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LSólida a situação econômico
�

Y

financeira de S. Catarina
i'

Declaracões do dr. João David F.' Lima.
ilustre Secretário 'da Fazenda, ao

,jornal carioca «O Globo»
,

".

'Ü conceituado jornal "O Glo-, de seus balanços, O cresoimento da

bo ", do Rio, publicou, em sua edi- sua receita tem sido vertiglonoso,
cão de 22 do corrente, oportunas notadamente no último biénio, em

declarações elo ilustre Secretário que a arrecadação cresceu ele apro

da Fazenda do nosso Estado, SI'. ximadamente 90%. Nos quadros

O delI'. João Daví Ferreira Lima -e tributarias do Estado, há que a

S namora os que abaixo transcrevemos. Diz o jor- centuar a imporl.anoia do ímpos-

dovem r ...."olber-so nal carioca: "Havendo chegado a to sobre vendas e 'Consignações,
lU V\I vesta capital, para tratar de assun- que,' em dois anos, ascendeu da

·

d tos de interesse do Estado e reta- casa dos quarenta milhões para
, HEITOR MONIZ mais ce o cionados com a sua pasta" o Sr. 105 rnibhões, quanto deverá render

A inauguração da no\'ff séde dOI do P. S, D, revestia-sr dessa alta
P CID' DE DO 8,\,1 V ADOR 26 João Davi Ferreira Lima, Se- no exercicio corrente. Frisou que

. S, D. tornou-se um aconteoírnen- expressão e assim devia ser consi- -"- , - -'" ,

to de transc.endental importância dera da, Eis que o presidente, dan- (UP) 1- A pól ícia determinou oi-etário da Fazenda de Santa Ca- tal aumento da receita se verifi-
pohtíea, pela categoria elas pessoas do uma prova de apoio aos antigos que; a partir das vinte e, uma no- tar ina, fomos iprocurá-lo a fim de cou em função, não do aumento
l)I'e�entes e o vulto dos discursos oompanhei ros, transcendia nessa ,., d colher impr-essões sobre a admi- de trrbutos, mas do surto extraor-/ f r ras, ellaflamenLC, os namora os .��-

que oram a I pronunoiados. - atiluele numa demonstração de ní stração daquela unidade rede- dinário de progresso da economiaNa saudação -dirigida ao presi- aprêço às próprias instituições de- não poderão mais permanecer lias

dente da República aludiu o, Sr,' mocrãtícas. bancos dos jardins e praças púhli- raliva. catarinense e principaâmente da

Nerêu Ramos à tradição pres iden- No ,seu apradecimenlo o general Professor catedrático de Cien- completa e original reforma do

cJah�ta ame�iCana segupdo, a qual a Dutra recordou com oportunidade
cas.

cia das Finanças, da Faculdade de serviço de fiscalização fazendaria
eleição presidencial investe o can- aos antigos combatentes do PSD os Dí reito elo 'Estado, e ocupando a levado a efeito, na sua gestão, quedídato :'Ítorioso simultaneamen� d_ias -rnernoráveís de 1945. E refe- -

pasta das Finanças, desde-a inter- reduziu de muito a grande sone-TIa chef'ía do Estado e na lideran- r-indo-se aos esforços dispend idos, J I' t dOdça do partido, Nos regimes parla- pôde acentuar: orna IS a agre I o ventaria Udo Deeke, ninguem me- gação 'de impostos, até então ve-

mentares o primeiro mag-istrado "Que êles tem valeram, demons- lho r do que ele para falar das ríf'icada.
I - � SAN'fOS, 26 (T'P) - Contínúa(� �açaQ, e os chefes de govêrno tr a-o inequivocamente o pronuncia- coisas de Santa Catarina,
sao igualmente escolhidns entre 05 mente do povo hraaileino elegeu- recolhido ao leito o [ornalista De-

ti SERVIÇO DE FISC.A,LIZAÇÃOmais destacados líderes partidá- do o vosso candidato à presidên-, ner, diretor dos jornais "A Hora" Da palestra que mau lve1110S

rios. c,ia, d,a, República e tornando ma-'e "O Esporte", que foi vítima du- com S, ,S" por quem ,fomos cordi- OH.GA�[ZADO
, democrací tI' hid Ih o rpor Xesta altura, ,S, S" assinalou
h emocracia Sê exerce é atra- jorn arro, nos COlyOS I�gislativos l'ma agressão há dias, a mente rece I os, co em S L 'i

vés dos partidos, Cada um escolhe naCIOnaIS, o Partido SOCIal Demo- tunas impressões. que sua ação é orientada pelo
Iiv remente a agremiação a que de- cráUco"," t 1 ptincip io de que, via de regra,Inicialmen e, esc areceu que,seja pertencer e a ausência dessa Naqueles dias de 1945, o general

j
aumentar a receita não deve ser

I alem de outros assuntos, veio aesco ha deve ser interpretada co- Dutra f,oi bem a alma ,e o coração 'dr) 'I}aís na-o há mais "facções a só majorar tributos, mas, eprin-mo ma d
'-

f d t d D PSD à esla capital para receber 6.444 �

, 11 ci, ermssao que se az ao ,o,par 1 o, eve o ' '," , teria- servico de exped ierltes transito _

ú

'I t d d " - -

d 'Q S I B 'I
- cipalmente, organizar a máquinamais e emen ar os everes CIV1- cidade, ao trabal�o ..e a coragem de rios"; mas "par-tidos constítucio- ações a ismpresa U rasi ena

cos, qual seja o dever de paríici- Du!;:a ter ·sobr�vI vido e se lmp�s- Dais, destinados à realização, de de Eletricidade S. A" cuja trans- í'iscalizadora. Santa Catarina já é
par da formação jurídica e pol íti- to, JJoram os �I�S de sua revelação convivência cívica", Dentro dêsse ferencia para o Estado foi, recen- bem o exemplo dessa assertíva.
-ea do Estado, Trava-se a luta no c,Gmo chefe ,CI,vI] de unola grande ql',ardl'O, o P, c<,,' D" como disse o )<,e- Falou (;01'0 entusiasmo das refor-terre o d t'd d l-t í

i"l � temente, autol'izada por lei federal, n os par lOS, presumindo- Jorna a po I iCa e c VICa, Houve nel'al Dutra, "representa indisou- mas ,já feitas' em varias serviçosS2 que os mesmos ll1diquem para os n?o�entos r,m, que o P, S, D, pare- tl'\'e\n1enle o componente de maior e ainda para tratar do anmenlo,
7)0- tos nlaI' reI t d I t t f t E t d da �ua })asta, dentre as quais des-�:' s evan es as, suas pel'- Cla Irl'eme lave men e ragado Dela ponderação no j6go das forças de- do ' inanciamen o que o "S a o

tlDlJa!ldades ele maJOr valImento, O voragem, Houve ll1stantes em que mocráticas." e com "a ampliação do mantem com a Sul ..\.mérica Ca- tacou: a da Contadoria Geral, da

p�rtIdo qt�� ?bteve ,a, maioria ad- ser pessed,is,ta era ser heróico, Du- �r�dil.o" que o povo brasiJ.eiro lhe pitalização S. A" para a insLala- Junta qomercial, do Montepio elo
.qure o dn eIto legILlmO de gover- tra assumIU o comando supremo e tem concedielo "em todas as elei- Estado e a meoanização da Cont.a.naI', ob,ser,vados com h,onestid,aele o I conduzIU, .0 p,artidO à vitória, çü'e� l'eaII'zadas" adqlll'l'e "dI'I'el'to," ç:ão ele água e e�goto nas princi-
seu ]1IOg dA."

- - ,

'd I d'" C t' lJiTidade do Tesouro, em vias dtl
,

1 ama, a sua I eologla, os I
,

S eXlgcnClaS_decorrente, dos in- s6bre o futuro", pms \}] a( es e :,anta a arma,

CO�1Pl ?mISSO� to_mado_s, as pro�es"l t�l'esses da naç�?, 0eclaJ.'ou em seu Nesta bora

dj definições
neces- Esses tr'abalhos, que 'estão sendo se ulUinaI' com as máJquinas jà

,sas feItas à naçao, Nao menos

lm-,
dIscurso o presH.fünLe, concorreram sárias o PSI) e lfrenlou galharLla- G'xecutados por firma' esprcializa- adquiridas,

po:'tan.te na engrenagem . e.,tatal para a fÓJ:mbla �e apaziguamento �t1él;f e' a j)]'(;,va d:' unidade e da 00e- da, viío em pleno andamento" de� I

,orn;-:�e o papel �es:rva90 ao� par- � �olel:âl:cla Sf!gUJ;:ia 1)elo govêl'DO I'tl1cj�, C p, ;-\, n, é'-llo.lp í) que fpi
.

SúUJH' SlTUAÇAO EUONUJ\.llGA���o:'r:\ qllJ���:" o po'\ o ,nc�o \[lll1S

Pll-,
ué�de� �

�U8.,
vr'S_�P , rsl v� pi'rém, 6e HP

4.::-1,:
uma j',Jl'\.a

,Que
lutn p,eIa vender bel' juauguI'aJas ainda este

_,g" <. I'hilO, <;1,e Cl!l'lgIl', �\ oj}osF' fez, fl'lsOU () general DlUra, "sem ororn} Coollstitu(;ÍOJúl e pela flemo- 'ano, a nõva adutorct de Ftorianó- :'\0 'que tang-e ao selor econômi�

���t/�z �a �JohbC�, o qlfe ,cabe na qllf:br,� da ,solldart,edade partidária, Cl"acia. E tal como 'ápós o 29 de ou- polis e iniciadas as das cidades de .00, afirmou ser Santa ·Catarina um
J ,ç pr �n�otOI l� publiCa, FIS-' que \<lllculà a açao dos que emel'- tuuro refaz-se vigorosamente de Itajaí, Tubarão e Lajes. Deverão Estado feliz, sem graves proble
���l:,:Z�)�U��mIl1Istraçao, comba! e os ��:�, dos pronUijoiamentos eleito� suas �iVel'lgênciaSt para afirrl�alr dde ainda rec8lber idêntico beneficio, mas e maiores percalços, ,por isso

ntan€Jra e oquen l' fi. sua unlc a e,

I que sua conomia não se apoiaO general DuLra, assinalou o; Sr As duas importantes orações de Eis como êle se prepara pai'a sair alem de outras, as cidades de Joa-
"

,e
"

.

Nereu Ramos, mantendo sempro quinta-feira, a do presidente e a da Convenção Nacional mais for- çaba, MaJra, Laguna, Rio do Sul, numa só fonte de IIqueza mas na

"a alta dignidade de presidente de do vice-presidente da Repúblioa, talecido, mais coeso, mais presti- São FranGisco e Joinville, sua variegada produ(:ão a'gri01a -

todos os brasileiros", tem clemons- eseapando ao trivial e ao protoco- gia<;lo, ondc se vai firmando a do trigo,
traclo em 'todas as circunstâncias lar, veram r;ontribnir imensamen� O qae se passou ante-dntem pre- SALDOS ORÇAMENTAHIOS já na casa das 84 mil toneladas em
lIma ,exata oompreensão da tarela te para fazer cessar, paI' aí a fora, julg'a o reslo, O, l}OVO que ádmira

f'd " I 't
-

d d 'N
A Eln "ontl'nuaça-o sall'entoll a I'n 1917 - pastorH, extrativa e manu-

que cabe aos par 1 os oomo ·e e· a agi açao a' em,agogIa. "ereu as atitudes cla.ras ê as posições de- ,'V ,
.-

menLos essenciais à vida e à alivi- proclamou, entre os aplausos de to- finidas Coam dig'nidade há de ter vejavel situação financeira daque- fatureira, Como decorrencia natu
.dade democrátioas", "entidades ele d?s, que o general _Dutra "é a voz apreciadq a elevação �.a franque- la unidade federativa, que, desde ral dessa 'sÓli<cla e privilegiada' si-
di]'eito público" dignas de &cr "de· VIva e alta do partIdo na suprema za que dominaram na saudação' do o Governo Nereu Ra�os, vem tuação econômica, as finanças es-
vjrlamente consideradas pelos po- magistratura do país", O general Sr', Nerêu Ramos e na resposta do " ' ,

dderes eonstitucionais", A própria Dutra declarou com firmeza e con- general Eurico Dutra. apresentando ,1l1vanavelmenLe, sal-I taduaIs
ate bem pouco dirigi as

{lresença do general Dutra na sécJ.e ci�ão que na atual vida partidária. ("A Noite", de 17 do corrente) Elos disponiveis no encerramento Continua na 3a, pág
SentaClo á HeJntnytun, penso em eSGrever para Floria- ! �•••oc M ,ve se realizar em olaro escuro.

nópolis. A banda azul da fita está. gasta, mal fixa as letras •

ESCREVENDO EM _AZUL
ti E,stá ai, para amostra êsse filme policial de Jouvet,

no papel. Terei que ctizer as min.has coisas em vermelho. ::
...._.......

'

••

'

..._••••••"
Um crime em, Paris, A côr seria um 'ahsurdo nele. Todavia

O le,itor verá apenas os tipos negros do jornal. E isto o filme é al'tisti'camente cinematográfico. A música do fun-
ii um bem. Porque eu desejava escrever para Florianópo- do, substitui o colorido. E o preto e branco, o jogo de�
lis, em azul.

, sombras e luz, em ângulos simples de fotografia, ,expri-
A velha cidade olhando o continente; um �onho do J, Roberto Moreira mem mlJito mais que os artifícios dos filtros de côr,

:p�ssado diante do pres,ente; recanLo ele cismas. Saudade Crime em Pa'l'is não é, porém, .ao ver dos cineastas
de Florianópolis! cheira o petisco e não pode mordê-lo. Nem cinema, nem os ram ao lhe atri.buirem o ,primeiro prêmiQ.._no festival bie..:

Por isso, O começo dêstes artigos mensais, em que hu- concertos, as tocatas do célebre violinista, eu apreciei. nal de 1947.
mildeme'nte confesso a mInha ingratidão á boa Terra, que Entretanto, a vida de Paganini pode ter sido um as- Depois de assistir a q.uase perfeição ·estéti'ca que foi
tanto me deu. Talvez que assim, nestas palavras simples, sunto cinematog'ráfico bom, Lanto quanto a música é Quai des Bl'u.mes, há ,poucos dias, ,em repl'ise no incômo-
eu consiga ser menos ingrato. encantadoramente romântka e melodiosa. Tenho ouvido do e sufooante São Cm'los, o film de Jouvei parece menos

Um dia, no salão nobre do Instituto ele �ducação, na minha. vitrola, o 'brilhante e difícil concerto em' ré, cinematográfico, ou, talvez, com 'muitos .jugares comuns
vOHlava na janela um pedaç:,o da baía, lalvez Q menos belo. que, Yeh.'J!.di Memthin gravoll para a RCA.. Victor. Mas o Darcy, um dos audaciosos que r·ealizaram o único
E, no entanto, carcaça enferrujada de velha embarcação cinema foi incapaz de me dar a música {Te Payanini, em- film nacional, que é 'Cinema, Uma aventura aos quarenta,
aLolada na praia, despertou o desejo de ouvir música. O bora tenha se yalido do mesmo Yehudi Mentthin.' anuncia que MonteÍ1'O Lobato, antes de morrer, havia-
armário de discos, sem nenlhuma ,esoolha, me deu logo a No cinema, a música é meio, como fundo. Prepara o assinado contrato com êle,' para filmar as histórias de'
encanecida músioa de ,Mozart - Um Peque/lO Serão Musi- espírito para, sequências, acompanha o' rítmo dos movi- Narbinho.

_

cal. No dia se�'uinte, A GA2íETA, o jornal de Jairo Calla- men(os cinematogTáficos, .faz-nos ouvir as cenas. Se Dm'cy tiv{)r os .recursos materiais necessá�ios,.
do, pu.blicava a minha' saudade de antig'os e inquieto·s ::;a- Um cineasta, meu amigo, contou a seguinte expel'i- êle e seus companheiro hão de ,fàzer coisa boa, Mont'eiro
Iões, onde manelarins preguioosos se embalav3lm ao som ê,ncia: assistir passagens do mme de William Die1't'erle, Lobato própri"O sentiu isso, ao recusar um -contrato com,
brilhoso e fútil do cravo e da viola. JUAREZ, em ,silêncio, sem o fundo musicaL A impossibi- Walt Dzsney, para fazê-lo Mm os Cineastas.

Também, agora, aqui no ,meu apartamento do, Gra- !idade fisionômica de Juarez perde a sua dramaficidade. E volto eu, novo, a Florianópqlis.
jaú, olhando a montanha, êsse desnunudo Bico de PalJa- É uma máscara morla, inexpressiva. Foi da biblioteca infantil do Grupo Escolar Dias Velho
gaio, surgiu-me, na conci,ência, o motivo azul das palavras Eu, por mim, fiz o contrário. Proêurei q gravação do CJue tirei as histórias .dr Narizinho e seus companheiros .

.que a Remington vai oarimbando no papel. arranjo musical que serviu de fundo ao ião discutido "leu filho levava-as para casa e, os -dois líamos, eu às
Um artig'o por mês eu ofereci ao amig-o, Sôbre arte. Retl'ato de Doriall Gtey, Apesar dos tons chopinianos que escondidas, a.quela,,; diabruras inteligentes de P'edrinho,

Para não perder' o contacto com Florianópolis.
'

há no arranjo, êsle, isolado do filme, me pareceu um Narizinho, Rabicó, ,Sa,})ug-osa e Emília.
Direi as novidades artísticas do Rio, Os pontos de vis- atentado à música de Chopin, Hoje ví no ,'lIlilbus, uma senhora e um velho com anel

ta que ,elas sug'e·rem, Principalmente música e cinema, as :.\las, voltando ao teatro, oonvém menoionar aqui ou- de advogado no dedo, a lerem as mesmas aventuras. Fa-
duas artes do ritmo, da Harmonia, da eterna novidade. Um tra experiência que Jizemos: assistir L'Arlésienne de Dau- zi,am pôse para lêr.
-pouco de literatura, igualmente, ponque é necessária, fa- dei. Prancamel11e nem ·esta forma ele aproveitamento da Queriam mostrar que estavam praticando ouisa sé-,
lalmente imposil..iva, ' música pelo teatro, convence, Artifioial, é pior do que a ria, recomendada pela .crítica de todos os jornais ·e de'

Jamais eu gostei de ópera, Aohei-a sempre (embora a ópera, porque pal'ece [.er sido um derivado desta. O crí- lôlas as revis�as: lêr os livrôs infantis de Lobaio, Ela,idéia me venha emprestada não sei de quem) a filha bas- tico do "Diário de Notícias" diz, citando Oscar Bie, que o com a A Reforma da Nat'uresa 'lÍtas mãos, e êle, com o Bo-,
tarda e sem beleza, de gêneros divergentes, melodrama é uma ópera disfarçada. ço do Marquês, , ,

No cinema, porém, a idéia antiga de representar com A. muita gente ag·rafJa. E o próprio crítico, que cita- Também vim para casa com uma vontade louca de
inúsi'ca, tornou-se possível, primeiro por.que a fotografia mos, elogia; afinal, o trabalho dos artistas fral1cese5 que lêr Narizillho, E me lembr.ei do tempo em .que fui diretor'movente joga com símboIos, que têm seus meios expres- representaram a peça Daudet. do Inst(tttlO de Educar:f'lo, das festas no Dias Velho, das'
sivos em idéias ,semelhantes ás musicais. De ópera também muita g-ente gosta. aulas com qnadl'inhos coloridos, que D, Irene desenhawl:

Mas isto não quer dizer que o cine!_l1a sejl! um meio Mas eH não sei lhe '"er a beleza estética. Aoho que no quadro Negro".
de exprpssão musicaL Embora me julgue bem um fanáti- Oscar Bie tem razão em dizer que se trata. de uma o.bra Havia um mLlndo de poesia na vida daquele 01'11])0.
co dos concertos, sinfànico.'. não sei encQntrar beleza nos de arte impos�í"el! Tmportantes ,garotos dil'igindo a cooperati"a, 'fazpndo
J'ilnlE'S, rujo tema são as comp-osições musicais de 11m au- Cinema (l música plJdem se completar, esta apl'nas teatro escola1', comandando batalhões, Os Pe!ll'Ín!hn, ""lo!', Por exemplo: o que \'Í a l'P.�pcilo ria "ida e obra de qual meio sono-ro; em todo caso, sempre mais que o colo- Narizinho .de Florianópolis",PU(J((nini, me deixou assim, com a sensação de quem rido benante de alguns filmes. O cinema pal'f'Ce que de- Hill, 19-7-'18.

J,
,� HAW ANTIGO DUlUO D. lU:N'I'A CATARINA

"fNürJ•• D. o.H.M, SmNEI NOOETI - Dlreto,r Dr. BmJENS DE A.RRUDA
Diretor de Redeção GUSTAVO NEVES
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GUSTAVO NEVES
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8'lQrDI CABRAl, DA 80...,,1
K..,resentan&e:

, A. S. LARA
'f:J.1hl i'lAm.ador Dantae, �lI ._ ...

a!mdar
J,lI'l ��·"2' _. Rio lie JtUlelr.

UUL CASAMAYOR
3...", l\"iIIH,e de Ollv.h:l'Io. 11 _

8� aad&!' .

.reL 1·'871 - Slo Pa....

Viacão Aérea
...

Horário
Seçunda-feira

PANAIR _:_ 9,40 - Norte
VARIG - 10,40 - Norte
PANAIR - 12,47 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

N@rbe

Terça-feira
CRUZEIRO DO SUL - 12,00

. Norte
VARIG - 12,30 - Sul

Q'UartUJ-feilra
PANAIR -

..9,40 - NOIlte
CRUZEIRO 00 SUL - :11,00

NOI'ta
.'VARIG - U,40,.- Norte
PANAIR - i2,47 - Sul

Quinta-feira
PANAIR -'6,50 - Núrt.e
PANAIR - 8,'30 - 'SU4
'VARIG -.1:i;30 - Sol
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

Norte
ORUZEIRO DO SUL - 15,39

!lo:}

Sezta-I!.i!:.&,

CRUZEIRO tiÓ -stf.t.. - 7,20'
Norte
PANAIR - B,48 - Norte
VARIG - 11,40, - Noct.:e

11 'PANAm - 12,,47 - Sul
Sábado ..

<Ii

. VARIG - 12,30 -'- Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

Nllrte
.

Domingo
PANAIR - 9,{0 - Norte

5Ul
CRWZEIRO DO SUL - 11,00
PANAIR 12,47 - Sul.

11te is 1'/1 C A P I T A L A R /I

QUINTA·FEIRA
Auto-·,\"ia.;âo .Catazínense

Alegre _ 6 horas.
Amo-Viação Cataeínense

_. {i horas.
Auto'V!ação CatarJnense

- 8 horas.

Auto:Vjaç:lo Catarlnense - Tubarão
- 6 boras.
Auto-Via9âO Catarinense - Laguna

- 6,ao horas.
�resso São Cristovão - Laguna -

7 haPas.
Emprêsa Glória _ Laguna - 6 1/.2

e 7 U2 horas. .

Expresso Brusquense - Bl'usque -

16 horas. ,/

A'uto-V1a<;lio ItaJIl1 - Itaja! - 111 ho
ras.

RáJpido Sul Brasileiro - Join'91le - Ae
5 e 14 horas.
Empresa SUl Oeste Uda - Xapec6 - és

- e horas.
. SEXTA·FEIRA

. RodOV'lárla Sul Brasil - POrto Alegre
- 3 horas. 0,60 g.
_���o Catari'I1ense OudtLba

VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de
Auto-Viação catar.lnense Jolnvfie t nÚ cm3 .

• - II horas.
·

Auto:Viação catflil'lnense - l..aJlana SóRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cm3.

-E����o Or1Stovão _ l.Ag\ln& ....;. VACIII!A CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cmª e frascos
·7 horas.· àe 1.60 cm3.

Auto-Viaçâo ltajat - ItaJa! - 16 ho- VACINA ANTI-RÃBICA� Ampolas de 5 cm3 e de 19 cm3 e frascosraso
· EX'Presso Brusq�ense Brusque' - de 100 cm3.

'

16 haras. '. • .

.

Rápido Sul Brasileiro - Joln!vU� -I
Dos dOIS ultImos, por serem os seus prazos de validez relativamen..b 5 e 14 hora6.:B� te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atenden.

_ A�t�;;:'!!:lio Catartnense Curttlba do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessarlO
Rápido' Sul Bras11elro - 'Jolnvile ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso-� g �:s.horas. luta garantia de atividade máxima.

.

Atftõl."(7'P.rclío CatarlIwnse -. Joinvtle. Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produto.s ve--6horas.
t

. ..

f.Auto·Viação Catarlnense _ Tubarlio ermarIOS de grande e icácia, como: Terneriína (Buco-Vacina contra
- 6 boras. diarréia infece10!'a dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra aExnrl>,Sso São Orlstóvlio - Laguna _
7 horas.

. Bouba- Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, et<). .... •. . ... ;: ....•.
14E�::.ro Brusquense - Brusque. - Quaisquer consultas' sôbre os nlesrríos, bem como sôbre as doença:>Auto·Viação ltajlll - ltajá.l � 13 ho. dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo ·Departa.raso

,

E�fsSO Brnsq!Uense - NOTa TreIIlto nento de Vererinária .

'"1:�re:gr�iÓr1il _ Lafl'l,lDa _ a 172 Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PI�HEIROS aten.
e 7 1/2.horas.

_ ... ..__
derá diretamente a todos OS pedidos de seus produtos, quando não en-
contrados na localidade de residência do solicitante.

InformaçÕes
Horario das empre
sas rodoviarias

SEGUNDA·FErRA
Expresso São CiStóvão - Laguna

7 horas.
.

.16 horas,
Auto-Viação Itaja! - ltaja.1 - 111 !lo.
Expresso DruSQuenee - Brusque -

eas.
. Expresso Brusquenss - Nova Tnlnto
- 16,30 horas.
Auto-vtação Catarinen.ae - JoinvUe I'- 6 horas.

Auto-víação Oatarínense - Curlt1ba ,.- 5 horas.
Rodoviária Sul-Beastl - Porto Alegre.

- 3 horas.
Riapido Sul-Brasüetro _. Jolnvl1c1

ãs õ e 14 horas.
TEiRÇA-FEtRA

Anto-Vlação Catarlnense - POrto Ale-
gre _ 6 horas. . I

Aut!{Vtaçã'o Oatarmense - Curitiba I- 5 bora€
Auto-Víação Catarinense _ JomvUe

- 6 noras.
.lOSINATURA8 Auto-Viação Catsrlnen.se - '1"lJbaTão

� Na. C"p!�bI1l -�p��{�s. São Cristóvão _ Laguna _

I :��........ Cr$ :::: 17 ::;�sa .

Glória - Laguna - 7� Il '"'-"_ ,. Cr"!!e

I"
6 Ih horas.

i.1, l{;:,-..r<A C!';
.

*:: leE�presso Brusquense - Brusque

-II"_' " '"
. uoras.

"""':' _••11111'0 av'llls•• ' ",.", ....,f> l A".to-Viação 1taja! - ltaJal - 15 ho-

IN.
'h&lIIrler .

raso
,

__
• � 101 Rápido Sul Brasileiro _ J.omvUe - u

•... • • • • • • • • • • • 'V&. .ef 5 e 14 horas.

I•

"'C#�r8 .••.• - . . Crt..... Ãuto.vlaçâ.?u�1!:rn= _ Curitiba

I =::���� =ii��=��VI�11i� 5 e 14 horas.
Oe .rtctaaü.· 13 .I� Expresso São Crlstovao - Laguna _

.,.ItDCAdos. nio oeirle 7 horas.

I lie...oh·ijM, ,Ex�esao Brusquense - BnlsqlU! -
, lO. "'I '" i 16 horas. .

... .. reç ..o fi o s. NiIJJt.IIi� Auto-Vlação Itajaí _ Itajaí _ 111 no-
•!tUba 5'lei.,. CGUeeltou ras,

l/ll!iiitid.ot! noa ert.t.M Expresso Brusquense - Nova Trento
.. - 16,30 horas. -

ullha""," Rodoviária Sul Brasil _ PôrtD .Alegre
, .......................--..-� ...�---..

- 3 horas.

POrf
CUr!tfJ>a

Joln'91le

•

o VALE D0 ITAJAl
Proeu.rem na A�lld.

Progresso,
LIVRARIA �3. LIVRARIA:

ROSA

Seu processo de naturalização
ainda não foi despachado?

Escreva <l'am de!llora ao Escritorio Juridico e Administrativo
Caixa Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando informações. Esse Es
eritorio se encarrega de acompanhar e requ'erer no Minist,ério da
JuS" a o que necessario for á sua concessão, bem como, de registrode dJploma, divórcio e novo casamento, certidão de nascimento e de

i �asamento de quaiquer parte po Paíz.
I
I

Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes
ctendo mais outros. beneficios de carater assistencial.

Representante em Florianópolis:
PEDRO NUNES

pessoais, conce-

. Rua,24 de Maio 801 (Estreito)

1
.

Sorteios mensais, mediante mensalidade de

inicial de Cr$ Iu.oo apenas,
Participação nos lucros

Cr$ 20,00 além da Jóia

I

OOMPANIIU ·�mAReA DA lAIA
"àt!& _ li?1 - �: II:. S I!,
Um1li1lDIOI m l�mAlnJPOD�

Cifre. do Balanco d. 19441

CAPITAL E RESERVAS'
Responlabilidatiet
Recéte
Ativo

«

•

O Credito Mutuo Predialc.oferece
aos seus "associados o melhor pla
no, no melhor sorteio, por Cr$ 5,ocs>"
mensais.

Telefone a esse' número e a bi...

cicleta da 'I'intu+arta Cruzeiro rÀp ...··_

damente h'á buscar seu terno.

R. 'I'iradentes,
I
44•.

o-.
Cr$

80.900.606,30
5.978:401.755.97

67.053.245..;30
142.116.603,80

Sinistrai pagol nOIl Cíltimol 10 "DOII

Reapontal:. ,lidedeli
98.687.816,30

• :76.736,401.306,20

�UA VOLUNTÁRIOS DA PÂTRI .... N.- ea . 1 .• ANDAR

c"'!"APO,.I ...�.�3· IUHONE6S<O· TELCGR".,,,,S: '''''OfECtORI''

Agencia Geral para S. Catarinilf
Rua Felipe Schmidt , 22--Sob.
C. Postal, 69· Tel. "Protetora»'

FLORIANOPOLIS
. , ..

'I SRS. ASSINANT,ES .

Reclamem imediata
mente . qu.alquer irre-

1 gu1arid'ade na entrega
1 de seus iorneee.

. ..

AI.uga-se
Linda e confortavel reei-

,. Diretorell
nr:;;Pamphilo dYUtra

.

Freire de Carvl!llbo. Dr' Francllco
de 'Sá. Anili�.llOrr.,: Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e Jo.� Abreu. �
�----------------------------'

Produtos V··eterlnarlOS·
O INSTITUTO PINHEIROS ___; (Caixa Postal, 163 - Florianópolis).

tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros
e Farmacêuticos, que está iniciando o lançamento de uma grande série
dêsses produtos.

Os primeiros já a venda, são:
SULFAGUANIDINA: Tubos de 10 e vidros de 100 comprimidos de

ARTIGOS PARA SORVETERIAS.

CASA DAS SORVETERIAS
Rlla Cantareira,"928 - S. Paulo

Pe�am lista
..,.,...-.-.-.-.-.-_..-.-.-.-_.........._-.._-...-_..-_-_-.-.-....-_....- ......_---.-_-_-,_-.-_-_-_-...._-_-_._-_.,

LO'ia �as
ESPECIALIZADA EM ARTIGOS PARA HOMENS

dencia, recentemente cons··

truida à rua Souee Feariça .

Tratar com o proprietariO'
à rua Blumanau fl. 68.
••• • • 11- .

FERIDAS. REUMATISMO E.

PLACAS SIFILITICAS

Elixir de' N�gue ira;
M.diaaçõo Cluxilial' no tratamento.

da .UlJi,
. .

OJeo . de I·Peixe
COMPRA-SE QUANTIDADE E.

PAGA-SE BOM PREÇO ... TRATAH.'�
Á EUA CONSELHEIRO .MAFR.\. 41,..
FLORIANóPOLIS - CAIXA POS
TAL í24�

o Batalhão Barriga-Verde.
foi constituido .de cat8.rlnense&
destem.!dQs e o "Colégio Bar
riga.Verde", usará a 'mesuurr
bandeira.

•••••••••••• v

Pracislas
Escritório recem organizadO,!.

precísa 'de "pracistas" para traba-
Iharem nesta cidade e n'o interior�_
com artigos de fáCIl venda, e com

boa margem de .lucro.
Informações á Praça 15 de No

vembro 22, '2° andar, das 8 .ás 12"

CHEFE DE ESCRITóRIO•

casemlres
Recebeu variado sortimento de casemiras nacionais e- inglesas

para homens e senhoras. Mantem permanente estoque de roupas feitas
para homens. Armarinho em geral - Capas, camisas, gravatas, pija
mas, chapéus, etc., tudo pelo menor preço da praça.

Faça uma visita à nossa Casa � verifique nossos preços e artigos.

/

Conhecedor de ludos os servi·

ços de escritorio procura coloca

ção na Capital ou uo interior. -

Cartas para"CHEFE", Rua VidaJ:
Ramos, 52 - NESTA.

PASTA ·FNTAI.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A ORQUESTRA JUVENIL DE. FLORIANOPOLlS, EM CONTINUAÇÃO AOS' SEUS FESTEJOS DE ANIVERSARIO, REALIZARA DIA 31 DO CORRENTE,
SABADO, UMA SOIRÉE. NO LIRA TENIS CLUBE, COM INICIO ÀS 21 HORAS. MESAS A VENDA .NA RELOJOARIA MORITZ AO PREÇO DE CR$

10,00

'DENENTE IVAN DENTICIE LI

NHAlRES E SENHORA,
Previsão do Tefllp'o, até 14 horas do

participam aos seus parentes e'
dia 27 :

amigos, o nascimento de sua filha

Só:.\'IA
na "Maiel'nidade São Sebastião".

Flpolis., 22 de julho de' )�J8
.

Vida eocial
ANIVERSÁRIOS

I
vcrsar iou-se a 25 últíruo o interes-

·DR. AÚGUSTO DE PAULA sante menino Mário Ernesto, filho

,A efeméride de ontem assina- rio nosso colega João Kuchne, in-
lou o aniversár io natalício cio teligente diretor de Atualidades e

.nosso distinto patrício dr. Augusto dc sua digna espôsa, exma. sr-a, d.
de Paula, operoso diretor do Hos- Elvira- Kuehne.
pital de Caridade. Pelo convite que gentilmente nos

,O ilustre aniversáriante que. foi feito para sua festinha í.ntíma
.sóbre s�r profissional competente ficamos muito gratos e, embora tar
e dedicado, é ainda, pela sua fi- díamente, auguramos ao travesso
nura,

.

um verdadeiro gentlernam,

I
�lário

Ernes,
to as melhores venturas.

-r-r-: atr-íbuos que lhe dão o mereci- _

"do destaque nos meios clinicas e CELICINA CAMPI .

.

.sociais do Estado, '- foi, ontem, Em Ttajai, na residência ele seu "e-

..alvo das mais sigrüfifuUvas 110- nitor sr. Orlando Campi, competente
menagens, ás q�àis, por justas, maestro da Orquestra Guarani, ser

nos associámos com verdadeiro jü- cada da estima de numerosos arni
.bilo. maestro da Orquestra Guarani, cer

guinhos "da melhor sociedade, feste
jou a 25 último, o seu aniversário
natalício, a graciosa senhorinha CÍ
lici.na Campi.
Formulando, á natalíciante votos

de felicidades, agradecernôs o gen
til convite que nos endereçou,

Dr. NER1W RAMOS FILHO
'Transcorre, nesta data) o aniver

.sário natalício do jovem advogado

.dr. Nerêu Ramos Filho, filho do
ilustre casal Nerêu Ramos e d. Bea
'triz Pederneiras Ramos.

Ao distinto aniversariante, que
-em nossa alta sociedade goza de

.gerais simpatias 'e conta" com nume

.rosos amigos, hoje não faltarão, por

.certo, demonstrações de estima, às

.quais juntamos com prazer as 110S- .

esas.

PARA A
SAÚDE E

A BELEZA
DOS OLHOS

Sra. LOURIVAL CAMARA
Na capital da República, onde

..atualmente reside, vê passar hoje o

.scu natalicio a exrna. sra. d . Júlia
Cardoso Câmara, virtuosa cspôsa
-do nõsso destacado conterrâneo [or
.nalista Lourival Câmara, alto fnn
cionario do Instituto Brasileiro de

.Geografia e Estatística.
ÀS homenagens que à distinta

-nataliciante forem prestadas pelo
'transcurso do feliz evento, nos as

sociamos respeitosa e praze ntcír-a
:mente.

-a cxma, sra. Donatilia dos Pas
sos Cardoso, digna esposa do sr.

João Capistrano Cardoso ;
-a exma. sra. d, Maria da Cruz,

digna espôsa do sr. Manoel Cruz ;

-a exma. sra. Epopéa 'Lima
Gl'ams digna espôsa do SI'. Ladis
lau Gl'am;,'� Iuncionár!o da Base

Aérea; ,

- o sr. Artur Pereir-a, próspero
comerciante em Cruzeiro;
- os jovens João Paulo Silveira

ele. Sousa, aplicado alnno elo Colégio
Catarinense, filho ,do sr. João S. de

SOllza e de d. Maria Ester S. de

Souza .

'Des. ALFREDO TROMPOWSKY
Def'lue, nesta data, o aniversário

natalício do sr.. dr. Alfredo Tr-em

powsky, desembargador aposentado.
O ilustre aniversariante, que por

largos anos exerceu com proficiên
cia e inteireza os mais altos cargos

. ·rla magistratura, conta em todo o

Estado com largo circulo do amigos
,c admiracÍores, que nesta dat� te

rão opol'tunidade de lhe �gnificar
,a estima e o apreço em que é tido.

A essas homenagens o "O ESTA
'DO" se associa jubilosamente.

� a gentil srta. Maria Wagner,
filha do sr. Manoel Wagner, comer
ciante em Aririú;
-a graciosa senhorinha .1 anclira,

filha do sr. Tito Pires;
-a encantadora \Tanda, dileta fi

lha do nosso prezado coestaduano

D. LUCi CALLADO sr. João Schneider, ,comandante do

A efeméride de hoje consigna o
"CarIo H,.gepcke"

.aniversário natalício da exma: sra.

,do Lgci Callado, digna espôsa do
nosso brilhante colega de impren
sa, acadêmico Lídio Martinho Cal
.lado.

A dama nataliciante, que a invul

.gares dotes de espírito alia um co

ração magnânimo, desfruta em a

nossa sociedade de invejável con

,C€Íto e ço.nta com numerosas rela

ções de amizade que nesta data lhe

prestarão sem dúvida _expressivaS!
JlOmenagens às quais nos associa-

NASCIMENTOS
Acha-se em festa o .lar do sr.

Francisco de Paula Vieira e de sua

espôs-a d. Décia Costa Vieira, en"

riql1ecido no. último Domingo, com

o nascimento de 'um robusto garoto
que recebeu o .nome cie Francisco de

Paula Vieira Filho .

Ao feliz casál e ao seu primeiro
varã� os nossos melbores votos de'.
felicidades.
....... -

..

DEMOCRATA CLUBE
'mos prazerosamente. Qltinta-feira, dia 29, haverá uma

reunião de Diretoria �o Democra

[.a Clube para resolver importan
tcs asmntos de urgente interesse

liHl'a a Sociedade, inclusive o pre-.

enchimento de diversas vagas. ii

BAILE
Dia 31, sábado, o Democrata Clu-

be oferecerá uma soírée a seus as- !>

saciados e exma�. famílias.

SERVIÇO DE METEOROLOGIA

Tempo- Pertnbado com chuvas e tro

\'oadas; Temperatura - Em declí

nio; Ventos - Do quadrante !>ul

frescos.Fazem anos hoje:
MÁRIO ERNESTO

Na residência de seus pais ani-
Temperaturas extremas (le hojE' fo
ram: :\Iaxima 22,7 .:vIlnima 16,6.

o funcionalismp, que - diga-se
de passagem - é na quase totali

dade dedicado e conscío de seus

deveres, ,é pago adiantadamenl.e :

e a divida' total do Estado soma

irnportancia bcm menor do que
a metade do orçamento vigente .

Não ohsl.anl.e a crise atual, que
tanto tem prejudicado as fí nanças
estaduais em ISanla Calarina a

execução 'cio orçamento está sendo Ifeita regularmente com perfeito
equilibrio e real economia, em vir
tude de medidas adotadas pelo Go

verno, dentre as quais releva no

tar CI! regime 'do empenho das do

tações alé o máximo de um de

zoito avos cio seu lotai, excetuan

do-se as de alímentação e pessoal.
CENTO E CJN.COENTA E OITO

:VlIL 'CRIANÇA::; MATRICULADA,S

Interpelado a respeito dos, de

'mais setores da adminislração es

tadual, falOU-DOS S. 8., entre ou

tr es, sobre a organização educa-
cional.

.

Hevelou-nos os seguintes e sur

precndvntes dados: exislem em

funcionamento no Estado 3.073

unidades escolares primarias, des

tacando-se, dentre elas, 87 grupos
íipo.ipadrão para os !f5 municipios
do Estado, com campo completá
para educação Iisica, biblioteca

infanlil, clubes agrícolas nos de ·lUTZ hoje ás 5, 7,t5 e' \',45
zona furai, caixa escolar. assist.en- Sessões elas Moças
cia médico-dentar-la na maioria Judi Clark - Frankie Dano
deles, 'fornecimento 'ele sopa esco- Jackie Moran
lar gtatui l a em Ilít!us eles, nos PEQ6ENAS COQUETES
dois turnos. Estão em construção Uma alegre divertidissima comé-
18 grupos escolares idênticos; dia romantica musical
funcionam ainda 3 Insl itutos de No programa: O Esporte em

Educação, com cursos normal e :\rIarcha - Nacional
ginasial iufei ramente gratuitos, P C s- 300 200 1 '>0reços: ;r·� , , , e ,_

alem de .23 cursos normais reg'io- Ccnsunl livre.
nais; 'nas ,unidades ('!ócolares do
Estado existem 9tH bibliotecas
int'an Lis, com 02. \55 . "olu'mes.
Ü número de cl'Í'al1l;:as m.alricu

ladas nas escolas primarias exis
lenles em SanLa 'Catarina sobe a

158.224 e daí poder aquela unida
de da Federação se ufanar ele a

presentar, no Brasil, as mais altas

percentagens de crian�as ma t1'i
culadas.
A COOPE.R\QÃO AGRIGOLA
Concluindo dís$e o Sr. Ferrei

ra Lima que não será justo dei
xar de salienlal� a m.agnifica co

jaboraCão que O Ministeri'o da
Agricultura vem prestando ao seu

Est4do, através de convenios que
em muito e ('.om real efieiencia
yêm beneficiando a produção e a

eéonomi,á caVa,einense.

Sóhda iftlllllll Preços' correntes no comércio
varejista' desta capital

Divulga�ã9 da Comissão E. de Precos--
PRODUTO UNIDADE PREÇO lV,lÉDIO

kg

Ccnlueção da 1 a. pagina
nelo -esp irito moca de Adernai H.

da Silva, vêm sempre apresentan

do fo lgas e saldos reais.

DiVIDA REDUZIDA

Diz o Sr. Ferreira Lima:
,.:_ Os compromissos,

ternos, quer externos,
do pagos rigorosamente

quer in

estão sen

em dia:

4,00
3,60

Açúcar Pérola , , .

AÇÚC31' Cristal remoído .

Alcoo l (sem casco) .

Arras de 1° ,

..• : : .

Arroz de za , .. , , .

Banha em pacote' .......•....
Banha a granel .f.";, : .

Batata inglesa .'. >.
'

: : .

Café em pacote . .:
.

Carne Xarque .

Café a g-ranel .

Carne Rio Grande .

Cebola .. ".:...
. .

Farinha de mandioca .

Farinha de mandioca de za .

Farinha de milho � '- .

Farrnha de trigo , .

Feijão prelo , .

Fósf'or;o ,............. . ....••

Linguiça de Blumenau .

'Linguiça de Pro'CO _ .

Linguiça comum (Mixla)
'

,

�\'Ianteiga .

:\Iassa p/sopa .

}Iilho "
'

kg
'garr.

kg
kg
kg
kg
kJg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

I kg'
kg
ex:

kg
kg
kg f
kg

200g
kg
kg
kg

barra
Iharra

kg
barra

kg
(1) .

garr,

3.50

4,50
4,00
18,00
17,00
2,60

12,00
14,00
11,00
15,00
3,60
2,60
2,00
2,20
7,50
3,50
0,30

20,00
14,00
11,00
36,00
2,40
1,50
7,50
28,00
1,80
1,00
1,20
1,20

iG,OO
1,00
1,50

PASTA DENTAL
ROBINSON'

Pão

Queijo , .............•

;:;abão-Itajaí ,. ". . .. . .....•

'Sawo-JoinviHe . '!' •• ".. • •• • •••

Sal '
'.

Sapóleo
Toucinho ' .

Vela (espermacel.e) .•.•......

Vinagre .. , ....
, .......•.....

10 novo govêrno
francês

CIN'EMAS
PAlUS, 25 (V. A.) - And ré Marie

foi eleito hoje, para o pôsto de Pri
meiro Ministro francês, ao que se

anunciou aqui oficialmente.
A Assembléia Nacional Francesa,

depois de discussões que se pro
longararn por todo o dia de hoje,
elegeu,' esta noite, o radical André
Mar-ie novo Primeiro Ministro ele
Franca. Marie recebeu 352 votos
contra 190, ou sejam 40 votos a

mais do que o minimo exigido pela
Constituição .

PAIUS, 25 (U. P.) - Em seu pl'i
meiro ato como chefe. do novo Ga
binete-francês, André Marie anUll-

Patrick Knowells ciou a .Assembléia a nomeação do

IVY � preside)lÍe do Conselho durante â

No prO"Tama: Noticias da

sema-l·seglll1da
guerra n.mndial, Pau.l �ey-

".,
' , .naud, e de Rene :Vlayer, mUllstro

na - NaclOllal - �Ietro Jornal � da Fazenda em seu próximo

,I!O-Atualidades verno, para representarem a Fran-

Preços: Cr$ 4,80 e 30a ça na Conferênci�. do Pla�o
.

'
. Marshall COI11 o adnllmstrador (Ia

Censura ate 14 anos. Cooperação Econômica, Paul G�,
- /., Hoffman.

•

'ROXY hoje ás 7,3'0 horas
Joan Fontaine - 'Ricahrd Ney'

RITZ, amanhã:
NOITE NUPCIAL

J.\ emigração
ilaliana
ROMA, 26 (UP) - Os meios ad

mini.stralivos revelam que tôda a

emigraç1\o italiana será brevemen�

t� subol'dinada a uma repartição
única, chamada Conselho Sup·e
rior de Emigração.
Esse órgão estará �ob a chefia

direla. do primeiro Minis!ro.

, fi

ODEON, hoje âs 7,30 horas

SEMPRE TE AMEI

(Technicolor)
COM: - Catherine Mc Deod

Philip Dorn - William Cartel'
No programa: �) Jornal da Téla

n. 126 - Nacional Imperial Fil
mes 2) Fox Airplan News 30 x 54
- Atualidades
Preços: Cr$ 6,00 e 3,00
Censur� até li anos.

Os bombardeios não
respeitam as coIsas
sagradas'

'

IMPERIA�, hoje ás 7,30 'lOras.
. Sessões ZIG-ZAG

No Pro$ral11a: 1) Noticias da Se
mes 2) Dadivas do Oceano - Short

3) No Mundo da Moda Short 2 par
tes 4) Fim de Semana 5) Homens

e Maquinas Short 2 partes 6) um CAIRO, 2õ (UP) - O governa
sensacional e eletrizante "western." dor militar ár,al:íe da cidade velha

C) IR1\rL�O INFAME de' Jerusalém. publicoll um mani-

COM: Don Hcd Barry feslo, dando conta dos c!anos que

Preç.'o: Cr$ 3,0'0 único teriam sido causados 1).elo ])ombar�
,

• Censura até 14 anos. clcio judaico.
Diil êle que três bombas a li ngi

ram a mesquita da AI Aquisa, pa
ra onde os mussulmanos. do mundo

ODEON, amanhã
O NOfVO DE SUZETTE

·inteiro v.oltam seus rostos durante
ODEON, qUinta-frir,a <

�
as orações.

DAKOtA' O número de granadas cau.'a-

ODEO�
-, ,I:.VIPERIAL, doming

ram também danos na igreja dt>

Tú VOLTARAS QUERIDA Santo Sejmlcro.
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•

4 o ESTADO-Terea lei... �7 �. Jun,o ele tll48 \

;

''It'''1I�
•

v«� g [,8 {�
C�§�1rE1L
W0@l�lfl

-OHO-DIA
CO}lPr\�HL\ QUnHe\ RIIODL\ RRASILEIRt\ r
DEPI1Rl:\MENfO 4vRO(l(CU�'flIO Ruo tiBEnOR-tU.\RÓ.1I9 4'and.Cél;xaPostal !32q.SÃOP�ULO ..)

')\lMA.xjM'A':'GARANT'JA' CONTRÁ.' À PEstE SUíltAr

•

Ácido sulfúrico; 2,Torres metálicas de 30 metros, cada uma,
co antena tríplice; Gerador para f�bricação d'e hidrogênio; Ma
caco hydráulico, marca Blachlaw Jacler para 12 toneladas r Ba
teria completa para 120 volts e 650 'amperes, equipada com qua
dro e chaves; Bomba de ar, manual, com tripé; Manometro para
garrafa de ar comprimido; tanque de zinco, com bomba, para
ÔOO litros; Lâmpada extensiva, com 22 metros de fio flexível;
48 metros de fio flexível, para lâmpada extensiva, etc.; cabo elé
trico flexível; Garrafas para ar comprimido; Jogo de mola,
completo, para auto Ford 1929; Balões para hydrogênio ; 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 aeródromo do Aéroclube, em São José.

Informações no Escritório de Asteróide & Cia.

Praça 15 de Novembro n? 22 - 2° anelar - Telefone, �.388.

J

! J.
>.

Ouçam, diêrisanenre, das 10 às [II horee, as audiQões da

ZII � 6 H,atUo Difus,ora, de Laguna,
970 kilociclq_s onda de 300 metros.

..-

Laguna - Santa Catarina - Brasil

CASAS PARA ALUGAR
Dispemos, no momento, de um pequeno, "bungalow", à Avenida

Mauro Ramos, e uma grande residência, nas, proximidades da Praça 15
de Novembro. Exigimos contrato e fiador idoneo.

BANCO C. P. AGRíCOLA DE SANTA CATARINA
Rua Trajano, 16

\

,

fstes
Aperfeiçoamentos
JrECllicos

.. t!ãu l/()1J{J�
. (/()�!

"

/,

\

•

lAMINAS GI1I,ETR
de dois gumes exten
sos, para maior
número ele barbas.

,
,

Examine bem êstes extraordinários aper-
feir;oamentos, e V. compreenderá por que
Cillette TECH permite um barbear mais

rápido, suaue, cômodo e .... econômico!

Illette

I

•

o APARELHO DE BARBEAR'

TECNICAMENTE PERFEITO

;, r ....... ',,:
�.. �'�.

(Elêteo Técnica Mecanográfica)
ROBERTO LAPAGESSE FILflO
Rua João Pinto, n. 32- - Floria

nópolis � Santa Catari�a
.

Consêrtos, Limpezas e Reconstru;
ções de Máquinas de escrever, cal:

, cular, somar, Contabilidade, Regís,
,I tradoras, Balanças automáticas,

Chuveiros Elétricos, Ferros de en

gomar, Fogareiros, Esterilizadores e

Aparelhos Elétricos em gerai
Ser.viços rápidos e garantidos
Preços Módicos

-

Orçamentos sem compromisso.

Inter- Amariclnl

Escritório Técnico
Cid Rocha Amar�1
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs. int6ressados que;'
tendo regressado de sua viajem aos

Estados' Unidos ',da América do Nor
te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro
cha Amaral reabrirá seu escritório
(Rua Presidente Coutinho n. 22),
!lOS primeiros' dias de" agôsto, espe
rando continuar a merecer as espe
ciais atenções de seJs amigos e
clientes.

DATI LOGRAF,IA

Pedro lVIe1eiros, Auxiliar

,..:' l'

Correspondencla
Comercial

Confere
Diploma

DIREÇAo:
Amélia M Pigozzi

METODO:
Moderno e Eficiellt8

RUA ALVARO DE CARVALHO. 65
-

A Dly'ULGAC',AO
Revisia do Paraná para' o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural. .

.1
.

Economico Financeiro
Publicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios.

CAIXA POSTAL, 775 CURl'tIBA

Dr. CLARNO G.
GALLETTI '

ADVOGADO
Crim. • cível .

COD.titutçãO d. Sociedad..
tiATURALIZAQÕE8
Título. D.oJal'.at6,io.

E.crLt. o_ Praga 15 d. No.. 23.
l0. aDdCll'.

R••ld. - Rp,a Tiradent.. e7. IFO�E o. 1468
-

-Reli'�tradoras 16R. ,II
IV

Baraia «Chrysler»
Vende-se uma, em ótimo estado - 110 H, P. 'lh'a:ta.r '·OOID LourÍ"1Ít

Almeida � telefõne 1.4M.
'

Oficina 'Celes-te·

'�','-;' ri
\ ,_) ,

Vendas à vista e prazo
Distribuidores exclusivos:
ALMEIDA, BASTOS & ClA.
Felipe Schmidt, 2 � 10 andar

',.-,
- 1./ .�

..........
�

..

Seu Terno tem' manchas'!
Tinturaria CRUZEI-RO
Rua Tiradentes 44

"

i':
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ncs CO�lRA
DO TRABALHO==&i4

St!OE SOCIAl..:

PORTO ALEGRE· I

RU'A VOL(JNTÁR10S DA PÁTRIA N.· 68 • 1.· ANDAR

. CAIXA POSTAL. 583 • TELEFONE 664() • TELEGRAMAS: .PROTECTORA.
. I

Agencia Geral para Sta. Catarina
.

Rua Felipe Schmidt, 22 - Sob.
l:Caixa Postal. 69 � Tel. "Protectora" - FLORIANOPOLIS
-----_._------�--_._---_.. _ .. -- --- _.

FARMACiA ESPERANÇA'
do F..rma�lItfeo lfILO LAU8

JIo� • allll&lllli oeri a ... prefonAa
Rllr�u uehut..... atrlUll4.trq - BIUlIleopétiu - P.rhi�

IlIUlrld - A.a1ic.. fl. ItoI'NeI'ia:
&arsllt.-.. Ia uata ehtlae"bd& ... r.ee1wiÓil ,.�'"

"Ierrencs em Coqueíros
·Vendem-se diversos, com chácara, á beira-mar; diretamente ou

.por intermédio e sob financiamento dos Institutos.
.

Planta e informações - Rua trajano, i6.

BOM NEGOCIO
para quem possue de ca 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda

. .or:arta de 10'/. ao ano com recebimento de [uros mensais.
Informações nesta redação.

/'

RUA CONSELHEIRO MA.FRA, casa grande com {; quartos, sala ba
nheiro, etc. Serve também para comércio. Preço Cr$ 220..000,00.

RUA CONSELHEIRO MAFRA, prédio de comércio com 2 pavimen
tos. Preço Cr$ 350.DOO,00.

RUA DEODORO, prédio com 6 quartos e demais instalações. Pre-
ço Cr$ 250.000,00. .

REJA ALMIRANTE f...AMEtGO; ótimo prédio, construido etH terr-e-
110 de 17 x 30, todo, murado, com 4 quartos, etc. Preço Cr$ 190.0.00,00.

RUA RUI BARBOSA, casa com 5 quartos, construída em terreno
de 24 x 86. Preço 'Cr$ 120.000,00

.

RUA JOSÉ MENDES, bangalô novo, com 3 quartos, etc., censtruí,
...do em terreno de marinha. Preço Cr$ ,50.000,00.

.

RUA RIO GR.�NDE DO SUL, casa com 2 quartos, Lendo o. terreno
10 x 40. Preço Cr$ 35.000,00.

RUA ALMIRAlNTE LAMEGO, 2 pequenas casas construídas em -ter
�,r.eno de 51 x 70. Preço ,Cr$ 80.000,00.

RUA SANTOS -SARAIVA (Estreito), bangalô completamente novo,
com 3 quartos- e demais instalações . Preço Cr$ 100.000,00.

RUA 7 DE SETEMBRO', casa com 2 quartos, etc. etc. Preço Cr$
40.000,00.

RUA 7 DE SETlDMBRD (EsLreito), casa com 4 quartos, etc. PreO.fI
'. Cr$ 55.000,00.

I ,CAlPOEIRAS, casa com 2 quartos, ete., tendo (3 terrene a área de
86.000m2. Preço Cr$ 50.000,0.

CAPOEIRAS, casa desocupada com 3 quartos, banheiro, água quente e í'ria, instalação saniL�ria, etc, Preço Cr$ 60.0.00,00.
TEJ;tRENOS

RUA' RUI BARBOSA, tendo 8,50 x 50. Preço Cr$ 15,00f),00.
RUA CONSELHEIRO SOUZA FRANÇA, tendo 15 x 30. Preço Cr$

40.000,00.
RUA,ST.I\.. LUZIA (�slreiLo), fendo 50 x '40. Preço Cr$ 50.000,00.
RUA GERAL (Estreito}, tendo 20 x 45 (fundos rua Tijuca). Pre-

(;0 Cr$ 20.000,00.
.

,

FAZENDOLA E INDUSTRIA
BARR�IROS,. pequena fazenda, com, pastagem para 36 cabeças,com _uma _llldustna de produtos de mandíoca. sagu, etc., demais infor

macoes dão-se neste Escrítór.io. Preço Cr$ 280.000,00.
HIPOTECAS

"ceito capital para empregar sôbre garantias hipotecárias. Sigiliu,.absolu to.
ct .

Dr. Lindollo 4. 6.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Constituiçõe. de lIociedades
e serviços corel·.lto•• em geral

Organizações. contahei•.
Regilltro. e marcas, di.pon'da,
no Rio. de corre.pondente.
E.cl'it6rio: Ruo Alvaro de

Càrvalho n. 43.
Dila 8 à. 12 hora••

TeleEone 1494

.................... 0 ••••••••• o ••

UHEVROLET - IDSPECIAL DE

LUXO i942

Vende-se de 4. portas em exce

lentes condições, cõr verde (duas
tonalidades), equipado eom- óti
mo rádio "Delcc", faróis de ne

hlina, farolete lateral, ventilador e

forrado com palhinha americana.

Preço - ,Cr$ 55.0DO,00. Tr-atar á

rua Bocaiuva 1, diáriamenle até

ás 11 horas.

DR. RAFAEL G CRUZ LIMA
e

DR. CA�LOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
Escritório: Rua João' Pinto

n.O 18 _. Florianópolis

Muitas felicidades pelo �ascimeD
to de seu filhinho I'

Mas, não esqueça, que o melhei

presente para o seu "PIMPOLHO"
é uma. caderneta do CRÉDITO
MUTUO PREDIAL.

Inspetores para o
Norte e Oeste
Catarinense

Importante Companhia ele 80r

teles precisa de 2 Inspetores para
a zona norte e oeste catar ínense.,
Carta de próprio punho com ro

tografía 3.por 4, para a Caixa

Os Rins que devem eliminar
todos os traços de substancias
toxicas ou impurezas do organis
mo, estão permitindo que um

excesso de acido urico se acu
mule e penetre em todo o

organismo.
A falta de cumpr'imento de 8Ui!
tarefa por parte dos rins é a

causa fundamental das dôres
reumaticas, lumbago e irregula
ridades urinarias. • •

Este acido urico ral?idamente foc
ma cristais agudos, que se alo

jam nas articulações. causando
a sua inflamação e rigidez. as

cruciantes dôres do reumatismo
e outros males do sistema ur'ina
rio. O tratamento apropriado de:
ve fazer voltar os rins ao seu

estado normal. afim de poder
ser filtrado o acido uríco. S por
isso que as Pilulas De Witt con

seguem 'dar alivio permanente
nos mais rebeldes casos.

As Pilulas De Witt atúam di
retamente sobre os 'r irrs, de
volvendo-lhes a sua ação .natural
de filtros da 8 impurezas do

\organismo.
Acham-se á venda em todas alt

farmácias.
PILULAS

DE WITT

SE A SRA. GOSTA DE

FIZER pão EM casl •••
Pão é alimento de L" importância.
Se prefere fazê-lo em casa, tome
nota: o Fermento Sêco Fleischmann
assegura a alta qualidade do pão,
no volume, na aparência, na textura
da massa e no sabor. Dispensa a re

frigeração, pois, para conservar suas

grandes qualidades, basta
que seja mantido em lugar
sêco e fresco. Veja a receita
nos dizeres da I a ti n h a

"fERMENTO SÊCO

F Lo-E I S C H M I N N
',olluto da Standard BrandI o<f IIfaz;l, Inc.

RIO Di JANEIRO

Arvores frutiferas
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas oruamentats- nas
melhores qualidades oferece ° grande Estabelecímente de

Flori e Pomicultura
H. J. Cipper.
Corupá.
Mun, de Jaraguá .s: Estado de Santa Cataríaa.
Peçam catalago gratuitamente.

atenção, Snrs. Industriais!
VENDEMOS OS SEGUINTES MA- 1 Ventilador de ferro, manual,
..

QUINARIOS para arroz em casca.

i Máquina p/beneficíar arroz, 2 Tratores "FORDSON", sendo
com pouco uso, da afamada mar- um funcionando e outro desmon
ca "TONANNI" com dois brunido- tado.

1 'I'r-ílhadeíra p/arroe, com capa
cidade para 250 sacos diários.
,

1 Arado de dois discos para tra·
tor, marca "OLIVER".
i 'Semead�ira de oito linhas,

americana, marca "THOMAS'�
p/arroz 01,,1 trigo.

Os interessados queiram dirigit'
se á :(RMÁOS GL,AVAM, Floria:nó..
polis, Rua João Plnt-o: n. 6 - Coe
respondêncía para' Caixa Pestal 42.
Fpo'lis,

'

P�ra os Rins e a Bexiga
EM VIDROS DE 40 E 100 P/LULAS.
o GRANDE É MATS ECONOM/CO./

Encerodor
Tendo necessidade de comprar

uma ENCERADEIRA ELÉTRICA,
afim de facilitar minha profissão de
ENCERADOR, tomo a liberdade de
apelar para as pessôas de bom co

ração, afim de conseguir reunir a

importância necessária á referida
aquisição. Muito grato fica-lhes o
Encerador JOSÉ DE OLIVEIRA.

res e classificador de tipo "TRIER"
capacidade paTa 60 sacos de 69

quilos, beneficiados em 10 horas
de serviço,
i ..Motor DIESEL, sueco, de 20

H. P. efetivo, da afamada marca

'''BOLLINDRS'', cOl'llllPletamente DQ

voo

i Dinamo para 6.000 velas, com
instalações completas. isto é, qua

. dro de mãrmore com reostato, am
perímetro e demais pertences,

TIN,TURARIA CRUZ'EIRO
Tirndeotês 44:.

LAVA e TINGE ROUPAS
Reformo chepeos

ProfissllHta competente - Servi�o rapldo- é garantido

Ouçam diariamente, das 9 às 13 e das 17 .âs 22 horas

R,IOIO TUOA' ZYO 9
1530 kilocielos ondas m,édias de 196 metros

TUBARÃO --�. CATARINA

Guia do Paraná
Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ende

reços.
Oada guia· é vendido acompanhado de um mapa redoviário do

Paraná e Santa Oatarína,
Redação: Rua Prudente de Moraes, n. i26. - º,�Nba. ,.l; .. '
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_PROGRAMA PARA O 'MÊS DE AGôSTO - DIA 8 - DOMINGUEIRA - DIA 12 5· FEIRA JANTAR DE CONFRATERNISAÇÃO PELA PASSAGEM

DA DATA, COM NúMEROS os CANTO E SHOW ARTlSTlCO, ORGANISAÇÃO DA SENHORINHA LAILA FREYESLEBEN. DIA 14, SÁ�ADO - GRANDE

SAltE DE GALA, EM COMEMORAÇÃO DO 16° ANIVERSÁRIO DO CLUBE. DIA 22 DOMINGO - FESTA INFANTIL, COM SHOW ARTíSTICO, ORGA..

NISAÇÃO DA SENHORINHA MARIA LUllA CAMPDS, DAS 15 ÀS 20 HORAS. DIA 28, SÁBADO - SOIRÉE.
AS DOMINGUEIRAS E SOIRÉES TERÃO INíCIO ÀS 21 HORAS.

"Sómente os profissionais de tuna

grande estação de rádio poderão
compreender perfeitamente a tre
menda tarefa que a BBC, acaba de
realizai', com relação aos Jogos
Olímpicos de Londres. Mas vamos
tentar dar aos nossos leitores, uma

idéia do que significa, para a Esta
ção de Londres, a irradiação da XIV
Olimpíada.

Para que se enquadrassem nos

horários da BBC os comentários e

as reportagens sôbre os .!O'g<,s, foi
preciso que todos os progr-uuus, em
quasi todos os serviços nacional e

internacionais, da emissor-a, fc.ssem
reorganizados, Surgiu, igualmente,
a questão da mão de obra, diante
do número colossal de. engenheiros,
comentaristas e progr-amadores que
tem de ser removidos de SCIIS estu
dias em Londres para os 31 centros
de onde serão feitas as reportagens
olímpicas. E é preciso não esquecer
que, além das irradiações dos Jo�o:;
Olirupicos, a BBC terá de continuar

_

pois da meia noite de ante-ou lem. com os seus programas normais,
A chama atravessará, então, a

tanto para a Inglaterra como para
mais de 50 paisse estrangeiros, A

França, Luxemburgo, e Bélgica, de par dos demais serviços da BBC, o

onde seguirá para Londres a tem- Serviço Latino Americano irradia
no, às doze horas ·e quinze minu- po de ser entregue antes da inau- rá, para seus ouvintes, reportagens
t E' h

comentários 'é entrevistas sôbre os
os. ntregaram a c 'ama. ol ímpi- guração dos Jogos Olfrnpicos, 110v jogos. O chefe do Serviço Olimpic.i
ca aos atletas franceses na frolüei-I dia 29 do corr-ente, para a América Latina será o incan-
ra próxima a Genebra, pouco de- sável programador e locutor Fre

derick Mac Farlane e o editor dos
programas para o Brasil será 'Vil
son Venoso, conhecido jornalista

Campeonato Pao�mericano de Futebol brS����!d�s as suas mesas d'e traba-

Rio 26 V A) E t lho, rodeados de secretários e meca-
1 , ,..

- m cal' a di- zuela, .sería efetuado em fins de
. nógrafos que operam os aparelhos
rtgida à C. B. D., o sr. Luis Valen- 1949, em Santiago do Chile. A Con- telefônicos, receberão, dos redato

zuela, presidente da Conf'ederacão federação Panamericana é inte- res, repórteres e locutores, operan
Panamericana de Futebol, revelou grada das Confederações Sul Cen-

do no Estádio de Wernhley, (local
, das Olirupiadas) e em outros cen-

a sua intenção de promover em tI'O e Norte Americana, do que se tros desportivos, noticiários cons-

breve, o primeiro Campeonato .pa-I conclui que cêrca de pelos menos
tantes sôhre o desenvolvimento

namericano ele F ' b I O t
'

í
das competições. Reunidos todos

.

',..
ute o.

.'

cer ame VlU e nacões deverão. estar iepre-, os dados, Mac Farlane os coorde-
segundo, ainda, o sr. LUIS Valeu- sentadas no campeonato inaugural, nará e Vellosõ

.

redigirá a edição
. brasileira. As irradiações para o

. Brasil serão diárias, com exceção
EM, PORTUGUÊS A IRRADIAÇAO NAO HOUVE JOGO ENTRE PAU- dos domingos, quando não have-
DAS OL IMPIADAS DE LONDRES L LA HAMOS E BOCAIUV � rá jogos, e serão feitas das 20 às

LONDRES 93 (B N S) O
..

• 20,30 horas.
.

., � . 1. ,
- s Em Virtude do mau estado do O Estádio de Wemhlev será ce-

ouvintes -de todo: o mundo poderão ,

. .

.

acompanhar os resultados dos Jo-
gr amado ela praça de desportos da narro de imensa atividade radio-

gos Olünpícos, diariamenta, �a'I'a- P. C" motivado pelas chuvas, dei-
fônica, com uma complicada rede

d
..." de linhas de comunicação, que con-

vt'!� �� ll:radlaçõ�s "realizadas de xou cle ser realizado ante-ontem o vergirão para a câmara de contro-'

��c� ������del'astç,ao_çao n� Gfr�-tBreLa- prelio amistoso entre Paula Ramos le, O Palácio das Artes, em Wem-
• , ., c es serao ei as em B

' bley será o "estado-maior" da irn-
sua prõnrta língua por locutores e

e. oca iuva. Desta forma, o nosso prensa e elo rádio, e de lá a BBC
comentaristas especialmente trei- respeítavél pÚblico amante do es- irradiará para mais de cinquenta
�[J;do,s. Pro.p�rcionando essas Iací- po.rte bretão teve que passar um países e em mais de quarenta Iin
Iidades, a Bntsh Broadcasting' Cor dorní guas, Ainda de lá os comentaristas
P t· f I .

- ommgo em branco
o�� I�n ·e, e"u9u. a .maIOr operação

. . de estações de rádio e jornais es-

mecáníca de radIO jamaís levada a
trangeiros farão 'suas transmissões.

ef'eito, Lá estarão em atividade algumas
Construiu-se, no Estádio de

AS COMPETIÇõES OLÍMPICAS centenas de comentaristas e técni-

Wernbley, um completo centro' de LONDRES, 26 (UP) - O Comité cos da BBC, trabalhando no meca-

rádio capaz d
.

di t
nismo do controle, nas máquinas

c "e Irra iar 32 rans- Organizador Olírnpioo anuncia que
missões simultaneas. Possui êle 8 é enorme a

de gravação, nas transmissões di-

es t.udi os. e 20 canai's de registro.
procura de ingres- retas, Máqllina,s portateis e car-

Forma.ra o centro de uma comple- sos, para a competições, as qnais
TOS de gravação estarão a disposi-

'd :12
ção dos profissionais, para suas

xa l'e .e com O microfones em começam na quin�a-feil'a próxima. reportagens volantes. A câmara de
Londres e seus a.rredores, Comen-

'

L f�
t 't

.

ongas· ilas formam-se diante controle será capaz de distribuir
'!:_rls a� especializados de· 50 na-' ',' ,. t' t d'
çoes dIferent.es, que virão a Grã-

de tO,das as bIlhe.tel'las no estac110 ���s� e OIS programas simnltâ-

Byrtan,ha para forneceI:: info1'ma- de vVenl'bley, tendo sido jns! aladas Submersos nesse ambiente 1"
çc�s .

sobI'e o: Jo�os. farao uso: des-,I llQvas bilheterias de ernel'g-ênCia, tremenda atividade, estarão d�i�JlSa� llls�alaçoes Ulllcas no �enero., n;presenta.ntes do Serviço Latino-
Alem �IS,SO, a BB9. proporcIonará assisLem às provas c qlle darão Americano; o sr. Calvest e a srta.
comentarlOS ·e no.tICla em !!3. 1ín-'�ma desCl'içl!o viva à med'd Heweston, encarregados da "1'ava-

gl1as. em ·suas ondas para o exte- a me�mas se realizam
1 a que ção de comentários por pr01issio-

rio!', Em hora fixa, diariamente os nl'C-a de "'5 de"' ['
nais locais e da América Latina

I't d d'
-

' c , sses com pn arls- D '
-,

.

()�lVll1 es e ca a paIS pOderao ou- t>ls foram especialmente tl'einados �s�r�penhaI:ao �ll1da o papel de
Vil' um relato completo dos Jogos 1'<ll'a esqe tl'abalh d t I

ofICIaIS de hgaçao entre a BBC e
- ó' l' O

", o uran e a guns t
.

t
'

den. sua pr prla mgua. s r·esuHa- l11-E'ses TIveram s' t,
. .

os �0l11en ans as enVIa os por co-

·.:lo,;: de particular interesse serão man,,� li fio des�I�·lDo, e \eJno'lst�- -taçoe:s de rádio e jornais latino
J'cYclactos por comentaristas que

o 111\ eI no 1) 1- amel'lcanos", (Serviço Especial da
mo, preparando-se para os -Jogos "Voz de LOlldres"). _

CLU o

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Inicio do segundo turno
Campeonato da·· Cidade

di
AINDA NA LIDEHANÇA

Irl Curitiba, 26 (E.) - O esquadrão
do Corrtíba manteve-se firme na li

derança do Campeonato da cidade
ao abater, ontem, por 3 x O, o con-

Junto do Britânia.
.

AS OLIMPIADAS DE "LONDRESPaula Ramos x figueirense,
manda a tabela

Domingo próximo, será in iciado o e do F'igue irense, jogo que desde
segundo turno do certame cítad ino já está despertando grande ínte
de profissionais, devendo defron- rêsse.
tar-se as equipes do Paula Ramos

......._- • W -_....._....-_-."._._-_.........._-_-_�-.-..-.-
.. ,-.......---.--.-•••--.-..---.---......-_...___

Venceu u Torino por 4 a '1
Em São Paulo, teve lugar aflte- portos. A vitória sorriu aos italta

oníem a terceira apresentação do nos por 4 x i, No conjunto paulis
Torino, tri-campeão da 'Itália, des- ta estreou o dianteiro cal at-in ense
ta vez frente á Portuguesa de Des- Teixe irinha.

A Chama Olrmpico
Aigle, 26 (D. P.) � Os atletas

suíços que transportam a chama

olímpica passaram ante-ontem por
esta localidade, no Vale do Roda-

o GOST

Fluminense X Torino
Rio, 26 (V. A,) - Fluminense

e 'I'or ino chegaram a um acôrdo

para realizar um jogo no Rio de

Janeiro. A data combinada em

princípio foi a de 4 de agosto.
Acontece, porém, que neste, dia

haverá a peleja América x Vasco.

E como o América não pretende
abrir mão da mesma, o Fluminense

caso queira enfrentar o campeão
italiano, terá que escolher outro

dia.
Pelo CjL1ê se apurou a peleja se-.

rá disputada de qualquer maneira,
O tricolor a fará realizar no dia 3

ou 5 de agõsto.
Dia 3, parece entretanto o dia

mais indicado pois, para jogar nIJ

dia 5, teria o tricolor que contaz

com a boa vontade de outros co-ir

mãos que têm jôgo, marcado para.

o referido dia.

•

ConRe em JAZ

e dal'DI. em paz!
•

ele o chamará

Da

I

Dfstrlbuído por:

LEVY fRANCK, S.A. - PÔRTO ALEGRE

OMEGA riSSOl JAZ*

,. \
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DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Clínica Médica e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico e parteízc Médico-Operador-Parteiro

Do Hospital de- Caridade de Flü�

I
-

Doenças internas de Adultos e

rianópolis. Assistente da Crianças
l\Iaternidade Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças' dos órgãos internos, esre- Doenças de Senhoras - Partos -

cialmente do' coração e vasos Vias Urinárias - Rins - Coração
Doenças da tiróide e 'demais glan- Pulmões - Estornago - Figado

dulas internas Trata�ento da Tuberculose
Pulmonar

Radiologia Clínica (Raios X) -

Eletrocardiografia - Ondas Curtas
Indutotermia Eletro

.

Cirurgia
Ultra-Violeta - Infra-Vermelho

Consultório e residência:
Praç� Pereira e Oliveira (atráz do

1J'ibunal) Rua Santos Dumont, n. 8.

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

Clinica e cirurgia de senhoras -

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL

HORARIO DE CONSULTAS: - Pe

Ia manhã: Das 7' ás 1Q,30 horas rio
Hospital de Caridade. Das 10,30 ás

12 horas na Maternidade (Clinicá
de gestantes)

Á tarde no consultório das 15 á" HI
horas

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles n. 18

Fone manual 1.702
RESID:E:NCIA:

Avenida Trompowski 62
Fone manual 766

DR. .A. SANTAELA
(Forma,do pela Faculdade Nacio
nal de Medicina da Universidade

do Brasil)
Médico por concurso da Assístên
cía à Psicopatas do Distrito

Federal
Ex·interno de Hospital P,_;quiá·
trtco e Manicômio .rudíctãrto

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

'Nb'RVOSAS
Consult6rlo: Edifício Amélia

Neto - Sala 3. .

Residência: Rua Alvaro de Car-
valho, 70. '

'Das 15 às 18 horas
Telefone:

Consultório - 1.208.
Residência - 1.305.

DR. J...INS NEVES

Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade

CUNICA ])E SENHORAS - CI-
RURGIA pARTOS

Diagnóstico, controle e tratamento

especializado da gravidês, Distur

bíos da adolescência e da menopau
sa. Pertubações menstruais, in�l'l'

mações é tumores do aparelho geui
tal feminino.

Operações do utero, ovários, trom
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.
Cirurgia plástica do perineo (ru
turas)

. ASSISTENCIA AO PARTO E 017];<;-
RAÇõES OBST:E:TRICAS

Doenças glandulares, tiroide, evá
rios, hipopíse, etc.)
Dísturbios ll1ervosos - Esterilidade
.-� Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel.
1.461
Resid. R. 7 de Setembro - Edif,

Cruz e Souza - TeI. 846.

--__._----

Dr. M. S. Cavalcanti
Clinica exclusivamente de criança.• Rua Saldanha Marinho, 10

Telefone M. 732

..
Quatro unidades de primeira escolha ...

Quatro azes consagrados pela marca

Diesel da General Motors, para as mais

variadas aplicações. Os motores Diesel
GM são de 2 ciclos, o que significa um

aproveitamento máximo de energia,
além do que são também com actos,
econômicos, fáceis de transportar, pro
porcionando a fôrça requerida no local

necessário, de imediato e com inteira

segurança. Sua capacidade varia de

40 a 1.600 HP. Verifique como umMotor

Diesel GM da Série 71 pode
oferecer-lhe maiores lucros

em seus negócios - Visite o

concessionário mais próximo SERIE �1
ou escreva-nos pedindo deta- Cf' ·

,lhes especiais.
.

unjlJnto 'Gerado
D IE S E L �----�----� -

I Pa�a maiares informaçiies mande êsle coupon hoje mesmo à

I GENERAL MOTORS DO BRASIL S. B.
I

General Mlllars I, Estando interessado na aquisição de um Motor Marítimo!
I Gerador de Fôrça! Diesel GM Industrial! peço-hes enviar

I
me sem compromisso da minha parte o foiheto explicativo.

I NOME , .

I CIDADE. :.· RUA .'.. ..•

Caixa Postal 200·6 - São Caetano • São Paulo· 34

Prcdulo da

a fôrça moderna

GENERAL MOTORS' DO BftASIL s. A.

"

Dr. Roldão CooseDi '

�WfG�I� �tisTIAl�: �i: Na"'"o parca te'�po I
NRORAS - PARTOS � .

. I'•• : _
Formado pela Faculdade de Medi- • ,

c111a da. Universidade ae. :São Paulo" Telefóne pará a Impressora Graiaú Ltda. (telefoneonde foi assistente por varies anca do }. '.
Serviço Cirúrgico. do Prof. Alípio

Eanual
767), e o nosso a�ente o procurará para receber

, Corrêià Neto . .

.. '
,. •

Cirur.gia �o estômago e vi,as eircula-]: ,ua e�comenda
.

tzpo�raf.lea, =r IÇO Esmerado. En trega
resi Int�stlDOS ?elgado e �rosso, tíroí- eâiat«, Preços sem concorrencre.de, nns, prostata, b%X1€3, utero, ,\,'
ovários e trompas. Vaticocele, hidrC)or.·:�. .... _ceíe, 'Varizes e hernas. ,

-

Cons!,!tas: Da. .3 ás 5 boras, à rua

Felipe Schmidt; 21 (altos. da Casa
, Paraiso). Telef. 1.598

Residência: Rua Esteves Junior, 170;
Telef. M. 764

------�---

, Dr. Paulo Fontes
Clínico e operador

Consultório: Rua Vitor Meireles, 26.
Telefone: 1.405

Consultas das 10 ás 12 e da. 14 i.
t! hrs. Residência: Rua Blumenau,

22. - Telefone: 1.620Dr. Newton D'Avila
Operações - Vias Urinària8 -

Doenças dos intestinos, réto,. anuo e

Hemorroidas. Tratamento da colite
amebiana,

Fisioterapi'a _ Tnfra Vermelho.
Consulta: Vitor M�ireles, 23. Atende
t'liàriamente às 11,30 hra. e á u.rde,
das 16 hrs. em diante Residência.:
Vida) Ramos, n. 66 - Fone 1;667

VENDEM-SE POR MOTIVO DE
• VIA.GE1'v1

Móveis de sala, e11). perfeito es

tado e de 'quarto, 1 rádio. .marea

Esparto - móveis; diversos reló
gios de 'parede antigos; ttl;do em

perfeito estado, 1 cristaleíro e di
versas louças e mais alguns obje
tos.
Tratar á RUq Booaiuva, 13VEsnRaSE COM COlfFOITI E ELEGANCIA'

PROCURE 'A

Alfaiataria Mello
'

....... i ,. . . .. .. ..

. LIRA. TENIS 'CLUBE
PROGR-UM P'ARA O MJl:S DE JU
LHO DE 1948
Dia B1 � SABADO - SOIRÉE

com inicio as 21 horas.
SERVIRA DE INGRESSO O TA..

LÃO DO MÊS DE JULHO.
....,..,..._-_-_-_-_-_-............-.-. .,_-.-.-_-.......

DOENÇA.S .R1U'1JI'b
Ce,. e••roer.... i•....�

.1I.je, ,UI 40eDCU De"..... ,....,
tratad.... teJaJlo. de ••;.. ....._
'.Ua_ellte remediAvebl. O twnatt.
dmIa., Irllt. da Ipodllda. sé ...
,r�tlle&l' •• �àivitl'Htl afetallH �
� oaf.rml....... O ht�t. Wc..
nanlal fl. ���U Doatale &,,
.. UIl .AlBItÍl1&&6rlo. 111". mJul•..Sht
�.ellie u ciHililN D�".IIIMI 1lrM.
__tu." .. a.a n....lt... Q. I� t,

.
'

QUER

Rua Fclippc SchiQidt 48

de DiplomesDr. Mário WendhallSeu IRegI-strosCl!nica médica de adultos e criança.'
.Consultório - Trajano, 29 "

Telef. M. 769
Consulta das 4 ás 6 horas

Residência: Felipe Schmidt D. J8.
. Telef. 812

o "Colégio Barrlga·v.erde� I Camisa., GrO'9at.'i Pi;ame., eial.

está construido o seu majesto- Meia. '<I•• melhore'Í'�pelo•. me- BUREAU UNIVERSITARIO

.80 prédio e necessita do 8118loore. preçal .6'fD.\�ASA(:MI8! Direção de Dr. Pedro Olavo de Menezes. - Av. Alte. Barros 11 -

valiosa colaboração. CELANEA - R�H1C, MQfn. '10 andar. Cx. Postal 3932 - Rio de Janeiro.

TRATA-SE de registros de diplomas, registros de professores, e
todo em qualquer assunto referente a'o ensino em geral, livre ou {lfi-

FaDricantl6 e distribuic'oree dali afamada. oon
fec::çõ•• -DISTINTA- • HIVET.' POI.ue um gl'an;';do lortimtmto d. oQSemiral.. risoado.: bl'ill.
bond o hQJ'�tol. algodõ... 'modn•• a..iamGuto.
pata aUc:datalli que I.'eceb. diretam"nt. doa
t.� do ��Õ!t.l'ioi' no 4Donttdo el. lha feu:n.m �Jmft'

• loé ..}' .m 8IQn'$en�u fi Laie".
v.....!,b\�j;'..y§:M]!flPhltmAMMií4Mió*St1·;:g!lZPg"k";& ('jt&PFm'i:JW1i!6.��ió1lim'I!'l.&Pmw:�N1l1!lif!!II!l�!J!:tlIc:m!Z!!!i\1i1lIl!i!il1lll\ll_tmliõli!l�;.:;;....,.�._ � !:t:tg.·W4iiíZW?i"emn--� .......i'5Ii2iIiiIU&i�Mt*M ,ANil

Mhz-ice8,
",h!u1<

� t::C�B;:;
fl,l.'-".':!. -�""iI dz�

anemt'i I!S et�maao dOI!!! Snrra; C(í>�e!'o�
e/;:m�l'fl". MATRIZ ',jf"" FJ..cl'it:7lt'lt1�oh",

mm 5&

•
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Ia Issemldéia Le�slati,a
lecoDstrD�ão da vila de Valinbos.-Peste
saiBa.-! bancada odenista abandona o
recinto, Dum gesto sem elpnca�ão e

deselegante.-Outra-s Dotas.
_

Presidiu a sessão ordinária de relentes. Requereu, afinal, a re

ontem da Ass,embléia Legislativa messa de cópia do referido despa
o dr. Saulo Ramos, acusando a f'ô- cho ao Govêrno do Estado para que

Jha de chamada. a presença de 28 sejam as providências solicitadas
srs, deputados. determinadas.

, Aprovada a ata da sessão especial ESCLARECIMENTOS
de sexta-feira última, cornemorati- O sr. Cid Ribas, do P. S. D., pres-
"a do, transcurso do prirnetrn ani- tou esclarecimentos sôbre fatos.

versárío da Constituição do Esta- ventilados pelo; 81'. Waldemar
do a Casa teve conhecimento de Rupp, da U. D. N., declarando, o

vár ios telegramas e ofícios, ínclu- rep�esentante pessedista, à certa
sive de congratulações pela passa- altura, que, desafia quem próve,
gem do primeiro aníversário" da documentadamente, que haja con

Consl.itu içâo, de várias autoridades trabando de madeira de Cl1apecó
do Estado e do Pais. para a Argentina, ficando os ude
A RECONSTRUÇAO DE V_-\.LJNHO�, nislas sem dar tróco.

O primeiro orador, o sr. Ortv ti" I Em continuando o orador a se

Magalhães Machado, do P. S. D., ocupar dos falos ventilados pelo
que com a palavra, informou à Oa- sr. \Valdemar Rupp, vár-ios e calo
sa as impressões que teve da vi- rasos apartes eslurglram, Iorman
fita que acaba de fazer à popula- elo-se, então, confusão em plenário,
Cão flagelada de Valinhos, ressal- obrigando o presíden e a fazer
1 ando o trabalho de reconstrução soar os tímpanos por vezes várias
fl,e casas, mercê ao auxílio do Esta- até que, os udenistas, um a um, re
do e.da Legião Brasileira de Assis- tiraram-se do recinto, ahandonan
téncia. Evidenciou, também, a co- do o debate, e isso sem que expli
operação do Prefeito de Canoirihas, cassem a razão dêsse ato, ainda
cuja atuação, nêsse particular, único nos anais do Legislativo ca
vem concorrer para que a recons- tarinense.
trução de Valinhos se faça no me-

O sr. Armando. Calil, então, com
nor prazo possível. Finalmente, outrasa palavra, afirmou, entre "

propôs telegrama àquela autor-ida- considerações, "que a bancada da U.
de de congratuluções pelo serviço D. N., retirando-se do recinto esta-
Que vem empregando no sentido.

va fugindo à verdade que o P. S. D.
no ser rápida a reconstrução daque-
la vila, o que foi aprovado.

O sr.Aroldo Catvalho, da U. D.
N., em nome de sua bancada, apro
vou a proposição pessedista.
CONSTITUIÇÃO DE PERNAMBUCO
A Casa aprovou voto de regosi

jo ao Estado de Pernambuco, pela
;passagem do primeiro aniversário
-de sua Constituição., cuja homena
gem foi proposta pelo sr. Biase Fa
raco, do P. S. D.

PESTE SUINA NO OESTE

CATARINENSE

Ocupou-se, em seguida, o sr. Cid
Ribas, do P. S. D., da peste suina
fjúe vem dizimando .os rebanhos no

oeste catarinens'e, p:rincipalmente
--

em Chapecó e Concórdia, lendo, te
legrama que, sôbre êsse as'sunto,
Técebêrá do seu colega J. Estivalet
Pires, em cujos têrmos solicita
'providências das autoridades com-

.

I

Florlan6poll't 27

sustentava I"

Prosseguindo, declarou mais
-

o

ot-ador "que a atitude dos udenis-

tas, pelfl ,sua orig.em, nem seria

aceita, pelos pessedistas como uma

ofensa".
E a seguir, não havendo número

para votação da matéria em .pauta,
foi encerrada a ·sessão e outra
convocada para hoje.

Economize adquirindo
titulos d. União America
na de Capitalização S.A.

ARNOLDO su� CUNEÓ
Clinica Odontologia

.
NOTURNA

Das 18 ás 22 horas, Mm
marcada, a cargo de abalizado
fissiÔllal

Rua Arcipreste Paiva t7

Celso Ramos e Senhora
\

José Guilherme Rizzo e Senhora

partíciP@l a V" S. e Exma. família o
,

'

(
, • ..l �

contrato de �asamento de seus filhos

Tereza Augusfa e

Florianópôlis, 22 de Julho de 1948

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

Zeno

o Escritório do Partido Social Democrático, a r)lia Felipe Schimidt
N. 42, atende aos seus correligionarios para qualificação eleitoral

das 9 ás 12, e das H ás 17 horas todos os dias

Hoje, no passado
A data de hoje recorda-nos que:
_ em 1645, a esquadra de Jer-o

n imo Serrão de Paiva, conduzin

do os dois 'I'erços de André Vidal

de Negr-e iros e Martin Soares Mo

reno, chega a TamandaJ'é;
_ em 1736, no Rio da Prata, o

Alferes João Balisla Ferreira, do

Rio de Janeiro, comandando um

berganí.im tomou por abordagem
o patacho espanhol do comando do

Capitão. de Fragata Juan Antonio

de la Colina, que travara combate

com o hargantim porf.ugues "Palo

nita Real" sob o comando de Gui

lherme Kelly;
- em 1801, chegou á Bahia, no

RdP S D '�
posto de Tenente-coronel, para eunião 'O • _ • ,

.

uO'
comandar um Regimento, o Mar-

quês d·e Barbaccna; Dl-Sill-'o Federal
_ em 1820, no Regimento dos .L .I. '

.

Dragões do Rio Pardo, verifica pra- Mo�o-OS de apoAIPo ao general6as_nar Dntr!l!:ça, como 10 Cadele, João Propicio "li i' Q

de Fig'ueiredo Menna 1Barreto; e ao dr. Nerêu Ramos
- em 1823, capitulou a Jl�nta de

Governo Portugues do Maranhão, RIO, 26 (V. A.) - Reuniu-se, ante-ontem, a ComisSião Executiva do-

P. S. D. do Distrito Federal. Os trabalhos foram pres{didos' pelo sr.
havendo Lord Cokrane desembar-

Henr1que Dordsworth e decorreram em ambi�nte de grande entusias-'
cado com seus marinheiros, pro-' mõ. Compareceram quasi todos os membros da Comissão, tendo sido-
clamado, no dia seguinte, a inde- ))votadas moções de apôio ao general Eurico Gaspar utra, Presidente'
pendência; da República, e ao dr. Nerêu Ramos, presidente do P. S. D..

.

- ·em 1824, as tropas imperiais"
dirigidas pelo Major Francisco Jo
sé. Martins, 'atacam os revolúcion<Í
rios do tLe.-c,el. José Antônio Fer

r·eira, em Barra Gr,ande (AlaS'ôas),
que se retiram para Pernambuco;
- em 1868, prosseguem 0.8 com

baLes junto á lagôa Verá e em

tôrno -de Isla-Poi, no Chaco (Para
i

Herbert Moses Concurso literário

Ocorre nesta data, o aniversá
rio natalÍci do ilustre jornalista
patricio, dr. Herbert Meses, presti
gioso e dedicado presidente da As

sociação Brasileira de Imprensa.
Associando-nos, prazerosamente,

às justas homenagens que a classe

prestará ao distinto e nobre nata

Iiciante enviamos-lhe as nossas

mais cbrdiais e efusivas felicita

ções.

bora
pro guai) ;

André Nilo Tadasco \

Nota da redação '

. �ntendéu alguem que O Estado
fIcara a dever, ao sr. Fernando
M.eJo! resposta ao que êste, pelo
Dlano da Tarde de sábado, escre
vera contra determinada pessôa,
com a qual mantem violenta dis-
cussão.

.

. q fato de êste jornal, como ma

ter�a paga, haver publicado um
artIgo contra o sr. Fernando Melo
não significa decisão a favor ou
contra esta ou aquela parte. Tratá
va�se de: ;artigo assínado, e us co"n
celtos nE(I�.emitidos fogem à ilOSS::l
r�sponsablhdade e ao nosso en
dosso.

o "Serviço Social de Difusão de-cidas as disposições da letra d)�·

Cultural" do CCC solicita-nos a c) O trabalho deverá ser re-'

divulgação do seguinte:
.. O Clube metido até o dia 15 de agôslo do

de Cooperação Cultural, assina- corrente ano, sob registro postal,.
lando o transcurso do quinlo ani- para - Clube de Cooperação Cul

versário de sua fundação, acaba' tural, Movimento P1'Ó Letras, Cai-'

ele instituir, por meio do seu MO- xa Postal 40, Florianópolis. O au-

VIMENTO PRó LETRAS, três pré- íor deverá ocultar-se sob pseudó
mias a serem concedielos, medi- nímo. Anexo ao seu trabalho, po-'

ante' concurso literário, a pessoas rém, um envelope fechado, deverá.

estranhas ao socielariado cececis- conter sua identificação completa,
ta. incluindo uma fotografia tamanho

Visa o certame (o primeiro, no 3x4, naturalidade, data elo nasci-

,género, promovido em Santa Ca- menta, estado civil e profissão.
tarina) incrementar o gosto pelo Admi tír-se-ão ao Concurso can-:

bejetrismo, ,esLimulando vocações didatos de ambos os sexos, não ha

para o manejo da pena, que ainda vendo limite máximo ou mínimo

não se tenham revelaelo por falta de idade.

ele oporlunidade. Serão desclassificados os candi---

Serão os seguiu tes os prerruos : datas cujos trabalhos contiverem

PREMIO HÉLIO CARLOS RÉGIS propaganda politico - partidária ..

("Cr$ 100,00),' para o melhor Lra- ataques a credos religiosos e a par-:

balho sóbre o tema - "O petrô- tidos políticos, desrespeito ás au-

leo e a soberonia nacional"; torídades constituidas nacionais ou.

PREMIO ALBERTO HER'\fELINO agressão a quaisquer govêrnos es-:

RIBEIRO, para o melhor traba- trangeíros, Com vistas, prtncipal-.
lho sôbre o tema "C1't�Z e Souza e menle, á primeira lese do tema-"

a teoria da superioridade racial"; rio).
PREMfO JOSÉ HAROLDO CALA- O concorrente colocado em se

DO, para a melhor poesia sôbre o gundo lugar fàrá jus á mençã�
leit-Inotiv - "Ficruuiápoiis", honrosa e a um prêmio.
.são requisitos para poder con- Qualquer candidato poderá con:-'

correr aos prêmios: correr simultaneamente aos Prê.,

10 _ Residir em Sanla Catarina. mios Hélio Carlos Régis, Alberto

20 _ Aderir ao Moovniento Pro Le- Hermelino Ribeiro e José Haroldo'

tras, íncrevendo-se no seu Quadro Calado".

Extrac-Xumeral de Sócios.
3° - Observar' as seguintes con- COlé Oito traduz quolicado

dições quanto ao trabalho literá- Peça-o 00 seu fornec9dor. !
rio e á sua remessa:

tosa) iné�it�'Sa)b���er�SÓ,.::l�ã�a'c����� A presidência da Re�
grafado em papel tipo comercial, púbUca portu_nuesasem pauta, em espaço 2, e de um Y

LISBOA, 26 (U .P.) - O govêr- •só lado.· no anunciou ter enviado um navio
h) Tamanho mínimo: uma pá- de guerra a Tanger, afim de tra

giria ; tamanho máximo: 2 (êste zer à Portugal, o almirante Maga
i tem refere-se aos dois primeiros lhães Corrêa. Imediatamente cir-

cularam rumores de que o 'almi
prêmios). Em se tratando de poe- rante será candidato à presidência
sia, serão aceitas produções á mo- da Hepúblsca. Magalhães foi até há
da antiga (inclusive soneto) �l á pouco. administ�'ador da zona in

maneira modernista (ate o tama- ter-nacional de Tanger, tendo SIdo
, . . . I

substituído por um diplomata bata-v-
nho rnaximo de uma pagina, obe-

. vo, por ter renunciado.

DeparlalIlento Estadual:
.

'de Estatística
O Diretor-Interino do Departamento Estadual de E·slatísUca rece-

beu o seguinte telegrama a propósito da Assembléia Geral do Canse-

lho Nacional de Estatística, realizada no Rio, no decorrer dêste mês

de julho, na qual foi reIlre·sentante de Santa Catarina, o Presidente da'

Junta Executiva Regiona'l de Estalfstica e Diretor-Geral d(} DEE, Dou
torando Roberto Lacerda:

Rio 24: ".Não {[uero fugir ao dev.er e furtar-me ao prazer de con�

gratular-me com os colegas catarinenses face. à brilhante atuação da

Dr. Roberto Lacerda no seio da Assembléia Nacional de Estatística .

Sanla Catarina continúa assim a ocupar invejável posição nos meios:
estatísticos brasileiros, mantendo a glorio&a, Lradição de adiant.amento"
de cultura e de eficiência graças ao notável espírito idealístico e técni
co regionais dirigidos PBla fjgura moça e promiss_ora de Roberto La
cerda. Sds. Lourival Câmara" .•

FREC-HANDO •••

O sr. Isaac Volchan, correspondente do Diário na Capital
F,edel'al, não é um cronista parlamentar. Será, quando mui

to, um crOnista para lamentar. (O trocadilho é velho e alheio).
Comentando a votação do projeto que autodzà o Tesouro a

dar garantias a um empr.estimo da'Light, escreve que o fato
cOlTesponde a uma noite de agonia para a Naçã,o 1 E, àinda,
que o único culpado é o P. S. D. !

Bolas! Como votou a U. D. N.? Contra o projeto? Não!
Deu-lhe o apôio de sua bancada. Apenas 23 deputados, esquer
distas, votaram contra. Se há culpa, essa não pode ser do P.

S. D. isolado. Tanto é dele como .da U. D. N. Ou se,rá que es

'ta já está sob a liderança daquelr? Responsabilizar os pes
sedistas pelos votos udenistas é forte! A Etenw. Viailtincia,
afinal, pela idade, foge à curatela... lIas ainda está longe da
senilidade ...

,

e Guilherme Tal.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


