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RIO, 20 (V. A.} - Conforme já' mentos desenrolados ultimamente
foi noticiado, esteve reunido o no Piauí depois de ouvir a exposi
Conselho Nacional do P.S.D., para ção dos deputados <Benedito Vala

examinar, a situação. A propósito dares, Renault Leite. e Sigefredo
foi distribuida ontem à reporta- Pacheco e, considerando o clima de,
gero a seguinte nota: insegurarrça reinante no Estado do

"O Conselho Nacional do Partido Piauí, desde o início do Govêrno
Social Democrático, reunido para Rocha Furtado; considerando que
tomar conhecimento dos aconteci- não há garantias no Estado, nem

\

/

I

mesmo para o Poder Judiciário, cu
jos membros vêm sofrendo coação
e derrespeitos frequenLes por par
te de autoridades locais, conside
ran do q ue essa' coação tem 'sido
mais violenta nos municípios on

de o P. s.. D. foi vitorioso, princi
palmente naqueles em que se de
viam realizar eleições suplementá-

res; considerando que o acõrdo rando p1UitOS outros fatos de pa

proposto pela U. D. N., após os tente desrespeilo e coação à justi
bárbaros aconLecimentos do povoa- ça e também ao Poder Legislativo,
do de Natal, foi perturbado pelo CUJIDS deputados pertencentes ao P.
revoltante assassinato do Juiz de S. D . são constantemente insultados
São Pedro, dr. Clovis Alves Perei- e ameaçados; considerando que o

ra, logo depois de retirada da. co- Govêrno piauiense não tem cum

marca a �órça federal,que o fóra pr ido os entendimentos feitos' com
garantir para a realização de sin- o P. S. D.; considerando que o re

dícància ordenada pelo Tribunal Iatórío do Coronel A. Imbassahy,
Regioual Eleitoral; considerando observador do Excelentíssimo se

os casos dos juizes de Paulistana nhor Presidente' da República, el).
.e Canto do Bur-ity, obrigados a viado ao Piauí por solicitação da.
abandonar suas comarcas, por fal- U. D. N. documentou o clima de in

ta de garantia; considerando o ca- segurança reinante no Estado; can
so do Juiz de .P'Ior iano, que não pó- siderando finalmente que não é

de realizar ,em Canto' do Bur ity a mais possível qualquer entendi
sindicância' ordenada pelo 'I'ribu-} menta enquanto não forem restau

nal, também por falta de garantias; radas no Piauí as liberdades e ga
considerando que o. Tribunal Re- rantias outorgadas pela Constituí

gíonal Eleitoral teve de suspender ção; Reassegura aos seus oorreligni
:sine-die" a renovação das eleições náríos da Secção -do Piauí integral
por ter o Governador negado os .solidariedade .e assistência por Lo
recursos indispensáveis: consíde- dos os meios J.euais".
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Florianópolis - OUinta'-feira, 21 de Outubro de 1948

Isentando de impostos e taxas de traas- Obras que serão
mt·ssa-o a pra.prl"edadl.l 'dos fUD"I'ooárl'os I·nauguradas Dirige-se à Assembléia Legislativa, em expressivo documento, o

.. U \J U Presidente do recente'" conclave.-Louvores à acão do Executivo

"bl"
..

·1· t ' Hio, 20 (A. N.) - O Presidente e do Leqisuitico- estaduais naquele imp�rtante
PU 1008 CIVIS e mi I ares da República, no dia vinte e oito certame de "'cultura

de outubro, 'inaugurará os cento C Com grande honra, recebi a co' terras catarinenses. Assim é que,

cinquenta metros de cais do Cajú, de municação de V. Exa., feita em tele- mal se noticiou que iam ser toma

, O sr. deputado Pedro Lopes Viei- blico, em regra, grande dificuldade oito metros de profundidade. gramas .de 13 e 14 do corrente, de das providências para a comemo-
ta apresentou; ante-ontem; na As- em remunerá-las na proporção do Este' cáis se destina à descarga que a ilustre Assembléia Legislati- ração e antes mesmo que se rea-

sembléia Legislativa, o seguinte 'encarecimento das utilidades. de madeira e está equipado com va aprovara unânirnemente o reqne- 'Iizasse a primeira reumao para

projeto de lei: Um dos grandes prôblemas do treze guindastes "diesel" elétricos, rimenmem que o' sr.'Delputa,do. Dr. dela tratar, de pronto. designou a

"PROJETO DE LEr N.... funcionário público é o lar próprio. ele cinco toneladas. José Macia Cardoso da Veigavapnia- Asse],lbléia sés' de seus membros,
lsenta 0F funcionários públicos ci- A maioria deles- ainda não o possui Será inaugurado mais um arma- do pelos seus pares Srs. Dr. Raul

.

escolhidos entre os quatro' parti
vis e os militares 'de ü],po�tos e :a- e ;ive sujeita,'pela carência de ha-: sem, corrstruidr. Jlu:j; i;;nf'Ó� dlleo .Schaef'er e Professo)' Braz Alves, dos que nela têm assento, para

xas de transmissão de propriedade. bitações, ii frequentes constrangi-' e seis e retôrços nos pátcos dois e Cm. nome. das respectivas bancadas, l,j', .representarem nos preparativos
A Assembléia Legislativa do Fs- mentos de intimações judiciais pa- três, quatorze, quinze e dezesseis, pedira' se \tqmscrevesse .na ata dos � das festivida,des'. Todos êles se

tadb de Santa Catarina decreta: ra desocupar a que habita em curto para receber pontes rolantes. Com- trabalhos-os discursos pronunciados interessaram pelo êxito das mes-

Art. 1° - Ficam isentas de todos prazo. Demais, a habitação é um pletando o material ferroviário do na sessão de encerramento do Pri- mas, mas dois dêles, os srs .. drs.

os impostos e taxas estaduais, que dos grandes problemas nacionais e 'cáis serão ltambém .inaugucados meiro Congresso de História Cata- Oswaldo Rodrigues Cabral, e An
oneram a transmissão de propric- tudo que se fizer para mi'norá-Io de- seis locomotivas "Diesel" elétricas, rinense e pedira também úm voto tônio Nunes Varela, na 'Comissão

-dade, as operações imobiliárias de- ve lll�recer a atenção, o estimulo e o e cem vagões metálicos, de cinquen-
I

de louvor ao Presidente do mesmo Organizadora se avantajaram Pl�

tuadas pelos funcionários públicos apóio, dos legisladores. Os funcioná- ta toneladas, bem como calçamen- Congresso por motivo do brilh�lüc dedicação exemplar, já no compa

civis - federais, estaduais e muni- rios públicos civis federais já, go- to da Avenida Rio de Janeiro. e dos êxito alcançado, tendo sido outros- recimento 'às reuniões, em queTo
cipais e 'Os militares com mais de zam isenção idêntica, mais ampla
três anos de exercício neste 'Estado, contudo, para as operações imobí

-quando realizadas por intermédio Iiá'rias que efetuam por intermédio
do Montepio dos Funcionários Pú- do Institato de Previdência 'e As
blícos do Estado e da Caixa EC0 - sistêncta 'aos Servicl{)res Públicos
Jlómica Federal de Santa Catarina e, (Ipase),? vista do artigo AO do De
bem a�sil11; quando a propriedade creto-Iei n. 2.865, de 12 de dezem

adqllir-ida se destinar à residência bro de 1940. Não obstante, a agên
do benefici�rio, segundo declara- cia do Ipase J;1este Estado não tem

ção do pró:priô punho ii. repartição podÍdo atender os pedidos de em

competente. préstill1Qs imobiliários da modict�
, § único - Essa isenção é também' do que era preciso e, ainda agora,

conc-edida aos funCionários públi- a respectiva carteira por ,falta de

eps civis ap'Osentados e aos milita· dotação se acha 'positivamente "!n

res reformados, quando resi,dirrm préstimos iill0biUários na medid�
'há mais de cinco anos ,no Estado, ções com a Caixa Econô�ica se tOI'-

Àrt. 2° - Se dentro de, dois anos nam dificeis, porque aquele Imtl
contados da data da operação imo-, tt�to de econOmia popular empresla
biliária, ficar provad'O que não fo- somente 80% da avaliação e esta,

-

Ta111 cumpridas as exigências desta muitas vezes com o louvável intúj
lei, o adquirente se obrigará a re3- j' to de resguardar os interesses da
tituir' aos cofres do Estado a im- Caixa, se faz abaixo do real preço
portância a que estaria sujeita a de venda.

'

transmissão da propriedade Acresce a tudo o ónus do adqui ..
§ único - Ó adquirente também rente com as graves despesas dr

se obrigará à meSl1).a restituiçãG, transmissão da propriedade.
qu'ando, a propriedade fór l:evendi-, .

Fica, assim, justificada a insclu
<Ia a terceiros. são no projeto dos funcionários pú-
Art. 3° - Esta lei entrará em vi- blicos federais' e, por motiv� idênti

gôr a 28 de Outubro d'O corrente ano co, dos milita,es e dos funcioná
revogadas as disposiçõeS em contrá- rios aposentados.
rio. As condições de residência 'p01'

JUSTIFICAÇÃO mais de três e cinco anos no Estar�o,
A 28 de 'outubro corrente, come- como as de que a propriedade ;!e:

mora-se o Dia dos Funcionários destina à residência do adquire-nte
Públicos Civis, que, com os milita- e; em contrário, a anulação nas
res, éonstituem classes das mais isenções da lei no praso de trC'5
<>primidas' pela carestia de vül:=!, anos, sã:o necessárias para previpir
porque, formando classess multo quaisquer especulações que disvir
;numerosas, encontra o Poder PÚ- tuem as finalidades do benefíCio:',

Um proj'eto do deputoslo Lopes Vieira, na Assembléia

..

Ainda o Primeiro çongresso de
História de Santa Catarina

.

M. 10.374

páteos dos .arrnazens dezenove e

vinte: dando área de' dez- n�il, cento
e cinquenta metros quadrados .

para que o voto de louvor fósse ex

tensivo a todos os membros da Co-

sim aprovado, também por unâni

midade, o aditivo proposto pelo Sr.

Deputado Dr. Ricarte de Freitas

Minis'tro Vor,rêa,
e Castro
�io, 20 (A .N.) - O Sr. Corrêa e

Castro, Ministro da Pasta da Faze:n·

\la, que se encontra em Barreiros
do Araxá, Minas, concluirá a vin
te e sete sua estação de cura na-

ram assentados os planos de tra

balho, já na ideação e na execu

ção dos mesmos planos. O sr. dr,

Oswaldo Cabral, benemérito da

nossa história pelos. trabalhos com

missão Organizadora do Congresso. que' a .vem' enr-iquecendo e que se

A manifestação da preclara As- fundam principalmente em pes-
sembléia muito 111e penhorou e mui- quisas diretas de arquivos e nâõ
tp me alegrou pela sua parte final, só em estudos alheios, foi o ora

pois que o Presidente do certame in- dor, que a todos enlevôu com o dis
telectual, s'e algo pôde fazer pes·- curso inaugural das festividades, a :20
soalmente para o levar a bom têrmo, de fevereiro de 1948; e, entre outros
só o pôde pela ajuda que recebeu serviços

-

aparentes: tem o de haver
dos seus bravos e incansáveis sido o veemente batalhador para,
companheiros ,da Comissã9 Orga-' que o evento tivesse o seu sêlo co

nizadora.

quela estância mineira, seguindo pa
ra São Paulo naquela mesma data

e rumando no dia subsequente pa-
memorativo, e tem o de haver sido

jÉ\ el�treta,ntQ, de justiça! nã!) o autor do emblema do Congresso.
ra Itararé, devendo regressar ao circunscrever 0 louvor aos mem- O sr. dr. Nunes Varela, por motivoRio dia quatro do pró_ximo mês. P bros dessa C'OIU; osa-o, porCfl.1aI1',.0

'

"" das comemoru"'ões, afervorou-se no
reassumir suas funçoes no dia .'"

,

I ela, sO"zinha, por I.uais heroismo. c estudo da nossa história e deu-nos
imediato c-apa,cr:dade que tn(essem ,os seiUs a brilhante e substanciosa conferên�

componentes, não' poderra alcan, da lida' a 22 de fevereiro, alusiva
çar a eficiência com que foi co- aos povoadores insulanos; e profe
roado o certame. Era precisa a, riu o magnífico discurso da sessã()
ajuda oficial, tanto m-oral como Continua na 3a. pág
financeira; era precisa a 'ajuda 'de
mestres e estudiosos dos centros
culturais do Est1:ado . e de fora;
eram também precisas a ajuda (;' a

simpatia da imprensa, de associ::!.

ções e do povo. fIE essas coop�ra- Rio, 20 (A. N.} - Estão concllÜ

ções, mercê de Deus, não nos fal- dos os 'entendimentos realizado,>

taram, a come.çar pela do Po,'ler nesta Capital entre a.1' delegaçõe::
Legislativo Estadual. ,

nrasileira e argentina, destina,rIns

Ê�te veio logo a'O e�contro dos à efetivação dum novo convemo

que, no Instituto Histórico e Geo- entre o Brasil e a Argentina. As con

gráfico de Santa Catarina, ele lon- versações realizaram-se em ambien

ga da:ta, andavam pensando na co- te de cordialidade, estabelecendo

memo.ração do segundo' centenA
.

�e de mútuo interêssc entre os (]oi'!
rio da chegada dos açorianos a paises.

I

Entendimentos entre
o Brasil. e AroentiIJ8

Prel. Tor,quato Tasso
Encontra-se nesta capital d,esde

onLem o nosso distinto amigo sr.

Totqualo Tasso, dinâmico Prefei
to Municipal de Urussanga e pres

tig'io.so políLi-co filiado ao P. S. D.,
:ein cujas fileira.s é elemento de

destaque.
O sr. Torquatci Tasso vem a Flo

rianópolis a serviço de sua a,dmi
nistraçã-o municipal e tem sido al
vo das mais expressivas demons

trações de aPlêço entre nós, onde
conta largo círculo de amigos ,e

admiradores.
,

"O Estado" deseja-lhe feliz es

tada nesta capital.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Viacão Aérea
.s

H)Orárío
.

Seguntla-feira
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 10,40 - Norte

I PANAIR - 13,50 .,- Sul'
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

�orte

Terça-feira '''''j
r \ ... -, [R - 10,40 - .N�rt. .�

'l' 'ZldRO DO SUL - 12,OQ
�lorte

.

VARIG - 12,30 - Sul
PAl'\AIR - 13,50 - Sul

Qttaria-feir«
PANAIR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO'DO SUL - 11,00

Norte
VARIG - ti,ol0 - Norte
PANAIR -- 13,50 - Sul

Quinta-feira
PANAIR - 10,40 � Norte
PANAI,R - 13,50 - Sul
VARIG - 12,36 - Sul
CRUZEIRO DO SUL

Norte
CRUZEIRO DO SUL

,eul

13,55

Sexta-feira
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

�Norte
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 11,40 - Norte
Dr\NAIR - 13,5' - Sul

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

lWo:rte
Domingo

PANAlR - 10,40 - Norte
.

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

SEGUNDA·FEIRA

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

Expresso São Oi�tóvAo - Laguna
7 horas,
Auto.Viação Itaja! - Ita}a1 - 111'ho- Iraso
Expresso BruSQuenae - BrulQue -'-

16 horas.
EXpI'esso Brusquense - Nova Trento

I- 16,30 horas,
Auto·ViaçAo Catarlnense - JolnvUe

- .rhoras.
Auto.ViaçAo Catarlnen.. - Cur1ttba

- fi boras,

IRodoviária Sul-BruU - PÔI'tO .Alegrei
- 3 horas,
Rapido Sul-Bre.sIlelro - Jom....n. -

II As fi e 14 horas.
TERÇA-FEmA

Auto-VlaçAo Catarinéruie - POrto .Ale·
gre - 6 horas.

Auto·VíaçA:o Cat.arlneuse - Cul'itiba
_ 5 horas
Auto-Viação Catarlnenae

- II horas.

Auto·Viação CatMlnen_
- 6 horas,
Expresso Silo CrlBtóvAo - La«una -

7 horas,
'

,.
Empr@sa Glória - lAC1m& _. 7�

e 6% horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas. .

Â')to.Viação ltajal - Itaja! - 111 ho-
ras. .

Rápido Sul Br&sileiro - Join,,:Ue - u
. 5 e 14 horas,

QUARTA-FERA
Auto·ViaçAo Catarlnense

- fi horas.
"Auto·Viação cataeínense
- 6 horas.

,< Auto·Viaçllo CatMIDeIl8e Laguna
• - 6,30 heras,

I',' Rápido Su� BrasUelro - Joinvile - li
� 5 e 14 horas.

'

" Expresso Silo Crlstovlo -- Laguna -

.: 7 horas,

.� I ExpreSllO Brusquenae - Brueque -

16 horas.
Auto.ViaçAo ltaja! - Itajal - 111 h0-

ras.

}
.

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 16,30 horas.
Rodoviária Sul Brasil - POrto .AleRTe

- 3 horas.

JoinyUe

curitiba

Jolnvi1fl

POrto

Curitiba

Jolnnle

Curitiba

Joinv1le

! �'

Jolnvil. -

Jolnvile.

Tubarlo

I Dr. (LARNO G.
GaLLETTI

ADVOGADO
Crime e clvel

Coutituição de Sooleclacl..
NATURALIZAÇÕES
Titulol Dealarat6rloli

Elcrit6rio e Relidencla
Rua Tlradentel 47.

FONE .� 14S8

-

Você poderá ganhar de Cr$

fI"
- 50,00 à Cr$ 100,00 diários, venden-·

a lçoes,. do artigos de consumo domestico.
Informações na Praça 1 de No-'

vembro n. 22 - 20 andar.

MAGROS E FRACOS
VAN A,O I O L

QUINTA·FEIRA
Auto-·Vlação Catarmense

Alegre - 6 horas.
Auto.Viação Catarinense

- 5 horas,
Auto-Vlação CatarlnénH

- II horas..

Auto.vlaçlo Catarinense - Tubarlo
- 8 horas.

Auto·Vla�çAo Catarinense - Laguna
-,. 6;30 horas.
Expresso São CrlstoYAo - Laguna -

7 horae,
Emprêsa Glória - Laguna - 8 1/2

• 7 1/2 horas .

�esso Brusquenee - BruSQU4I -
18 boras.
Auto-Viaçlio Itaja.( - ItaJa! - UI ho-

ras.
.

�do SUl Brasileiro � Joln.,Ue - li.
IS e 14 horas,
Empresa Sul Oeste I.tda - XapecO - IÚI

- 8 horas.
SEXTA-FEIRA

RodO'Y1árla Sul Brasil - POrto .Alegre
- :I horas,
Auto-Vl.ação Catarinenae

- 5 horas.
Auto.Viaçllo Catarinen.se

- II horas.

Auto·Vlação Catsrlnen'811 - 'Laa'una
- 6,30 horas,
Expresso São Or1stovlo - lAguna -

7 horas.
Auto-ViaçAo Itaja! - Itajal - 111 ho-

,ras,

r:
Expresso Brusquense
6 horas,
Rápido Sul Brasileiro - Joinvil. -

àII fi e 14 horas.
- SÁBAD('

Auto·Vlaçlo C&tartnenH - Curltlba.
- 5 horas. ,

Rápido Sul Brasileiro
às 5 e 19 horae.
- II horas.
Auto-Vlacão Catarlnens€

- 6 hora,s..
Auto-VlaçAo Ca,tannen..

- 6 horas.
Exorp'SSO São Qria� -.l..agl.ma -

7 horas.
EJlJpreseo Brusqu_ - Blruqu. _

14 horas.
Auto-Vlaçllo ltaja! - ltaJa! -:- 18 bo,

raso

15,30 _ Expresso BrusquenH - Nova Trento
- 9,30 hOTas.
Expresso Glória - Laguna· - • 1/2

e 7 1/2 hon.t.
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Revisia do Paraná para o Sul do Brasil
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I Florianópolis - Santa Catarina I
•• •

: ,

É indicado nos casos de fraque
za, palidez, magreza e fastio, por

que em sua fórmula entram sub s·
tâncias tais como. Vanadato de só

dio, J..icitina, Glicerofosfatos, pep

sina, noz de cola, etc., de ação
pronta e eficaz nos casos de fra

queza e neurastenias. Vanadiol; é
indicádo para homens, mulheres,
crianças, sendo sua fórmula conhe
cida pelos grandes médicos' e está
licenciado pela Saúde Pública.

-_ .. _ _ - _ _ � .. --- _ - _ _ _ _._

•

caBINHOS ELÉTRICOS
ISOLADOS COM BORRACHA

"". "..;, \j '''' ..."
UM CONDUTOR DE QUALIDADE I'ARA CADA APLICAÇÃO

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

RIDIO TUBa' ZYO 9
j
1530 kilocieloe ondas, mêâies de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

Tonicardium-Ionico do coração
o Tonicardium vigoriza o coração, combate as aflições, cansaço,

palpitações a alivia os rins.
_

•

Mo lestias das aenhoras - Colicas

Usem o Sedantol contra as irregularidades nas visitas, disturhios

� mal estar. Evita complicações.
Cactusgenol - Regularizador du coração.
O Cactusgenol tonifica e regulariza. Cambate as sufocações,

inchações e falsa asma.

DATI LOGRA·FIA
Correspondenel ,
Comercial

METODO:
Moderno e Eficiente

(onfere
Diploma'

DIREçAO:
_ Amélia M Pigozzi

RUA ALVARO DE CARVALHO.65

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

nópolis - Santa Catarina

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

culqr, somar, Contabilidade, Regis-
tradoras, Balanças automáticass.
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
Medicação auxiliar no trotamento··

do .iflli•

NÃO F�ÇA
CONFUSOES !:
Trate a sua Bronquite e ficará
livre da Tosse e do Catarro ..

A bronquite começa muitas'
vêzes com um simples resfriado,
sobrevéem, então, a tosse rouca

sêca ou síbílante, o cansativo"
chiado no peito e a obstrução- ..
das vias respiratórias pelo ca->
tarro mucoso ou mucopurulento ,

:Estes são os sintomas da bron-
quite, E muitos procuram, com
batê-los. E' um êrro , O que .deve
ser combatida é a bronquite -

causa e origem daqueles males
- porque' quando os bronquíos
estão inflamados podem surgir'
graves complicações nas vias
respiratórias.
Para tratar acertadamente '::r,

inflamação dos bronquios. existe..
agora, um eficaz preparado. E'
o Parrnlo!, que age direta
mente sôbre as mucosas inter
nas dos bronquíos, descongestto.,
nando-as completamente. Tra
tada, assim. na sua origem, a··

bronquite desaparece e desapa-e
recem também a tosse, o catar-'
TO e a opressão do peito. Par-·
mio! tem proporcionado alívto .

a muitos sofredores, Se o Sr.
sofre de bronquite ou traqueo
bronquite, peça na sua rarmá-«
ela um vidro de parmln. ...t I

P-IS

Ártigos de uso

'doméstico

•••••••• • o. ••• o. ••••••••••••

I'!lJA'VOlUNTÃRIOS DA PÁTRIA No- 69 • I," ANDAR
t;"I�" "osrAl,$a3 . JEI.f.fOIfE 66411 . TElEG�",,"',$, .PlIOTEC'OC ....

! Agencia Geral para S. Catarin�,
I Rua Felipe Schmidt. 22--Sob.
C. Postal, 69· Tel. «Protetora»'

FLORIANOPOLlS
............................

Motociclefa
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 J(.

30m.
Outro a Rua Irmão Joaquim cf

20,50 m x 44m. - Tratar cf Ten.
SanlY - Policia Militar.

lVIOT0RA E SILVA
Avisa aos s1's. proprietários de'

onibus, qu@ àceita agência. Infor...-'

mações: Praça 15. de Novo 24.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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L i�"o�,��r!u��J���d�dA 'peste suína no Rio Grande do Sul
l --DOIa t d 't Sob o titulo "A Peste Suina cm de envergadura semelhante, sera"-

\ apavoran e o seu preciOSO po,.eD· .

.,

. , . _
.

cial humâno destruído pelo terr í- Ijui, "Correio do Povo" de Pôrto plenamente eÍlClen_te, se?ao �ontal,
A:\TlVERSÁRTOS Iria da Agénoia da E. A. Viação Ca- ve! mal; Alegre, publicou, em sua ediçã'o' de já que a cooperaçao sena coisa ra-

SR'�A. MARIA-TEREZA. B��TOS I tarinense nesta capital e filha elo Considerando que sendo impos- 13 do corrente: ra, pelo menos com a bôa acolhida

Deilue, hoje, a data natalícia da: sr. Albino Jorge R.amos e de d. Fi- sível ao erário. estadual dada a vas- "Da Diretoria da Produção Ani- de parte, dos interessados.

;;_gentil senhorinha Maria-Tereza i lomena da' Silva Ramos; , tidão da moléstia, atender coma mal da Secretaria da Agr-icultura, Desde aproximadamente dois anos
,

- Bastos, filha dileta do nosso eles- - o inteligente menino Paulo seria para desejar, aç importante recebemos b'ntem, o seguinte: que esta Diretoria vem empregan-
tacado patrício dr. José ela Rocha Gil, filhinho, do distinto casal problema;' "Pôrto Alegre, 12 de outubro de do o 'melhor de seus esforços, pi-i
FerreiraeBastos, íntegro desembar- Campolino e, Antônia Lago Alves; Considerando a necessidade de 1948

"

melro na profilaxia e depois na lu-

,gado]' do Tribunal de Justiça do - a .exma. sra. d. Alzira Côrte- oferecer ao Estado recursos que o IImo. Sr. Dr. Breno Caldas D:D. ta contra essa epizootia, tendo para
Eslado ,e professor na Faculdade Real Camisão, viúva do saudoso habilitem a estender sua esfera de Diretor do Correio do Povo. N. Ca- isso lançado mão de todos os seus'

· de Direito de Santa Catarina. ,sr: Armando Camisão; ação com maior amplitude;'
.

pita]; recursos em .pessoal e aparelhagem
Fino aelôrno da nossa .socíedade, - o inteligente Alrnír, dileto fi- Considerando que a elevaêão da Tendo êsse 'prestigioso matutino chegando mesmo a colocar em pla-

· onde a sua graça e distinção con-,

lhinl.lo elo 'distinto casal Arnir e EH atúal Taxa de �'1úde Estadual, de publicado hoje uma reportagem no secundário 'Outros serviços saní-

quistaram-Ihe inúmeros �cl,mirado-I Salul'Dino de Brit6. um cruzeiro (Cr$ ;1,00) pâra um oriunda de Ijui, e na qual são fOCH- tárlos também importantes, tendo
, res � amIgu�nbas, a na,LalrCJante na, ' cruzeiro e cincoenta centavos (Cr$ Iizados vários aspectos da situação em seu controle. já a soma de
.data de hoje, ver�se.a, por certo,

A' 1,50) não é de molde a onerar pela "calamitosa:' em que se encontrn a 940.190 suínos vacinados por seus
.

a,lYo, das ,mais cannho,sas e .Slgnl- , lnda O.,.,., sua insign i ficância a bolsa do con- suinocultura daquele rnunicipio c funcionários, até agôsto do ano em

f'lcativas homenagens, as quais nos tribuinte;' de Três Passos, no tocante a Peste curso.
, '

hi l L conclueção da la,.panirla S
- , .

,aS60cwmos JU I os�men e.
'�_L '_�, , :�, Considerando que tendo sido a Suína, julgamos dever nosso f'orne- Dirigindo V. . um orgao enn-

- o -

solene de encerrámento do Con-' arrecadação ela, Taxa de Saúde Es- cer-Ihe alguns informes verídicos nentemente prestigioso como in for-
DR. JOE COLAÇO gresso, em que patenteou o ernpe- tadual nos oilo primeiros meses a fim de que V. S. possa bem aqui- mante da coletividade �aucha, vi-

Na Capital Federal onde é brilhan- nho de Santa. Catarina no floresci- do corrente ano, de um milhão Iatar das verdadeiras condições 'ZOO" I mos sol�citar a p�Iblicaçã� d�sta na

te advogado e jornalista, vê trans-
l mento cultural; foi, além disso, 487 mil 963 cruzeiros, de onde se sanitárias dessas comunas. espectativa de assim contribuir para

"c?n'er hoje, � data do seu alll:er- 9uem se incumbiu de tratar junto ao conclui, feilos o.s cálculos, ser de Em Três Passos, irneditamentc a devida elucidação do_;; fatos nar.sar io natalício o nosso dístínto Poder Executivo de tôdas as provi- 186 mil cruzeii-os (Cr$' 186.000,00) após a constatação do primeiro Ióco .rados pelo informante da reporta-
"coestaduano dr. Joe Colaço. I dê ncias que dêle dependessem. a. imporLância recolhida mensal- de Peste Suina, �sta Diretoria con- gem em aprêço.

Às sólidas e numerosas amizades i Deve-se também lembrar nara mente; centrou aproximadamente 20 dó' Com os melhores e mais elevarles
· -que entre nós cultiva, nos associ�- 'louvor do Legislativo a imponente, Considerando que, assim sendo, seus técnicos. entre veterinários e votos de adrniração,' Manoel Cor-
mos, nas hornena�ens q�e, sem dú- I sessão em que recebeu a visita dos o excesso mensal correspondente ao f'uncinnários técnicos. que,' secun- rea Soares - Diretor".
"vida daqui lhe tributar-ão. I Congressistas e em que oradores elos aumento ele cincoenta centavos, se- dados por várias dezenas de vàe\-I-----_!'J!IIIII! _.

- o -

DE 'dELO I quatro partidos renovaram a ,ele·· rá de 93 mil cruzeiros (Cr$ nadores contratados, praticaram ::I
ORLA:"IDO FERBEIRA I.' I

• monstração da unanimidade com ,93.000,00). vacinação de, todo o rebanho por.
Natalícia-se hoje o nosso esl.i- . , PROPONT'!:IO• c "

O I 'd '" que estavam sendo prestigiadas as ..: cino daquele município.
mado conterrâneo sr. r an o ,,,er-

- ,10 '0 ,'o fi[lCaI"eCl'do ao Po
't t [ . L comellloraçoes do povoamento Il1SU-

- _.Lle "eJ<, '-' ,- Terminados esses trabalhos;' roi
'reira de Melo compe en ',O nspe oe

I deT ,ExecuLho à criação de uma, '

,

'

I
ano. designa.do para lá um Veterina::if?

EsOCOlal' t', I I" t ' É igualmente de lembrar que à lri, elevando a Taxa de Saúde Es-
que, orientando 17 vacinadores, i111-

. elis lU o nata IClUn e que, se1'- ,

, . tadua,l a que se I'e(Úe a Lei )1. 69,
"t I

'

'e! jle frente do Governo ora esta o Pre- ciOlI a imunização elos animais ql1�.
'

HITZ, 110J'e ás 5.e 7,30 110rasvido por um eSp1l'1 o c an \) en,� \ . '

"" de 11 de agosLo de :193(\ e o Decr'e-,
d l d d· I ' c pacidade sldente da AssembleIa, ú SI. dI. Jo- , no periodo anterior não foarm vac;.. HOXY, hOJ'e ás 7,45 horase o oU o e lllVU gar a,

,

B b 'd f t' T to·lei n. 512, de 12 ele Feyereiro
naelos ell1 v.l·sta de sel'ell1 lel't7'"",o

d ' b II I' I
,.

leI' 'eza o'e se oa al , que e e IVOU o aUXl.l') , � S
-

I
.

· e era a 10 awcos a 111 r " •
... _ de 191,1, de Um Cru.zeiro pa1'a Um essoes CllCS

't 't entI'e nós nú prollletlelo as. comemoraçoes ])elo ainda muito novos. Les'ter' C
'

cara er conqllls ou,
-

IlOllrado Go\'er'nador Sr.' Dr. Acle'.'- C1'uzeiro e cincoenta centavos. owan oJ'gulhosament�
d

'

d e e aml'g'os nes
'

I I
Em Ijui,mantivemos durante q'13- apr'eseIlta' II III a da's ,lll'sto'I'I'as

.

mel'OSOS a mJra 01' s ,
-

20 - A importância arrecac ac a maIS

t
- ,bal Hamos da Silva e que as valo- tro meses um funnionário que, CO,!·

':l:a auspiciosa clata, erao ense.)o ,.

em razão dês te aumento" será em- comoventes jamais escritas para ié-
, de e\II'del'cl'aI' o el,evado concel'to rizoll com a sua presença em todos djuvado pOI' ,15 vacinadores contr:l- I 't t

- .

1 1
j pregaela, cincoenLa por cento (50J1o) a, com a m erpre açuo maglstra (Je

.-em que é lido, A es.sas bomenagens 'Os at�s Solenes � com a sua :palav:'a em Slreptomlcina cálcida B. C. G.
tados dcveria proceder à vacinação Burgess M-eredith

," O Estado" se associa prazen tei- autonzada -e vlbrantc na sessaq
ou oulros qlJaisquer modicamentos

(1)1 massa em toelas as criaçõc� TABKVI S.OMOS SERES HUMANO:;
rameoLo. • I i�au!ural elo Congresso 'de Histó-

qué venham a' sUl'glr com maiores
dali. Nu prograI'na: A Marcha da Vida

na. " Era na ocasião uma medida pr('- N- o �, probabilidades ele eficácia para dis- - I acionaI - Atualidades Wal'l1er
DR.' JOj'O BAy'E,R FILHO

I I Por tudo isso ,e por muitos outros
1 filatica, face o perigo iminente dr" - _,

� ."- trilbuição graLuita aos tubercu b, - , Pathé - Jornal
d J

- fatos se brilho' e êxito houve no 'devastação que estavam expostas Ct11Faz anos, hoje, °tl'· d
r.

d
oao

Prim�iro ConoTess'O de História rfl s.os reconhecidamente pobres; e
vista de grasai., e!isa epizo'Olla em

Preços: HITZ Cr,' 4,80 e 3,00.
Bayer Filbo, provec o a voga o e " 'J'

-

c i ncoen ta po l' cento (5Ó%) na ROXY Cr$ 4,00 e 3,00
lenle da nossa Faculdade de Di- tarinense; que foi parte integranf� construção de -sanatórios e hospi� municipios vb;inhos. Ce)lSUra até 14 anos.

· ceilo.
-

I das Comemorações ,do Segundo Cen·
lais nos mun icípios càtarinenses Apesar dos esforços persuasivo�

,... . ...........•

O aniyersarianle que, nesta ca- tenário da Colonização Açoriana, a
mais apropriados pelos seus cli- desenvolvidos por esse funcionário, RITZ, domingo

"pital reune numeroso grupo ele glória cabe também, e em larga por-
mas, ao tratamento da doença;

sua missão não foi exitosa, sendo SINBAD O MARUJO
',:amig'os e admiraelor·es s,erá <:erL.1" ção, à Assembléia Legislativa do

3Q _ A aquisição dos medicamen- seus resultados praticamente nulos, ••.......... . ......•

mente, hoje, muito cumprirnelll.a- Estado de Santa Catarina. tos .será ,feita pelo Goyêrno do Es- conseguindo ,vacinar somen�e 11.2fi5" Se ricos quereis ficar
.-rio. Reitero a V. Exa" SenhQr Secre- tado, ele harmonia com a arreca- cabeças. De modo tacil elega!"

- o - tário, as seguranças da minha' alta dação trimestral, du]'anle o p,erío- Não houvc sugestão capaz de inc Fezei hoje uma inscn�ao
estima e mais distinta consideração. do (]e 19/19;

teressar os colonos em vacinar �eu" No Credito Mutuo Predia,l
(As.) He.nrique da SÜva Fontes, 40 _ A elisll'ibuiçfio dos medica- rebanhos. Assim passados 2 me- ;.... ••• • .

I Presidente". r,nenLos será feila pelo Departamen- sesretiramos êsse funéionário ]1a1'''

bO {le Saúde Pública elo Estado, e SaI'uucli, onde havia maior intere<;�e

'I,OS -SanaLórios, Hospitais, Postos pela vacinação. •

de Saúde, Prefeituras Municipais Crê·se que em Ijui 95% elos �o·

e lnsütllições Finlantrópicas: me- l'Onos tenham repelido os ' servi·

diante requerimen 19 de suas dire- ços desta Diretoria: Ijni pasSüU �
.-,'

torias ou de quem as represente, ser atendido desde 'então pela ln<· ODEON, hoje ás 7,30 horas

�untando como -comprovante, a p.etoria Veterinaria de Cruz Alta. Ultima Exibição
.

Em data de 20 de Setembro últi- receita méelica e os demais eX6t-, que dispõe �,de todos os meios para Warner Baxler - Júhn Carradine
'11eS complemenlares dos enfêr-' combater essa epizootia. • PRISIONEIROS DA ILHA DOS
mus,. quando póssível; Dcsnecessário torna-se salientar" 'TUBARõES �.

tarina, -devidamente reconhecida pe'· ÕO - As receitas médicas e os ({UC ncnhuma, campanha sanitárin UJ,?-'drama de ação e de cenas cc

j Ilo Ministério do Trabalho, Indústria. e:xfames co�plem.entares, d.ev.erão
. .. ..• .•.. .

moventes

AA�i���l',�;T::��j� �����l�il a �o��I������t�O�!�:�:e deca;tdod�11:�: :; ��:���:� ���ig;����:n�een��úl�:� irii· ·fii,or· ·da "ianiúia I Ch��l���ram�a��:�orte
em MaJ I

Ll.dala natJalícia do nosso prezadQ mo mês. JvIédicQS da Higiene doO Estado e

li •

M
••

II
Preço: Cr' 3,90 Ul1lCO .

..r.ã:onterrâneo· sr. André Estcfano Para gerir os destinos dessa enti- Prefeitos dos Municípios; 'lenrlque u er Censura até 14 anos.

,Savas, elo alto COn)e'l'cI'O local,. dade sin,dical de ur,'áll snperiol' 'fn{l 6° -, Todos, os r.equerimentos
� J\ subscrição Popular aberta por

. ..................••

)\K't I' d m J' 'sús el,eita e empossada a seullinte rlire- solicitando medicamentos ou in- 'Il'"rpE'RIAL, ho'J'e ás 7,30 horas'lUI o re aCIOna o, e ,,(J�,' • � �
te '0 11 I eU1 'favor' da fall11'II'a .lO m

\ ternamentos em sanatório ou hos- es .1 r a '1,

meios",é de se prever ·as numersoas toria:
d Bing Cn)sby --: Dorothy Lam0u,r

.homenag'ens que serão ti'i]:m [:J.d:l 5, Presidente: Charles Edgar Moritz, pital, ser:ão encaminhados aos sr. Henrique Müller: .

que dPer,
eu

_ BeUy Hutten

nesLa data ao .nataliciante,. enLre Vice-Presidente: Manuel Donato da PreJeitos Municipais, afim de que suas trêli .filhas, no ultImo esastre
CARNAVAL DE ESTRELAS

seJ'a averie:u.ad-O, pelos canais com- de caminhâo alcanç'Ou até hoje �
d'

. , J
muito afe- Luz, Secretário: Severo Simões, Te· �

I
Uma aleg.Te e gosa. lSSlma come� 'f''petentes se o enfêrmo é realmente in,lpo,J'tâl.1cia de Cr$ 2.050,00 assÍ'J1 ,IsOllreiro: Harbl�o Soar�s Glavan, dia onde desfilam os melhores as-

j'nd'I'g'ente,' ,
,
chstnbLUdos:. •

, 1.................- ••_--••-�...-.-.-.-.......-J".-.,. tros da constelaç-ão da Paranlonnt
70 _ Estabelecer-se-á o prazo Comp. Telefônica Cr$ 200,no'

máximo de 2'1 horas para salisfa- Ful1Sc. da mesma .. Cr$ 435,oc

z;er as exigências acima mencio- l:'ma anônima Cr$ 50,00
nadas, a fim de que o doenle não l:'ma anônima C�$ 40,00
seja ppejudi·cado p'ela del'llura, ini- "O Estado,' ". Cr$ 100,00
ciando quanto antes o seu trata- Func. do Dep. E. de Esta-

men�o. listica Cr$

Sala, da.s Sessões, 19 de O].ltubro M. X. C. . .....•...

'

Cr$

,de 194.8. C. K. .. Cr$'
Heitor Pel'eira Li:berato. FUllc. do Dep. de Educa-
- Sr. Cardoso da Veiga - P. çãci , Cr$

candidato democrata", disse 3 sra. R. P. - Né\... tribuna, disse perce- Na' lista em poder do sr.

Ro'Osevelt. bel' q Cjuanto ele aceitavel e opor- Carlos Ganzo Fernan-

tuna llá no lrabalho do ilustre' des, na qual muitos .de

'deputado HeiLor Liberalo. Dáí cujos nomes estão ilegi- I

apoiá-lo s,em. reserva em o seu e veis Cr$
no nome ri!) Partido, de Represen

I tação Popular.

Vida

ISCovasTek
1)U((Jf{I_ •• ,

,fts quais vão as nossas

tuosas.
-,o -

FAZEM ANOS HOJE:

mo. foi instalada a Federaçâo do
Comércio do Estado de Santa (;,1-

" ','

aD�OtJci�s '�HPERIAtfederavão de Comér..
cio 'do Estado de
S. Catarina

, vinva Roosevelt e a
- a exma. Vva. Maria Valente

• I

�'ne Almeida Gonçalves: , candidatura Trumau
- o Jovem Joar·ez Tavora.carclo-I "." l' o't 90 (U 'P) E. , _.

C
H as 1In" on, � ..

- �ln
;SO, fIlno do sr. Joao Bab,sLa ;;r- .

d' d P
. .

'

.A b l dE' 't 'c!
. carta enVIa a e ans ao PresIden-

'1UOSO, Sll -t .e. o < xerCl o, reSlL,efl- 1'e Trllm1an, a viuv>\ ,de Roosevelt ile ..

" te em Curitiba;
- o dis�into jovem Waldir Jos,é

,lVIel'Íl'Ío, do alto comércio de Brus-

,que e que inlegrou a Fôrça EXQl"
dicionál-ia Brasileira;

- a exma. sra. d. Alaide Felipe
Vaz, digna espôsa do sr. José ela

Co.sta Vaz, alto funcionário e,la- Camisa., Gravat ..lj Pifame.,
dual; Meiu dai melhoreI, peloI .' me-

- n gentil senhorinba Eunice da
nore! preço••6 DtI CASAI'MIS

I • .Q,j]\'a Hamos, cleligenle fUl1ciO]1;i- C:g:LANEA _ RU3C. Msfra.

No programa: Aspectos Riogran-'
deuses '-- Nacional

.. ��'���:.. ��'� .�,O� ... , ...........• II"Aluga·se uma casa, à Rua Teresa I

Cristina 355 - Estreito. • ri •
I

Tratar na mesma: fundos ou

Má")'
I

rio Grumiché na I. O. E. I " .

, ,

......
,

' -', j

,

f
t

I

331,00
,170,0f.'�larol1 que apoia a candidatura de

Tl'Uman pelo Partido Democráta pa
ra g PresiMneia da Hepública. "Es
tou decididamente a seu favor 'como'

50,oü

134,ou

540,00

TOTAL Cr$ 2.0jO.oo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Bom binóculo
Grande visão

(;
;,

lMinistério da Aeronáutica
"Q,uinte Zona Aérea.-Destacamento da Base Aérea

em Florianópolis.-Inscrição para o concurso de
admissáo à Escola de Aeronáutica

o Comandante do, Destacamento de Base Aérea de Flo�ianó'polis,
"avisa aos interessados, que se encontram abertas nesta Unidade, no cor

rente mês, as inscrições para o Concurso de Admissão, à Êscola de A(';·

.ronática, a reaízar-se em Janeiro de 1949, neste Destacamento de Busr

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

-serão distribuidos por esta Unidade.
Destacamento de Base Aérea de Florianópolis, 4 de Outubro de 1948,
Saturnino Barbosa Lima, 20 Tte. - Carlos da Costa Dantas, 10 Tte.

.Ajudante

,{)RLENTE racionalmente sua publicidade, tornando-a
intensa e, profícua (

'Um veiculo de grande utilidade e ao seu alcance lhe é oferecido

pela onda da IYH - 6
RÁDIO DIFUSORA DE LAGUNA
- 970 kilocic1os - 309 metros -

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

NOTA: - Estes pedidos deverão ser encaminhados com 3
dias de àntecedência.

I

LIRA TENIS CLUBE
Edital·

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

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

sociados a, fineza de fornecerem à secretaria ou tezouraria dêste Clu
.be, .no .menor íPrazo possível, duas fotografias' do tipo 3 x 4.

A Diretoria

Dr. Alcides Acíel! de Vasconcellos
Avenida Rio Branco n. 103, 10 andar, sala 3.

NEGOCÍANTES DA CAPITAL E DO ll'.'TERIOÍC;_·
o, ESCRITóRIO DE ADVOGACIA E PROCURATóRIOS do

TIr. Alcides Accioli de Vasconcellos, instalado à Avenida Rio
Branco n. 103, 10 andar, sala ,3, no Rio de Janeiro .encarrega
.se da defesa dos seus interesses junto às Repartições Púhli
.cas Federais e todo o serviço de advocacia relativa aos Insti
tutos de Aposentadorias e Pensões, assim como do Registro
ode Patentes de Invenção, Marcas de Fábricas e Chamadas de

ExLrangeiros.
Oferece, outrossim, os seus serviços como intermediário

entre Exportadores e o Conselho Federal do Comércio Exte
rior.

•.•......•........� �

Auto-caminhão Internacional
Tróco . por madiera

VENDE-SE um auto caminhão INTERNATIONAL, tipo 1948, modêlo
K-B-S-6 de "158" de distância entre eixos, rodas duplas, com carroceria
de 5,80x2,30xO,65 mts., semi-reboque com rodas da trazeira duplas me

dida 8,25x20, todos pneus novos, caminhão com pouco uso, andou 16.000
quilometros, lotação de 8 a 10 toneladas, especial para transporte de ma

deira. Preço Cr$ 120.000,00 - cento e vinte mil cruzeiros. Recebo no

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

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

\

Seu processo de' naturalização
ainda não foi despachado?

Escreva sem demora ao Escritorio Juridico e Administrativo
Ca!xa. Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando informações. Esse Es
erttorto se encarrega de acompanhar e requerer no Ministério da
Justiya o que. necessarío for á sua concessão, bem como, de registro
de diploma, dívõrcío e novo casam'en;'0, certidão de nascimento e de
easamento de qualquer parte do Pano

Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais, couce

dendo mais outros beneficios de carater assistencial.
Representante em Florianópolis:

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

inicial de Cr$ 1&,00 apenas.

Participação nos lucros

. ..--,

Tem o prazer de comunicar à sua distinta freguesia e ao público em geral que ADVOGADOStransferiu suas instalações para a rua Tenente Silveira, quase esquina da Trajano,
.

onde espera merecer a preferência de todos, continuando sempre à sua inteira diS'1 E
. - .

. R J
-

'

P' t
posição e agradecendo-lhes a visita, ,sentorIO. ua oao ln o

l n.O 18 _. Florianópolis

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 BRUSQUENSE Diariamente -'- Brusque

cl excessão de sábado,
EXPRESSO BRUSQUENSE - 2a., 4a• e 6a• feiras

Nova-Trento
E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - 3a• e 6a• feiras

Ouçam, diariamente, das 12 às 13 horas
ZYO·9 - RÁDIO ToUIU

"A Voz das Terras de Anita"

Frequência 1530 klcs. - Onda de 196 metros
TUBARÃO -' SANTA CATARINA

13 horas
16 horas
14 horas

16,30 horas

12,10 horas

.... ,

-

QUINDO FIZER PAO EM <;ASA •••

A senhora gosta de fazer pão em
casa? Nesse caso, use Fermento
Sêco Fleischmann. Assim,' terá
uma garantia de maior volume,

�,.' melhor aparência, massa mais uni
forme e melhor sabor. Este famo
so produto agora pode ser colo
cado em lugar fresco e sêco nara

conservação, disp=nsan
do, portanto, refrigera
dor. Veja a receita nos

dizeres da latinha,

FERMENTO SÊCO \

FLEI S'C H M A.N N'
P,oduto da Standard Brando of Brazil, Inc.

aio DE JANEIRO

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

, RESPOSTAS A CAIXA POSTA:L, 245 - SÃO PAULO.

,,"BOM NEGOCIO
para quem poeeue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100:000,00 renda
c.rta de 10"/. ao ano com recébimento de iuros mensais.

_Informações nesta redação.
'

LABORATÓRIO'S PRI'MÁ: C. P.· 1344. RIO

A Eletro Técnica

,

6 horas

Visão maior e mais perfeita
que a de um bom binóculo

alcança quem tem s6lida
instrução •

Bons livros. sobre todo. oa

aS8untos:

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 " Florisn6polill

Coria Metropolitana
5° CONGREJSSO EUCARISTIG,O

NACIOANL

Na qualidade de Presidente da
Comissão -:t..rittridiocesana do 5·
Oéngresso ,f!icaristico Nacional
todos os fieis e demais interessado.

que o mesmo se realizará de 28 •
--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 Turismo,
Po'ntual-Macha.du�BÊ!nsaude S. A..t
com quatro tipo de perígrtnaeão
a) uma Aérea, em aviões especiais.
a partir do Maranhão, escalando em

todos os Estados; b) .uma em navio,
especialmente fretado, e conduzín
do exclusivamente per,Yinl9s; c)
uma terrestre, prosseguindo de

São Paulo em confortaveís "oní

bus", através do Paraná to Saota
Catnrina ; d) outra terrestre, partía-'
do do Rio de Janeiro,' pelo trem

.internacíonal, diretamente a Põrte

Alegre,
São essas as

I viagens obedecendo
ao tipo peregrinação.
Evidentemente, poderão os fiei.

proferir 'Outros meios ao seu alcan

ce, com viagem de auto,' onÍbuiI
\

aviação, etc., na certeza de que o

nosso Estado, e em particular a

'Arquídiocese não deixarão de se

fazer representar naquela parada
de Fé e demonstração ele amor a

Nosso Senhor Sacramentado.
Fpnlis, 1 de Março de 1948

Conego Frederico Hobold - Pred
dente da C" A.

,
.. .. . .. .. .. � .

VENDE-SE
um terreno na.irua AD

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

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO

cSIlNEIRAc
............

-

.' .

SENHORITA!
A ultima creação em retri

�erante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o está

acompanhando a moda.
..... � .. . . . . . .. . .

PASTA DENTAL
ROBINSON ,

I
I
-

.......................................
�

I
DR. RAFAEL ;' CRUZ LIMA

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

,
/:
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Prosseguirá domingo o Campeonato Citadino de Profissionais Mixto com
a efetivação do encontro entre os velkos rivais ftvaí e Figueirense

e-

Continuam abertas as inscrições para o PrimeiruCircuito Cíclístice de Florí�nó�ohs,
a ser realizado no, próximo dia 30 nesta capitaL. Os interessa-dos puderâo obter
inlormaçêes na sêde do SENAC, diariamente, das 9 ás 12 e das 14 às 17 horas.
�==���������������������������������������--=�������������==������������

Serviço N. de Apren .. Servico Socia�
dizagem Comercia,l. do .Çom�rcio A'.

Em data dr 29 de setembro nLL1- FOl Instalado a 29 do mes p. pas-

mo foi instalado o Conselho Regio- sado 'o Conselho' Regional do Servi

nal ,do Serviço Nacional de Aprcn- 'ço Social do Comércio - SENAC -

dizagern Comercial - SENAC _._- cuja Administração Regional cou

cuja Administração Regionaf coube, be, por lei e por inter�lédio desta
Ao que nos informaram, a Asso-

por lei e por intermédio desta Prc- Presidência. à Federacão do Co.-ciação Desportiva Colegial, organi- S t C t
zação formada por alunos do Colé- sidência à Federação do Comércí o mércio do Estado de an a a arr- •

gio Catarinense, que' tanto sucesso do Estado de Santa Catarina, enti- na, entidade sindical de gr áu su

tem alcançado na disputa de certa- dade sindic�l de gráu superior, ('1)- perior, coor,denadora de todos :,s
mes amadoristas, pretende retornar.

ordenadora de todos os grupos do grupos do plano.da Confed�raça.oàs lides esportivas, após curto pe- �

1
ríodo de" inatividade. É provável 'plano da Confederação Nacional (lo 'Nacional do Comérc�o. e recon �N'l'
que'o grêmio dos estudantes volte a Comércio e reconhecida pelo Exmo. da peTo"'Ex111o. Sr. MII11stro do I'ra
filiar-se à entidade máxima, partici- Sr. Ministro .do Trab�lho, Indusjria balho, Indústria e Comércio, em 9
pando no próximo ano do Campeo-
nato de Amadores. e Comércio, em 9 do corrente. do corrente

Tendo sido nomeado pelá Senhor Tendo sido nomeado pelo Senhor

Presidente do Conselho Regional do PÍ·esidente.do Conselho Regional do

Serviço Nacional de Aprendizagem Serviço Social 10 C0111Ép'cio -

Comercial _ SENAC - dêste Esta- SENAC - dêste Estado, assumiu as

do, assumiu as funções do cafgo l�� funções do cargo de Díretor-Gerat

Diretor-Geral do respectivo Depar- do respectivo Departamento .Regio

tamento Regional, o nosso ilustre nal o nosso prezado conterrâneo sr�.
conterrâneo sr. Flávio ,Ferrari.

' Flávio Ferrari.
.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Primei,ro Circuito de flori.anõpolis
Continuam animados os prepa- S. A., de Joinvillc, representante

r-ativos para o Primeiro Circuito em Santa Catarina das famosas bi
Ciclistico de Floríanópolis, a _reali- cicletas "Monark", ofereceu um
zar-se no dia 30 do corrente sob I) belíssimo velocímetro para ser

patrocinio do Senac.
.

disputado na sensacional prova ci-
Ao que fornos informa-tos, a J n- 'clistica.

dústria e Comércio Ger-mano Stcin
.

NOVO TÉCNICO DO FIGUEIRENSE

O, Lira Tenis Clube festejou sua vitoria
DO Campeonato' Estadual de, Atletismo
o Lira Tenis Clube, simpática

sociedade esportiva, 'recrealhia e

social desta capital, festejou ante

onlem, à noite, em sua séde social,
a sua retumbante vilória no rccen- res. ]� com o maior conLentamento
te campeonalo ,estadual de atl eti s- que entrego ao Departamento de

mo, com uma lauta mesa de cerve- Futebol do Lira 'I'eriis Clube, novel
[as e guaranás, à qual' estiveram sociedade que surg.iu no cenário
presentes, além do presidente do esportivo, para a defesa das suas

clube, dr. Oswaldo Bulcão Viana, cores, êste pavilhão que Lenho a

diretores dos diversos depar tamcn- certeza há de servir ele estimulo
tos, atletas e simpatizanles do clu- para 'a conquista de esplendidas
he da colina, bem como represen- vitórias. O triunfo conseguido pe
tantes da imprensa escrita e falada lo Deparlamenlo de Atletismo no

gentilmente convidados. Campeonato de AtleLismo, nos se1'-

Inicialmente 'falou o dr. Paulo vc ele incentivo à conquista de
Otto Scheidmantel, diretor do De- grandes locros para o nosso clube."

parlamento de Atletismo' e orga- Falaram a seguir os SI·S. dr.
nizador da t!quipe campeã, que te- Heitor Ferrari, presidente do Con
ve palavras elogiosas à conduta dos, Jclho Deliber-ativo - da Federação
seus pupilos, bem como agradeceu Atlética CaLarinehse; de. OswaÍdó
o estimulo dado pela diretoria. Bulcão Viana, presidente cio Lira
A seguir a graciosa senhor-ita T'enis Clube; Cyro Marques, Nunes,

Dulcemar Ferr-eira, eleita recente- locutor da Rádio Guarujá, e o nos
mente rainha do Departamento de so colega iornalista . Aribaldo PÓ
Futebol do Lira 'I'eni s Clube, ofe- voas, presidente ela Associação dos
receu belíssima bandeira ao pre- Cronistas Epor-Iivos de Sanla Cata
sidente de honra do Depar+amento rina e correspondente da "Gazela
pronunciando o seguinte discurso, Esportíva ", de São 'Paulo" sendo
qce foi fartamente aplaudido. todos bastante aplaudidos.

SI:'. Presidente de Honra do De-

pailamenl o de Futebol do Lira
T'enis Clube. Senhores membros
da di retoria do clube. Meus senho-

)
I
�

Segundo apuramos, o treinador
Francisco Prazeres. que ja or ien

tou a equipe do Paula Ramos, aca

ba de ser �onLratado pelo F'iguei
rens� para �reparar a equipe �e
profissionais ai vi-negra.

. .

Trata-se ele unia ólima aquisi
ção.

. RETORNARÁ A A. D. COLEGIAL

VASCO X SAN LORENZO

Noticias chegadas do Rio dizem
que o Vasco da Gama enfrentará,
a 3 de novembro, o esquadrão od
San Lorenzo de Almagro, de Bue
nos Aires. A peleja será realizada
no Rio.

\

1 Campeonato da cidade em números
, Com a realização da peleja. ini- Getúlio (Bocaiuva)
; cial do segundo turno, dispLüaid�! Hélio (Figueirense)
entre Panla Ramos e Figueirense, Lázaro (�aula Ramos) ....

é o seguinte o movimento do cer- Fornerolli (Paula Ramos) ..

I
tame citadino de' profissionais Américo- '(Bocaiuva)
misto: Pinto (Avai) ..

'( Gastão (Figueirense)
t..lasslllcaçao Nicolau (Figueirense)

1° lugar - Paula Ramos: 1 POll- Bráulio (Avai) .

to petdido, 7 pontos ganhos, ae- Ari (Bocaiuva) .

nhul11a derrota, 3 vitórias, 1 em- Bentevi (Paula Ramos)
f, ,I pate. 15 goals a favor e' 9 contra.

II ' Saldo: 6 goals.
I..

'

20 lugar - Avaí: 4 pontos 'per/),\ didos, 2 pontos ganhos, 2 deáo-
tas, 1 vitória, 6 goals a favor e 9

"contra. Deficit: 3 goals.
'

.

I 2° lugar - Bocaiuva: 4 pontos
perdidos, 4 pontos ganhos, 2 vitó
rias, 2 derrotas, 12 goals a favor
e 14 contra. Detiicit: 2 goals.

3° lugar - Figueirense: com 5
I pontos perdidos, 1 ponto ganho, 2,
� derrotas, 1 empate, 6 goals a fa
vor e 8 contra. De�icit: 2 goals.

\
\

1\
I r

I

2
2
2 Noticias de Salvador revelam
2

que a Federação Bahianã de, Des-2 portos Terrestres recebeu comu-
1 nicação da C, B. D. sôbre a reso-
1 lução da entidade máxima de con-
1 ferir, pela primeira vez na Bah:a,
1 o prêmio "Belfort Duarte" .10
1 guardião do Fluminense, M:í::-i.')
1 Augusto Batista VieiI'a, que atu I

no referido clube há mais de 1 ,)
anos consecutivamente, sem JHllwa

ter faltado a UIll jogo e jám::..is ter
sofrido qualquer punição.

PREMIO "BELFORT DUARTE"

bOIeIrOS vasados
Luiz (Bocaiuva) .. , 15 vezes
Adolfinho '(Avaí) 9 vezes
Mafra (Figueirense) .. 8 vezes

Brognolli (P. Ramos) . 6 vezes
Tonico (Paula Ramos) 1 vez

Juizes que apitaram
Aldo .Fernandes 2 vezes
Manoel Tourinho 2 vezes
Newton Monguilhot .. 1 vez
José Ribeiro· . . . . . . .. 1 vez
Waldemiro Melo 1 vez

Campeonato de aspirantes
1° lugar - Figueirense, com 2

pontos perdidos.
2° lugar - C. A. R. Olímpico,

com .3 pontos perdidos.
.

3° lugar - Avaí, com '4 pontos
perdidos.

4° lugar - Paula R:ll1los, com 5
pontos perdidos.

5° lugar - Bocaiuva, com 8
pontos perdidos.

6 Campeonato lnf�nto:Juveml
5 10 lugar - Figueirense, 2 p. p.
2 20 lugar.- Bocaiuva, 4 p. j).
2 3° lugar - Paula, Ramos, 5 p. p.
2 40 lugar - C. A. R. Olímpico, 10
2 p. p.
2 � 5° lugar - Avaí, (entrega de
2 pontos).

AOS SÁBADOS E DOMINGOS O
CAIVlt·bUl�A'J.U KIUbKA1�1J""'N::;J<;
"'fi'"
Pôrto Alegre, 19 (V. A.) - Tendo

se realizado domingo último, as

partidas decisivas dos campeona
tos de profissionais desta capital
� das cidades do interior do Esta
do, deverá ser iniciada sábado pró
ximo, nesta capital, :;t' disputa do
Campeonato Estadq.a-f de 1948, com

a participação do t'Uograndense, fie
Rio Grande, Brasil, de Pelotas, GLla
rani, de Bagé, Rio Grandense, de
Santa Maria, Grêmio Santanense,
de Livramento, Floriano, de NOl'0
Hamburgo, e 'Internacional, des�3
Capital. O certame será disput 1<.10
aos sábados e domingos, devel1ii�)
a maioria dos embates se realizar
no Estádio da Timbauva, requisi
tado, pela Federação para esse fim.

Hoie à noite, ná séde da "mater",
deverá ser realizado o sorteio do
carné de jogos, na presença dos
representantes dos sete clubes' in
teressados.

Jogos reallzados
Paula Ramos 6 x Bocaiuva 1.
Avai 3 x Figueirense 2.
Bocaiuva 3 x Figueirense 2.
Paula Ramos 2 x Avaí 1.
Paula Ramos 2 x Figueirense 2.
Bocaiuva 5 x Avaí 2.
Paula Ramos 5 x Bocaiuva 3.

AftIl.heuos
:.\Iandico (Paula Ramos) .

Caréca (Bocaiuva) .

Carioni (Paula Ramos) .

Saul (Avai) .

Nicácio (Paula Ramos) .. , ..

Nizeta (A:vaí) .

Augusto (Figneirense) .

(,"inl1o (Bú'"iuya)j! .

V\..
...

{

o Figueirense jogará
em Curitiba!

..

Esta definitivamente assentada 15 e 16 de novembro para a reali-
a ida do esquadrão do Figueirense zação de dois embates na terra das

à Capital do Paraná. Ante-ontem araucárias. O primeiro encontro

as negociações dos paredros alvi- será com o Água Verde e o segun

negros com os diretores do Água do ficará a critério do promotor
Verde" de Curitiba, ficaram encer- da excursão.
radas, sendo marcadas as datas de

ESPORTISTAS!
Aguardem o MAJESTOSO FESTlVAL promovido pelo IPIRANGA

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

SACO DOS LIMÕES
-0-

PRÓ-CONSTRUÇ10 DO ESTÁDIO
�-

Tomarão parte nesta grandiosa festa esportiva, os maiores clubes
do futeból varzeano

Cooperai conosco esportistas, comprando tômbolas ou ações e

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

, .

I
-_ _.._-- :....._.

4ntooio Bornes e
A ri�tetoliDa Borges"
participam aos seus parentes e amigo�
o nascimento de rua filhinha Teresinha'
ocorrido no dia 16 do corrente.

Estreito. 16·10·48.

Graça recebida S. Judas Tadeu

R. S.

ARNOLDO SUAREZ CUNEO

Cirurgião·Dendista

Cl}'rso de especialização em

dentaduras
Raios X � Infra-Vermelho-

Diatermia
Exclusivamente com hora marcada CASA MISCELANEA di.tri
Rua. Arcipreste Paiva n. 17 - Te- buidora do. -'Rádio. R. CI A,

lefone 1.427 Victor, Válvula. e Di.co••
Florianópolis Rus_ Conselheiro 'Mafra

INSTITUTO DE APOSENTADORB. E PBNSÕESDOS INDUSTRIÁRIO�
CONQURSO PARA í\UXU�L'\R E DATILóGRAFO

1 - Comunico aos candidatos 'habilitados na prova básica qlle �

,'xame de REDAÇÃO, relativo ao cons1.1rso em epigrafç, será réalizado
ás 8 (oilo) horas da noite de sábado, dia 23, na Delegacia do J. A. P.

1. Edifício IPASE, 40 andar.
,

2 - A prova de cópia datilográfica, para ambas as carreiras, será

realizada nü :enderêçõ supra, a partir de 8 (oito) horas da manhã de

I.omingo, dia 24. •

3 - A prova de Técnica Da Lilográfica, exclusiva para a carreira

de Dalilógrafo, será realizada no ,endereço supra ás 11 horas da manhã

Cle 'doming'o, dia 24.
l", _ Para tôdas M provas ol; candidatos devem compar,ecer com

meia hora de antecedência munidos de caneta. tinteiro ou lápis-Linta
, ,

,! do cartão de identidade.

Florianópolis, 18 de outubro de 1948 "

JOÃO RTCARDO MAYR

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Dr. Milton S,imOOejPereíra

Clínica Médica e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Ucinárias - Rins - Coração
- Pulmões _:_ Estomago -:- Fígado

tTratamento 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. PLORIAN(>POLIS

'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 - Telefone 1.422.

Clinica Cirurgica
Molestias de Senhoras

Dr. Mário WendhlDleB
Cllnica médica de adultos e criança.

Consultório - Trajano. 29
Telef. M. 769

Consulta ,das 4 áo 6 hora.
Itesidência: Felipe Schmidt a, JS.

Telcf. 812

CI'RURGIA GERAL
Dos Serviços dos Professores Bene
dicto Montenegro e Piragibe No-

gueirà (São Paulo)
,

Consultas: Das 14 ás 17 horas
Rua Fernando Machado, 10

,

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle- 'e tratamento

especializado da gravidês. Distur
bios da adolescência e da menopau
'tia. Pertubações menstruais, !:l�l'l.'
mações e tumores do aparelho geni

tal feminino.
Operações do utero, ovários, tremo.

pas, apendice, hérni-as, varizes, etc.

Cirurgia plástica do perineo (ru
turas)
ASSISTENCIA AO PARTO E Ot:E-

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová

ríos, hipopise, etc.)
Dl!Iturbios nervosos - Esteníliríade
-- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tcl,
1.461
Resíd. R. 7 de Setembro - Edif.

Cruz e Souza - Tel, 846.

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

dó Brasil)
Médico por concurso da Assístên
cla 'a Psicopatàs do Distrito

Federal
Ex·lnterno dr Hospital Psiquiá·
trico e Manicômio .rudíctárto

da, Capital Federal
Ex·interno da Santa Casa de Mi·
sericórdla do Rio de Janeiro
CLíNICA 'MÉDICA - DOENÇAS

Nl!.'RVOSAS
Consultrirlo: Edifício Amélia

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

nllio. 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Consultório - 1.268.
Residência - 1.305.

Dr. Roldão Consoní
CIRURGIA GERAL -- ALTA CI.
RURGA - MOL:tSTIAS DF; SE

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi.

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

Corrêia Neto
Cirurgia do estômago e vias circula
res, intestinos delgado e grosso, tirei
de, rins, próstata, bexiga, utero,

ovários e trompas, Varicocele, hidra
ceIe, varrzes e hernas,

Consultas: Das 3 ás 5 horas à rUa
Felipe Schmidt, 21 (altos d� Casa

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

'Telef. M. 764

Ih. Panlo Fonte.
Clinico e operador

Conaultór io : Rua Vitor Meirelel. 36.
,

Telefone: 1.405
'

Consultas das 10 ás 12 e das 14 i.
15 hrs. Residência: Rua Blumenaa.

22. - 'I'elefone : 1.620

.. DR. POLYDORÜ ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteíze
Do Hospital de Caridade de FIo

ríanópolís. Assistente da
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, espe
cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gían
dulas internas

Clinica e cirurgia de senhora-s -

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROC;\R
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL

HQRARIO DE CONSULTAS: _.

"Pela manhã das 10,30 ás 12
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles n, 18
. Fone manual 1.702

RESID:E:NCIA:
Anuida Trompowski 62

Fone manual 766 I Dr. M. S. Cualcu:ti
elinica exclusivamente�';de eriançal
,Rua Saldanha Marinho. 10

Telefone M. 732

OOMPAN�� D
�CCIDENTES DO

SEDe SOCIAL:

PORTO ALEGRE
----

RUA VOLONTÁRIOS DA PÁTRIA N.' 68 • 1.' ANDAR

C"XA POSTAL. 583 • TELEFONE 6."'0 • TELEGRAMAS: .PROTECTORA.

Agenca Geral para 8ta. Cataro3
,

Rua Felipe Schmidt. 22 - Sob.
Caixa Postal. 69 TeI. "Protectora" FLORIANOPOLIS

Aceita-se representant,e no interior do Estado. Cartas para
Ce íxc Postal 139 - Florianópolis

Não' perc� tempo!
Telefone para a Impressora Greieú Ltda. (telefone

manual 7167), e o nosso ,a�ente o procurará para receber,
�ua encomenda tipo�ráfica, Serv iço Esmerado. En trega
imediata. Preços sem concorrencia.

.; � 11 ,

Dr. Lindolfo. 4.6.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Conltituigõe:8 d. loeiadadal
,ti lerviçol corahlt08. am geral.
�rganizaçÕft contabeil.

Ragietrol a marcai. di.pon'do.
no Rio, de cotr••pondenta.
EII::ritório: Rua Alv?no da

Carvalho n. 43.
, Dal 8 a. 12 hora. I

Talafolla 1494

SEU RElOGlO PRECISA DE
REVISAO?

NOSSA OFICINA t:: ESPECIALIZADA
Nossos concertos' são

.

garantidos 100%

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

, do 'Estado)

I

"

TERRENO
Vende-se um

à

rua. Irmão Joa

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

A limpidez
-

e o,brrlho dos

olhos favorecem a expressão
imperiosa com que se vence

no amor e nos neg6cios.
L A V O L H O niant� o

fulgor do seu olhar e a

saúde dos seus orgãos
visuais. Aplique dia

r'iamente nos seu.

olhoo atzumas gotas de

, Escritório Téc'nico
Cid Ro(:h" Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

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

Estados Unidos da América do Nor

te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro
cha Amaral reabrirá seu escritório

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

clientes. ",

Pedro Medeiros. Auxiliar

16a. Circunscrição de RecFutamento
Afim de tratarem de s:lms interesses deverão comparecer a 16a. C.

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

expedição miliLar de Canudos, e bem assim os seus respectivos herdei-
ros,

João Pedro Gai), Ten. CeI. Chefe da 16a C. R.

Arvores· frutiferas
Arvores Frutiferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande EstabeJ.ecimento de
FIGri e Pomicultura

H. J. Cipper.
Corupá, ,

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

'FABRICA DE FOSFOROS (PRON·
TA P. FABRICAR)
/ Vende-se

Maquinário Cr$ 250.000,00
Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00>
Situada em Campo Alegre - S. c.
Vende-se tb. só maquinário
Inforrnaçôes com A. Wehmuth

Brusque - Santa Catarina" �
".OVADO••&&8 ••·.·.·.0.... s •• D...a:..

-A CAPITAL- . ethatna a

Fabricante e distribuidores da. afamada. con
fecçõe. -DISTINTA- e RIVET. Po••u. um erron
d. sortimento d. aagemiral. ri.cado.,' brin.
bana e barato., algadõ••• morto. e awiamento.

para alfaiate., que recebe diretamente da.

Bnn. Cam.rol_rat•• do lnt."io!' ,'tO .entido d. Ih. fot;.r.m "1m ...

Flr."'{f"l!'IbpoH�. - F'TLEA1S era 131··n:tenau • Laje••

I
IatcDgfto da.

aompl'a.: MATRIZ em

,

.
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HAoI� d��J��!�o��,".i cruz Vermelha Brasi,leira1
- em 1531, quando Martin Af'on- FI'lloal em S!.4uta' •.'�t�rl·n�so de Souza viajava para o Rio da U UIlI li U

Prata, sofreu a sua expedição .um Comunica-nos' gentilmente o' sr .• participar da Diretoria Provisória;"
forte temporal, havendo a capitânen dr. J. Madeira Neves, digno p�'esi-I declinando, entretanto, por força
'e um bergantim se desgarrado, .dan- dente da Filial da Cruz ;Vermelhi1 I de seus afazeres públicos e profis-'
do a costa. próximo ao rio Chui, sal- em Santa Catarina:

I
sionaís, os srs. dr. Osvaldo Cabral

-vando-se alguns da guarnição, in- "Florianópolis, a_os 19 .de Oútu- e Acari Silva, antigos diretores, 'Os

inclusive o Capitão-mór; bro de 1948. ' quais, todavia, empr-estarão apôio-
- em 1630, um corpo holandês Senhor Diretor: c colaboração ao trabalho de soer-

foi derrotado nas proximidades do Tenho a honra de cornunlcar.« guimento .das atividades da filial ca.,-
Uma indicação apresentada ante-ontem na Assembléia Legistativa Beberihe, pelos brasileiros coman- V. S. que, por determinação do Or- tarinense da Cruz Vermelha.

pelo depuuuie Heitor Liberato dados pei:os dpitães Antônio de gão Central da Cruz Vermelha Bra- Oportunamente, será convocada-
O sr, deputado' Heitor Líherato, para minorar o horror e a desgra-

Madureira, Luiz Barbalho e Antônio sileira do Rio de Janeiro, assumi, uma Assembléia Ger-al: dos antigos'.
na sessão de ante-ontem da Assem- ça que reinam, Infelizmente em to- .

de Araújo; como seu representante nêste Esta- conselheiros e associados, para a
hléia Legislativa, apresentou impor- dos os recantos do Estado, devido ....:_ em 1633, o Capitão Luiz B:1.r- lo, a direção da �ilial da Cruz Ver- eleição de uma diretoria definitiva, .

tante indicação a respeito do com- a essa enfermidade contagiosa e
balho atácou e perseguiu um des- melha de Santa Catarina. e, bem assim, para apresentação c-

bate á tuberculose e da assistên- maldita. Essa radicação .visa a ele- , �

tacamento holandês composto' de Participam da Diretoria Provisó- discussão de projetos que vizem dar-
cia devida pelo Estado aos doentes vação da Taxa de Saúde Estadual .

170 homens, sob o comando do Co- ria, que regerá os destinos da en- ;plena e promissora vigência aos-
pobres. a que se refere a lei n. 69, de 11 de

ronel Byrna ; tidade cm sua atual fase de repre- filantrópicos proposijos que nor-'
Damos, em seguida, o discurso agosto de 1936, para mais 50 ccn-

.-

f' I 'b .,
- em 1822, nos arredores da Ba- seutação, o sr. dr. Newton Linharcs l tei.am, em todo, O· mundo as orga-

que por essa ocasiao, pro erru na- .avos so re o um cruzeiro pOSLe-
quela 'Oasa e o teor da indicação. rforrnente : estabelecid-o pelo decre- hia, no Engenho Conceição, o Ca- d'Avila, no cargo de Vice-Presiden- nizações da Cruz Vermelha.

Senhor Presidente _ Senhores to-lei n. 512, de 12 de Fevereiro de pitã,o Pedro Ribeiro repeliu um te, sra. .dna, Edith Arantes, no Ci1!'- Ao ensejo que me oferece, e com.
, 'contingente português tendo' êstev uo gO de Secretária e o sr. José Gil. agradecimentos pela publicidade que"Deputados. 1941, ou seja para um cruzeiro e � � � �

Um dos mais graves problemas cincoenta centavos, dia seguinte, incendiado aquele en- no cargo de Tesoureiro Geral, to- se digne dar a esta, renovo a V. S. a

que assoberbam a.nacionalidade, ti, Tendo sido a arrecadação .da T-a- genho ; dos eles elementos corrgionentes da
.

expressão do meu elevado aprêçn.,
Em 1'893 o então Barã

.

d dirctoria aclamada quando da Iun- (a) J. Madeira Neves, Presidente-
!S·em dúvida, o da tuberculose, que xa de Saúde nos oilo primeiros

- '" < � , . c,
\
"" o a

tantas vidas preciosas vem ceif'an- meses do corrente ano, de um mi- Laguna (General Lecor ) , com 'suas ção da FfliaJ.
.

\ da Filial da Cruz Vermelha de San->

do, 'cobrindo de luto' e de desolação hã'o 1187 mil e 963' cruzeiros (Cr$ tropas portuguesas, sitiava Monte- Foram, também, convidados foi ta Catarina, ...

os lares, com a destruição do, valio- 1.1087.963,00), com uma média 1
vidéu. Uma divisão. naval hrusi-

Jso material humano, tão necessá- mensal, portanto. de 186 mil cru- leira, chegara no (lia 11 'e,(]cu ,O assassínio .do uiario ao {Jes.envolvimento do Estado zen-os (Cr$ 186.000,00), conclui-se, começo ao bloqueio do porto.
e ao progresso do Brasil. feitos os cálculos, ser de 93 mil Na manhã dêste dia a divisão V'H- d S

-

O Pe -ler'O::)e a terr-ível moléstia não pou- cruzeiros (Cr$ 93.000,00) o exces- tuguesa atacou a brasileira. Esta ("'a e a u
pa os possuidores de largos rccur- so .meusal correspondente ao au- comandada pelo Capitão de :\I[ar é

lls chefes' orleul·stas· mandaram e o dele--ISOS,. se o pavoroso mal, gargalhan-I m�nto de cincoenta centavos (0,50) Guerra 'Pedro �ntônio Nunes e e,s- 11 - li
do satãnicamente, penetra nos p"-I ela minha proposição. icsse excesso tava constituida dos seguintes H�)-

D'ldo de pnIIFc·,.f.};( emoreo,.tou '8 f'8"8.lácíos onele mora a riqueza" arre-] mensal, será empregado, cincoenta vios: "Liberal", "Guarani", "Real n U V � \I
batando-Ihes os entes mais caros, (\ por cento. (50%) na compra de Pedro, "Leopoldina" e "6 de Fe- Rio, 20 (V. A.) - "O Jornal", Cu-I dências necessárias, avisar o ref'e->

de imaginar-se a 'horrível c tre- Streplomici:na cálcica vacina B, C. vereiro". Aquela era comandada nhccido matutino carioca, de -Icfi- rido advogado permitindo-lhe ou-'

menda tragédia qU€ apavora êsses G., ou outro qualquer medícarnen- pelo Comandante José Maria de 11ida lirienta,ção udenista, pUblicalvir
o detento..

ranohos, onde-há sobra de miséria lo mais ' eficaz contra O bacilo de Souza Soares e constituida pelos cf seguin1'e despacho telegráfico:' Acresoenta' o referido despacl�(}."e falta de pão. koch: 'e ,cincoenta por cento em seguintes navios Conde dos Arcos", "Teresina, 19 (Meridional) - que, apesar de todos os suhterfugi-
É para essa avalanche de infeli- construções de sanatórios, hospi- "Restauradora", "Fausto" e "M2- bubscrito por dezesseis deputar1()� dos 'empregados pela policia, o ca-'

zes, que nossd!> olhos se devem vol- tais para o Lra lamento exclusivo de ria Tereza". O combate durou até 'da Assembleia Legislativa lôcal, foi rateI' riolitiéo ,do.;:assassinio do jaiz.
tal' e nossas mãos se devem esLen- tuibereulosos pobres, e sua melhor ás 16 horas, quando os navios p�w- dirigido lÚll telegrama ao presi,den- Clovis está 'demonstrando pelo llró--
-der. É paTa essa multidão incalcu- assistência. tugueses fugiram a toda "ela; te da República, levando ao seu co- prio criminoso, que apontou os··

lável de mártires que o sugestivo Ao Depa�·tamento de Saúde PÚ- - em 1838, no dia 18 de Agôs[o, nhecimento que, segundo fôra di- autores intelectuais' do crime, scn-··

humanismo cristão da nossa senli- blica do Estado, caberia a direção haviam 'OS General Cunha Matos e vulgado, o crimin,oso Domingf1s do cllmplice também o delegado j).fa--
mentalidade pr.ecisa correr Lécnica dos serviços atinente.s à o Cônego Januário. da Cunha Bar- Moura, assassino do juiz 'Clovis AI- tias Araújó Filho.

.

quanlo antes, de braços abertos, proteção sug.erida, despachando os bosa apreseritadp uma proposta eh) ves P�reira, de São Pedro do Piauí,' Acrescenta ainda: o referido feIe--'

proteg.endo-os e auxilÍandó-os. pedidOS req\,leridos pelos hospitais, sessão da Sociedade Auxilia:dóra (19. havia' eonfessado ter pratica,do
,

I) gran1a que Domirigos'Moura teme
D:do o vulto e propagaç'ão da postos de saúde, pre'feituras e ins- Indústria' Nacional para a cria- crIme a mandado de Osório Batis- ser assassina:dó na prisão".

enfermidade, que mais se agravou tituições filantrópicas, requeri- ção de um Instituto Histórico () ta e 'Rai;mll1do Almeida, o q!1:11
com as necessidades que a guerra mentos a ser.em acompanhados à Geográfico brasil'eiro. Esta propos- esclareceu que a faca usada no dc- PASTA nENTAL
.acarretoll para Lodos os povos, não título de comprovantes, da receita ta foi aprovada no dia seguinte. _I!.. lito lhe fôra fornecida pelo tenen.- ROBTN�ON
podem os poderes públicos, com médica e ,demais exames cornple· 21 de Outubro reuniram-se vári(ls te Matias Araújo Filho, delegarlo "''''J'_._•••......_._... ._•.......JO............ �- ..

os recursos que o erári,o lhes for- rnentares, quando posível, e visa- intelectuais, procedendo-se a insta- de policia daquele municipio.· Tais S
· d. P tiJ1ece pres·enlemenle, atender ao dos p,elos diretores dos P'ostos de lação e sendo eleitos, presidente () declara'ções foram feitas na Peni: orvlCos uOS or OS

mag'no problema com a efidência Saúde, M�dicos da Higiene do Es-' Visconde ,de São Lopoldo, secrctá- ...

d 't 1
.

q\le desejariam e, todos nós dese- tado e Prefeito {Ia tespectiva 10- ri'Os o Cônego Januárl'o Barbos·a. c

tencIana esta capl a, en�.prescn- de Florl·an(�pol·ls s
.....

� ça do comandante da cadela. ( .

I I',
jamos, não obstante reconhecerem calidade. o Dr. Emilio Maia. No dia 25 de O delegado Elias Oliveira, reprq- p t III Jt

-

a üecessidade imperiüsa q.e enfren- Para que possa ser feita uma in- Novembro foram aceitos os e'statn� sentante da viuva do juiz assassi- .ftr,n � PUt e
tá-lo com amôr ,e decisão. vesligação imparcial sôbre se o en- tos e a 1° de dezembro hôuve a pri-, nad'O, acompanhado de vários depu- Rio, 20 (A. N.) - O TribunaIf'
Bastanle, aliás, têm os govêrnos fêrmo é realmenle indi@ente os meira sessão ordinâria . ta'dos, dirigiu-se à Penitenciária <l ,de Contas em sua únilila sessão, de--

do nosso Estado feito já nesse sen- inLeressados enviarão seus requeri-
.

- em 1866, partiu do Rio de .Ta- fim de ouvir o acusado, tendo ali o cidiu registrar o crédito de oito
tido. Os hospitais Nerêll Ramos, mentos ao Prefeito do respectivo neiro, com destino ao Rio da Prahl. Chefe de Policia, 'que tambem tive- centos e cincoen\a mil cruzeiros ..
Mig'uel Couto, Josephina Boiteux, Município, que determinará as prn- f' d

'.

a nu e lassullllr o comando em ra conhecimento do fato, lhe decla- destinado a custeio de serviços do>·
'aí estão como monumentos impe- vidências, no indicado senhdo, S.3l!- I f' d f b'

'

c le e as orças raslleiras e111 rado que queria antes ouvir. êle pró- Departamento Nacional .de Portos,.
,reCÍveis da minha afirmativa, hon- do que, -esta Assembléia Legislati- - '

operaçoes contra 'O d�tador do P,'l- prio, o criminoso, e, depois disso, lUos e Canais', em 'FlbrLarn5:pelllis e.'"
rando, :pela sua magnitude, não apoderá' ainda, nomear uma Co-" . A

ragual o Marques de Caxias ; mandaria, após tomadas as provi-. Pôrto Alegre.
apenas Santa Catarina mas Lodo o missão de médicos para r,egulamell- _ em 1867, travou-se a terceira
Brasil. lar e fiscalizar a apicação dos 1110· Batalha de São Solano, onde o Ge ..

Senhor Presidenle: dicamentos, a construção de sanctló· neral paraguaio Bernardino Cabu!-
Não obstante as éondições clima- rios �lospitais, etc. adquiridos CO\I1 leI'O foi. derrota,do pêla divisão do

térica,s de Santa Catari:q.a, uma das a verba resultante do excesso pro- .�General Vitorino Monteiro;mais agradáveis e sa:dias da Fede-
.

posto. fale-I
- em 1889, em Petrópoli3, -

ração, nem mesmo .assim poude o A.ssim, Senhor Presidente, numa
ceu Irineu Evangelista de Souza,

nosso Estado 'es·capar à onda avas- pálida sínt.ese do panorama amal'-

,oaladol'a da r>hamada PE'STE' 'f Visconde de Mauá, nascido em Ar-
o v

' guranLe que o erece a tuberculose, rôio-grande (Jaguarão) a 28 de De-
BRANCA, na sua marcha impetuo- tenho a honra de enviar à Mesa pa· zembro de- 1813. I

sa de devastação e de morte. ra que V. Excia., depois de OEVir •

André NiÍo Tadasco
Inspirado no (lesejo de correr a Casa, se digne fazê-Ia baixar à

em .5ocÔr1'o dessa multidão de in- Comissão respectiva a 13eg'uinte JOÃO EUGENIO URIARTE
felizes, que em .suas choupanas, INDICAÇÃO e
húmidas e frias, despedaçando-se Considerando que a chamada ANA CECILIA DE CARVALHO

PESTE BRANCA é uma' das
I
mai�

Florlan6pons! de Outubro de '94821

Socôrro do Estàdo aos tuberculosos

Ia:PS poucos, sem amparo e ·serp. con

fôrto, não encontram apezar
. de

suas .súplicas e preces 1,1ma restea
de sól protetor e agasalhanle, sou
levado, Senhor Presidente a apre
sentar à Casa uma indicação: no

sentido de podermos contribuir
com um 11obr.e g'esto de coração,

URIARTE
terríveis e,nfermidades que fonta- partiCIpam a seus parentes e amigos
mina a humanidade; ,

o nascim�nto de sell filho RICARDO
Consid�ra�do .q.\.�e � Brasi� .nfio

I
ocorrido a 18 do corrente, na Mat�r

pode fugIr a mfluencla permclO"a nidade Dr. Carlos Corrêa.
do bacilo de Kock; .

,
.

-
__

Considerando que Santa Cat<lri- I PASTA DENTAL'
Continu'1. na 3a. pag I ROBINSON

,í '

FRECH�ANDO.av.
Já os romanos sustentavam que observantia legum sum

ma libertas. A situação atual do Diário v,em a. propósito. Aque
le jornal está reduzido à penuria, em matéria ,rle responsa
bilidade. Contrariando as leis antigas e as novas, não tem

diretor. Não te!)] redatores. Não teuJ gerente. Não Telll res

ponsável. Para 'fugir à equivalência de coisa" d'evoluta, tem um

proprietário, qué é o sr. Adolfo Konder. Mas êsse reside no>

Rio e até motivos sentimentais ocorreu para eximi-lo de arcar

C'om as responsabilidades que os seus, companheiros não dese

jam assumir. O cumprimento da c.onstituição impõe-se, mor-

mente aos eternos vigilanteS, e, por sõbre isso, nas vésperas
da Semana da Democracia. Não é permitido o anonimato -

reza a Constituição, em seu art. 141, S 5°. Desl1lascarell1-se�

pois, os valientes do -anonimato. O rol de jornalistas que, do.·,

Diário, retiraram os nomes do cabeçalho e grande: Pedro.

Cunha, Medeiros Vieira, Bulcão Viana, Moacir Iguatemi foram.'
os il)ais recentes. E sempre por discordância com os métod'Os

por lá adotados ...

:Na atual situação de ilegalidade, com o anonimato por'

n'Ornia, uma verdadeira 'epidemia de éalúnias vai grassar nas·

colunas daquele órgão. Os primeiros enfermos já apareceram,
nestes últimos. dias. Dizem linguas insuspeita,s, que são depu-·
tados c vereadores ...

O sr. Adolfo Konder, com as 'obrigações políticas ,de SCll

passado e de seu presente, descerá muitá se consentir nessa

decadência em que o querem, como testa-de-ferro, alguns cor

religi.onários seus, incap�citados de assumir responsabilidade
des, e jubilados com a. oportunidade dé caluniarem sob psen

donimos COllluns a divel:sos.
GUILHEmIE TAi
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