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o Presidente Outra na \.�.::�d8:;��,i��� ......• P- S
, . , C' d 700 delegados já se

1
Os convenCIonaiS .sau.ã�." . ..,

,Rio, re (V. A.) - Constituiu' Inicialmente, foi procedida a I recido destaque, noutro local desta

'I
orca eR, dos pelo senhor Ca dTMi-

-acontecimento de grande relevo na benção da sede por monsenhor página.
. . _

acham no 10.

randa agradecendo o sr. António
vida politica do país a inaugura- Valfredo Gurgel, deputado federal. I Em contmuaçao �o progra�: 'I Conforme antecipamos, a sess�o Balbino, lider da bancada baiana
ção ontem da' nova sede do PSD. .' - : traçado para a solenidade, o,. solene de abertura da Convenção t dual do PSDLogo apos fOI aberta a sessao IN" R fe iu m nome da _

es a .

O ato foi solene, tendo a presença ,_, -, 'T
ei eu am�s con ri e,

. esLá marcada para amanha, ás 20
�1 P' 'd t dR' bl' I' pelo presIqente do Parüdo, sr. Ne- comissão diretora do PSD diplo- horas. I

A entrada é franqueada ao p,'ovo.uO resi en e a epu ica a em
, '. .

de parlamentares e próceres poli- rêu Ramos, que prof'eriu o rnag- mas aos seguintes correligionarIOs
-

d h r. .. ' .

•

. do PSD' A sessão será aberta pela se. .Q 'Programa da sessao e a e -

ücos filiarlos aquele partido, e das ' .

,

t wa -é o seguinte:delegações estaduais á Convenção Fuiulador honorário: Antenor
l

Nacional, a instalar-se amanhã no Mayrinck Veiga; Fundador bene- I) Discurso ol'icial de inaugura-
Teatro Municipal. mérito: Ernani BitLencourt Con- ção dos trabalhos da Convenção
Marcada para ás 21 horas asa- trin e Antenor Rezende; Grande pelo presidente do Partido, sr.

Ienidade,.' já ás 20 horas a sede do benemé1'Uo: WoIlf Klahin, Darcy Nerêu Ramos, vice-presidente da
PSD estava completamente cheia. Símas Mendonça, João Augusto República. II) Saudação aos con-

O Presidente da República que Alves, F'rancis(w de Paula Pinto vencionais pelo deputado' Raul
se fazia acompanhar do professor e Balista da Silva; Fundadores: Barbesa, III) Agradecimento' pelo
Pereira Lira e do seu secretário José Pereira Lira, Gilber-to Marí- sr. Mário Cardoso de Miranda, ex-

j)artieular sr.\ Carlos Roberto de nho, Silvio Melo Le.itão, LadiSlau prefeito de Petrópolis. IV) Saúda-
Aguiar 'Moreira, ali chegou pouco Olmena .A,brcu, José Carlos Pereí-
antes do inicio da solenidade. ra Pinto, Calbino Bezouro Cintra,

O presidente convidado a presí- José Amando Affnnseca, Reinaldo
dir a solenidade, tomou assento á Gross Lef'ebrc, Paulo Siqueira
mesa, ficando seguido

-

pelo sr. Castro, Luiz Carlos da Costa Neto
Nerêu Ramos, vice-presidente da e Luiz Itodolfo de Miranda ..

República e presidente do PSD, Após êsse ato foi encerrada a

professor 1Jereira Lira, ohef'e do .sessão pelo presidente do Partido,
Gabinete 'Civil da Presidência da sr. Nerêu Ramos,
República: senador Melo Viana, Continuam os preparaüvos pa-

presidente do Congresso Nacional; ra a gr-ande reunião de amanhã,
Samuel Duarte, presidente da .Oâ- nífico discurso que reproduzimos no 'I'eatro Municipal, de instala-
mura dos Deputados; ministro da em destaque, noutro local, e com ção da Convenção Nacional do

Justiça, sr. Adroaldo Costa; minis-
que o preclaro Presidente do PSD PSD. '

"

tro da Viação, sr.' Clovis Pestana; nacional saudou o general Gaspar H �.je, ás 9 horas, na sede' do
ministro do 'I'rabalho, sr, Morvan

D t
-

I
partido, terá lugar a primeira

-,

I
11 ra.

. -

t" d
'

mde Figueiredo: prefeito Mendesde. reumao prepara 01'13 a asse -

Morais; o governador do Estado Em seguida, sob aplausos, le- bléia de 17. Terá por objetivo re
, do Paraná, sr. Moysés Lupion, e o vanta-se o Presidente Eurico Gas- ceher as credenciais que deverão
representante do ministro da Fa- par Dutra e profere' a esplêndida ser apr-esentadas pelas delegações
zonda, sr. Correia e ,Castro. oração a que também damos me- dos Estados.

. )
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o discurso do sr. dr. Nerêu Ramos F�sta_ de cODfr�ter-
saudando o Presidente Outra D������. P'�ssR�9;!�!,ahO.

-

Je, em lNIlerOl, uma grande reu-"Ao instalar-se em sede própria, do seu partido". E na verdadE:' a . - .

t 'd o no-o Partido Social Democrático, pela história da grande dejmocr:.lcia mao pes,�edls a, a que se eu
.

vOz do presidente da sua Comissão continental mostra que

�dOS
os me de Festa da Confraterlllza

Diretora, sauda os seus correligio- seus presiden,tes, col? ex eç�o ue, ção". A essa festa, que consistirá
nários, dentre os quais cumpre des- Washmgton, f?ram lidere mcOl�- num jantar estarão presentes astacar pela eminência que foi eleva- testes e respeItados de s us parh- '

do o sr. general Eurico Gaspal' Du- dos. Essa a tradição pres dencialis- banca.das federal e estadual do
tra, honrado presidente da Hepú- ta da Pátria que criou e aperfei- PSD, bem como delegações de
blica. çoou o regime. quase todos os Jl1UiÜriNos flumi':'Vindo à sede de seu Partido, do Natural, portanto que Vossa Ex-
Partido que lhe colocou sobre os celência, presidente de uma Repú
ombros as responsabilidades da blica que por aquela modelou as

supr.ema direção do pais, posto que suas, instituições, viesse à. sede do
tem sabido dignificar e enobrecer seu Partido trazer-lhe o estimulo
por serviços relevantes às institui- da sua prestigiosa presença, os

ções democráticas e cristãs e à co- conselhos da sua experiência e as
letividade brasileira, expressa dês- advertências do seu patriotismo,
se simples gesto o nosso ilustre e na hora alta em que ,êle afirma
prestigioso correligionário indis- eloquentemente a sua unidade e, em
farçável apreço à agremiação a que Convenção Nacional vai fixar os

pertence, ao mesmo tempo que futuros rumos politicos da �ua ação
reafirma e comprova, o que se não' a pról da comunhão brasileira.
tem cançado de proclamar como Somos sobremaneira gratos a inequivoca e honrosa, delegaçãochefe da Nação, que os partidos Vossa Excelência por essa demons- de urnas livres e limpas, é a voz
são elementos essenciais à vida e tração de solidariedade partidá- viva e alta do Partido na supreà atividade democráticas e devem, ria' que, em nen.huma maneira, ma magistratura do pafs que paraportanto, como entidades de direi- macula de facciosismo a sua alta

I
a efetivação desses propósitos e

to público, ser devidamente ('onsi� dig'nidade de pI'esidente ele todos ',desses ideais, pode contar, comoderados pelos poderes constitucio- os Q.rasileiros. ' sempre contou, com o apôio deci�nais. Os partidos são instrumentos dido e a firme solidariedade dosN�o pód:e. �urpreender a. quem coordenadores de ,esforços e ener� seus. corr:eligionarios.esteJ.� far�llharlza�o, com � sI�telIla gias civicas para a realização efe-l Aq)1i estamos todos vigilantespre�Idenc�a.l, ad�Ir�vel cnaçao do Uva de idéias e propósitos co- ,e unidos para a obra comum degemo polItIco amencano, a presell- muns. Os que nos con,gregam e

I
assegurar ao Brasil paz social duça d.o Chefe do Est!1�o na scde do

unem a nós todos do Partido So- radoura e dias mais felizes ePartido a que �e .fIlIou e que lhe cial Democrático são os da defe- tranquilos em meio ás transfor-

��S�:i�Ua�c�:J��atr���f�f��lf��', sa. i�transig�mte' da _J)emocra,cia m�ções que sa·codem o mundo e

curul presidencial. Da própria na- crIsta, que e um sen�Ido de vIda, agIt�m os povos'. .

tureza do sistema é que a eleiç:io que exa'lta a .pe:so�ahdad� h.uma- FIeI aos cq!J1!promI�so,S Clmen�

presidencial, movimentando poli- •

na nas �x�elenClas e na '�Igmdad.e tados em pel.eJas glorIOsas
. at�n

ticamente toda a Nação, invista o c�ract��IstIcas da .!iu.a Origem d,I- to ás neceSSIdade? e aS�Iraçoes
candidato vitorioso simultaneamen- Vllla. Sao os do servlç.o do BraSIl, popula�es, o PartIdo SOCIal De
te na Chefia do Estado e na lide- aos seus I?randes destlllos, �o, seu mocrá�Ico a? la,do de Voss.a :&x�
rança do Partido. engrand�clm�nto moral;. e.splrItua.1 celênCla, cUJO retrato. aqUI est.á
Estudando a organização e o rne- e matenal sao os da felICIdade �e corr:o prov� de FespeItosa admI

canismo funcional dos partIdos, o sua g�nte, e os de sua vocaçao raçao, contllluara a sua desassom
Professor Jesse May em excelente P!lra. IIb�rdade e pal:a a: democra- brada caminhada 'Para a frente
monografia escreveu de referencia. CIa IdeaIS e pro'J.)6?Itos cons8:gra- porq!le só quer trabalhar pelo
aos Estados Unidos da America rio dos todos eles na- ta'boa da lei 01'-. BraSIl.
Norte, que o seu presidente, tal gapic_a da nossa iprestigiosa agTe- ,A vossa ,Excelência Senhor 1?re�
como o primeiro Ministro na In- Imaçao. sIdente, as homenagens ,efUSIvas
glaterra, "é o mais conspicuo lideI' Sabe Vossa Excelência, que por dos seus correligionários".

nenses.

O jantar será presidido pelo sr.

Ernani do Amaral Peixoto, presi
dente da Comissão Executiva Es·
tadual. TalIllbém o sr. Nerêu Ra�
mos comparecerá á "Festa da

Confraternização", sendo saudado
pelo sr. Acurcio '1'6rres, lideI' da
maioria na Câ;mara ,dos ,De·putados.

ção á representação .federal pesse
dista no ,Senado e na Gâmara Fe

derais pelo deputado Antônio

Balhino. lider ela ,bancada do P.

S. D, na Câmara Estadual da Ba

hia. Y) Discurso dc agradecirnen

to, em nome da' representação fe-

deral pessedista do Senado, pelo
senador Me10 Viana, vice-presi
dente do Senado. VI) Discurso de

nhor Nerêu Ramos, presidente do agradecimento, em nome da re

Partido, que nesse caráter profe- presentação federal pessedísta da

rirá ímportánte discurso ,politico. Câmara, pelo deputado Samuel

Usarão também da palavra o se- Duarte, presidente da Câmara dos

nadar Melo Viana, vice-presidente Deputados. VII) -Discurso dQ ope

do Senado, o senhor Samuel Duar- rârio Alziro Angioní. VIII) Dis

te, presidente da Câmara e o de- curso do deputado Artur dé Souza

putado Souza Costa, líder da han- Costa, lider da bancada pessedís
cada pessedista do 'Hio Grande do ta do Rio Grande ão Sul na Câ-

Sul. I
mara Federal.

o discurso do Presidente Dutra'
séde do P. S. D.na

"Meus senhores: É preciso, sem duvida, fortalecer
as grandes organizações, agluti-Sou profundameI?-te sensivel ao nando-Ihes o concurso de corren

yosso gesto de apreço. �le me traz
tes apreciáveis e, permitindo a ex

a lemhE_a!!çl! aquele�, dias de _19,15, ncessã» d.P�o.c.. 'Ua.r�r��em ijUe, Junfos, lutamos pero � sem pulverizar os organismos nas
tabelecimento da ordem cons�l�u- centes e sem transformar o campo
cional. Aqui voltando, nesta VISita legislativo em areia movediça onde
símbójica aos que sufragaram o 'nenhuma administração pode soli
meu nome, cabe realJ?1ente recor- damente estelar-se, O Partido So
dar aqueles companheiros que ��- cial Democrático representa indis
talharam pelo adven�o demo.�rah- cutivelmente componente da maior
co, t:;0m; não des�nenh�a c.?nhanç� ponderação no jogo das forças dé
na vItalIdade da orgamzaçao :;t q�e mocráticas. O vosso concurso tem
dedicaram, por vontade proI?na, sido inestimável para a vida do
o melhor dos esforços. Qu� ele�, pais. Agora, que entrais em periodO'
bem valeram, demonstra-o, Ineqm- de maturidade, a inaugurar com

vocamente,. � pronunCIamento do
a próxima convenção, formulo vo

povo. brasI!Clro, �l�gel!-do o vos�o tos pela ampliação do crédito que
ca,ndIdato a Preslden�Ia. �a. Repu- o povo brasileiro vos tem conce
bhca e t�rnal!do maJ.ont::tno, nos dido em todas as eleições rea�za
corpos legislatIvos naCIOnaIS, o Par- das o que vos dá direitos sôbre o
tido Social Democrát�co. O. !J?e futl;ro.
nascera ao calor da ImprOVIZaçao, Quero reafirmar-vos a minha
revelou-se capaz de perdurar e de gratidão pela carinhosa homena
se engrandecer, cor�espol!de_ndo aos

gem que me prestais. Ela toca O'
s�u� encargos na VIda publIca bra-

,meu coração e desperta, no meu es
sIle1l:a, como ocor�e�l na defesa da pirito, gratas recordações.legalIdade democ�atIca. Devemos, Aproveito esta oportunidade para
no �ntanto, reumr as. reserv!,-s de saudar também as Comissões Exe
humIldade, que e!'ll. nos e�Istem, cutivas dos Estados e dos Territó
par!,-. nos curvar a n�ensa I esp0I?-- rios, que são os nucleos propulsosablhdade que a Naçao lançou so: res da vida partidária, e ainda aos
bre os nossos om�ros e da qual so Diretórios Municipais e Distritais
nos �evelar�D?os dignos, colocando-

que, no contato imediato e fecun
n?s, lllcondICIOnalmente, a seu' ser- do com o povo, representam o que
VIÇO.

.. . há' de mais democrático na vida
.

As p�c�h!,-ndades d<? .atu.a;l pe- dos partidos republicanos".rlOdo hIstonco e as eXlgenCIaS de- '

correntes dos interêsses da Na
ção concorreram para a fórmula
de apaziguamento e tolerancia, se

guida pélo govêrno desde a sua

posse. Observada sem quebra da
solidariedade partidária, que vin
cula a ação dos que emergem dos
pronunciamentos eleitorais, essa
diretriz resultava, para nós, na
hora da recuperação democrática e

do esforço de soerguimento na

cional, naquilo que o vosso autori
zado intérprete chamou a "alta
dignid,ade de presidente de todos
os brasileiros".
Estamos na vigência de uma

Constituição cujo funcionamento
pressupõe a vida de partidos nacio
nais. São eles explicitamente re·
conhecidos como peças do sistema
,jurídico do Estado, confirmando a

lição de que a Democrácia é ne
cessária e inevitávelmente um Es
tado de partidos. E de partidos de de instrução", segundo anunciou-se'
existência permanente, atuantes oficialmente.

'

quando das eleições e fora delas,

1_na elaboraçãQ de diretrizes politi-
A t dco-a�m!nist�a�ivas, praticando a gravou-se o es a oeducaçao CIVlca e estabelecendo o

nexo necessário entre governantes <Roma, 1-6 (U. P.) - Agravou-se
e governados. A vida partidária o estado de saú"ãe de Togliatti:
b�asileira g!lnl�ou, assim.. substan- .Seus médicos dizem que o mesmo
cIa,"na RepublIca, a partIr de 1946. .

'

SuasNão se trata mais de facções, a ser- fOl atacado de pneun:�ma.
viço de expedientes transitórios, condições' foram qualIfiCadas ,gra
porém oe partidos constitucionais, ves sendo aplicadas injeções de
destinados à realização de convi- '.

'I'vência civica. pemcI ma.

Aviões de jato rumo
â Alemanha
Goose Bay, Lavrador, 16 (U. P.)

- 'Cinco aviões ,de caça britânicos�
equipados com motor de propulsão
a jato, aterrissaram aqui, proceden
tes da Islândia, no primeiro vôo

atra�és do Atlântico realizada por
aviões dêsse tipo. Os caças britâni
cos uniram-se a outros 14 aparênlOs
norte-americanos dêsse mesmo tipo
que realizavam o c,ruzamento do
Atlântico em direção leste.
Os caças norte-americanos diri

gem-se para a Alemanha em, "vôO'
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o Amor sabe perdoar
(JUVENAL MELCHIADES DE SOUZA)

I

I
I.

A muita gente
Se o coração falasse, se pudesse êle contar

tudo que nos vai na alma; se pudesse êle dizer,
os segredos que guardamos. Se tantasse revelar

as infâncias que êle deve conhecer;

felizes que passamos juntos, era

a êle que agora eu dedicava todos

os 'meus pensamentos.

o escritor Gilberto Freyre acaba
de receber da Unesco comunicação
de que foi escolhido para integrar
um grupo seleto de professores uni
versitários incumbidos por aquela
organização internacional de estu
darem "as influências que atual
mente predispõem os povos aos na

cionalismos agressivos, por um la
do, e à compreensão internacional,
por outro lado". Trata-se de um

convite autamente honroso parra o

Brasil, constituindo um dos maio
res acontecimentos de toda a nossa

história cultural, dado o elevado
critério com que' a Unesco selecio
nou a Comissão, denominada Co-

(Sob os auspicios da Livraria Rosa

Imissão
dos Dez, pois será integradas

- Rua Deodoro, 33 - Florianópolis por apenas dez sábios. Professores
UM BHASILEIRO ENTRE OS DEZ catedráticos de tão sómente cinco
MAIS EMINENTES ESPECIALIS-

'

países - Estados Unidos, Inglater
TAS INTEHNACIONAIS EM FILO- ra, França, Suissa e Noruega - reu--

SOFIA E CI1llNCIAS SOCIAIS nindo a elite de oito grandes Uni
versidades (sendo nosso eminente
compatriota o único membro que'
não é professor universitário de
carreira) constituem a referida Co
missão. O Brasil foi, pois, distingui
do como um dos seis paises da Co-
missão. r

O convite veio por intermédio do,
Professor H. Cantril, um dos dire
tores da Unesco e Catedrático da
Universidade de Princeton. A Co
missão se reunirá em Paris de 28:·
junho a 9 de julho próximos e cada
um dos dez membros escreverá UIlI':

capítulo para um livro sôbre
,

o as-'
sunto. A Comissão se compõe de
conhecidas

.

autoridades mundiais:
em assuntos de antropologia, psico
logia, sociologia, economia e psi--
quiatria, considerados pela Unesco
"os mais eminentes especialistas
internacionais em filosofia e ciên
cias sociais":
Professor G. V-l. Allport - Cate

drático de Psicologia Social da Uni-
versidade de Harward (Estados:
Unidos), Professor F. C. BartIett -
Catedrático de Psicologia da Uni-·
versidade de Cambridge (Inglater
ra), Professor Meyer Fortes - Ca
tedrático de Antropologia da Uni
versidade de Oxford (Inglaterra) ..
Professor H. Marjolin - Catedráti-·
co de Economia da Universidade
de País (França).
Professor Arne

.

Naess - Oate-:
drátioo de Filosofia da Universi
dade de Oslo (Escandinávia).
Professor Jean Piagct - Cate-.

drátíco de Psicologia da Criança:'
da Univérsidade de Genebra (Suis
sa).
Professor Johri Hickman - Oa

tedrático de Psiquiatria da Uni-
versidade de Londres (Inglaterra).
Professor Henry Stack .Sullivan

- Catedrático de Psiquiatr-ia 80-
cíal da Universidade de Washing
t.on (Estad'os unidos).
Professor H'. .oantbl - Catedrá

tico da Universidade de PrincetoDl'
(Estados Unidos).
Gilberto Freyre - Autor d·e 80-

ciolO'gia e 'Casa-Grande & Senzala.

Marcelo Gama

como acontecera.

Falara com Paulo, um jovem in

discutivelmente de agradável \ apa
rência recenvindo de Pôr to Ale

gre, a que fôra acidentalmente

apresentada, mas nenhum pensa
mento de interêsse pela sua pes

soa lhe ocorrera durante a pales
tra.

papel e escreveu:

"Sr. Alberto:

mau.

Surpreendlda, ergue-se num

salt.o e ia fugir, mas uma voz amí.,
ga a tranquiliza:
- Não fujas, Marta. Por demais

sofreste pela tua fuga aos jura
mentos do nosso amor. Não és cul

pada do que aconteceu. Esqueça
mos o incidente e voltemos ao

nosso passado de noivos felizes.
Mar-ta pensou que estava sn;

nhandn. E enlrcttl1to, ,er� a reali
dade.· Era ê

le, erla Albcrfo quem
estava ali e assim lhe falava. Era
Alberto que lhe perdoava.
Quis falar, mas não poude. Seus

braços se estenderam para os bra

ços do noivo, e a felicidade can

tou em seu coração. Intimamente
ela dizia:
- Como é bom amar, e encon

trar quem nos ame com sincerida
de e compreensão! .. :"

Se falasse o coração, envez de somente pulsar;
se convet-sasse conosco, se nos pudesse entender

jamais alguern se ilndia-· não se deixava enganar ..•
O coração se falasse, logo nos f'aría vêr

Sansão de Castro piLações e lhe despertava mais be- Com efeito, em casa da tia Elvi-

los sonhos de felicidade. ! ra, Marta poude serenar o espírito.
Aquilo que se estava passando Estava nessa indecisão terrivel, Não. se esquecia de Alherto,

com Marta era uma causa íncorn- quando recebe um telegrama de

I
Continuava a amá-lo com tôdas as

preensível. Alocrto, anunciando seu regresso. fôrças de sua alma, mas a dor da

Fazia dois meses que havia noí- O desespero de Marta atingiu o saudade sabia compensá-la com a

vado 'e sempre dedicara ao noivo, auge. certesa de �er agido com brio e

um amor profundo e sincero. De Que diria ao noivo? e que diria dignidade.
repente, aquela transIormação êle, ao saber de Ludo o que' se es- Talvez ôle a desprezasse, mas

que a deixava espantada, deso- tava passando? no meio de seus sentimentos de
r'ientada. Assustada, fortemente abatida. desprezo êIe haveria de conhecer
Êle fora viajar, levando consigo sentiu que as 'lágrimas da exaspe- que ela agira de maneira nobre e

a certeza de que 'era amado e con- ração lhe borbulhavam nos olhos. dirgna,
tínuaría a ser amado. Entr-etanto, Refeve-as, porém, num subi to des- Era repetindo êsses pensarnen-
bastaram cinco minutos de pales- I perLar de sua personalidade. tos 'que Marta passava os dias. E
tra casual com o Paulo, para que: Havia errado, compreendia a ela os estava repetindo naquela
o amor de Marta se defizesse cu-; extensão de )sua falta e, por j sto, tarde, sentada á sombra de uma
mo uma bolha de sabão.

I
era justo que a expiasse. árvore no pátco Iateral da casa,

Ela mesma não sabia explicar Tomou, então, de uma fôlha de
quando um vulto se lhe aproxi-

Que um gigante, muitas vezes, é menor que um pigmeu,
quando se vê acusado pela voz no próprio "eu"
O'! Se o coração falasse, nós vertamos então,

Várias mãos enraívecidas, apontadas para nós
e. _. num gesto tresloucado, certamente logo após,
muita genLe apunhalando o seu próprio coração.

Florianópolis, 21-5-/18

êIe

Em casa, porém, a imagem do

novo conhecido- não a deixava.
Perseguia-a com -insistênCia ator-

mentadora. Era em vão que prÇJ
curava desvencilhar-se dela, ora

procurando distrações nos traba
lhos caseiros, ora recordando os

episódios felizes de seus idilios
com Alberto.

Nada. Em tudo só via a Paulo.
Via-o nos livros, via-o nos objetos:
até no retrato de Alberto êle se Dessa idéia alucinadora, que me

sobrepunha. 'dominou por completo, só conse-

Como se tudo não bastasse, sen- .guí libertar-me no día em que re

tia um desejo insofrenável de tor- cebí seu telegrama, cientificando

nar a encontrar-se com o rapaz. me de sua volta. Nesse momento
Censurava-se a si mesma, ten- meus olhos se abriram e compre

tava convencer-se da tremenda endí o abismo de ingratidão e des

deslealdade que estava cometendo _'lealdade em que resvalara.

com o noivo, evocava-o quasí que Era tarde, porém.
suplicando, e tudo era inutil. Amo-o, Alberto, como sempre o

_ Praquejou diante de todos os amei. Agora o sinto mais do que

argumentos e ei-Ia que inventa nunca, mas é um amor o meu, que

pretextos para sair, para passar não merece GS carinhos da sua

defronte ao Hotel onde Paulo eS- lealdade nem da sua simpatia.
tava hospedado. Perdoe-me ..Sei que o faço so;

.

frer, porque sei quanto me quer.Os olhos de ambos se encontra-
Mas prefiro suportar a tortura do
meu sacrif'íoio, a 'sofrer a esmaga
dora humilhação do seu desprezo,
Que Deus Ihe dê infinitas feli

cidades.
Marta"

Escrita a carta, a jovem fó"i"""rt!t
com a mãe ·e contou-lhe tudo.
Copioso pranto molhou as mãos

santas que a acariciavam enquan
to conf.essava sua enorme fal ta.

Depois que terminou, a mãe lhe
disse:
- E agora, minha filha, que

pretendes fazer?
- .Desaparecer antes que

chegue. A sra.. deixa mamã-e, a se-

Tudo indicava que 'era amada nhora deixa eu ir em casa da tia
como o fora antes ·e o estava sen- Elvira?
do ainda por Alberto, mas não sa- - Pois vai, minha filha. Vai e

llia como ,resolver entre os dois. ,I tranquiliza o teu coração. Nada de
Um representava a sinceridade, a

I
desespero.

amizade consolidada através do Marta partiu.
-

tempo, . o amor firme e seguro. O MuitM lágrimas correram du-
outro significava um sentimento rante' a viagem, ao chorar a der
súbito, uma palXao alucinadora, rocada do seu. castelo dourado.
uma espécie de aventura senti- Mas resignava-se. Talvez o tempo
mentali lhe mitigasse o sofrimento, Ela sa-

Mas era justamente êste último beria viver do passado, na recor

que mais lhe enchia o coração, que dação de seus doces sonhos de mo

:lhe provocava. mais fervidas paI- ca feliz.

Em vez do sorriso com que es-

pera ser recebido, encontrará o

amargo espinho desta carta.

,Sempre me considerei digna Jo

seu amor, mas hoje já não o 'lI}U.

Durante a sua ausência, uma 1'ô1'

ça estranha de maldad-e tomou

conta de mim e por mais que eu.

o .qujgC>S"Q evitar, não (\ cons.egui.
E amei outro homem. Ameio-o
com paixão, e cheguei a me con

siderar feliz ao lado dêle. Embora
na 'solidão do meu quarto, eu me

lembrasse com saudade dos dias

VERSOS DE UM NAMORADO

Venho de vêl-a c sinto-me cançado
De tanto perseguir sua esquivança,
Já me aborrece andar de braço dado
Com esta, paralítica esperança.

ram e o romance continuou em

capítulos cada vez mais ardentes,
a ponto de o fato se tornar comen
tado nas rodas sociais.
Marta compreendia que não lhe

era possível continuar naquela
conduta. Ou desistiria de Paulo ou

:flste meu pobre coração, coitado!
Depois de pobre se tornou criança;
Que criancice é ir, desorientado,
Correndo atraz do que se não alcança,

Mas o que desespera esta alma
Não é o desdem, são as versões
Que correm por ai de bôca em bôca:

louca

escreveria ao noivo; rompendo o

compromisso.
Perturbada, o remorso lhe

causticando a consClencia, viv·eu
horas cruciantes de déseSl\.ero, no

silêncio do seu quarto.
ISeria amor ou seria mera pai

:xão momentânea o que estava sen

tindo por lPaulo?

"Será esta ou aquela a do seu 'gôsto?
Como si haver pudesse discussões
Entre seu rosto e qualquer outro rosto.

Q LAGO
Humberto. de Campos

Holando as ondas plácidas, que o

Leve, embalava, a superficie fria
Hefletindo o estrelado firmamento

vento

Sereno, o lago, circular, dormia.

Faz-me revêr minhas felicidades:
Assim vivo de ti hoje esquecido,
Sem anseios, sem ciúmes, sem saudades ..•

Continua O ES'TADO fazen-
-

ao distrib1::#gões de valiosos li
vros, inclu�ive romances mo

aernos, entre as pessoas que
constam de seu cadastro soo

oial.
As pessoas que ainda não>'

haiam preenchido o coupon'
que diariamente publicamo8=.
poderão faze-lo. agora, habi-
lita'ndo-se, assim, a concorre

ram a tão interessante inicia
tiva realizada sob o patroci
nio da LIVRARIA ROS'A. ài
Deodoro 'n: 33, nesta Capital.�

Passára o vento ríspido, que o havia
Feito crespo e feroz. E agora, lento,
Hóla, e repete a música harmonia

Antiga, e esquece o temporal violento ...

Olha: êste lago límpido, e sem fraguas,
De ondas mansas, de leve entumescido

Pela aura branca que lhe beija as águas,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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eocial �,!, �t�ti���,�w�!;':u,
as entregas do nosso produto se

. .. E O GRANDE BAILE SE N" .

veem efetuando em escala redu ...i"

I aSCl�nent�. da, a partir de setembro de HJ47
,

APHOXIlVIA! José·OtavlO e o
� n�me ,':. mais um filhi-

J
em contraste com a situação ante�

Alguém disse-nos com o melhor ��:,_ do ,,:OSSO dist ínto amigo sr. Flo- rior, quando se poderia observar
<e mais sedutor de seus sorrisos que

do Nobrega e

Cl.e.sua
exma. senhora um aumento de 400 toneladas nas, ,1. Cacítda Oliveira N'óbrega e d s m

.

o grande baile de gala a se realizar o . ..

. v na. �ns!lIs. _

.

" pequeno -José-Ot.ávio nasceu a 15 do Como Ja disse, nao obstante os
.na noite de 1i de agosto, ao CILl� ,eorrente, na cidade de Tubarão, onde Sf'U esforços heróicos do Govêrno ar
be "12", ainda se achava muito Pi!' exerce o cargo de presidente da Caixa gentino a indústria de compensa-
longe. de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviã- dos do país vizinho. não consezuíu

rios ate' acora atender a's necessl'd"'d' Dispomos, no momento, de um pequeno "bungalow", à Avenida
Achamos que não! Que são trín,

.

'" a es
Está de parabens, portanto, o feliz ca- do seu próprio consumo.

.

Mauro Ramos, e uma grande residência, nas proximidades da Praça 15
-ta dias para a vertiginosa marcha sal, a quem enviamos as nossas fel icit-; Os estoques remanescentes do de Novembro. Exigimos contrato e fiador idoneo.
.do tempo? Sim, porque os grun- ções, produto brasileiro, ainda em mão

d· t d tá d BANCO C. P. AGRíCOLA DE SANTA CATARINA
-des acontecímentos, .quando· são x r x

e ImpOT a ores, es a sen o V2n 'li- ,

Ó d d Contrato de casamento:
do a cêrca de 450 dólares o metro Rua Trajano, 16

jJlor n s aguar a os com viva an- cúbico, ou seja três vezes () preço.

d I I
.

t
Com a distin. ta senhorita Lélia Medel- d:Sle ac e, c regam mm o mais rápi- ,e custo, nos portos do nosso J)a�:;. A V I S Oros, dileta filha do nosso prezado amí. O 1

.

-dos que J' ulzamos , . . go sr FI'anc' M d
. pera-se, (O outro lado da Iro}l- I

.

O CRf:DITO MúTUO PREDIAL COMUNICA AOS SEUS ASSOCIA-� , . ISCO e el1'OS, do comércio tei f'
.

t
. i '

O certo é que sabemos que todo desta praça, contratou casamento ° sr.
eira, enomeno m erramente di-] DOS QUE MUDOU SUA Sf:DE PAHA A PRAÇA 15 DE NOVEMB'RO N

-um br-ilhante programa de gTande engenheiro-agrônomo Alberto Causs., alto �����. do que aquêle que aqui se

122' SEGUNDO' (20) ANDAR DO PRÉDIO ONi:m FUNCIONOU O HES:
.fúlego, está sendo elaborado, den- Iuncíonáeío do Pôsto de Monta da Trin· A proibição da exportação da TAURANTE PÉROLA .

.1,1'0 dos requisitos deliciosos da
dade. madeira, inclnsive os compensados ---------�'------- _

A noiva, que é fino elemento da nossa para os qnuis não há consumo in-,.arte, para. encanlamento da f'idal- sociedade, e ao noivo, que é pessoa con- terno no pais, constituiu um golpe
-ga assistência que afluirá aos sa- ceítuada em ° nosso Estado e no vislnho de morte na indústria brnsi k-rrn
lões do a.ristocrático e tradicional :estado do Rio Grande do Sul, sua terra que dificilmente. poderá dele ref'a

natal, apresentamos os nossos sinceros zcr-se sem uma ajuda suhstancial
parabelj's. do poder público.

Vossa excelência não dcscol'hecc
como, de rest.o, não dcsconhcee a
Câmara, que a economia madeirei
ra nacional, cujo núcleo mais im
portante se situa nos Estados do
Sul, dC';· .."de pt-incípalmnnte rl:,s
mercados externos.
O J:l.CIl Estado e o do P:tranil têm

na indústria da madeira o !,.)US
mais forte sustentáculo econôruk-o.
Disciplinada a atividade extrati

A notícia do seu passamento produziu va da madeira, pará fazer face às
profundo pesar entre o grande número dificuldades de transporte e f, fa
de amigos que contava em nosso meio

tôres negativos decorrentes da
soctal. guerra, foi possível, durante algum
A família enlutada, "O Estado" e seus

tempo, manter o ritmo (la produção
e da exportação de madeiras em
níveis que, embora não replo cscn
tasscm o ideal, pelo menos ass ezu
ravam resultados satisfatórios, ·s.c
bretudo no que diz respeito ao mal
barato das nossas reservas flor ::;_
tais, que passaram a ser defendi
das de maneira mais pragmática c
eficiente. um filme que é uma obra de
Sou testemunha e partir+»,.. te �rl-e requintada sem perder todo o

dessas iniciativas, por isso que, rlu- l'ilme remânlico ...
rante um ano, exerci a Presi lt:nua Censura: Livre.do Instituto Nacional do Pinho e

pude conhecer de perto, a 'Iisposr- No programa: Caxias <simbolo
ção de ânimo da classe madein'i ra do exército - ·nacional
em cooperar, sem medir sacrifícios, Slable s/orquestra _ sh(Jrt.com o poder central. '

.

,

Uma providência imprevista, t)- Preços: Cr$ 4,80 - 3,00.
mada eor!j:ra as vozes que se i.evarr.... ROX�v�H ._.- . - - -

---,.,.. .

taram e contraposta às razões mais 1. - oJe as 4,31) e 1,3"{f 11s.
eloquentes, "eio, criar um clima de 10 - Cine1andia jornal -;- Na.-
desânimo e uma situação de deses- cional.
perança, cujos resultados perduram 2°_
e ainda perdurarão por muito tem
po.
'. É' por isso que desejo, sr. Presi
dente, ocupar a atenção da Càma
ra para que examine, embora "Por
alto, a situação com que se defron
ta a indústria madeireira do Sul
do país, pelo menos até que os
mer.cados importadores europeus
disponham de divisas para a aqui
sição dos nossos produtos f1ores
t;!is Oll qne o mercado arqenti'n.)
retorne as suas compras usuais em
nosso pn:s.
Agrayalldo mais ainda a crise da

indústria de compensados, s.)brc,-·
veio a interrupção das venllas de ...•..•. . . . • • • . ........•.....•.• ,

madeira em gera:! para o mercado
argentino que absorvia mais de
75% das nossas exportaçõt�s. Essa
interrup�50 se verificou por fr,rf'a
da denúnóa do Acôrdo de Pagà
mentos, vigente desde l!H1.

Os impo,··tadores argentinos são
tão intcressfldos no inc'l"ell!(mto .las
nossas "'�l1das quanto os ('1 pr)l·ta
dores brasileiros. Urge np�nas que
as autoridades responS;l\t'Ís pela
negociação de acôrdos c()merciais
com países estrangeiros se esfor

nossQ.s se11- cem em conseguir· para a madeira
compensada nl)cÍonal a proteção
que ela .,fetivamente :l1lereCl',

.

Antes porém cumpte reforçar o

arch})qll��,) p,:.,mômico �a indú<;tna
mad·.'í r.'lf,l c isso só ser� po<;si"l'l
mediante a adoção das medidas so
licHa.lns 1",1(>< indush';:lis' �uJiJl(lS
ao \Ihi ,t,·o da Fazenda.
Tudo )n,t;o.1. senhor Presidente,

que b"!'11 'Jricntadas 1<; ati \'j':nde<;
dos poderes públicos competentes,
a crise "''''! será fàcil,H(·llt.� !.II!I:
lada p.),. ;I>�O que o "PlarlO Mars
hall" reserva 300 milhões .de dóla
res

I para a cobertura das importa
ções latino- americanas rIc madei
ras ,l'�stinadas à reconstrllç:'í.) oa

EUI·opa.
Segaudo cálculos ligeiros, eaberá

ao Brasil :!'ornpcer mad�il'[l'; nUTll
n1'llltantl' de 30 milhi'ies d,� dl,lart's
por ano, mas, para fazê-lo, torna
se indi'lpensável que as difieulda
eles :'�uais sejam plenan'fllle ,'cn
ciela�.

D'U·.lUh� cinco ou dcz anos. tc
l'iam·.)s, a�sim assegurada a e':t',b!
lidade da industria sem maiores
sacrifícios para as réservas flores
tais do pais, as quais temos o de
ver !te pres-:r'liar.
Tel'mins.rdo, sr. Pre<;i.denle, d(' ..

sejo f3..1:,,· (til' apêlo ·'nã·) S·) ('IH

nom,�_ dos 'madeireiros de Santa Ca-

Vida

«Clube "12 de' Agústo ", E uma cor

..sa está fora de qualquer dúvida :

. .0 baile. de gala, em "que se come

.mora a passagem do 76° aniversá
.r-ío da fundação elo Clube, êste

X y. X

.�ima ...
amigos, enviam os sinceros pesames,

Falecimentos:
JOAO :M;ARCIANO FERREIRA

Faleceu na cidade de Paranaguà, vítima
de pertinaz enfermidade o nosso esti
mado conterrâneo João Marciano Fe'rrei
ra que há longos anos se encontrava no
Estado do Paraná, exercendo o elevado
cargo d·e escriturllirio na Saúde dos Por
tos, daquela cidade.

..ano, promete alcançar o máximo

brilhantismo e cfiplendor. Por-

.que ... Bem, voltaremos mais tar

. de ao assunto, quando nos ror

.possivel dar maiores detalhes da

or-iginalidade com que cérebros

inleligentes prometem dar ao

;gTande bail-e de gala que se apro-

A. Sbissa.
xxx

ANIVERSÁRIOS VIRGLNIA LOPES REGO
D, GISELA BUSCH \VANDERI,EY Com a avançada idade de 75

Aniversaria-se hoje, a exma. anos e após pertinaz moléstia, ra-

-sra. d. Gisela Busch Wanderley, leceu nesta Capital, no dia 15 (5a
- virtuosa espósa do nosso distint.o feira), por volta das 20 horas em

conterrâneo e ardoroso desportrs- sua residência á rua General Bit
.ta, sr. Walter Wander-ley, catego- tencourt n. 138, a' exma. sra. Vir

: rizado 'funcionári-o do IAPTEC. ginia Lopes Rego. viúva do suu-

A nataliciante que na sociedade doso conterrâneo General Firmi

,'local como, nos meios de:POl'tivos I no Lopes Rego� uma . das glórias
,tem também lugar de relevo, nes- de nnsso Ji;xércIto.
,5a auspICIosa data será por certo

I
O sePllltnmel.110 da v�nel'anda

'muito f�stejada pelo lar:go círcu· anciã teve luga..r ontem, no Cemi

lo de suas relações. ÁS homena- �ério de Itacorobí, com grande
:gens que á distinta dama Jorem acompanhamento.
prestadas, juntamos respeitosa- A enlutada familia. pl'incipal-

; mente as nossas. menl-e á exma. viúva Cal'lola Me

deiros e ao sr. Acelino Medeiros,
DR. ALTAMIRO DIAS cunhada e sobrinho da extinta, o,

Define, nesta data, o aniversá- "O Estado" a1)resenta sentidas

"rio natalício do nosso distinto. condoIéncias.
cont.errâneo dr. Altamiro Dias,
brilhante promotor públíco da Co- D. ALTiCE GA;MA. FERREIRA.

-marca da Capital. Em sua residéncia, á rua Presi-

O ilustre aniversariante que, denle Coutinho, 110, faleceu anLe

'. pelas maneiras dis1intas desfruta ontem, subitamente, a exma. sra.

; de, illvejá:,e.l conceito. em nossos

I d.
Alice Gama Ferreira, e�pôsa d?

',meIOS SOCIaIS, onde conta com nosso e"Hmado conterraneo SI.

'inúmeras amizades, será, I])or ce1'- Adeodato Patricia Ferreira.

to, hoje, alvo de significativas ho� A noticia do fa'lecimento ela in

.inenagens, ás quais o "O Estado" ditosa senha. \1., que era mãe .
de

,·com 'praz·er se a.ssocia. numerosa família, ecoou dolorosa-
x x x mente, pois que, pela bondade. de

Fazem alias hoje: coração era mUlto estimada
.

em

o dr. Paulo de Campos Mou
-

1'a, apreciado escritor, e presiden
te do' C. E. C.;
- o sr. José Salem Filho, pro-

nossO meio.
O sepultamento do seu cadáver

realizou-se onlem, á s 16 horas,

com grande acompanhamento, no

cemitério público_
Á fámilia enlutada

- prietário da "Foto Brasil";
- a exma. sra. d. CeJino Woll da

: Silva, . digna cõnsorte do Ue. da tidos pêsames.
-

Reserva da Polícia Militar, sr.

Boaventura Alves da Silva;
- o sr. Acelino dos Santos Sõu

za, zeloso 'Chefe de máquina-s do
Itaberá;
- o sr . .oscar Soares de Olivei·

Economize adquirindo
títulos da União America
na de Capitalização S.A..

;ra, funcionário aposentado dos
'Correios ·e Telégrafos, residente
.. em Sanlos;

- o sr. Vitor M, Silva, dedica
· do funcionário da D, O. P.;

- o jovem Nilo Brust, estudan- O Clube Recreativo "Amigos da
· te, filho do distinto casal Edrriun· Onça", fará realizar domingo pró

. do e Olga Brust, residente em ximo, com inicio ás 9 horas, mais
Mondaí. um coldail dansante, nos aristo-

- a gentil srla, Maria Adelaide cráticos salões do Clube 15 de

Moritz, filha do sr. José Moritz; Outubro.
- o jovem Nuno, filho do sr. N. B. - Os convites e ingressos

·

Nuno Reis; deverão ser procurados á rua

- a graciosa Pir::wÍ Léa, dileta Conselheiro Mafra n. 77, a I])artir
filha do casal Jerônimo e Iracê de 6a feira próxima; que serão,
Kafell z; somente, fornecidos aos sócios dos
- n menor Cláudio, encanto do Clubes "Amigos ela Onça e 15 de

·

lar ,ln casal ,Clauclionor e Maria Oulubro".

......� �en .

COKTAI'L DA!NSAJNTE

-

_Tereza SanLos. A DIRETORIA

Clube de Santa CatarínaAero
,

Convoco aos senhores membros do. Conselho Superior e da Dire-

toria, para se reunirem em sessão, no dia 20 do corrente, terça-feira,
às 19 horas, na sala situada à Praça 15 de Novembro n? 22, segundo
andar, afim de resolver assuntos de máxima importância para esta en

tidade.
Fpolis., 15-7-948.

Asteroide Arantes - Presidente

CASAS PARA ALUGAR

RITZ - HOje ás 2 horas
Charles Starret, o masculo co"-1hoy num western cheio de lutas

e torcidas.
HEROIS SEIM NOME

Censura: Livre .

No programa - Esporte em

marcha - Nacional.
Sempre ás Ordens' - Comédia.

em 2 partes,
.Preços: Cr$ 3,00 único.

RITZ - Hoje, ás 4,30 e 7,30 horas
Joel Me, Crea - Anelrea Leeds

- Gene Reynolds - Walter Bre-
nan e o célffr":ll'e violinista Jascha
Heifetz.

MÚSLCA, DIVI,NA MúSICA

Charles Starret e

lo cow-boy.
. HE'R0I8 SEM NOME

mascu-

Um western de lutas e lorcida�.
3° - Gerald Mhor - Sheila

Ryan - Eric Blore.
O LOBO SOILITÁ'R'lO NO MÉXICO
Romance! Aventura! ,Mistério!
40 - Continuação do seriado.

A ARANHA NEGRA
LuLas. . . tOl'cidas. .. 'aventu-
Censül'a alé 14 anos.

Preços: Cr$ 4,00 -'3,00.

Inspetores para o
Norte e Oeste �

CatáríiJeose
'Importante Companhia de Sor�

teias precisa de 2 Inspetores para
a zona norte e oeste catarinense.
'Carta de próprio punho com fo

t.ografia 3 por 4, ,para a Caixa

tarina, 'ltHS fies industriais (l(lS ou.
tro,> Est�d,!s protlutore,.: P;ll'l:; que'
o snr. l\flmstro da Fazenfia coor
dene e 'dê pronta solução- ú., medi.
das alvitradas no memorial que
lhe foi entregue.

.

Assim fazendo, terá sua excelên
?la prestado um relevante servico
a eeonomia dos Estados do Sul· e
resgatado a divi.da em aberto para
c?m aquelas umdades federativas
tao rudemente sacrificadas. n0 ".�_
correr dêstes três últimos anos.'

iDick

tambem usara-

KOLV�05

VOCÊ

MeC

............ " -;

•

ODEON - Ás 5 e 7,30 horas
Um sublime romance de amor

- uma mensagem de afeto ao co

ração de todos!
NO DIA EM: QUE ME QUEIRAS
Com Rosita. moreno e Tito Lu-

siardo.
No programa ':' 1) - Jornal d8.

tela n. 125 - Nac. I[l1p. Filmes.

2) - O Exterminador - Dese-'
nIlo colorido.
3) - Fax Airp'lan News.30x52

- Atualidades.
Preços: Cr$ 6,00 - 3,00. I

IM:PERL<\L - Ás 4,30 e 7,�0 hOl"as
1) - Jornal da tela n. 44

Nac.

2) - O .guarda ameriC(ljllO - A!
manha do tempo.
3), - Uma gqs!p:}issima comédiai

em tecnicolor:
'

FANTASMA DE AMOR
,Com Fred Mc Morray - Joani

Leslie - JJ,llle Haver.
4) - O mais sensacional e ele..

trizante de todos os "wtlf>terns":
AftCO-IRIS NO lmU

Com Roy Roger,s.
O PORro K<\iNTASMA

Com Kane Richmund.
Preço: Cr$ �,oo (único).
"Imp. iO (dez) anos".

ODEON - Ás 2 horas
1) - Noticias da semana

Nac. Imp. Filmes. 2} - A grande
colheita - Short em 2 partes. 3)
- Noticias simiescas - Short. 4)
- Fome no mundo - A marcha
do tempo - 2 partes. 5) _ O
guarda americano - A marcha do
tempo - 2 partes. 6) - Dádiva dI)
cubano - Short. 7) - Artezães
de ideais - Mundo de hoje - 2
partes. 8) Quem é quem na selva
- Desenho colorido. 9) - Fax
Airplan New... ,- 30x:50 - Atuali�
dades. 10) - O exterminador
Desenho colorido - Total: 15 par�
Les.

Preço:
.

Cr$ --::r,oo (único).
"Livre" - Crianças maiores ele

5 _anos poderão entrar sozinhas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Informações 11te t� I" C A P I T, L

UNIÃO ESPiRJAÂ "DISCíPULOS
DE JESUS"

I_Ass.�1!.l,�léia ger�l E:l>.traordin��!�_
,

, CONVOCA:ÇÁO
I São eonvídados os s\.� ...�!".�·, para a As""
f

sembtéia Geral Extró..(H'üinária, que em.

pr-ímeíra convocação deverá .l·eall:(;ar ..se

no dia 20 -de julho de 1948, às 19,30 ho

i ras, na sede social provisória desta ins

! tituição, à Rua Tenente Silveira, 77, nes-
.-------.. I ta Capital, afim de ser deliberado sõbre

R III a seguinte -

'

I Ordem do dia
,

• 10 _ Eleição para o preenchímento da

cargo de 10 Secretário;
20 _- Outros assuntos de tnterêsse.

geral.
N. B_ - Não comparecendo à primeira

convocação bítmero legal de sócios. far
-se-á uma 'segunda convocação, no mes

mo dia e local, quinze minutos após, de-

Jóin I liberando com qualquer número de '86:.

cios presentes.
Florianópolis, 6 de julbo de 1948.

JOBEL SM1PAIO CARDOSO

o ESTADO
Illlillltb • Ofiel... • na 1_

PiMeL�
-

DINtor: RUBENS' Á. RAMOS
IPriid.tArI. • Db'.-G4tlf.6e

IIDNEI NOCETI
D!retM' d. ItMaçh2
GUS'fAVO NEVES
Cbf. �. P.lil!lll�le:

ntt..","CISCO LAMAlQUlI
CJiier. d. I:mpr$l!llio:

tW;,:r.Qil"lM CABRAl· nA BILTA
aa!;.lresenbilDt.:
A. S. LARA

1l>1II!!1 hltll.tol!' Dantae, tt - I'
1!'.J!or

I)l'.e." �t��:;)24. - IUo �fJ Juc1l1'tl
RAUL CASAMAYOR

iJu :!r.H,. de Olinh'" Dl .
I� IUlllar

lTfiIL 1I-t3n - Sio Pule

ASSINATURA!!
Na Capitial

bl!$ " ....... 01'8
lMilMIIIttlll Clt
rrtIltI$#tr-e .• < , •• Cr$
�llil ...........• Cl'�
!.iih'ulil91l'& a"1:tilw. C ..i

No IIltertoli'
IfiJIII. .. Clt
haestro .. _ ' . Clrl
'rt\'t.mll!l-'t.... Clr'
�\\\lIIB4Ir. "'''IIIa. . .cre

lIi._
"I."
!l5.;IIe
'.'110
'.i�

Oe .I1gIlllals. lIIellJIIUI .1.
.1IIhlicndos, nSio 11l3rl.

tlnol"i«Jo..
iii litre:;lo nia !JfJ r'"1l"'&

.ltili:;::!! peí;)S conceito,
.JMitld-OiI nOI! .rti...

...ll1l1....
.... .�".,..__'-----------

Viacã·o Aérea
_,

Horário
Segunda-feira

PANAIR - 9,40 - Norte
VARIG - fO,40 - Nor�
PANAIR - 12,47 _ Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

Norte
/'

Terça-feira
/

CRUZEIRO DO SUL - 12,00
Norte
VARIG -., 12,30 - Sul

Quarta-feira
PANA'IR - 9,40 _ Norte
CRUZEIRO DO SU:L - 11,00

Norte
VARIG � 1 �,40 _ Norte
PANAIR _: 12,47 -- Sul

Quinta-feira
PANAIR - 6,50 - Norte
'PANAIR -- B,30 _ Sul
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL

Norte
CRUZEIRO DO SUL

13,55

15,30
Sul

Sexta-feira
CRUZEIRO DO SUL - 7.20

Norte
PANAIR - 9,40 - Norte
VARIG - U,40 - Norte
PANAIR - 12,47 _ Sul

Sábado
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO ,DO SUL - 13,il5

"orte
Domingo

PANAIR _ 9,40 - Norte
Sul
CRUZEIRO DO SUL _ 11,00
PANAIR 12,47 _ Sul•.

SEGUNDA-FEIRA
Expresso São Cistóvão --- Laguna

7 horas.
16 heras.
Auto-vtação Itaja! --- ltajai - 13 110-
Expresso Brusquense --- Brusque -

ras,

Expresso Brusquense --- Nova �to
--- 16,30 horas.
Auto-Viação Catarlnense --- JolnvUe r

-- 8 horas. i
Auto_-Viar;;ão Catarin�se --- Ollrltiba I 'Z'YII- 5 heras. ,

Rodoviária Sul-Brull -- PÕl'tO Ã1egre'
--- 3 horas. '-

i
Rapido Suf-Braaílelro -- JolnvUe_ - I

i ás 5 e 3.4 horas. : '

I I 'rl!lRÇA·FELRA !
! Auto-V!ar;;ão Catarinense -- POrto Ã1e-'
I gre -- 6 horas. !

I ,Autl>-Viação Catarmense -- Curitiba!
--- 5 hOM>s ' Ir -------

i Aut<?_:V!ação Catartnense JoL."lvile
• 6 horas.

! Auto-Viação oatarmense
,
-- 6 'horas.

I F�"presso São 'Crllltóvão - Laguna - ,

,

7 horas T 1 f I G
. #

Ltd (t'elefoneEmprêsa Glória Lagune __ 7lA11
' e e one para a mpressora retau a.

e,6'f,. horas.
_ manual 767), e o nosso agente o procuraré para receber

Expresse Brusquense .... Brusque --
-

. ,

f
'

S
.

E d E t n
16 horas. lUa encomenda t ipogté: ICa.,. erv IÇO sznera o , n reS!a
A·�to·Viação Ilajal - Itajal - 15 ho- irneâiet:e, Preeos sem concarrericia

raso ,����� � � ..�__....mm

Rápido Sul Brasileiro - JomvUe -- li! ,5 e 14 horas.
QUARTA·FERA i

Auto·Viaçãe Cataeínense curlüba I
-. 5 horas.

j'Auto-Viação catartnsnse Jolnv�
-

- 6 horas.

Auto-Víação Catarfnense Laguna
- 6,30 horas.
Rápido Sul Brasileiro - Joinvlle -- as

5 e 14 horas. _

Expresso Sâo Cristovao -- Laguna -

7 horas.
Expresso B'rusquense - Brusque -

16 horas.
Auto-Viação ltajal - ItaJa! -,- 15 ho-

ras. ,

Expresso Brusquense -- Nova Trento
_ 16,30 horas.

'

Rodoviãria Sul Brasil - POrto Alegre
- 3 horas.

í
I

l.',ell
n,•• '

I.,.. :
U, j

I Dorario das ampra ..

I (sas rodoviarias
r

i

POrte!
CWrltiba

Joinvlle

QUINTA·FEiRA
Auto·-Vlaçãe Catarinense

Alegre - 6 nora5.

Auto·Viação Catarinense
-,5 horas.
Aute-Vlaçllo Catarinense

- 6 horas.

Aute-Viaçl1,O Catarinense - Tubarão
- 6 heras.
Auto-Viação. CatarlI}ense - Laguna

- 6,30 horas.
Expresso São Cristovl1o -- Laguna -

7 horas.
.

Emprêsa GlórIa -- Laguna - & 1/2
e 7 112 heras. \

Expresso Brusquense -- Brnsque -

16 hOra,s,
Auto-Viação ItaJai - ltajal - 13 bo-

raso .

Rãpldo Sul Brasileiro -- JolnTlle - la
:; e 14 heras.
Empresa Sul Oeste r.tda - Xapec6 - ás

- 6 heras.
SEXTA-FE,IR.A

'

RodoviAria Sul Bra,sll - POrto Alegre
-- li horas.

, Auto-V\açâe Catarlnense - Curitiba
-- 5 horas,
AutO'Viaçllo Catarlnen.se '-- Joinvile

--- 8 horas.
Auto-Viaçlío Catl'rinense - Lairuna

-- 6,3-0 horas.
Expresso São Q-lstovllo _ Laguna _

7 horas.
Auto-Viação Jitajar ItaJa! - 111 ho-

ras,

EX'presso Brusquense
16 horas.
IRãpido Sul Brasileiro - JolnvUe _

às 5 e 14 horas.
BABADO
Catarinense - CUritiba

Brusque

Aute.VlaçAo
- 5 horas.
Rápido Sul Brasllelro - JotnvUe _

às 5 e J9 horas.
- «I hora!';,

,Autc'V1acãe Catarinense - JetnvUe.
- 6 horas.
Allto·V la.çAo Ca,tarlnenee _ Tubarlo

- 6 heras.
, ,

, E"'l>r�sse São. CrlStovAo. _ Laguna _

7 heras.
'Expresso Brusquense - Bnisque _

14 heras.
Aute-ViaçAo ltajal - ltaja! - 13 ho.

raso

Expresso Brusquense - Non Trento
--- 9,30 horas.
Expresso GI6r11'.- _ Laguna - 8 1/2

e 7 1/2 horas.

() VALE DO ITA.iAt
Proeurem na A.�.fll&

,

Progresso,
LIVRARIA 43; I..JVRl\..RU

ROSA

Seu processo de naturalização
ai�da não

c

foi despachado?
.

Escreva s,em deII:!0ra ao Escrit<Jrio Jurídico e Administrativo
Ca.lXa. Postal 4.132, RlO de Janeiró solicitando ínformacões. Esse Es
orltqrlO se ,encarreg'a �e acompanhar e r'equer,er no Minisr,ério da
-JustIfta 0- Que. nece�sarlO for á sua coneessão, bem como, de registrode dIploma, dlVÓrCll() ,e novo casamento, certidão. de nascimento e de
easamento de qualquer parte do Pafz.

Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais, conce

dendo mais outros beneficios de caráter assistencial.

Representante em Florianópolis:
PEDRO NUNES

I
Rua 24 de Maio 801 (Estreito)

,

Sorteios mensais, mediante mensalidade de 'Cr$ 20,00 além da

inicial de Cr$ to.oo apenas.,

Participação nos lucros

•••••••••••••••••• 4 •••• o ••••••••

Presidente
-

'FÁBRICA DE FOSFOROS (PRON
TA P. FABRICAR)

Vende-se

,Maq�linário c-s 250.000,00

I Prédío, Imoveis. Cr$ 90.0,00,0,
o

Situada em Campo Alegre - S. C.
Vende-se tlJ. só ínaqúiriário
Informações com A. Wehrnuth

Brusque - Santa Catarina".
Laguna .. Santa Catarina Brasil

Ouçam, âiãriemente, das 10 às 14 horas, as audi,ões' da

SRS. ASSINANTES
Reclamem' l'mediata

mente qualquer irre
gularidade na en tre�a
de seus ;ornaes.-

_. 6 Rnd!ç Difusor» de Laguna,
970 .k ilociclos onda .de 300 metros.

-

ao tempo! Cofre Berla

QUER VESTlR·SE COM CONFORTO
A

Vende-se em ótimas condições,
Dimensões internas: Altura 61
ctms, Largura 47 e 36 fundos.
Trata-se à Rua Conselheiro Ma

fra no 35 - nesta cidade.
E ELEGAMCIA 7

•••••• 0.0. 0 ···.·,. •• ·..,

PROCURE

Alfaiataria ello
nOENçA� �-':E�!��AB !'.

(.�m 011 "rOllrIliUG& i" ....,•.
/1"!, 11111' tÍo('ia!ttWI lUii'V'®MII, l@lIIli1l'!1ait

_ 1.U'ti,lIiali el'Jlll trUlIl]!JO, do maiu �
:: '-::>í�n;l� fof,l\!IGldlheh:. o «:!Il!'imiifi.

�"�IlI, Crato li. lporfhuia, 116 p*
d ••!....��ef'r em: iD�ividl!..1rI afetAd� .q
_
"» $t!!��rmhfm.'Ill(IL O 8<lJ�,"��o Na..
l�fti\! �1lI n0'n�1II11ii ••Il.tals �1i4
'Ii!> IU!'II áillllblltlla"rle, 'ii". �kBí&.�
llttan1llellll�� $!l �f!,�tS08i l;Jon"r.Q(lj �l&f
li.i"'''� 111.\ D::'Ila D"�@nI q. du.U

Rua Felippe Schmidt 48

Terrenos e:m Coqueiros
Vendem-se diversos, com chácara, á beira-mar; diretamente ou

por intermédio e sàb financiamento dos Institutos .

Planta e informacões - Rua trajano, 16.

Ácido sulfúrico; 2 Torres metálicas de 30 metros, cada uma,
cb antena tríplice; Gerador para fabricação de hidro.gênio; Ma
caco. hydráulico, marca Blachlaw Jack, para 12 to.neladas; Ba
teria co.mpleta para .120 volts e 650 amperes, equipada co.m 'qua
dro e chaves; Bomba de ar, manual, com tripé; Manometro. para
garrafa de ar

_ comprimido; tanque de zinco, co.m bomba, para

600 litro.s; Lâmpada extensiva, co.m 22 'metros de fio. flexível;
48 metros de fio. flexível, para lâmpada extensiva, etc.; cabo elé
trico flexível; Garrafas para ar co.mprimido.; Jo.g'o de mola,
completo, para auto Ford 19-29; Balões para hydro.gênio; Supor
te para pneus; Pneu grande e câmara de ar; bomba completa
para tambôr de gasolina; Máquina de furar elétrica; Ventila
dor.

Ver e tratar no. aeródro.mo do. Aéro.cIube, em São. José.
'

Info.rmações no Escritório. de Asteróide ,& Cia.

Praça 15 de Novembro nO 22 - 2& andar - Telefo.ne, 1.388.

Alu'ga-se
Línda e confortavel resi-

deneia, recentemente cons

truída ii rua Souza França.
r, atar com o propdetario

à rua Blum�nau n. 68.
.. . . . .. ',' ' .

FERIDAS, REUMATISMO E
PLACAS Sn'ILITICAS

,Elix-ir de Nogueira"
Medicoçõo auxiliar DO trata'manto

da -.-ifUÍA

'FRAQUEZAS
EM GERAL

II'
-

S- I d t··
VINHO CRE OSOTADO

enç'ao, ,'nrs•. " n us riaiS II «�����I��� �,

Seu Terno tem manchas?
VEND�MOS OS SEGUINTES MA· 1 Ventilador de ferro, manual, Tinturaria CRUZEIRO

QUINÁRIOS para arroz.em casca. Rua Tiradentes 44
1 Máquina p/beneficiar arroz, ,

2 Tratore$ "FORDSON", sendo.......... .. _ • __ •

com pouco, uso, da ,afamada mar- um funcionando, e outro desmon- Telefone a e�e número e a Mo!
ca "TONANNI" com dois brunido- tado. dcleta da Tinturaria Cruzeiro ràplt
,res e clasflificador de tipo "TR1ER" 1 T-l'i1'hadeira plarro·e;. com- capa- . damente irá buscar soo. temo.

capacj.dade para 60 sacos de 60 cidade para 250 sacos diári{)s. R. Tiradentes, «.
quilos, beneficiados,' em

-

10 horas 1 Arado de dois discos para tra- •••• •••• •••• • ••.••

de servico;. tor" marca "OLIVER-".
1 Motor DIESEL, sueco, de 20 1 Semeadeira de oito linhas,

H. P. efetivo, da afamada marca americana, maroo '''mOMAS''

"BOLLINDRS", completamente no- p/arroz ou trigo.
voo Os interessados queiram dirigir-

1 Dinamo para 6.000 velas, com se", á IRMÃOS GLAVAM, Florianó-l !�
instalacões completas, isto é, qua- polis, Rua João Pintai n. 6 _ Cor- ��::�':."::R'.:..:::.T�;�,�,:::. .�:,;;::
dro de mármor,e com reostato, am- respondência para Caixa Postal 42, A

.

G I S Cat
.

perimetro e demais pertences. /Fpolis. gentia. era pa�n. arma
Rua Fehpe Schmtdt. 22··.Sob�
C. Postal, 69· Te!. ('Protetora»

FLORIANOPOLIS'
.

FARMAC;,A �SPERANÇA
do Flal1'!lluat'lê'iltioo InI.IO LAU6

filoJe e 8!!IMllhl' _rã a IJU prelGrWa
�\f"'�'iAfI Mel.ubl • ClMfdl1l0lrU -- Bem.eQíWlltl9 _ p__'

pariu ,- .iu1�CIi' d0 r.t:t�M.
,,��\lrtUg�0i!i I. uatll Q>�M!."f�J!l. :t:l.® rcu:o!�ilâ"" DWi�@.

O TESOURO
Da instrnção está ao a1ean"

113 todos. Dá esse tesouro ao t&<l
�,migo' analfabeto, levando-o a 'um
-'11l'S,O dI' alfabetização no Gr-uoa
I3:scolar São .José, na Escola Iu.dua:..
',,:,,', o" �'l,wi�'lr\nC)li9 ou na Clilt6C
dral Metrópolitana.

i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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!�erViço Brasileiro
.41a BBfl

D.oMINGO, 18 de julho:
19,00 _ Sumário dos programas.
19,05 '_ Revista Técnica e Cicn

tifica.

Londrino
A ultima creação em refri-

gerante é o Guaraná KNOT
20,00, _ Rádio-teatro: "Daqui pa- EM' GARRAFAS GRANDES

ra onde vamos"? --: peça
de Dorothy Sayers.

''20,30 - O 'Escritor e o Ambiente,
palestra sôbre literatura.

. 20,45 _ Billy Mayorl, piano.
,,21,00 _ Noticiário.

21,15 _ Comentário por' Bento

Fubião. (

Preieriruio-o
acompanhando

está
a moda.

20,45 - Banda da Guarda Esco
cêsa - 2u parte.

21,00 - Noticiário.

21,15 - O Pa;ormna Econômico,
palestra de Graham Hut-

"O

van.

.:20,15 - Osquestra "Midland" da

B. B. C. - lU parte.
; 20,30 - "O Seguro Social na Gr'â

Bretanha de Hoje", pales-
tra.

'''20,45 - Osquestra "M1dland" da

B. B. C. - 2u parte.

5

Crédito Mútuo Predial
Domingos Fernandes de Aquino

.

Superintendente Geral

,._-

Ex-rartido Repu�licano Catarinense

CLUBE 12 DE AGôSTO - PROGRAMA PARA O - DIA 11, SABADO -- SOIRÉE. DIA 25PRO�RAMA PARA O MÊS DE AGôSTO - DIA 8 - DOMINGUEIRA - DIA 12 Sa FElRA _ JANTAr DE CONFRATERNISAÇÃO PELA PASSAGEM
1JA vAIA, COM NÚMEROS DE CANTO E SHOW' ARTíSTICO, ORGANISAÇÃO DA SENHORINHA LAILA FREYESLEBEN. DIA 14, SÁBADO - GRANDE
BAlLE DE GALA,' EM COMElVIORAÇÃO DO 16° ANIVERS..RIO DO CLUBE. DIA 22, DOMINGO -;,. fESTA INFANTIL, COM SHOW ARTlSTICO, ORGA-

NISAÇÃO DA SENHORINHA MARtl tLtlIZA CAMPOS, DAS 15 ÀS· 20 HORAS. mA 28, SABADO - SOIRÉE..
AS DOMINGUEIRAS E SOIRÉES TERÃO INíCIO ÀS 21 HORAS.

'. _7f. "

Crédito Múluo Predial
Resultado de sorteio

(Dar muito com o pouco de muitos)
. . .. Proprietários J. MOREIRA & CIA. . ...

Rua Visconde de Ouro Preto 13 - Caixa Postal 5 - TeI. 1.324 O abaixo assinado, administrador e liquidatário da "CASA DO
Endereço TeI. - CRETOMUTU.o - Florianópolis - Santa Catarina ANTIGO PARTIDO REPUBLICANO CATARINENSE", conforme pode-,

,. .

--0-- res que lhe foram' outorgados em ata da sessão -da maioria dos acíonis-19,15' - Noticiário. Resultado do 14° sorteio do "PLANO B" realizado dia 3D de junho tas, de 16 de Julho de 1944, ata esta devidamente registrada no Cartó-
,19,30 - A Semana na Grã-Breta- de 1948 rio de Títulos e Documentos, desta Capital, sob n? 1497, de 18 dos re-

nha. CADERNETA N. 37.310 feridos mês e ano, tendo recebido do desapropiante a importância ar-
-20,00' _ Ensaios sôbre a Música, Prêmio maior cm mercadorias no valor de Cr$ 6.000,00 hitrada em liquidação judiciária, convida a todos os possuidores de

palestra .doProf. Manoel APROXIMAÇõES SUPERIOR-ES APROXIMAÇõES INFERIORES ações, pessoalmente ou por procurador bastante e. devidamente autori-
'

Lazareno. Em mercadorias, no valor de Em mercadorias no valor de zado, a virem receber a importância que lhes tocou por ação no valor'
_20,30 - 1) "Página Feminina", Cr$ 1.000,00 'cada uma. Cr$ 500,00 cada uma líquido da importância recebida, mediante exibição das respectivas

de' Lya Cavalcanti; 2) Caderneta n. 37.311 Caderneta n. 37 309' ações. Desnecessário é, declarar que, sendo as ações nominativas, só
"Crônica Londrina", por Caderneta n. 15.219 Caderneta n. 15.217 aos seus subscritores ou aos devidamente endossados por transferên-
Isaías Teitelroit Caderneta n. 8.685 Caderneta n. 8.683 das ou por alvará ou formal de partilha quando se tratar de herdeiros

... ;.;

.. :20,45 - Música da América La ... Caderneta n. 36.3.21 Caderneta n. 30.319 tudo acompanhado das �espectivas ações, é que se fará o resgate. Em
tina. Caderneta n. 1.289 Caderneta n. 1.287 seu escritório, 'sito ii. Rua Dr. Felipe Schmidt n? 2, sala 2, nesta Capital,

:.21,0(} - Noticiário. (). resultado é dos cinco primeiros prêmios da LOTEHIA FEDERAL, todos os dias úteis das nove (9) às doze (12) o liquidatário está a dis-
..21,15 - Osquestra Sinfônica da da última extração realizada no dia 30 de junho de 19'!8. posição dos interessados.

B Áviso: Ó sorteio do mês de julho realizar-se-á no dia 4 de azôsto. As importâncias l1ã� reclamadas no prazo de noventa dias, a contar. B. C.
�

':22,00 - Sumário das. Noticias. Florianópolis, 1° de julho de 1948. desta data, ficarão em depósito bancário até ulterior resgate.
VISTO: Proprietários Florianópolis, 13 de Julho de 1948.

Dante C. Neiva P. P. J. MOREIRA & ClA.
22,05 ::- Palestra ou dlscussão.
22,20 - Epilogo.
SEGUNDA-FEIRA 19 de julho: Inspetor auxiliar de Clubes de

19,00 - Sumário. �o:� programas'l
Sorteio em Mercadorias

:19,05 - Azas Britânicas, palestra.
:19,15 - Noticiário.

----�--------------

�;,t:N tiO rUTA!19,30 _ Novo Conjunto
de Cordas.

: '21,30 _ Música de câmara. tono

22,00 - Sumário das Noticias e 21,30 - Recital de Henry Cum-

Radio-panorama. mings, baritono, e Haydn
,TERÇA-FEIRA, 20 de julho: Rugerson, violoncelo.

- 19,00 - Sumário dos programas. 22,00 - �Ulmírio das Noticias e

19,05 - Inglês pejo Rádio. Ramo-panorama.
:19,15 - Noticiário. SEXTA-FEIRA,- 23 de Julho:
:19,30' - Música de câmara. 19,00 _ Sumário dos programas-
:20,00 - Crônica Esportiva. 19,05 _ 'Inglês pelo Rádio .

. "20,15 - �1úsica ligeira - la parte. 19,15 _ Noticiário.
20,30 - Palestra. '::'9,30 _ Música de Bailado

_.20,45 - Música ligeira - 2a parte. , Lag-o dos Cisnes", de

21,00 - Noticiário. 'I'cha ikovsky.
. 21,15 - Comentário da Grâ-Bre- 00 _ Palestra.20,

tanha, por Vernon Bar-
20,15 _ Música das Grandes Ci-

tlett. dades. _ "Brelim e Lei-

:21,30 - Osquestra de Teatro da pzíg" _ ia. parte.
B. B. C. 20,30 _ 1) "Lívros c Autores", de

.. 22,00 - Sumário das Noticias e Joaquim Ferreira; 2) "O
Rá,dio-panorama. Cinema na Grã-Bretanha",

QUARTA-FEIRA, 21 de julho: de José Veiga.
-19,00 - Sumário dos programas. 20,115 _ Música das Grandes Oi-
-19,05 _:_ Inglês' pelo Ràdio: ' .

dades _ "Berlim e Lei-
'''19.15 - Noticiário. pzig" _ 2a ,parte.
19,30 - Meia Hora na Opera

21,00 _ Noticiário. I
"Orfeo" de Gluck.

_ "política Iriternacional",
20,00 _.:.. Rádio-teatro: "O Homem 21;15

.

de 'HaI'oldcomentárlODoente", de J. F. Sulli-
Nicolson.'

21,30 .: Novo Conjunto Londrino

de Cordas.

22,00 - Sumário, das Notícias e

Rádio-panorama.
SABÀDO, 24 de julho
1900 - Sumário dos programas.

, COMPHA-SE QUANTIDAD, I,; E
19,05 - Revista· Técnica e Cien-

.

tífica.
PAGA-SE BOM PREÇ.o. TRATAR

21,00 - Noticiário. Á RUA CONSELHEIRO MAFR \. 'JL
: 21,1:5 � Nosso Correspondente 19,1l).- - Noticiário.

. FLORIANóPOLIS _ CAIXA POS-
19,30 - Maria. Solimini, piano'!Informa...

D t TAl. 124.
"21,30 _ M�i-ia Soliminí, piano. 20,00 - A Alemanha por en 1'0,

.

_

22,00 - Sumário das Noticias e comentário. / p
�

tRádio-panorama. 20,i5 - Música ligeira - 1a par-
' .

raCJS as
QUINTA.FEIRA, 22' de julho: te. Escritório reéern organizado,
19,00 - Sumário dos programas. 2.0,30 - Rádio-magazine. precisa de "pracistas" para traba-

19,05 - Inglês pelo Rádio. 20,45 - Música ligeira 2a parte. lharem nesta cidade e no interior,
19,15 - Noticiário.' 21,00 - Noticiário. 'com artigos de fâcil venda e com

, 19,30 - Rádio-teatro: "Daqui pa- 21,15 _ A Filosofia do Ocidente boa margem de lucro.
'

ra onde vamos"? - peça
'

- "Natureza e Origem do I Informações á Praça 1'5 de Na-
de Dorothy Sayers.

. Método Oientífico", pa- vernbro 22, 20 andar, das 8 ás 12

20,00 - "O 'seguro Nacional de Iestra de Bertrand Rus- horas.
Saúde é os Médicos", pa- . sell. Muitas felicidades pelo nascimen
lestra. 21,30 - Concêrto Orquestral do to de seu filhinho r

20,15 - Banda da Guarda Esco- Sábado - Orquestra Sin- Mas, não esqueça. que o melhor
cêsa - lU parte. fônica de Londres. presente para o seu "PIlUPOLHO"

20,30 - Industrias Brit�-nicas - 22.,00 _ Sumário das Notícias e é uma· cadex-neta do CRÉDITO
Navios-tanques, palestra. Rádio-panorama. MUTUO. PREDIAL.

•..reune som: .. acabamento ••

solidez... no piano perfeito!

Além de vários rnodêlos para
pronta entrega ... êste maravi
lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano de

pagamento a longo prazo!

Suhwartzmann
São Paulo

Av. Ipiranga, 114 - Tel. 4.7418

Rio de Janeiró
Ay. Rio Branco, 257·A - Tel. 32·7522

REPRESENTANTE,
para Santa Ceterine

KNOT' S/A
ex. 134 - Tel. KNOT

Floriall'Ópolis

Drs. N1JNElS VARELA e ANTENOR
TAVARES
Advogados

Cansa civels comerciais, natnralt

zações, consultas e pareceres
Das 9 ás 12 e das 16 ás 18 horas

Escritório: Rua Trajano, n. 33, l0
andar
\, Florianópolis

Liquidação de eções

OIeo de

Pedro A. C. Cunha

........................ �
.
-

.AVó! MÃE! FiLHA! TODAS DEVEM USAR A

(O REGULADOR VIEIRA)
A mulher evita dores:'

• �.iI ALIVIA AS CóLICAS UTERINAS

,.� Emprega-se com vantagem para com-
'.

AVÓ �'),L bater as irregularidades das funções pe-
, .�_�:� riódicas das senhoras. :r:: calmante e re-

J(,,�',
-, -

-=:f:1I guIador dessas funções. : ,.

{f-;""),\J; ���r FLUX� ,S�D�TIN�, pel� sua com- :' f
(� ,�\;)!!J!( . provada eficácia, e .mUlto receitada. Deve :'

'I'�,.,: �'n,KT�1:� ,1
- ser usada com confiança, �..ti��<'fjlHA �h 'MAf FL.lJXO SEDATINA encontra-se em ,

toda parte. (87297) �11�
............................................................

-

.

GUERINO CAUSS e ESPOSA
FRÀNCISCO MEDEIROS e ESPOSA

Participam aos parentes e pessoas amigas o contrato de casamento

de seus filhos ALBERTO e LJ5;LIA.
I ALBERTO e LtLIA

Noivos

SARANDI (R. G. Sul) 15-7-948 Florianópolis

Corynto Cesar' da Silva '. Euelides Jorge da Cunha
e e

Adelina Julieta Ferrari da Silva Alice Campos de Morais Cunha

prazerosamente participam aos seus parentes
.

e pessôas amigas o contrato de casamento de
seus filhos AL.oYSIO e SILVIA

ALOYSIO e SILVIA
Noivos

Florianópolis, 14-7-1948

�

I6I1PANBIA -AtlANtA DA lAIA"
"11ft .. li" � -.-:" 1111
..mlDI.. · • .-.0••••0.

Cifro do BalaDço d. 1944.

"

,Cr;
Cr$
«

.411

CAPITAL E RESERVAS
Responlabilidartel!
Recetl!
Ativo

80.900.606,30
'5.978:401 ;755.97

67.053.:145;30
142.176.603.8e

SinittrOI pagolll nOIl 61timol 10 mOI

Retponlal'Udat}'..
98.687.816,30

« :76.736,401.306,20

Diretotelil .

Dr,
-

Pamphilo d'Utra Freire de Carv�Iho. ' Dr: Prenel.co
de Sã, Aniil:io .:Mellorra,: Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e Jotlé Abreu.

arvores Irutiferas·
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentaís nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura

H. J. Cipper.
Corupá.
Mun .. de Jaraguá - Estado rle
Peçam catalago gratuitamente.

Santa Catarina.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(; F:-.'TADO-Iábado 17 c. Julho «I. 1��q_,-.�". _". _

Em virtude do máu tempo reinante lia noite de. ontem a partída in-icial entre gau
ches e catarinenses, em disputa do campeonato' brasileiro de voleibolJmasculin� e

feminino), ficóu transferida para hoje, cem inicio às 15 horas, na qu�dl'a do L�ra
Tenís Clube. A's 20 horas, no mesmo local. será disputado o segundo Jogo. Pe�sls
lindo o / máu tempo, tais jogos serão travados na quadra ceberta da Base Aérea.

Aírian�ã será conhecido o líder do Campeonato de Profissionais
_� D_e_.�_p_e_r_t_a_g_r_a_n_d_e__in_te_r_e_s_s_e__o_c_h_o_q_u_e_e_n_treo����a!P�I��_�•• _

cerrando o 10 turno do Campeonato ainda sustenta a hegemoma do fute

da cidade, está despertando inco- boi local, após aquele br-ilhante fe�t(J
mum interêsse e indisfarçável entu- de dezembro de 47, .quando se adiu-

diciou ao cetro máximo da cidade,
culminando com. a quebra da in

vencibilidade há longo tempo man

tida pelo Avai, seu mesmo antago
nista de amanhã, o qual está em

grande forma e disposto a vingar

se, impondo-lhe um revés tão dita-
, tado quanto o que sofreu: 5 x O.

Em luta repleta de lances sensa

cionais, como é' de se prever, esta

rão em ação amanhã os. mais com

pletos "ases" do futebol catarinen

se, como Saul, Braulio, Adolfinho,
Nizeta, Fatéco, Felipe, Avani, Tavi

nho, Verzola, Pinto, Boos e Bítí

nho, no Avaí, e Fornerolli, Mandi

co, Nicácio, Chinês, Chocolate, Ben

tevi, Carioni, Lázaro, Ivan, Katcípis,
Neném e Brognolí, no Paula Ramos,

Quem anseia por espetáculos de

grandes proporções não deve per

der a luta de amanhã entre trícolo-

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Santa Cat.arina
Brasileiro

no

de
Compeoncdo
Voleiból

BATIDO O "RECORD" DE TIRO
AO VôO

Pôrto Alegre, 16 (A. N.) - O ati-

radar gaúcho Tito Snizeck, sábado,
nesta Capital, bateu o record mun

dial de tiro ao vôo, acertando todos

os cinquentas pontos da prova.

ESPORTE CLUBE TREZE DE

MAIO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital, convoco to

dos os associados do Esporte Clube
Treze de Maio, para comparecerem

�à sessão de assembléia geral, a rea

lizar-se segunda-feira, dia 19 (lo
mês em curso, ás 19 horas, nos sa

lões do Clube 15 de Outubro, onde
A equipe masculina representativa de Santa Catarina. Em pé, os

titula-I
será eleita a nova diretoria desta

res. São eles, da esquerda para a direita: Luiz, Érico, Nabo!', Aldo Nu- sociedade.

.

nes, Paulo e Teodoro. Agachados estão os suplentes 'Valdir de Morais Lima, Presidente

Em··iíôole-õaô·êlô·--âo-,Iêlêijado··da
..

··CSÕ···-péleJa:
rão hoje figueirense e . Boca'iuva

Hoje, ás 15,.30 ho�as, no estádio ,�a res do figUeirense. e Bocaiuva, em

I
sileira de Desp�rtos. Ás 14

11Or.
as os

F. C. D., sera realizada uma peleja homenagem ao dr. Nelson Santos, quadros do Unidos do Lira e AJ,11Í
amistosa entre os conjuntos titula- representante da Confederação Bra- ,go da Onça disputarão a preliminar.

AUOI,FINHO, o EXCELENTE
GUARDIÃO DO AVAl

siasmo nas rodas pebolisticas da

capital.
Amanhã será o grande dia. Os

numerosos entusiastas do popula
lar esporte bretão em peso estarão

presentes ao empolgante . choque
que decidirá a liderança do certa
me profissionalista.
O Avaí atravessa brilhante fase

na temporada de 48. Outro tanto su-

rcs e alvi-celestes.

ma Zi6it± Mi

CAMPEONATO DE ASPIRANTES

Prosseguindo o certame de aspi

rantes, está marcado para amanhã,
à tarde, como preliminar, o cncon

tro entre avaiauos e paulainos.

.

ARNOLDO SUAREZ CUNEO

Clínica Odontologia

NOTUR�A
Das i8 ás 22 horas, oom

mareada, a cargo de abalizado
fissional

Rua Arcipre.ste Paiva 17

., l'

hoi"à
pro-

..

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

DR. RAFAEL G CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
Jogos Universitários Escritório: Rua João Pinte»

n.O 18 - Flo_rianópolisBrasíleírus �quetel dançante Dia As I. Bar·riga Verde
A valorosa Associação Atlética

I
leibol do Rio Grande do Sul, Brus

competição. Esta reunirá equipes Barriga-Verde oferecerá hoje, ás 14 que e Tubarão, atualmente nesta
rcpresentativas do AmazOl:as, �ará, .horas, em sua séde provisória, �rn cap�tal disputando o Campeonato
Pernambuco, Alagoas, Bahia, Mmas, Coquetel Dansante aos seus aSSOCla- nacional de Voleibol,
Goiás, Espirita Santo, Estado 'do dos, sendo nessa ocasião prestadas I Somos gratos 'pelo convite que nos

Rio, Distrito Federal, Silo Paulo homenagens ás embaixadas de vo- dirigiram.
Santa Catarina, Paraná e Rio Gran
de do Sul, num total de cerca de 800
atletas:
Serão realizadas. provas de atletis

mo, basquetebol, esgrima, futebol,
natação, saltos, remo, voleibol, polo
aquático e tenis.
Ao mesmo tempo da competição,

serão realizados o XI Congresso Es
portivo Universitário Brasileiro e o

I Congresso Médico dos Esportes
Universitários.

'

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

...•....-.-.·.·_..-_-..-."..·.-_v.·.-•.,_......-:JV.w.........w.-_-_.",_�__-.:-....- ...·_....__.-•._-.......

Sociedade dos Atiradores de Florianópolis Sal�. DO centro
Recebemos e agradecemos a se- mente. Carlos Grassenferth Neto.' PRECISA-SE

'Secretário", Tratár à rua Ti1"adeotes nO S
Telefone. 1393.

"Florianópolis, 14 de julho de COM UM JOGO INTERNACIONAL • o. o •••••• 0 •••• 0 ••••• ••• • ••• -.� ..

1948 - Ilmo. Sr. Redator Esportivo PRETENDE O VASCO COMEMO- Camisa., Qr.�.t••; Piiamee.
do "O Estado". Nesta. Conforme RiAR O SEU CINQUENTENÁRIO Mcia. dai melhore., pelol ..

me·

convocação amplamente divulgada, Rio, 16 (V. A.) _ O Nacional de noret .preçel t6:na\CASA' MIe
reuniram-se no dia 5 do corrente, Montevidéu é o Clube das cogita CELANEA - RuaO. M&lr.;
ás vinte horas, em sua séde social à ções do Vasco da Gama para 'a rea- ••••••••

•••••••• • •••:
•••••

'Undl- m·scrl·to no ·clar·COI·to da Barcalona· Avenida Mauro Ramos, os sócios da Iização de um amistoso no dia 8 LEI&" A REVISTA
11 _ U li Sociedade dos Atiradores de Flo- de agôsto, como parte das comemo- i O VALE DO ITUA!Rio, 16 (V. A.) - Com o regresso recebeu numerosas propostas para rianópolis. Entre· outros assuntos

I
rações dos festejos do Cínquentená-'] ..

de Francisco �and� soube-se de I participar de importantes provas do tratados, foi eleita pelo voto secreto rio do grémio crnzmalLino .

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

novos e sensacionais detalhes da calendário automobilístico europeu. a nova Diretoria, assim constituída: Os mentores do clube de São Ja- COSIN-HEIRA

v�tórí� do ca�peão patricio, no O ás nacional nãão poude aceitar as Presidente: Tom. T. Wildi; 10 Vice-) nuárío a�enas �guardam o ,de�fecho I Precisa-se de uma que durma 1',';.
CircUIto de Bari, e as propostas que. propostas da França e Inglaterra, Presidente: Érico Strecker; 10 Se- da questão do Jogo que o Torino F. .ra do empregQ.·

'

r-ecebeu para correr em diversos mas, já firmou inscrição para .ndí.] C. deve realizar nesta capital, para, Informações, rua Rio Grande do

países da Europa. ,rer em Barcelona, Espanha. Landi, cretário: .C�rlos Grassenferth Neto; então, convidar ° campeão uru- Sul n. 22 .

Os italianos, aliás, entusiasma- .. ." .
12° Secretário: Herbert Jung; 1° Te- guaio. PAGA-Sg, BEM

ram-se com a performance de Lan- ahas, se mteresso.u e conseguiu �ue i soureiro: Teodoro Duecker ; 2° Te- Os dirigentes vascainos estão no •............................•

<li. A imprensa chegou a compará- foss� c�lsteada a Ida de uma equipe soureíro: Ernesto Brandt; Conse- firme l>ropósito de promover uma PASTA DENTAL
lo a Nuvolari, o maior volante. do brasIleIra, devendo os outros cOl�-llheiró's: Emídio Cardoso .Junior, Er- partida internacional para o dia 8 ROBINSON
mundo, em todos os tempos, e o

ponentes da n:es_:na serem .escolhl-I nesto Riggenbach, Cristaklo Arau- de Agôsto. Caso não haja ,uma solu-
.. ,........... . .............• _

presidente do Automóvel Clube da
dos. pela Conussao EsportIva lio· jo e José Francisco Steiner. Sob ge- ção, quer quanto ao Torino quer NÃO ESQ U E ç A!

Itália, depois. de felic�tá-�o, ressa�-
Automóvel Clube. do Br�Sil. I ra1 entu�iasrr:o foi a diretoria. em- quanto ao Nacional, de Montevidéu, A Tinturaria Cruzeiro dispõe ag�

tou que Landl era o pnmeIro amen- Essa prova sera nu dia 31 de ou- passada ImedIatamente. Aprm'eIto a será convidado outro gran,;le <Ina-Ira
dos melhores profission3j� �.

cano que conseguia triunfar em pis- tnbro, havendo ainda outro convite oportunidade para apresentar-lhe dro, de qualquer outro paIS sula- cidade para lavar, passar e bn�
las italianas. para uma corrida na Itália, na mes-

I
os meus protestos de elevada estima mericano, para um ,ioga na c1ata de pelo sistema suiço .

.como. já dissemos acima, Landi: ma época.· I e distinta .consideração. Atenciosa- aniversário do Vasco da Gama. I R. Tiradentes 44 - Fone 10::12..

Rio, 16 (V. A.) - Continuam com

intensidade os preparativos da Con
federação Brasileira de Desportos
Universitários e das suas filiades

para a disputa dos IX Jogos Univer
sitários Brasileiros, programados
para o período de 1 a 17 de. selem

bro, na capital do Paraná.
Para cobrir as despesas da real i

zação do certame, a diretoria da en

tidade máxima do esporte univer
sitário acaba de dirigir-se ao minis
tro da Educação solicitando-lhe au

torização para que seja destacada
a respectiva verba e tambem ao go
vernador Moisés Lupíon o apoio do
governo do Paraná para a magna

guinte comunicação:

................ lO _

VENDE-SE o prédio ela Av. MalE-

ro Ramos, 269. Tratar no mesmo.

,. , .

Co,'<e Otto tl'od'!lz qualicJad.l
p .,C;:C -e 00 seu forr\e�.cor.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



..J o ESTAD -Ilibado 17 de i&llho ele 'M8 7

J d
LIRA TENIS CLUBEtada·stro Socia-I do- <,0 Estado))·" á·,· pnssou um omínqo TIi��IYrt;��XIrA"O M'J1:S-'DK'JU.

iPeetmoo aoa aouo. IIIlatlatoa a.1torM, e� "_lieiutt <

f d' <

d d? Dia 24 - SABADO - SOIRÉE

=-:: :=::�':::ilh � ora
. a. :'.Cl � e,.

.
CO�iain�r _:s s�k��S:_ SOIRÉE

.

Passeando nas colomas, e viajando. em ótimas estradas, apreciando com inicio as 21 horas.
_ _... •• •• •• •••• •• no decorrer do ônibus matas-virgens, e belas paisagens, afinal passaado SERVIRA DE INGRESSO O TA..

. . , LÃO 00' MJ1:S DE JULHO.
um agradável domingo. ..

<.
.

•

Não se esqueçam, para a 'venda" de passagens, com poltronas DU-
,

. .

meradas, podem dirigir-se díárIamente à Auência Brasil a rua 7 de Se-....IS _ -c � ;:t .....

tembro, Florinópolis. \' '. ."� (.) _ o •••• o o •••••••• ô •••••••••••••••••••• '..........
.

SAlDA DA AGl!:NCIA BRASIL 'ÁS 9 HORAS VOLTANDO ÁS
18 ,e 3() HORA,S

_. _ QtII ••••••••••••• � 8.. �.:-.•.'
J'I ,.

.

. ':
_;� .a Ca-tJe _, •••••••••••••••• � ••• � ,

•••. ,�� .

!I� 40 Pai (mh) _ •••••••••••••••••••••••••••••••• 11. •••• ;. ..

\.� " ""., � _-' :.� � �-

............................. "
� .. ;. " � .. ......... * .. ., .... � ....

,, .

�!l®cerWnOll, tU!)M...� .. ROt1� do ItlMOIl!IIlGStaI,
...�eJltOtl • oatru, ..�__ elo ....... unlgu.

DR. POLYDORO ERNANI DE S

I• THIAGO
Médico e parteíze

Do Hospital de Caridade de Flo
rianópolis. Assistente da

Maternidade

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

Doenças da tiroide e demais glan
dulas internas

Clínica e cirurgia de senhoras -

Partos
FISIOTERAPIA .:_ ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HORARIO DE CONSULTAS: - Pe·
ta manhã: Das 7 ás 10,30 horas no

Hospital de Caridade. Das 10,30 ás
12 horas na Maternidade (Clínica

de gestantes) .

Á tarde no consultório das 15 á� 19
horas

CONSULTóRIO :

Hua Vitor Meirele; n. 18 .

. Fone manual 1.702

HESIDENCIA;
Avenida Trompowski 62

Fone manual 766

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade

CLINICA DE SENHORAS - CIo
RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle e tratamento

especializado da gravídês, Distur
bios da adolescência e da menopau
sa. Pertubações menstruais, in�l�,
mações e tumores dó aparelho geni
tal' feminino.
Operações do

.. utero, ovários, trem
pas, apendíce, hérnias, varizes, -etc.
Cirurgia plástica do perineo (ru
turas)
:ASSISTENCIA AO PARTO E Oí'E ..

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová
rios, hipopise, etc.)
Disturbios [I'erv.osos - Esterilidade
-_ Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - TeJ.
1.461
Hesid, R. 7 de Setembro - Edif.

Cruz e Souza - Tel, 846.

Dr. Newton D'Avila
Operações - Vias Urinãria. _

Doenças dos intestinos, réto, anua e
Hemorroidas. Tratamento da colite

amebiaaa,
Fisioterapia - Infra Vermelbo.

Consulta, Vitor Meireles, 23. Atende
.mriamente ã. 11,30 brs. e ã tarde,da. 16 hrs. em diante Residência'
Vida! Ramos. n. 66 - Fone 1.667

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 Uri�árias - Rins - Co:ação DIREÇAO:
- Pulmoes - Estornago - Ftgado Amélia r.l PigOZZi

Tratamento da Tuberculose
Pulmonar

Radiologia Clínica' (Raios X)
Eletrocardiografia -,Ondas Curtas

Indutotermia Eletro Cirurgia
Ultra-Violeta - Infra-Vermelho

Consultório e residência:
Praça Pereira e Oliveira (atráz do

Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.

Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6
_ Fone 841. FLORIANóPOLIS
--------- -_. ---

'�1t DR. A. SANTAELA
r-Wf (Formado . pela Faculdade Nacio'

>
...

i3 nal de Medicina da Universidade
/( do Brasil)
'.

Médico por concurso da Asslstên-
cla a.. Psicopatas do Distrito

,

Federal
Ex-interno dr Hospital P,,_;qulã
trico e Mauicômio Judiciario

da Capital Federal
Ex-interno da santa Casa de Mi,
sericórdla do Rio de Janeiro
CLÍNICA MÉDJCA - DOENÇAS

Nl!."RVOSAS
Consultório: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
.

Residência: Rua Alvaro de car
valho, 70.

Das 15 .as 18 horas
Telefone:

Consultório - 1.208.
Residência - 1.305.

-

Dr. M. S. Cavalcanti
C1inica exclusivamente de criança.

Rua Saldanha Marinho. 10
Telefone M. 732

Dr. Mário Wendh.lIlea
Cllnica médica de adultos e criança.

Consultório - Trajano. 29
Telef. M. 769

Consulta das 4 ás 6 har,.,
Residência: Felipe Schmidt n. 38.

·Telef. 812
�----------------------------------

IV.
S. deseja cooperar na grande obra social de recuperação

dos mendigos? Apresente sua idéia ou'ofef6l;a seus' serviços, dei
xando seu nome na lista de Voluntários da Ação Social Uatari
Dense, em poder desta r,edação.

Dr. Roldão Consom
CIRURGIA GERAL - ALTA CI.
RURGA - MOL�STIAS DE sp;.

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi

cina da Universidade de São Paulo,
onde foi .assistente por vários anos do
Serviço Cirúrgico do Prof. Alipio

. Correia Neto
Cirurgia do estômago e vias circula
res, intestino! delgado e grosso, tiroi.
de, rins, próstata, bexiga, utero,

ovãrios e trompas. Varicocele, hidro
cele, varizes e Bernas.

,

Consultas: Das 3 ás 5 horas, à rua
Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa

Paraíso), Telef. 1.598
Residência: Rua Esteves Junior, 17i1;·

Telef. M. 764

Dr. Paulo Fontes
Clínico e operador

Consultório: Rua Vitor Meireles, 26.
Telefone: 1.405

Consultas das 1.0 ás 12 e da! 1. iii
15 hrs, Residência: Rua Blumeaan,

22. - Telefone: 1.620

�

Representações
FIRMA IDÓNEA, ESTABELECIDA EM SÃO RAULO (CAPITAL)

,

HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA 01il.DEM.

RESPOSTAS À CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

do Paraná

CHEFE DE ESCRl'l'óRlO
Conhecedor de todos os servi.

ços de escritorio procura coloca

ção na Capital ou uo Interior- -

Cartas. para"CHEFE", Rua Vidal
Ramos, 52 - NESTA.

.�_ .. ,_. _ ..--,,,._-----

...................... i. ...

VENDE�SE
Vende-se finíssima sala de jan

tar em estilo Renascença, inteira

mente trabalhada a mão e ainda
não usada. Tratar à Tua Saldanha
Marinho, 16.
......................................... "; ..

Guia
'Publica relação dos comerciantes e industriais com seus snde-

recoso
Cada guia é vendido acompanhado de um mapa rodoviário do

Paraná ti Santa Catarina.

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

B.OM NEGOCIO
para quem poseue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
certa de 10'/. BO ano com recebirnerita de juros mensais.

Informações nesta redação.

FI·

Dr. CLARNO G.
GALLEiTI

ADV·OG'ÀD O·
CrimQ .,

.

cível
COlnllt!.tul.çqo ds Sooiedndsli

NATURALIZAÇÕES
Titulol1 D'Clla�o.t6rioll

E.orU. -- Praça IS de Nov. 2�.
l0. ClDdor,

R••id. - Rua Tiradftntflll 47. IFONE -- 1468
!I=

DATaL
Correspondencla
Comercial

(onfere
'Diploma

Dr. Lindolfo li. G.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comdrcial .

COIUltituiçõe. de .ociodade.
e .erviço. coreluto., em geral.

Orgànizaçõ.. contabei•.
Regittro. e marCai, diepon'do,
no Rio, de corre.pondente.
Eaerit6rio: Rua Alvaro d.·

Carvalho. n. 43.
Da. 8 à.' 12 hora••

TeleEone 1494

Oficina Celeste

METODO:
Moderno e EUciente

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

gomar, Fogareiros, Esterilizadores e

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

RUA ALVARO DE CARVIU.HO. 65

Parc c's pessoas de fino
paladar Café Otto é

.em par.

�---------------r------�--�'��-------------

TINTURARIA CRUZEIRO
Tiradentes 44:

LAVA e TINGE HOUPAS
Reforma . chcpeos

Profissional cómpetente - Serviço rapido e garantido

•
' ii'

()__ Batalhão Barriga-Verde
foi constitlIido de catarlnenses
destemidos e o "Colégio Bar

riga-Verde", lIsará a mef'llllA
bandeira.

Ouçam diariamente, das 9 às 13 e das 17 às 22_ftoras

RBDIO TUBA' IVO ·9
1530 kilocielos ondas médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA
,-----_.__.....

SEOE SaCIA\.:

PO�TO ALEGRE

. RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.o 68 1.° ANDAR

CAIXA POSTAL. 583 • TELEFONE 6640 • raÊGRAMAS: .I'ROTECTORA.

Agencia Geral para 8t8. Catarin,a
Rua Felipe Schmidt, 22 - Sob.

C'aixã posral. 69 '- Tel. "Protectora'" - FLORIANOPOLIS

REEMBOLSO POSTAL
Para casemíras, ,linlhos, brins, etc. precisa-se representante,

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

Registios de DiploDlas
DIPLOMADOS POR ESCOLAS LIVRES: (Superior) - Nos têrmoR

do Projeto 521.B/47, deverão reauerer a validação dos &eus diplomas
no prazo de 90 dias.

DIPLOMADOS POR ESCOLAS LIVRES: (Comércio) - Nos têr·
'mos do Pr.ojeto 520/47, poderão registrar os seus diplomas.

REGISTROS DE PROFESSORES: Deverão requerer· a substiutiCão
dos seus registros provisórios por definitivos.

PROFISSIONAIS ESTRANGEIROS: De acôrdo com o Parecer 22i
do Consult9r Jurídico, podem registrar os seus diplomas.

DENTISTAS ESTAPUAIS: Podem valiar seus diplomas.
TRA'RAMOS DE QUALQUER ASSUNTO REFERENTE 4'0 ENSINO

BUREAU UNIVERSITÁRIO
Av. Altª. Barroso, 11, 10 andar - GxiiXa Postal 3.932 - Rio

Direção do DR. PEDRO OLAVO DE MENEZES

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ia Assembléia Legislativa
�oDgratnla�ões ao Estado de Sergipe

Em defesa da indústria madeireira :a�:!�d:om-
Importante dis'curso do· deputado cata

rlneose Joaquim', Fiuza Ramos
goelar livremente em libras afetou
não só as vendas para a Inglaterra
como as remessas para. os vai ros

países da área do ester-lino.
.

Essas interrupções sucessrvas

nas exportações de compensados
conduziram a indústria à sltua.çao
atual de quasi completa parahza
ção da sua atividade.
Continua na 3a. pág

O ilustre deputado Joaquim Fiu
za Ramos, da bancada do P. D. S.
catarinense, proferiu, na sessão de
8 do corrente da Câmara Federal, o
seguinte discurso:
Senhor presidente,
Há poucos dias, tive ensejo de

acompanhar uma comissão de pro
dutores de madeira dos Estados
do Sul do pais, numa audiência em

que foram recebidos pelo sr. Mi
nistro da Fazenda, ali .levados pelo
Presidente do Instituto Nacional
do Pinho.
Essa visita dos industriais suli

nos àquele titular prendia-se a as

sunto de extrema gravidade, 'que
póde ser aferida pela presc!�ça,
junto aos madeireiros, do sr. "l�e
Presidente da República, do sr, !:rO
vernador do Estado do Parana e

dos representantes dos :'ovcrr�<?sde São Paulo, Santa Catarina e J.lO
Grande do Sul.
Tratava-se de pleitear [unto ao

sr. Corrêa e Castro a adoção de
medidas capazes de jugular a crise
armada com a 'brusca susnensao
das importações argentinas de ma

deiras oriundas do Brasil e 11 de
mora, na retomada das cornpr.ts
em nosso país, por parte das 113-

ções européias, tradicionais COIl";U

midores do nosso produto.
Em agôsto de 1946, exercia cu ..1

Presidência do Instituto Nacional
do Pinho, quando foi determinada
a proibição das exportações dê ma

deira de todos os tipos.
Fiz vêr, naquela época, às auto

ridades competentes o desacerto
dessa providência que teria, .como
ainda hoje está tendo, desastrosas
consequências para a economia na

cional.
A indústria nacional de madeira

compensada nascera e se desenvol
vera no Brasil, durante a guerra,
favorecida pelas. circunstâncias
que, então, afastavam dos merca

dos, notadamente dêste hemisfério,
os similares de procedência euro

péia.
A República Argentina recebia,

até então, em madeira laminada,
20% do volume dos compensados
que importava do. nosso país e

constituia o único mercado regu
lar aberto às nossas entregas de
madeira serrada.
Havia um acôrdo, não escrito,

mas tácito, pelo qual a Bepública
vizinha se satisfazia em manter
uma indústria cuja capacidade de
produção não poderia ultrapassar
da quinta parte da madeira ('011'

pensada adquirida no Brasil.
Êsse "modus vivendi" colocava

os negócios de madeira compensa
da com a Hepúblíca Argentina no

justo ponto de interseção dos inte
rêsses dos dois países, No que tora
à madeira serrada, vigorava o re

gime de cotas de exportação, cuio
total correspondia exatamente à
verdadeira capacidade de absorção
daquele mercado. As cotações se
mantinnam seguras, em benefício,
a um tempo, dos importadores ar

gentinos e dos exportado-os brasi
leiros,
A proibição da �xportação de

madeira, adotada em 1\)46, a des
peito dos reiterados alvitres e
apelos da classe madeireirn c a
própria autarquia encarregada de
disciplinar êsse setor da economia
nacional, fez com que os JJ!)SSOS
vizinhos do Prata decidissem li
bertar-se da dependência a que se
viam sujeitos, e criar. arrostando
todos os riscos, a SWl própria in
dústria de madeira compensa 1a e
iniciar o reflorestamento intensivo
das espécies daqui importadas.
Para estimulá-la, o Govêrno ar

gentino não mede sílCrifídos e,
conquanto possuindo arcabouço
precário e fontes de matéria pri·
ma insuficientes, é a indústria na
quele país auxiliada, por todos GS
meios e modos, não obstante II ine
xistência de condições de "italídu
de econômica.
Para qce se possa calcular as (.ti

ficuldades com que luta a industria
brasileira de compensados, basta
considerar qu� as exportaçõe3 (Iês
se produto para o mercado argen
tino cessaram, de todo, há dez me·
ses.

A Grã-Bretanha, há mais de l!'ll
ano, quebrou o ritmo de suas COll!
pras e a falta de divisas em doIares
bem assim a impossibilidade de Iie-

Presidiu a sessão de ontem o sr. Saulo

Ramús, acusando a fOlha de chamada 27

srs. representantes.
Aprovada a ata da última sessão, a Casa

teve ciência do expediente que constou

de ofícios e telegramas.
Cougvat.nl açêes a Ser-gtpe

Com a palavra, o sr, Biase Faraco, do

P. S'. D., referiu-se 'ao transcurso. ontem,
do l0 aniversário da promulgação da

Constituição do Estaüo de Sergipe, reque
fendo voto de regosíjo em ata por êsse

acontecimento, dando-se ciência da ho

menagem aos srs. Governador e Presiden
te da Assembléia daquele Estado, o que
foi aprovado. Em nome das bancadas ude
nista e petebista falaram, apoiando essa

proposição, os srs, Bulcão Vi"(1� e Braz
Alves.

Campo de pouso, ("'111 Lajes ""

O sr. Pinto de Arruda, do P. S. D. re

quer-eu fôsse designado o Presidente da
Câmara Munlcípal de Lajes para repre
sentar a Assembléia na solene tnauaura
ção do Campo de Pau '0. daquela cidade,
com o que concordou o Plenár ío.

"Telegrama de agradecimento
Após, o sr, Cid Ribas, do P. S. D" pas

sou a ler um artigo do diretor-gerente do

jornal "Diário da Tarde", de Passo .B',

do, e,11 que é transcrito o discurso pro
ferido, no Senado Federal, pelo sr. S�
nadar Ivo d'Aquino, combatendo repor
tagem publicada pelo "Diár lo de Not.í
elas". de Pôrto Alegre, sobre Chapecó,
reportagem essa que mereceu repulsa de

quantos conhecem a gente laboriosa e

boa daquela zona catartnense. À vist.a
dos propósttos do diretor daquele jornal,
que são os ele esclarecer, em defesa, os

argumentos do articulista do "Diário' de

Notícias", o orador requereu se lhe tele-

Hoje, no passado,
A data de hoje recorda-nos que:
- em 1661, o povo do Pará,

amotinado, prendeu e expulsou os

jesuitas, e entre ôsíes o célebre
Pde. Antônio Vieira;
- em 1748, foi mandada edifi

car a :Vlatriz, nesta então Dester

ro, por provisâo do Conselho ul

tramar íno:
- em 1823, o Gabinete de José

Joaquim Canteiro de Campos
(Marquês de Caravelas), sucedeu
ao de José Bonifácio, passando a

denunciar-se a instabilidade poli
tica que caraoterizou o reinado de
D. P·edl·6 I;
- em 1866, em consequência de

ferimentos recebidos em combate,
felecep no Hospital de Corrientes,
o bravo Coronel Manuel José Ma
ehado da Costa (catarinense) , ín;

trépido comandante do 31° Bata
I}hão de Voluntários da Pátria;
- em 1867, o General Portinha

reconheceu o Passo de Candelá
ria, no ,Paraná, sendo -obrigada a

Artilharia paraguaia. do General
Nunez a a,bando-nar sua posição;
- em 1882, foi inaugtIrada, no

Rio de Janeiro, a Associação Orpe
rária "Vicente de Carvalho";
- em 1893, os ,partidários dos

drs. IHerciIio Luz e Genuino Vi-·
-daI, fizeram retroceder a fôrça
policial mandada á Tijucas com o

'fim de repor a Câmara;
- em 1945, .faleceu nesta capital

O sr. Antônio Lopes de Mes'quita,
membro de

tradiC.ional familia Icatarinense.
André Nllo Tadasco .

grafasse, agradecendo a valiosa colabo
ração prestada, à bem da verdade, ao povo
ordeiro de Chapecó, com o que a oasa

concordou, unãnimemente
..

A seguir, não havendo matéria e nem

oradores na Ordem do Dia. foi suspensa
a sessão e outra marcada para a próxima
segunda-feira, à hora regimental.

Nazira Mansur

A data de hoje é assás grata à
nossa sociedade por ocorrer nela
o aniversário natalícto da srta.
Nazua Mansur, nosso querido 1'0-

xí nol, que a melodiosa voz e irra

diante simpatia, - encantos ·que
lhe dão graça peculiar -, alia in

vulgar inteligência e um grande
coração 'sempre aberto á prática do
bem.
Por tôdas essas excepcionais

qualidades que lhe exornam o es

pirito, o querido soprano que ho

je conta mais uma primavera, faz

jús ás significativas homenagens,
que sem dúvida lhe tributarão os

numerosos f'ans, ás quais nos asso�

cíamos respeitosa e afetuosamente.
_ ". _

_.._w _
.

Perda de . título
Extraviou-se um título da Alian

ça da Baía Capitalização S. A., do

valor de 'Cr$ 12.000,00 (doze mil

cruzeiros}; de n. de ordem 92.474,
e n. de sorteio 09.079, emitido pe
la Agêncía Emissora do RiO de Ja

neiro, em outubro de 1942, per
tencente ao sr, Antônio Júlio da

Silva, residente ·na cidade de !ta

jaí, o ·qual declara nulo e vai re

querer a respectiva segunda via.'

F,lorianópolís, 15 de julho de
1948.
_._ _ _._ _ _.._ _ _ ....,

AVISO
DR. NEWTON D'ÁVILA

Reassumiu a clínica.

Tel-Aviv, 16 (U. P.) - Aviões
israelitas bombardearam instala

ções militares no Cairo e bases.
egípcias próximas á fronteira en-·

ire a Palestina e o Egito.
O comunicado oficial a respeito'

diz que o número de bombas des-

pejado sôbre o Cairo foi o maíor-:
até agora descarregado sobre
qualquer localidade árabe.

Palácio do Govêrno

••...•.•....•...•....•...•••

Õ Governador do Estado recebeu o seguinte telegrama:
Apraz-me transrnifir a V. Excia. .as congratulações aprovadas pelar.

Assebléia Geral do Conselho Nacional de- Geografia' e deste Instituto.,
em reunião de hoje, por motivo da declaração feita à imprensa desta

Capital pelo professor Robert King Hall, da Universidade de Columbia.,
acêrca da surpreendente assimilação do elemento estrangeiro nesse

Estado. Saudações atenciosas. (a) José Carlos de Macedo Soares.,
Presidente cio I. B. ·G. E."

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
o Escritório do Partido Social Democrático, a rua Felipe
N� 42, atende aos seus correligionatios para qualificação

das 9 ás 12, e das 14 ás 17 heras todos os dias

Schimidt·;<
eleítoraís

CURITIBA T.EUCRAMA: PROSE9RAS

o terceiro churrasco
da saudade

Os ex-alunos dos padres Jesuí
tas realizarão no dia 25 do cor

rente, 11a chácara do Colégio Ca ta

rinense, o terceiro .. ehurrasco da
Saudade ", resta de confraterniza
ção e amizade quê, ano para ano,
vai crescendo em imporLância Sfl-'

ciaI.
Como habitualmente, há varras

listas de adesão nas redações dos
jornais, na Livraria Moderna e

em mãos cios Ipromotores, sem la
lar na "lista-monstro" a c-argo do
revmo. padre. Alvino Bel'Loldo Seis toneladasBraun, S. J.

• _

_ Des�a festa podem participar por aVia0nao .so os ex-alunos dos padres i Nova York, 16 (U. P.) JuanJesuitas, com� q_uanto� .fora de
Trippe, presidente da Pan Ameríqualquer convicçao relígíosa a�- can Airways, declarou aos acionismirem a sua grande abra pedago- tas reunidos na convenção anual.-_gíca no Brasil.

�_-=_-:=-_..._.... que a ernprêsa espera contar com

Um·<I�dl·;;�lrp'ulo de 10 aviões de carga, dentro cios pró-
tltJ xímos 3 mêses, para o serviço da

H.·tler O agrossor América Latina, triplicando assim ..

U o serviço de carga, atualmente pres-

de Togll·a1t·. tado pela Pan American, aos pai-·
ses do sul. Acrescentou que cada.

ROlua;'"'''nr. (U. P.) - Informa-se.
um dêsses aviões poderá transpor

que o agressor de Togliatti foi tar umas 6 toneladas de carga.transferido para o presídio de
Roma.

PASTA DENTAL
ROBINSON

••• , ••• " •••••• oi ••

.'

Stalin indignou-seA policia disse que a pequena
valise do criminoso continha um

exemplar de livros de Hitler, in
titulado "Minha luta".

Londres, 16 (U. P:) - Diz-se que"
Stalin ficou "indignado" com a ten-

R
/ tativa de assassinato sofrida pelo-ecrutamento mlli� lideI' comunista italiano PalmiN

t
· Togliatti. A

.

emissora soviética
ar norte-amerlcàno anunciou que Stalin enviou a se-'

Washington, 16 (V. A.) - O exér- {,'Uinte mensagem ao Partido Comu-
cito, a marinha, a aviaçã'O e os fu- nista italiano: "O Comitê Central'.
zileiros navais começárão na pró- do Partido Comunista da Uniã'O So-'
xima quarta·fe�ra o recrutamento viética sentiu-se indignado com êste
dos jovens de dezoito anos, para o atentado provocado pela 'escoria da'
serviço militar de um ano nos Esta- humanidade contra a vida do orien- .

dos Unidos, segundo anunciou o Se- ta,l101' da classe operária e de tôdas
cretárió .da Defesa Nacional, sr. Ja- as massas trabalhadoras da Itália"",.
mes; Forrestal, acrescentando. que o nosso querido camarada Togliat-·
as fôrç:l,s armadas deverão recrutar ti". O órgão central do P. C. sovié-
161.000 homens naquela _idade. Por' tico lamenta que os companheiros �

outro lado ainda não foi· fixada a do camarada Togliatti não tenham:
data para a chamada dQs homens podido protegê-lo contra êste infa-·-
de 19 a 25 anos. me ataque ttaiçoeiro'\

FRECHANDO •••

O concurso que ontem abrimos nesta secção está encer

rado. E a promessa de premiarmos com uma assinatura d'O
ESTADO está cancelada. Nada feito! Pensaramos fazer um test
dificil aos nossos leitores.e fizemos grossa' asneira . .:É que até
às 15 horas de ontem haviamos recebido 117 respostas ao que
sito formulado. E todas rigorosamente exatas. Sem a falha de'
uma só, as 117 apontavam como único autor possível daquelas
despudoradas afirmações o seu autor verdadeiro: o sr. Afonso>
Wanderley Juniór.

Assim não é possível fazer concurso!
Guilherme Tal

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


