixo trans- .' ,

r

"

crita, alegando .o que se lhe afere· Fav.a uma vlWsita à D'U!Sa, Casa�, e veria 'I"Que'cer em defesa de seus direitos" sob li '''1
pena de, decorrído o prazo marca-

•

nossos pre�'os e artl·gosdo, se considerar perfeita a �it:.- ,', li .

ção dos interessados incertos e te;'
inicio a prazo 'para contestação, na

forma da lei. PETlÇAO E RESPEC
TIVO DESPACHO: "ANTóKIO
JO,{O LE;\fOS .e GERMANO .TOM)
LEMOS e suas mulheres, lavrado-

res, 'bl'as,ilei�os, residentes no �ll
gar "Nova Descobel'ta", desta [.0-

marca, por seu assistente infra as

sinado, querem propor' a presente
ação de Lisocapião em que expõem
e requerem a V, ExCla, 'O seguinte:
I O pae dos suplicantes João I'.:�\

cio de Lel110s era posseiro de nm

, terreno sito no lugar Nova' Desce

herta, desta Comarca, com 200 me

tros de frentes a 260 ditos de fun

dos - ou sejam 52.000 metros qua-

drados, que fazem f.I;entes em ter" vcstre Leal Nunes, Venceslau

F'�T-Ibe
citações, Termos em que P. de

ras de João Mariá .Carola e Léo- nandcs e Antônio Apolonio Vargas, ferimento. Tijucas, 16 de. sltembru
nel. Lemos e fundos, parte na es- ,_ os do rspr.imei ros lavradores, 1'0- de �948. (a) Claudino Caramurú de

trada velha 'c parte na Lagoa; cx- sidentes no lugar ATeia, deste Dis- Campos, A, 'Designo o, dia �inte e

tremando a Leste em terras .de trito, e o último, funcionário nu-
I
quatro (21) do corrente, ás 14 ho

Esperandio Tomaz e a Oeste em b lico residente nesta cidade, - !)S I ras, para a justificação prévia, ci
terras de João Zancanaro. Dito quacs comparccerão em Juizo in- entes o requerente e o Dr, Premo-
terreno foi 'comprado por contra- dcpendeutemente d'e citação. R:.:- tor Público, As custas devidas aos

to verbal ,de João Carreirão pelo querem mais, ,depois, de feita a serventuário do Juizo; deverão sei

pae dos suplicantes há' quarenta jnstificação, a citaçào, pessoal dos pagas pelos interessados. Tijucas,
(4{).)__ anos, tendo nele feito um pas- atuaes confrontantes, João Maria, 16 de Setembro de 1948, (a) Beii
to o;io-e creava animais, - cuja José Carola e, Leonel Lemos, rcsi- sário Ramos" da Costa, Juiz de Di

posse foi sempre continua, pacifi- dentes no mesmo lugar, local do rei to, "E ,para que chegue ao, co

ca, sem .,intenupção .ou OpOSlÇ:lO lmóvel, bem corno do Represcntau- nhecimento de todos' e "ÍÍingueill
de quem quer quê seja - e de 110<1 te do Ministério Público e por alegar Ignorância, mandou expedir
fé, portanto. II Há 18 anos falece I editaes de 60 dias dos interessados o presente edital, que será afixado
o pae dos 'suplicantes e estes com certos e desconh�ci.dos ,para acorn- na séde dêste Juizo, no lugar (Ir;

suas mulheres, continuaram de panharem a présente ação, depoh costume, e" por céf.pia, publicadc
posse dos mesmo terreno, nas mes- do prazo dos editaes nos termos -ct'O uma vês no órgào oficial d6 Estado
mas condições em que o pOSSUi:!. art. 455, do Código de Processo Ci- e três veses IÍ'O jornal "O Estado",
seu pai, 'isto é, pacificamente, de vil, - por meio, da qual ,deverá Si'l da Comaroa de Florianópolis. Da
boa fé, sem interrupção, embargo rec(!)nhecido e declarado o domi- do e passado nesta ddade de "... "

ou oposição de outrem, IIi ...:. Enio d'Os suplicantes sôbre, o al!l!ii- cas, aos trinta dias do lUi:'S de Se
como os supJieantes pqr si e seus do imóvel, ficando citados ain,da tembro do ano de mil novecentos e

'Edital
'Yiage 'com conforto

• L'

pelo, �'.

«RIPIDO SUL BRASilEIRO»
Diariamente en-tre

/'

Fpolis •. -Itajaí»Jeínvíle-Curitiba
I,

AtlBNTES
Fiuza . Lima & 'Irmão

LOJa· OIS' CaSEMIRIS'

Ouçam dieritunen te, das 9 àsvI3 e das 17 ,às.22 horas
,

1530 kilocielos ondas tnêdies=de 196 metros

'TUBARÃO -- S. CA,TARINA

REEMBOLSO POSTAL,
Para casem iras, linhos, brins, etc. \ preoísa-se representante.

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

'

sucessores possuem, como seu,_ I) para no prazo legal apresentarem
referido teri'eno há mais ,de 20 contestação e para seguirem' a can

allo�. (Al't, 552 do Código Civil), sa até final sentença, sob ,ás pena's
pela maneira que expõem, - que- da, lei. Dá-se a esta o valor deI Cl'�
'rem legitimar a sua posse nos ter- 2.500, para os efeitos legais, Pro
renos odigu 'nos termos do art. 550 testa-se provar' o alegado com os

do Código Civil. Para I o dito 'iu. dep'Oimentos pessoaes dOli interes-
d'

. ,h iz dp ])Ir�i!()requerem a eSlgnação do dia, [10- sados e de testen:lllnhas; com rlo-
ra e lugar para a justificação exi- cUll1entos E: v.istorias, se n�cessá-
gida pelo art. 451, do Código de rio. O signatári'o desta tem sua ll,� reporto e ü:).! re.
Processo Civil, na qual deverãr) residência' neste cidade, "à rua Co
ser inquiri,das as

te�:?nhas
SU- Ironel Bllchelo - 21 --:' oÍlcle recc-

Data �::;pra.
O Escrivã0: Gercy dos Anjo;;,

quarenta e oito, 'Eu (a) Gercy dos

Anjos, Ese'rivão, o datilografei,
cünferi e subscrevi. Isento de se

loS", por ser COIU Assistência Judi
ciária,

'

(a) Belisário Ramos dá. COSÍ;l,

Está C:Gllforme ') ori�ínal, aJ qual

\ .

ORIENTE racionalmente sua publicidade, tornando-a
intensa e' profícua r

Um veiculo de grande utilidade e ao seu alcance lhe é oferecido
pela onda da IYH _:_ 6

RÁDIO DIFUSORA DE LAGUNA
- 970 kileciclos '

- 309 metros -

Para dedicatórias musicais procurar o sr..Waldir Brasil, à Rua
Fernando Machado 3.

NOTA: .- Estes pedidos déverão ser encaminhados com 3
dias de antecedência.

"
,

."/

Ministério' da AeronáuJica
Quinta Zona Aérea.-Destacam�ntõ da. BISe Aérea

em Florianópoli s, -lnJcriç�o per. o éoncufso de
.dmiuáo � Escola de Aeronáutica,

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

ren�e mês, as inscrições para o Concurso' de Admissão à Escola de Ae,
ronática, a' reaizar-se em Janeiro de 1!H9, neste Destacamento de Ba ....f\

Aérea,
Outrossim avisa, que os formulários para as inscrições em apreço,

serão distribuídos .por esta Unidade.

Destacamento de ,Base Aérea de Florianópolis, 4 de Outubro de 1948_
Saturnino Barbosa Lima, 2° Tte. - Carlos da Costa Dantas; 1° Tte,

Ajudant(>

/

.'

,

.

LIRA, TENIS (L'UBE
1_ ,Afim_de iniciar a djstrj����?��J.l��ei;raS_J)Ociais e.i cartões de

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

I
sociados a fineza de fornecerem à secretaria ou tezouraría dêste Clu
be, no menor prazo possivel, duas fotografias do tipo, 3 x 4.

I
A Diretor-ia

\ � �
· �, .
• .D& •

: :
I A. DAMASCENO DA SILVA !
: ADVOGADO I
• •
· ., .

: ÁÇõES CíVEIS E COMERCIAIS I
f :
I Praça 15 de Novembro, 22 - 20 .and. I
: (Ed,ifício, Pérola) :
: ,. :
• Fones: 1.32.4 e 1.388 •

: I
: Florianópolis - Santa C� arma : '

• •

r.. ..,
Dr. Alcides Acinli de Vasco.ncellos

.

Avenida Rio Branco n. 103, 1° andar, sala 3.
NEG0CIANTES DA CAPITAL E DO INTERIOR

O ESCRITóRIO DE ADVOGACIA E PROCURATóRIOS do
Dr, Alcides Accioli de Vasconcellos, instalado à Avenida Rio
Branco n. 103, 1° andar, sala 3, no Rio de Janeiro ,encarrega
se da defesa dos seus interesses junto às Repartições Públí
cas Federais e lodo o serviço de advocacia relativa aos Insti-:
tulos de Aposenladorias El' Pensões, assim como do Registro
de Patentes de Invenção, Marcas ele Fábricas e ,Chamadas d�-
Extrangeiros.

'

Oferece, outrossim, os seus serviços como intermediário
entre Expprtadores e o Conselho Federal do Comércio Exte
rior.

I

D,ATILOGRAFIA
Correspondenel J
Comercial

Conlet'e
Diploma

DIREÇAo:
Amélia � PigolZi

METODO:
Moderno e RUciea"

RUA ALVARO DE CARVALHO, 65

l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o �STAOO"::Uuarta-tel'a 20 ch, Outubro de 1••8 5
_______________________ _ o "' __ ,_ '.', , ............ _

Escreva s;em demora ao Escl'itoríó Jurídico e Administrativo
"�{laixa Postal 4.132" Rio de Janeiro solicitando informacões. Esse Es
· �rítorio se encarrega de acompanhar e requerer no Ministério da
, IU!jtica o que. nece�sario for á sua concessão, bem como, de regist.ro
, de diploma, d]VÓrCIO' e novo casamllnto, certidão de nascimento e de Ouçam, diariamente, das 12 às 13 horas
oasamento de qualquer parte do Paiz. ZYO·9 ..!.. RÁDIO TUBÁ

···iT(APlTALARIí. F,,�i�il�3;a�1;;:;��t;:I�!merro, .

------------------'----------------'------------------�

...
"
"

.EVANGELHO SOCI�L
Isaar Camargo

o observador imparcial da 50- aos cativos, restauraçâo de vista
ciedadc sabe que ela está vi .. ivel- aos cegos, para pai' em liberdade
mente desorganizada e a questão os upr-irnídos," e. proclamar () ano

socíal tem sua maior expressão nos aceitável do Senhor".
; dias que Correm. Há urna sérre de Logo ao iniciar o "seu ministé-
fenômenos chamados desajusta- rio, expõe' o seu programa de re

mentos socía is que exigem um e.-;- construção, por meio, do rnan if'es-
· ludo demorado e uma solução sa-· to de Nazaré. ,Determina como 'se

Lisl'atól'ia. Há, os desajuslamenlos dará a reconstrução inLegral, re

,.da condição, cio esp ír i lo, dos sen- petindo as mesmas .pa.lavras do
..Lidos, do amparo, ela. conduta, da profeta e acrescenlanelo: Hoje se

saúde, eLc. E porque deve haver cumpriu esta Escritura nos vossos

'.um padrão de ajustamento, até 'as ouvido, vale dizei': êste programa

'or:-g1anizaçlões ,pol'í'Lioo parfidânias, vai começa!' hoje. ,
: �,

,

esforçam-se .por encontráüo. A, Eis como :;;lanley Jones an'lljsa
Consli Luiçâo de 19!d:i procura Ol'- êsse prngrarna i os pobres. são os

;ganizar a ordem econômica, de desajustadds da orfJem eCOnOITIl·

acõrdo com a jusLiça social.

I ca: os cativos, os desajustados eia

Uma r�lig'jãO, para ser a .venla- or-dem ?olíLica e SOC]?I; os 'cego�,
'.<lelJ.·a, nao pode, de maneir-a ai- os desajustados na saúde; os Op1'1·

g'l1ma� permanecer alh.eia ,a essai midos, os d.e�ajllsiados ela 0.r�len1
questão . .FOl o papa PIO XI cjllelf moral e espiritua l. O ano_ aceitável
.dissr : "-O gr-ande escândalo rio se- -do Senhor .é o no\"o, cornéço do'
culo XIX Joi a Igreja, perder a mundo. O Esp ír ií o do Senhor é a
"c Iasse operária". A massa popular dinâmica do programa.
.e a rnuior+a .dos líderes da socie- Com essas palavras, deu Jesús
dade anseiam pela solução do o primeiro conteúdo e significado
magno problema da atnalidade. E do Reino de Deus na íeru:a. E êsse

-:--se o Cr-Isl.ianismo é, como estamos programa de r-econstrução dever-ia
procurando provar, a religião ver- proceder-se de modo a sal.isf'azer a

dadeira, deve ter uma palavra de lôdas as relações humanas.
· orientação social. Por isso é qUf' as grandes reali-

Qual será essa palavra? . zações de cara ter socIal são fruto

Valhamo-nos, "novamente, da a- direto do Cr isf.ianismo. E se fizer
firmação de S.I 'I'i ago : "A religião mos um confronto entre Cristia

pura e sem mácula, aos olhos de ni.smo P. paganismo, notaremos a

.Deus e nosso Pai, consiste n ísto : grandc superioi-idade daqnele; . A
· em visilã:r os órrãos e as víuvas emancipação ela mulher, a abolição"''f.'"
.mas suas al'liçoes. : .. ''. da escrava tut-a, a legislação

í

raba-
órl'ãos e viuvas são os desajus- lhisla, a edncação popular, as" so

Lados cio amparo, e também, .rla cipclade:;:,., f.ilantrópicas, a lula 'con
·conelit;!ib.� Apre�entanclo al>enas e.s- I.l'a as en r.e rnli,d a.d cs, .todos êsses
,la classe' .de desajui'tados, de ma- falos ��ão realizações cal'ilc!f'rísti
neira nenbuma, eslava f;. '.ciago ca,� ,do Cristianismo.
·.cxclnjndo as demais, pois êle Cjue- O le�tt' ela religiã() YCI'dadeira

,ria enfalizar o Evangelho Soci<ll. lambém ·con�isle nislo: ali\jar as

Era um refle�o daquilo Que a- misp·rias do COI'PO c os tOl'lllentos

prencl.cl'a ·com o Mestr-e cios mC5- da alma', ouvir os clamores ria hu
.Lre�. O profeta cli�sel'a, no lla,;;sa- mana a-ng'úsLia e atentar para ne

do: "O Espírito do :-;enhOl' estú cessiclades de seus irmãos. Possllir'
eSóbre mim, TlOr�llw me ungiu pu- essa religião é amar ü mais amo-

- ]'a' preg'ar bôa", novas aos pobl'es: nh'pL cios. 8el'es all'3vés dn ,mais
·

lile em'iotl a p)'pclamar libcrdaJ� drsamoráv'eI' ,das crialllrns.
.. , •••••••••••••••••• IiI �."

"

,lAuto-caminhão Jnternacionali
Tróéo. por madiera

VENDE-SE um mito caminhão INTERNATIONAL, tipo 1948, ll10dêlo
']\:-B-S·G de "158" de distância e)ltre eixos, rodas duplas, com carroceria
· .de 5,80x2,30xO,65 lutS., semi·reboque com rodas da trazeira duplas I11c-1<lida 8,25x20, todos pneus novos, caminhão com pouco uso, andou 16.000
• quilometros, lqtação de 8 a 10 toneladas, especial pat'a transporte de ma

c .deira. Preço Cr$ 12,0.000,00 - cento e vinte mil cruzeiros. Recebo no

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

POSATO MANFREDINI - Caixa 119 - Rua Campos Sales 722 - CAM
PINAS - C. P. - Est. São Paulo.

)

,Seu processo de naturalização
ainda não foi despachado?

Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais, cÚllce.,
_ dendo mais outros beneficios de carater assistencial.

Representante em Florianópolis:
PEDRO NUNES

Rlla 24 de Maio 801 (Estreito)
$, Il'teios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além dfl

� inicial de Cr$ llJ,oo apenas.

6 horas FRAQUEZAS EM GERAL

13 horas V I NH O C R E. O SO T A D O
cSILVEIRIl«

16 horas

I ,

Bom . binóculo
.Grande visãt

COMPANHIA ·AWN� DA IAlAI!!
....... _ 117. - ... :. lAIA
uc.nleí _ WIlIIP9.n.

Cifra. do B.• lauçO d,e' 19441

CAPITAL E RES8R�AS 1

Respon .abiJidarle.
Recete
Ativo

Cr.
Cr$

80.960.606,30
5.978:401 ;755,97

'67.053 . .245,30
142�1i6.603.80

•

Visão maior e mais perfeit.
que a de um bom binóculo

alcança quem tem sólida
/

instrução,
Bons livros. sobre todo. 0lI

assuntos:
LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro, 33 - FlorianópoU.

•

•

Coria· Metropolitana
CONGRESSO EUCARISTIGQ

NACIOANL

Na qualídad de Presidente da
Comissão Arquidiocesana do 5°
Congresso Eucarístico Nacional
todos os fieis e demais interessados

que o mesmo se realizará de 28 a

31 de Outubro do corrente ano, na

cidade de Pôrto Alegre, Rio Grande
do Sul.

Outrossim, comunico as facilida..

des de viagem, entre outras, as for..

necidas pela Empreza 'Purismo,
Pontual-Machado-Bensaude S. A.,
com quatro tipo de pertgrinação
a) uma Aérea, em aviões especiais,
a partir do Maranhão, escalando em

todos os Es-tados; b) uma em navio,
.especialmente fr-etado, e conduzin..

do exclusivamente per,'«rines; c),
uma terrestre, prosseguindo de'
São 'Paulo em cenfortavel.s' "ooi..

bus", através do Paraná to Santa

Catarina; d) ,outra terrestl'e, partill"
do do Rio de "Janeiro, pelo trem

,int,ernacional, diretamente a PôrtC!l
Alegre.
São essas as viagens obedecendo

ao tipo peregrinação.
Evidentemente, poderão os fieis

proferir outros rueios ao seu alcan

ce, com viagem de auto, onibus

aviação, etc., na certeza de que o

nosso Estado, e em particular a

I Arquidi�cese, nã{) deixarão de ,8&

fazer representar naquela parada
de Fé e demonstração de amor a

,Nosso Senhor, Sacralpentado.
Fpolis, 1 de Março' de 1948

(;onegó Frederico Hobold - Pre.
d.ente da C. A.

..........

VENDE-SE
um terreno na rua A...

tônio Matos Arêias, no Estreito, me
dindo 20 x 30.
Tratar nesta. redação.
•••••••• , •••••••• .:a •.•••••• • '••• l" •••

Siui.tro. pagai DO. 6ttilb0l 10 ."01

Re.pon.a)!.�lid.'.iea .

98.687.816,3õ
• : 76. 736.401.306. 20

........... ", .

Diretotetl
Dr:"Pamphilo dOUtra Preire eh! Cat'v.tho. Dr: PranCl.CO
de SA. Ani.io Ua..orra,·: Dr. Joaquim Barreto de� Araujo
e .Jo.� Abreu.

SENHORITA!
A ultima creação em.. relri..

getante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preierindo-o está

acompanhando a moda.
..... -,

' .

PASTA DENTAL
ROBINSON

,

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

..
"

..

I
DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA

\ ,

e
, DR. CARLOS LOUREIROElelro Técnica

I Tem o prazer de comunIcar à sua distinta freg'.h.·aa e a) públi-:o cm geral que DA LUZ
transfenu suas instalações para. a. rua Tenente Sllveira, quase esq�ina da T.r.aJan.�. 6. DVOGADOS'óia onde e"pera merecer a preferência de todos, contmuandf' sempre a sua ll1tella d"· �

,

I pOSIção e agra�e�e�do.lhes a vlslta.
• .1 'Escritório: Rua João Pinto

I
"

.

I ! n.O 18 - FlorianópolisParticipação nos lucros

Represerit,ações
FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
HA LONGOS A�OS,T-E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS À CAIXA"lOSTAL, 245 - SÃO PAULO.

,·BOM· N,EGOCIO
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
a.rta de' 10,/. ao ano com recebimento de iuros mensais.

'

Informações nesta redação.

QUU VESTlR·SE COM, CONFORT' E, ElEGAMClA 7
A

Mello
PROCURE

Alfaiataria
�li8 Pelrpoe Schmidt 48

�lDpeza ,��. navegação
C 1-1 E� R"-'·E-�'M

NAVIO-MOTOR "ESTELA n

maxima rapidez e' garantia para transporte oe mas mercadoriat
Agente� em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

Carros para o interior do ,Estado
,

o horário 'dos carros de' que· é agente, nesta, capital, a conceituada
firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:
.RÁPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Curitiba
RÁPIDO SUL BRASILEIRO _ Diariamente - Joinvile

EXPRESSO .BllUSQUENSE Uiariamen1e - Brusque'
cJ excess'ão de sábado

EXPRESSO BRUSQUENSE - 2a., 4a. c 61\. feiras
Nova-Trento

E. A. VIAçÃO ANITAPOLIS - 3R• e i)a. feiras

14 horas

16,30 horas

.;_ 12,10 horas

A

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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· Avai' x· Figueirense, o ,próximo embàte
Em disputa do Campeonato Cita-

JAIR, REVERTIDO A AMADOR dino de Profissionais Misto, será,
Em su� última nota oficial, dis-

ftribuida sexta-feira última, a pre-
realizada domingo próx imo a segun-

sidência da F. C. D. tornou público, da rodada, constituida pelo prélio ,_;'que a Confederação Brasileira de entre os teams do Avaí e do Fiauei-
_De�porto.s c�:mcedell, reversao �o

I
rense, velhos rivais do "soc�er"

atleta Jair SIlva, pertencente ao lo 'o.

gueirense, à categoria de amador, ilhéu. O embate desde já está des
nos .têrmos da Lei de Transferên .. pertando interêsse lias rodas espor-
eias. tivas locais. ' Direção de PEDRO PAULO MACHADO

grande corrida ciclisfica do dia ao
Está despertando enorme interês- motores ao Dia do Empregado no às especificações . do Regulamento lherme Schurmann, .distr'ibuidor das rios. medalhas e uma taça para a:

se nas rodas do esporte a realização Comércio. da prova, por nós já publicado di- lmesmas em Santa Catarina, e serão equipe vencedora, oferta do sr. [or
do l° Circuito Ciclístico de Floria- A essa prova poderão concorrer versas vezes, individualmente ou conferidas, uma ao vencedor da nalista Jairo Callado, diretor de "A.
nópolis, marcado para 30 do corre - esportistas desta Capital e de ou- integrando equipes de associações prova e outra 'ao comerciário me- Gazeta".
te, como homenagem dos seus pro- tras cidades, urna vez se sujeit-em ou estabelecimentos comerciais. lhor 'colocado no quadro geral dos

disputantes.
Os prêmios principais são duas, Haverá ainda outros prêmios va

bicicletas marca "Centrum", ofere- "Íioso'S para os que chegarem irnedia
cidas pelo SENAC e pelo sr. Guio. tamel1te ao vencedor, como acessó-

Será' realizado '.

em Blumenau um

gr·andios.o torneio de tiro ao alvo
. ,.'

Idata
da Proélamacão vda República, ..

'

Segundo apurou .a nossa reporta-

um,
grandioso torneio de [i r) a') nau; es,

tão sendo convidados tortos
gem, o Clube de Caça e Tiro Blume- alvo e aos pratos.

.

os clubes filiados à Fcdt.ruç.io Ca
nauense promoverá em 15 de no- Para essa grande f::)sta espor-tiva tarinense de Caça e Tiro, pelo que.
vembro próximo, em homenagem à que terá .lugar na cidade rle Blume- se pr.evê um grande êxito.

'

ESPORTIST AS!
Aguardem o MAJESTOSO FESTIVAL promovido

.

pelo
F. C. a realizar-se dia 31 de outubro

SACO DOS LIMÕES

-0-

Tomarão parte nesta grandiosa festa esportiva, os maiores 'clubes
.

do futeból varzeann __

Cooperai conosco ésportistas, comprando tômbolas ou ações e

tereis transformado em realidade o que vos afigura um sonho.
O ESTÁDIO' será. vosso - Ele está em vossas .mâes

A

-_o. ._. ._, .. _. �-,_ .. _

I

Pró Bocaiuva 'Esporte ,Clube
SendO, o esporte a pedra funda,

I
ten: sabido' elevar o n"I11(, esportivo

mental da eugênia da raça, e justo de nossa cidade.
que se o ampare. , Um par de chuteiras; uma bola,

,
--

um par de tornozeleiras' on mil sim-
Amparando-o, estamos, lógrca- ples par de caneleiras, sem dúvida

mente, fortalecendo a nossa moei- alguma, será uma grande contribui
dade, tornando-a mais forte e mais ção,
saudável. Contribua para esta campanha,
Iniciamos, hoje, pelqs colunas amigo florianopolitano, enviando

deste jornal. uma cumpa'hha que sua preciosa oferta para a redação
visa adquir-ir material esportivo 113- de "O ESTADO".
ra D. guapa rapazi.uln d,) Bocaiuva Pelo. BOCAIUVA, por SANTA tA-
Esporte Clube, rapaziada esta que TARINA e pelo BRASIL.

Tonico receb,eu O prêmio «-Hellort Duarte»
Em solene sessão realizada na úl-: visto que em mais de 80 jogo,.; não

tima semana, a Federação Para- sofreu a mais leve punição. O "cam
naense de Futebol fez entrega ao peão brasileiro da disciplina". como
crack catarinense Antônio Mota Es- é chamado Tonico, pertence ao OlI

pezirn (Tonico), -do valioso prémio ze profissional do Coritiba F. C., ]'i-
, "Belfort Duarte", instituído pelo campeão paranaense.
Conselho Nacional de Desportos,

o Lira disputrá o cilmpeooato de futebol
".

.

"

'

110 ano vindouro '

r

• • •

Conforme divulgamos amplamen
te, a valorosa diretoria da Federa

ção Atlética Catarinense de Estu

dantes (F. A. C. E.), tará., hoje, o

Inicio dos 1ós JOgos Universitários

Estão programados, com inicio,
ás 19,30 lmras, na cancha ilumin:-t

.da do Lir\t Tenis Clube, os seguintes

.jogos:
1 ° jogo: valei entre Dil'eito

'Odontologia.
2° jogo: basquete entre' Dir?�to

'€ Odontologia.
� esta a primeira "rodada" do

'20 turno dos certames. de Voleibol

<e Basquetebol dos las Jogos.
,

VIRÃO COM Ó RACING
'Buenos Aires, 19 (V. A.) - O pre

'sidente da Associação de Futebol
.Argentino (AFA), Oscar Nicolini.
foi convidado pela Confederação
�Brasj]eira de Desportos a visitar o

:Rio de Jan�iro, por ocasião da ex

.cursão que a equipe �o Racing fará
:à capital brasileira, no dia 27 do
coerente, a fim de enfrentai' o Fluo.
minensé F. C. Idêntico convite foi
feito ao sr. Carlos Paillot, presiden
te' do Racing. Os srs. Oscar Nico
lini e Carlos 'Paillot prometeram
'atender ao convite da entidade má
:xima dos desportos brasileiros, des
de que as suas ocuPlções o pernJi....
iam. __../

PRÓ-CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO

Ao que conseguimos apurar,

o, de-I
Desportos. nes,sa modalidade esporo

partamento de futebol do Lira Tc- tiva, afim de participar do Campeo- A lut!l na Chi-nanis Clube acaba de solicitar f'i.ia- nato Amadorista a realizar-se nu II'
ção á Federação Catarinense de ano vindouro. Nausm, 18 (U. P.) =: O genera-

�ampeoDato-Ciú-=-individDal de TeDis ������������eo���fI1�:;�I;�?:�����
, f Departamento de Tenis da F. C. D. de Govêrno para a Mandschúria.

Ficarão encerradas hoje as in�-l realizará nos dias 30 e 31 qes�e .mês Chlang, que rec,entemente conferen-
criçôes para o Campeonato Catarí- e 1° e 2° de novembro prOXl1110, ciou com os seus comandantes rm- João Pedro Gay, Ten. CeI. Chefe, da. 16a C. R,
neríse Individual de Ténis. que o nesta'capital. litares em.Muckdem, revelará se as, .._ _

-----------.....,..--------:----�--,---------;- I tropas nacionalistas abandonarão

I 'f
.

t-f
I

HOJE O INICIO .OS lOs JOGOS DEPARTAMEN'IO DE ARBITROS, posições na Mandschúria em face
, rvores

-,

n 'I er'a;sUNIVERSITÁRIOS DA F
..
C. Do I das vitórias comunistas. Alguns cir-

CATARINENSES! . EdItal. culos acreditam que nenhuma, de-
Aldo Fernand.es,.DIretor, do De� cisão será alcançada sôbre o assun

Confronto de Volei e Basquete: DI- p�II,'tament? de Arbitres da F,edera-j to, até que se conheça a sorte de
REITO X ODONTOLOGIA ç�o Catarínense de Desportos, de- Chinchow, base de suprimentos da

Vlda�11ente autonzad,o .
pelo �enhOl,'I' Mandschúria Meridional. A guarni

Presidente de�ta Entidade, faz sa- ção nacionalista em Chinchow está Ibel' a quem .1l1teress�r possa que

I sitiada
e aguard 1 l'C('Ó:'':''�,

encontram-se abertas 1l1SCnçOes pa-
.

ra juizes de futebol.
'

. '--

Os interessados poderfio l'f�q�le-,··:·················· , .

rer ao Departamento de Arbitres ------.----------

Catarinenses, os quais têm o con- (D. A.) dentro de trinta i31) dias, I

curso das iAssociaições, Atlé,1:icns -a partir des�a data, 'llWxall.d(� 1rcs I
I ,.

'

"

,'. (3) fotografIas 3 x 4; eel'tdaa de
!Academlcas das Faculdades de DI-

idade, carteira de ide'Ilidadc ou tí-
•

reito, Ciências Econômicas e Par- tulo de 'eleitOI'; e atestado de eoiIdu
máda Odontologia. ta passado pela alltoritiad� onde re-

sidir. '

O Depal:tamento de Árbitros (D.
A.) visa com isso, não só reforçar
e lapidar o seu corpo de juizes, pre
sentemente insuficiente para aten
der as inúmecas partidas semanais

e (infanto-juvenis. aspirantes e pro
fissionais - aos sábados e domin
gos), como também garantí-Io com

elementos novos 'e jovens capazes de
substituirem árbitros já cançados,
dignos, portanto, de repouso compa
tível, entI°e êles o sinatário do pr·.;
sente edital.
Cooperar con1 o Departalll('nto

de Árbitros (D. A.), empre')tando o

entusiasmo de efetivo serviç.o deve
ser o lema daquêles que desejam
uma raça cada vêz mais forte, opu
)enta e promissora.

.

Fpolis., 18 de outubro ;Je 1948.
x x x

REGATAJNTERNACIONAL DE
PORTO ALEGRE

Rio, 18 (V. A.) - A C. B. D. con
cedeu a necessária licença à Fede
raç.ão Aquática do Rio Grande do
Sul para realizar, no dia 30 de, no·
vembro próximo, en� p')cto Alegre,
uma' regata inte\'lla('i(;I:�11 'C(·111 a

participação de rem,ulo!'cs rie PCi'
tllgal e de paísc') .l!l Ami·)'i_'�::l do
Sul.

•.. reune SOQl ... acabamentó ••

solidez .• , no piano ,perfeito!
Além de vários modêlos para,

, pro,nta entrega ... êste' maraVI
lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, ?través do plano da

pagamento a longo prazo!
, I

Scb:wartzmaUD
REPRESENTANTE
para Santa,

'KNOT
Catarina

�/A
Cx. 134 - Tel. KNOT

FJorül.nópolis

-0-

As inscrições já se acham abertas.
na séde do SENAC (edifício do C ..

R. Aldo Luz), onde os interessados.
obterão maiores informações.

..

IPIRANGA

O BRASIL E A COPA MITRE

Rio, 19 (V. A.) - A C. B. D. ex
pediu o seguinte telegrama para a

Federación Boliviana de Tenis:
"Virtude ter congresso marcada

início jogos Brasil Perú vg segundo
sua comunicação telegráfica 14 vg
impedindo tal marcação participa
ção Brasil Copa Mitre vg lamenta
mos ser obrigados solicitar cancela
mento nossa inscrição vg pOIS ape
sal' nosso grandes esfôrços só con

seguimos passagens aéreas Panaír
para dia 16 pt Viaiando delegação'
nesta data sómente 17 chegaria ai
caso viagem fôsse normal o que co
mumente não acontece trecho Cam-

I
po Grande La Paz pt Não é possível
uma equipe jogai' mesmo dia chega
d.a principaln;�nte considerando a.l-
titude La Paz .

'

.'

/

..

l6a. Circunscrição dé Recrutamento
Afim de tratarem de seus interesses deverão comparecer a 16a, c.

Il., com a máxima urgência, os Oficiais e Praças que tomaram parte na

expedição militar de Canudos, e bem a.ssim os seLJS respectivos herdes-
.

i
' ..

1'05,

Arvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o- grande Estabelecimento de
. FI@ri e Pomicultura
H. J. Cipper,
Corupá.

'

Mun. de Jaraguá Estado de Santa Catarina.
Peçam catalago gratuitamente,

..".��•••1.8 ao•••••• oa • _••
- . .

o Mau E�tar do

A Dispepsia

F i ga a o - enerve, depaupere

impede a as.imilação do. alimento.;
faz emagrecer

A Prisão de v� ntre·atrophia o cerebro,
memoria. enerva e

.ua. vitima.

•

faz' perder a

em'brutece a.

I
I
,I
I

As pílulas do Abbade Moss.
formuladas exc1ulIivamente para.
combater as molestias do figado,
estomago e intestinos� fazem

desapaI;ecer em pouco tempo. o

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

PlbUhAS 00

l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. Milton simone'lPereíra
Clinica Cirurgica

Molestias de Senhoras

CtRURGIA GERAL
\

Dos Serviços dos Professores.Bene-
meto Montenegro e Piragibe No

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

Rua Fernando Machado, 10
'----'-----_._.-�

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidadt; e médico do

Hospital de Caridade

CLIN)CA DE SENHORAS - CI
RURGIA PARTOS.

Diagnóstico contrcle=e tratamento
• 4lSpecializad� da gravidês, Distur

bios 'da adolescência e da menopau

tia. Pertubações menstruais, !:l�1,\.

mações e tumores do aparelho geni
tal feminino.

Operações do utero, ovários, trem
P3S, apendice, hérni-as, varizes, etc.

Cirurgia plástica do perineo (ru-
luras) ,

ASSISTENCIÁ AO PARTO E. O.t·E-·

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová

rios, hipopíse, etc.)
Distu·rbios nervosos - Esterdlirtade
-- Regimes.
Consult�rio R. João Pinto,

"

- Tcl,
1.461

�

Resíd. R. -7 de Setembro - Edif,
Cruz e Souza - TeI. 846.

"

DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e partebe
Do Hospital de Caridade de F1G

ríanópolís. Assistente da
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, espe
cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gían
dulas internas

CUDica e cirurgia de senhoras �

Partos
FJ[SIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLIS�lO

BASAL
HORARIO DE CONSULTAS:,-·

úPela manhã das 10,30 ás 12
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO:

Rua Vitqr Meireles n. 18,
Fone manual 1.702

RESIDÉNCIA:
Annida Trompowski 62

Fone manual 766

e,60 s.
VACINA CONTRA MA�QUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de

10ú cm3.
SORO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cm3.

Dr R Id C VACINA, CONTRA BRUCEL,OSE:, Ampolas, de 20 cm3 e frascos
" O ão oDSoni '

CIRURGIA GERAL· -- ALTA CIo de 10'0 cm3. \
RURGA - MOUSTlAS DF; SF;- VACINA ANTI-RÁBICA: Ampolas de 5. cm3 e de 10' em3 e 'frascos. NHORAS - PARTOS

,

Formado .J!e!a. Faculdade tte Medi· de 10'0 -cm3. _ '-...' � � ,_ ..

elUa da Universidade de São Paulo,
r

• , • • •

onde foi assistente por vário. an08 do Dos dOIS últimos, por serem os"seus prazos de validez relatívamen,
'�Serviço Cirúrgie�. do Prof. Alípio te curtos o Instituto Pinheiros não manterá zrandes estoques atenden-_,. Correta Neto' �.,

Cirurgia do estômago e via. circula- de, entretanto a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessario
res, intestinos delgado e grosso, tiroi.

!'T'
• _. •

de, rins, próstata, bexiga, útero, ao preparo dos mesmos que, aSSIm, serao sempre Iornecidos com ahso-
,ovário. c�le�r"vr;:���s �ar�����I:: hidra- luta garantia de atividade máxima.
Cons.ultas: Das 3 ás .5 horas� à rua Brevemente o Instituto Pinheir.os apresentará outros produtos ve-
l'ehpe Schmidt, 21 (altos da Casa

, • • •

Paraiso). Telef. 1.598 terinários de grande eficácia, como: Terner ina (Buco-Vacina contra
'Residência: �d:f.EM�v76l1inior, 170; diarréia íníeccíosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra a

Bouba Aviaria, Vacina Contra. a Peste Suína, etc. .. . .

. Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doença,
26. 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

contrados na localidade de residência do solicitante.

Clínica Médica e Cirúrgica do

DR" AUJOR WZ
Médico.Operador-Parteiro

Doenças Internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias UrinlÍrias - 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. NEWTO� d'AVILA

Cirurgia ger�l - Doenças de Senho-
, '

ras - Proctologia
Eletrici ade Médica

Consultónio: Rua Vitor Meireles n .

28 - Telefone 1.307

Consultas: Ãs 11,30 horqs e à tar

de das 15 horas em diante,
Residência: Rua Vidal Ramos n.

65 - Telefone 1.422.

DR" A" SANTAELA
(Formado pela Faculdade Naclo·
nal de MedYcina da Universidade

. do Brasil)
Médico por concurso da Asslstên·
ela a PSicopatas do Distrito

Federal
Ex·lnterno de Hospital Pslqutâ
trico e Mpnic6mio Judiciario

da Capital Federal
Ex·lnterno da Santa Casa de !.(i.
sericórdla do Rio de Janeiro
CL:fNICA MÉDICA - OOENÇAS

NlmVOSA8
oonsultzrto: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de Caro

'J8lh"õ', 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
consuttõrto - 1.208.
Residência - 1.305.

,Dr" Paulo Fonte.
Clinico e operador

Co".ultório: Rua Vitor Meirele.,
• Telefone: 1.405

Consultas das 10 á. 12 e das 14 t.
U hro.· Residência: Rua Blumenau,

22. - Telefone: 1.620

Dr" Mário Wendhaueli
Cl!nica médica' de adultos e crianÇ&1

Consultório - Trajano, 29
'

Telef. M. 769
Consulta da. 4 ás 6 hor..

Ileaidência: Felipe Schmidt D. 18.
Telei. 812

I ._._---

Dr" M" S. Cavalclnti
Clínica excJusivamente de cri'anÇ&.

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 732

�os, CO�lRA"
DO' TRABALHO '-4

SeOE SOCIAl..:
. po�ro ALEGRE

RUA VOL(JNTÁRIOS DA PÁTRIA N.· 68 1.· ANDAR

C"X'" POSTAL, 583 " TELEFQNE 6640. TELEGRAMAS: -PROTECTORA"

Agenca Geral para 8t8. Catarn8
Rua Felipe Schmidt. 22 - Sob. ;

Caixa Postal, &9 Tel. "Protectora" FLORIANOPOLIS

Fabrioante e di.tribuidore.' 'da. afamada. con
fecçõe. -DISTINTA- • RIVET. Po••ue um gron-
d••ortim.nto de casemiral. I'i.oa'do••

'

bl'in.

para alfcdat•• , que recebe diretamente da.

Im.U\Q" ..., fdbl!'tca.. A dOMO -'" CAPITAL- ahomo a otIDIDg80 dali 8nr.. Comeral.lllt•• do interior no .entido d. lhe fa•• rem "amo

villittJ; �nt:'l). d", Illf.tuclI'.m .une aompro.� MATRIZ em Flol'ioDbooli.. _ FILIAIS em 81um�nQu e Loj •••
------------------..-------------------------------------------------------------�.------------------

"

Escritório Técnico
Cid Rocha Amá,.1
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs. interessados que.

I tendo regressado de' sua viajem aos •

v-oete·r.·nar.·os
Estados Unidosda América do Nor-

I te e países visinhos, o Dr. Cid no-
. cha Amaral reabrirá seu escritório

O, INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 1�3, -:- FlúrianóPO�iS)'1 (Rua Presid�nte Coutinho .n. 2�).tem o prazer de comunicar aos senhores Veterlnárãos, FazendeI,r�s nos prrmeíros 'dias de agôsto, espe
e Farmacêuticos, que �s�á iniciando o lançamento de uma' grande serre rando continuar a merecer as espe-
dêsses produtos. ciais atenções de seus amigos e

Os primeiros já a venda, são: clientes.
SULfAGUANIDINA: Tubos de lO' e vidros de 100 comprimidos de

Pedro Medeiros, Auxiliar

Representações
do

OU Pracista
" Oferece-se para Laguna e Sul' d'o
Estado, ofeFtas com detalhes à

Caix.a Postal nO. 109
. Laguna - Sta. CatlJ,rina

--R'e-Jo;oaria- -r-r-v- ·Prosr-ef50
de JUGEND' l;}> FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
RÊEMBtLSO POSTAL

Faça .eu pedido por carta ou telegrama e pag.ue
( .ómente quendo receber.

.. ,

11',31 cr$ 100,00
j
H, 9 ci$ aso 00

D.apertador de boI••
ilumtna a noite

Suiaao de qualidCilde

Urná maquina fotografic.a
cmerieo.na de foeU

monejo

No.ao. relo9io. .ão acompaZÜ\cacio. do. re.pectiyo. eertificado.
•. d. garanti0 •

IEÇAM�M03 CATALOGOS -- ENVtAMOS GRATIS
JUCEMD & FILH,')

,

Cu,rit ba - Proça Tirade"t.. 260' - Paraná

Não perca
Teteione para a Impressora Gra;aú Lt âe, (telefone

manual 767), e o nos-so aAente o procurará para receber

s.a encomenda tipográfica" Serv iço Esmerado .. En trega
imediata. Preços sem concorrencis,

"

FARMACIA ESPERANÇA
'0 l'ar..�.tIM BlLO LAU8
B.,. 111 Nri a r.,....

DHIU IlÀd r _ B - ........
"'riu - ArtIp. •• ....1'NC1ItL

�........ e][8� ....nb... _ r..tairte .......

·Guia Paraná
PU,blica relacão dos comerciantes e indus�riais com seus ende-

recoso
,.

Cada guia e vendido acompanhado de um mapa rodoviário
Paraná e Santa Ca.tarrina. ' .....

Redação: Rua P'rudente de Moraes, n: 626. - Curitiba.

1
.

Ouçam, diàriamente, das 10 às l4 horas, as l1udit;ões da

ZYH - 6 Radio Difusora de Laguna,
.

970 kilociclos, onda de 300 metros.

Laguna .- Santa Catarin.a - BrasiÍ I

SEU RELOGIO PRECISA DE
REVISAO?

'

NOSSA OFICINA Ê ESPECIAÚZADA
Nossos concertos são

, garantidos 100%

ÓTICA" �IOD��O,
JOAO PINTO, 25' (Frente ao'Tesouro

do Estado) ;

Dr. Lindõlfo A.6.
Pereira

Advogado-Contabilista
Cível ôo_ Comercial

Conatltuiçõel d. lioci.ciade.
e .eniçoa COHIll�!)" em gerol.
.

�OrganizaçÕH eontahei••
Regiatl'o. • IftOl'caa, di"pon'do,
no Rio, de corre.pdndent••
E.erit6�io: Rua Alvcuo de

. Carvalho n, 43,
Da. 8 à'. 12 h�a••

Tal.foR. 1-494

TE RENO
Vende-se 'um à rua Irmão Joa

quim, nesta Capital, medindo 10x40,
por Cr$ 25.000,00.
Tratar à rua Vitor Meir-eles, n.

. .; ..

Dr. Antônio
Modesto.

1

Médico

Fdrnrado ,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.
Espeoialidades t

RAlOS X
RADIUM

RADIOTERAPIA

"

Exames radiológicos do Es

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

liares � Urinárias.
RADIOTERAPIA dos Tumores
- Câncer - Inflamações, -

Doenças da pele - Hipertiroi
dismos - Reumatismos -

Disturbios da'menopausa-etc,
Atende diáriamente no HOS-

PITAL DE CARIDADE.

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

O TESOURO
Da instrução está ao al6&n�

de todos. Dá esse t,esouro ao ted
amigo analfabetQ, levando-o a uni
curso de alfabetização' no GrupQ .

Escolar São JQ,sé,. na ElIeola IlJldu�
trial de Florianópolis ou na Cate..
'1ral Metropolitana"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IFIorlan6polls, 20 de Outubro de 1948
I

o r.S.D. ,e 8 caso do riauí
Integral solidariedade à Sec�ão do

,

P�S.D. naquele Estado
Rio, 19 (V. A.) "A Manhã" noticia no tópico final; soubemos que será

o seguinte: divulgada hoje e que, em suas Ii-
"O Conselho- Nacional do PSD, nhas gerais, define a posição do

reuniu-se ontem sob a presidência partido no concernente à crise, sen
do sr. Nerêu Ramos, a fim de tratar do uma espécie 'de esclarecimento
de, interêsses daquela agremiação. à que a UDN divulgou há dias sô
Ao que apuramos, o caso do Piauí bre o mesmo assunto".
ocupou a principal parte dos traba-
lhos. O deputado Renault Leite, em

nome da bancada pessedista daquê-
le Estado, presente à reunião fez •

Cei' G·d B IIum relatório sôbre os últimos acon- II O Otecirnentos ali verificados. A expo- -

sícão do dirigente pessedista se te-
·ria revestido de um tom de veemente
condenação ao govêrno dI) Piauí pe
las violências praticadas c.ontra ele
mentos do PSD.
Outros assuntos Ioram ainda fo

calizados, relativos aos projetos de
maior importância que estão em

curso no Congresso. De passagem,
teria sido abordada também a situa
ção política de Alagóas.
Após a reunião, foi entre euo fi

reportagem o seguinte comunicado o

"Esteve reunido em sua sede r' ')

CONSELHO NACIONAL, O Po s. n ..

que deliberou:
a) - comparecer incorpor-ado à

posse cla deputado Honório Montei
ro, do P. S. Do, de São Paulo, no car

go de Ministro do Trabalho;
h) - publicar uma nota a res

peito dos acontêcímentos do Piauí,
de integral solidariedade e assístên
da à Sessão do P. S. D. naquêle Es
tado".
Com relação à nota mencionada

PREFEITO ARNOLDO SOUSA Pelo aVIa0 da Varrg 'regressou
� ontem da capital da República, o

no,sso . ilustre patricio e valoroso

correligionário, Senhor Guido Bott, Idigno Gerente do Banco Nacional
do Comércio e Vice-Presidente <1:.
Câmara Municipal. Ao seu desern
barque compareceram o Senhor
Prefeito Municipal, dr. Tolentino de

Carvalho, Secretário Geral Manoel.
Ferreira de Melo, Dr. Alvaro M. da

Silveira, Procurador Fiscal e di
versos vereadores.

Com inicio' ás 20 horas, deverão
se reunir, hoje, na séde do Lira Te
nis Clube, os representantes do Co

légio Catarmense, Instituto de Edu-
"O Estado", que muito o admí- cação, Escola Industrial e Acadêmía

ra e preza, daqui .lhe envia as mais' de Comércio, sob o patrocínio da Fe
sinceras felicitações, so lídarízando- � deração Atlética Catarinénse 'de
se assim com as muitas demonstra- I Estudantes .para tratar da realiza

ções de simpatias que s. s. receberá cão da 4a olimpíada Colegial de

hoje, por motivo da data. Florianópolis.

A data de hoje assinala o aní
versário do sr, Arnoldo -Sousa, di
nâmico Prefeito do município de
São José ,e elemento de grande
prestígio no P. S. D. em cuja cha

pa f.oi eleito.

Presidente de honra do Diretó
rio dessa organização majoritária
naquele município onde goza de
extraordinária estima o aniversa
riante é ainda presidente de díver-
-sas associações locais, a que em

presta uma atividade invulgar, da
. do o seu manifesto interêsse pela
prosperidade da sua comuna e pela
cultura de seu povo.
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Itoiópolís quer a

cqiegoria de Comorcc.
"f Nesta capital; 'uma comíssêo que veio

plettear essa providência
Acompanhados do sr. deputado mentos do P. S. D., que çon.põern te beneficio da Justiça.

Protógenes Vieira, ilustre membro uma comissão encarr êgada de cn= Nesse sentido, a Câmara Murrici+
da bancada do P. S. D. na Assem- tender-se com o sr. Góvernador 'do pal de Itaíópolís enviou uma indi»

bléia Legislativa dó Estado, deram- Estado sôhre vários assuntos de cação à Assembléia Legislativa do:

nos, ontem, o prazer de sua visi- interêsse de sua região, demora Estado.
ta os nossos valorosos correligio- ram-se conosco em' agradável e Ontem mesmo, os nossos': preza-

sue elevação'
,.

a.

Paulo Erico Wielewski, Prefeito
Municipal de Itaiópolis

Wigando F, Weinert, Presidente da

Câmq._ra Municipal, de ltaiopou«

narres srs. Paulo Érico vVielewski, amistosa palestra, durante a "I:;1! dos visitantes estiveram em enten

honrado Prefeito Municipal de Itaió- nos revelaram que um dos mo'tiv(j:';' dimento com os -poderes públicos
poils, Wigando F. Weinert, digno por que vieram a esta capital é o competentes, :tendo obtido a me

Presidente da Câmara Municipal de que constitue uma justa aspiração lhor impressão a respeito do inte->

Itaiópolis, Osvaldo Augusto Athayde, do municipio de Itaiópolis e um:'! rêsse que todos manifestaram para..

diligente Coletor Estadual naque- evidente necessidade decorrente do com a providência pleiteada. Estâo-

..

,.

Osvaldo Atruujde, Coletor Estadual
em Itaiópolis

Abelardo Luiz âe Oliveira,
diretor do dor nal de Mafra»

la cidade, José Rezende Pinot, es

timado Escrivão de Paz na rr-esuia

cidade, e jornalista Abelardo Luiz

de Oliveira, nosso distinto confra

de, diretor do "Jornal de ::\1afr:l.".
Esses dignos e prestigiosos ele-

convencidos de gue, dentro de pou-'

auspicioso desenvolvimento da- I co, aquela aspiração se converterá

quelas ricas e progressistas zonas em realidade, ao encontro das es

(\0 Estado. Trata-se da criação da peranças da população de Itaíópo
Comarca de Itaiópo!is, o que, sem Iis.

dúvida, significa a sua elevação' de Somos gratos aos prestigiosos cor
categoria de distrito e consequen- religionários pela amabilidade da.

visita à nossa redação.

Tribunal de Just;�a
Julgamentos realizados em' data I e negou-lhe provimento, para con

de 18 do corrente, pela Câmara Ci- firmar a sentença apelada..
vil.'

I
Apelação civil n. 2.911, da cornar-

Agravo n. 1730, da comarca .de ca de Rio do Sul, apelantes Emilio dr. Juiz de Direito e apelados Oscar'

Biguaçu, agravante Fernando Cam- I Voigt e apelado Carlos Hüber. -Re- Manoel Felipe e SW1 mulher.

pos Faria e agravado Gervasio Lco-, lator o sr. des. Osmundo Nóbrega. 'Relator o sr, de ... Osmundo Nó-'

nardo Müller. Relator o sr. des. 01'-- F'Oi dado provimento à apelação pa brega,
mundo Nóbrega. ra reformar a sentença de primeira

.

PDr maioria dp. votos, a Câmara

Foi dado em parte, provimento ao instância e julgar a ação ;mpro(-('- negou 'provimento à apelação para'

agravo, para anular a penhora e dente, Pagas as custas pelos

apel!)-j con.firmar
a sentença que homolo-"

mandar que a ação siga os' seus dos. ,gou o desquite.
ultiores termos. Apelação de desquite n. 518, da Vencido em parte, o sr.des, Ed-:
Apelação civil n. 2'.920, da comer- comarca de Cresciuma, apelll,nte c gar'Pedreira.

.

.

ca de Caçador, apelante .Inocencio

Feijó da Silva e sua mulher e ape
lados Benjamin Granzzioin e sua

mulher. Relator o sr. des. Edgar

Se ricos quereis ficar'
De modo tacil elega(;
Fazei hoje uma inscriçãe
No Credito Mutuo Predial

Pedreira.
A Câmara conheceu da apelação

GUILHEHME TAL
I

FREC,HANDO•••

O nosso crípo-reportãr, em furo sensacional, conseguio
descobrlr que a bancada da U .D. N., na Câmara Municipal,
apresentará o seguinte e importante projeto:

"Art. 10 - Fica o Executivo Municipal autorizado a, nas

ruas unde houver construção, sustar as lufadas dó vento Nor

deste, a-fim-de, por êsse meio, evitar a incomoda propogação
do pó;

§ unico O chefe do Executivo Municipal, para cum-

prir à presente lei, poderá assinar contrato de informações, em

carater preventivo, com o Serviço de Meteorologia.
Art. 2° - A autorização do .art, 1°, fica estendida aos

quadrantes batidos <pelo vento Sul, mas restrita ás proximi
dades de prédios em construção.

PA R A�' f E R I DAS �
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES,
C O C' E I R A '5 I

F E IR I R A S,
ESPINHAS, ETC.
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