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É HOJE, O &'DIA 'DA CULTURA". E, NESTA DATA, SE REGISTA O 99° ANIVERSÁRIO DO NASCIMENtO DE

SA, GÊNIO DO CIVISMO E GLóRIA DO ESPíRITOe HÁ9 POIS, NAS CELEBRAÇõ ES DA EFEMÉ-RIDE, ALÉM
SA REAFIRMAÇÃO· DA INTELIGÊNCIA NACIONAL, UMA VIVA E NOBRE REVER ÊNCIA À

-

MEMóRIA DO GR
LISTA E PROPUGNADOR DO' LIBERALISMO REPUBLICAN9, PATRONO DA CULTURA BRASILEIRA.

Indicação do sr. Orty Machado_. - O sr. Cide Ribas defende os

Indios Cercados, - Moção de aplausos ao sr. Alfredo Campos.
- O sr. Armando CaW e 'o porto de Laguna. - Emendas
apresentadas ao projeto de orçamento, pelo sr. EstivaHet

Pires.' - Outras nota-s.
Ka sessão ele ôntem ela Assem-

j
D., que levôu ao conhecimento Ja

bléia Legislativa, sob a presidência Casa um 'ato de violência tentado
elo sr. Saulo Harnos, do P. T. B., Sf.'- contra os Inelios Coroados por AI
cretariada pelos srs. Pinto ele Ar- fredo Bcrthier de Almeida, rosi-
ruela e Alfredo Campos, ambos dJ denté em Passo Fundo (Ri� Grál1!).� 11"

P. S. D., o sr. Orty Magalhães Ma- do Sul), o qual 'pretende apossar
chado do P. S. D. foi o primeiro se ele uma área de terras cultivada
orador do expediente, justifica l1rll.' pelos referidos indígenas, no M'I'
uiua indicação sôbre t'l'áfego notur- nicipio de Chapecó. Propôs, entãc ,

no na Hêde, Viação Paraná S,1l11a v sr. Cid Loures Ribas que a As�

Catarina. Essa indicação, por mui- sembléia telegrafasse ao sr. Minis
to circunstanciada e longa, não pó- tro ela Guerra e à Inspetoria Re
de ser publicada hoje. gional do Serviço ele Proteção aos

O segundo orador foi o sr. Artur Índios, em Curitiba, nos terrn )S

;VIüller, da U. D. N., pedindo trans-I que seguem e que foram aprovados
criação em ata de um discurso do sr. pela Casa: .

Ministro da Aeronáutica, .alusi�o à "Exmo. Sr. General Ministro da>
data de 29 de outubro. O sr. Nunes Guerra" - RIO.
Varela, Iid'er pessedísta, manifestou Esta- Assembléia tomando .conhe ..

a solidariedade da sua bancada ao cimento através palavra deputado
'pedido do deputado minorista, q'IC representante municipio de I Chape-
foi aprovado unanimemente. CÚ, termos acôrdo firmado entre S.
Novamente cQ.1l1 a palavra, 'O sr. P. r. Curitiba e advogado de Alber-'

Nunes Varela fêz várias considera- to Berthier d'e Almeida' onde este
ções a respeito da profícua e hon- aparece como proprietário e possei
rada atuação de deputado Alfredo \'0 terras que desde tempos irne

Campos no cargo de 20 Secretário mmoriais e ainda hoje são ocupadas
da Mesa e como membro da maior in, pelos. indias coroados, apela V(}S

aludindo, nessa ocasião, a uma sência sentido não permitir se de

moção de aplausos e de írrestr.- tive medidas constantes aludido
ta solielariedade formulada ,pelo acôrdo por serem ilegais, injustas
Diretório Municipal e pelos Sub- e contrárias aos aborígenes ali ra

Diretóri'os Distritais 00 P. S. D. C!(' dicados.
Blumenau, a propósito ela conduta Atenciosas saudações".
par-lanu-ntar do sr. Alfredo Carn- Sr. Inspetor Regional , Serviço
poso Essa moção, está assim rediai- Proteçâo Indios - CURITIBA
da:

. .

Levo conhecimento V. S. esta As-
"Os pcssedístas de Bluruenau, ne- sernbléia fêz consignar ata trabalho

lo Diretório Municipal e sub-Di�'f- hoje �oto protesto formulado pelo
tórios Distritais, que esta subscrc- deputado Cid Ribas, representante
vem, cumprem o dever de transmí- J11l1I1lCIpIO Chapecó, face termos
til' ao Deputado Alfredo Campos 3 ac6rdo feito êsse S. P. r. e advoga
sua irrestrita solidariedade e aplau- do de Alberto Berthier de Almeida
SDS pela sua brilhante atuaçào "13 que àberra todos' principios de di

salvaguarda dos intáêsses do no�- rei(o, ãdvertindo que efetivação
$'0 Municipio, ao mesmo tempo que acôrdo constituirá ve�'da,deiro es

manifestam, de maneira a mais ca- bulha, prejuizo, ilegaÍidade· e in ..

tegóriqa, a sua deliberação de ja- justiça .praticadl'>s contra indios lo
mais concordar com a renúncia <10 calizados' Chapecózinho.
mandato que lhe outorgaram e (['.1", Sal}dações.
com tanto brilho e eficiência, v�m Com a. palavra, o deputado Ri-

desemp nhando, pam o bem de carte de Freitas recordou os apê
Blul11enau e de Santa Catarina". los que o seu colega Armando CaIU

- Ficou ainda deliberado que se hJ.via formulado à Casa e esta· aproo
enviass�m cópias da. presente ata váI�a no sentido de se consegllir
à Comissão Executiva do P. S. D. das autoridades competentes a dra
e ao 'deputadO Alfredo Campos. __ gagem ,da barra do pôrto de Lagu
Nada mais havendo a tratar, fÓI na. Finalizando, o representante
encerrada a sessão, de cujas Ocor- ndenista reqhereu fôssem reiterados"

r,ências eu Joaquinj Sales, 10 Secre" CJS apêlo� anteriormente feitos p�
tário, lavrei a presente ata, que vai lo Sl�. Armando Calil.
por tod'os assinada. (ass.): Joã,) 'A seguir, pediu a palavra o depu
Gotlles da Nóbrega - Presidente tado Armando Calíl, que' novall13U··
do Dir. Municipal Vitor Hering te focalizou o' importante probfe-

Vice-Presidente elo Dir. Munici-' <pa. O deputado Armando Calil deU'
'paI, Willy Pewlowsky. Marcos Ho- o Sel.1 e 'o apôio de sua banca,dll à
eschl. Walter Plietter. Adolfo Hass, Droposição dn sr..Ricardo Freibs.
Walter Werner. Alfonso de Oliveí- Passando-se à ôrdem do dia, fo-·
ra. Reinoldo Siebert. Alberto Stein. ram apresentadas por vári'Os �I;S,

.Aires Gonçalves. Antônio Ávila Fi- dép.t1tado� divers'as lemendas ao,

lho. Rodolfo Kraemer. Hermm�n' projeto de lei orçamentária.

Os Cr'l·ml·nOSO·s de guerra J·aponeses �����. ;;1�i�IO�a�7:��� JSt!�;l:��l�ib���
tne Jensem. Bruna Ho�ltgebaum.I

O processo ".erá II-do em Ol·,to dl-as Augusto Reichow. Wadislau COE�-
., tanski - Presidente Sub-Diretório.

Tóquio, 4 (D. P.) - O TrIbunal' dias. Só depois é que serão conhe- Rio do Testo. Erwin Manske·.Aliado para os crimes de guerra llO cidas as sentenças. Diretório Massaranduba. Joaqui.m'Extremo Oriente reunin"se hoje,
para proclamar as sentenças contra I Ricardo Witte - Presidente Sub-
o ex-primeiro minisÍl'i) TO.ln e cu- PERDIDOS. �_ ! Presi?ente �aSSaral1dllba. Joaq:Üllltras vinte e quatro personalielades. Sales _ Secretário". . •

Aberta a' sessão, o presidente do Rec.ife, 4 \U. �.) - Estão, desa- Depois de haver o sr. Cardoso daTribunal, Sir William Webb, .Ja pareCIdos tres hIates do "Cabanga .
.

.

Austrália, iniciou a leitura dos "0- Riate Club", que parliIam. de 1\1<1- VeIga, do P; R. P., declarado a W=1.lumosos autos, calculados em 1700 ceió e (Jevialll ter chegado ao He- solidariedade ás referências já féi<páginas. Ao Cjue se supõe, Webb cife ontem, o mais tardar. �viões ta!;! a respeito da atuação do sr. -\,}_consegtúrá ler cêrca de duzentas da FAB e do Aero-Club estao :;0· f l' C .

páginas por dia, o Cjue significa '-lne brevoando o Jitoral, à procura dos
rer o

, am�os ocupou. a tnbun3 ()

a leitura dos autos levará uns oito barcos. deputado CId Loures RIbas, do P. S.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA. CATARINA
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e o' vencedor_ - Os
jornais d� Moscou noticiam laconicamente o res,ultado do
pleito norte-americano.-.Dewey volta aos negócios estaduais
Nova York, 3 (D. P.) - Segun- Nova York, 3 (U. P.) - O Parti e 4 candidatos de vantagem; 8 repu-

110 .as compilações feitas pela Uni- do Democrata reconquistou a maio- blicarios eleitos e 1 candidato ' de
ted Press, ás 21,30 horas, eram os ria no Senado e na Câmara dos Re- vantagem, em eleições' incompletas.
seguintes os resultados: Truman, '21 presentantes, dando ao presidente Se mantiver-se a tendência atual
milhões, 944.652 votos; Dewey, 20 Tr'uman UllJ Congresso dominado nas eleições pendentes de decisão,
milhões, 217.292 votos; Wallace, pelo seu próprio Partido. Não obs- a composição na. Câmara de 2(,2
1.016.577 votos; Thurrnond, 848.175 tante, o Partido Democrata co nti- democratas, 172 será de 262 demo
votos, nua sendo um Partido dividido. ar- cratas, 172 republicanos, 1. laborir-
A mesma hora, Truman tinha i

a rastado para lima direção pelos ta, 218 constituem a maioria. �I)
'maioria em 28 Estados, com 3{l4 de- conservadores meridionais, e para caso de Seriado a composição final
Jogados presidenciais; Dewey, em outra, pelos elementos progressis- de 54 democratas e 42 republicanos,
16 Estados, com 189 delegados: tas e liberais ligados ao New Das- 49 constituem a maioria .:
Thurmond, em 4 Estados, com 38 ri dos Estados setentrionais do Moscou, 4 (U. P.) - Os doi:;
delegados presidenciais. país. 1 principais jornais de Moscou, o

Nova York, 3 (U. P.) - Dewev, Entretanto, o fato ele Truman "Izevstia" e' o "Pruvda ", publica-
por intermédio do seu secretário ser eleito para a Casa Branca, deve ram o noticiário sôbre as eleições
enviou à imprensa o texto do tele- ser fator para restaurar a harmo- nade-americanas em cêrca de cin
"rama de felicitações que �dirjgill. nia entre as fações antagônicas de- quenta linhas, na útima páginu.
a Truman. 111','('1'at85. Mas não tizera.u nenhum comen

í á-
.

____: ,.

Apresento as minhas since- Na' Câmara dos Representantes rio sôhre a vitória de 'I'ruman.
ras felicitações por süa eleição e os os democratas conseguir-am a maio- Alhany, 4 (U: P.) - O Governa
melhores votos por um feliz govêr- ria mais ampla de todos os' CllII' dor Thomas Dewev voltou à noite
no. Conclamo todos os norte-ame- grossos eleitso desde a terceira para esta Capital dó Estado de No
rícanos a colaborarem com o go- reeleiçã-o "i e Roosevelt. Parece va York, afim ele dedicar novarnen
vêrno de v. excia., apoiando todo que os democratas estão sendo te sua atenção aos negócios esta
o esforço para manter nossa naçáo chamados, igualmente, a desfrutar duais. Dewey anunciou que preteri
forte é livre e para estabelecer a da mesma margem cornoda no Se- de ficar alguns dias em Albany;
paz rio mundo.. nado. Nas primeiras horas dest.i resolvendo assuntos atrasados, an-
Kansas City, 3 (U. P.) - Trll- tarde, o quadro do Congresso apre--' tes de seguir para pawiling, 'onde 1'1'

man enviou a Dewey o seguinte le- senta a seguinte base: Câmara - 1pousará alguns dias na Fazenda. A

1cgrama.: .'?..gr�deço, sinceramente, 242 democratas eleitos e 20 cand!- i t�r�f.a dê De'Yey. tornou-se mais
vossas fehcItaçoes e os vossos bons datos 0'0111 vantagelll; 143 repubh- dIÍlcIl pelas vitOrIas dos demoCrll"
votos .ele feliz govêrno. Aprec:ic, Gano�· eleitos e 29 candielatos de tas também 'na Câmara e no, Se na-
profundamente, a vossa gentileza. vantagem, em eleições pendent�� do Estadual de Nova York, emhora
Junto devemos felicitar o pov') de decisão. os Irepublicanos ainda conservem
norte-ameriéano, que uma vez mais Senado: - 20 democratas eleito, a maioria.
demonstrou ao mundo o vigor de
uma livre instituição".
Nova York, 4 (De Raymond

Lahr, correspondente especial da
United Press) - Os democratas
arrebatararn aos republicanos 8
govêrnos estaduais, nas eleições
gerai.s de onfem, numa demonstra
ção de fôrça eleitoral extraordiná-
ria do sell Partido. •

Os republicanos arrebataram
um govêrno aós democratas, e pa
l·ece. passiveI que arrebatarão ·ou

troo Significaria isso um lw:J'()
para o Partido vitorioso de seis

'\ govêrnos estaduais.

) Antes das eleições, os republica-
nos tinham 24 governadores e os

democratas outros tantos. Se
gundo os resultados conhecidos até
agora, os deniocratas continuarão
agora com 3(J e os republicanos com
18. Apesar do lucro dos govêrnos
pelos democratas, êle será, 'final
mente, reduzido a cinco, pois () go
vernador de ''''eoming, Lester
Chung, foi eleito senador e será
substituido pelo secretário de Es
tado, Crane Filalon, republicano.

Os republicanos reconheceram a

perela dos govêrnos de Michigan,
l\/fontana, connecticut, :VIassachu.,
setts, Ohio, Indiana, Illinois e De
laware.

Os republicanos desalojaram os
.

democratas do govêrno de Utah e

ameaçam fazer outro tanto no E,
tudo oe Washington. O ca nrl (r]<llo
democrata a governador de \Ve,s
hington, é amigo intia10 de Tru ..

mano Os republicall,)'; retiveram os
govêrnos de Dakota do N�rte e ,Su:,
Iowa, OI'egon, Kansas, Mame,
N'ews Ramsphire, Nebraska, Vc
ront e vViscpnsin e J� (;I)(I"lOcr-al:ls:
Losde, Arkansas) CoI!) 'ado, Flliri
da, Geórgia, Lousiana, lVIlssouri,
Carolina do Norte, Rhotle Jsland,
Tennessee; Arizona e Texas.

Troca de telegramas entre o vencido

Homenagem· apolítica
cei. Vidal Ramosao

Healizar-se-à hoje, ás 14,00 horas, na séde do Democrata Cluhe,
gentilmente cedidí! por. sua digna Diretoria, uma rennião, afim de se
rem traçadas as bases de uma homenagem apolitica a'o ;venerando ca
tarinense Coronel VIDAL RAMOS, por ter sido o reformador ·do el'lsino

público, quando po Govêrno deste Estado,' pela seglm(Ja vez.
Para esta reunião sã:o convidados os amigos e admiradores, em ge

ral, do ilustre filho da terra barriga-vt;r.de.

RIO, 4 (R. P.) - Ataliba Nogueira declarou à nossa reportagem
que não há nenhuma crise no PSD paulista. O sr. J. C. lYlacedo Soares
deix'Ou a presi,dência da Comissào Executiva por entender q_ue a dire
ção do partido deve estar nas mãos de pessoas residentes em São
Paulo.

Na Assembléia Legislativa

Regrpssou o Minis tro
da Justiva

Rio, 4 (R. P.) ProcedenLe
de Porlo Alegr,e, onde fôra aS.sis
til' ás cerimônias do Quinto Con
gl'esso Eu�arísLico, regressou on

tem, via aérea, o sr. Adro'aldo dai
Cosla, tilular da pasta da Jusliça�

O seu des-ombarque foi cohcor-·

rido, demonstrando o ministro a

sua satisfação pr los festej.bs .reli

giosos de seH Estad0.

•
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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InformaçOes
�-Õ·"ES&TÃ"ÕÕ-·'" Horario das empre ..

sas rodoviarias

Expresso São Cist6vllo - Latrtma -

7 horas.
Auto-Viação Itajal - Itajal - 18 bo

raso

Expresso Brusquense - BrulQu•. -
16 horas.
Expresso Brusquense - NOTa �ntc

- 16,30 horas,
Auto·Viação Catarinens. - ,TolnvUt

- 41 horas.

Auto·Vlação Catarlnen.. - CUl'lUbII
.- 'li horas.

RodovláTla Sul-Brull - POrto 4lerrre \
- 3 horas.

• .

Rapldo Sul-Brasileiro - JoinTlle -

is li e· 14 horas.
ITERçA·FEmA

Auto-Vlaç1l,o Catar ínenae - Pôrto Ãle
gre - 6 hôras,
Auto-Vtaeão Catarmense - Cucltib&

- li horas
Auto-Viação

- II horas.

Auto-Viação
- 6 horas. ,

IExpresso São Crt.t6Tão - Lacuna -

7 horas.•

e ��P��:a8. Gl6ria - Lquna - 7%
I Ca rros16E�E�:s�SO Brusquens. - Brusqu.

-I I

.A·�to-ViaçAo ltaja! - ItaJal - 111 ho-
ras. O horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada
Rápido Sul Brasileiro - JolnT11a - .. firma Fiu�a Lima & Irmãos, é o sezuinte:

li e 14 horas. �

QUARTA-P'ERÃ RAPIDO SUL BRJSILEIRO - Diariamente - Curitiba

_Ã;�'!��s�O Catarinenn Curitiba
RAPIDO SUL BRASILEIRO _ Diariamente _ Joinvile

Auto·Viação Catu1nense JOlnTI.le EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque
- II horas. IAuto,VlaçAo Catarl.DeJIJM Lagunl . cf excessão de sábado

:: ',-R�;Pdoh'lf:tBraSllelrO _ Join'V'Ua _ li. EXPRESSO BRUS9UENSE - 2a., 4a. e e-. feiras

� li e 14 horas. . I Nova-Trento
;. 7 ��r::.sso São CdstoTao -- Lagwn. -. E.' A. VIAÇÃO ANITAPOLIS _ 3a. e 6a. feiras - .12,10 horas
� I Exnre.seo Bruequense ...L Bruaqu. -

"'-. _

Anúncios mediante contráto. � �:l���iação lta!al - ItajaJ - 18 ho- A Eletro Técnica
� Expresso Brusqueuse - Nova Trento _

.- 16,30 horas. Tem o prazer de comunicar à sua distinta freguesia e ao público em geral que
Rodoviária Sul Brasil - POrto 4le�! transferiu suas instalações para a rua Tenente Silveira, quase esquina da Trajano,

- ! horas, A • • .'

teí di'QUINTA-FEIRA I onde espera merecer a preferência de todos, contmuando sempre a sua m eira IS-

I Auto-·Vlação
. Catarinense pôrto 'posição e agradecendo-lhes a visita. .

Alegre - 6 p.oras.
Auto-Viação Cataeínenae

- 5 horas,
AutG-Viaçllo Cata!l'in_

- 8 horas.

Auto-Viação catarínense - Tubarlo

,..,..,..,..__-......--.,...-..-.......•-.-..-....J.....-;. 1-A�t�%r:ÇAo C'atarinense - Laguna
- 6,30 horas, ,

Expresso SAo CristOTão - Laguna -

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

• 7 1/2 horas.
Expresso BrusquenlNl - Br<ull9u. -

18 noras, .

Auto-Viação Itajal - Itajal - UI ho-
ras.
Râpido Sul Brasileiro - JoinTlle - a.
I e 14 horas.
Bmpresa Sul Oeste I.tda - Xapec6 - ú
- • horas.

SEXTA-FEIRA
RodOTlária Sul Brasll - pôrto 4legre

- 3 horas.
Auto,Vlação Catarlnense

- 5 horas .

Auto-Viação Catarinens.

"'""
- II horas.

. Auto·Viação Catllrinense - 'I:.Iunmll
- 6,30 horas,
Expresso São Cristovão - Laguna -

7 horas,
Auto-Viação Itajal - najal - 18 ho-

ra�
-

Expresso Brnsquense Bruaqua
16 horas.
Rápido Sul Braslleli'O - JOlnv1Ia

àe 5 e 14 horas.
SABAD('
CatarinenH - Curitiba

. Se:cta-feira
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

,N'orte
• . -

PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 11,40 - Norte
PANAII\ - 13,50 - _Sul

Sábado
VARIG - 12,30 - Sul '

CRUZEIRO DO SUL - 13,55
,Norte ,

Domingo, Elcrit6rio e RelidenciaPANAIR ..:.... 10,40 - Norte Rua Tiradentee Cl.
GRUZEIRO DO SUL - 11,00 FONE -� 1468 I --PANAIR - 13,50 Sul. � __

-=T=---on-:-i�-a'�-di-�'m-:-:...�To-ni��O====do=co=ra==ç==ãO= I, Leia, Divulgue e Assine .,
C! 'Í'olllcardmm vIgarIZa, o coraçao, combate as aflições, cansa�o 1"Jornal . de JOI·nv·.I·le

"

palpItações a alivia os rins. I
Molestias das senhoras - Colicas !
Usem o Sedantol contra as irregularidades nas visitas, disturbios I

e mal estar. Evita complicações.
Cactusgenol - Regularizador do coração.
O �actusgenol tonifica e regulariza. Combate as sufocações, aflições,

lnchaçoes 'e falsa asma.
. f
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Viação Aérea
Horário
Segunda-feira

PANAIR - 10,40 .:_ Norte
VARIG - 10.40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

Norte

Terça-feira
.

-,tR.- 10,40 - Norte.
'�IRO DO. SUL s: 12,00

Norte
VARIG - f2,3ú - Sul
PANAIR - t3,50 - Sul

Quarta-feira
PANAIR - 10,40 � Norte
CRUZEIRO DO SUL - H,OO

Norte
1

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

Quinta-feira
PANAIR - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
'VARIG - 12,36 - Sul .

CRUZEIRO DO SUL f3,55
Norte
CRUZEIRO DO SUL f5,30

!ul

90,00
45,00
25,00

Catarlnense Join'Ytle
I

Catarínense - Tabu'lo I

8EGUNDA�FEIRA

9,00
0,50

Tipo: Marca

Curitiba

JoinT11i!

T o 1'4
D 7
o 8

H D 10

sittema de lamina
'sistema de lamina

Idem

« Bu ti u d.:) s e r »
« Ang,lecloH»
I

CurIUba

Jolnv1le

Internótional
Cater,pillar

. Idem
AI'is chalmers

Auto·Vla,çAo
- 5 horas.
Rápido Sul Bras1le!.ro - .JolnT11a _

às 5 e J9 horaa.
.L II horas.

Auto-Vlacão Catarln.�nse
- 6 horas.
Auto·Viação ca,tarmen,n

- 6 horas.
Exor'ilsso, São OrlstoTllo ...:.. Laguna

7 hora,s.
Expresso Bruaquens.' - BrulQua

H horas.
.

Aute vlaçllo l'tajal - Itajai - 13 ho
ras.

Expresso Brusqu_ - NO?a orr.nto
- 9,30 horlUl.
�resso Glória

a 7 1/2 hor...

Jolnv1le.

Tubarlo

Laguna - • 1/2

),

Pedidos a' Caixa Postal 139 Fpolis.

I Dr. CLARNO G.
, GALLETTI
ADVOGADO

Crime e clv.l
Coaltltulção d. Sociedade.

NATURALI7fAçOEB
TitulO11 D.alarat6rlOll

para o interior do E'stallo

..

6 horas

Dr .. Lind'olfo 4.8.�
Pe-reira

'

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

COrUltituiçõee de lociedad..
e ler9içoil corebtol, em geral.
�Orqonizaçõ... contabeil.

Regi.troa e marcai, di_pondo,
no Ri o, de' correlpondente.
E,critório: Rua Alvaro d.

,

Carvalho n, 43,
Dal 8 à. 12 horal.

Tel.Eo�e 1494

13 horas

16 horas
14 'horas

16,30 horas

Es'rABTLIZADOR DE

(Patenteado)
RADIU

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

. "A Voz das Terras de Anita"

Frequência 1530 klcs. - Onda de 196 metros

TUBARÃO - SANTA CATARINA

VESTlR·SE COM CONFORTIQUER E ELEGAMCI' 7
PROCURE

Alfaiataria
A

Mello
Rua F'elippe Schmídt 48

MMCERÂll'IICA EM VASaS E

ANIMAIS

Seja moderno! Compre êsse ar-,

tístíco ESTABILIZADOR DJ!: RA

DIO, transformando o conjunto..·
RADIO-ESTAEIL�ZADOR, em uma

peça de arte, melhorando o esti-
lo de sua sala ou quarto.

Os eslabilizadores de madeira es- -

tão antiquados com, o progresso,__

onde a arte nlia à ciêllcia. Preços
baratissimos. Aceitamos 'Ü Estabili- -

.

I
\ zador antigo por conta dêsse artís--

O Chefe da 16a C. R. M., convida os 2°s Tenentes R/2 CELSO ljco Estabilizador.
CASSOU, OLAF WmGT, JOÃO PALMA MOREIRA, DANILO FREIRE'

_ PE:didos aos fabricantes: LAPA- .

DUARTE, ROMEU JOSÉ RESKO KiwKOSKI, EDEMAR RENÉ EVERS GESSE & CIA. -:,_ Rua João Pinto� _

e ORINO 'BRASIL CUBAS BUCHMANN, a comparecerem com a possivel 32 - Caixa Postal, 278 - Floria--
brevidade nesta C ... R. i'.L, afim de tratarem de seus interesses. nópolis - Estado de SanLa Catari--

João Ped1'o Gay, Ten. CeI. Chefe de 16a C. R. M. na.

_FARMACIA ESPERA'NÇA
.

.

.0 F.rlll&�.tIeo lIfILO L.lU8
B.j U ..n .• na .nf......

D� ..d IIItrlUllf.uu _ B....'.... _ r......
..riu - .uu... •• Itenac....

hra....... uata .....nb... hMI*-'rle .�

. ,

t'6a .. Circunscricão de' Recruta-
, ,

Militar'mento

MOURA E SILVA
Avisa aos S1'S. proprietários da'

onibus, que ace.ita agência. Infor-· -

mações: Praça 15 de Nov. 24.LIR,A TENIS CLUBE
Edital

CASAAfim de IOlciar a distribuição de carteiras sociais e cartões de

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

sociados ii fineza de fornecerem à� secretaria ou tezouraria' dêste' Clu
be, no menor prazei possiveI, duas fotografias ,do tipo 3 x 4.

A Diretoria

............................am� � .

'.

Aluga-se uma casa, à Rua Teresa·,
Cristina 355 - Estreito.
TrataI' na mesma. fundos QU l\lá- -

rio Grumiché na I. O. E.

Uma confo1'tavel residência r,ecemt '

00nslruida a Rua Souza. França n.. _

20.

Tratar com o' proprietário a Rua "

Blumenau n. 68.
\

O mais,
. com,pleto Orgam

Santa Catarina

FERIDAS, REUMATISMO E
PLACAS SIFTLITICAS

Elixir ,d,e Nogueira
Medicação auxiliar no trotamente.

da .ifllill

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



\
,'LIRA TENIS CLUBE -- AMANHÃ, DIA 6" GRANDIOSA "SOIRÉE" DANSANTE PROMOVIDA PELO D I R E T ÓR IO ACADÊ ..

,MICO DA FACULDADE· DE DIREITO, 'cOM MAGNíFICO �4SHOW" DE ESTUDANTES E A APRESENTACÃ'O OFICIAL DAS
• 3

,CANDIDATAS À RAINHA- DOS ESTUDANTES DE FLORIANóPOLIS EM 1949. RESERVA: DE MESAS- NA RELOJOARIA
MORITZ.

Campo<; Novos.,
"O lCstado" anresenta à famil!<l

- Vende-s8 uma casa na Rua Tere-

{enlutada sincera� cond�Jências. I sr Cristina '2G3 á jratar ,na ,mesma.

,ANIVEHSARIOS
DORIS A. MORATS

A data rle lto{e assinala o ani-

versário da senhor-ita Doris A.

, :.l\1oeais

Sl'il.a .JANE SCHli'dfDT ClliJ!\IA
RAES
"A e['.emrride de hoje consigna o

an iversário natalício da graciosa
e distinta senhorinha Jane Schmidt

Guimarães, talentosa aluna do

Colégio Coração ele Jesus, filha do

prezado coestaduano Sub-Tte. João
Paulo Guirnaràes e de sua espõsa
a exma. sra. d. Neli Schmidt Gui-

" marães.
A jovem nataliciante,' delicado

-adõrno social, qUH' pela maneira
. catívante no tratar e pela graça ir

,..radiante 'conta em nossa socieria
',de com inúmeros adtnimelares e

amiguinhas, hoje, será por certo,
'alvo' de afetuosas maui testaçõcs
. de carínho e simpatia, às quais
: nos associamos [ubi losameute.

iVIE\'INA. MARTA ,DA GRAÇA
Natalícia-se, nesta data, a en

-canladora .Maria da Graça, enlo

\'0 do lar do nosso amigo Ola Ba

tinga, operoso Agen le ela Kartro
:8. A.

Compartilhando
-alegria com que

,;pás lhe f'estejarâo

da juslificada
os queridos pu
o aconteoirnento

.aprcsentarnos à galante pequer-
ill'nélla o nosso abraço cheio de
Te lieidades.

Dr. ANTONrO DIAS CAHNErno
Ocorre, hoje: a data natalícia do

:"5l': -rl"I::-,J\:útÔnio Dia;:'Cal'\leil'o ca

tegorizado I'uncionar io cip r. A. P.
I.

.

Aos cumpr irncnl os cios seus nu-

merosos amigos e admiradores

junlamos prazerosos os ,nossos.

X

!FAZEM ANOS HOJE:
- O SI'. Afonso Ribeir-o, abasta

, .00 fazendeiro, em Lages, oncle é
muito conceituado:
- O sr. Olímpio F. da Silva Ju

nior, do alto com.ércio;
- A distinta senhorinha Creu

S 1. de Cal','alho fAma. in telig�nle
aluna do curso normal do Institu
to ele Educarão Dias Velho -8 filha
-dileta do S1'. f.;ebastião ele Carva
lho Lima c de sua exma. senhora d.
1saul'a Lima;
- A exma sm. d. Alzira Bouson

Caminha digna 'espôsa do SI'. Gu
mercindo Caminha, 'chefe do Ser

viço Postal Arreo.

\

F.\LECIMENTO:
D, MARIA GRANZOTO

Por um telegrama recebido pelo
nosso ilustre coest.aduano 'sr. ,Ir.
E�lmllndó Acácio Moreira, somos

informados do falecimento, ôntem,
na' cidade de Campos Novos, d3
exma, sra..dr. Maria Granzotó, Vl�
neran.da consorte do sr. José Gr{!n
zoto, e dama ele reconhecidas virtu
des cristãs.
A sua morte foi profundamente

jentida por toda a pnpulação local,
fendo o seu sepultamento eonstitul
do uma tocante manifestação de

pesar, a que nUll1el'osa multidão se

associou.
Entre os filhos da extinta se con·

tam os nossos amigos e correligio
nários Nino Granzoto, .elo Diretór;,()

Municipal do P. S. D. e mCamr,os
Novos, ,c Anselmo Granzoto, sendo
seu sobrinho o sr. Pedl-o Granz()�o,

, escri vãü do Crime na Comarca de

HOje no passado·!
5 DE NOVEMBRO

A data de hoje 'recorda-nos que:
- em 1704, o Capitão "Manoel

Vaz Moreno, cumprindo ordens do IGovernador da Colônia do Sacra
mento, General Sebastião da Vei
ga Cabral, e a frente de 40 fuzilei
ros surpreendeu urua bateria es

panhola, apoderando-se de 7 jre
ças ;, __:_ em 1801, na então Vila elo Rio
Grande, faleceu o General Sebas
tiào Xavier da, Veiga Cabral que,
desde 31 ele M,ah{ de 1780, era Go-
vernador da Capitania de São Pe- •

oro do Rio Grande do Sul e eliri
gia então as operações de guerra
iniciadas em ,1 de julho de 1801
contra os espanhóis;

-em 1808, foi criado, por De
creto Imperial, no Real Hospicío
Militar do Rio de Janeiro, urna Es
cola anatômica, cirurgica e médi
ca'
� e111 1815, na então Vila de Va

lença, Capitania da Bahia, nasceu

Zacarias de Góis e Vasconcelos, fa
lecido em 28 de dezcrnhro de .

'

...

1877;
- em 1815. IW Rio ele Janeiro,

nasceu Luiz Car-los Marfins Pena,
falecido a i de dezcmhro de 1848;
- cm 1817. a Arquiduquesa D,

Leopoldina d'Austria, casada com

o'" Pri ncijie Hca l D. Pedro e pr i-
moira Imperatriz do Brasi I, chegou

, ao Rio de Janeiro;
- em 1826, foi inaugurada, no I

Hí.o de Janeiro. a Academia de Be
las Artes, or ig i nadn da criucão, cjn
12 de agôsto de 18Hi, por Decreto
de D. João VT, ele algumas aulas de
Belas Artes;
- em 1826. Bento Manoel Ribei

ro, à frente de .uma Brigada de Ca-
valaria, atacou e rlostroçou no Bo-I _

sárlo dcl Mi ra nai (Corr-icntcs) , o I

Coronel Pedro Gomes 'r;oribio e as

Ifôrças do Coronel Felix Aguirre,
que foram perseguidas, tend� es

te falecido em .cornbatc e havendo
o Governador de Corrientcs, Gçne
rnl Pedro Ferr-é, abandonado \ as
suas posições em Curuzu Guatiá ;
- em 1839, os intrépidos (f'arru- EXPEDIDA PELO TESOURO NACIONAL.

pos" foram derr-otados na Encan- -

..' ,.
tada (Ga'J'opaba)," pelos (ederalis- Resultado dO,50rte1'O realizado no dia 27 de outubro de 1�,48,. !)e�,]
tas; '..

Loteria Federal do Brasil, de acôrdo com o artigo 9° do Decreto-Lei 7,930

. -:- em 1849. nasceu p grande bra-I de 3 de Setembro de 1945, revigorado pelo de n. 8.953 de 26 de janeiro
sileiro Ru v Barbosa; ,

. .' '0
_ em 1889. por Decreto -n. 10.423, do ano p. p.conf'orrnc CIrcular n. 2 da Diretoria de Rendas de 8 de .1"-

roi prornulcado o Trátado de 7 de neiro de 1946.
Setembro, dando pronta solução à
questão de limites' entre o Brasil PLANO FEDERAL DO BRASIL-X Y 1. e PLANO ALIANÇA
e a Hcpúbl ica Argentina; Especial Popular
.- cm 1897, em defesa .do Presi-, . ') "', .', C c' 10000 C '" 5 000 o

dente Prudente de Mor-ais. morre' 667� Prêmio malOI . . . . . . . . . . . . . . r.,i .»:» ;00 - r'l' .,0

o Marechal Carlos Machado Bit- 672 Centena Cr$ 1.200,00 - Cr$ 600,00
tencourt, então Ministro da Guer- Milhar invertido Cr$ 300,00 -, Cr$ 200,00
ra. Fôra o or-ganizador elo Serviço PLANO ALIANÇAde Tntendl'ncia do Exército, pelo
qÍle, é hoje, corlsiderado seu Pa- Liberal Clássico

trono. A morte se deu no Arsenal Série 2 números 6.672 Cr$ 50.000,00 - Cr$ 25.000,00
de Marinha. qllando o Pl'esidente Milhar ,de qualquel série ,. Cr$ 2.500,00 - Cr$ 1.250,00
Prudente de )o/forais, que havia ido

Cr$ C 300,'00
a bordo do navio "Espirita San- Centena :

" 600,00 - 1'$
to". saudar as Tropas do

EXérci-1lnversã'O ,da milhar _ Cr$ 200,00 - Cr$
to que voltavam da campanha con- Inversão da centena Cr$ 60,00 - Cr$
tra o Presidente e o. assassino, sen- , ADAPTADO AO DECRETO 7.930
do mortalmente fendo e falecendo '

'

momentos anós; Série 2 números 6.6'2 Cr$ -40.000,00 - Cr$
•
- em 1907. na cielade de Pôrto Milhar de qualquer sél'Íe . � Cr$

-

5.000,00 - Cr$
Alegl'e. Hio Gral�de do �ul, fale- Centena ' Cr$ :1.200,'00 - Cr$
('('u o Contra-alnurante Alfredo Lu-: M'H na ordem inversa Cr"'? 000 '00 Cr$('iano de Abreu, figura destacada i

l I lar . . . . . . . . "" �. ,
-

de' nossa Marinha de Guerra.
André Nilo Tadasco

Cinemas
RITZ - Ás 7,30 hs,
Lançamento excepcional
- Um filme real como a própria
vida!

- A história terna, graciosa 'e

emotiva de uma pequena e apra-
z! vel povoação perdida na mon

tanha, cujos habitantes viviam
em paz, alheios 'aos estrondos
da guerra, e isso até o momento
em que um trágico episódio cs-.
tr-erneceu os' alicerces da en

cantadora aldeia!
VIVER EM PAZ

com

Aldo FABRIZZI - GAR MOORE _
Mirella MONTI
- ema das realizações mais im

portantes, destes últimos tempos I
Sincer-o. - Humano. - Comove

dor.

IMPORTANTE!

)

CONCURSO

SUL AMERICA

A pedida do Juri nomeado paraacIassifica-
ção final dos trabalhos enviados ao Grande'

Concurso Sul America, comunicamos que
os resultados só poderão ser asuncíados

durante a segunda' quinzena de novembro.

Justifica esta medida o acúmulo de traba-
lhos recebidos, :Qem como a necessidade

de um julgamento. imparcial e sereno

•
'Outrossim, comunicam'2_s que a classificação
para os ,313 prêmios anunciados será feita

de acôrdo com os pseudônimos e o número

dado a cada trabalho por ocasião I do rece- N'O Programa -

Cinelandia Jornal - Nac.
Prêços: - Cr� 4,80 e 3,00.

"Irnp. 14 anos".

bímento na secretaria da Sul America. 'Os
envelopes de ídentííícação serão abertos em

sessão pública, que será marcada para dois

días'após a publicaçãe dos resultados finais: ........ '

....
ODEON

Não haverá sessão cinematográfica!

Sul Arneniea
IMPERIAL - Ás 7,30 'l��r;s:

•• - •

- Ultiimas Exibições -

-I-
HUGO DEL CARRILL - O Rei do
Tango - num de seus melhores de
sempenhos!
QUANDO CANTA'O CORAÇÁO

com

Aida LUZ
Romance. - Músicas. - Cornéia.

•
- ll'-

- Uma tocante mensagem de
afétq endereçada ao coração do pú-
bHco!

'

A VIDA Ê UMA Só

CO:\ll'A.'\IIIA NACIONAL DE SEGUROS DE VIDt\.

FUNDADA EM 1895

,--, ----------------

ALIANÇA Du LAR LTDA.
Avenida Rio' Branco n. 91 - 5° andar

CARTA PATENTE N. 113.

com

Joan CAUFIELD - Verônica LAKE
'

- Sony TUFTS
AMôr! - Dedicação!

Amôr! - Dedicação! - Poesia!
No Programa- - Comerciantes e

Comerciários - Nac.
Pr êço : - Ct'$ 3,00 (único).

"Irnp. 14 anos".
.................................

10Ü'/JO
30,0'0

Domingo,
RITZ - 4-6,30-8,30 hs,
ODEON - 7 hs.
ROXY - 7,30 h5.
IMPERIAL - 73/4hs.

CORDAS MÁGICAS
, COlill

Fhyllis CALVERT Stewart
GRANGER - Patricia ROC20,OOOo()

2:500,00
600,:00

1.000,00 8s produtores de
avucar querem

.

26.6i2 • d;: :;�:l�;�O ,::::: 19.592 e.evar o preço o
�: ;;::�� :::::::::::::::::::::::::::::::::: :: �::��� produto
50� Prêmio 11.138 Rio, 4. (R. P.) - Está causando

PLANO ALIANÇA "TIPO EXTRA" apreensão a notícia divulgada e

26.672 Milhar do 1° prêmio e final do 2° Cr$ 60.0.00,00, c'Onfü'mada pelo sr. Licurgo Velo-
79,592 Milhar do 2° prêmio e final do 3° Cr$ 50.000,00 Iso, represenLanle do InstituLo d()

13.967 Milhar do 30 prêmio e final do 4° , Cr$ 40.000,00 ' Acúcar 'e do Alcool junto à CCP

76.672 Milhar do 1° prênlio e final do 30 : Cr$ 30.000,0� l
que diz respeilo 'ao pecllido de

19,592 Milhar do 2° prêmi'O e final do 4° Cr$ 25.(}f)0,00 aumento do cust.o do �çúcar, a1e-

83.967 Milhar do 3° prêmio e final do 5° Cr$ 20.000,00 gando os produtores o aumento

16.672 Milhar do 10 prêmio e final do 4° Cr$ 15.000,00 do� emlwegados e oulras cOllside-

89.592, Milhar do 2° prêmio e final do 5° . . . . . . . . .. Cr$ 10.üOO,Q'O rações. 'Sabe-se que a comissão

86.672 Milhar do 1° prêmio e final do 5° Cr$ 10.000,(;0 está estudando cal'inhosamenie o

23.%7 Milhar do 3° :prêmio e final do 10 Cr$ 10,000,00 ::Issuuto e pl'ocurando solucionall' a

Cada inversão' da .dezena. de milhar da direita para a esquerda, das quc"ião, com o fim de, que o au-

Cooperativa de Consumo dos
C'ombinações elo "TIPO EXTRA", está premiada ,com o valor de Cr� manto pleiteado seja o mínimo

Bancários de Fpolis, Ltda.
5000 [)ossí vel.

Hua Viscond8 de Ouro PreLo n. '6,' ,00.
-�--------

Pl'esiclente: Newt,on 1'biles de OBSERVAÇÃO: - O próximo sorteio réalizar-seà no dia 27 "Je ARNOLDO SUAREZ CUNEO
, novembro, de 1948, pelá Loteria Federal do Brasil, de conformidade Cirur!!'ião-Dendl'staAlmei.da. Direlor-Gerente: Mano �

cqm o Decreta-Lei 7.930 de 3 .de setembro de 1945. ,Curso de especiall'zaça-'o en!Climaco da Silva.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 1948. - Eduardo F. Lobo, Dh'e-, dentadurasInsLalação: 4-1'1-!18 ás 8 horas.

tor-Gerente: O. Peçanha, DiretorcGerente, Visto: Alexa�dr'e da Paz Raios X - Infra-Vermelho-
Fiscal Federal. Diatermia

Convidamos os senhores contemplados, que estejam com os �ew; Exclusivamente com hora'marcada
tItulas em dia, a virem a nossa séde para receberem seus prêmios, de �lla Arcipreste Paiva n. 17 _ Te.
acôndo com o nosso Regulamellto. lefoue 1.427

,

RESULTADO DA LOTERIA FEDERAL

ICASA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,-

oBSTAOJ�Sexta .. 'elra 5 dtl Nov,gmbro ele "48

Dr. l\1i1tOD,. simonel'Pereira
,

Clínica Círurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
\

Vos.,$erviços dos Professores Bene-

dicto Montenegro e Piragibe No

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

Rua Fernando Machado, 10

DR. LIN� 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 rvenopau
lia. Pertubações menstruais, Ó�l'l'

mações e tumores do aparelho geni-
tal femi�ino. •

Operações do utero, ovários, trom
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica 'do perineo (ru
Ituras)
iASSISTENCIA AO PARTO E Ol'E-

RAÇõES 'OBSTÉTRICAS
Doenças

r

glandulares, tiroide, ová

rios, 'hípoplse, etc.)
Dísturbíos nervosos - Esterflídade
_. Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tcl,
1.461
Resid. R. 7 de Setembro - Edif.

Cruz e Souza - TeI. 846.

DR. POLYDOR0 ERNANI DE S
THIAGO

\
Médico e parteíze

Hospital de ,Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Do

Doenças dos órgãos, internos, es )e·
cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais 'gl:m
dulas internas

Cliniqa' e cirurgia de senhoras -

Partos
,

FISIOTERAPIA � ELECTROCAR·
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL

HORARIO DE CONSULTAS: -,

"Pela manhã das 10,30 U 13
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles n. 18
Fone manual 1.702

RESIDÊNCIA:
A..-enida T'rompowski 62

Fone manual 766

ro�ANl}'fl� �
� ACCIDENTES

PORTO ALEGRE

DO
�o:s CO�lRA
TRABALHOa4

Clínica Médiea e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

, Crianças
Alta Círurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos �

Vias Urinárias - Rins - Coração
- Pulmões - Estomago - Figado I

Tratamento da Tuberculose IRaios X - Eletrocardiografi:
Praça Pereira e Oliveira (atráz do
Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.
Consultas das 9 as 12 e das 3 ás 6

_ Fone 841. PLORIANóPOLIS

:qR. 'NEW;rON ,d'AVILA

Cirurgia geral .....Doenças de Senho

ras - Procto logia

Elet�icidade Médica I
Consultório: Rüa Vital' Meireles n.

28 - Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11,30 horas e à tar

de das 15 horas em diante

Residência: Rua Vidal Ramos 11,

65 - Telefone 1.422,

DR; A. SANTAELA
(Formado pela' Faculdade Naclo,
-nal de Medicina da Uriivei-sfdade

do Brasil)
Médico por concurso da Asslstên
ela a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex·lnterno dr Hospital Pstqulá-
trrco e Manicômio Judici,ario

da Capital Federa!
Ex-Interno da Santa Casa de Mi,
sericórdla do Rio de ,Taneiro
CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

Nl<:RVOSAS
Consult15rlo: Edifício Amélia

Neto - Sala 3,
, R�idência: Rua Alvaro de Caro
't'allio, 70, '

Das 15 às 18 horas
Telefone: r

Consultório - 1.208,
Residência - 1.305,

Dr. Paulo Fonte.
Clínico e operador'

Conlultório: Rua, Vitor Meireles, 26,
Telefone: 1.405

Consultas das '10 á. 12 e das 14 ii
15 hra. Residência: Rua Blumenan.

22, - Telefone: 1.620

1

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N." 68 • 1,° ,ANDA�
(�"l( ... POSTAL. 683 ,TELEFONE 66�(),' TELEGRAMAS: ,PROTECTORA.

.

Agenta Geral para Sta. Cataro8
Rua Felipe Schm'idt, 22 - Sob.

caixa, Postak 69 Tel. "Protectora" FLORIANOPOLIS

j..\

!

Aceita-Je representante no interior do Estado.
Caixa Postal 139 - FI, rianópolis

'.

Cartas para

rNão perca, tempo!

Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL -- ALTA cr.
RURGA - MOLItSTIAS DE se- n., com a máxírna urgência, os Oficiais e Praças que tornaram parte na

NHORAS - PARTOS
Formado pela , Faculdade de Medi, expedição militar de Canudos, e bem assim os seus respectivos herdei

cína da Universidade de São Paulo
l'OS,onde foi assistente por vários anos d�

Serviço Cirúrgico do Prof, Alipio
Corrêia Neto

Cirurgia do estômago e via!!! circula
res, intestinos delgado e grosso tiroi

de, rins, próstata, bexiga, �ero
ovários e trompas, Varicocele, hidro

ce le, var-izes e hernas.
Consultas: Das 3 ás' 5 horas à rua
Felipe Schmidt, 21 (altos d� Casa

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

Telef. M. 764

....................................................,
Dr. Mário Wendhaale. i DR. I:

Cl!nica médica de 'adultos e criança. • •
Consultório - Trajano, 29 • •

lI.e.i�r:.�i!t:aT:��p�!'S�:�dthO��. JS.
'

i A. DAMASCENO DA SILVA :
Teld. 812.. A D V O'G ADO:

'------. I •Dr. M. S. Cavalcanti • •
Clinica exclusivamente de criança. : AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS :Rua Saldanha Marinho, la • •Telefone' M, 133 • •

I Praça 15 de Novembro, 22 - 2° ando I

I '

: (Edifício Pérola) :
• •
• •
• Fones: 1.324 e 1.388 •
· , .
• •

: Florianópolis, - Santa Catarina :
• •
· '

'

, '.
, ..

I,DATI'LOGRA'FIA

Telefone para a Impressora Graiaú, Ltda. '(telefone
manual 7671, e o nosso agente o procurará para receber
sua encom =ride tipográfica, Serviço=': E,

n trega

Iirneâiate • Preços sern cemcettericie ,

16a. Circunscrição de Recrutamento,
Afim de tratarem .de seus interesses deverão cornparecer a 16a. C.

Dr. Antônio
Modesto

Médico

Formado pela Faculdade de

Medicina da Bahia, Chefe dos

serviços de Radiologia do Hos

pital de Caridade.
Cursos de especialização no

Rio e São Paulo e de aperfei
çoamento em Buen'os Aires e

Montevidéu.

Especla.lidades :

R�IOS X
llADIUM,

R'ADIOTER1PI4
Exames radiológicos do Es

tômago, Intestinos; Pulmões,
Coração, Esqueieto, Vias bi�

liares e Urinárias.
RADIOTERAPIA dos Tumores
- Câncer - Inflamações -

Doenças da pele - Hipertiroi
dismos - Reumatismos -

Disturbios da menopausa-i-etc.
Atende diáriamente 'no HOS-

PITAL DE CARIDADE.

...

João Pedro (jay, Ten. CeI. Chefe da 16a C. R.

'Arvores frutiferas '.

Arvores Frutiferas enxertadas e plantas ornamentais nas
.... • ,\ !

melhores qualidades oferece ° grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura

H. J. Cipper.
'Corupit.
Mun. de Jaraguá - Estado de
Peçam catalago gratuitamente.

Santa Catarina.

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

, SEU, RElOGIO" PRECISA DE
,

·REVISAO?
NOSSA OFICINA É ESPECIALIZADA
Nossos concertos são

,

garantidos 100%
ÓTICA MOD�LO
;JOAO PINTO, 25 (Frente ao'Tesouro

do Estado)

(onespondencl ,
Comerciai

Confere
Diploma

.. ... � .... ..... � . . . . .. ......,..

'FÁBRICA. DE FOSFOROS (PRON
TA P. FABRICAR)

Vende-se '

�Iaq�Jinário 'Cr$ 250.000,00
Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00
Situada em Campo Alegre - S. C,

Vende-se tu. só maquinário
Informações com A. Wehmuth

Brusque - Santa Catarina".

DIREÇAol
Amélia M Pigozzi

METODO:
Moderno e Eficiente

RUA ALVARO DE CARVALHO. 65
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o ESTADo-, Sexta·felra 5 tie Novembro Cll'( , .. 48

Está sendo ansiosamente
equipes do Paula Ramos
Mixto.. Uma vitória ou

aguardado o embate que domingo vindouro travarão as

e "o Avaí, em continuação do Campeenato de Profissionais
'darão ao tricolor o titulo de bi-campeão.

-O-Vasco---foi-ba-tfao-pelo
Sem Lorenzo.6

--- -----:::::::::sa::::--
mes�o um-. empate

------------. - �5 _

Direção de PEDRO PAULO MACHADO magr-o, de Buenos Aires, enf'ren-
----- tándo o esquadrão do Vasco d.!

l! '"'�: 'bU�P'", Iç:onit��L. �b���g���,�.�,OJ!, n�!�t!��!� ;;�id," ;;;�;:;:.
Ciclístico de Plorianópolis, orga- zerarn alguns ciclislas locais no mo a cio Botaf'ogo de Fulebol e Sendo o esporte a pedra funda-
nizado por um pequeno grupo de niencionado circuito, apesar da Regatas, do Rio de Janeiro, mental da eugênia da raça, é justo
€sportistas locais, veio provar que precal'iedade dos veículos com que Só nos resta aplaudir a inicia- que se o ampare,
temos elementos de sobra, e de ex- nele tomaram parte. ti va da 'F, A. C. e augurar ',ar'a ',- Amparando-o, estamos, lógica-celente classe, para o desenvolvi, Por ocasião do último campeona- a coopcraçâo dos verdadeiros es- mente, fortalecendo a nossa moei
menta do ciclismo entre nós, bas- to brasileiro, realizado há dois me- portistas que desejam sua terr-a dade, tornando-a mais Ior te e mais
tando somente que êsse sensacio- ses, em Curitiba, andou a Federa- elevada ás culrüinàuctas cio suces- saudável.
nal esporte organize técnicamenle, ção Atlética Cata rínense tratando so esportitvo. Iniciamos, hoje, pelas colunas
dentro das leis e regulamentos int '1'- da sua filiação á C. B. D, nesse ra- ' ,., ,.............. déste jornal, uma campanha quenacionais que o superinlendem. mo, mas não a conseguiu devido á SUSPE1'fSO O CAMPEONATO v+sa adquirir material esportivo pa-Os resultados técnicos alcança- carência de tempo, pois o assunto ARGENTINO ra a guapà rapaziada cio Bocaiuva
dos pelos corredores, no dia 30, vie- foi tratado pela F. A. C. muito pró- Buenos Aires, 3 (U, P'.) _ o Con- Esporte Clube, rapaziada esta que
ram robustecer a crença de que o ximo ao cilada campeonato, selho Diretor da Associação de Fo- tem sabido elevar o nome esporti-ciclismo catarinense, depois de de- Agora, entretanto, a entidade es- toball Argentina resolveu suspender vo de nossa cidade.
vidamente enquadrado' nas suas ladual 'está tomando. tôdas. as pro- ;) Campeonato profissional, por Cm par de chuteiras, uma bola
leis, será em futuro não muito dis- vidências necessárias á sua filia- motivo da greve de um minuto.
tante uma das fôrças com que 1)0- ção como dirigente estadual do rca lizado há dias pelos [ogadorr-s,
derá contar Santa Catarina para ciclismo, devendo, assim, realizar- Dicidiu ainda convocar uma assem

'glorificar o seu nome esportivo no se no ano vindouro o primeiro bléia, para resolver se deve ser
cenário nacional, uma vez que es- campeonaLo catarlnense dessa mo- i lirninado o Football prof'issiô al e
tá provado contar a nossa terr-a dalidade, pois a sua vinculaçãoe

á

restabelecido o 'amadorismo na
com um plantel de excelentes peda- C, B, D, está prestes :J sei' e reli va- primrira.di visão,listas, não só nas cidades do inl.e- da. _

:rior, onde êsse esporte é sumamen- Estão de parabens os a ficionados R' d
· G - ,

O Diretório Académico XI de Fevereiro da Faculdade de Direitote apreciado, como aCjui mesmo, e os praticantes do ciclismo; pois a 10 uaruJa de Santa Catarina, tem o grato prazer de convidar as autoridades el-
a F, A, C., como entidade centro-

,T'fH)CiFL\MA vis, Militares, Eclesiásticàs e o povo em geral, para assistirem dia 5, ás
DE ladod desse ramo espo rLivo, por "'I' I ]'EIRA 5/11/ r. 8 '1.) s.'l..7 fl _ , i:

"

h. 20 horas, no salão nobre da Faculdade cle Direito, a sessão so ene come-
certo muito fará pelo seu progres- 9 00 ·B·I�l)'r(-R· Bom dia I. , -. r�, �r\. t\. _

morativa ao Dia de Rui Barbosa., '

50 en tre nós, como o está fazendo
para voce . ,

���lteO�h�O�r:l��o��l�� ;l�;::lOd� ���� 1�:�� = �II�����:: ���!�����l�as em CONCURSO PA R A M 601 tiOS DU, �XKUEIT8
antamenLo deve-se sem favor ás

gr-avações PRINCIPtAIS ALTERAÇõES HAVIDAS NA PO,RTARIA 8l�661, {(e,
arrojadas iniciativas de trazer 10,30 _ i\ICí':AK . 27-9-1945, relativas ao concurso para 1° Tenente Médico do Exército.
até nós equipes de alta classe e

00 Bd" A) _ Idade de 32 anos, aferido ao ano da matricula.11,_ _ azar e musicas

12,00 _ Of'erec.iurentos musicais B) _ Os candidatos oficiais-da reserva (de qualquer arma ou ser-

11,00 _ I. N T E R V _-\ L O, , viço escolherão para prova escrita uma das matérias: higiene ou pato-

16,00 _ Em, l.empo de valsa logia médica ou cirúrgica.
'

16,30 � Cantores do Brasi l • C) _ Os que não forem Oficiais da Reserva, farão prova escrita

17,00 - Orqueslras de JAZZ de higiene, patologia, médica ou cirúrgica, estas últimas a sua escolha,

'17,30 � Um programa pal'a \'ocê D) _ Não !lá prova prática no cada\'el'.

Hi,oo _ Carta SonÓl'a (Casa H,e- E) _ As próvas escritas serão realizadas nas sédes das Regiões..
Militares (exceto na 1a R. M.) e na Escola de Saúde do Exército.

(�a_lr F) _ As oráis nesta escola.

OUTROS INFORMES

o CAj\lIPEONATO CITADINO
PUTEBOL EM NÚMEROS
PROFISSTONATS _ lIIlSTO

Jogos realizados

Paula Ramos 6 x Bocaiuva 1

Avaí 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

Classificação dos clubes

10 lugar - Paula Ramos, _ 4

Jogos, 3 vitõiias, '1 empate, 15

g'oals pl'Ó e 7 contea, Saldo 8 goab.
20 lugar _ fhaí _ '1 jogos, 1

vitÓl'ia, 2 deri'otas; 1 empate, 9

goals pró' e 1� contra. Deficil: 3'

goaoJs.
30 lugar _ Figueirense -;- 5 jo

gos, 1 vitória, 2 derrotas, ,2 empa

tes, 15 goals pró e 11 contra. Sal

do: 4 goaJs.
30 lugar _ Boçaiuva _ 5 jogos,

2 vitórias, 3 denotas, 12 goals pró
, e 21 contra. Deficit: 9 goa Is.

,

Artilheiros
Mandico (P. Ramos) , ,. 6

Caréca ,(Bocaiuva) ., , 5

,Hélio (FigueY'em;e) .. ' ° ..

Saul (Avaí) .. , , .. ",

Gastão (Fig'ueirense) .

Carioni (P. Ramos) , .. , .

Fomerolli (P. Ramos) ., .

Nizeta (Avaí) ,.,.,"�.. , .

Augusto (Fig'ueirense) ', .

Medinho (Bocaiuva) '�

Getúlio (Bocaiuva) 2

Lázaro (P. Ramos) . ,_ ., . .. 2

Américo (Bocaiuva) 2

Bráulio (Avaí) 2

Nicácio (P. Ramos) .,' '. 2

Néd� (Figueirense) """" 2

Capela (Figueirense) .".,. 1

Hamilton (Figueirense) '. � .

FeHpe (Avaí) .

Benteví -(P. Ramos) .) .. , .. ,

Arí (Bocaiuva) ..... , .... ,.

Nicolau (Figueirense) .,.... 1 ,

Pinto (Avaí) , .. ,... 1

A1'queiros vasados

Luiz (Bocaiuva) :"., .. , ... 21

Adolf.inho (Avaí) .. , ":. 12
Mafra (Figueirense) ,.,

11

Brognolli (Paula Ramos) , 6

Tonico (Paula Ramos) .

Juizes que apitamm
José Ribeiro ",." 2 vezes

WaJdemiro MeJJo , 2 vezes
lVlanoel Tourinho 2 vezes

Aldo Fernandes , 2 vezes

:\'cwto.n Monguilhot . '," 1 vez

__/

1

1
1

nio1' n. 28.

ca juntamente com o Botof'ogo. A
vitória sorriu .ao conjunto porte
nho pela contagem mínima, .issi

aalada quando fallavam apenas

dois minuttos para a f'inalização do

orélio.

Realizou-se ante-ontem 110 Rio,
a cxtréia do San Lorenzo de A lo

/

Mo'ncicle'a
Vende-se uma motocicleta

marca "VITóRIA" de 5 H. P.
Ye1' e tratar a R'na Esleves Ju-

5

3
3

N
f
E
M
C
D
E
G

Esporte Clube
um par de tornozeleiras ou um

simples par de caneleiras sem

dúvida alguma, será uma grande
contribuição.
Contr-ibua para esta campanha,

amigo florianopolilano, enviando

sua preciosa oferta para a redação
:Je "O ESTADO".

'

Pelo BOCAIUVA, por SANTA CA

'l'ARINA e pelo, BRASIL.
Material recebido:

De Maria Clélia - 1 par de tor

nozelerrns.
De C. C. A. _ 1 par de cane

leiras.

Biret-óri-oAcadêmicoõ--oíf'-de'--Foeve'retro-da
faculdade de DireUo de Santa Catarina

CONVITE ..

2
2
2
2

H
Z
O
R
A
D
I

I D'

No �ortejo reali?'!lrjo em 30 rjl,'
Outulno de 9ft8 teram 8ortea

da,! 'ls seguiotes com bln açõelt ; ,

CONVITE

/

Rep,esentaçõe,� ,

'
,

FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
HÁ LONGOS AN.oS. E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS A CAIXA POSTAL, 245 _ S_:\.O PAULO. :�,-- ...

CargueirQ americano
Rio, 4 (R. P,) _ Enconl.ra-se

l1e"te pürto, prooedente de Nova
Vo.rk , o cal'gueil'o 'oMormacrie",
trazendo algumas' toneladas de C'ar

ga, deslacando-se farinha de iri

gli, americana, tratores e acessórios

I
!l[wa ônibus, geladeiras, máquinas
de escre\'€r, linolipos e medica

---------_____ Ir,eIlLo�, alrm cle outros pl'orIutos,

COMPANHIA
INTERNACIONAL

DE
CAPITALIZAÇÃO
4mortiz_8ção de Outubro

A
Y
f,
('
J
H·
N
"I

,
Escritório à Rua Con�e
lheíro Mafra 122. - Nesta,
Inspetorias e agencias na.s

principais cidades do
Estado

nato)

18,15 _ Allclições Tabajúl'3
bôaJ'ia Cata I'i l1en�e)

'18,30 ---. J{ll�' Re�o (Galel'ia
mÓ\'f>is)

'18/15 _ }Vlomerllo EsportiYO
19,00 _'Severino Araujo e suá 01'

questl'a Tabajára
19,15 _ Arco [['es Musical

19,30 _ Noticiaria da Agencia

dos I A) _ .os doutorandos poderão increver-se em documento que prl)-

ve a terminação do ,curso.

B) _ Inscrições até 31 de dezembro de 1948.

C) _ 50 vagas de 1° Tenentes.

D) _ Infortnações completas sôbre pontos para concm's'O, prova.�
,

orais documentos exigi,dos, etc., na Ch,efia do, Serviço de Saúde Regional
Curitiba e na Escola de Saúde do Exército, a rua Moncorvo Filho, 20 --

Rio.i'iaCÍona!

20,00 _ UilberLo Alves

20,15 _ Enibaixada -ela Alegria
(A ElcLro-Técnica)

20.30 _:__ Músicas pOlJUlal'es \'a-

---------'-

OU [LHERME SCHüHMANN
e

AVE�[:\A DE aLIVEmA SCHüRMANN
,

participam o nascimenlo de seus filhos gêmeos
Yilfredo

,e

Ana Luisa

Matel'llidade "Dr. Carlos Corrêa",
Flol'ianópolis, 30/10/48.

I'iadas

21,00 _ Grande DiúT'io do Ar'

21,30 _ Orquestras Sinfônicas
:22,30 _ (Jllimas melodias

23,00 _ Sôa noite _

E 1\ C En nAM.E N '1' O.

PASTA DENTAL
ROBINSON Dr. ,Alcides ·A-cÍ'oli de Vascollcelli}S

Avenida Rio °Branco n. 103, 1° andar, sala 3.

NEGOCIANTES DA CAPITAL E DO INTERIOR

O ESCRITóRIO DE ÁDVOGACIA E PR.QCURATóRIOS do

Dr. Alcides Accioli de Vasconcellos, instalado à Avenida Ri!)

Branco n. 103, 10 andar, sala 3, no Rio de Janeiro ,encarrega
se da defesa dos seus interesses junto às Repartições Públi

cas Federais e lodo o serviço de advocacia relativa aos Insti

tulos de Aposentadorias 'e Pensões, assim como do Registro
de PateQtes de Invenção, �arcas de Fábricas e Chamadas de

ExLrangeiros.
Oferece, outrossim; os seus serviços como intermediário

entre Exportadores e o Conselho Federal do Comércio Exte

rior.
.................••....

,
...........................•

Regressou o 6ral.
Juarez Tavora

Rio, 4. (R. P.) _ Regres�ou de
Porto AlegTe o general Juarez 1'a

vara, sub-chefe do ,Estado-Maior
do Exército, que ali fôra, c.Q.m ali to

!'ização stll�erior.

I
A
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lOJA· DAS CftSEMIRAS Produtos Veterinarios
E

· '.- -

d .- ra 'o INSTITUTO PINH.EIRPS ___: (Caixa Postal, 163 - Florianópolis),specla Iza .6 em ar.lgos pa tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, 'Fazendei.ros
homeOS e Farmacêuticos, que está iniciando o lançamento de uma grande séríe

dêsses produtos.
RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA- Os primeiros já a venda, são:
ClONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS. SULFAGUANIDlNA: Túbos de lI) e vidros de 100 comprimidos de
iMANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS l' .oo s.'

1 'PARA HOMENS ; VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de
, ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA- IOu cm3.

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC. S6RO ANTI-TEn,NICO: ampolas de 20 cm3.

Tudo pelo menor preço da, praça, de 1�����'� CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos

VACINA ANTI-RÃBIC,A: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascos

Faça uma visita à nossa Vasa e verifique de l��sc::i's últimos, por serem os se�s, prazos de validez relatívamen-
DUS80S pre�os ,'e artigos -

te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes .estoques, atendeu-\'
dCJ. entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessário
8Q' preparo dos mesmos que, assim, serão sempre. fornecidos com abso
luta garantia de atividade máxima.

Brevemente o IIistituto Pinheiros apresentará outros produtos ve

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

diarréia inf.ecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra a

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

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

Pelo sistema de' reerhbôlso pçstal, o INSTITUTO PINHEIROS aten

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

contrados na localidade. de residência do solicitante.

I
••••••••••a•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ORIENTE racionalmente sua publicidade, tornando-a

I intensa. e profícua
Um veiculo de grande utilidade e ao seu alcance lhe é oferecido

pela onda da IYH - 6
RÁDIO DIFUSORA DE LAGUNA
r-r- �70 kilocic1os - .309 metros -

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

\ '

Fernando Machado 3.
#'

NOTA: - Estes pedidos deverão ser encaminhados com 3 "

dias de antecedência.

.....···..

·�·côMPÁNHir·-,�IÍÂNçI·DABÀiííA�·-.---�"
, ;,-

Fundada em 1870 _', Séde: BAHIA
nkÊNDloS E' TRANSPORTES

Cifras do Balanço de 1944

,CAI;>ITAL E RESERVAS Crs
Responsabildades Cr$
Receita .' ,.. . ,. . . Cr$
Ativo '........ Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$
Responsabilidades 'Cr$

, Diretores: '"

Dr. Pamphilo d'Utra Freire' de Carvalho, Dr. Franci�co de Sá,
Anísio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.'

• 80.900.60(1,30
5.978.401.755,97

67.053,2'15,:10
142.176.603,t5Çl
98,G87.81G,Jo

76.736.401.30(i,20

_.. -_._·_._·_._....._·_·_·_·_·__--:.-_·_v_._._._._._._._••••• -"'...... ........._._-••_._-••••_• ..J-

. .

Ouçam, diàriamente, das 10 às 14 horas, as e uâiçõe« da
.

, ,

ZYH ,,6 RHdfo' Difusora 'de Laguna,
970 kilocic1os onda de 300 metros.

Lagr:na Santa Catarina - Brasil-

"CAPITALAR"

Relojoaria Prog,re'iSO
de JUGEND' 8? F!LHO

COMPRE S'EU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
� 'hEEMBÇLSO POSTAL

Faça seu pediào por carta ou telegrama e pague
f sómente qu c rrdo receber.

N 31 cr$ 100,00 N, 9 cr$ 23000

'Despertador de bolse
ilumina a noite

S�ilBo de qualidade

"

Uma maquina fotografica
americana dI! focil

manejo

NOllol,relogio. .ao' acompa nhadol dos re.pectivo. certificado.
de garantia.

'

PEÇAM-NOS CATALOGOS _. ENV{AMOS, GRATIS
JUCEND & FILHO "

Curit:ba - Praça Tiradent.. 26� - Paraná

u.••••••••_••••••••••••••••••••••�••••••••••••••••••
. \ .'

Seu processo de naturalízàçã»
ainda não foi despachado?

'Escreva sem demora ao Escrttorto Jurídico e Administrativo
Caita Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando informaç�e�. Es.se Es
erttorío se encarrega de acompanhar e requerer no MInlSt.éI'l-,O. da
lustiça o que necessar ío for á sua concessão, bem como; de registro
de diploma, divórcio e, novo casamento, certidão de nascímento e de
casamento de qualquer parte do Paíz,

Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais, conce

dendo mais outros beneficios de carater assistencial.

Representante em Florianópolis:'
PEDRO NUNES

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

inicial de Cr$ 1\',00 apenas.

Participação nos lucros

Casas ,Pré-Fabricadas
Desde CR$ 300,00 a CR$ 5.00,00 o

metro quadrado
Consulte-aos sem compromisso

Reinisch S/R - Rua João· Pinto, 44
,

Teteqrama REI� ISGrf Plor-ranõpoüs

�UA VOLUNTARtOS DA PÁTRIA N.W 68 • I," ANDAR

c",."POIIIII,l.!al. IELEI'ONEfie40· IEU:GII ... ",AS, .I'IIOTEClOIl ....

Agencia Geral para S. Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22..,-Sob.
C. Postal, 69· Te!. «Protetora»

FLORIANOPOLIS

Representações
ou Pracista
Oferece-se para Laguna e Sul do

Estado; ofertas com detalhes à

Caixa Postal nO. 109

Laguna - Sta, Catarina

Escritório Técnico
Cid Rocha Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

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

Estados Unidos da América do Nor

te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro

cha Amaral reabrirá seu escrítórío

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

rando continuar a merecer as espe

ciaís atenções de seus amigos ,e

clientes,
Pedro J\lédeiros. Auxiliar

-FRÃQUEZASJszzEM, GERAL
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"
.................................

Em favor da lamilia
Henrique Müller
A subscrição popular aberta por

êste jornal em favor da ,familia <lo

sr. Henrique Müller, que perdeu
suas três filhas, no último desastre
de caminhão alcançou até hoje' a
importância de _ Cr$ 2.050,00 assim

distribuídos:

Comp. Telefônica. . .. Cr$
Funsc. da mesma .. Cr$
Uma anônima Cr$
Uma anônima C�$
"O Estado, Cr$
Func. do Dep. E. de Esta-
tística . . . . . . . . .. Cr$

M. X. C. " .. " Cr$
C. K Cr$
Func. do Dep. de Educa-

ção ; Cr$
Na lista em poder do ·sr.

Carlos Ganzo Fernan
des, na qual muitos de

cujos nomes estão ilegi-
veis Cr$

200,ao
435,00
50,00
40,()O
100,00

331,00
170,00
50,00

134,00

540,00

Cr$TOTAL 2.050.00

DR. RAFAEL G CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
Escritório: Rua' João Pinto

n.O 18 _. Florianópolis

SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre
gularidade na en tre#a
de seus iorneee.

Vende-se um à rua Irmão Joa

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

VENDE-SE DOIS TERRENOs:
Um na Ponta do Leal e! 24 m x

30m.
Outro a Rua Irmão Joaquim e!

20,50 m x 44m. - Tratar cl Ten,
Samy - Policia Militar.

.

\

....

••
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Dr. 4rmaDO�J �lInnnelNa Câmara
PereIra I·

RIO, 4 ,(R. P.) -- O SR. HONóRIO. MONTEIRO, MINISTRO DO TRABALHO., VISITARÁ AMANHÃ A SEDE DO. PSD, o.NDE

RECEBERÁ AS Ho.MENAGENS DE SEU .PARTIDo., POR INTERMÉDIO.; DO Co.NSELHO NACIo.NAL. NA SEGUNDA-FEIRA.

IVISITARÁ o PSD� SECÇÃO. CARlo.CA. AS VISITAS CONSTITUEM RETRIBUIÇÃO. DE APRÊÇO AO PARTIDO PElAS PRO·,
VAS DEMo.NSTRADAS .QUANDO DE SUA NOMEAÇÃO

Municipal
Tomou posse o Dr, Artur Pereira: - Voto de pesar

pelo falecimento do Dr, ViTgilio de Mello Franco,
Iniciaram-se, ante-ontem, às 20

horas, sob a presidência do sr, Ba
tista Pereira, os trabalhos' da, últi
ma legislatura municipal, no cor

rente exercício, estando presentes.
13 srs: vereadores. ,

Após a leitura do expediente, o

sr, José .do Vale Per-eira fez entre

ga <ia projeto de Código Tr ibu.ú

rio, que roi encaminhado ii Conus
são de Finanças.

Tendo comentado muitas vêzes,

\
temente, as nossas condições fi- Em seguida, o sr. Pr-esidente cu-

pelas colunas dêste jornal, o caso nanceiras são tão precárias que llll�nicou estar presente, convocando
do petróleo em nosso País, pro- nos impossibilita de um combate para a vaga com a licença do

curando, de maneira' lógica e fóra de igual para igual contra os mag- dr, João Bonnassis, 'o dr. Artur Pe-
de qualquer i nter-êsse, demonstrar natas do petróleo. reira e Oliveira, eleito sob a le-
�I nossa gente que não é com haru- Será mentira? genda do PSD, designando então, I
lho e nem tão pouco com imposi- Antes ele pensarmos' na explosão os srs. Guido Bott e Robertd da luz

ções que se pode resolver tão mag- do petróleo, para o nosso próprio Costa para introduzirem .no recin-
no problema. bem, devemos pensar na alimenta- to o ilustre pessedista, o que se

, Os "pró-petróleo", por certo, de- ção e na instrução da nossa gente, vcrif'icou sob palmas,
vem estar satisfeitos com a atitude pois úm povo só pode ser ordeiro Prestado o compromisso legal pe-
do Presidente Dutra, em relação a

e trabalhador. quando convenien- lo novo Vereador, êste foi saudado

compra das três refinar-ias para
temente alimentado e instruido.: pelo sr. Oswaldo Machado, even-

serem i nstaladas em nosso País. Será mentira?
.

tU<11 líder do PSD. que disse da

Para êles, sem dúvida alguma, o
Estamos impactando cimento da satisfrrçâo em tê-lo colaborando

problema já está resolvido! Polônia e batatas da Holanda, pai- naquela Casa, tendo o di'; Artur

E ." d ses êsscs tremendamente devasta- ,,'Re1'el']'a e Otivei ra aaradccido as
:, se os americanos, os qnos

.. Segue, hoje, pór via aérea para ,i) r �

do petróleo", fizerem conosco o
dos pela última' guerra!

dr. Armando palavras que lhe eram dirigidas,

que fizeram com a Argentina? Apesar da, �norl1le Tlropaganrla Rio de J anei�'o, o. sr. .. prometendo empregar. todos os es-

Corno a maioria dos leitores não q.ue se ten,l feito a respeito do cu�-, Simone Perci ra , Ilustre Secretário forças no sentido de bem cumprir
está ao par do acontecido, aqui vai

tivo cio trigo em posso PaIS, conh-I da Justiça, Educação e Saúde. ,o mandato outorgado pelo povo.

uma pequena explicação : "Quando
nuarnos a Importa-lo em escala

ca-I SE'· d
' Caoit 1 Ainda a seguir o sr, Manoel Dana-

da vez maiorl . c.x cra. se emorara na api li ','
o govêrno argentino resolveu rx- ----_;_---.--=--�_:
plorar, êle próprio, o seu petróleo Será que a cultura do trigo é da República apenas 'O tempo uc- .

•
.

d
.,.

e abastecer o pais com o produto ;�����ótj��cil do que a eXP.lora.ção do' cessário ,à",' SOlll�ão de vários pro- Po"sto para escoamento o ml'nerlft,.-nacional, os "trusts" americanos
Devemos, portanto, primeiro I e_l,blema� ,h"ados a importante pa sín

U
passaram a vender a gasolina por solver os problemas '/,>ÍC'JS da 'que dir-ige .

.
um preço tão baixo, que o govêr
no, a custa de inúmeros sacrifi- nossa economia, problemas êsses

cios consesuíu manter a sua nova que por si só serão c�lp"zes d� Je

indÓstria d� pé!" vanta.r o no��so conceito perante as

demais naçocs do globo. Devemos
Em abs?luto, não quero negar a.,o

I
educar e alimentar no.ssll grntc ;

nosso governo e ao nosso povo ati- devemos acabar com esta brinca
tude idêntica a tomada pela Ar- deira de estarmos importando ba
gentina, mas o caso é que, presen- tata da Holanda.
-.---.-.�-.---.-.---.-.--....,.--.-"..-.--�.-_-.-_-.-_-._.-......._._._-J"'_-_-_-.- -_-_-_, .......,...,

farinha de trigo catarinense
A safra triticola promete ser, ês- do para venda até 15.000 sacos de Nesse ato, a Orquestra Juvenil

te ano, abundante e 'farta, de mOlde' farinha de trigo, 'ao preço de CrS de Florianópolis cooperará execu

a garantir o �bast.ecil11ento regu- 230,0'0, pôsto no vagão, em VoiLlltanrlO .v�rios núm:ros de seu �elo

\tI' de todo o
í

nterror de Santa Ca- I Grande, com pagamento de 30 dias, 'repertono. Tomar-ão parte no pro

t�rina, só nã? atendend.o.
ás neces-I A� .fi�mas acaso interessadas na.

I
grama, ainda, a?laudidos musicis

sidades da Faixa Iitorânea dado aquisiçao do produto deverão rliri-Itas, havendo numeras de piano,
ainda ser. mais cO,nvenient� o p:'ê- giI'-�e diretamente àquele NI0in11O'jbailado, declamação e canto.,
ço da Iarinha de nuportação, .prm- Ainda em face incipiente, a c',;l- --, .

cipalmente da de procedência 'norte- tura triticola esta.dual não p'Ode I "onveo"o-O dos Ex- I d d d � b J i\ d' P ,

americana. Entretanto, é nem avu.l- por ora, plenamente, estabelecei'
U � \I \ rman a e o ueo or esus os assos 6

tad'O ? volume da produ·ção de t1'180 vantage.ns econômi�as reais para o - Combatentes do, '

i H rt I d C )"d!ldecata1'1nense que anualmente se es- abasteCimento, senao nas .reglnes.. O,SP I a e a r II

coa para o interior dos vizinhos I circunvizinhos aos centro produlo- BraSil At.' d
-

'oEstados do Norte. (·es. É de esperar, entretanto, <J!1e, �gra eClmen,
.

C f
Rio, i (R. P.) - A Associação -

l'b
-

ri
on onne radiograma que o Sr. com o iítual incremento que toma o d ]� _ C b l .-t d De Ol'denl do Irmão Provedor, el11 cumprimento de de 1 eraçao

,

a-

L b L 1 S
'

. ,os 1,X- om a e� 'es éJ Brasil, em
M Ad" t t' 'lt'

'., d aos Irl11a-oS e II'
eo, erto ea , ecretário da Vi<!· plantio do trigo e com o aperfeiçoa-, ',_ o' ,

I e_sa 1111111S ra Iva, em sl�a u ll11a reumao, agra eço ,.' -,
Ob . - '

'. I eumao, dele"ou podeI es ao co- mas as esportu Ias doadas a Imagem de Nossa,- Senhora de Fahma por
ção, ras Pírblicas e Agricultura menta das condlçoes d'Os transportes ronrl Humberto Alencar Castelo oca�ção de sua benção pelo Excelentissimo e I\everendissimo Sr. Arce-'
e Presidente da Comissão Estadual terr�stres, possa dentro em breve. O bl'spo ",retropoll·tano.. Beanco, svaldo Aranha Filbo, Da- lU

de Preços vem de receber do Sr. a produção regional suprir reuular- ,Alves Consistório, 1° de novembro de 1948.
� ru.t'-l-Ji'eITeira Souza, José .

Fioravallite Massolini, Prefeito .de mente a todas as' nossas necessi(]n-.
'Luiz Sanches Bezerra Trindade - Secretári'O.

" Marc'Ondes, major João Costa e en-

C.�mcórdia, já foi iniciada naq:le- des e de bôa parte dos Estados "1< f
.

S'l' B. ermell'a 1 VIa arros para repre·
1e fertil municipio, a colheita da zinhos. srl1larem a classe na Décima Pri-
safra de trigo dêste ano. O Moinho
daqu�la cidade, porém, apesar '(le METEOROLOGIA
sua produção diária de 400 sacos Previsão do Tempo, até 14 horas
de farinha, dmta atualmente em do dia 5:
estoque cêrca de 20.000 sacos .r!e
grã'O e 8.000 de farinha de . trigo.
Com as' boas perspectivas da safra

que ora se enceta e pela necessida
de do escoamento de sua produção
o Moinho Concórdia está ofereceu-

to da Luz, em nome da hancada.
udenista, também saudou o receru-

compromissado. '

Continuando, requereu êsse ude
nista, voto de pesar pelo falecimell- '

to no Rio na manhã de 29 de ou

tubro ÚltÜ;lO, do dr. VirgiJio de Me- .

lo Franco, o que foi aprovado.
Após a sessão foi encenada e ou- '

tra con'vocada para o dia imediato,

. ,

5 t.ie NovembrO de 1948

Uma pnt?nçe o da :Central do Brasil estudada pela
Comissão Atbink.

A pr-etc ns'àu da Central vem S"I)-"

Rio, 1 (R. P.) - A direção da do da há muito vení ilada sem co n

I'et-rovia Cenhal do Brasi I Icva n- ér,ctização. Agora, volta a ser veu

do em consideração a <li Iiculdade filada e pudemos adiantar que o'

de transportes .dos m inérios pelo assunto foi estudado pela Comissão

porto do Rio de Janeiro, propôs ii Ahbink. O grneral Percival Brito,

repart ição competente que o re f'e- diretor da ferrovia, levantou a

rido transriorte Iôsse feito pelo queslão numa reunião da sub-co-'

porto a ser conslruido em Ilacu- missão da qual faz parte. :\ sua

rucá, local de mais f'áci l acesso, exposição foi bem �:ecebida, mcr,e!

provendo-se a localidade de Iodos cendo a simpatia da Missão Ahhiuk,

os recursos, inclusive instalações não sendo pois surpresa a. trans

de deposito para as diversas qua- 'I formação
em realidade dos ostu

Jidades ri,e. minérios alualmente dos apresenlados pela f'ert-ovia.:

exportados pelo porto do Rio. brasileira.

'meira Convenção Nacional, a ser

realizada entre doze e ,dezesseis
do corJ'cnte, na capita'l bandeirante.

MinistérIo da Guerra
5.0 R. Militar e 5.0 Divisão de IDfantaria:�

14.0 Batalhão de
Tempo: Inst,ível' sujeito

Temperatura: Estável;
Ventos: Do quadrante

Caçadores
Pelo presente edital convido a comparecerem ao Quartel do Décimo·

Quarto Batalhão de Caçadores, até o dia 15 do corrente, com as res

pectivas notas, os credores desta unidade, que deverào se enten.ct('�· ,e

com o Major Sub-Comandante e Fiscal Administrativo.

Quartel' em Florianópolis, 3 de novembro de -19,8.
Paulo Gonçalves Weber Vieira da Rosa - Tte-Cel. Comandante.

'PErIDtlll
/11111[111

•

COURA" CASPI. LQUEDA DOS CA· I
I

BELOS f DEMAIS

nFECCOES DO

COURO CaBELUDO:

. ,

FRECHAN,DO•••

Pela beatífica d.iscreção com que, desde a Constituinte, vem

desempenhando o man.dato, o ilustre deputado Walter Muller

ainda não merecera_ nem aplausos nem el'Ogios, Silenciosa 111a

ria-vai-com-as-outras, o reJ,fl-esentante de Timbó limitou-se

agora, a votar com a slla bancada. Nunca hlgiu e nunca ]�iU

giu. Ante-ontem, entretanto, o deputado Armando Calil, mal

vadamente, obrigou-o ,a quebrar o seu prüssiano mutism()�

quando quis saber d� s. exa. se o povo de Timbó es'tava ou não

satisfeito com a criação do municipio. Herr Muller, então,
hablou, vermelho como um pimenton ... E garanti0 que o po

�o de Timbó quer v-oltar a Blumenau! Afirmou, pois, que 'l'im

bó não quer ser Timbó! Timbó não está satisfeito C'Oll1 a sua

autonômia a.dministrativa, política e judiGiária. Timbó quer

voltar a pistrito de Blubenau! Timbó não deseja prosperar .. ,

Eis aí, em resumo, o que declarou o ex-prefeito de TilU

bó e seu atual representante na Assembléia. Queremos crer

que, na )lróxima campanha eleitoral, o slogan do sr. Walt(!r

Muller seja a extinção do município de Til:nbó!

,Que o povo de Timbó responda.,.
Guilherme Tal.

SERA' MENTIRA ?
•

Al'eão Junior

Centro de Intercâm
bio Cultural

O Centro de Intercâmbio Cullu-
ral realiza, hoje, ás 20 horas, 11,)

Teatro Álvaro de Carvalho, mais

um mgarrif'ico festival de arte, em

beneficio, do estudante pobre.

sul, fres-

No interêsse
da fUDVão

Rio, -1 (R. P.) - Cllegou aqui o

general Valdemar Brito d'e Aquino,
diretO!' da Fábrica cle Piquete, que

••••• ••••• •••••••• • ••o·. ., •••••••••••••••••••• veiu a ch'amado do cllef,e do De-
MISSA DE 7° DIA . • parlamento Técnirro da ProduçãoARMANDO SANTANA do Exército, com o fim de tratarViúva e filhos do inesquecível Armàndo Santalla, convl',da.ll1 os r.�--, de assuntos do in[.erêsse de sua

rentes e pessoas de suas r�lações, pala assistirem a missa de 70 dia, função.
que mandam celebrar no dIa 6 do corrente (sábado) na Iare' d s,=
F

"
,

, ::> Ja e "o

S::�ac�:�o,
as 7 horas, em sufrágio à alma ,de seu espôso e pai Armando lcarf Silva e Senhora

A todos que comparecerem a êsse ato de nossa santa religião, dCS'll)articipan�
a seus paren.tes e ami-

de já antecipamos o noss'O eterno agradecimento. �os o naSCImento de seu fl1ho'CLAL'-
.

DIO, ocorrido no dia 3 dêste me�.

à chuvas:

cos;
Temperaturas extremas de ho!,�

foram: Máxima 18,1 Minima 16,6,

,

.

;I
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