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tau de ofícios e Leleg-ramas.
minO r I. a r Ia. Washingthon, 29 (U. P.) - o Se- DISCURSO DO SR. PROTóGENES

nado norte-americano evitou deba- VIEIRA
ter u'a moção para que a questão de
Berlim fôsse apresentada à Organi
zação das Nações Unidas. O autor
da moção, senador 'William Jenner,
pediu que a mêsa estudasse imedia
tamente a sua moção, que serviria
para provar a capacidade da ONU
para manter a paz. Uma vez que
ninguém respondeu a petição de
Jenner, para que a moção f'ôsse estu
dada imediatamente, o presidente do
Senado Arthur Vandenberg, disse
que êle se opunha a isso.
O senador Henry Cabot Lodge,

felizmente, disse que a moção devia
passar para o Comité das Relações
Exteriores já: que contém "aspectos'
relacionados com a paz e a seguran
ça rnundiais " .

xxxv

A atitude da bancada udenista da Assembléia Legislativa nestes
'Ílltimos dias, assumindo uma virulência ínusitao«, não' deixa a menor

i.lúvida a respeito das reprercussões que, nos ar-ratais da U. D. N. 10-
.eal, foram .produzídas pelo êxito absoluto da recente Convenção Nacio
nal do P. S. D., na Capital da República. A agressividade ínternpestíva,
todavia Impotente, com que se vêm, ultimamente, conduzindo os depu
,!;ados da minoria na Casa do Legislativo catarinense autoriza aquela
illLel'pretação, que, só ela, explica os atos de desesperada irritabilidade
dos repr-esentantes udenístas. Ninguém duvida mais de que a série de
gestos anti-democráticos e anti-parlamentares ostentados pelos "vigi
JAntes", e que tanto comprometem não só o bom andamento dos traba
lhos, r.m.a-s uambém o sentido dos mandatos que lhes confiou o po-vo,
obedeça ao proposito de criar, em Santa--Catarina, terra natal do
pr.e-cJaro Presidente do P. S. D. nacional um "caso" que a a-final ja
mais chegará a ooncretizar-se e�1 Lerm� de comprometer a situ�ção
majoritária do Governo. Seja como fôr, porêm, os deputados da U. D:
N� na Assembléia Legislativa estão pondo de manifesto uma educação
política que lhes não recomenda nada a dignidade da posição, a que se

:guindar-.am, por fôrça eleitoral, não todavia' para proporcionarem ao'

�Úlblico do país um espetáoulo sem outra expressão que a de com
pleta inadaptalidads ao regime representativo.

Nunca nos surpreendeu que o trdenisrno local, para o efeito de ím

:pressionar o espírito público, assumisse, como sempre assumiu, a po

sição de sistemática oposição ao pensamento majoritário, na Casa dos
Legisladores .do Estado: Nunca, portanto, nes surpreeuder ia mais que
€I SI', José Cabral e os seus colegas de bancada continuassem a levar

.paro. o plenário tôdas as questiúnculas políticas, adrede temperadas;
Mm o fim de formar ambiente propício aos expedientes da propagan
-da de seu partido. O que está agora acontecendo, porêm, sóbe ao cume

·flO abuso de qualquer condescendência, parque revela. da parte de elé
J.ll'entos que se dizem 'Prüpugn.adores das praxes democráticas, uma

atuação totalmente inversa, com desastrosa projeção nos sentimentos

iWPu]ares em face de tão flagr-ante ifrustração do funcionamento de
.:t�m órgão legislativo, onde à minoria se assinalasse um papel ef icí en
te e eféVádo.

Tirani"a

Absolvidos em

Nurenberg
Nuremberg, 29 (U. P.) - O Tri

bunal norte-americano para os cri
ines de guerra absolveu hoje vinte
e três altos funcionários das usinas
[G Farben, a mesma que explodiu
ontem. Eram êles acusados de
"conspira!' para fazer a guerra", e

o Tribunal entendeu que êles foram
simples auxiliares, mas não chefes.
Entretanto, o mesmo Tribunal con
denou sete dirigentes da IG Farben,
por terem saqueado as indústrias
nos países ocupados.
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assemblé�islmYA
10.0 aniversário da criação de 2.0 Batalhão Ferro

viario .
., Mais uma vez o sr. Cardoso de Veiga.

Congratulações com o povo do Paraná e de

Paranaguá por motivo da, passagem
de tri-centenirio dessa Cidade.

gro-Bento Gonçalves, interesse sem

pr'! Jrescente, atenção toda espe

cial e desejo generalizado no sen

tido de ver concluída o quanto au

I e" possível, obra de tanta relevân

cia sob qualquer ângulo que' se a

encare, Construção portentosa, im

ponente, quer pelas condições téc

nicas, quer pela finalidade' estra

tégica, quer ainda pelo seu alto c'

indiscutível índice econômico, a to»

dos os brasileíros, por certo, e a to ..

dos 0S catarinenses, em especial..
constitui a realização do 2° Bata
Ihão Ferroviário Iegltírno título de

orgulho, e se constituirá fonte de
riqueza para imensa gléba do terri
tório dêste grande Estado em fu
turo não remoto.

Sr. Presidente. O 2° Batalhã()

Ferroviá:rio, desde a sua fundação •.
tE;m sido comandado por 0:fiieiais

de grandes méritos, quer intelec

tuais quer morais. Cito a figura
do b�avo desbravador coronel José

Servulo de Borja Buarque, notá

vel engenheiro, e cidadão de acen-,

tuados predicados cívicos, e o seu

atual comandante, coronel Mário

1'oppe de Figueiredo, soldado cul

to e eminente. Chegará ao têrmo

de sua jornada de trabalho e de sa..

crifícios, "e terá como recompensa

única a simpatia e o respeito d09

que lhe acompanharam a dera in ..

vestidura, e a satisfação do dever:

cumprido para maior gloria da pá
tria comum. Agora, sr. Presidente,
passarei a ler breve notícia das

atividades do 2° Batalhão Ferro

viário, com dados técnicos e of'i-,

ciaís sôbre as suas realizações. Es
tou certíssimo de que essa leitura
merecerá a preciosa atenção dos
i lnstres Representantes, que podp
rão apreciar o desenvolvimento
rios trabalhos da Estrada de Fer

ro Rio Negro-Bento Gonçalves, até

Presidiu os trabalhos da sessão

de ontem, que se realizou à: hora

regimental com a presença de 28

srs. deputados, o sr.
�
Saulo Ra-

Para; falar na hora-do-expedi
ente inscreveu-se, em primeiro
lugar, o sr. Protógenes Vieira, da

bancada do P. S. D., que proferiu
discurso em tôrno das atividades

do 2° Batalhão Ferroviário, de

Rio Negro, cujo 10° aniversário de

fundação ocorreu em data de on

tem, requerendo voto de reconhe
cimento e de congratulações ao co

mando daquela unidade! do nosso

Exército. Do discurso de s. excía.,
destacamos os seguintes trechos;

"Senhor Presidente. Senhores De

putados.
Há datas, sr. Presidente, que, pe

la sua própria significação, mere

cem ser comemoradas ou relem

bradas, muito mais quando dizem
de perto com o desenvolvimento

moral, material, cultural e econô
mico do Estado. Entre elas ressal-
t.a, pelos mais justos motivos, a da

fundação do 2° Batalhão Ferroviá
rio, se-diado em Rio Negro, Estado
do Paraná. - Encarregada que foi,
essa hrtlhante e operosa unidade
do "Exército Nacional, da constru
ção da estrada de Ferro Rio Ne

gro-Bento Gonçalves, deu' micro

aos trabalhos da explendida ferro
via justamente no dia 29 de julho
de 1.938, há 10 anos, portanto. Em
toda a região serrana é a missão
ardua e dif'icii do 2° Batalhão Fer-

Ia

Em tõrno de algumas restrições propostas, na sessão de 26 do cor

rente, por um deputado pessedíst.a aos lermos duma denúncia, udenís

ta, se desencadeou, desde logo, tôda uma tormenta parlamentar, em

r4ue nada espantou mais aos observadores do que os melindres exagera

ftOS nas atitudes da bancada minorista. Entretanto, como se fria ver,
tôda a Gasa tinha um SÓ pensamento, em tese; à cerca do assunto em

.debaíe. Mas o incidente serviu de ponto de partida para atos coleti

vos da minoria, -que reclamava um papel de vítima, convertida, ela

mesma, em tirano arrogante. Abandonou o recinto: renunciou a tô

das as comissões; deitou "comunicado"; tudo, evidentemente, sem ou

tro intuito que o de fazer crer que a minoria não tivesse ambiente

para a sua função' parlamentar. Assim é que se atribuiu ao deputado
lJmar Corrêa grav.e injúria por have,r êle, em plénário, dito que "a

maioria agiria como bem entendesse e faria o que quisesse", já que,
abandonando o recinto, a minori'a recusava o seu pronunciamento e a

-sua colaboração. Quem não sabe, por aí, que, nas assembléias democra

ticamente regidas, decidem as maiorias? Quem ignora, numa papula
�ão de sadios de eS,pír:ito, ,que uma maioria, pela circunstância de consli-

Um
São Paulo, 29 (A. N.) - Foi pre

.

so no bairro de São Caetano' um in

di:víduo que. �e dizia sant?, fazendo
milagres e ja tendo reunido gran
de número de crentes; :Êisse tauma
turgo de nacionalidade portuguesa,
era de São Vicente, e segundo ex

plicava, seu pai era o verdadeiro
São Vicente.

mos.

roviário acompanhada com cari
nho e admiração. Há, por parte
dos habitantes da zona atravessa
da pela Estrada de Ferro Rio Ne- o dia de hoje.

Após referir-se às ativãdad e&

daquele Batalhão, lendo dados es

tatísticos, o orador concluiu com

as palavras seguintes a sua forrno

sa oracão : "Sr, Presidente. S1's.

Deputadas.
Acabei de trazer ao' alto conheci-

tuir uma fôrça deliberativa preponderante, faz o ,que pensa e o que
quer, numa sociedade democráticameníe organizada? Pois foi a afir
mação simples e lógica dêsse direito das maiorias o que irritou a ban
cada udenista, a qual assim se insurgiu contra um princípio, - e não
contra a bancada adversária.

De sorte que os deputados da U. D. N. em Santa Oatarina preten
dem ap,enq_s isto: que predomine, na Assembléia, a sua vontade. Não
a de maioria, não a do P. S. D., cuja biméada, -obedient.e aos altos

in-I
mento desta casa o relatório que

terêsses da nossa terra, não pode, infelizme,nte, deter-se a estudar uma me foi g'entilmente éncaminhado

fision��i�, a ensaiar a I:lí_:nica, a espiol'har expressões que acariciem as pela prefeitura de met: mun,icíP:O,suscetlblhdades da oposlçao... . Continua na 3a' Fag

Há tempos que me vem assêiando a idéia de escrever

sôbre êsse tema palpitante dos nossos dias, o existencialis
mo. Mas sempre resisti ao assédio, menos por falta de ousa

dia que pelo: receio, de me suporem, os que. acaso me lêm,
·com veleidades de filósofo, o que é horrível. Por isso fui
repelindo, sempré, ;as .seduções do tema que nos veio da
França logo depoís da última guerra, e que se tornou, nos

meios culturais do Brasil e de quasi todos os paises civili
zados, uma espécie de sarampão de que nem os provincia
nos, como eu, conseguiram escapar. Um artigo do sr. Gus
tavo Barroso, pubkc.ad<il há dias no jornal,"A Manhã" sô
bre êsse novo movimento filosófico, é que me reconciliou
com a idéia de escrever êste trabalho. O ilustre autor de
"A Ronda dos Séculos·', sE;ndo embora um poligrafo de lar
ga envergadura, nunca foi filósofo e não teve pejo de meter
.li sua colher de pau no caldo existencialista. Começou afir
mando que a doutrina de Sartre não é mais queY o "Cogito,
ergo sum" invertido, atribuindo a Pascal a célebre frase
de Descartes. Pérola, e ,das grandes, para a coleção do sr.

Agripino Grieco.
Além desse cochilo do grande escritor, a sua ."trouvail

le" não constitue nenhuma novidade, pois já havia sido
.anunciada por Berdiaeff nestas palavras: "Ce qui fait -l'er
reur du cogito, ergo sum, c'est que Descartes prétendait dé
duire l'existence du moi, ã partir de qnelq;tle chose d'autre,
]a déduire de la pensée; mais, en réalité, ce n'est pas parce
que je pense que j'existe, au contraire je pense parce que
j'existe. Ce qu'il faut dire, ce n'est pas: "Je pense, donc je

.

.suis", mais: "J'existe, envíronné des tenêbres de l'Infini,
donc je pense". (Cinq Méditations sur l'Existence - pg. 93).

Mas, voltando às considerações iniciais, devo dizer que
me deixa mais à vontade para tentar esta incursão por ter
re110 tão perigoso, embora já tão palmilhado, a certeza de
.(IUe () existencialismo já se tornou uma espécie de condomi-

, nio d'a filosofia e da literatura. Isso ocorreu ao passar das
mãos de Heidegger para Sartre, quando extravazou definiti
vamente do leito filosófico, assim como antes havia trans
bordado d"d,s suas fontes místicas para o plano da filosofia
propriamente dita, no itinerário Kierkegaard-Heidegger. En�
tre nós, mesmo, alguns escritores já têm discutido o assun

to, mas nenhum o fêz, até hoje, com a amplitude e a profun
didade do sr. Euryalo Canabrava, uma das mais robusta& in
teligências da moderna geração de pensadores brasileiros,
.há pouco rlistinguído pelo GOyernO dOH Estados Unidos com

�•••••••"'••""••••8......ee..........

ii . Sôbre O Existencialismo
i

A FILC;>SOFIA
.............. . .

Nereu Corrêa

um convite para lecionar Teoria do Conhecimento na Uni
versidade de Colúmbia. Foi o primeiro a divulgar, entre nós,
se me não engano, o pensamento de Heidegger e Jaspers, no
livro "Seis Temas do Espíritp Moderno", aparecido em 1942,
portanto numa época em que ainda não se falava de exis
tencialismo no Brasil. Uma viagem recente a França deu
lhe oportunidade de entrar em contato com Jean-Paul Sar
tre e seus sequazes, e, ao regressar, confessou ao reporteI'
que o entrevistou a sua profunda decepção ante o caminho
a que estavam coúduzindo, ali, a filosofia heideggeriana,
afirmando, mesmo, que nada conseguiu entender da(fUele
mistifório.

É dífieil e inútil revelar a gênese' do existencialismo
em seu estado potencial. Ortega y Gasset aponta Fichte co
mo um dos seus mais autênticos precursores, e existe, na

realidade, muita analogia entre aquelas duas formas de
ser reveladas por Sartre, o "em si" e o "por si" e as três
fases do "Eu" no idealismo fichteano. Outros autores, in
clusive Berdiaeff (obra citada), consideram Santo Agosti
nho, Pascal, Shopenhuaer, Nietzsche e Dostoiewsyi pre
cursores do existencialismo. São vários os caminhos que
levaram êsses autores às fontes dessa nova concepção da
vida: a densa atmosfera de misticismo em Santo Agostinho,
o sentido trágico da vida distilando no pessimismo de Scho
penhauer ou ardendo nas combustões Íntimas das gran�
des paixões humanas em Dostoiewski, e o impulso lirico e
incandescente dos arroubos filosóficos em Nietzsche.
Nessa categoria poderíamos catalogaI:, ainda, como auto
res acidentalmente existencialistas, Unamuno, Franz Kafka,
Rainer Maria Rilke, Proust, Rimbaud, Fernando Pessoa,
Antero de Quental, Cruz e Souza, a romancista Clarice Lis
pector, em suma todos êsses poetas e prosadores. 'ê.uja obra

é a negação do puro intelectualismo, porque as suas raizes
foram nutrir-se da essência lVesma da vida, buscando os

elementos da sua mensagem nas camadas mais profundas
do ser. Essa generalização se impõe, não como classifica.,
ção doutrinária, histórica ou simplesmente convencional,
o que seria tolice, mas por tôdas essas substâncias vitais
que constituem a fonte comum tanto dos autores hoje con

siderados existencialistas como daqueles que o são apenas
acidentalmente, substâncias tão insusceptiveis de concei
tuação histórica como o sentimento romântico, que é uma

constante de todos os tempos, mesmo nas épocas maís pro
saicas, como a nossa, por isso que não deve' ser confundi
do ou identificado com o espírito romântico que inspirou
o romantismo do século passado.

Apesar de tôdas essas filiações, não padece dúvida que
a fonte genetriz do existencialismo encontramo-la no pen
sador dinamarquês Soeren Kierkegaard. E fonte viva, em

que latejava uma alma profundamente mística porque pro.
fundamente torturada .pelo sentimento religioso. Era a

idéia no seu estado difuso, mais teologia que filosofia, mais
misticismo que sistema, mais sensibilidade que razão, mais.
intuiç'ão que inteligência.

Para o filósofo belga Marcel De Corte, autor de "La
ph�losop.hi� de 0abri�l, Marcel" ( não. e�iste_ )lma ,filosofia
eXistenCialIsta, sim fIlosofos eXlstenclahs�, tal e o Slll

cronismo existente entre o esfôrço criadór e as experiên
cias vitais imanentes no filósofo. Êste não deve fechar-se
a sete chaves num corpo de idéias abstratas sôbre o ser e
a existência, mas ser êle próprio êsse ser e viver essa exis
tência na obra em que procura expôr os dados da sua filo
sofia. Heidegger afastou-se, porém, dessa orientação, fa
zendo uma filosofia sôbre a �istência, ao contrário de
Kierkegaard, que exigia que a filosofia ela mesma fosse
existência. (Berdiaeff - obra citada).

Por aí se verifica que Heidegger canalizou para o seu
moinho as aguas vir (ens do pensamento kierkegaardiano.
desviando-as, assim, do seu curso natural. Mas se Kierke
gaard lhe fornecia a matéria prima, faltava-lhe, para a es

truturação do seu sistcma, um método. :Êiste, foi pedi-lo à fe
nomenologia de Hurssel. Nesses empréstimos, idéia e mé
todo sofreram alterações fundamentais: o que em Kierke
gaard era Cristianismo passou a ser ateísmo em Heidegger,
e o objeto da análise fenomenológica <'jue em Hurssel era
'a "essência", transferiu-se, naquele, para a "existência".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ViaÇão Aé�ea
Horário
SeflUndfUofeira

PAJrA1R - 9.40 - Norte
'VARIG - 10.4.9 - Norte

PANAIR - .12,47 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

N9rte
Terça-feira

6RUZEIR0 DO SUL - 12,00
Norte
VARIG - 12.00 - Sul

Quarta-feia'u
PANAIR - 9,� :,_ Norte
ORUZEIRO DO SUL - 11,00

Norie
VARIG - 11,40 - Norte
PANAIR - 12,47 - Súl

Quinta-fei'l''"
PANAIR - 6,50 - Norte

P�AIR - 8,30 - 8üI
YARIG - 12,30 - Sul
ORUZEIRO DO SUL - 13,55

NO'rie
GRUZEmO DO SliJL - 15,38

euI
1"-' � Se:eta-feifr(j

CRUZEIRO DO SE - 7,20
1iorte
PANAIR - 9,40 - Norte
VARIG - 11,40 - Norte
PANAIR - 12,47 - sui

SábOil.
"ARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO 00 .sUL - 13,55

flerte

DO'lJ1ringo
PANAIR - 9,4'0 - Norte

S'UI
m'UZEIRO DO SUL - 11,00
PANAIR - 12,47 - Sul.

SEGUNDA.JI'EIRA
Expresso São WióvAo - Lagtma

7 horas.
'

16 horas.
Auto-Viaçl!o ltajal - lta,Jat - II! )lo..
Expresso Brusquenu - Brusque -

raso

,Expresso Brusquense - Nova Trento
- 16.30 boras,
Auto-Viac;ão Catarlnense - JOlnvUe

- 6 horas.

Auto-Viação Catarlnense - CUritiba
....I. 5 horas.
Rodoviária Sw.Brutl - Porto Alegre

- 3 horas.
Rapido SuJ.Bras1le1ro - Jomvu. -

Ali 5 e 1>4 horas,
TERÇA.FEIRA

Auto-Viação Catarlnense - POrto Ale
gre - 6 horas.

Aut�Viaçãlo Calt.annense - Curitiba
- 5 horas
Auto·Vlação C8tarlnense - Jol.nvile

- II noras.
Auto-Víação Catar1.n.ense - '1'Ilbail'lo

- 6 horas.
EJi;presso São CrlatóYAo - Laguna -

7 hO!l'ae.
'

EllIIPrêsa Gl6ria - lAguna - '1%
e 61A1 horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas.
A-�to·V1açAo ltajaf - Itaja! - 15 ho

ras,
'Rápldo Sul BrasUelro - Jolnvüe - li

5 e 14 horas.
QUARTA·FERA

Auto-Vlação Catarlnense
_. 5 horas.
Auto-vtação Catarlnsnse

- 6 horas.
A'U't.o-Viação catadnense - Lagooa

- 6.30 horas.
Rápido Sul Brasileiro - JollnV'lJe - t.

5 e 14 horas.
Expresso Silo Cl'istovao - Lagun. -

7 horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas.
Aulto-Viação I,tajal - Itaja! - 115 ho

ras,

Expresso Brusquense - Nova '11rento
- 16,30 horas.
Rodoviária Sul Brasí! - POrto Alegre

- 3 horas.
QUI1)ITA·FElRA

AutQ··"Viac;ão <!;atar.lnellBe - POrto
Alegre - 6 horas.
Auto-Viac;ão catarínense - Curitiba

- 5 horas,
Auto-Viaçl!o Catartnenae

- 8 Iíoras.

Auto::Vlllç:io catarlnense - Tuibllll"lo
- a horas.
Auto-Vi'açAo CatartneIlBl! - Laguna

- 6.30 hOras. •

�so São crlstovão - Laguna -
7�
E�s:a Glória - Laguna - 6 1/2

e 7 112 horas.
Expresso Brusquense - Bru;sque -

16 horas.
Auto·Vlação ltajal - Itajal - lI! h<> .

l'1l8.
.

Rápido Sul Brasileiro - JolnTtle - u·
-------------�---------------

5im��:r�� Oeste I.tda - Xapecõ-éS REEMBOLSO POSTAL
- 6 horas.

SEXTA·FEIRA
Rodoviária Sul Bra.sil - POrto AlegTe

- 8 horas.
Auto.Vlaç40 cactarlnense

- 5 horas.
Auto-Viac;ão catartnense - Jolnvlle

. - ;ut��:::�ãO 'CatN"lnense - LaJruna Escritório Técnico
- 6,3{) horas.
Expresso São OrtstovAo - Laguna -

7 horas. .

Auto·Viação Hajal - l'tajal - 115 ho-
ras.

.

ENGENHEIRO CIVILEJCJ)resso Brusquense Brusque - Rua João Pinto, n. 32 - Floria.
16 horas. A

. .

t d'RápMo Sul Bras-tle1<ro _ Jofnvlle

_/
VISO aos srs. In eressa os que, nópolis - Santa Catarina

,

às 5 e 14 horas. -

tendo regressado de sua viajem aos Consêrtos, Limpezas e Reconstru.
Auto·Viação �=nse Curitiba Estados Unidos .da América do Nor- ções de Mãquinas de escrever cal-

- 5 horas. .

I t
. . .

h D C· R
'

Rápido Sul BrasUe.lro _ JolnvU. _ e e paIses VISlll os, o r. Id 0- cular, somar, Contabilidade, Regis.
� g �s�oras. cha Amara� reabrirá �eu escritório tradoras, Balanças automáticas,
.Au'tõ'-:(7Iirclío Catar1neIIse _ Jolnvfle. (Rua PresIdente Coutinho n. 22), Chuveiros Elétricos, Ferros de en·

- A6 hoV}ras. nos primeiros dias de agôsto, espe- gomar Fogareiros Esterilizadores e
.n..uto· açAo ca,tarllnense - TubarAo. '

-

,

- 6 �oras. .

rando contmuar a merecer as espe- Aparelhos Elétricos em geral
ExD� Silo OrlStovAo - Laguna - ..

t
-

d
.

7 horas. CIalS a ençoes e seus amIgos e Serviços rápidos e garantidos
Expresao Brusquense - BnIeque � cliente�. Preços MódIcos14 horas., ·�·1 PdM d

.

A'
.

Auto·VIação ltajat _ Itajal - 18 ho. e ro e elros, uXlhar Orçamentos sem Compromisso,
.ras.,. -

Expresso BrusqueDlge - NOTa 'I'reInto
• • • • • • • • • • • • • • •• ••••••••••••••

• • • • • • • • . • . • • • •• • .••••••....•.

- 9.30 }loras.· VENDEM·SE ;PiOR MOTIVO DE
Exp� Glória - Laguna

.

- ti 1/2
e 7 lIZ hO!'8&

._
.

.::._-_ .......�-

uteí« I

Curlttba

Jolnvlle

JolnTile

OUrltiba

o VA.LE DO ITA.JA.:I
Proenrem na A.gtBflla

Progresso,
LIVRARIA 43, LlVRARU:

ROSA
----' .._._---

Seu processo de naturalização
ainda não foi despachado?

Escreva s'em de�ora ao Escrito'rio Juridico e Administrativo
tlll;ixa. Postal 4.132, R'IO de Janeir,o solicitando informacões. E§,s� Es
fj)rlt�no se encarrega �e acompanhar e r,equer,er no Ministério da
,Justr.Ca o que. nece.ssarlO for á sua conoessão, bem como, de registro I

(le dIploma, dlvórcLO e novo casamento, certidão de nascimento e de !�asamento de qua2quer parte Ç10 Paíz. !

Dr. Liodolfo 4. G.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Conatituições de sociedade.
e eerviçoa cozel:lto•• em geral.

Ocganízoçõ... contabeí,.
Registro. e marcae, diapondo,
no Rio, de correapQndente,
Eu:ritório: Ruo Alvaro d.

Carvalho n, 43.
Do. 8 à. 12 hora••
Telefone 14S4

.

Negro'rrn
Para pintura de obras de madeira, ferro, maquinismos, embarca

ções, etc. _ O melhor contra a ferrugem. Destróc e impede a sua for

mação. Altamente impermeabilizante. Resiste a ação de qualquer ácido

e ação da água do mar.

'\. DISTRIBUIDORES: - CARLOS HOEPCKE SIA' .

.'

I FLORIANóPOLIS - JOINVILE e BLUMENAU
.

..............................�.�•••••••••••••••••9
LEIAM A RE�ISTA
O VALE DO· ITAJAI

TI··LOGRAFIAD O Crédito Mutuo Predial, oferecI"
aos seus associados O melhor pia
no, no melhor sorteio, por Cr$ 5,00:>
mensais.Correspondencla

Comercial
Confere
Diploma

Telefone a esse' número e a b.... ·

cicIeta da Tinturaria Cruzeiro ràDk-·
damente irá buscar seu terno.

R. Tiradentes. 44.

DIREÇAo:
Amélia M Pigozzi

METOOO,

Moderno e Eficiente

RUA ALVARO DE CARV Ii,LMO. 6 �

Ouçam, diàriamente, das. 10 às fI! horas, as au âiçõe« da

- Agencia Geral para S. Catarina,!1
Rua Felipe Schmidt. 22-. Sob.
C. Postal, 69· Tel. ü PrÓtetors>j)···

FLORIANOPOLIS

ZYH w fi Radio --Difusora de Laguna, ","UA VOLUNTAR10S DA PÂTRtA N." 68 . "" ANDAR
'A!", POHAl, tn . IEl-EFOHE �640 • TElCGRA","'S, .I'!IOIECTOR".

970 kilociclos onda de 300 metros.

Laguna - Santa Catarina - Brasil

Registros
TRATA-SE de registros de diplomas, registros de professores, e

todo em qualquer assunto referente ao ensino em geral, livre ou ofi-

de Diplomes
.

, ..

SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata-

BUREAU, UNIVERSITARIO
mente qualquer irre-

Direção de Dr. Pedro Olarvo de Menezes. - Av. Alte. Barros 11 _

.

gularidade na .ntrega
� de seus iornaes .

10 andar. Cx. Postal 3932 ._ Rio de Janeiro. I

cial .

"CAPITAlA R"
• •.... " ...• �!... .... . ...

Aluga�se�
Linda e. confortavel reei->

dencia, recentemente cons

truida à rua Souza Ftença.
T, atar com o proorieterio:

à rua Blumenau n. 68.

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

Representante em Florianópolis:
PEDRO NUNES

pessoais, conce-

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de

inicial de Cr$ l.lJ,oo apenas.
Participação nos lucros

. . .. .
�Cr$ 20,00 além da Jóia

FERIDAS. REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS��e::""

Elixir de NogDeí'ra-�
Medioação auxiliar no trotamentG:.

da .ifm.

Para casemi<ras, ,Ji.nJhos, brins, etc. precisá-se representante.
Ofertas dapdo fonres de referencias a "TECIDOS". Guarq.a-se sigilo.

Çaixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital.

• •••••••••••••••••••••••••••_,r

Oleo de Peíxe�
COMPRA-SE QUANTIDADE E

PAGA·SE BOM PREÇO. TRATAIl;
Á RUA CONSELHEIRO MAFR,\ 41 ..
FLORIANóPOLIS - CAIXA POS
TAL 124.Cid Rocha Amaral

Ofiéina Celeste,
(Elétro Técnica Mecanográfica)

� ROBERTO LAPAGESSÉ FILHO
.. .. .. .. • • y,

o Batalhão Barrfga-Verd&'
foi conStitúido de catarlnenses..
destemidos e o "Colégio B�·
figa-Vérde", usará a mesma'
bandeira.

•••••••••••• tk.�

Seu Terno tem manchas?
Tinturaria CRUZEIRO
Rua Tiradentes 44

Ptacislas
Escritório reCém organiZado��.

precisa de "pracistas" para traba

lharem nesta .cidade e no interior..
com artigos de fãcil venda, ,e com,

boa margem de lucro.

Informações á Praça 15 de· No
vembro 22, 2° andar, das 8 ás 1�·

VIAGE,M:
M.6veis de sala, em perfeito es

tado e de quarto, 1 rádio marca

ES'Parto - móveis, diversos reló

gios de ,parede antigos, tudo em

perd'eito estado, 1 cristaleiro e di
versas louças e mais alguns obje
tos.
Tratar á Rua Bocaiuva, 13

�\

LIRA TENIS CLUBE

PROGRAMA PARA O MÊS DE JU·
LHO DE 1948

.

.

Dia 31 _ SABADO _ SOIRÉE
com inicio as 21 horas.
, SERVIRA DE INGRESSO O TA
LÃO DO MÊS DE JULHO.

CHEFE DE ESCRITóRIO
Conhecedor de ludos 'os servã--·

cos de ·escritorio procura coloca

ção na Capital ou uo interior· -

Cartas pam"GHEFE", Rua Vídall;
Ramos. 52 - NESTA.
w_-.....-_-,J'*_-_-_-_-.-_......-_-..-.-.-. __ .........

- •••
-

••-.-.-••--.--.-.-.-.•••----.-••--_•••_._._••••-.....-u-...-.-_._-.-....-_•••_- ••-_-•• 'e-.·.·"

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

RESPOSTAS À CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

Vende-se em ótimas condições�
Dimensões internas: Altura 6:1
ctms. Largura 47 e 36 fundos.

Trata-se à Rua Conselheiro Ma-.

fra no 35 _ nesta cidade.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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eocial

DIA 31 DE JULHO, SÁBADO, COM INíCIO ÀS 21 HORAS "SOIRÉE" PROMOVIDA PELA "ORQUESTRA JUVENIL"; DIA 7 DE AGOSTO, SÁBADO, COM
INíCIO ÀS 22 HORAS, -GRANDIOSA FESTA COM DISTRIBUIÇÃO DA SABOROSA CHAMPANHA "MICHELON". RESERVA DE MESAS NA RELOJOARIA
MORITZ, A PARTIR DO DIA 2 DE AGOSTO, À RAZÃO DE CR$ 60,00.

A. ORQUESTRA JUVENIL DE FLORIANOPOLIS, EM CONTINUAÇÃO AOS SEUS FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO, REALIZARÁ 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

Vida

·

Piano, Execução
Marilia Cardoso,"
4° - Sinfonia da Opera Guarani",

.•-de Carlos Gomes. Piano. a 4 mãos.
·

Execução das senhoras Gilda Ligo
.vcki Lopes e Ib Ligocki Vieira.

5° - "Um Bel di Vedremo ", ária
«da ópera, "Mme. Butterf'Iy ", de Puc
• oíní. Canto. Senhora Ivone Brug-

da senhorinha

Na Assembléia.,.
-

Ccn lueçõo da la. pagina

que o obteve do comandante do'
nossa conslante lei-
sr. Zacarí as :\'. de 2° Batalhão Ferroviário. Queria
(I. Josefa Vanoli de agora, sr. Presidente, requerer a

V. Excia. que se dignasse consul-

COQUEIROS PRAI4
CLUBE

Jantar de confraternisação., cipal de Itaja í,
Para o já tão esperado' Jantar de tora, filha do

confraternisação COlll que o vetera- Souza e de
Souza;'no Clube "12 de Agosto", comemo-

- o inteligente Carlos Alberto,
.. rará a passagem de seu 7Go ani ver- f'i Ihó do sr. Orlando Campos;
:.sário, foi elaborado-um brilhantis- - o interessante Hcdnlf'o-Sérgio,
· simo programa de pura ade Jirica. Filho do sr. Rodolfo Silveira e de

d. Edite d'Aqm ino Silveim, resi-1° - Noturno", de Chopin. Piano. dentes em São José.
·

Execução da senhorinha Iolanda
«Gri llo.

2° - Dança Ritual do Fogo, de
� Manoel de Falia. Piano Execução da
senhorinha Iolanda Leal.
3° - Estudo n. á," de Chopin.

. .gernan Leal.
()o _ "Les filies de Cad ix ", de

"Leo Delibes. Canto. Senhora Ivone
· Bruggrnan Leal. (Ao piano - Se
.mhor-a Gilda L. Lopes).

ANIV®R'SÁRIOS

Heloisa-Helena

Milton-Cesar
Festeja, hÕje mais um aniver

sário nata licio a intel'essante Mil
. ton Cesar, filho dileto do nosso

.-distinto conterrâneo sr. Romuaklo
Pires, .calteg·ol'Ízr�do funcilOt.rá,rio
.da firma Hoepcke, e de d. JoJina
.cNunes Pires.

Aos votos de felicidades de ;:;eus

Ilumerosos amiguinhos junlamos
os nossos.

FAZEM A�üS HOJE:
- a exma. sra cl. Onclina Scll

midl Gerlach, virtuosa eSllôóa cio
sr. Benjamin Gerlacl1; .

- o Sl{. Ênéas Moreira, velllo e

-dedicado mourejadol' da iJlll)l'C�l-
sa, servindo na Imprensa 011-
cial do Estaria.
- a exma sra. cl. Hute da Co�ta

Benl fi, digna consorle do sr. cpL.
Quel'ino Benlo.

- a genlil srta. Bule ;';onza,
fLlIlcilmária da Pl'c!'pilllra .\lllni-

Maria de Lourdes Medeiros Yieira
Passa hoje mais um aniversário

natalício da. jovem senhorita Ma
ria de Lourdes Medei ros Vieira,
alta funcionária do Departamento
Estadual de Estatística. Membro
destacado de Associações Católicas
e de Associações Culturais desta
Capaital a aniversarlante lem pos
Lo ·a sua brilhante' inteligência a

serviço das causas cristãs e uteis,
Por esse motivo a aniversariante
terá a oportunidade de, mais uma

vez, ver ifícar o quanto é estimada
pelas suas amiguinhas e colegas
que lhe forrnula râo os melhores
votos de felicidades aos quais jun
lamas os nossos .

BôDAS DE PRATA

tal' O plenário, no sentido de con

sen til' que se insi ra na ata dos tra
balhos de hoje um volo de reco

nhecimento e de congratulações do

povo cataiinense ao 2° Batalhão
Ferroviário, pelo trunscurso do seu

j 06 aniversário de fundação, e que
se dê dessa homenagem, conheci
mento ao comandante Mário Poppe
de Figueiredo, ern Rio Negro, ao

sr. general 'Cordeiro de Farias, co

mandante da Região .e à sua exce

lência o sr. Ministro da Guerra, ge
neral Canrober Pereira da Costa.

São homenagens merecidas. Dai
esperar [Jaca elas o apóio unânime
dos meus ilustres colegas.
Era o que tinha a dizer". .

Em discussão, essa prop�sta foi
aprovada por unânimidade.

MAIS UMA VEZ O S.I;t. CARDOSO
'I'ranscorrer-á, amanhã, o 250 ani- DA VEIGA ...

vcrsár io de casamento do «Iestinto

Toma cada vez mais acenluada
atividade, a vida social em nossa

Capital.
Entre essas atividades no cená

rio reer-eatlvu, se destaca o Coquei
ros Praia Clube, fadado a se tor
nar o .ponto predileto da socíeda
ele calarinense. Está para muito
pouco a sua inauguração, que assi
nalará, sem 'duyida, uma grande
vítóri ai para os idealisado res da
quele Clube ..
Situadc-em aprasivel e pitores

eo local, o elegante edifício já
está sendo vis itado por seus só-
cios e exmas, famílias. O Bar, de
estilo moelerno atende com exce
lente serviço aos seus frequenta
dor-es,
Coqueiros Praia Clube está des

í

inado a verdadeiro sucesso e íne
gave lrneul e se tornará o ponlo de
preferência, para nossa melhor so

ciedade, pi-inc ipalmen te rio verão.
Estão sendo dados os ultimas re

toques, papa sua breve inaugura
Cão.

inteiro.-Seu barbei
ro usa e recomenda

resol\'eu renunciar" também, ao

cargo que ocupa nas diversas co

missões, atitude ·essa que secunda
com os demais de sua bancada, se11-

em do, após, a' sessão ,encerrada e ou

pelo tra convocada para hoje, à mesma

hora.

•.. reune som ... acabamento ••

solidez... no'piano perf�it(,l!
Além de vários modêlos para
pronta entrega ... êste maravr

lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano de
pagamento a longo prazo!

SchwartzmanR
São Paulo

Av. Ipiranga, 714 - Tel. 4.1478

Río de Janeiro
Av, Rio B�an(o, 257·A- Tel. 32·7522

REPRESENTANTE
para Santa Catarina

KNOT S/A
Cx. 134 - Tel , KNOT

Florianópolis

lasjemres para o
Norte e Oeste
Catarinense

Importante Companhia de Sor
teios precisa de 2 Inspetores para
a zona norte e oeste catarinense.
'Carla de próprio punho com fo

tografia 3 por 4, para 'a Caixa;

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

Drs. NUNElS VARELA e ANTENOR

TAVARES

Rodeada da estima e do carinho gregação, para pôr em efeito a or

<de suas amiguinhas e parentes, riem presidencial contra "a discri

.cornpleta hoje, o seu primeiro ani- minação racial e outras", porque
'versárío natalício a galante mení- o presidente não proibiu a segre- çÃO DE PARANAGUÁ Agua Fixbril depois da bar-
na Heloisà-Helena, encanto do lar - Passando-se à ordem-do-dia, de- ba refresca a pele! VENDE-sr· do sr. Higino Francisco elas Neves, gaçao.

. _

I
Use sempre A p,,� Fixbril I L

dedicado empregado da Fábrica O general Omar N. Bradley, pOIS das alongadas considerações Vende-se finíssima sala de jan..
. -de móveis Heinisch, e de d. Paula chefe do Estado Maior do Exérci- do sr. Cardoso da Veiga, do P. R. cio da fundação 'daquela

.

cidade, tar em estilo Renascença, inteira
Rupp Neves, zelosa funcionária to, declarou na conferência do P. o último orador inscrito, sr. I com o que o plenário concordou. mente trabalhada a mão e ainda-dos Corr-eios e Telégrafos.

e Exército de Fort Knox, em Ken- C' I R'b d J: d O O ld C b 1 d U D NÀ graciosa aniversarianf.e . id -,oures I as, a ranca a ma- sr. sva o a rai, a . . ., não usada. Tratar à rua Saldanha
· seus afortunados pais, os valos de tucky, que "o. Exército não está jori l.ár-ia, ocupou-se dos falos que manifestou-se favoravel à hornena- Marinho, 16.
felicidades de "O Estado". executando nenhuma reforma so- culminaram com a fundação de gem proposta.

I
_

i

cial. O Exército colocará homens Paranaguá, no Estado do Paraná, Não houve matéria para s·er vota- 'FABRICA DE FOSFOROS (PRON-
rle ·diferentes raças em diferentes há 300 anos, precisamenLe. Após da. O SI'. Bulcão Viana, da Uo' D. N., TA P. FABRICAR)
companhias. Ble mudará essa po

litica quando a Nação tôda mu-

O SI'. Cardoso da Veiga, do P. R.

r., cuja tribuna "em ocupando
nas últimas sessões, desta feita fez

referências à criação' da Escola Ru

ré! I da Enseada de Brito,; pelo Go

vêrno do Estado, solicitando à

Mesa r-egisto, em ala de que o P.

R. P. doará o terreno necessário

àquela construção. Em aparte, o

sr. Nunes Varela, líder da maioria,
informou ao orador que doações
dessa espécie Icem sido feilas às

centenas" recebendo-as os Promo

tores Públicos, representantes Ie

gais do Estado ... Requereu o ora
dor, verbalmente, seja feita cornu

nícação ao Govôrno do Estado de

que aquele terreno se encontra à

Firm e a política de sua disposição para a Escola Rural

do Enseada de Bríjo. Continuando,

discrimtn3vão de cõr declarou aceitar o convite do sr,

\VASHI�GTON, 9 (D. P.) _ O Presidente da Comissão encarrega

Exercito dos Estados Unidos conti- ela da elaboração dos Estatutos dos

casal sr . Joaquim Simões e d. Ceci
lia Macedo Simões, atualmente
residentes em Curitiba. Pela passa
gem de tão feliz data será rezada,
amanhã, às 8 horas, uma missa em

ação de graças na Catedral.
O di gno casal tem um único filho,

Dor val ::yracedo Simões, aca-Iómico
de Direito «Ia Universidade .do Pa
raná.

FESTIVIDADE DO SENHOR BOM
JESUS

Terão inicio hoje, ás 19 horas, na

igreja de São Francisco, ás novenas

em louvor ao Senhor Bom .Jesus.

núa firme na sua politica de reunião

rios negros ern unidades separadas
das tropas de brancos.

Os oficiais do Estado Maior do

Exercito declararam que não é ne

cessária uma medida contra a se-

Funcionários para emprestar a sua

colaboração aos seus Irabalhos . Ao

finalizar, requereu' mais nomea

ção de Oomissâo para saber

quantos os casos de Tuberculose na

Capital, feito o que deixou a tribu-
na.

TRI-ICENTENÁRIO DA FUNDA-

outros comenlários, em que foram

historiados os vários episodios da

vida daquela cidade do vizinho Es-

lado, o orador requereu congTatu-
iações ao povo do Paraná B,

particular, paranag'uaense,
transcurso, ontem, cio tri-centená·

Advogados
Cansa cíveis comerciais, naturalí

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

Escritório: Rua Trajano, n. 33, l°
andar

Florianópolis

COSINHEIRA
Precisa-se de uma que durma fó.

ra d.o emprego.

Informações , rua Rio Grande .d.
Sul n. 22

PAGA-SE BEM

Vende-se

Maqainário Cr$ 250.000,00
Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00
Situada em Campo Alegre - S. C.
Vende-�e tL. só maquinárin
lnfonnações com A. Wehmuel
Brusque - Santa Catarina".

dá-la."
..............................

Cuqueiros Praia
Clube

A Direloria tom o prazer de a

visar aos seus associados, que já
se encontra em pep[eilo e regular
funcionamcnto o serviço ele bar e

restaurante em sell Clube, lanto
de dia como á noi! e.

.
, .

Se ricos quereis ficar
De modo f�cil elegQI
Fezei hoje uma inscrição
No Credito Mutuo Predial

FARMÁCIA NOTURNA
(EX-FARMÁCIA "RAULIVEIRA")

Rua Trajano N° 17
A "Farmácia Noturna", de propriedade da Drogaria e Farmácia Catarinense SIA., comunica

à população desta capital ter sido especialmente instalada pára atender permanentemente o serviço
noturno.

Ela iniciará suas atividades n05 primeiros dias de agôsto, abrindo suas portas diariamente as 9
horas da manhã (exceptuando-se domingos e dias feriados, nos quais abrirá sómente à noite).
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P���!��H�IROS��X��'�l��a!O�l��li,).1
tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros
e Farmacêuticos, que está iniciando o lançamento de uma grande série

Atenção, Snrs�-Industriais! d'''F��;���I�I�A�'��o�ã�� 10 o vidros do 100 comprimidos do

e,60 s.
VENDEMOS OS SEGUINTES

MA_j1
Ventilador de ferro manual, VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de lO cm3 e frascos de

QUINÁRIOS' para arroz em casca.' lüu cm3.
'

1 Máquina p/beneficiar arroz, 2 Tratores "fORDSON", sendo SÓRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cm3.
com pouco uso, da afamada mar- um funcionando e outro desmon- VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos
ea "TONANNI" (,\om dois brunida- tado. de 100 cm3.
res e classifícador de tipo "TRIER" 1. Trilhadeira p/arroz. com capa- VACINA ANTI-RÃBICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascos
capacidade para 60 sacos de 60 cidade para 250 sacos diários. de 100 cm3.
quilos, beneficiado" em 10 horas 1 Arado de..dois discos .para tra- Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relativamen-
de serviço, tor, marca "OLIVER".

.

te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atendeu-
i Motor DIESEL, sueco, de 20 1 Semeadeíra de oito linhas, do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo 'mínimo necessarro

H. P. efetivo, da afamada marca amer-icana, marca "THOMAS" ao preparo dos mesmos que, ássim, serão sempre fornecidos com ahso-
"BOLLINbRS", completamente no- p/arroz ou trigo. luta garantia de atividade máxima.
'!VO. OS interessados queiram dirigir- Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve-

i Dinamo para 6.000 velas, com se á IRMÃOS GLAVAM, Florianó- terinários de grande eficácia, como: Ternerina (Buco-Vacina contra
-instalações completas, isto é, qua- polis, Rua João Pinto, n. 6 _ Cor- diarréia infecci-osa 'dos bezerros), Stilbestrol, e' ainda, Vacina Contra a

oro de mármore com reostato, am- respondência pará Caixa Postal 42. Bouba Aviária, Vacina
-

Contra a Peste Suína, etc, .. . .

perimetro e demais pertences, Fpolis. 'Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doenças
dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa- ,

ncnto de Veterinária.

Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO -PINHEIROS aten
derá diretamente a todos ,os pedidos de seus produtos, quando não en

contrados na localidade de residência do solicitante.

.
I

artIgos.
grande I

atualidade:
COMPRE SEU EXEMPLAR'
HÔJE MESMO!

- I
.

-

Custa sóCr$3,ÓO I

_______ .. _.J

SELECÔES
,

de JUNHO

�' I

Ácido sulfúrico; 2 Torres metálicas de 30 metros, cada uma,
co antena' tríplice; Gerador p�ra fabricação de hidrogênio; Ma�
caco hydráulico, marca Blachlaw Jack, para 12 toneladas; 'Ba
teria completa para 120 volts e 650 amperes, equipada com lIua
dro e chaves; Bomba de ar, manual, com tripé; Manometro para

garrafa de ar comprimido; tanque de zinco, com bomba, para

.600 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 f.!,Irar elétrica; Ventila-

��
,

Ver e trata-r no aeródromo do Aéroclube, em São José.

Informações �o Escritório de Asteróide & Cia.

Praça 15 de Novémbro n? 22 - 2° andar - Telefone, 1.388.

Regititradoras "R- II
IV

Vendas à vista e prazo

Distribuidores exclusivos:

ALMEIDA, BASTOS & CIA.

Felipe Schmidt, 2 - 10 andar

TINTU'RARIA CRUZEIRO
Tiradent.es "' oi

LAVA e TINGE ROUPAS
.

Reforma chapeos
Profisskna competente - Serviço rapido e garantido

d 9' 13 e das 17 às 22 horas
Ouçam diariamente, as as

RBDIO TUOft' ZVO 9
1530 kilocicios ondas médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

Guia do Paraná
Publica relação dos comerciantes e industriais com seus snde-

recoso .

d 'á' do
Cada guia é vendido acompanhado de um mapa ro aVI rIO

Paraná e Santa Catarina.

Redação: Rua Fruden:te de Moraes, 11·. 62!). ,..... �uljtiba.. "-���mi

IOIIPANIIIA ·WAN� DA lAIA
....... _ 11'1 - 1Ne: lAIA
UCWDIOI • 'IIJüJJI.O.n.

Cifra. do' Balanco d. 19441

Diretorel.
Dr. "Pampbilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr� Frsnellco
de Sã, Ani.io·Ma••orra,: Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e Jo.� Abreu.

.

.

Itemp� _

Telefone para a Impressora Gra;aú Ltda. (telefone
manual 767), e·o nosso agente o procurará 'para receber
s ua encomenda tipográfica, Serviço Eemerado , En trega
imediata. Preços sem concorrencia.

FARMÁCIA ESPERANÇA
do Parmaeê.t1eo lfILO LAUS
Hoje • alD&lllll ..ri ••u ,referttla

i1r....� aadoRa" a ..traqeiru '_ U••••'itiu - Part.
••rlu - �l1ise. •• 1t.n�""

Gtt..l'1l1lit_ li! oU.ta eHo"A.da .. l'..hlirle .Ut....

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

\ 5

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

das 9 ás '12, e das 14 ás .17 horas todos os dias

•••••••••••••••••

Agora podemos !!!!!
os resfriados

Embora os médicos confessem
que não 'podem curar os res

friados, já há provas de que
os mesmos podem ser evitados.
Seleções de Junho publica elu-'
cidativo artigo sôbre o vapor
que pode nos defender contra
o pior 'inimigo da saúde. Como
a aplicação da penicilina vapo
rizada deu, por casualidade, a

chave desta vitória científica.

-

PASTA DENTAL
ROBINSON

A' DIVUlGACAO
Revisia do Paraná para 'o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural
Economico Financeiro

Publicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios.
CAIXA pO::5T �L, 775 CURITIBA

Também neste novo número:

NÃO SE PREOCUPE COM O SONO.
Você não perderá a saúde, em
bora não durma 8 horas diárias,
se manIver na cama um perfeito
relaxamento muscular e conser
var-se livre de preocupações.
Interessante estudo da insônia,
que ensina como dormir bem.

. .

NOSSA MANEIRA DE ENCARAR
AS COISAS. As coisas podem ser
boas ou más, segundo a atítude
mental com que são julgadas.
Amelhor defesa é vê-las como são.
Um artigo que ensina como do
minar os desânimos ínrunaados,
•• o •••••••••••••• t ••

NÃO CUIOE TANTO DE SEU FILHO.
Um ponderado comentário sôbre
o /Zêb exagerado para proteger
a infância. A criança que é cria
da na cidade, sobretudo, precisa
de oportunidade" para aprender
a valer-se de si mesma. Valiosa
experiência que um pai oferece
aos pais de todo o mundo,

Arvores frutiferas
Arvores Frutiferas erixertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomícultura

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

SãQ ao todo 25 artigos de gran
de interêsse, mais a condensa
ção de um livro famoso, neste
novo número de Seleções.

COMPRE

SEL.EÇÕES
DE JUNHO

Agora a venda
A REVISTA INTERNACIONAL
Pt;UICADA EM 9 IDIOMAS
•••••• Q. .

. . � ..

Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO r.;
Crim•• cível

Coaatituição de Soci.dad..
NATURALIZAÇÕES
Título. Deolarat6ria.

Eeorit. - Praça 15 d. No•• 33,
lo. anda!'.

R••ld. - Rua Tiradent.. el. •
FONE •• 1468 I

Encerador

perca

o-,
Cr$

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-ll).es, o IEncerador JOSÉ! DE OLIVEIRA.
................ , ..

CAPITAL E RESERVAS
Responlabilidariel
Recete
Ativo

c

80.900.606,30
5.9781401 ;755.97

67.053.'45,30
142.176.603.80CASA MISCELANEA diltr·

bu'idora do. Rádio. R." C. A

Victor. Vãlvula.' e Di.coa.
Rua Conselheiro Mafra Sinistro I pagoI no. tiltitbol 10 ano.'

Relpoolal ;,lid,tJel

•

98.687.816,30
• :76.736,401.306.20

lemsacrificiofinanceiro. adquirin
do. em suaves mensalitiades uma

CESTA DE NATAL

�:i�
Agente nesta Cidade:

B. SOUZA
Caixa Postal, 326

BOM NEG'OCIO
para quem possue dá Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 re�da
corta de 10'/. 80 ano com recebimento de juros mensars.

Informações nesta redação-.

Não

Assegure desde já um'

NATAL FARTO E FELIZ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE
\

DO'ZE DE AGOST
PROGRAMA PARA O MÊS DE AGôSTO -- DIA 8 _ DOMINGUEIRA _ ·DIA 12, 5- FEI-RA JANTAR _DE CONFRATERNISAÇÃO PELA PASSAGEM
DA DATA, COM NÚMEROS DE CANTO E SHOW ARTíSTICO, ORGANISAÇÃO DA. SENHORINHA LAILA FREYESLEBEN. DIA 14, SABADO _ GRANDE
bA�LE DE GALA, EM COMEMORAÇÃO DO 76° ANIVERSARIO DO CLUBE. DIA 22 (DOMINGO _. FESTA INFANTIL, COM SHOW' ARTíSTICO, ORGA..

NISA�ÃO DA SENHORINHA MARIA LUlZA CAMPOS, DAS 15 ÀS 20 HORAS. DIA 28, SABADO - SOIRÉE. .

,

AS DOMINGUEIRAS E SOIREES TERÃO INICIO ÀS 21 HORAS.
�

�i' �·.�:�·�.�,:q.1
..

AS INSCRIÇÕES PARA O JANTAR DE CONFRA,TERNIS�ÇÃO, ACHAM-SE, ABERTAS, .
A CONTARDE i-, NO BAR DO CLUBE, A CR$ 50,00 CADA

PESSôA·

Em disputa do Campeonato Citadino de Basquete estão marcados para esta noite na

cancha do Lira, os sel!uinfes· encontros: Taubaté x Fjguejren�e e Ubirat:lD x Clube 12

.\

Direção de PEDRO PAULO MACHADO
-----�---------------------

FIGUEIRENSE
Incerta a presença de. Lázaro

grande choque de domingo
Todas as atenções do- mundo es- LAZARO CONTUNDIDO

x PAULA RAMOS Professor Flávio
Ferrariante-ontem. Emtretanto seu estado

não inspira cuidados, havendo
mesmo a possibilitade de vir a

jegar no choque empolgante da

domingueira de depois- de amanhã.

no

por-tive local estão concen Iradas O Paula Ramos está na eminên- ANTECIPADO O JOGO VASCO x

no empolgante embate a ferir-se cia de não contar com o concurso FLAMENGO

depois de amanhã, dando início ao ele Lázaro, cuja presença no ata- pado para sabado g gbmhzz zzz z

segando turno do Campeonato de que tricolor é imprescindível a .Informações chegadas do Rio nos

Profissionais. uma bôa apresentação do quadro, adiantam que o encontro Vasco x

Os degladiantes .s-r-: Paula Ramos porquanto o jovem extrema direi- Flamengo, em disputa do campeo

e Eigueir-ense - estão em condi- ta lem tido "performances" sal.is- nato carioca de futebol, foi anteci

ções de oferecer um espetáculo de Ia Ióiras. I pado para sabado a noite, no carn-

grande atração . esportiva, onde Lázaro contundiu-se no joelho ao I po de São Januário. O Bot.afog� não

'. r�or certo nada faltará. : cair da bicicleta em que passeava, concord�u com a ant�clpaçao de
sua peleja com o FI nrrunense.
IIIIP'J" E .PPJ "S;S, p:cz W' """V".. ,

EMPATARAM SAO PAULO E

'l'ORINOCampeonato Citadino de Basquetebol
Já por duas vezes deixou de ef'e- regulamento.

Livar-se o reinício do campeonato Se o mau tempo não imperar,
citadino de basquetebol, o qual se hoje teremos

'.

o reinício do certa

encontrava paralizado, devido à me, com dois jogos sensacionais

disputá entre gauchos e catarinen- que por certo, levará um bom pú
ses, pelo Campeonato Brasileiro de blico á cancha do Lira Tenis Clu
Voleibol. Os jogos que estavam be, ás 17,30 horas. São êstes os jo
marcados para segunda e quarta- gos programados para esta noite:
feira foram transferidos para o Taubaté x Figueirense e Doze x

final do certame, como manda o Ubiratan.

O 'I'oríno,
de fulebol,

tri-campeão ilaliano

despediu-se an í.e-on-
tem de São Paulo, enfrentando o .-

clube da cidade que lhe empresta

I
Regressou Segunda fcira de sua

o nome. O jôgo foi presenciado viagem à Capital da República, o

por enorme assistência, finalizando sr professor Flavio Ferrari di "no. , ;:,

com um empate de dois tentos. presidente da F.C.D.
-,

Serão iniciados boje os J'tlgU�
Olímpicos de Londres

Campeona' to M-undíal de Futebí_,J �on�re.s, 29 (U. P.) - Amanhã, esperança do har âo .de Coubertin,
,

. ',no estadia de Wemhley, em Lon- renovador dêsses jogos na éra mo-

LONDRES, 28 (U. P.) - Quaren-l à fi liação do Sudão, atualmente 50b rires, será realizada a cerimonia de derna, de veros esportistas do mun

ta e cinco nàções compareceram à. a dupla jnrisdição britânica e egi- abertura dos 14 Jogos Olirnpi- do, inteiro reunidos por ocasião
sessão de abertura do 16° Congres-I pcia, em conflito uma com a outra. cos e, no dia seguinte, saba- das Olimpiadas, não será realizada,
so da Federação Internacional do: Surgiu também a questão da filia- do, serão níciadas as c�mpetições, ainda desta vez. Entre os países
Football Association - "FIFA" - ção da Coréia, c o Congresso resol- as quais prosseguirão até o dia 14 que não puderam comparecer, e cios

para discutirem os problemas do veu deixar ambos os casos entre- de agosto, deta de encerramento dos quais se esperava br-ilhante desern-
futebol mundial, inclusive os que gues ao seu Comité Executivo. Jogos. 'penho, três estão ausentes: - a

se relacionam com o Campeonato Uma da; mais importantes ques- Sessenta e dois países - cifra já- Alemanha, e Japão c a Rusia. Os
Mundial já marcado para ser reali- tões apresentadas roi a da possibí- mais aproximada nas Olimpíadas dois primeiros pelos motivos muito
zado no Brasil, em 1949. Iidade de ser adiado de 1949 para anteriores - confirmaram sua par- bem conhecidos de todos, e o ter-
A Rússia, que já se achava filia- 1950 o Campeonato Mundial a ser ticipação, fato que vem comprovar ceiro porque, voluntariamente, não

da à "FIFA" e que recebeu o res- disputado no Brasil. o prestigio sempre cresoente dêsse aderiu ao Comité Olímpico Interna-

pectivo convite, não esteve repre- Ainda a propósito dês�e Carnpeo- certame mundial. Todavia, a grande cional.

sentada, embora haja delegados de nato Mundial, em que será dispu- ••• t�..+ +••: ++...�•..J..••••••_.. + ..::.. � ...
, •• _._•.•••••••••.."T•• _••••• _ __

T

países da Europa Oriental, inclnsi- tada a "Taça Jules Rimet" - an- .:. . •••
ve o atual ministro da Justiça da tigamente denominada "Taça do � , :
Hungria, Stefan R�is, que 'já .foi um Mundo" - será discutido um ponto �:. LOJa Das·· caSEMIRBS .:.
jogador de futebol. de importancia fundamental para :!: ....

. :::O Congresso foi aberto pelo du- o Brasil e para todos os demais par- � :
que de Gloucester com uma alocu- tícipantes. Trata-se da regulamen- :!: Especlellzada em ar ....lgos _

�::-çâo calma, em que teve acasião de tação do modo pelo qual serão dis-
�

• _ ""'"

dizer, entre outras coisas: Ptau)ntaed.as as últimas partidas do cer- �!: para homens ::�- "A História mostra, c-om uma �..
"" T..'"

clareza meridiana, que os acôrdos Com efeito, há a proposta no sen- .. � :
e entendimentos que se ultimam em tido de ser alterado o re�ulamento: RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMI- �;:
tôrno de coisas e fatos simples e tradicional, pelo qual prevaleceria �:+ RAS NÀCIONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E· .:
concretos são os únicos e os ver.da- até o fim o sistema eliminatório. �t SENHORAS. MANTEM PERMANENTE -ESTOQUE DE +:..
deiros alicerces de outros entendi- Pelo novo regime, pleiteado pelo +:,+ ROUPAS FEITAS PARA HOMENS. +:.
mentos e acôrdos mais abstractos Brasil - pais organizador ·do cer- �t ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, +:,+
dos quais depende a paz do mlln- tame - as últimas rodadas seriaml+t GRAVATAS, PIJAMAS,CHAPEUS, ETC. +:.
dO:�"",ntou o duqu, qu, o fut,bol �::��t:�:'q:��ut�"u:;�:::o�;:;"t;:� :�: Tudo pelo m·enor preço da praça :!:'''pode incutir na mente dos jovens IgiOnal.·�;; "!...
o principio ético fundamental de Quando se enccrrou a sessão ma- <l't F

.+.
que clepende a civilização: - co0- tutina, ao meio-dia essas duas ques- �� a�a uma visita à Dossa Casa e.!.
·perar sempre com o companheiro". Iões ainda não haviam tiflo nenu-.. \I .I

:i:· verifique nossos preços e artigos �:
y �
� t
+..++.� ++..++..++.+++. ++. ++...++. ++..�............................. �l

ma decisão.
A pl:imeira questão que surgiu Todos os delegados sulamerica-

em plenárIO foi levantada pelo Egi- nos estã'o unidos, ao lado da preten
to, que apresentou a sua objGç1ío. são do Brasil.

RITZ, hoje ás 7,30 horas
Perlro Lopez Lagar'- Zully Mo-

rena

TRÁGICA SUSPEITA
No programa:· Cinelandia Jornal

- Nacional Universal - Jornal

Preços: Cr$ 4,80 e 3,00
.

Censura até 14 anos;

ROXY, hoje ás 7,30 horas
. Ultima Exibição

Gary Cooper - Anna Sten
Ralph Bellamy - Helen Vinsou

A NOITE NUPCIAL
Um drama diferente e emocio

nanté
No programa: A Marcha da Vida

- Nacional Globo

Preço: Cr$ 3,00 único
Censura até 14 anos.

RITZ domingo
MAR VERDE

•

ODEON, hoje não haverá sessão

cinematografica.

IMPERIAL, hoje as 7,30 horas
2a Semana

SEMPRE TE AMEI

(Technicolor)
COM! Catherine Me Leod - Phi

lip Dorn - William Cartel'
No programa: 1) Jornal da Téla

n. 126 - Nacional Imperial Filmes.
2) Fax Airplan News 30 x 54 -

Atualidades

�os: Cr$ 4,8.0 e 3,00
Censura até'14 anos,

ODEON, amanhã

O VAMPIRO DE DUSSELDORF
/

Centura até 18 anos.

ODEON e IMPERIAL, domingo
Tú VOLTA.RÁS Q'UERIDA

(Technicolor-)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. POLYDORO E�ANI DE S

ITHIAGO
Médico e parteíze -

Do Hospital de Caridade de Flo

rtanópolís. Assistente da
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, es ie

cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais glan
dulas internas

I

Rua Vitor Meireles D. 18
Fone manual 1.702

R.ESIJ;>BNCIA:
Avenida Trompowskí 62

Fone manual 766

DR. LINS NEVES
,

Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade

CLINICA DE SENHORAS - CI-
RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle e' tratamcnte

especializado da gravidês, Distur
bios da adolescência e da menopau
sa. Pertubações menstruais, in�l'l.'

mações e tumores do aparelho geai
tal feminino.
.peJ"ações do utero, ovários, trem-
1I3S, apendíce, hérnias, varizes, etc.

t'iti.rurgia plástica do perineo (ru
turas'
ASSISTENCIA AO PARTO E OJ:�K·

RÁÇõES OBSTBTRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová
rios. hípopíse, etc.)
Dislurbios lIlerv,osos - Esterilidade
-- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tcl,
1.461
Resid, R. 7 de Setembro - Edif.

CruiZ e Souza - Tel. 846.

Dr. Newton D'Avila
Opei'awes - Vias Urinârias -

Doen.ça's dós intestinOs, réto, anuo e

Hemarroidas. Tcatllmento da colite
ameblana.

'Fisioterapia - Infrá Vermelho.
Consutta< ViIDr Meireles, 23. Atende
ilià:riatitente às 11,30 hrs. e á taTde,
das 10 hrs. em diante Resroênci,,-:
Vida! Ramos, n. 66 - FOile 1.667

'. :

Clínica Médica é Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia � Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos r-r

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

Tratamento da Tuberculose

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

-<': do Brasil)
M.'édico por <;gn9urso da Assístên
cía a Psicopatas do Distrito

l'ederal -

Ex·ÍnternO (R" �ital !"o.;quiá·
trico e Manicômio Judiciário

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

Nl<:RVOSAS
Consultório: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de oar-

valho, 7.0.
.

Das 15 às 18 horas
Telefone:

Consultório - 1.208.
Residência - 1.305.

Dr. M. S. Caval;nti
Clinica exclusivamente de criança.

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M.· 732

Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL - ALTA CIo
RURGA - MOLÉSTIAS DE SE

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi

.cína da Universidade -de São Paulo,
onde foi assistente por vários anos do
Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio

, Corrêia Neto
Cirurgia do estômago e vias circula
res, intestinos delgado e grosso. tirei-

, de, rins, próstata, bexiga, utero,
ovários e trompas. Varicocele, hidra-

�

cele, varizes e hernas.
Consultas: Da. 3 às 5 horas, à rua
Felijie Schmidt, 21 (altos da Casa

Paraíso), Telef. 1.598
Residência: Rua Esteve. Junior, 170;

Telef. M. 764

Dr. Panlo Fonte.

o "Colégio Barriga."Verde"
.

está construido o seu majesto
.80 prédio e necessita de sua

'Valiosa colabora«:ão.

Camisa., Gravata'i Piiamu,
Meia" du melhore., pelol me·

nores preço. a,6;na\CASA"MlS t
CELAN"EA - QUft� Mar,... '

franffport8s regularefl de cargos do pôrtÔ' c e

SÃO FB4NCISVO DO SUL para NOVA fORI
Intormaçõe. cornos Agente.

F lr fi f n t I ("li - C erlos HoepckeS/A - C1- TeletGDe 1.212 ( Eni.. t eleg.f l ( F rancirco do Sul - Cerlos Hoepcke S/A .- eI - Teleloae 6 . \dOaUM ACK

€Iinica e cirurgia de senhoras - Pulmonar
Partos Radiologia Clínica (Raios X)

FISiOTERAPIA - ELECTROCAR- Eletroeardiografia - Ondas Curtas

DIOGRAFIA - METABOLISMO Indutotermia Eletro Cirurgia
iBAS.u. Ultra-Violeta - Infra-Vermelho

HORÁRIO DE CONSULTAS: _. Pe- - Consultório e residência:
la manhã: Das 7 ás 1{1,30 horas no Praça Pereira e Oliveira (atráz do

Hospi�t de Caridade. Das 10,30 ás Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.
12 horas' na Materni,dade (Clínica Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6

de gestantes) � Fone 841. FLORIANóPOLIS
Á tarde no consultório das 15 á .. 19

horas
CONSULTóRIO :

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

metro 'quadrado
Consulte-.lOS aern compromisso

Reinisch S/A - Rua João Pinto, 44
Toldgrama REIf\ ISCH 'FiOriariÓllolt�

500,00 o

Coria Metropolitana
CONGR�O EUCARÍSTICQ

NACIOANL

Na qualidade de Presidente da
Comissão Arquidiocesana do 5°
Congresso Eucarístíeo Nacional a
todos os fieis e demais interessados
que o mesmo se realizará de 28 a

31 de Outubro do corrente ano, na

cidade de Pôrto Alegre, Rio Grande
do Sul.

Outrossim, comunico as facilida..
des de viagem,· entre outras, as for.
necídas pela Empreza 'Ilurismo,
Pontual-Machado-Bensaude S. A.,
com quatro tipo de perígrtnação
a) uma Aérea, em aviões especiais..
a partir do Maranhão, escalando em

todos os Estados; b) uma em navio,
especialmente fretado, e conduzin
do exclusivamente peregrinas; c)!
uma terrestre, prosseguindo de
São Paulo em confortaveis. "oní
bus", através de Paraná e

. Santa,
Catarina; d) outra terrestre, partin...

do do Rio de Janeiro, pelo trem,

internacional, diretamente a Pôrto
Alegre.
São essas as viagens obedecendo,

ao tipo peregrinação.
Evidentemente, poderão os fieis

proferir outros meios ao seu alcan
ce, com viagem de auto, oníbus,
aviação, etc., na certeza de que o'

nosso Estado, e em particular SI>

Arquidiocese não deixarão de se

fazer representar naquela parada
de Fé e demonstração de amor

.

SI,

Nosso Senhor Sacramentado.
Fpolis, 1 de Março de 1948

Conego Frederico Hobeld - Presi
dente da C. A.

COMPRAEIi..��Yr������"��VE NDA Df;.

C/lSASf TEIIRflt()s)f!!!lI!!!Ç.!!��������������!!!!I!!
HIPorÉCAS

AVAU�ÇÕES
l[(rALI�AÇOES�=========�=����
ADMINI5111AÇÃO &T;��!"'lE�"'�'O��l:�:'_--�{l-(lA-D-rO-D-o""D-O-.-.Js-----"""
DE IM6vEIS 1'1.'.784 rLOr1/AJYOPOLlS ·.sANTA CATARINA

ETC.

FAZENDOLA E INDUSTRIA
Clínico e operador BARREIROS, pequena fazenda, com

.

pastagem para 30 cabeças,
Consultório:Te�f�n�it��Jseirele8, 26. com uma Industr-ia de produtos de mandioca. sagu, etc., demais infor
Consultas das 10 á. 12 e das '14 Ih mações dão-se neste Escritório. Preço Cr$ 280.000,00.
I! hrs. Residência: Rua Blumenau, HIPOTECAS

22. - Telefone: 1.620 Aceito capital para empregar sõbre garantias hípotecárãas. Sigilia
< Dr. Mário Wendbauaea ,_ab_s_o_lu_to_. • _

C1lnica médica de adultos e criança.
Consultório - Trajano, 29

Telef. M. 769
Consulta das 4 ás 6 horas

Residência: Felipe Schmidt n. 38.
Telef. 812

RUA CONSELHEIRO MAFRA, casa grande com 6 quartos, sala Ira

nheiro etc. Serve também para comércio. Preço Cr$ 220.000,00.
RUA CONSELHEIRO MAFRA, prédio de comércio com 2 pavírnen

tos. Preço Cr$ 350.000,00.
RUA DEODORO, prédio com 6 quartos e demais instalações. Pre

ço Cr$ 250.000,00.
RUA ALMIRANTE LA<:M:EGO, ótimo prédio, construido em ter re-

1'10 de 17 x 30, todo murado, com 4 quartos, etc. Preço Cr$ 190.000,00.
RUA RUI BARBOSA, casa com 5 quartos, construída em terreno

de,24 x 86. Preço c-s 120.000,00
RUA JOSÉ MENDES, bangalô novo, com 3 quartos, etc., construi

do em terreno de marinha. Preço Cr$ 50.600,00.
RUA RIO GR_!\JNDE DO SUL, casa com 2 quartos, tendo o terreno

10 x 40. Preço c-s 35.000,00.
RUA ALMIRAlNTE LAMEGO, 2 pequenas casas construídas em ter

reno 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' SETEMBRO (Estreito), casa com 4 quartos, etc. Preço
ces 55.000,00.

,CAlPOEIRAS, casa com 2 quartos, etc., tendo o terreno a área de
86.000m2. Preço Cr$ 50.000,0.

CAPOEIRAS, casa desocupada com 3 quartos, banheiro, água quen
te e fria, instalação sanitária, etc. Preço Cr$ 60.000,00.

TERRENOS
RUA RUI BARBOSA, tendo 8,50 x ;'JO. Preço Cr$ 15.001),00.
RUA CONSELHEIRO SOUZA FRANÇA, tendo 15 x 30. Preço Cr$

40.000,00.
RUA STA. LUZIA (Estreito), tendo 50 x 40. Preço Cr$ 50.000,00.
RUA GERAL (Estreito), tendo 20 x 45 (fundos rua Tijuca). Pre

ço o-s 20.000,00.

••••••••••••••••••••••••••••• r C>

Rua Felippe Schmidt 48

QUER VESTlR·SE COM CONFORTO E ELEGANC'A?
A

Mello
PROCURE

Alfaiataria
O TESOURO

Da instrução está ao alc.ano«
de todos. Dá esse tesOUTO ae teU'
amigo analfabeto. lev3:ndo-o a uDt
curso de alfabetização no Grupo'
Escolar São José, na Escola J.nd�
lrial de Florianópoli.g ou na Cate..
liral MetrÜ'politana.

fdhl'icoill: A Caao •A CAPITALB ah..,m:ç- ca

viKita ant«Oll! do !1)X8tU ...., rQ'I;'" •• "" (íOtTo I I( "

-,

Fab!'loont. e distribui loru da. afamadas oon
f.cçõ•• -DISTINTA- • RIVET� Poa.ue um gran';
d. sortim.nto d. aasemiral.. I'l.cadoe; brin.
bonl a barato•• algodõe•• 'mcrin. e a\'iamento.
para olfaiatelli que recebe dil'Crtamenb dali

ISra.. CU�IS!''Cla&�t'O\!'; do
�

lntel'i l' I) I.nt!do d. Ih .. fa::>:t'!'$m �1m"

Flol"k%!troo.hll. - FILIJlJS �m tr�H'It)a!1otJ • Loie'!.
t.,,;;;: h ffl'ittf?*.8fi� Ii"Ll1aLi"Li!I.i_ii&lilZi;a4"agv,,��::a:;u

ut t l.ifio do.
·�TRJZ .m

f
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Preleitura Municipal festejos comemorativos do 70- 3Div�r8á
Pegamentos de impo.to. rio de fuudação. - Convite aos associados,
Termina no dia 31 do andante o 'A Diretoria do Clube 12 de Agosto terá a honra e o prazer de oon-.

pagamento, sem multa dos ímpestos tar com a presença dos seus associados e sua!' Exmas. Farni lias no-
baile de gala a realizar-sé em a noi te do dia: 14 de Agosto proximo,

sôbre industria e profissão e de li-
em comemoração á passagem do 760 aniversário de sua fundação.

cença e as taxas sanitárias e de 'O dia 12 foi reservado para um jantar, seguido de uma hora de

aferição para o comércio estabele- arte, oornpart.icipação de elementos dos mais representativos da nossas

cido. sociedade, e o de 22 para a festa Infantil, constando .de numeres va-

riados.
,

O jantar será mediante inscrição, a contar do dia 1° à 10,- data do.,
encerramento, a Cr$50,00 por pessôa e terã inicio ás 20 horas. (Traje'
Jtasseio) .

'

O baile ás 22 horas. (Traje Riger Casaca, Smoki'm ou Samer)".
A festa infantil das 16 as 20 horas. '

Secretaria, em Florianópolis, 27 de jul'ho de 1948
Elpidio Fragoso Secretário Geral.

Hoje, no_' passado 1

A data de hoje recorda-nos que:
- em 1778, os espanhóis, coman

dados por Ceballos, abandonaram a

Ilha de Santa Catarina, em cumpri
mento do que estabelecia o tratado
de Santo Ildefonso, assinado a 1° de i
Outubro de 1777, na Európa;

- em 1808, nasceu Joaquim José

� R t CI b d' FI
- ,

I-
Inácio, Almirante da Marinha de

�
,

8 ary u e e orlanopo IS ���:;:; do Brasil e Visconde de In-

.
- em 1823, as tropas portuguesas

Dois falos, de expressiva sígni- tary Clube de Florianópolis e, ao

f'íoação, deram especial cunho á término,· estabeleceu-se que, na do Major Fidié, compostas de 700 ho-

reunião que ontem realizou o Ro- próxima reunião. serão conhecidos mens, no Monte da Taboca, perto
tarry rClube de nossa Capital: a os resultados finais, com a suhse- de Caxias (Maranhão) capitularam
recepção ao novo rotariano, Nico- quente entrega de prêmios aos

Iau Conti, e a posse do novo Dire- universitários vencedore.s. Nova
com o Coronél Filgueiras;

tor do Pro toco lo, Flávio Ferrari. saudação, desta vez ao pais amí-
- em 1826, junto à Ponta de La

Ás 12 horas achavam-se reunidos, go - a Noruega - fez-se ouvir ra, em Buenos Aires, travou-se o

nos salões do Clube 12 de Agosto, por Norberto Hihl, ao ensêjo da combate naval de "Lara-Quilmes",
72% dos membros do Clube, quan- passagem da data de sua indepen- entre a esquadra argentina do Al
do o presidente Adalberto 'I'olenti- dência, a cujo término foi aplau-
..o de Carvalho iniciou os trabalhos. dido o escandinavo povo, na pes-

mirante Norton, sendo vencida

Sole'nemente, Flávio Ferrari prece- soa de S. Magestade o Rei Haa- aquela, fragorosamente ;
de 'Ü hasteamento -oa Bandeira Na- kon, Nas funções de Presidente da - em 1&42, o bravo General Ca-
eíonal ,e Nicolau Conti é introduzi- Comissão de Frequênoia, João Edu- rias assumiu o comando das forças
.do no recinto, sob palmas gerais, ardo Mori tz apresenta á Casa con-

-ladeado por seus <companheiros sideraçôes relevantes sôbre a em operações na Pr-ovíncia de Mi-

João Eduardo Moritz, Arnoldo rSua- obrigação rotaria do infalível com- nas Gerais;
eez Cúneo e Carlos Orilia. Essas du parecimenlo ás reuniões, conci- _ em 1926 no Rio de Janeiro,
as cerlrnônias, simples mas de tando seus companheiros a dis-. 'L S

.

o

grandioso aspecto, bem definem a penderem um maior esfôrço pela' fa�.eceu o G�neral auro. e�enan
concepção pátria que' preside os manutenção do mais alto coef'ici- Muller, nascido em em Itajai, Santa

eorações rotarianos e o desenvol- ente' de presenças. Noutra oportu- �atarina, em 8 de Novembro de
vímento dos ideais da sociedade, nidade, saúda o Botary Clube de 1863
sintetizados na fraternidade uni- Videir-a, recém admitido por Ho-

.

versai. Após a clássica aposição do tary Jnlernational, sob n. 7.006.
distintivo sôbre o peito do novo 1'0- Seguiu-se a auto-apresentação e

tariano, entre demonstrações de a Hora da Camaradagem. Ao fina
alegria e confiança, Adalberto To- lizar, o Presidente, relembrando o

Ientino de Carvalho Iransfere a 1° aniversário da Constituição Ca
palavra a João Eduardo Morilz p�- I tarinense, doc�n2ento 'cujo texto
ra saudar o recepcionado. 'Seu] m- ; honra as tr-adições democráticas
provisse, que foi um retrospecto

r
e culturais do povo Bar-r-iga-Verde,

4l uma oração á vida de ROTARY, concita a todos para, numa demons-
terminou sob grande salva de pal- tração profundamente respeitosa,
mas. Flávio Ferrari, já nas suas de pé, comemorarem o aconteci
af.ribuições no novo Conselho Di- mento sob duradoura salva de
reter, sauda Berm Kauffmann, palmas. Agradece a presença dos
Victor Silveira de Souza e Augus- visitantes e Nicolau Contí descer
to 'I'oaldo, rotarianos de outros ra o Pavilhão, com o que ficou
Clubes que se encontravam pre- terminada a reunião.
sentes á reunião, agradecendo, ao

mesmo tempo, sua designação pa
ra o cargo, No cumprimento das
disposições regimentais, concer
nentes ao incentivo das .relações
ínternacíonaís, previamente desí
gnado, Randulpho -Cunha sauda,
com br-ilhantismo, a República do
Perú, pelo transcurso do 28 de
julho, sua data magna. CoUlbe •
Tom Wildi, 'posteriormente, o uso
da palavra. Tratou do Concurso

. monográfico sóbre a Suissa íns
,titlJidQ há algum tempo pel� Ro-

Florlan6p.ons, 3 O de Julho de t948

André Nilo Tadaseo

'Uma

O PREOEITO DO DIA
HABYl'O SE.'If IGUAL

É ultil a tôda gente, e mesmo aos

que se sentem hem, fazer-se exa

minar por um médico. Um resul
tado negativo, isto é, uma com

provação de boa saúde, em dado
momento, não vale para a vida
tôda. Aquêle que hoje está de per
feita saúde, dentro em pouco po
derá contrair a semente dos pio
res males, donde a necessidade do
exame da saúde pelo menos de
seis em seis meses.

Inclúa, em seus hábitos, o exa-,
m.e médico e dentário, no mini
mo de seis em seis meses

SNES.

Irmazens COI tores
de trigo

RIO, 29 (A. N.) - O governador
do Rio Grande do Sul, senhor Wal
ter Jobim, acaba de telegrafar ao

Ministro da Agricultura, congratu
lando-se pela chegada do técnico de
signado 'pelo senhor Daniel de Car
valho, 'titular da referida pasta, pa
ra orientar a construção de quatro
armazéns coletores de trigo naque
le Estado.

Em 30-7--48

Recital 'dê W·�llBit
Ricbter

fconomize adquirindo
títul()s da Uniã o America
na de Capitalização S.A.

SERVIÇO DE �METEOROLOGIA
Previsão do tempo, até 14 horas

do dia 30.
Promovida pela Juventude Cató-

lica de Florianopolis, tendo em vis-
ta o Serviço Assistencial que a mes-

aventura
ma vem organizando nos diversos
morros de nossa cidade, será levada

d,o «mo"l-oh"» a efeito no próximo dia 3 de agôsto,
U \J U no CLUBE DOZE, ás 20 horas, uma

Londres,' 29 (U. P.) - Os pa'ss�. audiçã'o da eximia pianista WELMA
VI-dageiros dum avião que chegava do RICHTER, que faz com este gesto

Brasil, tiveram hoje, como primei-
ra impressão de Londres, uma ver. simpático, suas despedidas de Flo- Será realizada no próximo sá-

dadeira aventura de "mocinho",. rianopolis, indo está cursando com bado, dia.31.: ás J5,3P. hs., na S'éde

Nove homens, armados com "pés Répública 0nde está cursando t'bm da A�S{)CH1.çao F:llatehca de Santa

de cabra" e pedaços de madeira, .
. , . , Catanna; sIta a rua Alvaro de

tentaram assaltar o depósito de OH"
grande bnlhanÍlsmo o Conservato- Cal'vallho 34, a eleição da nova Di-

ro em barra do Aeroporto. En'tre- riO. NadO.nal. de' Música, sendo uma

I
ret.oria da'quela entidade.

tanto, parece que a polícia já .esta- das suas mais conceituadas alunas.
va avisada, e foram recebidos com Esta audição contará com a bri- Coqueirolt' Prat'a"tôdas as honras." Depois duma luta .' Jl ::J
livre que parecia um preparativo lhan1e cooperação ,do Quarteto e .

.

para as olimpiadas, todos os nove qnint�to da ORQUESTRA JUVENIL CI bforam presos. DE FLORIANóPOLIS. U e

Tempo: Instavel com chuvas. Tem

peratnra: Em declinio .. Ventos: Do

quadrante sul, frescos.

Temperaturas extremas de hoje
foram:
Máxima 15,2 Minima 11,0

filatélica

A DireLoria solicíta aos senho
res assO'ciados, que procurem suas

carteiras de identidade' de sócio,
apresentando, na ocasião, ao Te

s01}reiro do Clube, duas fotogra
fias, tamanho 3 x 4

ARNOLDO STJARF..lZ CUNEO
Clinica, Odontologia

NOTUR�A
DaB 18 ás 22 Qoras, oom bora.

'marcada, a cargo de abalizado pro-,
1issional

RUl1 Arcip·reste Paiva i7
DE TRANSPORTES AÉREOS lTOA.

Empresa 'CODstrutfi ra
A "EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL" CONTINúA A DIS

TRIBUIR PREMIOS EM SANTA CATARINA.
NO SORTEIO DO DIA 28 DE JULHO FOI PREMIADO O TíTULO

N. 37.556, PERTENCENTE AO SR. SfLVIO MOREIRA FILHO, LAGU
NA. NESTE ESTADO.

Universal

•

COIlHA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

/'

)
A RESIDENCIA DE S. A. R. A PRINCEZA ELIZABETH - A Claretice:

House, em St. James, escolhida pa.ra residenciã de S. A. R. a prz1n'cesdf
Elizabetti e o pl'incipe Ph.ilip, duque de Edinourçh, - BRITISH NEWS:

SERVICE

CLUBE DOlE DE IGOSJD

FRE<:HA-NDO ••••

Há sete dias passados - as histórias de caçadas e caçadores.
não dispensam o número sete - uma turma do "Couto de Maga
lhães" estava. agindo. Daqui partira na quinta, para anoitecer no,

pouso e madrugar nas marrecas e nas perdizes, um pouco arriba de
Santa Clara, no Bom Retiro. O carro ia pejado de teoria cinegética �

os planos traçados, ante-data, pelo Tte. CeI. Lara; o entusiasmo
neófito do João Assis Júnior; a mística 'silenciosa do Hermes; a,

barulheira profana do Gastão; o slogan "caço porque caço", (lo>
Amim I Completando a lotação, õ parnasiano Jáu Guedes d'Afon
seca.

Partiram à tarde, na quinta, para aproveitar o feriado consti
tucional da sexta, mais o sábado, que, pela própria constituição, é
meio feriado e, ainda, o domingo, constitucionalissimamente feria-
do inteiro.

Um sol de verão, em vilegiatura pelo inverno, descambava ver
melho como o José Gusnião de Andrade.

E eles partiram para Santa Clara. Iam ,claros e quie'tos, como

diria o Machado de Assis. Nada de alardes, que "sair alegre é voI-,
tal' triste". Só os regressos devem ser triunfais!

Em Santa Clara abrigou-os um hotelzinh<,>, �bom, de mesa:

farta e cama quente. Daquela para esta, não houve intervalos para.
os excursionistas. Cada qual de per si!

À meia-noite, o Jáu, em sonho, estava dormindo na pontaria de"'
um macuco, que lhe sucedera ao tôpo de uma bracatinga, no mato."
Para um parnasiano, o simbolismo da ave evitava que o Jáu puxas�
se o gatilho. E que o d'Afonsec.a pensava na Caixa Econômica! Mas.
o 'ti�o saiu ... e de canhão. Acordou o hotel. O Jáu, para evitar'

dúvidas, ri'scou um fósforo e descansou a consciência, que sua .es

pingarda estava inocente, no cabide, de cano frio. O tiro viera de

Qutra trabuzana. Fôra o trovão que disparára. E 'quando o chumbo>

miúdo dos pingos d'agua começou a ferir o telhado, o sono dos ca-,

çadores sumiu. E as chuvas chegaram ... A sexta-feira amanheceu

ensopada, barrenta. Era dia de Bom-Retiro tomar o seu banho de

chuveiro. Choveu das tantas às tantas: das 24 de quinta às 24 de

sexta! Para .lavar a dmva da véspera, vieram as chuvas de sábadoE

O Hermes, com sua voz abaritonada, usava a música de Olho's ne

gros e cantava:

1

Hoje chove,
Amanhã chove
E depois ...

Também chove
Houv.e um grande conselho, reunido à boca dá noite e áo SOill"

,das cargas d'água. O Tte.-Cel. Lara apresentou a seguinte indica

ção: "Voltamos". Não houve emendas e ninguém se retirou do re-

cinto. Aprovada por unanimidade, o grupo iniciou o retôrno, 'sob o·

cuspir das ntlvens inexgotáveis! Ao atravess�rem a Ponte, no do-'

mingo, pelas sete horas - o número outra vez - os ilustres caça-'
dores recebiam, como bênçãos compensadoras" os primeiros e mais'
lindos raios de um sol maravilhoso!

De todos, apenas um pudera caçár.
Foi o Amim, que se caçou a si mesmo, e esteve no Hospital re

cebendo curativos, visitas e conselhos dos amigos, satisfeitos, pela'
primeira vez, com o fato de um caçador errar o tiro I

GUILI�SR�J3 TAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


