
o discurso, do deputado Ylmar
Assembléia Legislatíva

Na sessão de ante-ontem da mos, por afinidade, Eu.vá luz do
Assernhléia Legislativa, o depu ta- Códig'u Civi.l, é que o não poder ia
do pelo P. S. D" sr dr, Ylmar Cor-_ ser. .

rêa ocupou a tribuna e proferiu o O P<R, PAULO FONTES: O Có-
, seguinte discurso : digo Civil não nos interessa .

..
� lIü.W ANTIGO DLUUO D. UNTA C",TülN.A

O SR, YLiMAR CORRÊA: Senhor O SR. YLMAR CORREA: O 'a-

·;...,raGÜI10 • D.. s.r••ter SBI NEI NOCETI - Diretor Dr. BUBENS DE ARRUDA UI08 Presidente. Senhores Deputado. párte de V. Exia. é leviano, Nill-

Diretor de Redação GUSTAVO NEVES' Lamento, e o faço profundamenle, au em nem mesmo nÓS que somos

, -________________ ler de vir a esta tribuna para de- �lPdi�os, podemos ignorá-lo, É la-
,

I
Ia me valer, afim de discutir a�- mentavel, repito, que o deputado

ino XXXV FlorianópolIs Quarta,felra '4 de Agosto d. 19�8 M. 10.310 sunto que, não Ióna a responsabí- Aroldo Carvalho, advogado mili
lidade daqueles que fóru desta tante no fôro de Santa Oatar'ína,
Casa o venLilaram, n,ão seria _de I haja esquecido tão. (}ep�ess,a � Ie
molde a merecer a minha atenção. lra do Código CIVIl, dístríbuíndo

N 11 bl
' ·

L
·

lall!l
" questa-O de' raoa Quero ref'euir-rne, senhor

preSi-,
a seu talante parentescos com o

,a '8,SQm el'8 I

e:gls ,IVI a
.'

) -, dente" ao despacho tel,egráfico es- Viüe-lpresidente da ReI:l-Úiblica, pa-

,

'

' tifll 'DO SelO das for�'as tampa,do, em alguns jornais da C�- rentésco rque, por certo, muito me

" pita I F�rleral e do Estado de Sao enohreoerta, mais que á luz da

O t b 'Ih d t t IT In! Paulo e que vou passar a ler? para justiç,a não é verdadeiro,
. S ra a 08 e ao e-DD em. _'_ um líle- n'orle-amer,-":tAnas que melho,l' possam, V. Excía. se-

I Ora, senhor Presidente, entre �sUH nhor Prosidente e a Casa, reco-, dois caminhos, o de ter de acredi-

grama I-orell·z' A sessa-o d'e ontem Os Washington, 3 (U. P.) - O Pre- nhecer da razão do meu protesto, Itar que um advogado não conhece'

•
-_

,-
,.

sidente 'I'ruman vai 110111ear uma contra QS termos cio seu conteúdo, o Códígo Civil ou conhecendo-o

d t d 4 f1 1"1 II C f'
'

junta de civís, para in x estigar a Senhor Presidenle. O "Diário

I' degenerou a sua letra por má fé,
epo a os ., uH I ,e mar _ rea Irmam. discriminação racial no seio das de :'loticias:', da Capital Fe!=l!�ral, quero pr-estar .ao senhor Aroldo

fôrças armadas,

I
em seu numero 7.904, 4a pagma, ,Carvalho a homenagem de acre

Quando da discussão ,da ata dos Ylmar Corrêa - PSD - O ilustre É o que informam membros do do clia 31 de julho, estampa o dos- ditar na segunda hipótese. E se
trabalhos do dia 3 do corrente, o li- representante pessedista discursou Departamento da Defesa. A junta pacho em referência, concebido isso fez foi por certo com o pro.
der Nunes Varella - P. S. D. - so- vibrantemente rebatendo as declara- será inLngTada por sete homens, e nos seguintes termos: pósito Único de' fazer sensaciona-

ções do seu OPOSI'tOI' snr. Osvaldo não só não compreenderá nenhum (Leitura elo despacho telegrá- lismo nos jornais das grandes CI,- ,

licitou do Presidente a inserção nos ,

'I nmilitar; 'como mesmo nenhum CIVI f'ico ) , dades, trazendo á baila, como d-
anais da Casa do brilhante discur- Cabral. Apartes e contra-apartes só Iunciouár ío do Departamento de Não róra, senhor Presidente, a latos no Crédo, o nome de Sua
50 que o deputado Alfredo Campos, conseguiram que o SIlI'. Ylmar Cor- Defesa, nem do exército, marinha ímportâucia e a responsabí.lidade 'Excelência o senhor Vice-Presi-
20 Secretario da Casa, pronunciou rêa imprimisse mais brilho e calor ou fôrça aérea. das assinaturas dos' ilustres depu- dente da República, confundindo-o

l\6 à sua excelente defesa. tados Paulo Fontes e Arolde Car- com os debates desta Casa.
na sessão anterior a nesa atendeu

N P 1.- valho e, por certo, eu, deixaria O sn. OSWALDO BULCÁO: V.
o pedido, mandando fosse o refirido Armando Calí l - PSD - O mag-

. a' a es IDa sem referência o citado telegrama. Exia. permite um apárte?
discurso publicado nos anais da Ca- nífico tribuno falou novamente e, Lake Sucess, 3 (U. P.) _ Está Faço-o, porém, para estabelecer o O SR. YLIMAR CC)'RRÊA: Com
sa.

dessa vez, para responder ao snr. sendo esperado aqu i UD� ernissá- paralelo entre os termos do tele- prazer sempre permito apártes.
Osvaldo Cabral. Soaram os apartes rio especial do Conde Bernadotte, grama e a realidade do fato. O SR. BULCÃO VIANA: Outro

- Bulcão Viana - U. D. N. -

d t d A d C Jil b que é diretor do Departamento de Analizando-u quero fazê-lo se- dia um jornal do Rio publicou
-Com a palavra, referiu ao felecimen- e o epu a o .rrnan o aru, re a-

Fideimocissos das Nações Unidas, renamente, apreciando tópico por um' telegrama dizendo que eu dei-
C tendo a todos, armunentava e sorria, tóni C f' it I o PI'esI' á "D" d T ... "

porto, em Tijucas, do Sr. Atilio am- � Dr, Ralph Bunche, Foi ele manda- pICO. orn e ela, se» 1 r -

x ra o rarro a arcre', i,

pos- Filho, vereadorva Camara Mu- anulando as alegações da bancada do de ,Rhodes pelo mediador apa- dente, diz o telegrarria : "O deputa- discordar da publicação de uma

udenista. Disse não haver proferido renternente para apressar a ida de do pessedista Armando Calil decla-r carta envied'a por um udenista ao
nicipal de Tijucas, terminando por

a fraze que lhe era atribuida no te- pessoal e material para fiscalizar rou CJl1e a denúncia, por estar as- Governador Adernar de Barros.
pedir' voto de pesar por esse in- a execução da trégua na Palesti- sinada por um udenista, não me- i Era noticia que não trazia assí-

legrama da Secretaria da União De- ,

i
' " - ,.

b 'Ifausto acontecimento e desta ho... na. ,Mas, seg'undo os meios bem reCIa ie,
_ naturlil; e ].!lor isso nao v,elO a aI a

mocrática Nacional, Secção de Sta. informados, Berna,doU, Cluis na Esta declaração,' que nao se en- 1)3ra o plenário desta Casa.
menagem fosse dado conhecimen-

t b
'

N-Catarina, mas que as inexatidões realidade manelar por seu inter- conteu na' aI a dos nossos ral a- I O SiR. YL.MAR CORRÊA: ao
io à família do ilustre morto e à constantes do mesmo o al{torizavam médio certas informações iml)Or- lhos, que não roi ouvida nesta Ca- I

queira V, Excia, ,confundir os dois
Camara de Vereadores de que era

a fazer sua aquela afinnativa. Teceu tantes sôbre u problema -da Pa- sa, n1\o pocleria ter sido dada co-' ,despaclhos telegrMicos. '

membro. lestina. mo efetiva, e, isto porque, senhor Não �omos representantes de
outras considerações sôbre o assun- Presidente, tendo sido a ata na nenhuma agência noticiosa, e en-'Antenor Tavares - P. Si D. _:_
to em debate e, voltando a dizer CJue Querem terr� s

sessão seguinte posta em discus- tre um telegrama sem assinatm:a
Em, o seu e no nome de' de sna não recua de suas afirmativas, en- u são; roi ela aprovada sem qual-, e um despac,ho assinado por dOIS
bancada apoiava o solicitado pelo 'cerrou o seu esplêndido improvi- quer reij,j'icação. i d8'puLados; com assento nesta Ca-

seu colega BuIcão Viana. lt· O SR, OSWALDO, CABRAL: sa, V. Ex-cia. não pode estabelecer
soo

para cu Ivar Sendo r8'pe ll-dos os apart.es du- paralélo,Cardoso da Veiga e Braz Alves, BuIcão Viana - UDN - O sub-lí- rante o debale, seria impossível -o SR. P,RESIDENTE: Comunico
respectivamente do' P. R. P. e P. T. der da minoria tentou e não conse- Porlo Alegre, 3 (A. N.) - Cer- registraI' o do deputa�o Calil., ao orador que se acha esgoLada a

B., apoiaram. em os seus e nos giu responder aos oradores pesse-
ca de uma centena de' pessoas, que .o SR. YLMAR CORREA: No, dIa horil do eXipedient.e.

. , ha tempos se acham a'campaclas seguinte, entretanto, quando V. ' .o SR. YLMAR GORRÊA: So]i.ci-
TI.omes de suas agremiações pà),tirla- dIstas. "

como "int'l'lls'as" nos al'reclores ,de Exia. abordou, o assunto, eu tive Lo a V. Exia. dez minutos de tole-
l'ljlS. �

_
"

ArmandQ CaIrI - PSD - Hetor- Ere:Clhim, dirigiam um memorIal oportunidade qe dizer-vos o que rãnoia p.ara concluir minhas con-
Aroldo Carvalho - U. D. N. -I nau à tribuna e rebateu, brilhante-j

á Diretoria de 'ferras, pedindo, ,estOI1 l"epetindo. siderações. ,

'

Falou sobre cedo deSlJacho tele- mente, ° discurso do snr. Bulcão leI,Tas para, trah,alha, r, BaseaJ'!1-s.e .o ','H. ORWALDO CABRAL: In- .o SR. PtREJSID�NTE: A Mesa
, , . .

d Viana .• ela� num dI;:;POSlfIvo da ConstJjm- felismente, b deputado Arman.d,o atende 'o pedidCl- 'de V. Exia.,graflco, a :espeIto de cUJa veraclda e .

(;ão segundo o qua) acham 4eve Calil pronunciou a frase que ?bri� O S-R. YLMA!R CORRÊA: Na
falara o Ilustre deputado lImar de Em seguida, o snr. Presidente,Ie- ser, dada Lena a grupos .d� cem ou gou a bancada ,da U D N a retrrar- verdade, senhor LPresidente, o que
Almeida Corrêa. vantou a sessão. maJs pessoas que a sohcItarem. se da Casa. I se teve em vista 'foi fa'zer senSa-

- Bulcão Viana voltou à tribu- x x x O SIR. YLMkl\.R CORRÊA: Res- cionali.smo como já afirmei, em
Na sessão de anfe-ontem da Assembléia' O problema das pondo ao apúrte de V, Exia. Quan- torno de 'uma atitude 'que não

na falando sobre os problemas de Legislativa, os srs, deputados pessedistas do no c'alor dos debat�s V. V. Exi_as; poude ser justificada pel,a ,'b�anca-'transporte, 'produção e de: sande. Nunes Varela, líder da bancada, Raul

f I enlendel'am que deVIa mer.ecer fe da que se retirou do plenarlO, e,
Carlos Ceára - P. S. D. - Deu Schaefer e Protógenes Vieira, enviaram a·ve as o subscri�o por lln-: senbor ve�'ea- levar para lá fóra, no arrastão dos

conhecimento à Casa de como de- à Mesa o seguinte requerimento;
Rio, 3 (A. N,) _ Sob a presidêri- dor 'udel1l�ta, eu üve oportunIda- debates deste plenário, o nome

R' J
'

Exmo, Sr, Presidente da Assembléia cia do prefeilo lVJencies de :\ioI'ais, d�, de, contrap_arteando, V. EXIa., sempre digno e honrado, do, senhOI'correram, no 10 de aneIro, os tra- Legislativa;
reuniI'am-s'e a ,comissão e as sub-

aflI'mar que nao podIa, no en-, V.ice-IPresidente da RepublIca.
balhos da Comissão de Mine- Requeremos que, ouvido o Plenário, a Lanto, deixar de merec.er fé, a pa-I, Fala 'em seguida o despaClho,comissões incumbidas ele estudar e lavra de um dOlJutado ,pessedls'-, senl10r PI'�SI' "'eI1te,' �m francosradores que, naquela metropole; se Assembléia Legislativa manifeste o se', e1ar parecer sôbl'e o problema das _

,

Q 'U c'

dI t I prOfundo pezar pelo desapareCimento do l' I t 't I 'ó La., ' ! aplausos das galerias. Não ig'noraTa ores que, naau a me ropo e, se ave a,,:: nes a Ca])l a. l>'P s serem ]\,raIs a,deante, dIZ o, telegTarna, : V. EX1"a. e 1', a-o p,od,e I"gnoral' ne-I' Sr, deputado Francisco Alves Florence, 'I" f'ac d tão "

_ "foi entender com S. Ex. Sr. Ge- al,)reclac as val'las es a ques ,''O deprltado pessedIsta Ylmar· ll1huIll senlhor d'''''''lt,ado a letr'" dopresidente da Assembléia Legislativa do I U d d l\K 'f
c

�... c ..

neral Gaspar Dutra, honrado, pre- Estado de S, Paulo, e que, em home,
O g-enera !úen es e "oraIS ez um Corrêa, sobrin!'lO, do Vice-Presi- Regimento Ipterno' desta Casa,

, apêlo aos elementos incumbidos do denle da H'e,pu.'bllca". _ , II q"le pl'oI'be a nlanI'festaça-o da,s g'a-'sidente da Republica, a respeito dos' nagem à memória do 'eminente parla- setor das construções das casas S I P d t S
-

f-
c

interesses da nossa industria car- mental' e ao Poder Legislativo daquela destin'fldas ao favelrudos, .concitan-
'en 101' r�sI eI?-�' e nao os-

i lerias. De resto não encontreI, se-

ull'dad d F'd
- , ,se um dos Slg'natarlOS do tele;gTa.- I nllOI' PI'�sI'dente, na a'ta dos traba-

b 'f
I e a e eraçao, seJa suspensa a do-os li intensifIcação dos seus b I I d d

v

om era.
sessão por dez minutos, constando em trabalhos a:fim de ser possível a �la ser ' ac la�e, �, a 'Vogal 10 ml-' lhos desta Casa, ref'erência alguma

Disse que S, Exa. o Sr. Presiden- ata êsse voto de pezar, dando.se conheci. inaug'uraç,WO no próximo dia sete
!J Lante dos maIS br!lhantes par cer- a ,qualquer inanifestação das gale-

D t
,. to, e eu, perdoarIa o s'eu desco- l'l"a-s "te u ra assegurou tomana prOVI- mento das homenagens, ora requeridas, de -Setembro, cio primeiro grupo I' t d C'd' C' 'I C

.

dencias que ressalvassem os inte- à Assembléia paulista e à Exma, Sra, ti, de 50 residên('Ías. O Presidente da nfl�cIme.n o dO o bIga. lV�. om O SR. OSWAL'DO CABRAL: Se
Angél'ca M t FI 'd R úJbl'

'.

d I
e e,Ito, esse escon eClmen o per-

I
V. Exia. não ouv,iu, ouvimos to.- _

resses I'e' f'erI·dos.
I o a orence, reSI ente no Es· e'v lca Ja espac' ]0'1 O proces- d I I d t d P I -c

o'ave no n,>O )I,'e, ep� a o au o

I dos no's, l'nc,l'lsI've o senhor PresI-pírito Santo do Pinhal, naquele Esh- "O el11 clue a PI'efeI"uI'a do DI'stri -

I
"

• d C 1'1 PSD
� ú' " -

Font.es, que e, m'e,'d',Ico, nao se descu -

dente, q'le chaIllo"l para o fato a- ,.,_rman o a I -

. . "

- do, to Federal pediu a colocação, á t f d
L L

Ausente da sessãD ,de 2-8-48 quan- disposição da campanha de extin- pa nem se JUS I Ica em um a vo- atenção dos manifestantes.
d I

s, S" em 2 de Agôsto de 1948,

f ção das ,favelas, Ida importância gado; porque não pode e não d�- O SR. YliMAR' CORRÊA: Sua
o se comentou o te egrama da (Ass,) Nunes Varella, Raul Schae e'e,

de trinta e cinco milhões {}e cru-
ve um bacbar�l, desc�n�lecer o, t�- Excelência ohamou a atenção, por-

U. D. N., queria, ontem, mais uma Protõgenes Vieira",
zeiros.

lulo 50 do rCOdlgO ,CIVIl BraSII81-
que '.as galeTias, ao lado da ban-

'Vez reafirmar quanto afirl1lára nas
- Nunes Varella - líder do p, S, D, -

1'-0, que nos seus arLIgos 330 a 336 cada de V. EX'cia. estavam murmu-
'usou da palavra e, 'referindo-se à perso- di"põé "D <\.S RELAÇõEJS DE PA d '

sessões anteriores. Acrescentou que S de, ,

'

-

ran o.
nalidade do ilustre brasileiro, traçou,lhe uspen eu o RENT}<)SCO '. Lamento, ter de tl'a- I l\1a.is adeanle, s,enhor Presiden�estava, naquela oportunidade, dis- porrflenorizada biografia pela qual vemos ZCl' para est.a Casa e dele me v:;tler

r te. conclue o texto teJegr,áJfico por
posto a responder às interpelações a grande folha de serviços prestados à

'rAlego ae'reo para, esclarecendo- o �s�unto mos- afirmar que Vemos em Santa Ca-
<(Ue a bancada udenista entendesse Pátria pelo saudoso patrício, I u traI' a. l�m ::dvo:gado l11,IjItante a e_s- tarina uma ditadura do P. S. D.
fazer referentemente à sua atitude.

- João José - U, D, N, - Também Paris, 3 (U. P.) - A Air Force quema_tlzaçao e a. lllterpreLaçao É, senhor Presidente, ofensiva' pe-
Como nenhuma interpelação lhe

falou sôbre as homenagens requeridas, ordenou a suspensão do trMego em que Camara Le�l da ao
r mo�o ,de los seus termo:s a esta Casa, cujos

aprovando-as, tô.das as suas linhas, que são ser- contar o parentesco, Na pagma repr'esentantes fôram eleitos emfôsse dirigida, o deputado Armando o mesmo fizeram os deputados Cardoso vi�rlas pelos hidroplanos "Latecoé- 2�8 ,do s�u, Mar_rual Elementar" de pleito demomáti,co a afirmação
CaIU terminou as suas cOl1sidera- da Veiga e Braz Alves, respectivamente, re", de seis motores. Essas medida Dl_re!t,o CIVIl, dIZ o au�or:, Ha daqulêle desp.3.C'ho. Também o é a

ções declarando que vinha honran- do Partido de Representação Popular e foi tomada até segunda ordem, em aÍlmdacl'e, uma pesso,a e aÍlm cios essa Mesa, cuja lpresidência tem
d d Partido Trabalhista, virtude do desaparecimento de parente.s cio seu conJuge no, mes- sido ocupada por V. Exia. que-o o seu man ato. t IT Bulcão Vianna - U, D, N, - Falou mais um dêsses apa.rlhos. mo grau,. �m que es e o e pe a não pertence ao Partido SocialOsvaldo Cabral - UDN - :f':sse

sôbre a Constituição Brasileira, tendo-se .consanguInIdade. Demo.crático. Nós' sabemos que odeputado falou longamente dizendo! referido aos grandes vultos b(lbianos que, O enco 'r <? S�. OS�A:l,DO CAiBR:!\:f.J: V. Exmo. Snr. GoveI'nador do Estado
que a bancada udenista se retirára I no nosso meio, deram todos os sells n. O J EXla� e s?brll1ho, 1_lor aflIlldade� é um verdadeiro demolCol�á, ta. E,
do recinto na sessão de 26 do mês i esforços no sentido do nosso progresso,

COm 5"a,II-0
' d? s,enhOl Vwe-Presldente da Re

que afastado do Governo, em g'ozÜ'
passado eI;1 virtude dos ataques que I'

Rmü Scl1aefer - Vice-líder do p, S, D,
I pubh�a, ,

.'
de- licença, para tratamento de

,
'"

- ApOIando as palavras do seu colega, "" O �R. yLl\�AIR.., ÇüRREA., Por saúde, foi su'bstituido pelo senho!"
o.depu�ado Arma,ndo CaIrI lhe dlrr- udenista Bulcão Viana, o tlustre parla- L�n�l�s" 3 (U. P.) ,- 0_s peIJ- que V. EXla. e medICO, -Lambem es- Presidente desta Assembj'éia, co-'
gIra. DIsse tambem que a causa de mental' produziu UlU dos seus mais bri- tos. br�talll?OS em decIfraoao de tá perdoad-o, 9ra, ne� o deputado mo o determi.nam a 'Constituição
Jlaverem s. excia. e os seus colegas !lhantes discursos, Disse o ilustre �egisla- có-dJ,g:o� traball�am durante, ,toda Paulo Fontes nem o 11ustre depu- e 'Üs princiipio'S democráticos, Mais
abandonado as comissões fôra uma dor que o colega que o antecedera 110

a nOIte, tradUzllld0.o relatorro do. Lado AJ;'oldo CarvaLho ignoram ainda o' trabalhos desta Casa

declaração do snr. YImar Corrêa. O' uso
da palavra, não havia focalizado bem sr. Frank Robens s?bre o, seu en- que a min!la 8enh,ora não ri sobr�- têm. �id� dirigidos por V. Exia,.

loque, em nosso meio, foi a vida d"" i1us- cont�o com Sta�m ..

e !\10lot?v: nl-:a cio VlCe.JPre�I�e�te da �epu- senhor Presidente, que não per-orador foi insistentemente apartea- I tre brasileiro nascido na Bahia, o eminen- QuaIldo O ?ha?eelel Bevll1 e outro:; bhca pela consagUlmdade, E 80- tl'nce á bancada (lo Partido a que
cIo pelos snrs. Armando CaliI, Nunes: te general Dr, Antônio Vicente Bulcão alto� fUllcIIOna,rJo\ _ ch,eg-al'am, t ao Ilbrinhil, sim, da sel1'hora do senbor t('1;10S {a 110nra de pertencer e, é
Varella e Ylmar Corrêa.

'

CO,ntÍ1,lua 3 ' servI�o,pe a ma� la, Ja encon ra- :\erru Ramos r, quanç!o milito 1)0- (I 3a p�g)na a pag / ram esse relatórIO em suas mesas. cleri.a sê-lo do 'senhor Nerêu Ra- one ue na a

Corrêa na

Sessão de ante-ontem

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 ,0 ,8STADlJ-Ou""ta·fe.lI'� 4 de Ago,slo de '.48

CLUBE DOZE DE AGOSTO:

o QUE SE PENSA DA MULHER

I
deite ai os OV.o5 e um pouco de água,

-- Amasse juntando mais água aos

Há para as mulheres uma juven- poucos, até que a massa fique de
tude eterna, que se chama graça. bôa consistência. Estenda-a então

Octave Geuillct com o rôlo sobre a mesa enfarinha
da, até ficar fina, e estenda depois

Na alma de' mulher que se casa,
sôbre guardanapos secos para se

logo no primeiro beijo, dá-se uma car. Deixe descansar meia hora.
metamorfose - um instinto qur-

Torne a levar para a mesa, polvi
existia na virgem sob o nome de Ilhe de farinha de trigo, enrole a

pudor transforma-se em um senti- massa e corte em tirinhas, finas ou

mento poderoso que se chama _ grossas, conforme o gosto espalhan
maternidade. do-as depois 'com as maãs, para

que se soltem umas das outras'. Leve
j\S DONAS DB CASA DEVEM o macarrão ao sol em uma penei-

SABER QUE: ra, par:a secar. Há pe5S0aS que fa-

Na mesa tudo é motivo para bom- zem macarrão de véspera mas pode
gôsto, até. a sopa. Experimente es- ser feito tambem no mesmo dia.

palhar pipocas bem branquinhas

Vidos das fossas nasais, gargan
ta e bôca, bem como de feridas, úl
ceras e outr-as lesões da pele, mi
cróbios causadores de moléstias, po
--lem poluir as mãos de doentes e

41:onvalescentes, portadores de ger
mes, pois.

RECEITAS PARA O SEU PALADAR
TRIVIAL SIMPLES

Macarrão feito' em casa

INGREDIENTES - 250 g. de fa
rinha de trigo - 3 ovos - um pou
co de água morna, salgada.
:\IANEIRA DE FAZER - Ponha

BOLINHOS COMUNS

CONSELHOS UTEIS
Um atado de alfazema disperso

PROGRAM,A PARA O MÊS' DE AGôSTO DIX'S - DOMINGUEIRA - DIA 12, s- FErRA - JANTAR DE CONFRATERNISAÇÃO PELA PASSAGEM,
OA DATA, COM NÚMEROS DE CANTO E SHOW ARTíSTICO" OR6ANISAÇÃO DA SENHORINHA LAILA FREYESLEBEN. DIA 14, sABADO - GRANDE
BAILE DE GALA, EM COMEMORAÇÃO DO 16° ANIVERSÁRIO DO CLUBE. DIA 22, DOMINGO - FESTA INFANTIL, COM SHOW ARrtSTICO, ORGA-

NISAÇÃO DA SENHORINHA MARIA LUIZA CAMPOS, DAS 15 ÀS 20 HORAS. DIA 28, SÁBADO - SOIRÉE.
AS DOMINGUEIRAS E SOIRÉES TERÃO INICIO ÀS 21 HORAS.

AS INSCRIÇÕES PARA O JANTAR DE CONFRATERNISAÇÃO, ACHAM-SE ABERTAS, A CONTARDE 10, NO BAR DO CLUBE, A CR$·50�OO CADA
PESSôA·

numa sopa color-ida: um creme de
tomates ou de ervilhas, por exem- Ingredientes - 2 xícaras de fa-

plo, O efeito é supreendente. rinha de trigo - 1 xicara
.

de açú-
X X X cal' - 2 colheres (chá) de fermen-

C0J110 recurso de emergência para to em pó - 1/2 colher (café) de

afugentar Os ratos, pulverize com sal - 2 gemas - 2 claras batinas

pimenta do reino os cantos da casa ,em neve.

frequentados pelos terriveis roedo- Maneira de fazer -_Misture a fa-

res, rinha de trigo e todos os ingredien
tes. Faça bolinhos pequenos e frite
na gordura bem quente.

X X)(
Limpe as manchas de tinta a óleo

das janelas e vidraças com um pa
no umedecido em vinagre.
'AS MÃES NÃO DEVEM ESQUECER

QUE:
A saúde fisica das crianças mere

ce tôda atenção dos médicos e hi

gienistas, não esquecendo, porem,
a saúde mental, para que o desen
volvimento corporal se faça harrno
m iosamente com o intelectual e o

moral.

A vida .ao ar livre aumenta a re

ststência do organismo às dosnças
infecciosas.

Ninguern anda de capote 'em ple
no verão; seria simplesmente ab
surdo. Pois quem come feijoadas,
muita carne e pratos gordurosos,
nos dias de calor, comete absurdo
ainda maior: fica encapotado por
dentro.

junto à cama bastará para afugen-
'tal' os mosquítos..

I

o amoniaco serve tambem para
restaurar os tecidos pretos de seda
alterados pela ação da umidade,

CONSELHOS DE BELEZA
É aconselhável variar de quando

em: vez o arranjo dos cabelos. Va
mos dizer: adote um penteado pa
ra cada estação, sem contar os ar

ranjos especiais que fará para uma

festa, uma solenidade, um grande
'upmqsw E aqjo a sEJqadIlild SE

acontecimento.

Para depois de uma hora de tra

longo trabalho visual, dê um hom

Depois de uma ou duas horas de
balho delicado para os olhos, feche
repouso aos seus olhos e eles exe

cutarão as tarefas que voce impu-
A alimentação excessiva ou defi- ser, com menor esforço.

ciente" regime alimentar monótono,
mastigação incopleta, irregularida
des de horário nas refeições, abuso
de guloisemas, doces, pastelaria,
etc., são a causa principal da pri
são de ventre.

ENGENHEIRO CIVIL
Aviso aos srs. interessados que,

tendo regressado de sua viajem aos

Estados Unidos da América do Nor
te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro
cha Amaral reabrirá seu escritório

(Rua Presidente Coutinho "n. 22),
nos primeiros dias de agôsto, espe- Rua 24 de 'Maio 801 (Estreito)
rando continuar a merecer as espe- Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da Jóia

ciais atenções de seus amigos e inicial de Cr$ tll,oo apenas.

clientes. ,Participação nos lucros

Bscritório Técnico
Cid Rocha Amaral

Pedro Medeiros, Auxiliar

VENDE-SE
Um terreno na chacara do

ti Iarinha de trigo numa vasilha Espanha. Trata r no cartorio
funda. Faça urna cova no centro e do Tabelião Brito.

LOJA OIS CaSEMlftlS
EspeCializada em artigos para

.

homens
VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
E INGLESAS PARA HOMENS. E SENHORAS.
PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

-

PARA HOMENS ,

ARMARINHO, EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA

TAS, EIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelo menor preço da praça I

Faça oRla visita à Dossa Casa e verifique
nossos preços e artigos

J?,ECEBEU
ClONAIS
MANTEM

.-.-.-•._._...-_-_-_-.-.-_._-_-•.•._. .-_.._- .......-w-.-.-.-_-�_-_-_-.,..__...,..,..""..-..... _ ........... __

TINTURARIA CRUZEIRO
1rlr8d�ntes 4'4:

LAVA e TINGE PtOUPAS
Reforma chopeos

Profissiona competente - Serviço .rapido e garantido

-

A DIVU,LGA,CAO,
Revisia do Paraná para o Sul do BraSil

Intercâmbio: Cultural.
Económico Fcncrnceíro

Publicidade mensal. - Assinai1lras e Anúncios.
CAIXA POSTAL, 775 CURITIBA

CLUBE DOZE DE aGOSTO
Festejos comemorativos do 76- 30ive,rsá ..

rio de fu�dacão. - Convite aos associados
A Diretoria do Clube 12 de Agosto terá a honra e o prazer de con

tar com a presença dos seus associados e suas Exmas. Famílias no
baile de gala a realizar-se em á noite do dia 14 de Agasto proxímo,
em comemoração á passagem do 76° aniversário de sua fundação.

O dia 12 foi reservado para um jantar, seguido de uma hora de
arte, eompartacipação de elementos dos mais representativos da nossa

sociedade, e o de 22 para a festa infantil, constando de numeras va-
r'iados. •

' ,

O jantar será mediante inscrição, a contar do dia 1° a 10-, data do
encerramento, a Cr$50,00 por pessoa e terá inicio ás 20 horas. (Traje
Passeio).

.

O baife ás 22 horas. (Traje Ríger Casaca, Smokim ou Samer),
A festa infantil das 16 as 20 horas.
Seoretarfa, em Elor ianópolis, 27 de julho de. 1948
Elpidio Fraqoso Secretário Geral.

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

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

BUREAU UNIVERSITA�IO
Direção de Dr. Pedro Olavo de Menezes. - Av. Alte. Barros 11

1° andar. CX. Postal 3932 - Rio de Janeiro.

/IC A P I T A L Á R"
Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes

dendo mais outros beneficios de carater assistencial.

Representante em Florianópolis:
PEDRO NUNES

pessoais, conce-

Não tempo!perca
Telefone para a Impressora Gra;aú Ltda. (telefone

manual 767), e o nosso agente o procurará para receber

�ua encomenda tipográfica, Serviço Esmerado. Entrega
imediata. Preços sem ciincnrrenc ie,

• .. reune som ... acabamento .•�

solidez .•. no piano perfeito!..

Além de vários modêlos para /

pronta entrega ... êste m3raVI-'
'

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

SchwartzmanD
São Paulo

Av. IÍtiranga, 714 - Tel. 4.1478'

Rio de Janeiro
Av. Rio Branco, 257·A- Tel. 32·7522'

.

REPRESENTANT�
para Santa

KNOT
Catarina

S/A
Cx. 134 - TeJ. KNOT

.Florianópolis
••••••••••••••••••••••••• 0.0 •• _

Drs. NUNES VARELA e ANTENOR

TAVARES

Advoglldos
Cansa civeis comerciais, naturalí

zacões, consultas e Plll'eceres
Das 9 ás 12 (' das 16 ás 18 horas

Escri tório: Rua Trajano, n. 33, 10

�ndar
Florianópolis

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

nópolis - Santa Catarina

Consêrtos, Limpezas e Reconstru-·

ções de Máquinas de escrever, cal

cuIar, somar, Contabilidade, Regis-
tradoras, Balanças automáticas...
Chuveiros Elétricos, Ferros de en

gomar, Fogareiros, Esterilizadores 8'

Aparelhos Elétricos em geral
Serviços rápidos e garantidos
Preços Módicos
Orçamentos sem eompromísso......

Seu Terno tem manchas?
Tinturaria CRUZEIRO

Rua Tiradentes 44
............................

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CRE OSOTAD(»

«SILVEIRA«
......................................................

LIRA TENIS CLUBE
PROGRAMA EAR� O M1l:S DE JU
LHO DE 1948
.Día 31 - SABADO - SOIRÉE,

com inicio as 21 horas.
SERVIRA DE INGRESSO O TA

LÃO DO MÊS DE JULHO.
.................................. �

.

NÃO ESQ U E ç Ar

A Tinturaria Cruzeiro dispõe age

ra dos melhores profíssíonaãs da>

cidade para lavar. passar e
-

tinpe.
pelo sistema suíço,
R. Tirade.ntes 44 - Fone 1022.

........... . ,o. o
..

TINTURARIA ,
Só a "CRUZEIRO"

dentes, 44
Tira.

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

LEIAM A REVISTA.
O,VAt� no IT.�JA}

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Quarta-fel'_ 4 �'l't Agosto (I. 5
,,_---

o jovem Jaime Costa, filho do
';sr. Mário Costa; .

,

_ a interessante Eleanora, fllha
,do distinto casal Vanda Dias e Lou
Iival Lisboa;
_ a galante Marina, filba do sr.

Hortencio Souza.

Doze de Agoslo Discurso Ylmar. ..
. o lider nesta Casa da bancada der

Jactar C6mtJnor�tivo' do 7.0- aniversário pa�li��. '�{-�gi�i�:l�tl?�t�O·_V.Vianna, vida essa toda cheia dos mais UH U
Exia. pode explicar as a!lI m�çoesFAZEM ANOS HOJE: impressionantes ensinamentos de amor

que fez a esta Cása no dia 26.?Vem despertando interêsse nos nossos meios sociais e artisticos o
A SI". MENIN.O ROBEBTO cristão e de esclarecido car-acter.

Ü SIR. YLi\L,,"R CORRE_",": ,en la.
Em meio a transbordante alegria Nesta altura, foi aparteado pejo de- jantar com que o Clube 12 ele Agôsto comemorará, a 12. do corrente, o seu

Presidente. Quando da apl'es'enta-,de seus numerosos amiguinhos e fa- putado Ylmar Corrêa, que lhe disse: 76° aniversário. ção da prnposiçâo do senhor cI�-miliares, transcorreu ontem, o ani-
'- o nosso colega Bulcão Vianna, ao se A êsse jantar se seguirá uma hora de arte, caprichosamente or-gani- pulado \-Valdemar Rupp,. querraVersa'rI'O natalício do interessante referir aos' nossos compatriótas bahianos

'd d I t êle, por certo, o nosso apóio por-zada pela sta. Laila Freysleben, com o concurso de estaca os e emen os
d

.Roberto, filho dileto do nosso dis- que conviveram conosco, passou mutto
que; não tendo a sua hanca',a. nu-tinto conterrâneo, sr. Roberto Costa alto sôbre a figura do seu ilustre gen: de nossa sociedade.
mero regimental, era necesarlO o

,Souza categor-izado funcionário do tor, o sr, general Dr, Bulsão Vianna", Abertas as inscrições dia 10 do corrente, já naquele dia aderiram ao
nosso voto. Quando lho dérnos,Banco do Brasil e de sua exma. es- Ao terminar o seu discurso, o deputado jantar as seguintes pessoas: -. quando n,a tr-ibuna o senhor depu-pôsa d. Maria Aparecida Nocetti Raul Schaefer foi calorosamente aplaudi. SOLON VIEIRA e SENHORA _ MIGUEL DAUX e SENHORA _ DR. tado Cid Loures Ribas apoiavaSouza. do.

,

NDH USEN RAUL aquela proposição. a bancada daAo galante aniversariante e seus -- Ylmar de Almeida Corrêa _ P. s. THIERS FLEMING e SENHORA - REINALDO WE A -

União Democrática, Naoi ona l �e,afortunado� pais, os nossos melho- D. - Após haver falado o sr, Raul Schae- WEl'{DHAUSEN - DR. LEOBERTO LEAL e SENHORA - LOURIVAL
retirou do plenário. É que, sem dú-re� votos de felicidades. I fel', este deputado, que préviamente se ALMEIDA e FILHA - MÁRIO MARQUES GARCIA - JOEL MOURA e viela Suas Excel(}ncias não acei-�'

I
ínscrevêra para falar" tomou a palavra.. NOIVA - DR. MADEInA NEVES' - DR. ARMANDO CALIL e SENHORA Laya;11 o nosso apóio.VALDA SALIM ANTóNIO De início, disse que não era pelo trazer- TTE. CORONEL LARA RIBAS e SENHORA _ MÁRIO MOURA e SE- O SR. NUNES VARELA: No

Transcorre, hoje, o aniversário se à Casa assuntos não condizentes com mesmo dia em que a bancaria ude-
natalício. da inteligente e graciosa a sua única finalidade. Mas, naquele NHORA - MÁRIO DA.VID MOURA e SENHORA - JOSÉ ELIAS e SE-

nista abandonava este recinto, �e.menina Valda Salim Antônio, filha momento, via·se forçado a como Q'12 NHORA. pel.ia-se a cena no Rio de Janeirodileta do sr. Salim Antônio e sua es- fugir a- êsss seu entender pois que a com a bancada federal da mesmapôsa S�ide Antônio, residente em tantd o levava, certo des�acho telegrá- S'·Udt" j1!)to do� Repre- organização partidária.BI$Uaçt;I. . fico, passado desta cidade, que Jhe em- II tlU !l O :-:'R. PAULO FlONTES: Telepa·A amver-sarfanta OS nossos para- prestava responsabilidade ele af irrnações 11·· Homens .ReJ"uve"'esddos lía.. A
bens.

que lhe não pertenciam. sentastes uomerCI81S III
O SR. OSWALDO CABRAL:

, O citado despacho. inserido em uma porTratamentoGlandular retirada da minha bancada desteOcorre, nesta data, o aniversário

de FloFI"8nópoll!S rccí nto seria talvez desnecessana.,, edição elo "Díár ír- de Notícias", do Rio de
Inatalício do sr. dr. Lanro Severiano Freqüente. levantadas ou micçõea no-

sr não houvesse o inlúilC! conu-Rupp, residente ern Campos Novos. Janeiro, não diz, assim pode afirmar,
t ardência residuos esbranqUIçado.

l d V E s emnacla que se aproxime ela verdaele dos n�r�l�i�", dôr I';' base da espjnh .. dorsal, nuado, por par e e . xla., .

fatos. A bl'" G I na ingua nas pernas, nervoeiemo, debi- nos h o l.i lzur.
...151m e.1 era Iidade, perda de v_igor, podem ser esu-

O SR YL,:\IAR CORREA: Ouan-Continuando na tribuna, o ilustre depu- d f idade na prôatata . lO... o. por uma en ermi
..

'
.

do a bancada ele V. EXIa. se re .... -tado, sem que se houvesse descoridu- Ext,"ord.·na"'.·1 Esta gllindula é um dos mais Importante.
t,III. órgãos maseulínos. Para controlar êates rou do plenário, eu tive a opor u-z ido pela aspereza das expressões, não

id te hNo uso das atrlbuições que me são transtôrnos e restaurar rapr amen a

nidade de, em apá rt e, ao sen. 0.1'deixou de pé uma só das afirmações saúde e o vigor, siga o novo tr&ta!!l"nto C ]'1 fIttd
.

f I' Conferidas pelos Estatutos sociais, eient!fico chamado aogena. Mesmo, que depu lado Armando a I,. e, ven
-con I as no 111 e IZ despacho daqui passa-

convoco os srs. Associados em pie- leu aofrimento seja antigo, .l!arantlmo" cando que presentes aqUI esta'yamdo.
no gôso de �eus direitos, para a que Rog.na o aliviará, ravigoriaandc sua

as bancadas Ipetebisla' e per-repista,, Alfredo Campos - P. S, D, � O nobre
G I E glAndula proetâtiea e fasendo com que ,

E I" a m'mdeputado falou sóbre o "Dia das crtan- sessão de Assembléia er\_l; x- v, se sinta muitos anos mais .Jovem. Peça dizer a Sua xce enCla que .

h-aordinar.ia a realizar-se em pri- Ro...na em qualquer farmáCia. Nooe" ga- não interessava a presença, no re-ças", pronunciando bril han te cliscllrso, ..
Ih t ii I d b ad demeira COll\'ocação á� 15 hOl'as e em .ranti

.. é a oua me or�rrn�e�do no tra- cinto ou fóra de e, a ane a
Csegunda - convocação ás 16 horas, ogena t"mento de nr�.I,it- V. Exia. porque Unhamos na

.

a-

do 'dl'a 7 do cOI'I'e'nle, em nossa .. , sa nu'me�o para dec,idir .. ,Postel'lor-titN, uretrites e Clsthel. \ dsécle s,ocial, á. Rua Tl'ajano, 13 -

mente, não lendo OU'VI o o meu

sobraelo nesl;a cidade. apart.e, V. V. Exias. o.recebêJ'am de-
.

'Üi1li:lFJ!VI DO DrA Lurpado ou proposIladam�nte o

1. - Deliberar sobre a eonveni- ••.•••....•. , ••.•••••••. "

fizeram. E, 3!qui em. plenarlO, ao

(\ncia de Funrlação da Federação �nvés de se dirigirem. a �lm par�do Comércio do Estado de Santa Muitas feliçidades pelo nascimell
saber o que eu haVIa dIlo, pet-

Calal'ina e sôbl'e a participação to de s.eu filhinho I guntáram .ao lideI' da minha ba�-
desle S\indicato em tal iniciaLiva; Mas, liã'o esqueça, que o 'melhol cad.a se endO'Sosava os meus co?ce�-

2. - Discussão e aprovacão do .

ç: para o, seu "PIMPOLHO· tos. Forj-ára; uma ,frase e atribUl-
E I t d F d preseil.e

ram-mA � 'patel'nl'dade "ela, des·ante-projeto de .!'staLu o a e e- .I CRWITO " "" t.l

ração do Comércio do Estado de é uma caderneta ,-o
conhecendo que a-minha ell\:el'-

Santa Catarina, a ser fundada; MUTlJO PREDIAL gadura -moral é daquelas que 1m·

3. - Eleg-er, si tomada tal deli- ". p'édem re-cúoS

�������içál�iSde��!eg�;�o;iC��'a r;�� ·s·· '1"0''d'":f"a' to' dO' 'C'omér� I ESa. ��� ������a������t: c!�Conselho de Represenlan les da '

sa. V. EXJa. tem o dn'eIto de, no

C·I" VareJ··lsto de gozo elo seu mandal?, dizer o que
ir lhe apl'ouver. A n�ll!h.a bancad�,

-

Ó I- entretanto deVIa dlngl'l'-,se ao h-

Florlao Po IS der para �a'qer se êle a endossa�a•.
Não era o pensamento de V. EXla.

--=m'

l -Ir I que..: nos interessava. O que nos

.

f'a' a no centro AB'SBMBLEIA GERAL

ERI'RAOR-j illt,eressava era o pensamento da
V .J DINARIA

sua bancada. .'
Vende-se uma, para resi- No uso das a�rihuiçôes que m� <? SiR- Y.Li\!_�R CORR:l�id:' d��

s'1o co'nfel'idas

pel,os
Eslaül[,o�

I
EXlas., por nao

.tere�. t' leeS<ociais, co'uvoco os srs. Ass�ci,!-- :-riam para tO�1ar' con e,cImen o

v.Escritório lmobiliárit> A.
do' em pleno o'ôso de SeLlS dIrCl- llldagado. A verdade e _que V .

L. Alves., lo�' para a se�são de Assembléia' EXi?s. quandO ou:yem nao qu�r��Rua DeQ,.doro, 35. Ge{'al E'Clraol'dinál"ià a realizar-se OU'VIl', e quandO na,o ouv�m de�Vt.. ..... . -,
'

,- - "1930 tllam o CIlle se dIZ neSLe reCln o,._ em = t '. ,,_.. 'i •
em IlrImeHa convocacao as, '

.

t,·t 1 sen"aCiOOlaJbo,ras do rlia 7 do corrente, em sempre 'c�m J.11 lU os c e
,

�"
se"'ullda convocação uma bOl'a ,de- lismo. A-ll'lbLUraI_!l-me �lma fIaseã�ois caso não houver numero Sll- já agor� elela n�o recuo, ?om? 'O,

lici�nte em nossa séde social, á recuarel ama'nha. Com o fIt� UlllCO

rua Trajano n. 14 10 andar nesta de alJing,ir C; 'se.g�mdo n:?gIstradQ
't I da Nação. "�o EXlas. forJaram o

capl a.
ORDE,M DO DIA i telegrama que eu acabo de desteu-

A f ... d h 1. Deliberar sóbre a conveniên- ir,..
� T' • •es.l.ct O' C QlIlpagne cia de Fundacão da Federac,ão do O SR._,PAULO FONTES. E ou

\

'

.

. Comércio elo Estado de San�a C�- ..troOs �Rll'a�Üf:\R CORRÊA' para! ''-'1 b d C l� Larina e sóbre a parLIC:p�çaOI .. ,;. ,r�" ···d·-
V I no.;. -- ue' a Q 1na dêste Sindicato em tal ini'ClalIVa; JustLflcaT Ia fOI a uma, atüu e moe"�-Ind-,c'ata dO omér- � "

2 Discussão e aprovação do anle nos decente e consent�n�� c�m _�d li U O Lira Tenis Clube, ní\ próxima brincos de OUl·O e colares e lmlsei-I -pr�jeto d� Eslatuto '<la Feder:'!-- p,rinci,pios de e,terna v�gl.laJl1cêa trl�Cl�O' Atacad,"st.8 de noite de 7 de agôsto, oferecerá aos ras tilintantes lerá nas mãos ávidas Cão do Comércio de Santa Catal'l- apl'eg'oados \)01 V.,V. "Xfl�S. ontl, ,

f d d . nuem mentmdo tel,egra:. lcamen e,seus sócios, uma original fésta a que que se lhe estenderam, o futuro sem- na, a ser un. a a,
d l I delibe p rque V V Exias. ,só o poderão Ia.,FI

.

Ó I- FEST DO' .. 3 Eleger SI toma a a - o ..
.O flDD pO IS po{!emos chamar - A pre rIsonho da gente felIz que habI- :"

d
.

'

delegados dêsle Rindi- zer lá fóra, porque aqUI, o pOVO
, , raçao, OIS. '-.

I C l' Que nas urnasCHAMPAGNS! tal' aquela festa que 11a de deIxar calo para o Conselho de Repl'e- de SanLa a arllla
_.

'

Allemble"."a' Geral o sa:là'o, ornamentado sob a inte- saudade.
'

senlanles da mesma. eXPltteSSOll o sP�rltâ�.l°a ag�J}o;:�:\ I d d FI 'anc'polis 3 de agõsto de na,11' es e aoligente orientação dum pun 1a o e Num dado momento - como num 01'1< I' ,

c.ada tenho a honra de perte.ncer,Extrlordinária damas da nossa sociedade, lembraI"á Imprevisto de ll1ágica - dos cantos 19/18.
Manoel Donato da. Lnz : não endossa .as afirII!ações tele:,

N,o "ISO das at,rI'n'ui�ões que me
- com os seus moinhos de ventos do salão já agora na penumbra, um 'Presidente" grá,ficas como essa cu�o tex�o fOI

< \I

� obJ' eto das minhas j;l:onsIderacoes.:são conferidas pelos Estatutos so- - a romântica Holanda, menos ala- grupo de' moças deslizará num bai- "'W"'_�-"_-"_I'I""J'-IoI_·"_I'\-.J'·_IoI·",,_-"'.,..."""....1'1.,,,........1'1.""..........

I
�:.::.:;;:;:;:...:;:.�..;,;,;;;.;;;;;;;;.;.;;::;;o� .... _

dais convoco os srs. Associados gada e muito mais barulhenta. lado cl;Jeio de encantos, de harmonia O M d PASTA DENTALem pleno gôso ,de seus direitos, Em cada mêsa vendida, haverá e de !:!raça altiva que deixará memó- DeUS o ',I ROBINSONpara a sessão de Assembléia Ge- � , .',

Tal Extraordina.ria a r.ealizar-se ,uma garrafa de champagne!. Des- ria nos olhos CJue se fatigarào no

A D l.d
I ..

, .

em primeira 'Convocação ás 16' vaira,rlo presente! veredictulTI sempre favorável. smo ·ISSO VI O I110ras em s'eguirda convocaçâJo ás i Durante a gLaciosa festa, serão Assim vale a pena viver!
17 ,hora,s, do d.ia 7, do co}'rer:te, em I vendidos os vótos que elegerão a ,Durante toda a 'fés ta, os v.ocalis- Ra P -Idomentenossa sede SOCIal. a Rua rraJano -

.'

13 - sobrando nesta c.idade. HAlNHA DO LIRA, que ha de surgIr tas realizarão os seUs números de

I do meio do alvoroço festivo - e ha canto, e moças da Holanda - com. as Os ataques desesperad.ot:es e violen-üRDE,iV[' DO DLA. ,rle ser uma explôndida h.olandeza ou suas tôcas de organdy, e os seus ima- tos da "sma e bronqUIte em'enellR,!,-1. - Deliberar sobre a conve- tllllá outra carinha igualmente es- I d t
.

, ,.

j 1 o organismo, minam a energla,_ arr','l-niencia de Fundação da Federa- cu a os aven aIS, e as Salas rOo a( as
nam a saúde e debilil-am o comça;>. h:nE t I d ]), lêÍ1dida. - dansarão as suas in!:!ênuas dansas J minutos, M"odaco, no\'" Cormu.a.ção do Comércio do s ae o

..

e
�

médica começa a Circular no sangue,Santa ,CaLal'ina e sobre a parllCI- Vários perús descuidados, serão flamengas, Depois. mocinhas de Ve- domin�ndo rapidamente os at,aques.
p,ac!"o des'le Sindi,cato em tal ini-,

f DêBde o primeiro dia começa a desapa-,<' crguidos em leil,ões amencanos, sor- neza, tambem bailarão - porque a i.-
recer " dificuldade em respirar e volt...ciativa'

I t E t I ,r b' b d o sonO reparador. Tudo o que se faz ne-

2. _: Discussão e aprovação do rateiros e empo gan es. � nquan o na, eneza tam em sa e ançar.
ce"Bário é tomar 2 pastilhas deM",ndaco

aIlte�T)l'oJ' eLo de EsLalu tos d_a Fe- isso, a brilhante orquestra jl.lvenil E quando os nêrvos quezérem fi- ás refeições e ficará eompleta:nente I,,:,reI:

da asma ou bronqulte. A açao é mUltoderacão do Comércio do Estado de executará vários números ,rio seu car ambrtecidos, o salfío transbor-, rápida mesmo que se .trate de casos

Sanla Catarina a ser funelacla; .

N I rebeldes e antigos. M.,ndaco tem tido,
3.

L

� Eleger,'si [amada I al deli- interessante repertono, I uma tem a dará em pânic9, porque o swing es-
tanto êxito que se ofere?e c.?m.a garantl3,

Hungara O bôle jorrará feiticeiro. talará escandaloso, alucinado! de dar ao paciente resplfaç",o livre e fáCilberação, dois de.leg'ados para re-
rapidã"mente e completo a]ivlO do softl-

prescntaçü,o deste Sindicalo no Enquanto os pares dansam e co- 7 de agôsto -- chega lógo, pois que mento da asma em poucos dias. Peça
t t 1 •

b
.

Mendaco, hoje mesmo,. em qualq�arCOl1orlho de Represen an es c a, chicham os seus resmungos la ono- mál me contenho nesta espera tor- farmácia, A nossa garantia é a sua maIOr
mesma, I sos numa outra tenda rustica uma turante e deliciosa. proteção,Flori,�nópolis, 3 de agoslo de. 191.8. 'o.' " '

'

M d�"o Acaba com

(Cllflr/es Ed(j(l1' Mori.tz,) pfCSHlen[(' cl",ana austera e hOl1l!a - com Z. en...... a asma.

Na Assembléia .. Clube
Ccnlueção da la. pagina

-0-

lna:

"Presidente Assembléia Legislativa.
NASCIMENTOS Florianõópolis,

Com o nascimento, ontem na Ma-
Curitiba _ 135 B 31,7.48 _ Acusando

iternidade C,!-rlos Corrêa, de, uma
recebimento telegl:ama n, 146, formulo

�robusta memnaõ que rece1bera o n�- a V, Excia" e ao deputado Protõgenc3
,me de Igara-EdIt�, enlga �a-se e

Viéira sinc'eros agraelecimento nobre ges
:alviçareir� atlegna S�dar. NO cneOttSI·soe to consignando ata trabalhos essa As·
Presado dlre or sr. I nel o I ' .

,
,

•

d Alaide Gar- sembléia, reconheCImento povo calan·
,d� sua eX�la. esposa, .

I
nen,e obra patriótica cargo 20 DTL

,CIÂ����::;roso casal, pelo auspicio- Ferroviario e transcurso anivel'sári� !·e·

. so advento, os melhor�s votos de fe- fenda ul1ldade,
.

l]icidades, desta redaçao. Coreliais saudações. (ass,) General ores_-
VIAJAN'rES" ! tes ela Rocha Lima, Comandante da 5a

FRANCISCO PEDRO DE MEDEIROS I R. M,",

Entre o justo regosijo ela numerosa

,descendência e a satisfação ele seus inú·
I

meros amigos, vê transcorrer no dia U" I
hoje seu 750 aniversário natalício o nos�.)

I!::prezado coestac1uano S:. FTanch;r'o Pe·

-dro de Medeiros, agt='r�t� E1is('al do Irn-

:P,
os to de COll$Unl'J, <iposeiltado, rE'fiCll-.c1� Iem Tubarão, e que prestou relevante,

servi,os à Pátria, por oeasião ela Revol"
-

-<;ão ele 1893, como Tenente Farmacêutico.
.

Dotado de um coraç�o. sempre proleto I''€ desinteressado na pratica do bem, o

.distinto aniversariante é 111uitíssinlo es� 1

-timaelo e gosa de elevado conceito na

Os projetos ns. 12 e 20 foram aprova·

mesma.

Florian(1)oJ�s, 3 ,clt· a.gos:to de
1918.

-

I

Severo Simões, Presidente

FAZEM ANOS HOJE:
- o sr. Célio Tertuliano Cardoso,

.chefe de máquinas do Lloyd Brasi
leiro
- a exma. sra. d. Lindomar Car

"doso Garcia, digna espôsa do sr. Hu
,go Garcia, sargento da Policia Mill
.tar ;

dos unâninlen1ente.
A Casa recebeu de S. Rxia" o Sr.. Ge·

neral Rocha Lima, o seguinte telegra·

.sociedade tubaronense,

dencia.

Pelo transcorrer de tão significativa
efeméride será alvo de justas homenagens
.a que faz jús e às quais, nós os de "O

,.Estado", com toda satisfação, nos asso

.damos, desejando·lhe que esta data "�

reproduza, com as ben,ãos de Deus, par�
.a satisfação não só dos de sua fa'lnília co·

'"00 de todos que o presam,

A ultima creação em refri·

gerante é Q Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

. Prelerindo-o está
acompanhando a· m'.Jda.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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llteis Atenção, Snrs. Industriais!
. VENDEM'OS 'Os SEGUINTES MA- 1 Ventilador de ferro, manual,

QUINÁRIOS para arroz ·em casca.

i Máquina p/benef'ioíar arroz, i 2 Tratores "F'ORDS'ON", sendo

com pouco uso, .da afamada mar-I um funcionando e outro desmon-

I
ca "TONANNI" com dois brunido- tado.

res, e ?lassificador de tipo "TRIER" I .

1 Trilhadeira p/arroe..�o� capa-
!:>EGUNDA-FEIRA capacidade para 60 sacos de 60 ; cidade para 250 sacos diários.

Expresso São Oístõvão - L&guna
I' t7 horas. i quilos, beneficiados em 10 horas 1 Arado de dois dISCOS para ra-

H! horas I
d

.

t "'OLIVER"
, Auto-Viação Itajal - Hajal - U! !lo- i e serviço, ar, marca .

. .Expresso Brusquense - Brusque -II r Motor- DIESEL, sueco, de 20 1 Semeadeira de alto hnhas,raso

"TH'OMAS"Expresso Brusquense - Nova TM'nto H. P. efetivo, da afamada marca americana, marca
- 16.30 hOT"IIlS_

"B'OLLIND'RS" I t t / o ou tr-igoAuto-Viação <;atarlnense � JolnvUe. ' cornp e amen e 1;10- p arr z .

- ii horas. .

VOo 'Os interessados queiram dirigir-
.Auto-Viação Catar1nense - CurItiba 'I D' I se á IRMÃ'OS GLAVAM, Florianó-- 5 horas. 1 mamo para 6.000 ve as, com

.

Rodoviária Sul-Braaíl PO«'to Alegre, instalações completas," isto é, qua- polis, Rua João Pinto n. 6 - Cor-
- 3 horas.
Rapido Sul-Brasttetro - Jomvil.

-I dro de mármore com reostato, am- respondência para Caixa Pos�l 42,
ás 5.e ,14 .horas, .

t d
.

t F 1-'l'IDRçA-FEmA perrme roe ernars per ences, < po IS.
Auro-Viação Catar1nenae _ POrto Ale-

gre rr: 6 horas.

'I'Auto·Viaçãlo Catarlnense - Cu1"lUba
- 5 horas
Auto-Viação Catar1nense _ Jomvile

- 6 noras.
. IAuto-vtacão Catarinense _ 'í'1�bal1'âo

_ 6 horas.
-

IF..xpresso São crÚltóTão _ Laguna -

7 horas.
EnliPresa. Glória - Laguna - 7� I

e 6� horas.
_. I

Expresso Brusquense - Brusque -I16 horas.
Á',to-Viação ltaja! - Itajal - 111 hO-IIras.
Rápido Sul Brasileiro - JolnvUe - la !IH," 5 e 14 horas.

I.... ' QUARTA-FERA
,

I Auto-Viação Cataeínense - Curitiba
..... i _ 5 horas.

'''1' Auto-Viação' Catarin$nse JolnvilA! I•
- 6 horas.

Auto-Viação Catarlnense - Lagu;n.
bbd.. •••na.t. c•• 'r••" I _ R���doh��tBraSlleirO _ Jolnvile _ li

5 e 14 horas.
Expresso São. Crlstovao _ Laguna -

7 horas.. •

Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas,
-

Auto-Víaçâo Itajal - ItaJa! -: 115 ho
ras'.

Expresso Brusquense _ Nova Trento
- 16.30 horas.

.

Rodovtâr la Sul Brastl _ POorto Alegre
_ 3 horas.

QUlNTA-FEIRA.
Auto--Viação catartnense

Alegre - 6 horas.
Auto-Viação Catar1nense

_ 5 horas.
Auto-Viação Catarine!lAe

- 6 horas.

Auto-Viação Catar1nense _ Tubarão
_ o horas.
Auto-Viação Catar1nenae _ Laguna

- 6,30 horas.
Expresso São Cristovão Laguna -

7 horas.
Emprêsa Glória - Laguna - 6 1/2

e 7 1/2 horas.
Expresso Brusquense _ Brusque -

16 horas.
Auto-Víação Itajaf - Itajal - 111 ho- i

raso ,.

Rápido Sul Brasileiro - JolnTile - b
5 e 1-4 horas. ,

Empresa Sul Oeste Lida - Xapec6 - ás
- 6 horas.

SEXTA-FEmA
RodOviária Sul Brasil - POrto Alegre I

- 3 horas.
Auto-Vlação Catar!nense Curitiba

- 5 horas.
Auto-Viaç!!o Catarlnense _ Jolnvile

- II horas.

Auto-Viação Ca.tl'rlnense - LaJruna
- 6,30 horas.
Expresso São CrIsrovão - LaJuna -

7 horas.
Auto-Viação Itajal - Itajal - UI ho

ras.

Exopresso Brusquensll
16 horas.
Rápido Sul Bra�ile1ro

às 5 e 14 horas.
BABADO
Catar!nense

Seu processo
ainda não foi despachado?

'

Escreva s·em demora ao Escl'itorio Juridico e Administrativo
---.--

PARTiDO
-

SO€IAL
�

DIi"MOCRÁTIC�Caixa Postal 4.132, Rio de Janeiro soIicit,iJndo informacões. Esse Es-
..' .

F r eoritorio se ,encarrega de acompanhar e requer-er no Minis'.ério. da O Escritório do Partldo SOCIal DemocratlCo, a rua
..

e I�
Justica o que necessario for á sua conoessão, bem como, de regIstro

I N 42, atende aos seus correligiónarios para quahflCaçao
de diploma, qivórcio e novo casamento, certidão de nascimento e de'

das 9 ás 12, e das 14 ás 17 horas todo� os dias
casamento de qualquer parte do Paíz.

o ESTADO
lIlatqb • OficlJL&ll • na lei.

l'iIIW .. II

DIr.tor: RUBENS A. RAMOS
I'ri,rlotirl•• Dlr.--Ger....

BIDNE! NOCBTI
DlretH i. 1tM.�"1
GUSTAVO NEVES
Claef. II. Pa,,!la�lo:

Q.lNGISCO LAMAlQU.
C1aefo lo 1••I'HIIo:

..4QrJII CABRAl· DA BIt.,...
K-vresentallt. :
A. S. LARA

.-_ lIkiJIador Dantae, 4. - ,.'
aa4lar

...... 111-1'24 _. Rto lIe Ja..tn
RAUL CASAMAY'OR

••• !r.U.e fi. OU ....tr.. II -

.� ....r
I'� 1-1871 -, Slo P.. I.

ASSINATURAS
N. Capital

b. ' ....•.. -- Orf
Ie....u., crt
I'rla_ro CrS
ata. Cr'
�".r$ 8._l110. Crt

N. IÍIt.rlo, '<

b CrO
hautrs , Ctt
'l'rl.eIItr19 Crt

_.oro <I1Talso •.Crf

I...."
61.
li.H
•••
'.h

OI .rldaala, ..... ai.,

,• .,Ue_doll, nlo ..rl..
IIeyoh·illoe.

J. _ a .Iroçlo 010 8. r...fiO....

-' 1 _ltlUza ,eíotl eo:aeelte.
j ••IUd... nOIl ar�..
1 lIIJIdaad..

Viacão Aérea'
_,
..

Horano
Segunda-feira

PANAIR - 9,40 - Norte

VARIG - 10,40 - Norte

PANAIJ;t - 12,47 - Sul

CRUZEIR'O D'O SUL - 13,55
Norte

Terça-feira
CRUZEIRO DO SUL - 12,00

Norte
VARIG - 12.30 - Sul

()ua,rta-feira
PANAIR - 9,40 - Norte

CRUZEIR'O DO SUL - 11,00
NGrte
VARIG - H,40 - Norte

PANAIR - 12,47 - Sul

Quinta-feira
PANAlR - 6,50 - Norte

PK�AIR - 8,30 - Sul

VARIG - 12,30 - Sul

CRUZEIR'O DO SUL 13,55
Norte
GRUZEIR'O D'O SUL

eul
15,30

Seleta-feira
CRUZ'EIR'O DO SUL - 7,20

Norte
PANAIR - 9,40 - Norte
VARIG - 11,40 - Norte
PANAIR - 12,47 - Sul

Sábado
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIR'O D'O SUL - 13,55

Norte

Domingo
PANAIR - 9,(0 - Norte

Sul
CRUZEIR'O DO SUL - 11,00
PANAIR - 12,47 Sul.

FIRMA IDÓNEA, ESTABELECIDA EM SÃ'O PAUL'O (CAPITAL)
HÁ L'ONG'OS ÀN'OS, E QUE DISPõÉ DE DEPóSIT'O, ACEITA

Brusque _ N'OVAS REPRESENTAÇõES. R.EF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESP'OSTAS À CAIXA P'OSTAL. 245 - S.:W PAUL'O.

:ln::t�l----------------------------'-'--R--·�--'-'----Jo1nvUe -,1 Regi1tradoras" IV

Horario das empre
sas rodoviarias

\
........................... -.

Gratifica-se 1
COM CR$ 100,00

Quem entregar na Cie,
Telefonicá, uma bo lse
preta que foi perdida,
contendo 2 chaves,· 15
cr uzetroe e vet ios outros
ob ietos .

Jo1nTlle

.. ····• .. -1- ..

Inspetores para o
Norte e Oeste
Gatarineuse

POrto

Curitiba

•

TubarAo

Importante Companhia de Sor
teios precisa de 2 Inspetores para
a zona norte e oeste catarínense,
'Carta de próprio punho com fo

tografia 3 por 4, para a Caixa

, .

VENDE:lVI�SE .P'OR M.'OTIV'O-DÉ
VIAGEM

Móveis de sala, em perfeito es

tado e de quarto, 1 rádio .

marca.

Esparto - móveis, diversos reló
gios de parede antigos, tudo em
perfeito estado, 1 cristaleira e di
versas louças e mais alguns ohje
tos.
Tratar á Rua Bocaiuva, 13

Ouçam diàriamente das 10 às I" horas, as audições da"
,

Auto-Viação
_ 5 horas.
Rápido Sul Braslletro _

às 5 e J9 horas.
- 6 horas.

Auto-Viacão Catarinense
- � horas.
Auto,ViaçAo Ca.tarlnense

1- 6 horas.
Exprp,sso São criStovão - Laguna -

7 horas.
ExpreSBO Brusquense - Brusque -

14 hd·ras. IAuto-Viação Itaja! _. Itajai - 13 ho.
raso
ExpressQ Brusquense _ NOTa Trento

- 9,30 horas.
Expresso Glória _ Laguna - 8 1/2

e 7 1/2 horas.

Jolnvile.

o VALE D(j) ITAJ..U
Proenrem na AgeBela

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRARIA

ROSA

ZYH r fi Radio Difusora de Lagona,
970 k ilociclos onda de 300 metros.

Laguna - Santa Catarina - Brasil
..... o. o ..

de naturalizacão
. ,

VENDE-SE o prédio da Av. Mau
ro Ramos, 269. Tratar no mesmo,

DR. RAFAEL G CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS

..

Ácido sulfúrico; 2 Torres metálicas de 30 metros, cada uma,
co antena tríplice; Gerador para fabricação de hidrogênio; Ma
caco hydráulico, marca Blachlaw Jack, para 12 toneladas; 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

600 litros; Lâmpada extensiva, com 22 metros de fio flexfvel ;
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; V.entila
dor.

Escritório: Rua João Pinto
(n.o 18 -- Florienôpolie

'SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer [r te

�ularidade na en tr» ga
de seus iorneee.

Ver e tratar no aeródromo do Aéroclube, em São José.

Informacões no Escritório de Asteróide & Cia.

Praça Hi de Novembro n" 22 - 2° andar - Telefone, 1.388. FEidDAb, REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogue ira
Medicação auxiliGr no trata'mento

do .ifLi.a

REEMBOLSO POSTAL
Para casemíras, linhos, brins, etc. precisa-se revrllsentante.

'Ofertas dando fontes de refereúcias a "TECID'OS". Guarda-se sigilo.
Gaixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital.

1 • - ...

Oleo de Peixe
C'OMPRA-SE QUANTJDAD!� E

PAGA-SE B'OM PREÇ'O. TRAT:\l{
Á RUA C'ONSELHEIR'O MAFR \. 41.
FL'ORIANóP'OLIS - CAIXA pos
TAL 124.

Representaçõ,es

.. ..

o Batalhão Barriga-Verde
foi constituroo de catarinenses
destemidos e o "C.olégio Bal'

riga-Verde", usará a metlma

Ilandelra•

Ptacislas
Escritório recem organizado�

precisa de "pracistas" p�ra traba

lharem nesta cidade e no interior.
com arligos de fácil venda, e com.

b0a margem de lucro.
I

Informações á Praca i5 de No

�embro 22, 20 andar, das 8 ás 12

Vende-se em ótimas condições.
Dimensõés internas: Altura 61

ctms. Largura 47 e 36 fundos.

Trata-se à Rua Conselheiro Ma.

fra no 35 - nesta cidade.

CHEFE DE ESCRITólUO

Conhecedor de tudos os servi

ços de' escrilorio procura coloca

ção na Capilal ou uo in�eriOl'. -
Cartas para"CHEFE", Rua Vidal

Ramos. 52 - NESTA.
I

Venda�' à vista e prazo
Distribuidores exclusivos:

'

ALMEIDA, BÁST'OS & CIA.

Felipe Schmidt, 2 - 10 andar Cofre Berta'
Schimidt
eleitoral

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



O' MiSTADO-Qu8rlil�f.Ura 4 �tlt Agosto ele ••••

DIA 7 DE AGOSTO, SABADO, CONlINíCIO ÁS 22 HORAS, GRANDIOSA FESTA COMDISTRIBUIÇÃO DA SABOROSA CHAMPANHA ·"MI
(HELON". RESERVA DE MESAS NA RELOJOARIAMORITZ, A PARTIR DO DIA 2 DE AGOSTO, À RAZÃO DE CR$ 60,00.

ALTAR-MONUMENTO

T
'

C
· As grandes concentrações e sole-

errenOS �_m oquelro S' nidades do Congresso se realizarão
no Parque Farroupilha, na parte

Vendem-se diversos, com chácara, á beira-mar; diretamente ou central da Capital gaúcha. Nêsse 10-
,

' cal, está sendo construido monu-
.1>0r intermédio e sob rínanciamento dos Institutos. mentalaltar', com 7 metros até o su-

Planta e informações - Rua trajano, 16. pedâneo e 35 metros até o cimo da

De ordem do senhor Engenheiro
do diretor de Obras Públicas do Es

tado, devidamente autorizado pelo
excelentâssimo Sr. Dr. Secretario

____________...... » da Viação, Obras Públicas e Agri-
cultura, faço público, para conhe
cimento dos interessados, que
serão vendidos em hasta pública a

quem maior lance oferecer acima
da avaliação, no dia 5 de, agôsto
próximo, ás 10 horas, no patio des
ta Diretoria, dois caminhões marca
Chevrolet, tipos 1.937 e 1.940, em

mau estado, avaliados, respectiva
mente, em Cr$ 5,000,00 (cinco mil
cruzeiros) e Cr$. 8.000,00 (oito mil
cruzeiros) .

Diretoria de Obras Públicas, em

Florianópolis, 21 de julho de 1948.
DAVID GOMES MENDONÇA

Arvores frutiferas
Arvores Frutiferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura

H. J. Cipper.
Corupá.

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

---- ,_. _._- --------------

f"ARM_ACIA ESPERANÇA
11.0 ".rma�.tleo !fILO LA.U8
Hoje • amaalll ..ri rerertja

b"'ClU ••ele"" e _tr....lru - Bo ütu - P.rfII..

\ _�r1u - ArU... •• ".n-oU ..

hhI.a..:.e a o.ta .....",•••• I' blirle .......

COMPANHIA ·AtIAN� 'DA lAIA
,..... _ 117. - .... : lAIA
oC.nlOI • IDIllIPO•••'

Cifr•• do Balanco d. 1944,

CAPITAL E RESERVAS
ResPoDlSbilidartel
Recete
Ativo

c-,
Cr$

80.900.606,30
5.978,�4oL755,97

67.053.245.30
142.176.603,8c

•

•

Sinistro. pagol nOIll Cíltilllo. 10 .nol

Reepolllal ; lida -:leI
98.687.816,30

• :76.736,401.306,20

Diretores]
Dr.

-

Pamphilo_ d'Utra Freire
de Sã. Ani.io M...orr.,� Dr.
e Jo.� Abreu.

'

de CarvrJlho. Dr: Francllco
Joaquim Barreto de Araujo

BOM NEGOCIO
4'ara 'quem possue de Cr$ 10.000,0'0 até Cr$ 100.000;00 renda
certa de 10·/. ao ano com recebimento de iuros zneneeis.

Informações nesta redação.

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

'i'eços.
Cada guia é vendido acompanhado, de um mapa rodoviário

IParaná e Santa. Catarina.

Redação: Rua Prudente de Moraes, n. 626. - Ouritiba.

DATI·LOGRAFIA
Conespondencla
Comerciai

(onlere
Diploma

DIREÇAo:
Jlmélia .

M Pigozzi
METODO:

Moderno e Eficiente

RUA ALVARO DE CARVALHO. 65

I
v. 8. deseja cooperar na grande obra social de recuperacão

',"
dos mendigos'!. Apresente sua idéia ou ofereça seus serviços, deoi,
xando seu nome na lista de Voluntários da Ação Social uatan
nense, em poder desta redação.

.

Barata «Chrvsler»
Vende-se uma, em ótimo estado - 110 H. P. Tratar com Lourival

,Almeida - telefo.ne 1.406.

Tratar à rua Tiradentes nO 5 .•.........•. . .....•..•••••

Tdefone 1393. • CASA MISCELANEA diltr·
, ••••••••••••

,

-,•••• ;o • • • • • • • •• buidora dOI Rádio. R ....C. A
PASTA DENTAL Victor. Válvula. e Díseo ••

ROBINSON �U9 Consel�·'"", 1V1'qfr'"

A ARGENTINA E O NOSSO CON
GRESSO EUCARISTICO

A realização do Congresso Euca
ristico Nacional do Brasil vem des
pertando considerável interêsse nas

vizinhas Repúblicas Sul-america
nas. Já diversos Bispos, convidados,
comunicaram seu propósito de ta-

l marem parte, pessoalmente, em nos

so Congresso. Principalmente a Ar
gentina e o Uruguai enviarão con-

I
tingentes numerosos de peregrinos.
Só a peregrinação oficial de Buenos
Aires lotará um navio, que ficará em

P. Alegre, durante os dias do
Congresso. Testemunho eloquente

I <ia repercussão simpática, que na

I República
da Argentina teve a noti

.
cia da próxima celebração do nosso

Congresso Eucarístico, representa
a circular há poucos dias publicada
por S . Emcia, o Cardeal D. Luiz San-
tiago Copello, Arcebispo-Primaz de
Buenos Aires. Eis alguns tópicos
daquêle importante documento:
"O Episcopado do Brasil resol

veu celebrar seu Congresso Eucarís
"tico Nacional na cidade de Pôrto
"Alegre, na segunda quinzena de ]
"outubro. São 11l1l11�rOSOS os vincu
,"los, que unem a nossa Nação com

"a grande nação irmã. A Fé católi
"ca, Ieltzmente arraigada cm nosso

continente, tem como centro de sua

"vicia a Sagrada Eucaristia.. .. O
Brasil lhe prestara sua grandiosa
homenagem de amor e adoração no

"Congresso Eucaristico Nacional.
"Como poderia estar ausente
"a nossa Arquidiocese Primaz, aue

·"é cidade eucarística por excelên
"cia ... ? Atendendo ao convite que
"recebemos, e desejando que a par
"ticipação de Buenos Aires se re

"vista do carater de, importância
"que lhe compete, designamos ao

"revmo. 31'. Mons. Francisco Sus r=z,
"Arcediago de Nossa Igreja Cate
,"d1'al, para organizar a pcregrrna
"ção a Pôrto Alegre, afim de assis
"tir ao Congresso Eucarístico, no

"qual argentinos e brasileiros se

"confundirão na fé, no amor e nas

"orações diante de Jesus Sacra
"rnentado ... "

cruz.

EDITAL

Sala no 'centro
PRECISA-SE

o Sabão;
í

"VfRCiEM ESPECIALlDADE"
WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marct1

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

� l.A

;'

A

VOCE
tambem usara

KOLVN05
diz

Barbara:
.�
famosa esfrelo da RKO
Radio Pidures, qu� 000-

rece em
tiA Likely Story'"

McC

--------------------------'--

EtGUA PERDIDA
De um pasto, no Saco dos Limões, fugiu ante-ontem, cêdo, uma

égua báia, de crina e cola pretas, pertencente a Adelíno Gonçalves. Pe
de-se a quem achar, avisar pelo telefone 1688.

Dá-se gratificação.

�: r:��oqU;��i� ���;81 li'
. . . . . .. . Oi

Fazei hoje uma inscrição Dr. (LARNO G.
No Credito Mutuo Predial GALLETTI
.............. ADVOGADO
CHEVROLET - ESPECIAL DE Crime e ci".l

LUXO 1942 Coaetituição ela Socledad..

Vende-se de 4 portas em exce- NATURALIZ�çOE8
lentes condições, côr verde (duas Titulol D.alarat6rioe

tonalidades), equipado com óti- Elcrit6rio e Relidencia
mo rádio "Delco ", faróis de ne- Rua TlrCld.nt•• 47.

hlina, farolete lateral, ventilador e FONE -- 1468

forrado com palhinha americana.

Preço - GL'$ 55.000,00. Tratar á . � , .

rua Bocaiuva 1, diáriamente até

ás 11 horas.

I
'VENDE-SE
Vende-se finíssima sala .de jaR

tal' em estilo Renascença, inteira
mente trabalhada a mão e ainda
não usades Tratar à rua Saldanha
Marinho, 113.

regls:

...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Lir a IT€ois Cluhe, atraente
-

neítada pugHística" constante
e-ntendas entre os melhores esmurradores locais ..

Os ingre» os já se encontram à venda.

Dia 10� de Agost«J,
sensactenais

/

de

===

onrnpíilOU de Londres,· hoje o invicto quinteto
Bra,sll

.

'enfrentará O· conjunto canadense.
Em disputa us "de" basquete, do

I

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Empolga a cidade. o «matc�» Paula Ramos. x. Bocaiuva,
marcado para domingo, no· campo da F.C.O.

o sensacional cotejo entre

paU-I
está polarizando as atenções do tudo fará para conquistar o alrne- mos ensaiar. O quadro tricolor en

Ja Ramos e. Figueirense Iniciando público.
-, judo triunfo, diante de um' quadro contra-se 'em grande forma, espe-

no próximo domingo o segundo. Situado no terceiro posto, com c..redenciado à vítórí a. , rándo fazer valer mais uma vez

turno do Campeonato da, Cidade, 4 pontos perdidos o Figueirens-e a sua invejável classe,Os alvi-negros treinarão boje no
Para o choque eletrizante de do-

estádio da F.C.D. sob as ordens do
'mingo prevê-se um êxito de bi

"coach" Paraná. Espera-se que os
Iheteria, porquanto serão lançada

jogadores produzam o máximo.
no gramado duas gr-andes equipes

Amanhã será a vez do Paula Ra- ávidas por um triunfo espetacular.
Com um unico jogo, foi reinicia- O prélio entre Clube Doze e Fi-

do ante-ontem" á noite, na cancha güeirensé foi transferido para o fi-
do Lira .Tenis Clube, perante re-. nal do 'sensacional certame.: LEO�IDAS E�CONTHA-SE NESTA

I CAPITALgular assistencia o Campeonato cita- _
.

dino de BaSqUetebOl,.
.

promovido

I
OS ENCONTROS DE HOJE Em visita aos seus progenitores.

pela Federação Atlética Catarinense.
'

. . _ encontra-se entre nós o "excelente
O "Íive" do Ubiratan, [ogando L: Para a noite .de hOJ.e, estão anun-

centrá-atacante Leônidas, antigo
dentro das suas verdadeiras

pos-I
cíados os seguintes Jogos:

defensor do Caravana do Ar e
sibilidades, firmou-se na liderança Taubaté x Lira. Juizes: Hlio

atua lmente mil ítando no onze do
do certàme sobrepujando a entusi- Sarmento Sales e' Erico Straetz Palmeiras, de Cur-itiba, pelo qual brevemente uma excursão à Bol í-

astica equipe do Caravana do Ar, Junior. •

i'ez uma extréia auspiosa nl? em-
via.

uma das mais bem formadas "ele- Caravana do Ar -x Clube Doze.
bate com o 'Ferroviário, sendo o

vens" que disputam o Campeona- Juizes: Osni Barbato e Oscar Ca-
autor do tento que empatou a pu- Ij to. pela.

Campeonato 'Citadino de Basquetebol
Vitorioso o Ublf8!ln r .. rodada de êlnt�-ontem.

gria,
o "Negro de Borracha", como o

nognorní nou a imprensa parauen

se, deu-nos ante-ontem o prazer
de sua visita" mantendo conosco

FORD x CHEVROL�t:·r
No, próximo dia 1..a do corrente,

I
encontro entre as equipes Ford e

no estádio da F.C.D., será efetua- Chevrolet, em comemoração à pas
do o empolgante e já tradicional sagem do "Dia do' Chauffeur. _agradá vel palestra.

.•.••••. '4. ,T. o ••

o Grande Prêmio Autemobrhsttce
HECONHECIDA A CONFEDERA

ÇW BRASILEIRA DE TIRO AO,
ALVO

Rio, 2 - Firmado pelos atirado
res brasileiros que se encontram

em Lôndres disputando as Olím

piadas, o presidente da Confedera

ção Brasileira de tiro recebeu o sê

guinte telegrama:
• "Emocionados, comunicaijros que

a União Internacional reconheceu a

Conjederação Brasil�ira de Tiro

ao Alvo "Abraços"

São Paulo, 3 (D.P.) - Os meios' lometros, em cinquenta voltas no

automobiüsticos afirmam que ,Chi-I novo percurso escolhido pelo Au
co Landi e Benedito Lopes toma- tornovel Clube do Brasil na pro
rão parte do Grande Prêmio Au- pria Campinas, abandonando a

tomobilistico Cidade de' Campi- area do Chapadão. Para carros de
nas, além de ases .extrangeíros

.

co- turismo e motocicletas, haverá 25
mo Girio Bianco, Cassini e outros. voltas ou sejam sessenta quilome-
1A_ prova será de cento e vinte qui-: tros.

Os norte-americanos eliminaram os
arqeDtiDo� DO basquetebol

'

.'. N'ÓVA 'Di�E�OR'IA 'Dó' TRE�E 'DE
Londres, 3 (U.P.). O estádio de' nuto do jôgo. O resultado: anuncia-, MAIO

Harr ingay viveu hoje momentos do foi de cincoenta e nove a cin- Em concorrida reunião, levada a

de emoção, com a partida de hask- quenía e cinco Mas no momento efeito na ultima semana, nos 'amplos
tball entre argentinos e norte-ame- mesmo em que o gongo batia, o I salões do clube 15 de Outubro, gen
canos. • g\wrdião argentíno Gonzalez ,es� tílrnente cedido, foi eleita e empos-

Os argentinos estavam vencendo Lava lançando a bola; e o juiz de-l sada a nova diretoria do .Treze de,
francamente, e o primeiro tempo cidiu que a bola já estivera no ar

I Maio para o periodo 1948 e 1949. ha-.
'tel'minou por trinta 'e dois a vín- antes do sinal. Assim, a contagem I vendo merecido a presidencia da no

te e seis para .os jogadores' do Pra- dos argentinos foi aumentada pa- vel agremiação o estimado esportista
ta. Mas no segundo tempo os nor- ra cinquenta e sete;.' perdendo Acymar Coaracy da Silva. Nossas

,te-americanos reagiram e derrota- apenas por dois pontos. felicitações.
ram os adversál�ios no último mi- "", _ �,,���� . .. " .

o lugar
Londr,es, 3 (U.P.) Na primeira I em primeiro lugar com sete pon

eliminatória do grupo quarto de tos. Em -Segundo estão o brasileiro.
esgrima in,dividual para homens I Maszya, com cinco pontos- cada
o francês Christ Do�iola colocou-s� Fernando Alescandri e o 'lllmgal'O

ArmCT ESTÁ PROGREDINDO
Notícias chegadas de Curitiba

,nos dão conta do progresso que

yem oblendo eo· zag'utúro conterrâ
neo Aduci Vidal" no "onze" aspi
ranle do Coriliba, da Capital pa
ranaense. Em to,das as partidas dis

puladas pelo' qUàdro paranaense
A duci deslapoll-�e sobremaneira,
'C0il10 um elcmento de ·grande valor
técnico. A opinião geral é que A

duci não tardará em alcançar o es�

trelato, figurando >10 lado de Adão,
Nivaldo' e Sanford ""plyrs" que
a lravessar)] fase bri lhan te no ce

nário futebolístico do vlsinho Es
tado.

Brasil em

No dia olímoico de ontem
Londres, 3 (U.P.) - Bm baskt- Suiça venceu os

balI, o Chile derrotou hoje as fili- ve a de:uenove.
EsLados Unidos

No watC'rpolo, a

piuas por sessenta e

ta e nove; enquanto
derl'O(OU a Suíça por

oito a trin- por seLe,3 zero. Vicki Manalo Dra

que o Perú ves, de Los Angeles, ganhou hoje
quarenta no- o campeonato olímp'ico feminino

, de Lf'ampolim.

o CORITI�A PROJETA JOGAR NA
, BOLíVIA

Notícia chegadas de Curitiba in

formam que o Corttiba F. C., bi-cam

peão paranaense e Iider invicto do

rerlame daquela cidade, está estu

dando a possibiliedade de realizar

COMPANHIA
INTERNAOIONAL

DE
CAPITALIZACÃO
Amortização de Julho

No llortf'Olo ·qalizat!f) pm 31 .de
Julho de 191t8 toram soet 8-
das ,IJ.!I seguiot8S C(lmllio�çõt!.;

T
f
L
U
S
L
O
H

6
S
J
X
V
V
C
N

I
Escritório à Rua Conse-
lheíro Mafra /22. -- Nesta.
Tnspetorias e ag�lfJcias nas

principais cidades do
Estada

'FÁBRICA DE FOSFOROS (PRON
TA P. FABRICAR)

Vende-se
Matpinário 'Cr$ 250.060,00
Prédio, Imoveis Cr$ 90.000 00

Situada em Campo Alegre '� S. C.
Vende-se lb. só maquinário

.

Informações com A. Wehmut�
Brusque - Santa Catarina".

!

R
D
O
O
V
N
.8
Y

ICINEMAS
RITZ - Hoje às 5 'e' 7,30 horas
Atendendo a diversos pedidos e

em últimas exibições.
Argentina Sono-Filmes apresen

ta sua grandiosa produção com

Pedro Lopes-Lagar e Zl111y Moreno=

TRÁGICA SUSP'EITA .

Ciumes, os, terríveis ciumes, OS'

torturantes ciumes, provocam um

drama angustioso, que os protago
nistas vivem com in1prensionante
realismo.
Um bélissimo drama adaptado da

famosa novela -du genial eserítor

russo Leon Tolstoi "SONATA DE

KREUTZER".
Censura até 14 anos.

No Programa:
, Notícias da semana -.Nacional.
"Preço.) único: Cr:$ 3,00.

Uni drama poderoso ... e magistral
mente vivido por um elenco de es

cól.
Um intenso romance que as mu

lheres compreenderão muito 'bem.
Censura até. 14 anos.

No Programa:
Brasil em Fóco - Nacional.
Metro .Jornal - Atualidades.

Preços: Cr$ 4,80 ·e 3,00.

•
e .

ROXY - Hoje às 7,30 horas

ultima exibição
Spencer Tracy - Katherine Hep

hurn � Melvyn Douglas e Bobert
Walker - em:

-,

MAR VERDE

..... 0 •• '0 '", .,

RITZ - domingo.: - A WARNER

,BROS, a Companhia de sucessos íne

gualáveis, orgulha-se em apresentar
ipela primeira vez reunidos-rio mais

emocionante e surpreendente fil

me:
I Barbara Stanwyck - Humphrey

,"
Bogart, coadjuvado pela encantado

ra Alexis Smith e Nigel Bruce

ern;

ODEON e IMPERIAL - Domingo:
Ronald COLMAN - em:

TENHO DIREITO AO AMOR
- A mais sensacional descoberta:

tle todos os tempos,

INSPIRAÇÃO TRÁGICA

1,;m papel amarrotado .. " um copo.'

de leite... c um retrato esquisito:

.1 ����::�:�:: :e:l����.a' dela...
e

ODEON - Hoje às 5 e 7,30 horas

CLkUDIA E DAVID
com:

Robert YOUNG

Dorothy Mc GUIRE
John SUTTON
Mary ASTOR

e Gail PATRICK.

1) - Noticias da Semana � Nae,

'[Imp. Filmes. ,

2) - Paraizo das Lagostas -

Short em 2 partes.
Preços:

Sras e sritas .. "." .

Estudantes .. "":...
. .

Cavalheiros . .

Cr$ 1,2.01
Cr$ 2,00>
Cr$ 3,0Q-

IMPERIAL - Hoje às 7,30 horas
TU VOLTARÁS, QUERIDA

Cornel WILDE
Maureen O'HARA
Preços:

Cr$ 4,80 e 3,00.
ODEON - Amanhã:

-

PLANíCIES PERIGOSAS
ODEON: - Sábado:
DEPOIS DE MINHA LUTA,

MEUS CRIMES
-Il-

40 VAMPIRO. DE DUSSELDORF4
Peter LORRE.
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DR. POLYDORO ERNANI DE

SITHIAGO -

Médico e parteíxe

Do Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. IAssistente da

Maternidade
Doenças dos órgãos internos, espe
cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gtan
dulas internas

Rua Vitor Meireles n, 18
Fone manual 1.702

RESID�NCIA: '

Avenida Trompowski 62
Fone manual 766

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e médico do I

_

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle e tratamento

especializado da gravidês. Distur
bios da' adolescência e da menopau
sa, Pertubações / menstruais, 'i3f1'l'
mações e tumores do aparelho geui
tal feminino.
Operações do utero, ovários, trem
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica do perineo (ru
turas)
-ASSlSTENCIA AO PARTO E 01'E-·

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová
rios, hipopise, etc.)
Disturbios nervosos - Esterilidade
-_ Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel.
1.461
Besíd. R. 7 de Setembro - Edit.

Cruz e Souza - Tel. 846.

Dr. Newton D'Avila
OperaçgeS - Vias Urinárias -

Doenças dos intestinas, réto, anuo t

Hemorroidas. Tràtamento da colite
, amebrana.

Fisioterapia - Infra - Vermelho.
Consulta: Vitor Meireles, 23. Atende
iliàriamente às 11,30 hrs. e á tarde,
das 16 brs. em diante Residência:
Vida! Ramos, n. 66 - Fone 1.6'67

I. r ..nspor'te9 reguIOl''d'" de coraas do pôrto o e

sio FRANCISCO no SUL para NOVA, YORR
Informações com os Agentes

Fltr fD() ( ,

'

- Carlos EoepckeSjA - 01- Teletone 1.212

f l. f rtJfi,riHo do Sul-:- Carlos Hoepcke S/A - C!. - Teleloae 6 (En i. t eleg:
VlOO��MACK

Clínica Médica e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

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

Tratamento da Tuberculose
Clinica e cirurgia de senhoras - Pulmonar

Partos Radiologia Clínica (Raios X)
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR- Eletrocardiografia - Ondas Curtas

DIOGRAFIA - METABOLISMO 'ndutotermia Élefro Cirurgia
BASAL Ultra-Violeta - Infra-Vermelho

HORARIO DE CONSULTAS: _. Pe- Consultório e residência:
Ia manhã: Das 7 ás 10;30 horas no Praça Pereira e Oliveira (atráz do

Hospital de Caridade. Das 10,30 ás
I Tribunal)

Rua Santos Dumont, n. 8.

12 horas na Maternidade (Clínica Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6

de gestantes) _ Fone 841. FLORIANóPOLIS
Á tarde no con��::;iO das 15 ás 19 DR�SANTAELA

(Formado pela Faculdade Nacio·• CONSULTóRIO: nal de Medicina da Universidade
... do Brasil)

Médico pf1r concurso da Assístên
cla a ,�sicopatas do Distrito '

Federal
Ex·interno dr Hospital P�_iquié.·
trico -e Mallicômio Judiciário

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

Nl!:RVOSAS
Oonsultórlo: Edifício Amélia

Neto _ Sala 3,
Residência: Rua Alvaro de oar

valho, 70,
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Consultório - 1.208.
Residência - 1.305.

Casas Pré-Fabricadas
Desde CR$ �OO"OO a CR$

metro quadrado
Conaulte-uos sem compromisso

Reinisch Sjft - Rua João Pinto, 44
KE 1'1\ ISGH F, o r ia fi Õ Po Ii!_lt

•

500,00 o

RUA ,CONSELHEIRO MAFRA, casa grande com' 6 quartos, sala ba

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

tos. Preço c-s 350.000,00.
RUA DEODORO, prédio com 6 quartos e demais instalações. Pre-

ço Cr$ 250,000,00.'
.

RUA ALMIRANTE LAMEGO, ótimo prédio, construido em terre
no de 11 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 Cr$ 120.000,00

. ,

RUA JOSÉ MENDES, bangalô novo, com 3 quartos, etc., construí- I

do em terreno de marinha. Preço Cr$ 50.600,00.
,

RUA RIO GR�N:DE DO SUL, casa com 2 quart-os, tendo o terreno
10 x 40. Preço Cr$ 35.000,00.

RuA ALMIRAlNTE LAMEGO, 2 pequenas casas construidas 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 qu.ar�os, etc. etc. Preço Cr$
40.000,00.

RUA 7 DE SETEMBRO (Estreito), casa com -í quartos, etc. Preço
Cr$ '55.000,00.

,CAlPOEIRAS, casa com 2 quartos, etc., tendo o terreno a área de
86.000m2. Preço Cr$ 50.000,0.
I 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,ôG x 50. Preço Cr$ 15.000,00.
RUA CONSELHEIRO SOUZA FRANCA, tendo 15 x 30. Preço Cr$

4.0.000,00.
RUA STA. LUZIA (Estreito), tendo 50 x 40. Preço Cr$ 50.000,OD.
RUA GERAL (Estreito), tendo 20 x 45 (fundos rua Tijuca). Pre-

Dr. Paulo Fonte. (;0 Cr$ 20.000,00.
FAZENDOLA E INDUSTRIA

Clínico e operador BARREIROS, pequena fazenda, com pastagem para 30 cabeças,Consultór;o: Rua Vitor Meireles, 26. com uma industr-ia 'de produtos de mandioca. sagu, etc., demais irífor-Tdefone: 1.405
Consultas das io áo 12 e du 14 ii mações não-se neste Escritório. Pr-eco Cr$ 2S0.000,00.
IS hrs, Residência: Rua Blumenaa, HIPOTECAS
_ _ 2_2._-_T_elefone:,1.620 Aceito capital para 'empregar sôhre garantias hipotecárias. Sigilio
Dr. Mário WendhauseD I _ab_s_o_h-_Jt._o,!'-

'

_

ClIDica médica de adultos e criança.

rConsultório - Trajano, 29
Telef. M. 769

Consulta das 4 ás 6 bor�.
Residência: Felipe Schmidt D. 18.

Telef. 812

-'--

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

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 732

Dr. Roldão ConsoDi
CIRURGIA GERAL - ALTA CIo
RURGA - MOLltSTIAS DE: SE

NHORAS - PA,RTOS
Formado pela Faculdade de Medi

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

Corrêia Neto .

Cirurgia do estômago' e via. circula,
res, intestinos delgado e grosso, tíroí
de, rins, próstata, bexiga, utero,

ovários e trompas. Varicocele, hidra
cele, varizes- e hemas,

ConsultãS: Da, 3 ás 5 horas, à rua
Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa

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

TeJef. M. 764

o "Colégio Barriga-Verde" Cami.a., Gravata'i Piiamt I,
estIÍ construido o seu majestO-l1 Meia. da. melhore.; pelai me·
filO prédio e necessita de sua nores preço••6"Da-.CASA MIS I
TaUOSB coI8borB�o. CELANEA - Ruae !Ms!""

'

o Crédito Mutuo Predial, oferec"
aos seus associados o melhor pIa
no, no melhor sorteio, por Cr$ 5,00
mensais.

Telefone a esse' número e a bt..
cicleta da Tinturaria Cruzeiro rã,...
damente irá buscar seu temo.
R. Tiradentes. 44.

COMPRAE���rw������rn�r9�VE: NDA DE.-
CASAS E TfRRfN051!!!!!!��������������
HIPOTECAS

AV�LI�CÕES
lHiALlSAÇOES�======!======����
ADHINIS1QACÃO 1'!r.�'E�tE""''''�,()If,'''''c''!'l:.....--�Il...lLA....D""f'O...D""'O""'D�O-·..._Js------
DE IMÓVEIS ",.784 rLOf11AHÓPOLI5 -.5AHTA CATARINA

[TC,

•

Dr. Lfndolfo 4. 8.
Pereira

Advogado-Contabilista
Çivel -- Cornercinl

Conlltituigõe. de lIociadade•
e .erviçoll c-olel;Jtot, em geral,

Organizações contabei•.
RegÍlltrol a marca., di"pon'do.
no Rio, de corre.pondente.
Elcrit6rio: Rua Alvaro de

Carvalho n. 43.
Da. 8 à. 12 hora••

Tal.fone 1494

LEIAM A ·R&VISTA
O VALE DO ITAJAI

I(UA VOLUNTÁRIOS DA pATR1A N.· 58 • \,- ANDAR
CAIU ..o:>rAl.�n· relEfONfes_o· IEltliIlA",AS: .PROTEc,oeao

Agencia Geral para S:Calarinct
Rua Felipe Schmidt. 22-.Sob _

C. Postal, 69· Te). «Protetora»
FLORIANOPOLIS

II

QUER VESTlR·SE COM CONFORTO E ELEGAMCIA?
PROCURE

Alfaiataria
A

Mello.·
Aluga-se'
Linda e confortavel resi'

dencia, recentemente cons
truida à rua Souza França.
Tratar com o proprietario

à rua Blumenau n. 68.
Rua Felippt" Schmidt 48

fdhl'lca.; A Caflo ·A CAPITIU.I- ahama a atenolSo deli
vhdta Qntl'S<! dlt o1l!l'tUO ,om lHUUJ compras: MATRIZ em

Fabrlcont. e distribuidores das afamada. con
fecçõ.s -DISTINTA- • RIVET; Po••ue um gran';
de lI!)rtlmonto d. cosemiral. .leoados; brina
boX\m 8 ba!'ctas. clqodõee, 'mcrlns 8 ayiamento.,
palc. alfa.iatsBi c 'te recebe db�tamenb das

6nrlh Oom.rdGlotlli6 do \1t�t.I'{f.'»r· !t}O G@ntido d01 Ih. fazlltl'em Ollmí'll

Flcrialt'r6!P�I'III. lF rttIJf�IS am Bh:H'l3Ellt\ClU ... LajeIO.
-IIIII"EE.1====::::=:::III==IlD_z:llii!l:õll_� MA a;'é5*4%E" � = *h'eAAj timn t n �1:;:t:;:WEt1l1liil2=Il!i'=t##êCl':::cg:i==IIiII_IIl1l:*::l=!l!,%...·:;lIIml:!lGii!_ç:::ll$t'li·::.ç:;iI;;õ:;;-�_=;;;.:.::::::;:::g:!j:=L::��.. t:;;;:;Cr f ,§Wt#' #'flI·.;m.t"'!F'Ç'�:=m1 _-------_-IIIIiI----
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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André Nilo Ttuiasco Em out{ibrtl prõximo, será comemora- Paes, homem de vontade construtiva, a

\ do o SegunG.o oentenãrto da Colonização Alexandre de. Gusmão; o' grande estadis-
Recorda-nos o dia de hoje, o fale-

Açorila e Madeirense em Santa catari- I ta brasileiro a serviço de Portugal. Foi
cimento na Itália, na Fezenda do

na e no Rio <brande do Sul. ACJnteç::llen- êle quem à frente do Conselho Ultrama

Marquês Guicioli, próximo a Santo
to, sem duvida, nn'üto grato aos corações

.

rino Em Lisbôa tomou a iniciativa dessa
Alberto, da catarinense Ana Maria
de Jesus Ribeíro, a heroína conheci- br2sileiros, tanto mais quanto os colonos colonização. O sul do Erasil era, nesses

da com o nome de Anita Garibaldi. que dos ,Açores e da Madeira pura i-l. o'i tempos remotos, quase um deserto. Gtrs->

Nascida na localidade de Morri- transportaram' e lá deixaram descendên- mão viu a operosa gente da lavoura do

nhos, município de Tubarão, em 30 cia e níqueza, que criaram. nunca fize- Arquipélago dos Açores e da Ilha da Ma

de Agosto de 1821, Anita depois pas- r-arn como os alemães e poloneses, isto deira empobrecida pela falta de terras:

sou a habitar uma casa rustica, pró- q, jamais se aglomeraram em quistos onele plantasse e colhesse. Desafogou-a.,

xima à enseada em que se achavam para fomentarem problemas de díscór- procurando encaminhá-la para outras

ancorados na Laguna, os navios de <,lia e racismo. partes do império colonial pontuguês..

José Garibaldi, famoso guerrilheiro " Participando das' (homenagens projeta- Custou a convencer a D. João V,' êste

italiano que havia oferecido, .gene- das, parece que o Departamento Geral rnu i to mais preocupado 'com as suas ín

rosamente, seus serviços aos revolu- dos Correios C Telégrafos lançara em cír- tr igas conventuais, as suas novenas
cionários do Rio Grande do Sul, os culação :

um sêlo com a efígie de Gomes com o ouro que extorquia do Brasil para
célebres farrapos de Bento 'Gonçal- Freire de Andraele. o conde de Bobàdela. esbanjar em edificações suntuárias e em

ves e David Canabarro, em luta com Por que o titular, se êle naela teve d'" corrupções nas côrtes européias. oon

O Império, desde 1835.

,relêVO
na História tia colonização dos vencido, o monarca entr-egou-lhe a exe

ração pelo zêlo e dedicação das Irmãs de Os revolucíonários haviam torna- Estados sulinos? Na época, o conde era cução elo plano. E o estadista, irmão fio>

Caridade, médicos e enfermeiros elo se-
do Laguna e outros pontos de n.os_so governador e capitão-general do : Rio ele famoso' padre-voador Bartolomeu Louren··

cular estabelecimento hospitalar, confes-
Estado C(;n�l um� du�la e�pedGça?, Janeiro. Representante, portanto, do ne- ço de Gusmão e de Joana de Gusmão, a.

sando mesmo não esperar encontrar aquí uma. marítima, as ar. ens e ari- fastíssimo beato al-rei. D. João V. Com') dama de excelsas virtudes, Que viveu sob>

h_a ldi e Ol!tra terrestre ao mando do
o sober-ano. bem aconselhado, adotasse a d f-

.

t
tão grande adiantamento em estabeleci- G 1 C b d t

U � os céus catarinenses, tu o ez em 1l1_�",
enera ana arro, coman an e em

resolução de povoar as regiões meridio-
chefe. nais do Brasil, passou aquêle seu dele-

ligência e em objetividaele para qu= a

Garibaldi, quando em Laguna, colonização açorita e madeirense alcan--

costnmava assestar seu óculo de al- gado a transmitir búrocrátrcamente as çasse o êxito, que. alcançou, nos dois'

cance para terra, indo eu! uma des- instruções recebidas ao engenheiro-mili Estados sulinos.

sas observações, fixar. sua vista a
tal' sargento-mór de batalhão, José dq Alexandre ele'Gusmão e não Gorrres '.

formosa e encantadora Anita, meni- Silva Paes, então administrador do pre- Freire de Andrade, visto que Sil'la Paes

na de quasi 15 anos.
sídio militar da/ Ilha de Santa Catarina. já teve semelhantes honras em Pôrto Ale--

Dizem que, por acaso; desernbar- Paes, arínal ele contas, era o designado gre, é que merece a glorificação posta;:._}
cando um oia, foi convidado por um para superintender toelo o serviço de co- das comemorações.

dos moradores da cidade a tomar Ionização. Foi Quem escolheu e apare- (Do -"Correio da Manhã", de 25-7-48).

uma chícara de café, sendo Garibal- lhou os sítios apropriados ao estabeleci

di conduzido precisamente à casa de menta dos colonos. O conde já não c:ó
Anita é nesse inesperado encontro, gitava ele coisa alguma, pois que o res

trocaram apai xonadas declarações to. o essencial, corría à sua revelia. Co

de amôr e combinaram os planos mo homem de ação, Silva Paes lhe era

para uma fuga. que se daria com muito superior.
hrevidade, pois ambos não se con- As hOJ1l1aS filatélicas, nesse segundo
formavam com a separação. centehárío, deveriam caber, senão a

E assim, dias após. foi Anita rap
tada, tendo Garibaldi a levado para
bordo, onde apreséntou-a com sole
nidade aos camaradas, como sua es

pôsa.
Chegando à Laguna as forças im

periais constituídas de uma esqua
dra sob o comando do Capitão de
Mar e Guerra Frederico Mariath e

um corpo de exército sob as ordens
do General Melo, (que éra o coman

dante em chefe). com a missão de
bater os revolucionários, travou-se
uma batalha, nela tomando parte
Anita, que se batia como uma verda
deira espartana e houve um momen

to em que foi derrubada, ferida por
uma bala, à ·bordo do "Rio Pardo"
(um dos tres navios de Garibaldi),
caindo sôbre um monte de cadáve
res e quando Garibaldi e seus com

panheiros a acudiram,
.

julgando-a
morta, ela pôs-se de pé, sorridente,
retornando ao combate.
Procurava Anita atravessar uma

zona perigosa e como alguns ofici
ais procurassem impedi-la, excla
mau: _ "Vou, sim, para buscar �s

covardes que se esconderam lá em

baixo!" - e com efeito, momento
depois, ressurgiu com um grupo de
m.arinheiros.
Para não cair prisioneiro, Gari

haldi, como último recurso, incen
diou seus navios, transportando pa
ra terra s,eus comandados, junta
mente 'com Anita, quasi inanimada,
seguindo-se a fuga para as serras de
nosso interior.

Em Curitibanos, nas margens
do rio Marombas, foram atacados
pelas forças do Coronel Albuquer
que, havendo Garibaldi e Anita luta
do como heróis, durante todo um

dia, com verdadeiros prodígios de
b'ravura, mas Garibaldi teve de fu
gir o que não conseguiu Anita, que
comandava as bagagens, caindo el1-

tão prisioneira dos guerreiros impe
riais que, num rasgo de .cavalhel'is
mo, cortaram-lhe tlma rt'ladeixa de
cabelos e mataram o corcél em '.lue
estava montada.
Aparecendo no acampamento im

perial o ponche de Garibaldi, C'ollsi
deraram-no morto e A ni�p obtc"e
permissão para procurar o cadaver
de seu amado, mas verificando que
havia escapado com vida, montou
ela um cavalo fornecido por um dos
l11�radores das redondesas ·e, em
adIantado estado de p:estação, com
pletamente encharcada e tiritando
de frio, fugiu em uma noite de tem
pestade, apavQrando os sentinelas
c_om sua extranh� �.gura,

os quais
flcaram estarrecld s e não se ani
maram a H;le embar'-ar a fuga.
Depois de haver transposto rios

montanhas e outros ob�táculos �:,n�
seguiu cair nos braços saudoso::; de
Garibaldi. para, logo após uma ha
talha no Rio Grande do Sul, em que
<tomou parte saliente, nasce r'-lhe o

primogenito, aquele que mais tarde
na pátria de seu pai, foi o intrépi.j�

. -,...---- ...-
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No Hospital de Caridade
Assistido por eminentes espeCialistas vio"
dos de 8. Paulo, o Cei. Aviador Lampert
Procedentes ele São Paulo, com o fim es

;pecial de assistirem na sua enfermidarle
o Coronel Miguel Lampert, vítima do

desastre de aviação ocorrido nos fins do

mês passado, nesta Capital, aqui perma
lleceram dois dias, os eminentes f'acut

tatívos drs, Carlos Gama, laureaelo cate

drático de neurologia da Faculdade de

)lpdicina' ela Baía e nsuro-círurgtão, de

Tários hospitais de São Paulo, e de cuja
:Faculdade de Medicina é também docen

te, Aldo Mileto, assistente do dr. Gama
e Alípio Pernet. todos exercendo suas

at ividades profissjonais nos 111Ui3 conceí
tu ..das e. moder-nos estabelecimentos de
saúde da Capital Bandeirante.
Depois de haverem procedido, n'o Hos

pital de Çaridade, em pi eseriça dos srs.

Newton Avila, Rot'dão Consoni, Armando
de ASEis, Paulo Fontes, A. Santaela, Antõ
nío José Nóbrega de Oliveira, da Base
Aérea local. Benedito Barbosa, ela Base
Aérea da Baía e João BOrges Fortes, ela
:Base Aérea de Pôrto Alegre, a uma cr"

neotornía, os ilustres cirurgiões declarn
tram-se confiantes no resultado da ope
",ação e satisfeitos com o estado 'do pa
ciente.

A convite ela Sociedade Catarjnense de

J,{edic-ina o dr. Carlos Gama realizou, ano

te.ontem,\na sala de conferências do De

partamento ele sa11de, notável conferên

cia a que compareceu o nosso mundo

médico, sob o tema: A Radiologia no

diagn15stico dos tumores cerebrais.

Senhor do assunto, dissertou o emi·

nente catedrático com grande facilidade

e erudição, trazendo o auelitório presa do

mais vivo interêsse ante as hipóteses
formuladas e soluções 'propostas em ma

téria de tamanha magnitude.
O ilustre esculápio voltou ontem pela

manhã ao Hospital de Caridade afim de

visitar o paciente e percorrer-lhe as de

mais dependências, tendo nessa ocasião

oportunidade ele referir-se muito elogio
samente, em presença de diversos médi

cos, Irmãs e elo Provedor, desembargador
Medeiros Filh_o, à moderna organização e

·�parelhagem daquela modelar Casa de

Caridade, manifestando ainda a sua admi-

mentos dêsse gênero. Referindo-se ainda

às condições ele higiene e disciplina do

Hospital de Caridade, reafirmou sua mag
nífica impressão despedindo-se, para re

gressar por via aérea a São Paulo.

Hoje, no ,pa$sado
A DATA DE HOJE RECORDA

NOS QUE:
_ em 1532, junto da Ilha de San

to Aleixo, Pera Lopes de Souza ata
cou e tomou dois navios franceses
que se dirigiam para Itamaracá;
_ em 16�5, a guarnição holande

sa de Serinhaém, sob o comando do
Capitão francês Samuel Lampert
(La Moritagne) rendeu-se a Paulo
'la Cunha, das tropas de André Vi
dal de Negreiros;

_ em 1755, em Chaves (Tras-os
Montes), nasceu D. Rodrigo de S.
Coutinho, Conde de Linhares, que
foi o primeiro Ministro da Guerra no

,Brasil, nomeado em 3 de Novembro
de 1808, no reinado de D. João VI,
vindo a falecer em 26 de Fevereiro
de 1812, no Rio de Janeiro;
_ em 1808, um decreto real, COD

cedeu uma pensão anual de 400$000,
ao tr6\idor Joaquim Silvério dos
Reis, pai' haver delatado os Inconfi
dentes mineiros de 1789;

_ em 1822, nesta cidade, então
Desterro, nasceu Francisco Cordei
ro Torres e Alvim, que veiu a ser

Almirante e Barão de Iguatemi, fa
Iecerido em 10 de Fevereiro de 1883;
- em 1849, perto de Santo Alber

to, na Itália, na fazenda do Marquês
Guicioli, faleceu Ana de Jesus Ribei
ro, a herorna brasileira com o nome

de Anita Garibaldi;
- em 1864, o Conselheiro e Minis

tro do Brasil, José Antônio Saraiva,
apresenta ao govêrno de Montevi
oéo, um "ultimatum", em virtude
dos máus tratos impostos aos brasi
leiros residentes na fronteira;
_ em 1872, foi inaugurada, no Rio

de Janeiro, a primeira escola muni-
cipal; \

_ em 1896, em Niterói, faleceu <;>

jornalista Dr. Augusto de Castro;
.

_ em 1896, no Rio de Janeiro, fa
leceu o Brigadeiro José Guilherme
de Bruce, que tomou parte em vários
combates da Guerra do Paraguai;

_ em 1947, em Pi)rto União, nês
te Estado, encerrou-se a conferên
cia dos governadores de Santa Ca
tarina e Paraná, com resultados sa

tisfatórios.

Jornalista Zedar
Perfeito da' Silva

Tempo: BOln.

Para a capital da República,
Viajará, 110j,e. via aérea, o nosso

(}O·lega de imprensa Zedar Perfeito
da Silva. O .apreciado escritor ca

.tarinehse ae que soubemos, alí
vai afim de receber o seu romance

4'Até que surja a alvorada" e im

primeiro ·seu terceiro livro intitu
lado: Pefis de alguns catarincnses
illlstre�, que aparecerá em outu

bro, época da realização do Pri

meil'o Congresso de História Cata-

André Nilo Tadasco

l'inense.
Ao intelectual coestaduano

nossos votos de boa viagem.

Juventude Espirita
os de Florianópolis

Hoje, às 19,30 horas haverá S-BS

são doutrinária, falando na ocasiã'O

o 10 Secretário da Juv,entude Es-Barraquinbas deBom
Jesõs dos 4f1itos

No visinho distrito. do Estreito,
l"ealizar-se-ão no·s próximos dias

6, 7 e 8 as tradicionais Barra

(luinhas de Bom Jesus dos Aflitos.
Até o dia. 8 .serão rezadas novenas

diáriamente e nesse mesmo dia às

.9,30, haverá Missa festiva, rezada

pelo Vigário Fr. Paulo e às' 16 ho

tas, procissão da Imagem.
Pede-se o compar.ecimento dos

1iés a êsses atos de fé cristã.

pírita de Florianópolis, em tôrno

do estudo-tese que esta entidade

espkif.a enviou ao

da Mocidade Espirita
Entrada franca.

1� Congresso
do Brasil.

SERViÇO DE
METEOROLO'GIA
Temperatura: _:_ Estãvel, noite fria.
Ventos: - NW a 5\:V, frescos.
Teluperaturas extremas de hoje foram:

Máxima, 16,4. Mínima, 8,8. .

Inita Garibaldi a Glória de'Alexandre de Gusmão;

Retorna o sr,
Vito'rino Freire
Rio, 3 (A. N.) _ Por avião da.

carreira regressou ontem do Es
tado do Maranhão o senador Vito
rino Freire, que ali foi tratar de
assuntos ndminiatratívos daquela
unidade da federação. Ao seu de
sembarque estiveram presentes
numerosos ser-adores, deputados,
altas autoridades políticas e ad
ministrativas, representantes da

imprensa e amigos particulares do>
iI ustre 'par-lamentar.

General'Menotti Garibaldi.
Passou-se Garibaldi para Monte

vidéo, solicitado pelos patriotas do
Uruguai, pois que perdera-se a es

perança de conservar a "República
de Piratinim", integrando a nação
que se via ameaçada por Oribe, pro
tegido pelo tirano Rosas.
Foi quando legalisou sua umao

'com Anita, casando-se em 6 de Mar
ço de 1842.
Garibaldi para a Itália regressou,

tendo deixado em Montevidéu sua
esposa Anita, em companhia ·"ntão
de três filhos _ lVIenotti _ Ricciotti
e Tereza.
Em 1847, Anita seguiu para Nice,

acompanhando-a um escravo liber
to, André Aguiar, instalando-se em

casa dos pais de seu espôso.
Sabendo que a vida de seu amado

corria grande perigo em Roma, on
de em 1848 a população se revolta
ra contra os austriacos que a domi
navam, sendo estes vencidos na Lom
bardia e proclamada a Bepública
Romana chefiada por iVlazzini e de
fendida heroicamente por Garibaldi,
que se achava sitiado pelos france-
zes, Anita correu ao seu encontro,
passando mais uma vez à luta como

heroina que já o era.

Foi em um dos cqnibates que
morreu, em 30 de Junho de 1849, ao
lado de Garibaldi, o escravo André.
Anita comandou a_ retirada, quan-·

do seu esposo teve de fugir com sua

famosa Legião, tomando parte- ainda
. em duas grandes batalhas com cs dias, a exclusão dos que hão se quitarem.
austriacús, recusando a pretenção com a Tesouraria.

de Garibaldi para entrega-la à pro-
teção da República de São Marina,
quando ele se achava perseguido,
com a cabeça posta a prêmio e ela,
grávida, devorada pela febre, pela
sêde e pela fome, quasi cadaver.
Garibaldi, protegido por um dedi

cado aniigo, conseguiu conduzir sua
naAnita até Ravena, onde na fazenda

do Marquês de Giuccioli, em Man
drioli, veiu a falecer, em 4 de Agosto
de 1849, em uma casa adrede prepa
rada.
Assim viveu e morreu esta ex-

traordinária heroiná brasileira, que Tendo necessidade de comprar
tanto lutou pela liberdade de sua unia ENCERADEIRA ELÉTRICA.,
Pátria como pela nobre causa da afim de facílitar uiinha profissão de

unificação italiana, de que Garibaldi ENCERADOR, tomo a liberdade de'
foi um dos maiores paladinos. apelar para as pessõas de bom co-·

E Anita GaribalQi, catarinense, ração, 'afim de conseguir reunir a--,

paude ser cognominada sem favores, 1 imoportância necessária á referidw:'
como "a heroina dos dois l11un- aquisição. Muito grato fica-lhes (I»'

dos !"; Enceradl)r J08€ DE OLIVEIRA. .'

o «pai grande»
,baiallo

'Cidade do ·Salvador, 3 (A. N.) -
Chegou á capital baiana um

grupo de índios xerens, perten
centes á tribu dos Chavantes. Fo
ram batizados ás margens do Ara
guaia pelos padres que ali vivem
e vieram á Bahia conhecer o "pai
grande", que no caso é o gover->
TI ador Mangabeira.

Aero Clube de 'SaDta�
Catarina

AVIS'O
1.

A diretoria fáz ciente aos S1'S. sócios-

em atraso que, de acõrc10 com o art. 16,__
dos Estatutos, efetuará, Qecorridos dez-

Economize ôdquirindc>
títulos da Uniã o America

de· Capitalização S.A.

Encerador

• ••

o fato de sensação, na Assembléia, em sua sessão de segun

da-feira, foi o discurso com que o deputado Ylmar Corrêa distri

buiu, aos punhados, alguns atestados ...

Abusando de conhecimentos que melhor assentariam a UI;:;

diploma de advogado, o representante pessedista rasgou o tele

grama _ intriga, daquÍ enviado para o Bio pelos nobres depu
tados Aroldo Carvalho e Paulo ;Fontes. Este,- já afogado, à certa

altura declarou: ,,_ O Código Civil não interessa, por não ter

, sido feito pelo Povo!" _

_ O Código Civíl, se nos permite o distinto parlamentar, foi
.ohra de uma comissão dos mais notáveis juristas patrícios. Re

pudiá-lo por não ser feito pelo pove é forte. As coisas bôas, para
serem aceitas, não precisam de vir do Povo. O dr. Paulo é médi

co. Ampla é a sua clínica. Altos os seus predicados· de competên
cia e dedicação. Imagine-se depois disso, o dr. Paulo dizer a um

cliente:
_ O seu caso é facil de cura. A penicilina é um tiro. Mas cu

.

não vou aplicá-la, porque ela não é feita pelo povo!! l.
Guilherme Tal
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