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A tendendo â solici
tação do IBGE

�

Rio, 4 (A. N.) - o Ministro da

Viação, atendendo à solicitação do

Presidente do Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística, expediu re

comendações ao Diretor Geral do

Departamento Nacional de Portos,
Rios e Canais, para, colaborar no

programa de observações de mares

para determinação da altitude mé

dia do nível do mar, de acôrdo com

os trabalhos que estão sendo exe

cutados pelos representantes do

Inter-Americano Diode�ck Dwvey,
dos Estados Unidos.

Na Bssembléia legislativa
88· aniversário da fundação de Brusque.-
4 proDósito de uma pODte� ..Uma recta

maeão.-Outras Dotas.
Foi enviada á Mesa, subscrito pe-. - João José - U. D. N. -

los deputados RaulSohaeler - ·P. S'I Abordou o mesmo assunto, não
D. - e Braz Alves - P. T. B ..

- ohsl.ante em discordancia com o
um requer-imento em que �olicita- I orador que .o antecedera com a
vam da lC�sa congr-atulação <com

I
palavra.

o sr. Prefeito de Brusque .pelo 88 Magabhôes' Machado - P. ,S. D.
aniversário da fundação da quela _ Leu um radiogr-ama, que lhe
Cidade. {oi endereçado pelo Prefeito de
- Raul Schaef'er - ·P. S. D. - Canoí nhas, sr. J. 'I'ahal ipa, em que

FJnaminl1'ando, a votação, falou lhe era- solicitada inlervenção no
sóbre a data que é lão grata ao sentido de que fossem tomadas as

1P0yo b�usquense, cuja ,a,�uação e imprescendiveis providencias para
. labor t�o de perí.o sjgnif'icarn ipar.a o reparo em determiada ponte nas

econoll�la do Pa�s e de .Sta. Catar-i- .pruxirn idades de Canoinhas
. 9ue

na. Dal, disse allld� o Ilustre par- ameaça ruir. DIsse que a so licita
Ilame,nlar, chegar � tr ihuna para ção feita é das mais justas e ne
solicitar a aprovaçao das homens- cessarias pois a zona a que serve a

gem á sua terra. referida ponte, pesa eloquentemen-
Braz Alves - P; T. B. - te na economia do Estado.

Tomando a 'palavra tão logo ter- Terminou. a sua oração por en
minara a sua oração o deputado viar á Mesa o radiograma recebi
que 0- antecedera, tratou do mes- do solicit.ando que o mesmo fos
mo, assunto seguindo "in toLum" se' mandado' ao Sr. Governador
as palavras do seu colega de re- do Estado.
presentação.
- Os srs. Cardoso da Veiga e

.

Bulcão Viana, r-espectivamente do
P. R. P. e da U. D. N., apoiaram as

1homenagens justamente solicita
das - Guilherme Urban - P. S. D.
- Este ilustre parlamentar que
ha tempos não ocupava a tribuna,'
fê-lo hoje com a custumeira opor
tunidade e seguro acerto. Calmo,
mesmo sereno e 'sempre atenci oso
pata com os que o apartearam, fe-
riu o assunto com .pulso Jirme e

«Metro» subterra'"D00seguro ficando de pé, srrn o me-
U

nor abalo, 111do que arguiu do RI'.

Prefeito de Jo invi.lle qur-. em I'la
grante oposição as medirias acon
sebha das pelo Exmo. Sr. Presiden
te da Republicá, vem de ordenar,
'nos impostos do . munic'ip io de
Joinville, uma clamorosa majora
ção que toca ás raias de uma pro
gressão geometriéâ"

Hndrigues Cabral - U. D. N. -

Falou sôbre uma denúncia que
lhe fôra enviada de Jaguaruna e

que respeito á mesma ia solicitar
providências. Nesta altura, foi
aparteado pelo depu tado Armando
Calil, o que o fez declarai' á Çasa
que, louvado nas declaracões do
seu honrado colega, nada mais
tinha a dizer.

Dissídio coletivo

Nova 8-xigência
russa em __Berlim'
Berlim, (U. P.) - Informa-se que

as autoridades soviéticas exigiram,
da Câmara Municipal de Berlim, o

contrôle financeiro e econômico
absoluto da cidade e do seu govêrrio,
Os membros da administração alemã
estiveram durante o dia de ontem
na séde do govêrno militar russo em

Karshorst, procurando em vão con

seauir uma redução nas exigênciás
dê�se ultimatum. Hoje, os alemães
que vivem, no bairro de Karshorst
informam que o quartel general
russo foi cercado de arame farpado
e está poderosamente guardado.
Berlim, 4 (U. P.) - Novas infor

mações explicam melhor a medida
tomada pelos russos, para controlar
a economia de Berlim. Foram con

geladas tôdas as contas nos novos

marcos da zona soviética, deposita
das 'no Banco Central do setor rus
so, e pertencentes tanto ao govêrno
da cidade quanto a par-ticulares.
nsse congelamento entrou em vi

gor a partir de primeiro do corren

te. E corno, segundo os acôrdos
existentes, setenta e cinco por cento
dos salários, mesmo nos setores
aliados de Berlim, têm que ser pa
gos em marcos da zona russa, o re�

sultado é que não foram pagos até
agora os salários de 750 mil operá
rios naqueles setores. Fontes não
oficiais dizem que, se os aliados
concordarem com essa nova medida
soviética, os russos obterão o con
trôle não só de tôda a indústria,
mas ainda da administração e 'da
polícia de Berlim através das fo
lhas de pagamento.
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Sôbre O Existencialismo
, III

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

Nereu Corrêa

A impossibili,dade de uma eXlperiência psico
lóg'ica da sensibilidade íntima das crianças, expenencia
x;vivida numa quadra cujas marcas a pros'pecção dos anos

vai aos poucos apagando do nosso mundo sensorial, é o

que tem levado muitos aütores ao fracasso sempre que
tentam recompôr, <com os ,fragmentos 'que lhes ficaraJ'lll, a

vida interior das crianças no período ainda semibárbaro e

anárquico da primeira infância. O que predomina, as

sim, nessa análise dos primeiros anos ne Lucien é menos

psicologia da alma infantil que ·freudismo, e precisamen
te a paÍ'te mais execrável do freudismo, aquela que expli
ca todos os atos das crianças aLraVlés da libido. Eis por
que encontramos, nessas pá.ginas, descrições contunden
tes, ,quando não re.pugnantes Essa mesma análise se es

tende pelo largo e sinuoso período da adolescência., já
agora 'com mais seg-urança, pois que o aulor está palmi
lhando terreno conhecido e por isso mai,s firme pal�a uma
incursão nos 'domínios da ,psicologia. São realmente ad
mil'áveis essas pági'nas em 'que Sartre mergulha fundo na

alma de um joyem carregado de complexos e torturado
pelo auLo-análise dos s.eus atos, dos seus -gestos, dos seu�
pensamentos, da sua sensibilidade .. O processo adotado é
o mesmo de Virgínia Woolf, de James Joy,ce, de todos os

romancistas modernos que descendem em ,linha reta de
Proust. Ao contrário dos romances de açãó, em que o
auLor vê os seus personagens de fora para dentro, aquí
Sal'lre se instala no interior mesmo dos seus pcr,sonagens,
vendo o que se passa lá fora como que através de um

periscópio. Não deS'creve, não narra, não nos diz como
são os jardins ;das casas, ou se têm jardins, como é a cara'
dos ,homens ql,le cruzam na vida de Lurcien ou de que côr
são os ol'hos de Pierrette. Tudo isso nós saJbemos pelas
reações 'que se produzem no espírito dos seus personagens,
pois é através do seu mundo interior que nós a<palpamos

M�sa redonda DO
Quitandinba

Rio, 4 (A. N.) -- O Tribunal Hc-

ti I d B tg�on,al, do Trabalho julgará hoje. o mu OS e arre o
ChSSIdIO coletivo suscitado pelo Sll1-1
dicato dos Enf,en:neiro,s e Empr�- i . P.·otogados em Hospitais e Casas de Saú-: .

de do Rio de Janeiro. Pleiteiam os

interessados o aumento de 75% sô- Julgando-se ofendida em seus

bre os salários vigentes em agôsto brios, a bancada �.a U. D. N., por

de 1946. decisão dos que a Integram, re�."�-
O dissídio foi originado pela rc- ciou a "to�os�' os postos, nas d i

cusa da Santa Casa de Miser-icórdia

I
versas comissões!

e da Policlínica em atender as rei- Entre "todos" es�es_ postos e

vindicações dos empregados e pro- essas "diversas" cormssoes, esta a

postas de acôrdo. "Permane.nt�"! ... _

As comissoes ordiná r ias dao tra-
balho! E dele os udenistas, por
ofendidos - segundo dizem -

abriram �ão! A Permanente dá "je
ton"! Os udenistas, ainda que ofen
didos - segundo êles, outra vez -

dele não abriram mão:
Donde se conclue -

que o que
ofende os udenistas é o trabalho. O
"jeton", no caso, é neutralizante e

desagravador ...

I
1

LITERATURA,

Petrópolis, 4 (A. N.) - Na Expo
sição Internacional. de Indústria e

Comércio, no Quitandinha, está
sendo realizada neste momento a

segunda mesa redonda de exporta
dores e importadores. Estão sendo
discutidos assuntos de grande rele
vância, para o comércio exterior do
Brasil, já se tendo efetuado vários
negócios.

A questão de
Berlim
Londres, -lo (U. P.) - O governa

dor britânico na Alcman ha, gene�
ral Sir Brian Robertson, está discu
tinuo com o ministro do Exterior,
Bevin, os passos a serem dados na

'questão de Berlim.
Robert!tQ;l1 foi chamado de Ber

lim ontem à noite, para tomar parte
nos estudos do relatório sôbre o en

contro dos diplomatas ocidentais
com Stalin.

Fdleceu O cardeal
Sibilla

·Cidade do Vaticano, 4 (U. P.) -

Falec-eu hoje, na sua aldeia natal de
Anagi, o cardeal Enrico Sibilia.

em Sãó Paulo
.

1São Paulo, 4 (A. N.) - A Câmara
Municipal de São Paulo tomará co

nhecimento, na sua sessão de hoje, ,
-

do parecer apresentado pelo rela
tor sôbre a construção do "Metro" Esterilizador de tubos recentemente visto na Exposição de Aparelhos
subterrâneo na capital bandeirante. da Indústrio: do Leite' em Londes - BRITISH NEWS SERVICR

Nos artigos anteriores nos ocupamos apenas de al

guns aspectos da filosofia sxtstencialista, deixando para
o final desta série a interpretação da literatura inspirada
nesse movimento ele idéias. Como íüncràrro, servimo-nos
de livro de Jean-Paul SarLre, "O Muro", recentemente

f,raduzido para o português (edição do Instituto Progres
so Editorial S. A.). Como já assinalamos no primeiro ar

tigo, a filosofia hei degger-iana projetou-se no plano líte

rárío ao passar para Sartre, fenômeno aliás comum, pois
geralmente as correntes liLerárias são reflexos

de pensamentos filóficos <compendiados em doutrina. As-
- '-

.... sim é· que do idealismo dos conti'nuadores de Kant, prin-
-

cipalmente do ideàlismo subJetivo de Fichte, nos veio o

romantismo, do naturalismo .filosófico derivou o realismo
e o parnasianismo, tendo a filoso.fia intuitivista rele Be�g
san influBnCÍad,o o movimenLo .simbolista.

Os contos de ,sartre do volume a que aludí, além da
trama literária do mais crú realismo, contêm situações
que só o pensamento filosófico ,pode ex;plicar. Daí o ser

comum ouvirmos o ·leitor ignorante dessa ,filosofia fazer
esta perg'unta após a leiLura do livro: mas afinal, o que
é o exisl encialismo? Para uns 'não tpassa de uma literatura

proposiladamenle mMbida, teratológica, povoada de tipos
escoH1idos na extensa galeria freudiana e vasculhados
nos escani'nhos mais íntimos das s,uas misérias psicopa
tológ'j.c'as. Para outros é um autor que se empenha em ex

!pIorar as zonas-charcos, 'pantanosas e inhóspitas da alma

bumana, nessas galerias imfectas que ficam além do
Ego e, do Super Ego, na "selva selvaggia" do 'id freudiano.
Com ,efeito, está bastante' evidenle, nesses conlos de Sai'
ire, sobretudo em ,"A infância de um c,hefe", a in.f1uência
da' J,lsicanálise, emJbora êste também seja um dos mais
característicos sob o ponto de vjsta do exislencialismo.
Sartre toma no berço uma criança cujo futuro já tinha
.sido traçado pela família e aCOm})a�ha o desenvolvimentO'
dessa alma em formação atraNlés de lôdas as elapas por
que passamos até atingir a plenilude Q!l dolesc'ência. O
".],ei-moLi v" dessa aná'lise é o complexo ,de Édipo que nes
Sa personagem assume proporções alarmantes e prolon
ga-se aLé -a idade adulta. A análise que Sartre procura
em.preender do espírito infantil 'na sua primeira fase, (;Í
uma Lentativa omada, ,principalmente quando' dirigida
!para o mundo subjetivo da criança, cujas impressões sen

.soriais é imJ,lossível transmitir com fidelidade.

o mundo Interior, !l)elo ,processo (te in trospecção.
Pondo. de lado a parte qúe pertence a Freud, temos,

nesse conto, a, transposição literária do capítulo ela filo
sofia de Sartre que estuda as relações entre o eu e o tu,
isto é, as do 'ser para OI outro (releve-me o leitor estas

expressões- até certo ponto pedantes mas indispensáveis
neste tra:balho). O outro, para Sartre, é o que nos vê, o

que dá fé .da 'nossa existência no mundo não apenas pelo
nosso movimento, pela nossa presença física, mas por cer
tas caracter ísl.ieas que nos distinguem ou que se impõem
por qua.lquer circunstância. O ou.t1'o não é, assim, o que
nós vemos, 111as o q1Je nos ·'Vê, não apenas com os olhos,
mas ,que tamibém discute o nosso ,gôsto, ouve a nossa

opinião, analisa .os nossos gesto, regista as nossas atitude!!>
e aca'ba conquistando-nos, modelando-nos, atando-nos á
imrugem 'que reteve de nós qu que nós lhe projetamos no

curso dessa's relações, ,O'brigrndo-nos a viver- sempre em

confol'midade com essa

imajem,
es'cravizados a ela. É pe

\0 outro que tomamos 'oon ,ciênoia de nós mesmos pois
�nquanto não existirmos n

..

outro, enquanto não formos
notado por êle é como se l1ã� exisiíssimos no mundo.

,

Essa é, a nosso ver, a;llese existencialista do conto
"A Infância de um Ohefe". L�,iíten durante tôda a sua adÜ'les�
cência, vivia torturado por ,essa ar;tgustia do outl'O. An;ja�
va pelo mundo como uma sbmbra, mergulhado na solidão
de um eu .permanentemelltb perseguido pela dúvida do
ser e não ser. Eram frequentes êstes' .pensamentos que
abl'asavam o espírito de Lucien: "Que sou eu, ,eu? Havia
� _bruma, enrolada sô'bre st mesma, indefinida. "Eu"!
'Olhou ao long'e; a palavra íloava na sufl. cabeç.a, talvez se
pudesse advinhar a}guma cbisa como a- ponta sombria de
uma pirâmide cujos l'ados (fugiam, longe, na bruma. Lu
c�en estremeceu e suas mã?s tremeram: Ê isso - pensou
-+ é isso! Tenho certeza:!. eu não existo". (O Mw'o, ]Jg .

1B5). I'I A '

t' fd L
. :' I

i "'" ang'us la e ume9 nos a enoemtramos numa rias:
fprmas de desespero nar�aclas por IÚerkegaard. Não Ó.'ptwém, a incerteza do eu �tB1'no, mas o eu temporal, sem
nenhuma consciência do �itfinito, ésse eu ,que, no dizer elo
'l:)ensador dinamarqnê�, " �ó se conhece 'pelo fato, só rc
conhece um eu na ,sua víct.a exterior"; (O Desespero Hn-
mano pg. 94). )_

_ �1.
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(continua)
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o O Z E DE AGOSTOi

PROGRAMA PARA O MÊS DE AGôSTO - DIA 8 - DOMINGUEIRA _ DIA 12· 5- FEIRA - JANTAR DE CONFRATERNISAÇÃO PELA PASSAGEM.
DA DATA, COM NÚMEROS DE CANTO E SHOW ARTíSTICO, OR6ANISAÇAO DA SENHORINHA LAI'LA FREYESLEBEN. DIA 14, SÁBADO - ,GRANDE.
.AILE DE GALA, EM COMEMORAÇÃO DO 76° ANIVERSÁRIO DO CLUBE. DIA 22, DOMINGO - FESTA INFANTIL, COM SHOW ARTtSTICO, ORGA-

NISAÇÃO DA SENHORINHA MARIA LUlZA CAMPOS, DAS JS 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 r, NO BAR DO CLUBE, A CR$ 50,00 CADA
PESSôA·

A horticultura e o plano SalteiRIO,3 (A. N.) - No setor alimentos, do plano SALTE, há uma par
te dedicada á horticultura nacional e as providências tomadas, possibili
tarão a rápida melhoria dêsse gênero de produção, indispensavel á saú
de do homem. Recomenda, o plano SALTE, entre numerosas medidas, o

.estabelecímento de ligações rodoviárias nas zonas de altitudes destina
das à produção hortícula especializada, dentro de um raio de tresentos
quilômetros dos grandes centros consumidores. Serão preparados va

'gões para o transporte dc hortaliças e setão construidas câmaras frigo
rificas para atender ás necessidades gerais.
Urna frota que será iniciada com oito navios garantirá não só o trans- O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal. 163 - Florianópolis),

porte de frutas como os produtos, entre as diversas, regiões litorâneas. tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros
Inclui-se, também, a instalação é manutenção, durante cinco anos, de Farmacêuticos, que está iniciando o lançamento de uma grande série

tres equipamentos industriais para a desnutratação de hortaliças. dêsses produtos.
Será facilitada a abertura de crédito, bem como a dispensa de impos- Os primeiros já a venda, são:

tos e taxas para a importação de folhas de Flandres, em 50%, por 10 SUl;,FAGUANIDINA: Tubos de 10 e vidros de 100 comprimidos de
anos, a empresas industriais que 'se instalarem em zonas de produção '.',60 g.
horticula. As prefeituras receberão uma subvenção mensal do govêrno, VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de
da União para a realização de demonstração da cultura hortence nos mu- IOú cm3.
nicipios. Além de uma série de medidas que serão tomadas em benefi- SÓRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cmê.
cio da horticultura nacional, o pia no SALTE sugere o trabalho horticula VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos
nas casas de caridade subvencionadas pelo govêrno federal, nas casas de de 100 cm3.
detenção ou presídios, propondo ainda, a diminuição de impostos 'até VACINA ANTI-RABICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cru3 e frascos
dois terços, do terreno entre a zona rural e urbana, quando utilizados de lÓO om3.
para a produção de alimentos. Dos dois últímos, por serem os seus prazos de validez relativamen-

te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atenden

do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessarro

ao preparo des mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso

luta garàntia de atividade máxima.
Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve

terinários de grande eficácia, como: Ternerina (Buco-Vacína contra

diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra a .ENGENHE�RO CIVIL
.• ..

• AVISO aos srs. interessados queBonba AVIaria, Vacina Contra a Peste Suma, etc. ..
"

..

.

"

ôh d .n,..-' tendo regressado de sua Viajem ao
Quaisquer consultas sobre os mesmos, bem como so re as oenças EdU"d 'd A

,.

d N. ,. - id I D t' sta os lU os, a merrca o or
dos animais domésticos, serao prontamente respondi as pe o' epar a-

.

/ te e países visinhos, o Dr. Cid Ro
nento de Veterinária.'

.

'Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS atea- cha Amaral- reabrir-á seu escritórí

derá diretamente a todos os. pedidos de seus produtos, quando não en- (Rua Presidente Coutinho n. 22),
nos primeiros dias de agôsto, especontrados na localidade de residência do solicitante.
rando continuar a merecer as espe-
ciais atenções de seus amigos
clientes.

----_,-----------•• - ••----••••- •••••.•- ••-.--.-.--••••-.- .• -0+ _ ..• - .• _ •. -

MAGROS E FRACOS
VANADIOL

É indicado nos casos de fraque-
za, palidez, magreza e fastio, por
que em sua fórmula entram subs
tâncias tais como Vanadato de só
dio, Licitina, Glicerofosfatos, pep-
sina, noz de cola, etc., de ação

Ipronta e eficaz nos casos de fra

queza e neurastenias. Vanadíol, é

I
indicado piara homens, mulheres,
crianças, sendo sua fórmula conhe
cida pelos grandes médicos e está
licenciado pela Saúde Pública.

•

--'---Arvoris---kuÜleris---
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pemícultura

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

f'ARMACIA ESPERANÇA
.0 F&rma�.tleo NILO LAUS
Boje ahl ..ri .... preferbla

� _el ee&raqe1ru - B....)IIÜIu - Perta-

�rtu - Ar&q..
,

•• It.rz.ulla,
kra....... ua" .....nbda _ l'.eelhArt. .6411...

I9IIPANBIA ·AWN(!A DA lAIA
...... _'11'1 - ...:� IIII
."'0181 • RUI.rO.UI

Cifr•• do Ba18DCo di 19441

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

RADIO IUBA' IVO 9
1530 kilocielos ondas médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

Produtos Veterinarios

-----------------------------�----

V. S. deseja cooperar na grande obra social de recuperação
,

dos mendigos'! Apresente sua idéia ou ofereça seus serviços, dei

xando seu nome na lista de Voluntários da Ação 80cial Oatarr

nense, em poder desta redação.

Voe para

. MONTEVIDÉU

CAPITAL E RESERVAS
RCllponlabilid.rte.
Recet.
Ativo

Cri
Cr$
«

•

80.900.606.30
'5.978:401 ;755.97

67 .053�.245;30
142�176;603.8c

.

Cassinos - Balneários
Diversões

PARTIDAS DO RIO: para
Montevidéu e Buenos
Aires.
Duas vêzes por semana.

SCAND/NAf'/AN A/RUM5 sn".

LINHAS AtREAS
'ESCANDINAVAS'
Informações e reservas:

Nos agentes em Florianópolis:
O I i v e i r a & C i a .

- Rua
Pedro Ivo, 7 - P. Voigt-

4'Rua Tenente Silveira, 50 e

nas agênclas e sucursais da
"SER" IÇOS AÉREOS
CRUZEIltQ. ::DO SUL"
---_.;-----

Sinistrol pago li nOIl fíltillios 10 ano.

ReapoDlBl ;lidade.
98..687.816.30

« :76.736.401.306,20

DiretorcI'
Dr;"';Pamphilo d'l1tra Preire d� Carvalho. Dr� Franel.co
de :8', ADi.iá l\b••orr.,� Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e Jo.� Al)reu,

Guia
-'

Paranádo
Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ende

reços.
Cada guia é vendido acompanhado de um mapa rodoviário do

Paraná e Santa Catarina,
.

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

De ordem do senhor Engenheiro
diretor de Obras Públicas do Es- •...... , ... ,.. . ...• , < .' .' .' ''''.; .'. -

Café Otto troduz qualidade'
Peça-o ao seu fornecedor. S/

(Elé-tro Técnica Mecanográfica))
quem maior lance oferecer acima ROBERTO LAPAGESSE FILHO'
da avaliação, no dia, 5 de agôsto Rua' João Pinto, n. 32 _ Floria-
próximo, ás 10 horas, no pátio des- nópolís _ Santa Catarina
ta Diretoria, dois caminhões marca Consêrtos, Limpezas e Reeonstro-'
Chevrolel, tipos 1.937 e 1.940, em ções de Máquinas de escrever cal.
mau estado, 'avaliados, respectiva- cular, somar, Contabilidade" Regis-'
mente" em c-s 5.000,00 (cinco mui tradoras, Balanças automáti�'
cruze�ros) e c-s. 8.000,00 (oito mil Chuveiros �létricos, Ferros de en-
cruzeiros). gomar, Fogareiros, Esterilizadores e
Diretoria de Obras Públicas, em Aparelhos Elétricos em geral

Florianópolis, 21 de julhJ de 1948. Serviços rápidos e garantidos.
DAVID GOMES MENDONÇA Preços Módicos

. . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orçamentos sem compromisso,

LIRA TENIS CLUBE
PROGRAMA PARA O M1lJS DE JU;.

I LHO DE 1948 .

Dia 31' - SABADO - somd
---------______ com inicio as 21 horas.

SERVIRA DE INGRESSO O TA,
LÁO DO M1lJS DE JULH@,

E D'I T A L

tado, devidamente autorizado pelo
excelent'[ssimo. Sr. Dr. Secretario
da Viação, Obras Públicas e Agri
cultura, faço público, para conhe
cimento dos interessados, que
serão' vendidos em hasta pública a

no centro

I 'Dr. 'CLARNO G.
, GALLETTI

ADVOGADO
, Crim. • civ.l
Con.titulção d. Socledad..

NATURALIZAÇÕES
Titulo. Deolarat6rio.

E.crit6rio ti Residencia
Rua Tiradtlnt.. C7.

FONE •• 1468

Sala

Assegure desde já um

NATAL FARTO E FELll.
sem sacrifício financeiro, adquiria
do, em auavea mensalidadee um.a.

CESTA DE NATAL,

�-:&�
AgenLe nesta Cidade':

B. SOUZA
Caixa Postal. 326

Escritório Técnico
Cid Rocha Amaral

Pedro Medeiros, Auxilia:r

VENDE-SE
Um terreno na chacara do
Espanha. Trata r no cer torio:

do Tabelião Brita;

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

Oficina Celeste;·

Seu Terno tem manchas.'!
Tinturaria CRUZEIRO
Ruà Tiradentes 44

FRAQUEZAS EM GERAL.
VINHO CREOSOTADO

«SILVEIR ll« .

.. .. • • • • .. • • • • • ••
'

lO ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • "." .. .. • .. ..

'

� • • • • • • • .. ....
OI...

PRECISA-SE - NÃO ESQ U E ç AI
(Tratar à rua Tiradentes no

51
A Tinturaria

cruzeiro,
dispõe.ge

, Telefone 1393.
I

ra dos melhores profissionai� �
••••••• - • . • • • • • • • • • • . • • • • • • . cidade para lavar, passar e tlOgit

'pASTA DENTAL pelo sistema suiço, .

ROBINSON' R. Tiradentes 44 - Fone l02Z.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANIVERSÁRIOS:
,DR. MANOEL PEDRO ,DA SILVEI

RA

Def'lue, nesta data, o natalício do
.nosso distinto coestaduano dr. Ma

noel Pedro da Silveira, advogado de

.Iargos recursos 'e próspero industr-ial,
muito conceituado em noss.os meios

industriais, jur-ídicos e sociais.
Com prazer associamo-nos aos

.seus inúmeros amigos e admirado

.res nas homenagens que lhe pres
.tarem.

Fazem anos hoje:
- a exma. sra. d. Maria Eunice

"Pamplona da Silva, digna espôsa do
-sr. Estanislau Silva;

- a encantadora menina Eneida,
'filhinha do abalisaelo Iaringologís
i<la dr, João de Araújo.

......._-_....

iRESFRIAQOS0r!!( DOS NENES ,�
Evite perturbar-lhes o est�n:'ago
«com remédios internos. Alivie-os

tr<lpidamente friccionando com

'leI VAPoRUB
..............

NASCIMENTOS:
"Com o nascimento ante-ontem

<ocorrido, de uma robusta '<meni na

-que recebeu o nome «te Rosa f aria,
-transborda de alegria o ventu �o

'Iar do nosso distinto conterrâneo,

.sr. Antônio de Pádua Pereira, sub

.-diretor industrial ela Penitenciária

.do Estado, e de sua exma. senhora.

Ao feliz casal e, ao seu novo re-

bento, os nossos melhores votos

,de felieidades.

,

FALECIMENTO
ATiLIO CAMPOS FILHO

.

Faleceu na cidade de Tijucas,
: .onde residia, o sr. ALílio Campos

Eilho; cujo cadave,r foi sepultado
ante-ontem, no cemitério daquela
,cidade,' em meio da, mais justifica-
"da e profunda con í.ernaçào geral.

O' extinto era pessoa exlraordi

',naeiamenle benquista, chefe de

família exemplar, memoro desta

,cada da bancada ela U. D. N. na

Câmara Municipal de Tijucas.
O seu falecimenLo repercutiu elo

lorosamente não só no seio da so

ciedade local, mas também entre

nós, Lendo-se-lhe prestado mere-

, cidas homenagens durante as ses

sões de onlem da Assembléia Le

gislaliva do Eslaelo e da Câmara

lVlunicipal de FloriarlópoUs, com a

unânime associação ele todas as

� bancadas.

"O Eslado" envia

. família, enlutaela.
pezames

ANTóNIO DE PADUA PE

REIRA E SENHORA

parlicipam aos seus pa"
,renles e às pessoas de suas

relações o nascimento de
sua filha ROSa Ma1'ia, ocor
rido no dia 3 dêste.

':Florianópolis, 4 de agô.s
to de 1948.

,�, A ultima creação em relri
.,Aerante é Q Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Prelerindo-o
acompanhando

--------�----------,-----------

, ,EscritÓrio de
Advocacia

está
a moda.

DRS.

José P inós Pereira
Sebastião Adroaldo Pereira

(jabriel Pereira Borges Fortes

Rua Vigário José Inácio ri. 358

. porto Alegre - Rio G. do Su'

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

"A Voz das Terras de Anita"

Frequência 1530 klcs, - Onda o!" la6 metros
''l'UBAHÃO - SA.NTA CATAHINA

Ordem dos Advugados do Brasil
Seccão de Santa Catarina

-

De ordem do Senhor Presidente, convoco os Senhores Membros do
Conselho Seccional para a sessão ordinária do dia 5 do corrente, às 9,30
horas, na respectiva séde, afim de serem tratados assuntos de interêsse
da classe. '

,

Florianópolis, 3 de agôsto de 1948.
(a) Clarno G. Galletti - 1° Secretário

t l\1issa de pnmelrn aniversário
de Ielecimente

Filmes.

I
Atualidades Warner Pathé

Jornal.
A Famí lia Eduardo Horn fará celebrar no próximo dia 12 do cor- Preços: Cr$ 4,80' e 3,00.

rente, ás 7 horas no altar do Sagrado Coração de' Jesus da Catedral
. .

Metropolitana, missa pelo eterno descanço .de sua alma. HOXY _ Hoje às 7,30 horas
Aproveita do ensejo para convidar todos os seus parentes e amigos últimas exibições

do extinto a comparecer a este ato de piedade cristã, a todos o preito de 10 _ Noticias da semana � Na-
sua imorredoura 'gratidão. '

I rigosos e desconhecidos, leste e oes-
ciona .'

_

S te, de uma grandiosa naçao ...20 - Gary Cooper e Ana ten
Vibrante. " Heróico ...

Juizo de Inreuo dá
de Tijucas

Negro
Para pintura de obras de madeira, ferro, maqmlllsmos, embarca

ções, etc. - O melhor contra a ferrugem. Destróe e impede a sua for
mação. Altamente impermeabilizante. Hesiste a ação de qualquer ácido
e ação da água do mar.

DISTRIBUIDO,RES: - CARLOS HOEPCKE SIA
FLOHIANóPOLIS - J01NVILE e BLL'MENAU

Edital de citação, com o prazo de
trinta dias, aos interessados incer

tos
O Doutor Belisário Rarnós da

Costa, Juiz de 'Direito da comarca
de Tijucas, do Estado de Santa
Catarina, na forma ela lei, elc.
Faz saber a todos quantos inl.e-(

rcssar possa o pr-esente edital de
citação, com o praso .de trrnt a

dias, virem ou dele conhecimento
tiverem, que por parle de Patrí
cio Mafra lhe foi dirigida a pel.i
ção, cio teor seguinte: "Exmo. Sr.
dr. Juiz de Direito ela Comarca.
Patrício Mafra, biasi leí ro, lavra-
dor, solteiro, residenle no lugtr
Nova Descoberta, desta Comarca,
por seu assistente i n í'ru assinado
quer propor a presente ação de
ele usucapião, em que expõe
e requer a v, Excia. o seguinte : I
O sup licantec há mais ele 30 anos

possue como seu, de boa :ré, con
l i n u a e pacificamenle, sem inter-
"rupcão nem oposição ele pessoa al
guma um terr-eno situado em Nova
Descoberta, desla' comarca, com

cinquenta e um metros e 3 ele
cimetros de fr-ente (51,3) (' spi
centos e sessenta (660) dilas de
fundos - ou sejam 33.858 metros
quadrados - fazendo frente ao
rio e Fundo no Hihei rão do Cobre
até meia va rgern: exl iemando a

LesLe e Oeste com Ierras de ,Pe
dro :-;. Sleil. II Dito terreno per
tencia' a Martinho Silveslre Nu
nes que herdou no inventar-io
procedido por falecimento ela sua

i115e Feli sberta Anton ia dos Santos
cm 1919 quando já se achava enLão
residente na cida,Je do Rio ele Ja
neiro, deixando o mesmo lerl'eno
em completo estado de abando'no:
III O suplicanLe há 39 anos locali
sou-se no referido terreno: fez no

à mesmo uma casinha de maeleira e

oulras benfeitol'ias úteis e neces

sál'ias, e estabeleceu aí süa resi-

I
ciência deJinitiva, mansa e paci
ficamenle alé a presente data,
sem embargo ou oposição de
-quem quer que seja - onde como

lavrador obtem QS meios de subs-
sistên-cia de sua" família. IV Por
conseguinle como o suplicante
possue ó referido imovel como seu

pela maneil'a aludida - há mais
de 30 anos, quer leg'ilimar a sua

posse ,nos t.ermos do art., 550 do
Códig'o de Proc. Civil. Para dito
fim l'e.::tuer a designação elo dia,
hora e local para a justificação
exigida pelo art. 45'1 elo Códi�o
de Processo Civil. na qual deverao
ser inquiridas' as testemunhas
Teolonilo João do Nascimento, la
vrador e JOS€ Comper, la\'rador,
ambos domICiliados em Nova Des-
coberla deste primeiro disLriLo
e Jl1\'e�cio Mafra, comel'ciante,
domiciliaelo na Vila de Canelinha,

Comarca

dC.3l.á Comarca,' os quais compare
cerão em Juizo em dia e hora que
forem designados, independen
temente de citação. 'Requer mais
- depois de i'eila a justificação
- a citação do atual oonf'rontan.
Le Pedro Eteí l, lavrador-, domici
liado no referido lugar Nova Des
cober-ta, - bem como do represen
tanle cio Ministér-io Público, e por
editais de 60 dias dos interessa
dos ausentes e desconhecidos para
acompanhar os Lermos da presente
ação de usucapião, depois do pra
zo dos editais nos termos do art.
455 elo, Cód'ig'o de Processo Civil,
por meio da qual deverá ser r e

con hecido e declarado o dominio
do suplicante sobre o aludido ter
reno e casa. ficando ciladas ain
da para no 'prazo legal apresenla
rem, contestação e para seguirem
a causa até final senlença sob "as
penas da lei. Dá-se a esta o valor
de Cl'S 2,500,00, para os efeitos le
gais. Protesta-se provar o alega
elo com os depoimentos pessoais
elos inleressados e de testemunhas,
c vistnrias, sem necessário. O sig
natar io desta tem sua residencia
nesta, cidade, ónde recebe citação.
:\i, termos P. dercrímento, Tiju
cas, 18 de Junho de 19/t8. '(a)
Claudio Caramurú de Campos.
"Em dila petição, foi exarado o

seguinte despacho: "A. Designo o,
dia 1° de julho p. vindouro, ás
H horas, para a justificação, ci
entes o requerente e o Dr. Pro
motor Público. Tijucas, 19 ele ju
nho de 19M!. (a) Belisário Ramos
da Costa,' Juiz de Direito." No fi
nal da juslificação" foi exarada a

seg'uinte sentença: "Vis los, etc.
Julgo por sentença .a presente jus
lificação, para que produza todos
os efeitos legais e de direi Lo. Ci
tem se por mandado, o confron
tanle Pecll'o RLeil; e por ,ditais,
com o prazo ele 30 dias, publica
dos por três veses, sendo uma vês
no Diário Oficial e duas veses no

.iomal "O EsLado", de FlorianÓ'po
,lis, os inleressados incertos. Cllstas
ex-lege. P. R. I. TijLlcas, 14 de julho
de 1948. (a.) Belis,ário Ramos da
C,osLa, Juiz de Direito." E, para
que cheg'ue ao conhecimento de
Lodos, mandou expedir o presente
el(lilal que será afixado no lugar
de costume e publicado na forma
da lei. Dado e passado nesta cielade
de Tijucas, aos desenove de julho
de mil novecentos e quarenta e
oito. Eu, (a) Gercy dos Anjos,
Escl'Ívão, o dactilografei, conferí
e subscreví. (a) Belisário Ramos
da Costa, Juiz ge Direito, Isen
lo ele selos, por se tratar de As
sistência Judiciária. Está confor
me o original, ao qual me repor�
to e dou fé. Dala snpra. O escri
vão GeI'cll dos Anjos.

'-'--4......
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,CINES COROADOS
Cartazes do dia

lUTZ - Hoje às 5 e 7,30 horas
Sessões Chies

"Butch" Jenkins - Petér Law
ford - Beverly Tyler e Edward
Arnold - em:'

MEU IRMÃO ·FALA COM
CAVALOS

Um drama estranhá corno o pró
prio titulo". mas humano, honi

to, amável. ..
Um dos mais cativantes e deli

ciosos filmes desta temporada.
Censura LIVRE.
No Programa:

Cinelanc1ia Jornal

ODEON - Hoje às 5 e 7,30 horas

Sessões Chies

- Um filme sensacional e eletrí

zante ...
- Movimentado e romântico. HE

PUBLIC Pictures aprseenta a sua

película 1948, depois de "Sempre te

Amei":
PLANíCIES PERIGOSAS

com:

William'ELLIOT
Vera HALSTON

Joseph ACHILDKHAUT
Gail PATRICK
Donald BAHHY

Nac.,Imp,

e milhares de figurantes,
- A famosa história do Pany Ex-

press ...

Gloriosa caravana através dos pe-

- em:

A NOITE NUPCIAL

Um extranho e atraente drama
de amôr.

30 - Ruth

No Programa:
1) - Noticias da Semana 47 x 31

- Nac. Imp. Filmes.
2) - Escolas Modernas - Short.

3) - A Voz do Mundo - Atua

lielades ,

Preços: Cr$ 4.80 e 3,00,
"Irnp. (DEZ) 10 anos.

Nelson e Vanessa

Brown - em:

ELNORA

O drama de uma linda jovem que

sofre as angustsas de uma vida tor

turaute.

Ce'nsura até 14 anos,

Preços: Cr$ 3,00 único.

...................... o .....

IMPEHIAL - Hoje às 7,30 horas

... e o sucesso continua .. ;

CLÁUDIA E DAVID
com:

Robert YOUNG e Dorothy
GUIRE.

HITZ - domingo - A WARNEH
BROS apresenta pela primeira vez

Barbara Stanwyck e Humphrey Bo

gart, coadjuvados por Alexis Smith

e Nigel Bruce:
INSPIRAÇÃO TR_ÁGICA

Me

- Um espelho fiel da própria vi

da .. ,

No Prog-rama:
1) - Jornal da Tela n. 62 - Nac.

1111p. Filmes.
2) - Paraizo das Lagostas

Short.

Preço: Cr$ 3,00 único.

"Imp. 14 anos",

ODEON: � Sábado:
Colossal Programa Duplo

2 GHAND.ES FILMES PROIBIDOS
ATÉ·18 ANOS

10) - James MASON - em:

DEPOIS DE MINHA LUTA,
MEUS CRIMES

2°) - Peter LOHRE - em:

O' VAMPIRO DE DUSSELDORF

Produção: FRITZ LANG.

A diretoria faz ciente aos srs. sócios

em atraso que, de acôrdo com o art. 16,
dos Estatutos, efetuará, decorridos dez

dias. a exclusão dos que não se quitarem
com a Tesouraria.

ODEON e 1MPEHIAL - Domingo:
- O, filme aclamado no mundo

inteiro. ,_,

- A novela vencedora do Prêmio

Pulitzer:
TENHO DIREITO AO AMOR

com:

Ronald COLMAN Vanessa
BHOWN - Richard NEY e apre
sentando, a sensacional descoberta
de personalidade magnética:
PEGGY CUMlVIINS.
- Uma das notas chiOs .deste co

lossal filme é a apresentação de mll

lindissimo .

e incomparável vestido

de noiva, desenhado especialmente
para mI'. Vanessa Brown.

. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ':" ..

Encerador
Tendo necessidade de comprar

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

'a�ão. afim de conseguir reunir a

imporLância necessária ,á referida
aquisição. Muito grato fica-lhes o

Encerador JOSÉ DE OLIVEIRA_

A TintnraJ.'lia Cruzeiro é a qut
melhor me serve - Tiradentes,

U

I
I

OOMlPAN'rrfl� [Dl
___ ACCIDENTES DO

SÊOE SOCIAL:

PORTO ALEGRE
.. ----

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.o ôS • 1.° ANDAR

C"�A POSTAL. 583 - TELEFONE �S4C • TELEGRAMAS: .PROTECTORA.

Agenca 6eral para 8ta Catarai
Rua Felipe Schmidt, 22 - Sob. '

Caixa Postal, 69 - Tel. "Protectora Ir -' FLORIANO?OLIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. POLYDORO ERNANI DE S

I
Clínica Médica e Cirúrgica' do

THIAGO - DR. AUJOR LUZ
Médico e parteíze Médico-Operador-Partairo

Do Hospital de Caridade de Flo- Doenças internas de Adultos e

ríanópolts. Assistente da I
.

Crianças
Maternidade I,Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

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

cialmente do coração e vasos Vias Urinárias Rins - Coração
Doenças da tiroide e demais gían- - Pulmões _ .Estomago _' Fígado

dulas internas Tratamento da Tuberculose
Clínica e cirurgia de senhoras _

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HORÁRIO DE CONSULTAS: _. Pe
la manhã: Das 7 -ás 16,30 horas no

Hospital de Caridade. Das 10,30 ás
12 horas 'n� Maternidade (Clínica

de gestantes)
!. tarde no consul'tório das 15 ás 19

horas
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles n, 18
Fone manual 1.702

RESIDf:NCIA:
Avenida Trompowski 62

Fone manual 766

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS _ CI-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle e tratamento
especializado da gravídês. Di � [11r- '.
bios da adolescência e da menopau-
53. Pertubações menstruais; i:J�l'l'
mações e tumores do aparelho geni
tal feminino.
Operações do utero, ovários, trem
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.
Cirurgia plástica do perineo (ru
turas)
!ASSISTENCIA AO PARTO E Oi·E ..

RAç.õES OBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová
rios, hipopise, etc.)
Dísturbíos nervosos - Esterflirtade
_.- Regimes.
Consultório R. João Pinto 7 - TcL
1.461

'

Resi,d. R, 7 de Setembro - Edif.
tCrQz e Souza � Te!. 846.

Dr. Newton D'AvUa
'Operações - Vias Ul'inánia. -

Doenças �9S intestirms, Teto, anus f
HemorroIdas, Trátalriento da colite.

amebi3"na.
Fisioterapia - 1M,a Vermelbo.·

��ulta: Vi't_or Meireles, 23.' Atende
,illiànamente às 11,30 brs., e' ã taTde,
da,s 16 brs. em diante Residên�ia:
'V,da! Ramos. n. 66 - Fone '1.667

'Pulmonar'
Radiologia Clínica (Raios X)
Eletrocardiografia - Ond�s Curtas
Indutotermia Eletro Cirurgia
Ultra-Violeta - Infra-Vermelho

Consultório e residência:

Praça Pereira e Oliveira (atráz do

Trtbunad) Rua Santos Dumont, n. 8.
Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6
_ Fone 841. FLORIANóPOLIS

DR. Á. SANTAELA
(Formado pela Faculdade Nacio;
nal de Medicina da Universidade

do Brasil)
Médico por concurso da Assistên
cia a lIsicopatas do Distrito

Federal
Ex·interno de Hospital poJquiá·
trico e Mallicômio Judiclario

da Capital Federal
Ex·interno da Santa Casa de Mi·
sericórdla do Rio de Janeiro
CLíNICA l\II�DJCA - DOENÇAS

Nl!:RVOSAS .

Consultt'irlo: Edifício Amélia
Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de Cal'.

valho, 70.
•

_.

Das 15 às 18 horas --,

Telefone:
Oonsultôrfo - 1.20á,
Residência - 1.305.

Dr. M. S. Cavalc:ànti
Clínica exclusivamente <le criançaa

Rua Saldanha Marinho. la
Telefone M. 732

-----

Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL - ALTA CIo
RURGA - MOL:E:STIAS DE SE

NHORAS -' PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi.

eína ,da. {/n!""rsidagc de, S�o Pauto,
onde foi assistente por .v.a.rios anos do
Serviço Cirúr�ico do Prof. Allpío

Corrêia Neto
'

Cirurgia do e'stômago e vias circula
res. intestinos delgado e grosso, tirei
de, rins, próstata, bexiga, utet;'.(),

ovãrios e trompas. Varicocele, bWro
_c:e1e, varizes e bernas,

.ConslIltas; Das 3 âs 5 horas, à Tua
Felipe Scbl!lidt, 21 (alto, da Casa

Paratso), Te1ef. 1.598
ResidênC'Ía: Rua E$teves Junior, 170;

Telef. M: 764

Dr� Panlo F-oatel

o "Colégio Barriga-Verde"
está çonstruido o seu majesto.
-80

. prédio e necessita de sua
valiosa colabofaeão.

Camital, Gravatal; PiiaDlt"l.

IMeial dai melhorei, p�lol me· .

oorel preçel 16 na .CASA "MIS 1 !
CELANEA - Ruae Mafn '

Qulntil·'eH'a S �.\l: Agosto Oe

/

(- En L r eleg ,

\rI')a ��MACK

fra.ns,por'tes requlor'l'Is de

SÃO FRANCISVO DO SUL para N.oV4 I08K
Informações comas Agentes

F lt rli nór6lH' - (. erlos HoepckeS/A - v L - Telelooe 1. 212

EfO Frencir co do Sul-Cerlos Hoepcke S/A -CI - Telelol! 6

Casas Pré-Fabricadas
Desde CR$ 300,00 a CR$ 500,00

metro qUãdtado
ConaúlU.·"lOS sem compromisso

Reinisch S/n - Rua João Pinto, 44
KEI� ISCo F or'ilfíópolis

o

Dr. Lindolfo 4. 6.
Pereira

Advogado-Crmtabilista
Civel -- 'Comercial

Constituições de sociedade.
e serviços coreLlto., em geral.

Organizoçõ... contabei•.
Registrol e marca•. di.pondo.
rlO Rio, de corre•.pondente.
Elcritório: Rua Alvaro de

Carvalho n. 43.
Dali 8 Q. 12 horall,

Telelone 1494

LEIAM A REVISTA. �
. .,.

•. e: _ 6: �� """":;.q;\

O VALE DO ITAJAí'

-I;,, -

..

ffUA VOLUNTAR!QS DA PÁTRIA No· 68 • I.'" ANDAR
.;.,� ... 1'0"1 oU. �u . rElEFOHE 66'0 • TELEIiIlAIoI"', """OTECJOtI..

,.

{) Crédito Mutuo Predial, eferees

aos seus associados o melhor p'la_
no, no melhor sorteio, por Cr$ 5,0.
mensais.
. .. .,.. :. � � ..

Telefone a esse' número e à bI

cicleta da Tinturaria Cruzeiro rã....
damente irá buscar seu terno.

. R. Tiradentes" M.

1llJf' DCOOOpO -35

rlOl1/ANOPOJ../S ·SANTA CATARINA
I1'c.

RuA CO:\'SELHÉIRO MABR.\, casa grande com 6 quartos, sala ba

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

t os. Preço Cl'$ 350.000,00. .

.._

RUA DEODORO, prédio com 6 quartos e demais instalações. Pre-

ço Cr$ 250.000,00.
RUA ALMIRANTE LA'MEGO, ólimo prédio, construido em torre

no ct� 17 x 80, lodo murado, com 4 quartos, eLc. Preço Çr$ 190.000,00.
.

R'CJA RUI BARB.OSA, C_� C?J�1 5 quartos, construída em terreno
1de 24 x 8ô. Preço Cr$ 120.006,00 ' .'

' ,.

.
'

RUA, JO�É, ,MENDES, bangalô novo, COlTI 3 qi..j à i:' los, etc., consirui- ,

do em terreno de Iiim1nl1n. Preço Cr$ 50.eOO,oo. .

RUA RIO GRANDE' DO .sUL, casa com 2 quartos, tendo o terreno

10 x 40. Preço Cr$ 35.000,00.
RUA ALMIRANTE LAMEGO, 2 peqirenas casas construidas em ter

reno de 51 x 70. Preço CJ'$ 80.000,00.
RUA SANTOS SARAIVA (Estreito), bangalô, completamente novo,

tom 3 quartos e demais instalações. Preço Cr$ 100.000,00.
RDA 7 DE SETEMBRO, casa com 2 ,quarotos, etc. etc. Preço Cr$

�0.,(}00,00. .
.

RUA 7 DE SETEMBRO (Estreito), casa com 4 "quartos, etc, Preço
Cr$ 55.000,00.

.

CAlPOEIRAS, casa com 2 quartos, etc., tendo o terreno a área de
S6.000m2: Preço Cr$ 50.000,.0.

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

TERRENOS
RUA RUI BARBOSA, tendo 8,50 x 50. Preço c-s 15.001),00.
.RDA CONSELHEIRO SOUZA FRANÇA, tendo 15 x 30. Preço Cr$

4'0.000,00.
RUA BTA. LUZIA (Estreito), tendo 50 x 40, Preço Cr$ 50.000,00.
RUA GERAL (Estreito)" tendo 20 x 45 (fundos rua Tijuca). Pre·

<;0 Cr$ 20.000,00.
_

FAZENDOLA E INDUSTRIA
Clínico e operador BARREIROS, p�quena fazenda, com pastagem para 30 cabeças,Consultório: Rua Vitor Meireles, ;(6. ['om uma industria de produtos de mandioca. sagu, etc., demais in rorTelefone: 10405

Consultas das 10 ás f2 -e du 1-4 -ia mações' !lã'o-se neste Escrit6rio. 'Preco Cr$ 280'.000,00.
IS br!l. Residênciª: Rua Blumenau, HIPOTlDCAS22, - Telefon_e':_'I.620 ,

Aceilo capHal para empregar sôbre garantias hipotecárias. Sigilio
Dr. Mário Wendhaued ·,_nl_ls_o_h_lt_o_. . _

. C1ln;Con:��á�io d.:_ a����o:no� ��ianç.. QUER VESTIR-SE COM CONFORTO E ELEGAMCIA 1T�lef. M. 7'69
Conslllta das 4 ãs 6 bor,,"

Itesidência: Felipe Scbmidt n. 38.
Telef. 812

Agencia Geral para' S. Catar,na,
Rua }?t"lipe Schmidt. n--Sob.
C. Postal,- 69· Te!. «Protetora»

FLORIANO�OLIS
..................................................

Aluga-se
Linda e confortavel resi

dencia, reçen temen te, COllS

tr'uida à rua Souza França.
T atar com o proprie,tarío

à rU{J Blumenau n. 68.

PROr.URE

�,,·ftlfaiataria
A

Mello
RI1� P'elipoe Rchmidt 48

I ��IA c'IA I-rA%.rilllriIII Fabriear"t.. distribu'idores da. afamados eon- I;

••
.\_'''

. ".' ,

',' '11 '11 f.cçõe. -DISTINTA- e RIVET. Po••ue um gron.

II'
d. .ortimento de oasem'iral. ..iacadoa,. brin.
bone e baratos. algodõe., '!mor-ins e r.nrfamentos
pOI'Q alfaiat... que recebe dirotament. daa

,aulho.... Idb ..ica.: li COa0 ·A CAPITAL- cahama a Íltflllfgl!O do. Snr.. Com.rcl�.b. do interior no .entido de Ih. faser.m 'Imo .

"loita ante. d••fatuorem _�a. .oompl'olll: MATRIZ em Floricnbpoli.. _ FILIAIS em aluna.nau • La'e...
·

e -..n=e�%a.E�===m..BD.�eag � a���HEmAAeEm4�'..BBEB l�..�� Em.amg BEDE..mE ua nm.a amBmP ·Hme..B5�mw•.g,Mm-agRE�%wHmm �M.§..mBI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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utets Atenção, Snts. Industriais! .

VENDEMOS OS SEGUINT�S MA- i 1 Ventilador de ferro, manual,

D
·

d
QUINÁRIOS 1 para arroz em casca.

\�:,'" O ESTADO I orarlo as empre- i Máquina p/beneficiar arroz, I 2 Tratores "FORDSON", sendo .'��-: "','

"

88'S rodoviar·l�s
com pouco uso, da afamada mar-I um funcionando e outro desmon-

Inspetores para o�........ Oficl..... I .nu J"', li UI I
ca "TONANNI" com dois brunido- tado.

)'
Piate .. �

_ res e classificador de tipo "TRIER" i 1 Trilhadeira p/arroz. com capa- N t O t" Dh_tol': RUBENS A. R �MOS
I' �UNCl.sDt6A.F1jllitA capacidade para 60 sacos de 60' cidade para 250 sacos diários. O r e e es e

i I'rtiJrletirl.. 'Dlr.-Gera" Expresso .....0 vão - Lagwla -
'

• '

::,.. SIDNEI NOCBTI i6 h��:S. 'dqUilOS, �eneficiado� em 10 horas 1 Arado de dois discos para tra- ",at!lfl·neOSe
"

DIr.tw •• &M.�h, Auto-ViaçAo ltajal _ ltajal _ 115 ho- e serviço, tor, marca "OLIVER". V U

�
GUSTAVO NEVES pasE.xpresso Brusquenae - BruSQ,ue - 1 Maior DIESEL,. sueco, de 20 1 Semeadéira de oito linhas,
Cllef. i. P.Ii!l.�I.l . Importante Companhia de Sor-

:',:',.
- "'ISCO Q....... Expresso Brusquense .

- Nova Trento H. P. efetivo, da afamada marca americana, marca "THOMAS"
,'i 111' '" � u.

_ 16,30 horas, "BOLLINDRS" I t t
teias precisa de 2 Inspetores para

';. ClleI••• I.pr"': Auto·Viação Catarlnense - Joinv1le , comp e amen e no- p'/arroz ou trigo.
. .. a zona norte e oeste catarinense.

t;' lIU.Qrnt C.ABRAI· DA 81LY' - ti horas. O
.

t d am dir grr
.

t,; �reseBtaJll.: Auto.Viaçâo Catarlnense _ Curitiba
voo : III er_essa os queir 1.1

-

'Carta de próprio punho com to-

h A S LARA
- 5 horas. ,

1 Dinamo para 6.000 velas, com se a IRMAOS_ GL�VAM. Floríané-
lografia 3 por 4, para a Cat;a,

\l'i,
.• Rodoviária Sul·BruU - POrto Alegre instalações completas, isto é, qua- polis, Rua Joao Pinto n. 6 - Cor- -

1í�,í,1"
�. �.tI..4or Dantae, ,. - ". - 3 horas. .

.........••..•.•••.•.••••••

alular Rapldo Sul·Brasilelro - Jomvn. - dro de mármore com reostato, am-. respondência para �a Postal 42. VENDEM-SE POR MOTnm �'"
..... As 5 e 14 horas, . .

'
.\ 'Y} 4"'í"

/101 n-1124 _- Rio .e 1••01... 't'�ÇA.FELRA' perímetro e demais pertences. Fpolis. VIAGEM

1
.RAUL CASAMAYOR ' Auto-Viação Catarinense - POrto Ale-

a.. ".Up. I!. OU,..lra. ln

-I'
gre - 6 horas. i .------- Móveis de sala, '� JilHf��t.o, fil,!!�

II� ••••r 1_ '\ft����çã'o Catarme.nse
_

Curitiba
I i ,tado e de ql1.ª}i,i�", ��\�\o, n,V\�C�

Q ..",I. '-071 -.810 P••le Aut�:V!açAo Catarinense - JQ1nvUe, J Ouçam, âiêriemerüe, das 10 às [4 hoias" as audi,ões da I, lTh;Plltt.lJ, -r.. m�Y��� çliv�:r�qs r�l��
....

' .....:.,_ A;' � 6 horas. , I "

t cI

�I "����:,y;��.�-:�', l�d:M&��-b;�:��I' ZYH _, fi Radio Difusora de Laguna,. I
�:���� �:�::�, ;n������el�'� �i�

819 -, ••..•... , .....4 n.- 17 horas. I,
.•

_ versas 'louças (l mªj� al!gns ôbje':'
�.. Crf CI....

I f
Emprêsa' Glória - Laguna - 7'i1 970 k ilocicloe 'Ón�.! fJ.2., SDO �jC_;;'. tos.

�.

�l ��.tre _ > • " • Crf, II'H e E6x'hp��sOSOras'Brusquense _ Sru""ue �, T L
.

R B
.

\i :c...w":........... Crf ••••. 16 ho;as. ' ---: , !�.._" .l'
-

.

t
ra ar a' ua ocaiuva, 13

J.'l!'!e"•• ,..180 .' CrI ,.,�, _h-l�Q·VlaçAo JlaJa! _ lta'_J - l.9. �9-
t

Lf1/tl.ln{j -;; �": t"; l,;a t�rin.a - Brasil , ..

I�. - .��:r!.� l:...� (1 :Ff��!�8Q::::::2ô;;;ii;-::�1V"
'

J
VENDE-SE o prédio da Av. :�:�

,.,t.�..,I,.� E�:·.��..�·' E U�I =���E:: �:= =1 O'"".\a4o.'/ríÍiÍIIIII$,,O' :R:::;::/e::R.·���·::::: 1 ' = ·t Auto-vtação Catarínense - Laguna I • / �
K � "-••Uaiit. '.1Imt, , - 6.30 horas.

I
�

IS/ I'
Rápido Sul Br-astlaíro - JomvUe - li ,-

I
DR, CA!?LO.� ,�"IlREIRO

�: i Os .��••r....... ('Ifl•••10\ 57 ExheO·r1a�se.�a�ilo Cristovllo _ Laguna -I, Ácidd' sulfúrieo ; li Torres ínetãiicas de 30 metros cada i1ma"'·-!;.,_

,_ ••

_

",- :r;X1V1" ,,- -". '" ..

l�'r .;;hU����i�::'�'4qr�.�.. 16E:!'ae:oo �rusqueú� - Brusque..." 'co 'antena ,trí�se-i Çerador para fabricação de hidro�ênio; Ma-'

I ADVOGADôS
1'�

.I .slnçlo Dlo se' -,o;e'#:', �lto-Vlaçâo ltaja[ _" Itajal _ 115 ho- ca.co hydrauhco, marca nra�lY. l.�c,kl f.�IL�. I? ��n,�};tdas.i Bll- ,.;;;- "

". )'"!'� ,
T _ :.;.,

� nk-mza ,eioe eoneeltM rar--....�. r ,.,.,...,__,_ N Tre to I teria completa para 120 volts e st;d Ilffi'ii�i'ê'" � - � 'i ;.....- .;\ '�:J '-,' r:.� 1 tarJO: RilJ Jpao Plnt,o
, ••JtldOl!l ti I Expre.a fifíf�"'IJ#nh. - ova. n ' l" Sr' eqUlpaaa com qUa-

'

Cf 18 F
•

"

.

'j , , no. ar C"
_ 1.6,30 horâ.. . ,...._ .

,dro e chaves; Bomba de ar l1Ul'llltal llOírt trip�' M n t
( n.

-- lorzanopolts.
�, ...ts.4" 'RodovIárIa Sul Bras'Íf ..".. ,,� Alegre

I g f li. . .' ,

j.
' a orne ro para ." ;'•.. " .... .... .... .... .

"

..

-�
_ 3 hor�s.

'

• """"'--_' arra. a e aI compl'lmldo;. tanqüe uÉ! 2IIficul �9m bomba, para

A "I "",QUINTCA'FInEIR'A "'.....:,.! '
.....� ,!i00 litros; Lâmpada extensiva, com 22 metf6§ de fio flexívd'

uto··. a"uo atar en.se -
_
.... .,.."'" ';")r -to '" '_ • "

• ,

Alegre "7 6 horas.
,
A 4!S nteH'oJ Ue 1'10 flexlvel, para lâmpada extensiva etc.' cabo elé-

Auto,VlB.ção Catarinense - ew1�1 .

f x' ..

' ,

- 5 horas, frICO fle:iC vel; \íai'l'ii:fas para ar comprImIdo; ;togo de mola,
_ �u����:�o ...

catar!nenae _

JOinTUel1 eo<mpleto, para auto ForJ )929; Balões para hydrogênio; Supor-
Auto·Vlaçll.o Cilta;inense _ Tubarão fé' jfal'a pneus; Pneu grande e câmara de ar; bomba� completa

- 8 horas t bA d l' M" d f '1" V '1"Auto,Viação Catarinense Laguna I para am or e gaso ma; aqulDa e urar e etnca; enh,a-

,- 6,30 horas., i dor.
Expresso São Cristovão - 'Laguna -

7 hOras. Ver e tratar no aeródromo do Aéroclube, em São José.
Emprêsa Glória - Laguna - 6 112 Inf,ormações iIlO Escritório de Asteróide & Cia.

e 7 1)2 horas.·
Expresso Brusquense - Bru'!!CIlle - Praça 15 de Novembro nO 22 - 2° andar .,..- Telefone, 1.388. FERIDA.S, REUMATISMO E

16A����flaCAo ftaJal _ ItaJal _ 115 bo-l -------------�------------____
. PLACAS SIFILITICAS �.�

:a�ár�d�o��.BraS!leirO � JolnY11e - aa! REEMBOLSO POSTAL Elixir de No.gueira
_ �:,e::9.SUl Oeste I.tda - XapecO-fls

i Para casemi<ras, Jiímlbos, ,brins, etc. precisa-se relpresentante. M.dfcClÇÕ,O Q��l���l1�o trotamento
SEXTA.FEmA 10fertas dando fontes de' ,referencias a "TECIDOS". Guarda-se sigilo; ••••••••••••••••••• ' •••••••• _

Rodoviãrla Sul Brasil - POrto A.legre GaiJm POS�31]1, 539 - S. Paulo - Capital.
- 8 horas.
AutO-VIação Catarlnense
- 5 hóras,
Auto-ViaçAo catarlnense

,- ti horas.

,
"

Gratifica-se J
COM CR$ 100,00

lufe ••.m ,Ições
Quem entregar na Cie,

Telefonica, /uma bolsa

preta que foi perdida,
contendo 2 chaves, 15

Seu processo de n'aturaHzação
ainda nao foi despachado?

Bscreva s,em demora ao Escl'itorio Juridico e Administrativo

I PARTIDO SOCIAL 'DEMOCRA'TICO
Ca.ixa Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando informac�e�. Es.se Es� 1

OI'Itorio se encarrega de acompanhar e r�querer no Mmlst,érlO. da I O Escritório- 8.0 Partido Social Democrático, a rua Felipe
Justi;'" o que. nece.ssario for á sua concessa?, _bem como,. de regIstro' N. 42 atende aos seus correligionarios para qualificação
.de dlplGma, dlvórcw e novo casamento, certIdao de naSCimento e de,'

,

' , .

4asanJento de qualquer parte do Paíz. I das 9 as 12, e das 14 as 17 horas todos os dIas

;iYiação Aérea
Horário

....-, Segunda-feira
� PANAnt -'" 9l'0 - Norte
VARIG - 10,40 - Norte
JPANAIR - 12,47 - Sul

CRUZEIRO DO SUL - 13,55
:>"Norte

.
Terça-feira

''CRUZEmO DO SUL -

1Norte
VARIG. - t2.30 - Sul

12,00

Quarta-feira
)PANAIR - 9,4{) - Norte

"CRUZEIRO DO SUL .:_ 11,00
,No'l'te

.;vARIG - 1-1,40 - Norte

l'PANAIR - 12,47 - Sul

Q_uinta-feira
�PANAIR - 6,50 -: No.�te
:'�PÁ'NAIR - 8,30 - Sul
VAlHO':::" 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL

i\'Wo�te
'OOUOOIRO DO SUL

lí$uI

13,55

15,30

Sezta�feira
CRUZEIRO DO SUL .::._ 7,20

iNorte
PANAIR - 9,40 - Norte

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

Sábado
lVARIG - 12,30 - Sul
'CRUZEIRO DO SUL - 13,55

fiorte
Domingo

PANAIR - 9,(0 - Nort�
Sul

CRUZEIRO DO SUL � 11,00
PANAIR - 12.47 - Sul.

cruzeiros e varias outros

ob ietos .

,

R�clamem imediata
mente qualquer irré
�ularidade na entu ia
de seus 1ornaes.

SRS. ASSINANTES

... . . .

Oleo de PeixeCUritiba .

RepresentaçõesJoinvUe COMPRA-SE QUANTIDADE E
PAGA-SE BOM PREÇO. TRATAR
Á RUA CONSELHEIRO ,IMAFR.\ 41,
FLORIANóPOLIS - CAIXA POS
TAL 124.

.Auto·VIação Catllrlnen!le - La&'UDa.
- 6,30 horas.
Expresso São CrlstovAo � Laguna -

7 horas.
Auto·Vlação ltajal - ltajal - 115 ho-

ras. IExpresso Brusquensfl - BrusqUil -
16 horas.' ,

IRápido Sul Bra�!lelro - J61llvU. -,
M ,5 e 14 horaa. . 1---------------------'---------gA_BAPO
Auto-VlaçAo Catal'inense Curitiba I

- 5 horas. IRápIdO Sul BrasileIro - JolnvUe -

às 5 e, MI horas.
- 6 horas.

Auto'Viacão Catarlnense - Jolnvile.
- 6 horas.
AutO.'ViaçAo l.'atàrlin�" _ TubarAo

- 6 horas.
Exnr�sso Silo Or1StovAo - Laguna -

7 horas.
'Expresso Brusque)lge - Bl'usqu.·_ I

H horas. IAuto,ViaçAo Itajal -, ltalal - 13 ho
ras.

Expresso Brusquenee - NOTa Trento
- 9.30 horas. .

Expresso GlórIa - Laguna - S 1/2
e 7 1/2 horas.

FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. l't'EF: lDE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS A CAIXA POST;A]" 2'4!J. "'- SÃO PAQ,LO. o Batalhão BarrJga-Verde
foi cODstituldo de catarlnenses
destemidos e o "CQléglo B�
rlga.Verde", usará a m�lIUI
ttandefra.I'R' • II,

� IV'
....... ' ..

Pracislas
'Escritório recém organiza�.'

prooisa de "pracistas" 'para traba

lharem nesta cidade e no interior,
com artigos de fáCIl venda, e COlllll

boa margem de lucro.

Informacões á Praca 15 de NQ..

vembro 22, 20 andar, das 8 ás 12o VALE no ITAJAJ
Proeurem na A�.flt&

ProgI'688o,
LIVRARIA 43, LIVRARIA

ROSA

CHE,FE DE ESCRITóRIO
Conhecedor de todos os servi

C05 de escritorio procura coloca

ção na Capital ou ua interior. �

Cartas para"CHEFE", Rua Vida!.
Ramos· 52 - NESTA.
��...- _-__-. _ .- _ .. lItf

Cofre
Venda&> à vista e prazo
Distribuidores exclusivos:

ALMEIDA, BASTOS & CIA.

BertaFelipe Schmidt, 2 - 10 andar

Vende-se em ótimas condições.
Dimensões inter,nas: Altura 6\
ctms. Largüra 47 e 36 fundos.

Trata-se à Rua Conselheiro :Ma
fra na 35 - liesta cidade.

Schimidt
eleitoral

"
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TEDis Clube, atraente noitada pugilishca, 'constante
centendas entre os melhores esmurradores locais"

ingressos já /�e encontram à venda.
O� «cestinhas» brasileírcs conquístóf«:1m ontem a quarta vitoria nas Ohmpí�das de

Londres, ao abaterem a s eleçãe do Canadá por 57 x 35" Os' canadenses eram

considerados os melhnres encestadores depois dos norte-americanos.

_____,----------------------------------------------------------------------------

Dia no Lira10 de Agosto,

"

. .

sensacrunars

Os

-

de

José Francisco Steiner
brasileiro Geraldo iie Oliveira, con-

. "
� José Carlos Steiner

,

siderado favorito na prova de sal-
TI. d ' M. Atherino

inl I 'f" 50 I
reo 010

to tríp o, c assrncou-se em . ugar, N'u 1 d
O d f' Ah

.

. mac la o

ven.�e?()l" a prova. 01 A. . aman,

I A referida campanha encerrar-se"'"
da SuecIa: I á no dia 14 do corrente. As listas de

, x x � a.•Iesões acham-se na Rário GuaruJá.
DESCLASSIFICADA GERTRUDES

e na Joalheria" Müller..
MORG

... , � . . . . .. . ,"
..

=r PAULO, .FONSECA EM 206 LUGAR
Londres, 4 (D. P.) - A atleta

brasileira Gertrudes Morg foi des

classif'icadâ no salto à distância,

i

DireÇão de PEDRO PAULO MACHADO

Figueirense x· Paula Ramos· em preparalmS-1íara
o graúde duelo· de

. domingo próximo
Figueirense e Paula Ramos estão estádio da rua Boeaiuva, iniciando Ante-ontem a equipe ensaiou no seus preparativos, com um rigoroso

dando grande importância à peleja o certame citadino de futebol pro-' gramado do Ipiranga, enfrentándo treino físico e conjuntivo.
que domingo próximo disputarão no _.fissional. . .. '1'.,0 "onze" do Imprensa Oficial. O O Figueirense também não se des-.

: rnatch-treino agradou a quantos es- cuidou do preparo do seu esquadrão.
--------------�--�---------------

tiveram presentes, havendo venci- Ontem, sob as ordens do técnico Pa

do o campeão de 47, pelo escore 'de raná, os alvi-negros treinaram riu-

5 x 1. rante duas horas, demonstrando to

Hoje, à tarde, 110 campo da F. C. dos os "players" ótima disposição
a equipe tricolor encerrará os para a luta.

Noticias de Londres
_ QD

Londres,3 - o Brasil

Classifi-,. Londres, 3 - É a seguinte a
D.,

cado na chave 2 das provas de contagem, ao fim do quarto dia,
-----------------------------------------

r-egatas, enfrentará a França e a. da cornpetição olímpica: j VencedorJS da certame nac lonal deBeJ.gica nas elimi_nabórias de, �ar-'r�}, ' :,
co a 2 sem patrão, na. proxima j 1° E. Unidps 246 pontos vote,-bol lem' '-DtenO as c'�rí'i\casquinta-feira, e, na chave 4, dis- 2° Suécia 83 pontos I II ft. .

putará a prova de barco a 2 com :�o Turquia 5/1 pontos . Antes do jogo masculino, as equi- a façanha anterior, sagraram-se
patrão com a Argentina nesse 40 França 49 pontos I
mesmo (lia. 50 Hungria 36 pontos pes femininas carioca e pau lista de campeãs brasileiras de voleibol, der-

Londres, 3 - O corredor de 60 Australia 33 pontos voleibol, também, disputaram, em rotando as paulistas pela contagem
'fundo, .T. Mikaelson, da

.

Suécia, 7° Italia 27 pontos partida decisiva, o título máximo de de 2 a O.
conquistou o 1° lugar na prova de 8° Dinamarca 25 pon tos sua categoria. A. s cariocas repetindo
10.000 metros com o novo recor- 8° Filandia ', 25 pontos
de olímpico de 40'3".

.

9° Suiça .. :..... 24 rpontos
e Os ,prime.i-r..os quatro colocodos 100 Holanda .' 23 pontos
quebraram o "recor'd" anter-ior. 11° Noruega 21 pontos
Londres, 3 - "T. O. G. Grut. da 12° Áustria 20 pontos

Sueca, praticamente garantiu pa- 13° G. Bretanha 18 pontos
r1! si o titulo máximo do moderno HO Bélgica ,15 pon tos
pentatlon, vencendo a quarta lio 'I'checoslovaq. .. 15 pontos
prova, que foi a natação, em 4m,

I
15° Peru 11 pon Los

,17. 16° Jamaica 1.0 pontos
Londres, 3 - A França obteve, 17° Panamá .' 13 pontos

o primeiro lugar na prova de bar-}. 18° Canadá . . . . . . .. 6 pontos
co á vela, tendo a Bélgica conquís- J 19° ·Ceilão

'

5 pontos
tado o 2° e osBstados Unidos, o' 20° Brasif 2 pontos
3° lugar. 21° Espanha 1 ponto

e Alfredo Motta destacaram-se como
pois ficou em vigéssimo primeiro
lugar, com cinco metros e doze' cen

tímetros.

U '1'HJUNFO DO BASQUETE BRA- AMÉRICO EXTREARÁ FRENTE, AO
�TLETRO R6BRE O INGLÊS AVAí

Ao que nos informou a direção
técnica do Bocaíuva, foi contratado
e deverá ser lançado contra o Avai,
no embate do dia 15, o centro-avan
te América, que há alguns anos mi

litou no Figueirense e no Avaí.
O reaparecimento do excelente

LONDHES, 3 (Dr) - A, equipe
invicta elo. Brasil obteve outro ex

r,l'essivo triunfo no torneio ol ím

pico de cestobol, ao esmagar a re

presentação ela Grã-Br·elanha, nas

eliminatórias elo grupo "A", ontem

pela manhã, pela aIla contagem de

76 a 11. Demonstrando um aIlo

padrão de jogo e exibindo-se de

maneira espeLacular, os brasileiros

não deixaram de atacar um minuto

sequer o reduto britânico. Estive

ram na dianteira desde o início

quando Rui Freitas apanhou a bo

-la e investiu contra a cesta, mar

cando o primeiro ponto. No final

do primeiro tempo os .brasí lelros

já estavam com a vitória assegu-:

iada pois venciam jogando melhor

pela contagem de 41 a 7. O rajiidis
simo "f'ive" brasileiro manobrava

com uma formação cerrada, fa

zendo lembrar a das super-torta
lezas voadoras .

nas suas ações de

bombardeio. João Francisco Braz

comandante de ataque está sendo

ansiosamente aguardado pelo mun

do esportivo florianopolitano.
.. x x x

GERALDO DE OLIVEIRA OBTEVE
O 5° LUGAR

o Sweepsteke de doming:o
Rio, 4 (Agência Nacional) O

I Cr$ 100.000,00, aproxim;éIamen{e.
bilhete de loteria "Sweepstake", de Detalhe pitoresco ,é o fato do gen.
fi milhões de cruzeiros, com o nú- E. Santo Cardoso haver abandonado,
mero correspondente ao cavalo He- sábado último, o comando da Di

liaco, vencedor do G. P. 'Brasil, foi retoria Geral do Ensino do Exército

comprado no Palácio da Guerra en- que 'exercia interinamente, por ter

tre 50 pessôas, figurando desde 'o
,
sido designado comandante da Esco

gen. Ciro Espírito Santo Cardoso, -Ia Militar de Agulhas Negras.
até sargentos. Caberá a cada um

Londres; 4 (U. P.) - O atleta

A Associação dos' Cronistas Es

portivos de Santa' Catarina, tem o

máximo empenho em comunicar

aos senhores Cronistas Esportivos

C,om OS ,paulistas o ce-tro máximo
.

do voleibo I nocional
......,:�.,._�

_, afiradores de distância, tendo Motta

Rio, 4' (V. A.) - No ginásio ,do

CIU-,
cas pela contagem de 2 a 1, aC1Í5an- marcado 16 pontos, enquanto Braz

be Atlético Paulistano, realizou-se do os três' "sets" os seguintes re- marcava 14, Msssenet obteve 11.

domingo o embate decisivo entre sultados : 1° - São Paulo 15 - Ca- Os brasileiros mostraram-se segu
cariocas e paulistas. para a con- riocas 9; 29 � Caiocas 15 - São rissimos nos, lances livres, ernho
quista do título máximo do, cam- Paulo 10; 3° - São Paulo 15 - Ca- ra a maiür parte do jogo se desen
peonato brasileiro de voleibol. iocas 11. Com este esultado os pau- volvesse debaixo do próprio goal

Os paulistas venceram os cario- listas sagraram-se campeões brasi- defendido pelos britânicos e com

leiros, masculino, de voleibol. o mínimo de faltas.
Com ·essa. grande vitória a e{ILli-

Cenvecaçãe

Grande PrêIDio Brasil pe brasileira obleve 16 pts. no gru- desta cidade, assim como aos se

r;o "A", ·e seus integrantes mos- nllOres representantes dos demais

iram-se plenamente confiantes pa- jornais do interior do Estado, que

1'a o próximo jogo que será reali- no dia 6 de agôsto, ás 19 horas, na

zado 4a-feira contra o Canadá, As séde da F. C. D., fará realizar uma

àuas equipes :formaram da se- ! reun�ão, afim-de serem tratados os

guinte maneira: - BRASIL': i\llot-1
segUIntes �ssnn�os: �

d..'- a) Dlscllssao e aprovaçao os
ta, Evora, OlIveIra, DIas, Marson,. E t t t
li m'

.

S
.

II' B . A II
�s a u os;

;re 19nalll, orcll1e 1, raz, ze- b) Eleição e posse 'da diretoria
vedo e Freitas. INGLATEHRA: efetiva.
W'esLon, Hunt, Legog, Finaaly, I c) Assuntos diversos.
Price, Daviv, Legrere, l\orris, Co-:

_

Fpolis, 2 de agôsfo de 1948.
le e MeI(eenan.

'

I A Diretoria

'GRANDE PR:ru\11O BRASIL
Instituido em 1933, pelo Jockey

ülub Brasileiro, o Grande Prêmio

Brasil, prova máxima do turfe su.la
mericano, a partir daquele ano foi

vencido pelos seguintes corredores:'

\933 - Mossoró.
1934 - Misuri.
1935 - Sarg.ento.
1936 - tullingham.
1937 - Heliulll,

1938 - Pêndulo.
1939 -, Six Avril.
1940 - TemeI.
1941 - Polux.
1942 - Latero.
1943 - Albatroz.

\
1944 - Albatroz.
1945 - Filon.

1946 - Miron.
1947 - HeJiaco.
1948 - Heliaco.

! CAMPANHA «QUIN�E
DE A60STO» ,

"CAMPANHA 15 DE AGôSTO"
O programa esportivo da Rádio

Guarujá, que obedece à direção do

nosso colega Acy Cabral Teive, está

promovendo uma sensacional cam

panha denominada "15 DE AGóS

TO" - cuja finalidade é angariar
fundos para a construçâo da cancha

do Taubaté E. C.

Afé agora subscreverani as listas

de adesões, as se_guintes pessoas e

firmas: .,

Eduardo Horn & Cia,

Dr. Osmar Cunha

Carioni & Irmão
Flávio P. Galluff
Joalheria' Galluff

Joaquim Neves

Elói Estruve
Raul Wendhausen
Reinaldo Wendhausen
Norberto Wittetz
Helmuth Dobner

Ivany A. dos Santos

José Meiréles
.

José Brito

Mauricio Ahi, Saab
Adernar Passos

Ary Marcelo
Judite WenQhausen

..

Nilza C. Pinto
Afonso Krugger
Nazaré Wagner
Walda Moreira
Lauro Araujo

.

Renato Cabral Teive

Aldo SOlUm

João Carlos Meiréles
Oscar Schroder

Laudjéro Níehur

Osny Pinheiro

Antônio Mery
Heriberto Boeme

José Mafra
•

Hanz Wege
A Ferrari
Lourival da S. Lino

Márfo Machado
Nilo Machado
João Silva

,-,'" ,

_.

Londres, 4 (U. P.) - O brasilej_,
ro Paulo Fonseca classificou-se em

vigéssimo lugar na segunda elimi

natória do primeiro turno na prova

dos 100 metros nado de costa para
homens.

C'A CATARIMEt4Sl
DE TRAN$PÓRTES AtREOS nOA

Se nco!l quereis ficar
De modo ,facil elegal
F, ze1 boje umil in$crição
N(1 ('ledlt(1 Mutuo Predial
. . .. .. . -._.. . .. .. .. .......

"

.H .... lI(4);\� r��RV�·VU:)
<Ã1IIl OB prOar"P611i t111'1 .cd't"·I9'�'"

w ". ... " .. ""t1Ç1tf1 !ler'fOlllll.l!l, �lIft ",p..t

'nta4l1ll1 elD t.mlJllO, .lio RSI,I4M �
'eU.mente 'reI!llEdi!heI.. O c.l"mll4t�
,tGl�•. (r_to .t. IllI'!'orllJilelA. I!I� \I>'i'4"i
Ir.;lIIl1icll'l' CUI In�fv'41!1�3 deb,J .. A-if
� eDfermlcla,j!N./ O f!.3l',fl('llI ��..

<,te.AI ii", n<l_�'U IIIH'lItakl ttt.. til'''il
lo 11. A.1IiIlblilllt6rfiG.•1Ii. úlÍlild.. ""1li4
�'_'lltfl-"�#l" -tI dn:nl.�t� "4'lt���M '\1fA:

.Glllt., lUI ltlltll> i)_4",t'fio u.. �....
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LIRA TÊNIS CLUB - DIA' 7 - SÁBADO - "SOIRÉE" DA CHAMPANGNE - FESTA ARTISTICAMENTE ORGANIZADA PELOS TENISTAS DE FPOLIS

SERVIDA POR SENHORITAS DE NOSSA SOCIEDADE QQE SE APRESENTARÃO RICAMENTE FANTASIADAS - SALÃO BELAMENTE ORNAMENTADO
FESTAS: HOLANDESAS, BAIANAS HÚNGARA - GIGANAS LERÃO SUA SORTE - PARA CADA MESA UMA "CHAMPAGNE" - ABRILHANTARÁ A FES

TA A "ORQUESTRA JUVENIL" COM NÚMEROS ESCOLHIDOS - "SHOW" - BAILADOS - RAINHADA FESTA - PRÊMIOS - AS MESAS COMPRADAS

TERÃO DIREITO A UM CARTÃO PARA UMA CHAMPAGNE - NA JOALHERIA MORITZ JÁ ESTÃO Á VENDA AS MESAS PARA TÃO GRANDE FESTA
- PREÇO, CRS 60,00 - SOLICITA-SE AOS SRS. SÓCIOS -QUE JÁ RESERVARAM SUAS MESAS A FINEZA DE RETIRÁ-LAS ATÉ s-. FEIRA>- A "SOIRÉE"

TERÁ INíCIO ÁS 21 HORAS.

Curja Metropolitana

o TESOURO
Da ínstrução está ao aleanee

de todos. Dá esse tesouro ao' teu
amigo analfabeto, levando-o a um

curso de alfabetização no Grupo
Escalar São José, na .l!}seola Indus,
trial de Florianópolis ou na Cate
dral Metropolitana.

........ -,.

•..reune som ..• acabamento ••

solidez... no piano perfeito!
Além de váríos'rnodêlos paraÇ
pronta entrega", êste maravi
lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano de

pagamento a longo prazo!

Sctiwartzmann
São Paulo

Av. Ipiranga� 714 - Tel. 4·1478

Rio de Janeiru
Av. RiõBranco, 257·A�Tel. 32·7522

REPRESENTANTE
para Sànta

KNOT
Catarina

S/A
CX. 134 - Tel. KNOT

Florianópolis
............ ,,'. .

'

..

Muitas felicidades pelo naseímea

to de seu filhinho I

Mas, não esqueça, que o melhcr

presente para o seu "P1MPOLHO�
é uma, caderneta do CRl!:DITO
-MUTUO PREDIAL.
. .. . . .. .. .. .. . .. ..

..

LEIAM A REVISTA

tO. VALE DO ITAJAI

Festejos comemorativos do 76-' aniversá
rio de fundacão,. - Convite aos a,�sociado�

A Diretoria do Clube 12 de Agosto terá a honra e o prazer de con

tar com 'a preseuç a dos seus associados e suas Exmas. Farnilíns no

baile de gala a realizar-se em a noite do dia 14 de Agosto proxírno,
em comemoração á passagem do 76° aniversário de sua fundação,

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

sociedade, e o de 22 para a festa infantil, constando de numeres va-

riados,
.

O jantar será mediante inscrição, a conlar do dia 1° a 10, data do
encerramen Lo, a Cl'$50,00 por pessóa e terá inicio ás 20 horas. (Traje
Passeio). -.

O baile ás 22 horas. (Traje Riger Casaca, Smokim ou Samer),
A festa "infantí l das 16 as 20 horas. •

Secretaria, em Florianópolis, 27 de julho de 1948
Elpid,io Fragoso Secretário Geral. '

___ o

. LOJA DAS CaSEMIRftS
Especializada em artigos para

bomens

Drs. NUNES VARELA e ANTENOR

TAVARES

Advogados
Causa cíveis comerciais, naturalí

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

Escritório: Rua Trajano, n. 33, l0

andar '1

Florianópolis

I Casa no centro
I Vende-se uma, para resi
: dencia.
Escritório Iint:�biliárit> A.

L. Alves. "\!'�':"
Rua DeoddtH,
UHEVROLET -

LUXO 1942
DE

5" CONGRESSO EUCARISTICO
NACIOANL

I
Na qualidade de Presidente da

Comissão Arquidiocesana do 50
Congresso Eucaristíco Nacional a I
'todos os fieis e demais interessados I
que o mesmo .sa realizará de 28 a

-----------_:__-----------------__;_---�-------

31 de Outubro do corrente ano, na CLUDE DOZE DE 1'�GfISTO����. de Pôrto Alegre, Rio Grande
.'

.

'
"

J.l u '

Outrossim, comunico as facilida
des de viagem; entre outras, as for
necidas pela Empreza 'Purismo,
Pontual-Machado-Bensauds S. A.,
com quatr,a tipo de perigrinação
a) uma Aérea, em aviões especiais,
a partir do Maranhão, escalando em

,-iodos os Estados; b) uma em navio,
especialmente fretado, e conduziu
do exclusivamente peregrinos ; c)
nma terrestre, prosseguindo de

São Pàulo em confortaveis "oní

bus", através do Paraná e Santa
Catarina; d) outra terrestre, partin
do do Rio de Janeiro, pelo trem

internacional, diretamente a Pôrto

Alegre.
São essas, as viagens obedecendo

ao tipo peregrinação. Regl·siros d:,e Dl·plomasEvidentemente, poderão os fieis
'

proferir 'Outros meios ao seu alcan TRATÁ-SE de registros de diplomas, registros de professores, e

ce, com viagem de auto, onibus, todo em qualquer assunto referente ao ensino em geral, livre ou ofi-

aviação, etc., na certeza de 'que o cíal,
'

.nosso Estado, e em particular a BUREAU UNIVERSITARIO

Arquidiocese não deixarão de se Direção de Dr. Pedro Olavo de Menezes. - Av. Alte. Barros 11 -

fazer representar naquela 'parada 10 andar. Cx. Postal 3932 - Rio de Janeiro,

de Fé e demonstração de amor a
,------'-------

Nosso Senhor Sacramentado.

Fpnlis, 1, de Março de 1948

COnego Frederico Hobold - Presí
.dente da C. A.

II C A P I T A L A R II
Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes

dendo mais outros beneficios de carater assistencial.

Representante em Florianópolis:
PEDRO NUNES

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)

pessoais, conce-

REDUZAi;A,
(;ORDU'RA
POr Um NovoMétodo
Ao atender às Eatrêlas de Cinema de

Hollywood, um médico descobriu um

método seguro e rápido de remover o

excesso de feis gordura. Comece a per

der pêso na primeira semanal e muitos

quilos ao mês. Baste tomar 2, past.ilhx s

3 veses por dia. li:ste novo método, cha
mado Fo�ode, traz nova vitalida

de, saúde e energia como, também uma.

aparência atraente. ao dissolver a gor

dura. V. não só se sentirá como parecerá
,JO anos mais jovem. Não é neceseário
fazer regime alimentar, nem usar drogas
drâabicas ou praticar exercí�ios em excesso.

Atúa ajudando a natureza, For:rnode
reduz a gordura de um modo ga.rantido
como v, deseja, Peça For:rnode. hoie
mesmo, em qualquer farmácia. A nossa

garantia é a. sua. maior proteção. ,...

Vende-se de 4 portas em, eX(l,é-...

lentes condições, côr verde (duas
tonalidades), equipado com ótí
mo rádio "Delco", faróis de ne- s,

hlina, farolete lateral, ventilador e

forrado com palhinha americana.

Preço - ICr$ 55.000,00. Tratar á
rua Bocaiuva 1, diáriamente até

ás fi horas.

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

inicial de Cr$ Iu.oo apenas.
ClONAIS

Participação nos lucros MANTEM

CASA MISCELANEA dístrt
buidora do. Rádio. R.";:C. A
Victor. Válvula. c Diaco••
Rua Ccnaelberro Mafra

VENDE-SE
Vende-se finíssima sala de jam.

tal' em estilo Renascença', inteira
mente trabalhada a mão e ainda
não usada: Tratar à rua Saldanha
Marinho, 16. c •

1 ' .

TINTURARIA ,
S6 a "CRUZEIRO"

dentes, 44:
Tira-

PASTA DENTAL
ROBINSON

Revisia do Paraná para o Sul ,do BraSll
Intercâmbio Cultural

Economico Financeiro IPublicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios.
CAIXA POST�L, 775 --: CURITIBA

E'GUA' PERDIDA
De um pasto, no Saco dos Limões, fugiu ante-ontem, cêdo, uma

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

Dá-se gratificação.

BOM NEGOCIO
p,ara quem possue de Cr$ lO.OOO,OÓ até Cr$ 100.aOO,oo renda
certa de 10'/. ao ano com recebimento de iuros mensais,

Informações nesta redação.

---------------- _:_ _=_ :l.l.\i,, _

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

PARA HOMENS
ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA-

I
,_......."'.'-....

, .. '""."......''''-:'��'':;::'.�:'�'�''""'
........� .. -.- -.-.-.- ... , ...."'--, ..- .. ,--'-..-'-----.--

- TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

'I
' - --'---------

..

-�-�

,
-

I • Tudo pelo 'menor preço da praça

'.' rilfiTY I ���;m:�!{i�;�.��e
W�.I TI�A()ENTES �9---;-F·P()LIS.:i� j 'l .1,�- ..

�; LAVA� r8iI�hE R�UPAS
Reforma chopeos.

Profissicna competente'� Serviço rá(4itfo e garantido

PRETO

1"0 00 MARROM
� r HAVANA

Da fabrica ao

EM CROMO
COM SALTO DE
BORBACHA

consumidor Terrenos eID Coqueiros
Vendem-se diversos, com chácara, á beira-mar; diretamente ou

por intermédio' e sob financiamento dos Institutos.
Planta e informações - Rua trajano, 16.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Senador
lI'Aquino

Ivo U-oje no· passado o cODcêrto de'
A DA�A DE HOJE RECORDA- Welma Ricbler�'

NOS QUE:
.

Em brirhante festival promovidd
em 1585, chegou ao Rio São pela Juventude Católica de .Flor ia

Domingos, a caravela de João Ta- nópolís, em benefício de sua sec-

ção de assistência social, real izou-
vares, para ajustar paz com o ca- se terça feira última, cêrca das
cique Ph-agihe e fundar uma ci da- 20 horas, nos amplos salões do

de, que se Lornou Paraíba, e hoje veterano Clube Doze de Agósto, G

João Pessàa; e
gr-ande cohcêrto da exímia pia-
nisLa catarinense Velma a Rich-

.

_ em 1591, Jorge de Alhuquer- Ler, uma elas mais lídimas expres
que Coelho, cedeu a Diego Melo de sões da música nacional, e 'que no

Caslro, uma sesmaria, fundando- ultimo concurso realizado na Es-
cola Nacional de Música, na Capí-

se nela a Vila de Santa Luzia, pas- tal Federal, entre 265 candidatos,
classificou-se hriln an temente em
10 Iogar, o que conslituiú motivo
de j ustí f'icado jubilo para os seus.

coní.errãneos.
Perante uma numerosíssima e·

seleta assistência, a senhorinha
Velma Rioh.í er, que é formoso ele
men to do nosso mundo' social, en-·

cantou a todos com o desempenha
das numerosas par í.íturas pro-·
gramadas, o que lhe valeu demo

\:0 de Gusmão fez a primeira ex- rados e merecidos aplausos.
peri ência de ascenção aerostática, O concerto. da talentosa

....
e err--

em Lisbàa, portugal; can L-adora pianista contou com o-

_ em 1795, em Recif.e, Pernam- concurso do QninteLo de mús icas
se.lecionadas. integrado por Yolan-'

buco, nasceu Caetano Maria LOi)eS da Grilo, Werner Scheidemantel,
Gama, depois Visconde de 'Maram- Lilian Santana, Mário Cesar Lou

guape, que foi Prflsidente de Ala- reiro e Mauro Fausto Gil, e com

o Quarteto de músicas clássicas;
gôas ; composto de Neusa Maria RíCJhter,.
_ em 1808, no Rio Pardo, Rio ao piano, Emílio Il.ila Silva Junior,

Grande do Sul, nasceu João Pro- Mário Cesar Lareiro e Mauro Faus-'
to Gil.
Velma Rich ter, uma promisso

ra esperança e uma futura glória'
nacional da música, executou ma

gisLralmente ao piano, lindas com-'

posições de &.humann" Vi llas-Lo->
hos, Debussy, Ohopin.! Lizt, Bach
e Beethoven.
Ontem mesmo Velrr.a Richter

regressou ao Rio. onde cursa com

brilhantismo, o Conservatório Na-'
cional de Música, e daqui faze-
mos sinceros voteis de grande su

cesso nos seus estudos.

NQ uso das atribuições que rile:"
são conferidas pelos Estatutos so

ciais, convoco os srs. Associados ..

em pleno. góso ·de seus direitos,
para a sessão .de Assembléia Ge
ral Extraordinaria a realizar-se
em . primeira convocação ás 1&
horas em s'eguLda co.nvocaçã,o. ás··
17 horas, do dia 7 do corrente" em
nossa séde so.eial, á Rua Trajan'o -

13 - sobrado nesta cidade.
o.RDE,M DO DIA

Muito breve, as incansáv·es da- L - Deliberar sobre a conve-'

mas que batalham continuamente niencia de Fundação. da Federa-·
ção do Comércio do Estado de'
Santa Catarina e sobre a partici
paçã·o deste Sindicato em tal ini- ..

ciaLi va'
2. _: Discussão e aprovação do.·

ante-'proje,t-o de EstaLutos da Fe-
deração do Comércio do Estado de'
Santa Catarina, a ser fundada;

3. - Eleger, si t.amada Lal deli
beração, dois dele.g·ados para re

presentaçã,o deste Sindiüato no'

Ag'uardemos as ·noites festivas Con�elho de Representantes da·

que tanLo suces,So' têm alcançado mesma.

entre nós!.
Florianópolis, 3 de agosto de 1948 •.

--FRE�DO�=��
Henrique Pongetti, em "Cara ou corôa", d'O Globo, 'comen

tou, ha dias, o caso do contrabando ou da exportação de pinhão
I

para a Argentina. O jornalista carioca, em seus comentários,
inspirou-se nos telegramas daqui passados pela U. D. N., segun
do se lê das referências que a êles faz. Interessante, entretanto,
é que o sr. Pongetti fala nas den(tneias da U. D. N. paranaense!
Assim, por exemplo:

"E que de quando em quando releia a denúncia telegráfica
da_U. D. N. do Paraná ... " "A denúncia da U. D. N. paranaense
é arrabalera e poderia figurar no repertório de Ugo der Carril =

Quieremos sacarles los pinones!" E, finalment�: "O sr. João
José de Souza Cabral, líder da bancada da U. D. N. na Assem

bléia Legislativa do Paraná fez muito bem de avisar (> sr. Pre
sidente da República."

Pelo. que 'tudo indica e considerand'o o acima exposto, ()

sr. 'Wanderley Junior andou escrevendo outras cartas ...
I GUILHERME TAL

sande, em '1611, a formar a povoa

ção de N. S: da Conceição, onde

hoje esLá a cidade de Alagóas ;
_ em 1MO, foi repelido um ata-

que dos holandeses, à Olinda, pe
los Capitães João Soares de Albu-

quer-que e Brás Soares;
_ em 1709, Bartolomeu Louren-

picio Menna Barrelo, Barão de São

Gabriél;
_ em 1827, na cidade de Ala-

góas, nasceu o Marechal Manoel

Deodoro da Fonseca, que foi Pro

clamador e Presidente da Repú
hli a, vindo a falecer no Rio de Ja-

neiro, em 23 Qe Agósto de '1892;
_ em 1892, o Deputada José

ClemenLe P.ereira, nascido em 17

de Dezembro de 1787 e falecido

em 10 de Março de 185/l, foi no

meado, interinamente, Ministro da

Guerra, no Brasil;
_ em 1835, nasceu Gaspar da

Silva Martins, que veiu a falecer

em 23 de Julho de 1901;
_ em 1865, os paraguaios inva

diram Urug'uaiana, no Rio Grande
do Sul, e foram cercados por tro

pas brasileiras;
- em 1868, deu-se a rendição

dos restos da guarnição de Humai

tá, que se tinham refugiado em

Isla-Poi, no Chaco, Paraguai;
- em 1872, em São Paulo, nas

ceu o famoso cientista Dr. Oswal
do Gonçalves Cruz, que faleceu em

11 d e Fevereiro de 1917;
- em 1883, faleceu o Conselhei

ro Antônio Pereira Barreto Pedro-
so, que veiu a ser Presidente da

Bahia�
em 1920, foi fundado o Insti

tuto HisLórico do Rio Grande do
Sul.

André Nilo Tadasco

Municipal
proposta de reforma da estrutura administrativa e reaju,tamen
to de t:encimentos do funcionalismo. - Também os salários
dos ar erários - Presente o Prefeito. - Moção de aplausos

ao sr. Tolentino de Carvalho.

,.. A
'

vaDIara

No edifício da Prefeitura Munici
pal, reiniciou os sçus trabalhos, na

sessão de ante-ontem, a Câmara

Municipal de Florianópolis, cujos
trabalhos estiveram sob a presi

dênci� do sr. Batista Pereira.

halho da Comissão que organizou
o Código ele Posturas, declarando,
com referêncía ao r�ajustamento
do seu funcionalismo que não

houve interê.sses pessoais nêsse
trabalho que virá melhor pagar

À sessão compareceu o sr. dr. aos servidores do Município, sa

AdallJ.erLo Tolentino de Carvalho, lientando, também, que as realiza
Prefeito da Capí tal, que tomou as

sento ao lado do sr. Presidente.

A figura do senador 1vo d'Aqui
no é, presentemente, uma das que
se projetam no cenário político do
país, como uni dos valores exponen
ciais de sua geração de homens pú
blicos. CultUI'U jurídica, invejável,
professor de Direito Constitucional
e tribuno de recursos extraordiná
rios, eloquente e cintilante, o líder
da maioria, no Senado da Hcpúbli
ca, é um vulto que honra e ilustra,
sobremodo, a representação parla ..

mentar de sua terra.

Longa folha de serviços pres
tados ao Estado, com dedicação
exemplar e brilho inexcedível, fize
rum-no impor-se às simpatias e à
admiração geral dos seus coestadu
anos, o c1}le explica a 'sua eleição em

pleito. memoravel, por uma larga
maioria de sufraglos, para a Cons

titui�Jte Federal de 1946, compondo
a vitoriosa chapa do P. S. D.
No Senado., a sua atuação de

orientador da bancada majoritária
lhe tem valido sempre crescenté
prestígio pessoal, ao mesmo tempo
que lhe assinala uma posição de
.relêvo incontestável nos quadros po
líticos nacionais. O desassombro de
suas atitudes, a firmeza de suas con

vicções, a sua lealdade aos funda
mentos democráticos da nova Carta
Constitucional, sâo alguns dos tra

ços de sua fisionomia moral através
dós quais 'a sua individualidade se

revela ao respeito e à estima de to

da a Nação.
A data de hoje é a 'do seu aniver

sário natalício, tã'o grata aos séus
familiares e íntimos, como a quan
tos o prezam na função de homem

público, em que colabora eficiente c

honrosamente na propulsão da na

cionalidade aos destinos históricos
que a elas estão assinalados.
Aos inúmeros .cumprimentos e às

excepcionais homenagens que lhe
serão prestadas por motivo da data,
ajuntamos as felicitações d'''O Esta
do".

Locomotivas para a
Central do Brasil
Rio,4 (A. N.) - o cargueiro norte

americano "Delro�", chegado à
Guanabara procedente de Nova

Yorque, trouxe entre sua carga 13
locomotivas Diesel :élétricas, sen

do 12 de 1.500 cavalos de fôrça cada

uma, eom truke de quatro rodas e
I

peso de 26 toneladas, e uma de ínil
cavalos de fôrça com as mesmas

característica. Essas locomotivas
são destinadas à Central do Brasil

que as 'vai colocar no trâfego fer�
roviário entre ruo, Sã'o Paulo e Be
lo Horizonte.

Feira Mexicana
para que os abrigados no Educan

dário Catarinense ou os filhos dos

Lázaros, tenham a assistênj:lia ne

nessaria - vão oferecer ao nosso

público, mais uma de suas admi
ráveis festas beneficentes, qual
seja a de agora, a FEIRA MEXI
CANA!

SERViÇO DE
METEOROLOGIA
Previsão do Tempo, até 14 horas

do dia 5:
Tempo: Instavel, sujeito a chu-

vas;

Temperatura: Em declinio;
VenLos: Variáveis, moderados;
Temperaturas extremas de hoje"

foram:

.'

Máxima '1/1,8 Mínima 9,0.

Sindicalo do Uomér
cio Atacadista de
Florianópolis

Assembléia Geral
Extraordinária

çes propostas em várias indicações
serão àtendidas dentro das possi
bilidades í'inancei ras do Município.
Finalizando o seu discurso, ref'e

rindo-se à melhoria dos salários do

operariado, velha aspiração dos
srs. vereadores, que lhes melhorará
as' condições de vida, declarando
chegar, dentro em breve, um png'e

ra administrativa e reajustarnen- nheiro do SAPS que estudará o as

to dos vencimentos do runcionalis- sunto.

J110"l11unicipal, cujo aumento, no O Tea�ro'Municipal - declarou
COIl ente ano, monta em Cr$ .. c.. S eVCI'a ,,' - ,

.' .

i
., -, . - sal a, e nao demorará,

10.000,00, copia do ato que detcr-· porque não é obra L
. . _ . .

' sun uosa, e
minou major-açao no salário drs sim de c lt t d

•
,

, • •

í " U ura, .es an o tambem
operarias de obras que trabalham em "ias dó' 01'

-
.

'

•

'V S uçao, os parques in-
com a Prefeitura e balanço das f'aní.ís.
despesas nos mêses. de maio e ju
nho últimos.

MOÇÃO DE APLAUSOS
O primeiro orador a falar foi o

:.ider da maioria, sr. João B. Bon
nassis, que manifestou a sua satis
fação em ver, na primeira sessão
desse nova fase dos trabalhos, o sr.

dr. Tolentino de Carvalho, Prefeito
da Capital, que, em assim agindo
põe em relêvo o seu interêsse em

colaborar com o Poder Legislati
vo. Ressaltou o orador a uniã� de
vista entre os dois Poderes na so

lução dos problemas, afirmando
que a linha de conduta de sua ban

cada, até aquí, tem, sido de deixar
de lado o inLerêsse político partí
dário..Disse, também, da adminis
tração do atílal Prefeito, que, em

atendendo as indicações apresenta
das, dá segura certeza de colabora

ção de ambos os Poderes, em be
nefício da coletetividade. Depo.is
de pôr em 'yvidência o trabalho de
S. Excia., que bem o provam os

projetos lidos à hora do expedien
te, requerem inserção em ata de mo

ção de aplausos a s. excia.
Em votação, o. sr. Gercino Silva,

líder da minoria, declarou que não

há razões para que modifique a

maneira de .conduta de sua banca

da, que é de colaborar como a

maio.ria, reafirmando. -os seus pro

pósito de bem servir à coletividade.
Congratulou-se . .'com o Presidente
da Casa pelo conforto que vem. de
dotar a Câmara, cc1ncluindo por
aprovar a moção de aplausos ao

sr. Prefeito da Capital, proposta
pelo líder da maioria.

O sr. dr. Tolentíno de Carvalho,
:prefeito da Capital, proferiu, após,

palavras de agradefimento à mo- i.-----------..---
ção de que fóra alvo, declarando E
os seus' propósitos de' continuar a conomize adquirindo
trabalhar com o Legislativo Muni- títulos da Uniã o America-
cipal em prol da coletividade. 11,ea- d Cfjrmou o seu desejo de.estar sempre ,na e apitalização S.A.
em contáto com os srs. vereadores

.

para que ambos os P.oder.es possam! P d f'
r

ara as pessoas e lna
rea Izar alg'o de l�enefício. à Capi- paladar Café Otto é
tal, e sua populaçao, ElogIO o tra- I .em par.

Aberta a sessão, o livro de cha

mada acusou o campa recimento
de 13 srs. vereadores, sendo lida
volumosa matér-ia do expediente,
da qual há a salientar a seguinte:
oficío do sr. Prefeito encaminhan
do projeto de reforma da estrutu-

As palavras do ilustre Prefeito,
que são de dar conhecimento de

solução a problemas venti lados pe
la Câmara, na última sessão legis
lativa, ·dizem, não há dúvida, do

interêsse com que s. excia. vem

administrando o Município da Ca

pil.al, atendendo às sugestões apre
sentadas pelos represe� tantes do

povo, o que vem evidenciar os pro
pósilos de ambos os P-oder-es em,
unidos e sem cór política, Iraha
lhar pelos intel'esses cal e Livos.
As últimas palavras do sr. To

lentino de Carvalho fóram r,Dcebi
das com gerais aplausos.

VOTO DE PESAR
A Casa aprovou requerimenLo de

voto de pesar pelo falecimento, an

te-ontem" em Tijucas, do vereador
Atílio Campos Filho, requerimento
esse do líder dá maioria. O sr. Os
,'aldo Machado, em nome do P. S.
D., manifestou-se favoravel à ho-
menagem.

A seguir, o sr. Presidente encer

rou a sessão convocando outra pa
l'a o dia imediato,·à mesma hora.

Br.Mendes de Arauio
Deu-mos o prazer de sua visita,

ontem, o sr. ds. Mendes de Araujo,
abalizado clínico e especialista em

molestias do estômago, intestinos,
hemorroidas ·e varizes e que che
gou a esta capital ,ante-ontem.
O dr. Mendes de Araujo, que pro

cede de Curitiba., p�rmaneeerá
entre nós durante vinte dias.
Somos-lhe gr.atos pela visita.

I NUNC� EXISTIU IGUf:1L

PARA

E C Z

F E R I O'AS,
E M Á S,

INFlAMAÇOES,'
C O C E I R A S,
fRIE RAS

. I

ESPINHAS, ETC ..
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