
Hio, ("L ::\,) --,\rim de melhor I
nqui latar as necessidades rios mo-Iradnrcs rlo� mor-ros, o ChefE' elo
Go vórno. grncral Ellrico Dulra, Idando ui-oseg uiment o i.t campa
nha rias lavelas, esteve ontem na I
Favela Jacarezinho, razenrio-se I

accmpauhar elo prc í'c ilc do Dis-I
lri lo Federal, gr-n cral )fendes de I
Xl ora is e de outras autoridades. O IPr-esirleul.e ria República percor
reu drmorarlaml:'nle, túdas -ns ins
tulações rio ,Cenlro Social que ali
funciona, podendo constatar os
melhoramentos i nl roduz.idcs pela
Prefeitura, Apesar do inesperado
da visita foi observado pelo Che
í'e rio aO\'C1'110 perf'eita organiza
ção nos diversos cousultórius ali
cxislenl es, bem como no Iaquíta
rio, secretaria etc.
Ao �e despedir, o Presidente

Dut.ra fOÍ saudado por n umerosos

moradores daqur-le mOITO. Agra-
doce,u �m nome rio, Presidente da

Faz anos hoje o sr. dr. José Boabaid, ilustre Presidente da ASSClll-Repúhlica n pt-ef'eito i\l.e,ndes,?e, "o .' o." ",. ., ....
' •.• E'?lIOl'a,is. que acentuou a rti sposição bIela Legislativa, Il� exer CICIO do .cal 00 ,�le Governa�o,t do st�cto.do Ch e í'e cio Governo em mciho- Homem de partido, com apreciável folha de serviços ao P. S. D., cm

nu a sí
í

uação ele acomodação dos cujas fileiras ocupa de há muito uma posição de incontestável prestigio,
11101'arloy(!s d� ra;'elas e que sob

o SJ'. rir. José Boabaid foi, já por dilas sessões legislativas, por seus i lus-
Slla urí entaçâo Ja se estava pl'O- •.

J' I
'

cessando o IurneeIrne nl.o de luz e, tres pares de bancada elevado ao posto de Pl'eSl�ente do .CgIS ativo CH-

agua para bodas as ravelas apro-I tarinense. E nesse pôsto a sua conduta nunca deIXOU de ser a de um 110-
vcitáveis. fione_lllindo, disse () go- mern público que possue de par com uma consciência politica bem adver
vcr-nudor Illl. cidade que os mora- tida sôbre as responsabilidades do. mandato, urna admirável acuidade
do�'e;.: rios .1010r1'OS n,�o d.elvel.:la,�1 no trato das questões que dizem respeito ii bôa sequência dos trabalhos,deixar menrar o movimen o l11S1-

"

dioso quo f'lpll1f'Tllos maldosos �)I'O- naquela Casa.
curam inf'i lí.r'ar entre os Favela- Havendo o sr. governador Arlerba l Ramos ela Silva solicitado licença,
dos I' qu e (I govôrno r-stava C1l111- coube ao sr. deputado José Boahaid, por fôrça do seu cargo no Legisla
pr i nrlo O seu dE'vp.r e :pl'omoven(�o, tivo, assumir a chefia do 'Executivo, onde vem confirmando, honrosa--lhes () hem ,('�t<1r mor-al e malq'13!' '" , ,

e ;'Il\'idnrlllll 1'�J'III'\!OS IJ<lI'a u rha- mente, as qualidudcs que lhe tcm va lirio a confiança de seus corruligio-
Jlci;�ár o� J1' I�'ro....;, nl'el'eeenrl-n me- nários em particular e dos seus eocstaduanos em ge1':1.1.
Ihol'rs condições de vida paJ'a os A cultura quc possue, <lHa UIll espíritu público tIl' ampla prujeção,
seus mOI·adores.

que 0 inspir�' no alto cargo cm que, como substituto do Governacior Ji-

D I I cendado" se, Gonduz coui tôd3'.dígnidadc e brilho pessoal.
ra ecen O pro . k sua vida pública, ql�er antes cte Sl]a atuação como político, quer

Otolo Rel-.
a serviço de seu partido; tem sido lIma verdadeira consagração ao belU-

li D estar é ao progresso social de nossa gente. Dai as simpatias gerais em

Hio, (A. :.\i.) - Faleceu nrsLa meio cias quais foi escolhido pelos seus colegas de baneada para a Pre
capital o prol'essol' Otelo ele �()nza sidência da Assembléia e a c!)nfiança cOlil quc torJos o acompanhaiaJll,
Rr.is. rigüJ'a dest acadn rio magislA- numa airosa espectativa, ao ter de 'assumir as responsabilidades do Ctll'-l'Ío nacional. Calednil ico do rnsti-

S'
,

h 't" I,go em que o sr. governador Aderbal Ramos da liva V1l1 a digm 'icam oluto ele Educação e do Colégio
llcclro TI, esereveIJ nJ)I'as de gran- o mandato, de governo.

"

"-

ele valor, abrang'enrlo Cem'as de A tlata que transcorre é, pois, uma nova oportunidade a que s. eXil.

l11últil)la na(llreza, como Geog'J'a- receba os reitera0os ,testemunbos de aprêço, não só de amigos e correU
Jia e História, Filologia e Mate-

gionários, mas de todos quantos têm visto a maneira superior e edificanmática, Lingllas mndcl'nas r Ciên-
te como o ilibado Presidente da Assembléia Legislativa do Estado vema cias �alllnLÍs.
orientando os negócios estaduais. Numerosas e muito merecidàs serão
as homeagens a serem prestadas ho.je a s. excia., por motivo de seu ani
versário e a elas nos associamos, com sinceridade> forl1iulando os nossos

votos pela felicirlade pessoal do eminente coestaduaIfo.
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o presidente Outra
e as favelas '

Ia Assembléia Legislativa
teleqrama de

da Ciimara
Um solidariediuie à bandada do PSD,

Municipal de Brusque.:-: Voto de
pezar. _:_ Outras notas: '

vindo

Na sessão de ontem, tendo cm

'Vista a necessidade dos serviços da

Assembléia e do que lhe foi pro

posto, o sr. Presidente fez as se

guintes designações:
HELAÇÃO DAS COMISSõES COM
,OS HESPECTIVOS SECRETÁH.IOS

lQ Comissão ele Constituição, Le

gislação 'e Justiça - Estes de Melo
Lentz.
2" Comissão de Finanças. Orça

-mento c' contas do Estado .r; Maura

Maria da Costa.
3Q - Comissão Cle Saúde Pública e

Assistência Social -- Aily Gomes

'Mendonça.
43 - Comissão de Viação, Obras

Publicas e Transportes - Dário da

Bosa,
5" - Comissão de Agricultura, In

dústria e Comércio - Isaura Perei-

13" Comissão Permanente - Ge
raldo Gama Sales.
Na hora do Expediente orle ou tem,

foi lido o seguinte telegrama da Câ
mara dos Vereadores de Brusquc:
"Sr. Presidente da Assembléia Le

gislati va Estadual - Florianópolis.
Levo ao conhecimento de V. Exa.

que esta Câmara, em reunião de 5
do. corrente, aprovou, por unanimi

dadc, a proposta do sr. vereador Vi
cc-Presidente José da Costa Mir-an

da, solidarl zando-sc com os repre
sentantes cio Partido Sócia I Demo
crático e de outros que continuam
fielmente nas respectivas comissões,
honrando assim o mandato que o

povo catarinense lhes confiou. Sau

dações cordiais. (ass.) Guilherme
Henaux, Presidente".
Pinto de Arruda - P. S, D. - Fa-

ra Xavier. 101l justificando o seu requerimento
6a - Comissão de Educação e Cul- de inscrsão na ata dos serviços do

tnra - Nazaré Costa. dia de um voto de profundo pesar
79. -' Comissão de Minas, Terras pelo falecimento, na Alemanha, de

Públicas e Estâncias Hídro-Mine- S. Exa. Bevma, 'Sr. Paroco de São
raís - Geraldo Gama Sales. Joaquim ela Costa ela Serra c do

83 - Comissão de Negócios e

con-I ilustre presidente ele honra da
tas Municipais - .Zoraide Boabaid. União Democrática Nacional daqne

, ga _ Comissão .de Petição, Esta- Je município. há pouco também Ia

tistica, Divisão Civil e Fixação de t ler-Ido.
Fôrça - Geraldo Gama Sales. • Ós 51'S, deputados .loáo .J�S(;, dn
li)" - Comissão de H�dação de U. D. No e Braz Alves, do P. T. R.,

...
Leis - Dário da Rosa. em os seus nomc"s e nos,rle seus parti-
l1Q Comissão de Leis Sup]emen- dos apoiaram as homenagens pE'di

'iares à Constituição - Geraldo Ga-l das.
ma Sales. Nada mais havendo a tratar, o sr,

123 - Comissão de Estatuto dos Presidente encerrori a sessão, mar
Funcionários Públicos - Ester de cando outra para a segunda-feira às
Melo Lentz. mesmas J10ras.

-'leis' pesos e duas medidas
Hio, 5 (V. A.) - EIll sua edição de ontem, "O Radical" publica

seguinte nota:

"Assanhou-se a imprensa udenista com a presença do general Euri
co Gaspar Dutra I)a solenidade da instalação da nova s'éde do Partido
Social Democrático e não faltou quem visse nessa atitude do presidente
da República Hill ato partidário, incompatível ,com as altas funções de
'Primeiro magistrado. Desprezou-se a sábia .lição de eminente mestre

americano, citado, muito a propósito, pelo chefe do P. S. D., demonstran
do ser o candidato elelto o mais conspicuo líder do partido a {fue perten
ce, tudo pelo fato de estar em vigor Ulll acôrdo partidário, então ameaça
do de desaparecer, segundo a vesga hermenêutica do udenismo desespe
�arlo. No entanto. como ficou delllonstrado à saciedade, nada havia que
impedisse a presença do chefe da Nação naquela solenidade, nem isso
implicava num ato partidário capaz de comprometer a ppsição do emi-
nente general Eurico Gaspar Dutra.

,

Valeu a lição ministrada aos ráhulas da "etel'na vigilância" e disso
faz prova o fato de terem sido convidados, para tomar parte na c,onl'en

ção da U. D. N., a realizar-se dentro de poucos dias, os governadol'es
por ela eleitos. Teremos, nessa reunião, entre outros, os srs. Otavio 1\1an
"gabeira, Milton Campos, Carlos Lindberg, Osvaldo Trigueiro, Hocha
Furtado, etc.
., Não partirá de nós recriminação ao convite feito pela direção na

cional da U. D. N. aos seus governadores, muito embora se possa fúcr
uma restrição a êle, no que diz respeito ao afastamento dos convidacios
ele suas funções. Se o presidente da República, para aceder ao convite
do P. S. D., nada mais fez além de tomar o carro presidencial e dirigir
se ao local da solenidarle e isso fora do expediente, os governadores
terão de abandonar o exercício do scu cargo, a fim de comparecerem ao

conclave cio se�1 partido. Deixarão a séde cio seu govêrno, viajarão natu

ralmente, em avião e por conta dos cofres do Estado, demorando-se na

cidade maravilhosa pelo tempo que durar a convenção.
Mesmo assim, apesar dessa diferença, não fazemos critica mais agu-

11a ao caso. O que estranhamos profundamente, é qúe a imprensa urlenis
ta não leve aos céus do Brasil os mesmos protestos, agravarlos pela cir
cunstancia acima :apontada. Tudo está certo e se algunia coisa errada
-existe, a respolls'abi1ídade deve ser do p, S. D., '

,

E aí cstá um .e.xellljJ]o de conio é facíl lidar com dois pe130S ,e duas
,.meclidas,"

Os russos cedem ••.

Berlim, 6 (V. A.) - Os tUSSOS,
ineslp,eI'adam(�nle, sOllcl'del'a:m em
aliviaI' seu bloqnt'io' rinanceiro
dos s'eLol'es oci,uentais de BCÍ'lim,
enquanlo e bloqnf'io do ll'í\Jego
continua inlcl'J'olllpido somente pe
laS' centenas' de a\'iões ocide'ntais
que transpol'lam 'viYeres.
A de'cisão soyjét.ica de descon

gelar os fundos alemães ociden
tais, cOllg'plal(!os nos bancos do se-
101' russo, é consielerada como fa
lo conciliadol', que veio coincidir
com as conversaç,ões das quat ''o
pot{'llcias sõ,])re a cl'ise, t'ealizacla's
em ,\'loscosu.

Inaugurada a séde
de um sindicato
,Rio, fi (A. N.) - IRealizOlHe a

soli'nidade da inauglll'ação da sé
elr> própria do Sindicato dos em

pregndos em Empresas TeIegrá
fica\ Radiotelegráficas e Radiote
leJ'tmicas, rnUelado fundada em
1931 e que congrega associaelos
c1a� refel'idas categol'ias pl'ofis
siollais em lóclo o Brasil. A Cf�ri
l11(lnia foi presidi'da pE'lo Ministro
do Trabalho. senhor �\lol'val1 Dias
de Fi.g'ueireflo, que contou com a

pl'Psença _de allas aLltoridades da
administração e grande número
,ele associados. Falou o senhor A'I
bano Ali es do Matos, presielpl1le
do Sindicato, ag'l.'arlecendo, de im
j)l'oviso, o :MinisLro J\fonan de
Fi?,lleieeclo.

DR. JOSE' B,OAB ID

A bôa a,dverlência ..

Vem dá unimimiditde ',dos vereadores de Brusque um �xemplo da
melhor compreensão democrática: num telegrama lido ontem, em ple
nário, na A'ssembléia Legislativa do Estado, a Câmara Muncipal de Brus
que, dirigindo-se à Presidência daquela' Casa, comunica que em reunião
de 5 do corrente, os vereadilres brusquenses; entre os quais há três re

presentantes da U. D: N., aprovaram "por unanimidade" um voto de so

lidariedade com os representantes do 'Partido Social Democrático e de
outros partidos na Assembléia Estadual, que continuam fazendo parte I

das respectivas comissões, "honrando assim o mandato que o povo cata-
rinense lhes j;onfiou".

'
,

Como se vê repercute em termos de justa repulsa da opinião pública.
através de suas express�es mais autorizadas, a atitude da bancada udenis
ta na Assembléia Legislativa do Estado, que, por fútil pretexto, abando
nou os trabalhos das comissões, renunciando aos cargos que nelas ocu

pa'va. Nem sel!ia de esperar olltrá interpretação para um gesto de dese
legância política e de sonegação dos deveres assumidos para com o seu

eleitorado pelos deputados estaduais da U. D. N., cuja conduta começa
a receber a reprimenda merecida, em que se solidarizam até os próprios:
l'epresentantes municipais da mesma U. D. N... , Tal é o caso de Brlls
Que" como se depreende do telegrama que foi ontem lido no expediente
do Legislativo do Estado.

Aí está 'um índice bastante fiel da maneíra como se vêm apreciando'
as atitudes da bancada udenista. Como diss�mos, há na Câmara de
Brusque três vereadores udenistas, aos quais, semanalmente, o líder da
minoria da Assembléia Estadual 'costuma: v,isitar. 'Pois nem assim ...

o DOVO presidente da Assembléia' paulistamio Paulo. 6 (A. �.) - Em

ses-I·
L'inco]n Feliciano. Está assim

são rXÍJl'aordinária, realizada esla pl'eenchida a vaga deixada 1wlo SI'.
noite, ['oi eleiLo 1l1:E'siclenlc da. AJ\'al'es Florellcr morlo em flrs-
Assembléia paulisla 'o clellutarlo ',�ast l:(;.

'
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em que vrvia, Como Maritain foi cordânci a entre Berdiaeff e a

a pt'Inoíp io materialista e socialis- verdadeira ortorloxia : é seu con

la milil ante. Pertenceu ao primei- ce ito de sonhecimento. Para Ber-

1'0 grupo de marxistas' russos, que
cliaeff o conhecimento "é uma gno

iria ter a repercussão mundial a se mísl.íca que não requer a luz da

que estamos assistindo. Déste mo- razão humana". Para a Igreja es

do conhecia o marxismo desde a sa concepção não lem fundamento

sua origem histórica. e é até mesmo contraditória.

EntreLanto, levado, pelo seu não- icste é o resumo da concepção
conformismo procurou uma nova católica da vida em Ber-dieff.

escala de valores e encontrou a
Mas vejamos como Helen Is-

wolsky nos. leva fi conhecer de
mística russa na doutrina de So-
lovieíf, que' pode ser considerado perto, o homem 'lotai, não apenas

o precursor do renascímanto hu- nas suas especulações doutriná

manista cristão' do nosso tempo. rias "e filosóficas, mas no seu h1.1-
Solovieff que foi órdoxo mas' os homens, conduzindo-nos até

que se converteu ao catolícísmo, Clamar}, na Fi-ança, onde Berdiaeff

dei'ende uma concepção social ba- construira seu pequeno paraízo :

soada no pr incipio do Deus-Ho- da incárnação da Verdade e da

rnem como centro da antropolo- Deus; isto faz surgir o problema
gia cristâ : dêste modo a essência .iustiça de Cri sto, na "ida da hu

divina é corporificada na huma- manidade, na cultuta humana e

idade e em cada membro. na sociedade humana. A idéia de

"Berdiaeff, conforme continua Deus-Humaní.darla . como essência
da Crístandade, está ainda pouco

Helen Iswolsky,
.

desenvolveu sua desenvolvida, no pensamento oci-
própr-ia doutrina sô:bre lin.has se- denlal cristão;' é um iJl'odulo ori
melhanl es. Escreve : "Assim co- ginal do pensamento critão russo,
mo em Jesus Cristo, o Deus-Ho- no qual a filosofia cristã é com-

111em, ocorreu uma incarnação in- manismo e, nas suas relações' com
divídual de Deus no homem, da "Nicolas Berdiaeff . recebia seus
mesma forma ocorrerá na hurna- a'osamigos domigos e seus "á
nidarie urna coletiva incarnação
de Deus. Deus-Humanidade é a

vontade" lembravam uma -reuníão

eoutinuação da incarnação de em alguma casa de campo, no pró-
preendida como a filosofia de' prio coração da Bússia. Sentavam0-

Deus-Humanidade, como cristoló- I10S em tôrno duma grande mesa da sigo mesmo, ern voz alta, como- se
gica." sale d�' janta.r, que dava para uma

":iJas o que é essencial, para re-
seus pensamentos manassem sob

termos em mente a respeito do ele- fila de limeiras, as quais, .quando os olhos da gente, como uma tor

mento social de sua 'doutr-ina é,
enfloradas enchiam o,jadim com o I'ente vag'arosa e infinda, No en

que como Soloviefí', Ber,diaeJ'f 'ba- seu doce perfume. A gente se esque- tanfo não era o egotisla convenci
seia seu ensinamento social sôbre cia das feias construções snburba-
a allll'O'I}olo,g'I'a Cl']'o[i'. O honleul f b' f

do que só escuta a convel'sa pró-
v " • nas e das á rIcas ulllacentas, para

para êle não é um ser comun de l,ria. Sempre nos juntava às suas samenLo de que o' gato pudesse-
lá do muro do jardirl1. Dalguma for-

carne e sangue, com simples ape-
ma esperava-se \'er' ias infindos tri- t'slJr'f'ulações, intcJ:r,ogando;llos, di- perder-se, enchia o grande 1'i1óso-'

tHes fisicos e, renexos. ]� um sér I
..

d
.

0" Lro eSC1J 1'0 de pânico., .

'"

transcendente, ha'bitado pela l'1:'in-, gais russos, com suas hastes madu� nê'lll' O-DOS a mD ' � 011, -

dade � é o simile de :Dens. K neste ras acenando ao vento...
" tahdo atE:'nlamc:inh� o' quo' _líilhamos E css,p espÍI;.ilo' ilustre qltt> C0111-

conceito de antropolog'ia crisrã, "Serviam-se à mesa tôda a espé- a' dizer".
'

I preendia a "iria em tôdas as suas'

'Berdia,eff proclama a' dignidade e '''Êste conlínub fluxo de convcl'-jlllodálidades, de-sde as mais excelsas
valõr único da pessoa humana e

cia de dç,liciosos bolos e tortas fei-

seu caráter sagl'ado.", tos em casa, pois a mulher e a cu- sação era como un)a, conversa de 10rmas de t,eolog'ia e míslica atti o-

Esta Iparticulari'dade de a�pecto nhada d'e Berdiheff eram entendidas mesa, continuada de domingo à 311101' aO.5eu no.tável gato persa

da obra de Ber,diaeH Cem sua, ori- donas de casa, dividindo o tempo domingo. Compareciam a ela llll-j acaba de desapareceI' do lIi lindo Jí

gem no, humanismo e misticismo entre especulações filosóficas e mis- merosos e hablluais \iisJlan-tes. sico. 'Rle partiu para a Pálria d.e1'ini
russos, em qu� o lhomem .é. "d_eifi- térios da culinária. As chícaras de Muitas vêzes as opiniões mais an- !,lva e como membro do Corpo Mís-
cado" ;por mela de sua ,fllraçao a , " . .

"

Deus, é transfigurado pela 'divina I cha eram dum tamanho partIcular- tag'omcas se ouviam em tOl'no da- tico 1,\ está na Igreja h·iunfante,.
Luz, {lama .Cristo foi. tra�s;figura- �ment.e grande, e as enchíamos mUi-I quela mesa. Mas essas opiniões nUI1- convivendO' com' os familiares de
do no Monte Talbo!'. Este e o pon- Las vezes enquanto nos entretínha- ca se chocavam. Nosso anfitrião ti- Deus e ollvhido faêe a, facfj',Aque
;�U�I� ��tfg���iamai�u��a a���xi�: Inos numa ,�mável con."ers,a. Quan- n�la o raro dom de manter a harrrio- 1e Mestce, 'Cuja, 'd�lltL'ina," êl� pro

da consepçã'o católica da graça. do o crepusculo deSCIa sobre os rlla enll'e os convidados. Estive e c!amOll dÍanle dos l1on,1ens na ter-

Há entretanto um ponto ,<ie dis- subúrbios de París, Berdiáeff sen- rmúlas vezes presente a discussões ra:

BERDIAEFF - o MISTICO RUSSO
RECORDANDO

O desaparecimento do grande
humanista russo, Nicolas Berrí iaeíf',
pouco foi comentado entre nós.
'(Esse fautor extraordinário do con-

ceíto personalísta da educação,
'pereceu fisicamente como Lodos
os homens, levado pela ação ine
xorável do I e1111) 0, mas seu espí
rito permanece entre nós pela
sua obia, marcando nitidamonte
ca-ta homem que dela SI' aproxí
ma.
Procur-amo, co lhe i- aleuns da-'

dos hiJ:rliog'rwficos de Bf'I'dil!teff e

encont ramo-los no livro -rl c Helen
, Tswo lsky "Antes que a uo i l e che
gasse". Deixemos que Sua conter.
ránta o apresente aos leitores des
ta coluna :

"Berdiaeff era um homem ':lé
60 anos, de estatura mediana e

largos ombros, com 1]ma cabeça
nobremen te equi líhrada, sempre
com um ar de desafio, embora
houvesse algo de cativante e dI'
muito amigável no seu sorriso bo
.nachãn, Seu cabelo, que usava
comprido e sua barba curta de
ponla, .erarn negros com raras es
trias grisabhas. Tiniha brilhantes
olhos castonhos '. sua tez clara e

lábios bem vermelhos denuncia
vam típico meridional russo."
"Berdiaeff viera de Kiev e per

tencia a uma velha Jamilia de
proprtetáiios da classe média.
Mas sua avó f'ôra francesa uma
condessa de Choiseul, e deI; de-
via ter herdado o espirito ágil e

alegre, que most!'ava nos seus me
nores gestos. Falava francês, flu
entemente, caberlal que o ajudou
de maneira consiLlerável, nas re-

lac.:ÕBs com os intelecLuais' fran-
ce��es." , ,

:", "Se,ll avô; que fôra governador
gel,àl (]e Kiev e um' reacionário
completo, �ra conhecido pelo seu

ta,mperaméllto coléri1Co; seus mé
todos de repressão', eram dl'ásti
cos, e diretos."
"Quando Berdiaeflf que ei'a de

gênio es.quenLadiço, se 11)0s[ra\,a
,demasiado veemente, sua mulher
lembrava�bbe: "-Repare, Nicolas,
você está falando como seu avô ..
Era o bastanLe para fazê-lo conter
se, pois detestava fundamente ii
violência e não tolerava a tirania
militar.";, '

J3erdiaeff leve uma juventude
inqllieta. Desdé cedo" senLia-se
de�djt()so, l'evoltado, não se COI1-
í'Glrmando com a ordel}1 de valores

Bem me lembro que, um dia a bôca ao teu ouvido,
Entrecortada :1 voz, trêmula de emoção,
Eu te disse, com medo, o que tinha -escondido,

Meu tesouro de dôr, dentro do coração.

Enquanto" frase a frase, escutava o ruído

Das frases, com o- cair das folhas pelo chão,
,Tinhas o olhar no meu mergulhado, embebido,
E a mão a tiritar, gelada, em minha mão.

Passou-se o tempo e, com ele, a esperança depois.

Hoje, o passado que detestas e eu venero,

E uma vaga lembrança ignota de nós dois.

E .a mim, que a aspiração tivéra a ser feliz,
Como premio, ficou-me o muito que te quero,

Que é a saudade melhor do muito que te quis.
OLEGÁRIO MARIANO

,

Lava-se à cabecclra da mrsa!
canelo Iurnaça do ciga rrinno
fumava continuamente e nós

lan- que noutr-a ,eparte Leriam Ievadó a;

amargas observações ou mesmo w

argumentos violentos. Mas Ber

diaeff era tão cordial para com

seus visitantes e' sabia tão bem no-

que

nliecer a causa de sua- ansiedade::

nos

sentavamos ao longo da mesma e

ficávamos a ouvir a conversa em

polgan le do dono da, casa. Ber

diaeff possuía um 'dom especial:
los de bom humor que a paz reina-

va, mesmo quando
mais con troversos

os' assuntos:

eram debal.i-nunca deixava de desenvolver suas

icléias filosóficas. O maior acon

tecimento social-político e o me

nor falo, da vida cotidiana oí'ere-
"As vezes, porém, interrompia:

êle de súbito nossa conversa, le--

dos".

ciam a limento para a sua medita

ção. Sua conversa não em o que

usualmente se chama conversação:
era como se falasse sõztenho con-

vantava-se, corria pata a portá,
deixando seu charuto, ínacabadç a

arder no cinzeiro; seu' belo rosto-

exprimia interésse e até mesmo a11-

si d ade. .. Mas aprendemos' a co-

significava que o adorado e ex

lremecÍdo gata., um grande gato>
1)erSa cinzento, escapulira ela sala:
e se dirig'ia para o jardim. O pen-

Ma1'j.a"G..
, Faraco

Conforme haviam combil1ado, o noivado deveria 'ser'
curto, pois Carlos pretendia pa�'tir para :Sàb Faulo e não,
dispunha de muito tenipo. Era casar-se e, imediatamente,.
encetar a viagem.

O grande ,rlia chegou Olüra ve_z! A igreja estava literal
"mente tomada pelo povo, pois a curiosidade era enorme�
não pelos noivos e sim pela resp.osta que Carlos iria daI'!

A cel'imôn{a começou. Após os rituais de praxe, diri-'
gindo-se, à noiva, perguntou o padre: Rosalina Neves da
Cunha, aceita a Carlos de Oliveira Arruda como seu legi
timo espôso, por sua livre e expontânea vontade?

Sim, respondeu Rosalina.
E dirigindo-se ao noivo: Carlos ,de Oliveira Arrnda,.

aceita a Hosalina Neves Cunha, por sua livre e expontânea.
vontade, como Sua legitima espôsa? Carlos quedou-se mu-'

do por uns segundos enquanto um sorriso bailava em seu�

lábios como que aotegozal1do a re!>posta ilegativa que iria

dar, mas ,rle repente sentiu que algo lhe comprimia as:

costas e passando a mão. por traz sentiu a presença de 11l1t

revolver!
Receando., talvez" que algo de grave lhe acontecesse,

não teve outra alterl!!ativa e baixinho, quasi num J11urmú-'
rio, respondfu: Sim.

/

Termin;lda a cerimônia religiosa foram à Pretoria on

de já os aguardava o Juiz para celebl'ar o ato civil, o que"
foi feito rapidarí'le'nte e apenas na' pl'esença das testemu

nhas.

De lá, então, já casados, dirigiram-se para a casa da

noiva onde- os cO'llVid,ados aguardavam o. casal.

Foi aí que o pai da noiva, entrando em cena outra

vez chamou-o a parte e lhe disse: Meu caro geilro, CO])]!)
,

m
você sabe HosaTina é minha filha única e tudo o que e,

possuo n�ste Inundo. Quero amigavelmente preveni-lo que'

não tente abandoná-la, pois se tal coisa acontecer, po,rl�
ficar certo, ,matá-Io-ei".

Relembrando tudo isso e vendo Carlos, Rosalina' e

quatro filhos, 'éll não podia deixar de sorrir.

\

Onte�, 'passando pelà Praça 15, vi de relance um

gran.de amig'o meu, 'o Carlos. Ia' êle acompanhado da es-

lPôsa e de quatro fmios.
'

Ao vê-lo, imediatamente, um soúis.o aflo'rou-mc a.os:'

'lábIos, pois relembrei tôda a história que' precedeu, ao seu

(!asamento e, em vista disso, não pud'c deix:ar de sOl'dr-l '

"Conheci Carlos em mil novecentos e trinta e oito, nt1l-,
ma cidade do interior. Como morávà:m'Os no meS!11'Q) hotel
fizemos logo amizade. Tipo atlétiC0, bastante, simpát�co., <es

merava-se o mais passiveI na sUa \"€s�:jl11en:ta.. -A,1én1J disso
Carlos possuia U111 belo carro :e el'a ,d0no de 'úmà 'tegular
fortuna. 'Encontrava, pretendentes a v0Últa,de, ma'S êle sem

pre me çlizia qu� p' casamento :líài'l'à s'ido' ifei:tc'J para os

trouxas e não para úm boêmic'J 'C(')r'iw e}�.
Dilacerar os corações das jo.vens e'ta 'o. seu esporte

preferido. Fingia-se apaixonado e d�pois, Sem motivo !ll
gUIl1, terminava' o namôro!
,Mas Uill dia, contt,à a, expectativa geral, Carlos noivou!
H,ouve uma transformação completa no 'rapaz, pois já'

nâ'o mais passava as noites fóra de casa e nem queria sa"

heI' mais das farras!
Parecia mesmo disposto a enfrentar o casamento.

Depois de alguns meses de noivado, chegou o grande
dia.

A igreja, tô.rla illlmi�ada e enfeitada com flôres, apre
'sentava um aspécto soberbo! Elvira, no seu vestido de
noiva, parecia uma Santa I Estava verdadeiramente des
'lumbrante!

Carlos, por sua vez, 'irrepreensivell1lente trajado, so

bressaia-se dentre os presentes.
Iniciou-se a cerimônia. O sacerdote, após as prelimi

nares, dirigindo-se à n9iva, perguntQu: Elvira dos Santos
Pacheco, aceita, por sua livre e expont;1nea vontade, a

Carlo� de Oliveira Arruda, como seu legitimo espôso? Sim,
respondeu Elvira com voz quasi sumi,da.

Em seguiria, dirigindo-sç ao noivo, inquiriu: Carlos de
.oliveira Arruda, aceita, por sua !iYl'e 'expontânea vontade,
� Alvira- dos Santos Pacheco, como sua legitim aespôsa?

o casamento de_ (;arlos
Conto de ARE.�O JúNIOH

Carlos, após alguns segundos de m'editação respondeu �e
eamente: Não.

Enquanto umi' exclamação percorría tôda a igreja, El
"ira, chocada com, o sucedido, ealÍ.a ,rlesmaiada nos bra'ços
de seu padrinho.

Aproveitando-se da C0l1fusã0 ,do momento, Carlos rle

sapareceu._
Fui para o hotel onde esperava encontrá-lo, porém o

gerente me avisou que êle já tinha estado lá e que saira le

vando coIisigo a bagagem.
,Com o d'ecorrer do tempo os comentários foram di

minuindo, até que ,desapareceram por completo.
Fiz o possivel para descobrir o seu paradeiro, mas foi

tudo em vão. Tinh'a quasi' certeza de que Carlos jamais
volveria. Uma tarde, porém, ao regressar ao hotel, encon

,tJ'ei-o sentado a mesa, jantando.
- Você por aqui, Carlos?

:ê". eu precisava tratar de uns negoclos importan
tes e fui o�rigado 'a vir, mas a ,minha estada nesta cidade

será a mais ''Curta possivel.
Os 'dias se foram passando e CarlQs resolveu não mais

ir-se embora. Com a sua chegada alguns comentários sur

giram, mas meu amigo não se mostrava na.rla impressio
nado. Continuava levando a mesma vida boêmia e desre

grada de antes do noivado. Namorar continuava ainda

sendo o seu esporte predileto. E assim, por mais de um

ano. Carlos continuou vivendo.

Eis que quando menos se esperava, como uma bomba,
estourou a noticia: Carlos havia noiva,do novamente!

Os pais de Rosalina, a nova noiva, não viam com bons

olhos o noivado, mas a menina não queria saber de c;onse

lhos e nã� dava ouvidos ás razões apresentadas por êles.

Queria casar-se com Carlos e não admitia a intromissão de

quem quer que fosse!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



3'

lMINISTERIO Clube Doze' de Agosto
DA MARINHA Jantar comemorativo do 70- aniversariO

11110 colorido.
5° - BlIck JOlles - Ti mlVIac Coy _':'_...,...,�----------------------------- com:

e Haymond Hatton - em:
/

I
Deullis MOORE.

l'1�E��s����� ���a�AeD����as. t l\lissa de primeiro anive�sário !:) 4°, �OOI�ti�:l���Õ��O:WiS mis-
Censura até lO ano�.

I I
terioso ,dos sedados:

Preços: -c Cr$ 3,00 e 2,.00. • de a�eçimenlo M�RÂVI�HOc,Sp�'1�.i�SCAR�D�•.�,,[,,�,..H ITZ - Hoje às 4.30 e 7,30 horas
u .

1° - Cinelallllia ,lornal - Nacio-
,h Família Eduardo Horn fará celebrar no l�rôximo .Hã 12 tio Co1'-' ..WiUlaln Fori'ê�t. '!�..[ ;i

nal. 1=ente, às 7, horas no altar do Sagrado,Coraçã.o de Jesus da Catedral 31) e 4° episõdios. 0,"'1
2° -,- José Luiz .Ti,nenez - Alicia Metropolitana, missa pelo etern.o descanço de sua ahlla. No Prograula:

rlc, Philips e Carmen Molina, na ma- Aproveita do ensejo para convida!' todos os seus pa!'ellÍes e amigos .Filme .Iornal _ Nac. Imp. Fil�
gistral produção dos estúdios mexi- do extinto a comparecer a este ato de piedade cristã, a todos o preito de mes. ;':��'. canos, distriburda pela Colúmbia sua imorredoura gratidão. '

Preços: Cr$ 4,00 e 3,00.
Pictlll'es:

IlT.Ip. 10 a nos.
SÃO FRANCISCO DE ASSIS ODEON � Hoje às 2 horas
A impressionante histõrÍa do

_ Matinpe Elegante _

"Pobrezinho de Assis", narrada em 10) _ Uma histõl'ia que é um

meios os luxuosos ambientes do sé-
pelho r,eal da própria vida:

clll� XIII, CLÁUDIA E DAVID"

30 - Huth Nelson

EDITAL

FAZEM ANOS 'HOm� 'Capitania dos Portos do
Estado de Santa Catarina- o sr, cap. Orion Pia li" dis

tinto oficial· da Polícia Mi l.ita I'

com invejável folha de serviços
J.H'pslados àquela corporação;
-o' sr. dr. Júlio Tietzmnnn, ad"

vogado rnil itanle, e e lemcnto de 1. De ordem rio f;; I', Capitão cios

JJJ:ojeçi'io na sociedade de Bru�. Pertos dêste Estado. í'aço saber

"que; a quem interessai' possa, que se

- a exma. sra, d, Coi-a de, Oli- acham abertas nesta Heparlição,
·'\-c.ira SanLo�, virtuosa espósa do da presente dala ao dia quatro de

110SS0 pr-ezado conterrànon I'arm. setembro vindouro, as insor ições
.Eduardo Santos, proprietário da para os exames a se realízarern de
-oonceituada Farmácia Moderna. pr-imeiro a qu inse de setembro

- a exma. srã. d. Calarina próximo vindouro, para CONFE-
,,'(}allolli Bayer, veneranda geníto- HENTE DE CARGA, MESTRE DE

. z-a do brilhanLe advogado dr, João ]>EQl;Eí�A ÇABO'l'AGEM, PRfiVIE[

.Baver Filho; no E SlWGNDO CONDUTOR i\1A-
- a gentil e graciosa senhor-i- QGINlf-iTA, PRIMEIRO' E f-iEGUi'í-

.nha Mar ia Barr'eir-ns, compelenLe e DO CONOG'l'OR MOTORr�TA,
"dedicada professora do Grupo Es- CONTRA iVIlJ;STRJi:, PR,A'l'rco,
colar Lauro Müllel', delicado ador- I"HATICAN'.L'E DE rn,A'J'JCO" AR
no da nossa sociedade e Jí lha di- HAIS, PATR ..\{) DE PESCA, ATA
.Jeta do erudito pror, Barreiros 1<'i- LAIADOH, MESTHJ<3 AMADOR e

.Jho, Sec!'elúrio do Govêrno do Es- CO!\'[)PTOR MO'l'OlUSTA AMADOR,
.tado, e de sua digna conserto, d. 2, Também poder-ão se Jnscre-

. Altamír-» F. Barreiros; I ver nas Delegacias de São Fl'an-
-

,- o sr, Nazareno Sima�, elo al- cisco do !:iul e J lajai, c prestar o

to comér-cín loca I e renomado, des- respectivo. exame, excetuando-se

.l!ortisLa; I (d rle CONFERRiY1'E DE C.'\TWA
- a graciosa sr ta. Ana-Mar-ia J

I,� MESTRE DE PE()CI<3;\L\ CABO-
Lins, aplicada aluna' (to Colpg io 'l"AGEM.

-Coração de Jesus e dileta filha' do 3. Par-a melhores ésclarecimen-
'S1'. Zanzibar Lins e �Ie d. !-;Lelina 1 os S(lbl'e' (l assunto -cm apreço, DS

I

San f'orri Lins; Interessados deverão procurar a

os interessantes meninos Capitania dos Portos e suas Dele-
Erasmo 'e fu.co, filhos cio saudoso gucias.
cOJ'l'eligionúrio Bruno SIJOganicz; CapiLania dDS POI'tO'=' do Esta-

.

- a gentil senhorinha LucÍ Cae� do ele Sla, Catarina, el11 F10l'ianó
;Iano, aplicada aluna do Inslituto polis, 4 cle Ag'ôslo de 19'\8,

',(le .b;ducaçã.o Dias Velho; ;\,(>lsolI do Livrarnenl.o Coul,i-
- o Sr. de. E,l1ea� Vasconoelos nhu- - J!:scri(ul':ll'Ío da Classe

EXERCICIQ DE 1948

"O, - Secretário.,fIe Queiroz, Rngenlieiro Civil resi
denle na Laguna;
- o (Ji:::tinl.o jovem Cl'lio �\jclle

:-zes d'Aq'uino', aux, (II' escritório ria
Cia 1'('xaco, filho da exma. \'\'a.

.Florinda M, d'Aquino;
- a g'cnlil srta, Nilza-Helella, :fi

'lba do Sl'. ArquimE'rles Milton ;';il- H1T% - Hoje às 2 horas
1° - O esporte CIlI llIarha - �a

cional.
2° 1\HNHA

"a, !'iscaI rio Al'maZem ela SLandarL
Dil.

•••••0 •••••• '� ••• '. A:VIIGA A FORMIGA
�:t::NMO ,H rA ! - Desenho.

Â ultima creação em refri- 3° - NOITE DE FESTA - Short

�e{4nte é Q Guaraná KNOT lllusical.
.EM G�RRAFAS GRANDES 4° C.;'ES DE GUEHHA - Dese-

Prelerindo-o
st;ompa'n,ha.ndo

está
a moda,.

!Novo Da,io�'escola
-brasileiro

Rio, 6 (V. A.) - Pl'oceclenle da
Ale,manha e rebocado pelo "l\oord
HoHand", chegal'�nlOjt', entl'e se
Le e nove horas da manobã o na
\'io-escola "(:ruanabara ", 'l'ecém
adquirido pela Marinha ele GuelTa.,
da Armacla Alemã.

ANTÓNIO DE PADUA PE�
REInA E SENHORA
parlicipam aos seus pa

_1'.entes '(l às pessoas de su&s
!1�eJações o nasciment:o de
,s.un tilIJa Rosa Jl!la?'ia, ocor
,r,ido 110 dia 3 dêste.

l<'lol'ianópolis, 4 .de ag-ôs
Lo de 1948.

e Vanessa
B)'own - em:

E L·N O R Â

Censura L[VHE,

Preços: Cr!i; 4,80 e 3,00.
I{OXY - Hoje às 4,30 e 7,30 horas

1° - O esporte em marcha - Na
cional.
2° - Butch Jenkins c peter Law

ford - em:

MEU l.RMÁO FALA COM

CAVALOS

Quem perdeu?
.

Foi encontrada, onlem, no jar.duTI "Olheira Belo", uma IlI\'a dr,
pelica, que, .1 eJisDoôição d(' quem
.a pel'deu, S{" acha lla gerência des
La rol 11 a..

'SERVIÇO DE
;METEOROLOGIA

l'm filme extranho como O pró-Previsão (1'0 Tempo, a,té 11 110-
prio título, .. 'mas humano, honito e{'as do dia 7:

TPDljlO Lsl,íve'l, sujeito a chuyas
€ []'ovoada�;

Tempera llll'.a � Em declínio;
Ven[os: Do quadrante sul, fres

cos;
'I'(,l'lperalu1'a" e:�c.l,l',emas de ho

.ir fo,:lm:
J\iLhiJiIH 11,5, i\lJojma 7,0.

amável.
3° - Buck .Tones - Tim :NIac Coy

e Haymoncl Hatton - el11:

CENTAUROS VINGADORES
4° - Continuação do empolgante

seriado:

A ARANHA NEGRA
Censura até 14 anos,

Preços: Cr� 4,00 e 3,00.

com:

James l\(ASON - um dos maiores

artistas da atualidade - Robert
CARROL e John FRELAND .

- Um filme tão impressionante
que jamais será esquecido,
2°) - A grande realizaçâo de

FIUTZ LANG:
O VAMPIRO DE DUSSELDORF

t com:

Peter LORRE - no seu rnnlhor-
.. -.,•••••

1

••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••
'. desempenho.

I A dramatização
..
psicoanifistica ,dOS.

desvaneios br-utais de uma dessas
•

I mentes degener-adas, causa Frequeu-
I te de cruéis atr-ibulações e sof'rirnen

tos de muitos inocentes, vitimas di

retas c inrliretas, ação de um tipa,
de criminosos dos mais temi veis e

nefastos.

I No Programa:

I' .Cinelandia Jornal 77 - Nac. Illl:i!'o
·FIlmes. -

Preços: Cr$ 4,80 e 3,00.
Digorosamente proibido até ta

I·

Conforme temos ·amplamente anunciado, o Clube 12 de Agôsto, em

comemoração ao seu 7(j° aniversário, realizará, dia, 12 do corrente, um

jantar de confraternização. Após o jantar haverá lima' "1101'11. de arte", da
qual participarão, além cio magnifico "Quinteto de musicas seleciona
das", da Orquestra Juvenil de Florianópolis, as srtas. Yolando Leal, Yo
landa Grilo,'Marília Cardoso e as sras. Solou Vieira, Euclides Lopes l\
rir. Leoberto Leal.

Até ontem haviam aderido ao jantar as seguintes pessoas: Solon
Vieira e senhora, Miguel Daux e senhora; dr, Tbiers Fleming e senhora,
Raul Wendhausen, Heinaldo Wendhauscn, dr. Lcoberto Leal e senhora,
Lourival Almeida e filha, Joel Moura e noiva, dr. Madeira Neves, Már-io
Marques Garcia c senhora, dr, Armando Ca lil e senhora, ue. ceI. Lara
Hihas e senhora, José Elias e senhora," Már-io Moura c senhora, Mário

.

. , ,

David Moura e senhora, Osny Ortiga e senhora, Alexandre Evangelista,
Jairo Callado e senhora, Elias. Mansur Elias e senhora, Cícero Couto,
Nilo Laus, Lauro Linhares, José do Vale Pereira, Orlando Filomeno e

senhora, Ida Filomeno Simone, dr. Wílmar Dias e senhora, dr. Antônio
José de Almeida, contra-almirante Antão Alvares Barata, comandante
Alvaro Gonçalves Gomes Filho e �enho!'a, cap. tenente Orlando Braga
Cruzeiro e senhora, Haroldo Brasil da Luz, Edio Ortiga Fedrigo e se

nhora, dr. Agrípa de Castro Faria e senhora, 'Fúlvio Luiz Vieira, Henato
,Hamos da Silva.

As inscriçôes para o jantar encerram-Se dia 10 do corrente:

AVó! MÃE! FILHA! TODAS DEVEM U.SA.R A

(O REGULADOR VIEIRA)
A mulher evita dores:

�'"' ÁLIVIA AS C'óLICA_S UTERINAS
" �" Emprega-se com vantagem pára com-

AV,Ó 1.\1.. bater as ii-regular-idades dã.s funções p,'_
i •

#��.'''�� eiódicas "das s,enho-r�s. :E

élilllUÜ1.
te e re-

b .,...Ti1i gulador dessas funções,

,:�� '��'" FL,UXO 'SEDAT�NA, pela �UJl CODl.-

?ri. liJJJJ.
..

�

�\,=-" ,prov.ada efiçúci�, é ,"llUltO recei.ta.�la. Deve:j..... ..k:,::.t' " I:: ser .usada 'com confiança.
i�i1:t\ ":4� M�f "FLUXO SEDATINA encontra-se �m

toda .parte.
.

(�:7297)
.

_

• " 1.

'Ouç:UTl, diariaJtlel1tê� dars 12 :b 13- horas
ZYO-9 - R.�DIO TUBÁ

"A Voz das Terras de Anita"

Frequência 1530 klcs. - Onda de 196 metros

TUBAR.�O - SANTA CATAH.IN,....

Aéro Clube de Santa Cataria a
Convoco QS srs. membros do Conselho Superior e Diretoria para

se rel�nÍl'em 110 dia 10, tcrça-ifeira, às 19 horas, no salão ,dó 2° andaI', do

prédio sito à Praça 15 de Novembro, afim de resolvcl' assn,ntos de vital

interêsse desta entidade.

Asteróide Aral1tes" Presidente.

COMJ?ANH� D
,_ ACCIDENTES

�os CONTRA
TRABALHO gjDO

Sioe: Soe'A"':

PORTO ��_���
RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.· 68 . I,· ANDAR

,,.'x � POSTAL, 583 • TEI.EFONE 66<0 • TEL�"RAMAS: .PROTECTORA·

!genca Geral pa·ra S ta. Cata roa
Rua Felipe Schmidt. 22 - Sob.

_

Caixa Postal, 69 Tel. "Protectora" FLORIANOPOLIS
....-----.-._. -----........... · ..........._-..........-.-_·........-_w_.............- ...· .......-.·...-.-_-.....

Guia do
Publica relação dos com(lrciantes e industriais com seüs ende

reços.
Cada guia é vendido acompanhado de um mapa rodoviário

Paraná e Santa Catarina.

Redação: Rua P,rude�te de Moraes, n. 628. - Curitiba.

•

CbES COROADOS
Cartazes do dia

-0-

ODEO� - Hoje às 4:)�' e 7% horae-.

- Programa Espetacu lar

.2. GRAl'\1DES FILMES PROIBIDO
ATÉ 18 ANOS

1°) - Um filme espetacular. -

A história real ,de como ocorreu uma

grande hecatombe:

DEÇOIS DE MINHA LUTA,
MEUS CROlES

anos.

IMPERIAL - Hoje às 4'\4 e 7 'I;' hll.
- Programa Colosso '-

10) _. Ascoridia-se o pel'igo eru.

toda a sombra... enquanto o cl'ime

enchia a noite de pavôr:

A MULHER DETETIVE
com:

Bob LIYJNGSTON - Stephane
J3ACHELOR e Richard FRAZER.

MOI'tes e sensações.
2°) - Uma história sensacional

e eletl'Ízal1te, focalizando os mais

surpreendentes dramas crimiliais:
O CRll\'1E DO SÉCULO

com:

Michael BH.OWNE - Stephane
BACHEI�OH e BeUy SHAW.

r

�o _ 4 episó,dios (8 partes), dOo

maior seriado de todos os tempo.s:
MARTE INVADE A TERRA

do

com:

Robei't YOUNG - Dorothy Mae
GUIRE e J01m SUT'I10N.
_- Dois jovens enamorados que

descobriram o segre,do do amôr.

20) - üm dos mais sublimes e

encantadores romance destes últi
mos tempos:

TU VOLTARÁS, QUERIDA
(Teehnicolor)

com:

Maureen O'HAHA - Cornel WIL�
DE - Glenn LANGAN e Hde.
vVALKER.
- O maior desfile de toill etes. � .

41 tra.ies diferentes:
Romance e toecidas .. o

No Pregrama:
'

Jornal da Téla n, 127 - Nac, Imp.
Filmes.

Preços: Cr$ 4,80 e 3,00.
"LIVRE" - Creanças maiores íle'

5 anos poderão entrar.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 0. ESTA ". Sábado 7 ele AgOs'lo �. 1'48

CLUBE DOZE DE AGOST
PROGRAMA PARA O MÊS DE AGôSTO -,- DIA 8 -- DOMINGUEIRA -- DIA 12 s- FElRA __ JANTAR DE CONFRATERNISAÇÃO PELA PASSAGEM
DA DATA, COM NÚMEROS DE CANTO E SHOW ARTíSTICO, OR6ANISAÇÃO DA SENHORINHA LAILA FREYESLEBEN. DIA 14, SÁBADO -- GRANDE
BAILE DE GALA, EM COMEMORAÇÃO DO 76° ANIVERSÁRIO DO CLUBE. DIA 22, DOMINGO __ FESTA INFA�TIL, COM SH�W ARTíSTICO, ORGA-

NISAÇÃO DA SENHORINHA MARIA LUIZA CAMPOS, DAS 15 ÀS 20 HORAS. DIA 28, SABADO - SOIREE.
,

AS DOMINGUEIRAS E SOIRÉES' TERÃO INíCIO ÀS 21 HORAS.

AS INSCRiçõES PARA, O JANTAR DE ,CONFRATERNISAÇÃO, ACHAM-SE ABERTAS, A CONTARDE P, NO BAR DO CLUBE, A CR$ 50,00 CADA
PESSôA·

TECNICOS II
Io ,E, o s i) J ola seu

desenvolvimento

necessita de técnico.

e.m to ias o.

profissões

Livros Técnicos
em geral

, LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - Fpoli.
, Atende pelo Seniço
Reembolso Po .to l.

D Ti LO,GRA FIA
Correspondencla
Comercial

Confere
Diploma

DIREÇAo:
Amélia M Pigozzi

METOOO:

Moderno e Eftcienta

AUA ALVARO DE CAAVALHO, 65
----------------------------�--------------------

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.

r'ARMACIA ESPERANÇA
40 J'arm..�.tJeo !fILO LA.US
Hoje e ••&Ilhl ..ri • li...refertAla

II........el..... e _&rlUlC.tru. - Bo._'..... _ rem.
••riu - Aru... II. ..n-lelt..

1IHir...... ex.'" ....."bcla .. r.co1&aá...........

IOIIPANIIIA ·.üJANCA. DA lAIA
........ I•." - ... :' I" 1.1
Uv.nIOI • DAIIPO.nl

Cifra. do Balanco di 1944,

CAPITAL E RESERVAS
Respon liabilidarte.
Recete
Ativo

Cri 80.90o.606.�0·
Cr$ 5.978�40L755.97
« 67.053.245,30
• 142.176.603.8c

Sinistro. pagoI DOII 61tiID01 10 anal

Re.ponlal:. ilidadee
98.687.816,30

• :16.736,401.306,20

Diretorel.
Dr:rrPamphilo d'Utra Freire de Carv�lho. Dr: Francls:0
de Sã, Ani.io Ma..orra,: Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e JOl6 ·Abreu.

E3crUório Técnico
Cid Roch j A nl,õJral
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs. interessados que,
Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. .. . .

tendo regressado de sua viajem aos
Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doenças

Estados Unidos da América do Nor
dos animais domésticos, 'serão prontamente respondidas pelo Departa-

PRECISA-SE FRAQUEZAS EM GERAL
Tratar fi rua Tiradentes nO 5 V I N H O C R E O S O T A-D O

Tc letcne 1393, «SILVEIRA«

--�-- ,---� .".- _._-----------------

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

RftDIO, TUBA' lYO 9
1530 kilocielos ondas tnédiee de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

Produtos V�tefinaríos

Assegure desde já um

NATAL FARTO E HUZ
eern sacrif icio financeiro, adquirin
do, em suaves mensalirlades uma

CESTA DE NATAL

�-g�
Agente nesta Cidade:

B. SOUZA
Caixa Postal, 326

te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro

cha Amaral reabrirá seu escrttóríe

(Rua Presidente Coutinho n. 22),.
n os primeiros dias ele agôsto, espe
rando continuar a merecer as espe
ciais atenções de seus amigos e

clientes.
Pedro Medeiros, Auxili;r

O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis),
'em o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros
c Farmacêuticos, qt;e está iniciando o lançamento de uma grande série-
d�sses produtos. \

Os primeiros já a venda, são:

SULFAGUANIDINA: Tubos de 10 e vidros de 100 comprimidos dr

[',fiO g.
VACINA CO:-\TRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de

IOu cm3.
S6RO ANTI.TETANICO: ampolas de 20 cm3.

VACI;'\TA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 çm3 e frascos

de 100 cm3.
VACINA ANTI-RÁBICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascos

de 100 cm3.
Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relativamen

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

d(J,- entretanto, a quu lquer pedido dentro do prazo mínimo necessarro

ao preparo dos mesmos que, assim, ser-ão sempre fornecidos com abso
luta garantia de atividade máxima.

Brevemente 0- Institu'to Pinheiros apresentará outros produtos ve

teninários de grande eficácia, como: Terner ina (Buco-Vacina contra

diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra a

ncnto de Veterinária.
Pelo sistema 'de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS atea

der-á diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en·

contrados na localidade de residência do solicitante.

VENDE-SE
Um terreno na chacara do
Espanha. Trata r no cartorio

do Tabelião Brito.

(afé 0-::10 traduz quoHd cd.•
Peça-o ao seu fOI necedor. ,
. . . . . .. . -

Oficina Celeste

- V. 8. 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 Social Catarí

nense, em poder desta redação.

(Elétro Técnica Mecanográfica)
ROBERTO LAPAGESSE FILHO

l

Rua João Pinto, "n. 32 - Floria-
nópolis - Santa Catarina
Consêrtos, Limpezas e Reconstru

ções de Máquinas de escrever, cal.

cular, somar, Contabilidade, RegiS
tradoras, Balanças autoraátlcas,
Chuveircs Elétricos, Ferros de ea

gomar, Fogareiros, Estertlizadores II

Aparelhos Elétricos em geral
Serviços rápidos e garantidos
Preços Módicos

Orçamentos sem compromisso.

Escritório de
Advocacia

j'.,:,-:; ,.--

Dr•.
A. DAMASCENO DA -SILVA'

DRS.

José Pinós Pereira
Sebastião Adroaldo Pereira

Gabriel Pereira Borges Fortes

Seu Terno tem manchas?
Tinturaria CRUZEIRO

Rua Tiradentes 44

LIRA TENTS CLUBE
PHOGRAMA PARA O MÊS DE JU
LHO DE 1948
Dia 31 - SABADO - SOIRd

com inicio as 21 horas.
SERVIRÁ DE INGRESSO O TA

LÃO DO MÊS DE JULHO.
..

'
.

N X·O ESQ U E ç AI

"
"

-

-,'

ADVOGADO

Ações cíveis e comerciais

Esc.-Rúa JoloPinlo" 5�Térreo

(Anexo a�j�rnal ,�() Est�dO;�)
FJorianópoU� ".S�'nla Ca'irinll'

-. .

{ ,

Rua Vigário José Inácio n. 358

Porto Alegre -> Rio G. do Sul

A Tinturaria Cruzeiro dispõe ago.

ra dos melhores profíssionaís d.

cidade para lavar, passar e tingi(
\) ....10 �.;'::'t"'--n-tR C:1J1Cl}.
R. 'I'iradentes 44 - Fone 1022.

.........
' .. .. �

.

DI. (LARNO
GALLETTI

ADVOGADO

G.

Crime e cível

Con.tituição de Sociedade.
NATURALIZAÇÕES
Título. Deolarat6rio.

COMERGIAN'rB: Dá um U·

no • Biblioteca do Centro Aea

�oo Xl � Fe"l'erelro. Coa
.

trtbuírás. ...sim, J)4lra • fOllD&

�o cultural do. eatarill.....
4e amanhA I

("Campanha pró-llm'" ..
('� �, U de F_v..retro,

E.crit6rio a R8IIidencia
Rua Tiradent.. 47.

FONE •• 1468'FÁBRICA DE FOSFOROS (PRON
TA P. FABRICAR)

Vende-se

Maquinário Cr$ 250,000,00
Prédio, Imoveis c-s 90.000,00
Situada em Campo Alegre - S. C.

Vende-se tb, só maquinário
I fnformações com A. Wehrnut'i -

: Brusque - Santa Catarina",
' lO ••••••

Sala no centro

PASTA DENTAL
ROBINSONPASTA DENTAL

ROBINSON

Encerador! .

I CHEFE DE ESCRITóRIO

I Firma industrial precisa de peso Tendo necessidade de comprar
I sôa com prática de escritório e de uma ENCERADEIRA ELÉTRICA,
1

• _ ' ( afim de facilitar minha profissão de
i escríturação mercantil. ENCERADOR tomo a liberdade de
I Cartas para Chefe de Escritório, apelar para. a� pessôas de bom co.
I

Caixa Postal 139. mencionando ha- ração, afim de conseguir reunir a

bilitações e �retenções. imp,o�l�ncia n,ecessária .

á referida
. . aqmsIçao. Muito zrato fica-lhes o

Guarda-se sigilo. Encerador JOSÉ DE OLIVEIRA.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�d)R. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Rua Vitor Meireles n. 18
Fone manual 1.702

RESIDÊNCIA:
Avenida Trornpowski 62

Fone manual 766

DR. LINS NEVES
i'\Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade

CLINICA DE SENHORAS - CI- .

RURGIA PARTOS

'!Diagnóstico, controle e tratamento
. .especializado da gravidês. Distur
,!bios da a,rlolesc�ncia e da menopnu-
-sa, Pertubações menstruais, i:lfl'l'
mações c tumores do aparelho geui-
"tal feminino.

Operações do utero, ovários, trem
;pas, apendice, hérnias, varizes, etc.

"Cirurgia plástica do perineo (ru
«turas)
ASSISTENCIA AO PARTO E OiT·

RAÇõES OBSTÉTRICAS
. Doenças glandulares, tiroide, ová-]
. :rios, hipopise, etc.)
.Disturbios nervosos - Esterilidade
-- Regimes.
,Consultório R. João Pinto, 7 - Td.
1.461
Resi.rl. R. 7 de Setembro - Edif.

-·Cruz e Souza - Te!. 846.

Dr. Newton D'Avila
Operações - Vias Urinárias -

I Doenças, dos ,intesti'nos, réto, anu!I e

Hemorroidas. Tratamento da colite
amebiana.

Fisioterapia - Infra Vermelho.
·..consulta: Vitor Meireles. 23. Atende
diàriamente às 11.30 hrs. e á taTde,
das 16 hrs.· em diante Residência:
Vidal Ramos, n. 66 - Fone 1.667

(Formado,,- pela Faculdade Nacio·
nal de Medicina da Universidade

do Brasil)
Médico por concurso da Asststên
cla a Psicopatas do Distrito

Federal
EX·internQ dr Hospital po.;quiã·
tríco e Manír-órnlo .rudtcíar ío

da Capital Federal
Ex·interno da Santa Casa de Mi·
sericórdla do Rio de Janeiro
CLL'<ICA W.ÉDTCA - DOENÇAS

NERVOSAS
Consultõrlo: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de Caro

valho. 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Consultório - 1.208.
Residência - 1.305.

\ Dr. M. S. Cavalcanti
Clínica exclusivamente de criança.

Rua Saldanha Marinho. 10
Telefone M. 732

----

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

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi.

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

Corrêia Neto
Cirurgia do estômago e vias circula
res, intestinos delgado e grosso, tirai

de, rins, próstata, bexiga, útero,
ovários e trompas. Varicocele, hidro-

_ ceIe, varizes e hernas .

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

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

Telef. M. 764

Dr. Paulo Fontes

Cllnica médica de adultos e criança.
Consultório - Trz.jano, 29

Telef. M. 769
Consulta das 4 ás 6 hor�.

Residência: Felipe Schmidt n. 38.
Telef. 812

o "Colégio Barriga·Verde" I Camifl8a. G�av8tali Pifamtlll,
. está ('onstruido o seu majesto- Meia. dai melhorei, pelol n:e·
··so prédio e necessita de sua! nores preço li .6, na .cAsA'MIS
valio"n, colaboração. I CELANEA - Ruae MAf!" ...

, frl.J.n,.portes regtA,or",,,, Cle caroos do pórto de

5

slo FRANCISCO DO SUL para NOV 4 IORU
F)( r is n ój o H

� 1 ( F ran c is co

Informações com 011 Agente.
- (. arlos HoepckeS/A - CI - Telelone 1.212

do Sul--Carlos Hoepcke S/A ·-CI - 'I'etelo c e 6
;

Casa Pré-Fabrica as
300,90 a CR$
metro quadrado

Conaulte-aos sem cornprormsso

Reinisch s/a - Roa João Pinto, 44
Telrlgrama 'REII' ISGM Florlonópoli�·

o Crédito Mutuo Predial, oferees
aos seus associados o melhor pia
no, no melhor sorteio, por Cr$ 5,••

I
Telefone a esse' número e a blf<.

cicleta da Tinturaria Cruzeiro ràDj.c
damente irá buscar seu teeae,
R. Tiradentes, 44.

Desde CR$

( Eni. r eleg ,
.

vI:lO � �M ACK

500,00 o

--

1
j
I
I
.j
,

resi-
,dencia. recente'mente cons-

I
truida à rua Souza França.) T atar com o proprietario
à rua BJumenau n. 68.

COMPRA E

vI': NOA DE

CASASET[RRfNOSP!l!����������������
HIPOTECAS
AVALIAÇÕES

l[(,AU?AÇOES
ADHINiSTPAÇÃO
ot 1�1ÓVEIS

uc.

TEtEFOIfC:
"'. 184

!lUA DCODODO -.J5

F"LOf1lANOPQi./S - SANTA CA TARINA

Clínica Médica e Cirúrgica do

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

,iDo Hospital de Caridade de F!(;� Doenças internas de Adultos e

rianópolis. Assistente da I Crianças
Maternidade Alta Cirurgia' - Cirurgia Geral -

()oenças dos órgãos internos, es)e- Doenças de Senhoras - Partos -

cialmente do coração e vasos Vias Urinárias - 'Rins' - Coração
'iDoenças da tiroíde e demais glan- Pulmões - Estomago - Ftgado

dulas internas Tratamento da Tuberculose
«Clinica e cirurgia de senhoras - Pulmonar

Partos Radiologia Clínica (Raios X)
./FISIOTERAPIA -

ELECTROCAB-I Eletrocardiografia
- Ondas Curtas

DIOGRAFIA - METABOLISMO Indutotermia Eletro - Cirurgia
BAS.\L Ultra-Violeta - Infra-Vermelho

i(ffOR-\RIO DE CONSULTAS: -·1"e- Consultório e residência:
.tla manhã: Das 7 ·ás 10,30 horas no Praça Pereira e Oliveira (atráz do
. .:Hospital de Caridade. Das 10,30 ás Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.

.112 horas na Maternidade (Clínica Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6
de gestantes) _ Fone 841. FLORIANó'POLIS

cá. tarde no consultório das 15 ás is
DR. A. SANTAELAhoras

CONSULTóRIO:

RUA CONSELHEIRO MAFR_·\", casa grande com 6 quartos, sala IJa

nheiro, etc. Serve também para comércio. Preço Cr$ 220.000,0.0.
RUA CONSELHEIRO MAFRA, prédio de comércio com 2 pavimen-

! os. Preço Cr$ 350.000,00.
.. _

,

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

ço Cr$ 250.000.00.
.. . .

RUA ALMIRANTE LAMEGO, ótimo prédio, construido em terre-
no de 17 x 30, lodo murado, com 11 quartos, etc, Preço Cr$ 190.009,00.

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

. ,

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

do em terreno de marinha. Preço Cr$ 50.tlOO,00.
RUA RIO GRANDE DO SUL, casa com 2 quartos, tendo ° terreno

10 x 40. Preço c-s 35.000,00,
RUA ALMIRANTE 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 quartos, etc. etc. Preço Cr$

W.OOO,oo. .

RUA 7 DE SETIDMBRO (Estreito), casa com 4, quartos, etc. Preço
o-s- 55.000,00.

CAJPOEIRAS, casa COIJI 2 quartos, etc., Lendo o terreno' a área de
S6.000m2. Preço c-s 50.000,0.

CAPOEIR_ÁS, 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 o-s 15.00n,00.
RUA CONSELHEIRO SOUZA FRANCA, tendo 15 x 30. Preço Cr�

40.000,00.
RUA STA. LUZTA (Estreito), tendo 50 x ·40. Preço Cr$ 50.000,00.

_ RUA GERAL (Estreito), tendo 20 x 45 (fundos rua Tijuca). Pre-
r;o Cr$ 20.000,00.

.

FAZENDOLA' E INDUSTRIA
Clínico e operador BARREIROS, pequena fazenda, com pastagem p�ra 30 cabeças,

Con.ultório:T!e1�m;�it��401feirele•• 26.
eom uma industria de produtos de mandioca. sagu, etc., demais infor

Consultas das 10 ás 12 e da. 14 ti mações rlão-se neste Escritório. Preco Cr$ 280.000,00.
IS hrs. Residência: Rua Blumenau, HIPOTECAS22. - Telefone: 1.620

Aceito capi,tal para empregar sôbre garanti as hipotecárias. Sigilio
Dr. Mário Wendhause.. ) ,;;,ab";"s;..;o...Iu,,;,,t;..;o_. ..

r QUER VESTlR·SE COM CONFORTO E ELE(iANCIA 7

I nlfa!!f.�����m:t 48

ello

Dr. Lin.dolfo 4. 6.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Constituições de soeiedada.
e .erviços cerelato•• em geral.

Organizaçõe. contahei•.
Registro. e Rlarca., di.pondo.
1"\0 Rià� de correllpondente.
Eleritório: Rua Alvaro de

Carvalho ri, 43.
Das 8 à. 12 hora••

Telefone 1494

LEIAM A RE�STA
O VÂLE DO ITAJAI

mensais.
..................

e confortavel

Fabrlcant� e distribuidorell'da. afamada. con
fecçõ•• -DISTINTA- a' RIVET; POI.ue um gran.
d••ortimento \ d" cosemira... li.cado.; bl'in.
bona e bal'oto•• algodõea.1morin. e a"iamentol
paro alfaiate.. que recebe diretamente dt'l.t

Snrra, Ccrt1.roI4lllIlltl'i?f11 do tlnt.Z'iol' 00 ••ntldo d. lho fas.rem ''IImt
f'lt:JWll 'KIl')'OtJUIII. .. F'YLP\JS am 'Blum"n'1tU e Laiee.

Mbricom; ,!1j OCUIO ·A CAPITAL" ahamo Q Clh�!;aO dOIl
rrf. ho ,'H'� l!lI {!� ... f41t'i.H"'·.m �uaJ,\l compileM. MATRTZ �:.T,

I<UA VOLUNTARIOS DA PÂTRIA N." 60 • 1.' ANOAR
CAI�"I'O"''\L.!oI!l rlOLIOfOHE4rl.Ó. TElCCWAW"':;: -P.OfECTOQA ..

Agencia Geral para S:Catarini
Rua Felipe Schmidt. 22--Sob.
C. Postal, 69 - Te!. «Protetora»

FLORIANOPOLIS
.. .

Aluga-se
Linda

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Diá 10 de Agosto, no Lira Tenis atraente aeííada pugilistica, constante de
cuntendas entre os melhores €smurradoJees lceaís ..

mgresses já se encontram à venda.

Çlube,
. ,.

sensacrenars

Os
I

� ...

'.ijk

Vencedor da cbave A o' five brasileir3�
derrotando. a Itall·a.-P1edad u Coutl"nbo n II

emissário a Cur-itlba para as nego-
i U • ti ciações com (j campeão paranaense.

3- lugar,--VÍ(6riosó "IHIJ' JOrdaH. A 5a VITóRIA CONSLCUTIYA DOS

LONDREg, ti (UP) - A nadado- de costas, a ser realizada amanhã, CES'l�OBOLISTAS BRASILEIROS
ra brasileira Piedade Coutinho 11 noite. Rio (j (A. K) - A equipe nacional
classificou-se em terceiro lugar, que participa «lo campeonato olim- Como j.\ divulgamos, a simpática j):fodalidades desportivas: futebol,
nas semi-finais de 400 melros na- HENLEY Ol\" THAl\fES, ;j (C. P.) pico de basqucteball que está sendo Federação Atlética Catárinense de .ol'éi, basquete, atletismo, rêmo, t'�.,
do livre para moças. A dinamar- - 0& I"emadol'es do Brasil, Suíça, disputado em Londres .: cncei-rou a Estudantes (F. A. C. E.) irá parti- ,rÍí'l1a e natação.
quesa- Naren Harup venceu essa I ng'laterra e Anstrta classi Iicaram- sua série de jogos dentro da chave cípar dos ,lXo Jogos Universitár ios Ho]e o ensaio de futebol
p rimeira semi-final, estabelecendo �e para as semi-I'inn ís da prova- de que lhe coube. assinalando a sua Brasileiros, que serão realizados de Assim é que de acôrdo com o pro-
um novo record olímpico. Nos pri- duis sem palrão. As serni-Jiun ís se- quinta vitória consecutiva. Derro- 1 a i de setembro próximo, em Curi- lf1"áma ,lle Úeinamento, será r-ealiza-

men-os .cern metros, Naren eslava I'i;i() realizadas sábado. tundo a represcn taçâo da Itália pc- tiba. , 'do hoje, às 15,3° horas, no grama-

em segundo, lugar, com Piedade _
\

lo expressivo escore ele 47 x 31, I
Para, tanto a "eclética" estudan- do do Colégio Catarinense o ensaio

ú frente; mas depois a dinarnar- LONDRES, 5 (V. A.) _ O Brasil manteve-se invicto () nosso quadro til. em sessão efetuada quarta-feira de futebol para o qual estão convo-

quesa tomou a dianteira. Aos 300 está classífíoado para as oitaya de que está, 'assim, habilitado a dispu- última, com a cOlllparência de aca- cados todos os acadêmicos das trê!\

melros, Piedade estava em quarlo l'inais du certame de ba�quetebol. tal' as provas decisivas. com os ven- dêmicos das Facu111ades locais. tra- 'Faculdades praticantes dêsse ri�.5-

lugar, mas depois veio novamcllte Passuu por lodos os seus rivais ela cedores das demais chaves e que çou os planos dessa participaçi'jo, porto.
para a frenle colocando-se em ·Iee- sua série, sendo lloje, apontado

sâo: América do Norte, Uruguai, Ar- programando para o corrente mês Amanhã o ensaio de atletismo

ceiro. A norte-americana Brenda vela maioria da cdUca como o' gentina, México,' França, Chile e (le agôsto a efetivação dos ensaios Na manhã ,rl� amanhã, domingo,

.H clser, que nas elimina-LÓl'ias de mais serio rival dos' Eslados U ni- Filipinas. das diversas equipes, nas seguintes no estádio cRi PoliCia u1J\ital' do E�-

ontem empaLou em primeiro lti.gar dos na dispula do Ululo u[[mpi- tafLo, será .efetivado o ensaio de atle-

com Pil'dade, hoje baixou também Cu. tismo, com a realização oe prov:l�

para seg'undo lugar na seg'ullda CaIU.. pe·onatA ,CI·ladl·no de Futebol
.eliminatória� a partir das 8 horas.

semi-final. LONDHES, 5· (V. A ..
- Na pl'Í- U Na mesma ocasião e mesmo loc�I

treinado as equipes de volei e b�g....
meka partida ele esg'l'ima ela se-

((uete. com as respecti vas seI e�i.5es.gllnda séri:'e, o Chile foi eliminado

Treinamento d;:s seleções uaíver
catartnenses

..

Espetáculo grandioso na tarde· de amanhã
Coru.indisf'arçável ansiedade, o pú-' das" que sofreu dia;üe do Avai -e do

blico esportivo ela cidade aguarda o leu adversário de amanhã, o com-,

sensacional embate que será trava- prometeram sériamente na tabela de

do amanhã: no estádio da F. C. 1). classificação, onde ocupa o terceiro.

entre as poderosas esquadras (lo posto,
Paula Hamos e Figueirense, dando, O Paula Ramos tem grandes pro

início ao segundo turno do carnpeo- habilidades de derrotar novamente

nato citadino de �rofissionai�.
. lo 8,eu leal conte�d�r. EI�bora isso,

Ir'a,··zer o bl·-ca.m·p.ea-o P..arao.aense
0. potente conjunto p�lll�ln� ".Ie-Itera qu:. se �rl,lpleg�r a fUI�,?�' por-

verá encontrar forte resistência da (qll'e � I' ígueírerrse e adversáeio da--

parte dos alvi-negros que se encon- respeito .

.-\. F. C. D., ao que soubel�lOs, con- ocupa' a liderança do certame da cntarInense pretende prestar signi- tram em magnifica forma física e Por tudo isso o prélio da domin-
tí nua interessada na 'vinda, a esta Capital do visinho Estado elo Para- Iicativa e justa homenaecm ao técnica. gueira de amanhã ,r]e,:crá atrair
capital, do poderosissimo esquadrão ná. "player " conterr-âneo Anto;111'0 Mo- - • .

d- 1'1. Os dois ri vais deverão se ernpc- grande assistência ao campo a rua

hi-campeão do Corítiba F. C., que Como já noticiamos, a "matar" ta Espczirn (Tonico), .mi litante do
.

Inhar numa luta gigantesca que por, Bocaiuva.
"onze" daquele clube, oferecelHio- I I N M .n t t

. certo constituir-á a mais empo g:1 nte, 1 ewtou .l ongui 10·, que eve ex-

lhe uma medalha de ouro, por sua peleja. do certame.
,

celente desempenho nos grandes.
grande vitória ao conquistador o O Figueirense, embora tenha ve n- prélios futebolísticos do ano passa
rico Prêmio Belfort Duarte. Instl- cido o Bocaiuva, necessita de uma <To, está credenciado para dirigir a

tuido pelo Conselho Nacional de " tid
Desportos. ': .. -Óv � u. 1 n'lbilltàção

maior. A� (üw: ..

tun- pat' 1 a.
. .. ..,; i':

'

Brevemente a F. C. D. enviará um
.

Direção de pmRO PAULO MACHADO

figueirense x Paula -llamos,
os edverséríes

A F C O continua interessada em

o ·Brasil nas\ OIimpiedas
J '

sitárias

LONDtlF,S, 'ti (UP) _. Com sua

i\.tua�ão rle hüje, a fiadadora bra

sileira Piedade Coutinho foi cla�:
siJicada para as finais, nos 100

mclros eslilo lhre para mOç'as. Pe
]0 cOlltJ\át'io, o nada,dor brasileiru
Rolf Keslener foi eliminado nos pc de esgl'Íma da Belgica baleu ..

1.500 melros nado livre, chegando' do México por 10 a fi, na primeira
'em seLimo lllgar ·na semi-final. dispula. Os esgl'imistas de 2'2 na

Enlt'c ou'tros resultados de hoje, ç.ões começaram a dispular o líLu
temos no basquetebol a derroLa do lo olímpiCO. Duas equipes ele cada
IraI\: p,ela China, po'r 125 :'t' 25:'Nu.
remo, a Grã-BrcÜl.l1ha marcou IíÕ
je o melhor tempo no qualro com

palrão, sendo c.lassificada pau· as

:quaI'las �de finais. O sueco Frey
tomou-se campeão orímpico em

pêso, leve d eluta grego romana.

·Oull'a medalila ·de ouro coub� ao

.:Suiço Emil G-runing, caml)eão de
Jil'o em ;300 melros ..

8, que os Ilúfoeros revelam
PHOF[SSJONAIS

Jogos reaiizados Bocaillva .. . .

Paula Bamos 3 x Figueil'ense 2
A ..aí 5 x Bocaiuva O
Paulà R'amos 2 x Bocaillva 1
Avaí 6 x Figueirense 1
Figueireilse 3 x Bocaiuva O
Avai 5 x Paula H.amos 4

Juizes que .apitaram
José Ribeiro ·3 vezes
Newton lVIonguilhot .. ,... 1 vez

Aldo Fernandes ... . . . . . .. 1 vez
uma ,das s.ete séries serão cluR.sjfi- Waldemil'o Melo........ 1 vez

cadas par:!· as. próximas jog'ldas. Rendas apuradas
�a llrime.Íra partida, os iba[ianos P rodada - Cr$ 4.850,00 , Pró-Co6ntra5'2" rodada - Cr$ 2.074,00 A vai , 1 Iniciando as comCl11ora�\es do seu
der{'otararn os brasl.·leil'Os por 14 33 rodada _ (:r:" 1.2"7,.00 Paula Hamos ........•. 9 8

l'
,

'F ..

F'
.

6· 9 élnqllenten:írio, o Vasco pre J-arat"
a 2, os arg'entinos os poloneses, por 43 rodada - Cr$ 6.500>00 'lgueu'cnse .

r.)H I'o-"ada C'rei' 1 89500 Bocaiuva 1 10 amanhã com o Atlético Mineiro, (Ie:
10 li 6, os dinamarqueses os cana-. ·()... e

. li -

'P'" .

. . rodad<J_ - Cr$ 7.630,00 Artilheiros Belo Horizonte, no estádio ,oe São-
denses 1!01' 13 a 2, os eglpcIOs os Penalidades máximas Saul (Avaí) 6

.Tanuári.o.
pOl't.UgLl eses por 11 a 5. Os norue- Contra o Bocaiu va 1 Pi nto (Avai) .. . .. l •.. < 5

gueses "enceram 'JOl'qlle foram eI1'-, Co�1tra o Pau.la I�amos 1 Mandico (Paula Ramos) .. 4 :=:::s=as
, A I OI' 10 F cf' 1· Nicácio (Paula Bamos) ,_ 3 :lr=lr=Jr=s��

.

I I '1
av ( l"'uClrense........ ---

mll1ac os os c 11 enos. A favor do Bocaiuva 1 Felipinho (Avaí) ". 2

Expulsões BraúliQ (Avai) _.... 1
1° turno - Lázal'.() - Figueirense x Nizeta (Avai) 1
Paula Hamos. Helinho (Avai) .,..............

l1i1l1° tUI'no _ Ad 1 - Bocaiuva x Bentevi (Paula Hamos) .

AvaL Lázal'O (Paula Ramos .

1° turno - AU"llsto - Avaí x . Fi- Augusto (Figueirel1se) .' , .

0lleirense.
'"

,\'f()r�cí (Fiaueirense) ; .

lo"'Wrno - Pires - Bocaiuva x Fi- Nicolau (Figneirens·e) 1

gueirense. i Nede (Fig.ueir.ense) 1 Precisa-se de uma que dUl'ma fú,
Vitórias

_

. Lauro (FigueIrense) 1
Avaí \3 Gastão (Figueirense) 1
Paula Hamos . : 2 Ad (Boeaiuva),... 1
Figueirense .. .. 1 Goleiros vasados-
Bocaiuva ,.... '.. O Isaias (Figueirense) 9

Empates Brognolli (P. Hamos) S
A\'aí O Ari (Bocaiuva) ,...... (j Para a.s pessoas de fino
Pallla H.amos O AdoHinho (Ayai) ;) I d C f' O t- ,

F·
.

O l·
.

( pa Q ar a e t o e
_lguelrense

I "�llZ Bocaillv�) 3
Bocaiuva .. , .. , O D!I1arte (Bocamva) '" 1 .8"" n",.

Derrotas Mafra Figueirense) O ATinturariã'Cruzeir� é a queAvai .. . :....... O

I
Dinal'te atuou .apenas àlguns m)- melhor me servf' _ Tiradent��Paula Hamos 1 nutos no arco em substituição a Ari

Figueirense} 2 que foi expulso do gramado. .
44

e a Franca em consequencia ga

nholl lerl'�no. A lnglal�l'l'a delTo

tau o Brasil por 8 a G.

�'-" -_·".·_._-_·_-'- -:_"·_�W�

LONDHl�S, fi (V. A.) - A eql1i-
Pontos ganhos

Avai ...................•....
Paula Hamo.s .. . .

. FiglleiI'ense . .

BocaillVo. . .

.

Pontos perdidos
.

A"aI " \ , .

Paula Hamos .., :.
Figueirense . .

Bocaiuva ................•....

EM AÇÁO HOJE OS GURIS DO

PAULA RAMOS E DO

FIGUEIRÉNSE
3

H Cumprindo li talJela de jOgos dO'
.(
2 Campeonato Infanto-Juvenil ele FliI-

O tebol., deverão cotejar na tarde de

hoje. com inicio às 15.30 horas, tcn

� do por local o campo da F. C, D.y

4 as turmas do Paula Ramos e cfo

6 Figueirense.
Tentos

VASCO X ATLÉTICO MINEIRO

,1)31'a as semi-finais, o brasileiro
\\\"lly Ollo JarGOll vencçu a lercei
'1'a eliminatória, -cm 2m. 46s. 11/10,

Bangú x :Madureira.
.

Flamengo x Sã'o Cristóvão.

FJulllil}ense x Bonsucesso.

LO]\,DRE�, 6 (V. A.) - Nas rm�- CAMPEONATO 'CARIOCA DE
liminares de 200 meLros de peilo FUTEBOL

para homens, nas quais os dois Em continuação ao certame ea-

'p)'imeiros colocados em Cada eI i- rioca de futebol serão re<l [jzados ho-
minatória e os seis que oblvel'am .ie os segllintes jogos:
,os melhores lempos se classificam

t Olaria x Canto do Hio.
COSINHEIRA

ra do emprego.
, Informações· , rua Rio Graw1� elo

Sul '1. 22

'segLlido eh' Nemelh, da Hungria. OS AUSTRIACOS VIRÃO AO
ii..ii.a mi.-si'l aeli aodi ussLLJ .eny BRASIL

-

I Noticias chegadas do Hio, dizem
LONDRES, 5 (V. A.) - O arg'en-.: que está assentada a vinda ao 1105-

tino Chaves c' o l)l'asüeiro Helio fie! so pais de uma Seleção .rIe fuLebol
Olil·rira e Hill'a classificaram-se' na Austria. devendo o Vasco ser o

. par::t ::t J)l'OYa final dos 100 melros patrocinador da temporada,

PAGA-SE BE�I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESrA' �-"iÍ(badl) 7 Ge Agosto oe "48 7

LmA TÊNIS CLUB - DIA 7 - SÁBADO - "SOIRÉE" DA CHAMPANGNE - FESTA ARTISTICAMENTE ORGANIZADÁ PELOS TENISTAS DE FPOLlS
SERVIDA POR SENHORITAS DE NOSSA SOCIEDADE QUE 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. -. RAINHADÀ 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 CR$ 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.

DOZE DE AGOSTO

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

bus", através do Paraná e Santa todo' em qualquer assunto referente ao ensino em geral, livre ou ofi
Catarina; d) outra terrestre, 'partiu- ciaI.
'do do Rio' de Janeiro, pelo trem
jinternacional, diretamente a Pôrto
1ilegre.

São essas as viagens obedecendo
, -�:w tipo -peregrinação.

. Evidentemente, .poderão os fieis
..profer-ir outros meios ao seu alcan
ce, com viagem de auto, onibus,
aviação, etc., na certeza de que. o Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes
nosso Estado, e em particular a dendo mais outros beneficios de carater assistencial.
Arquídiocese não deixarão de se

.

Representante em Florianópolis:'
fazer representar naquela .parada PEDRÓ NUNES
'fle Fé e demonstração de arrror 8

Nosso Senhor Sacramentado.
'

.. Fpolis, 1 de Março. de 1948

Conego Frederico Hobold - Presi
dente da C. A.

NACIOANL

Na qualidade de Presidente da Festejos comemorativos do 76- 8niversá-
Oomissâo Arquidiocesana do 50 •

d f d
-

'C
·

t
. .

d
.

6Gngresso Eucaristico Nacional a rio . e uo avao. - OUVI e 3,(lS associa os
todos os fieis e demais interessados I A Diretoria do Clube 12 de Ag-osto lerá a honra e o prazer de COD- .

-que o mesmo se realizará de 28 a tal' com a presença dos seus associados e suas Exmas, Familias DO

:::11 de Outubro do corrente ano, na baile de gala a realizar-se em a noite do dia H � de Agosto proximo,
,.;Idade de Pôrto Alegre, Rio Grande

em comemoração á passagem do 760 aniversário de sua fundação.
O dia 12 foi reservado para um jantar, seg-uido de uma hora de

orlo Sul. arte, eornpar licipação de elementos dos mais representativos da nossa

Outrossim, comunico as facilida-l' sociedade, e o de 22 para a festa infantil, constando de numeres va

des de viaaern entre outras as.for- riados.

l'lecidas p:la' Empreza 11urismo O ja ntar será n!�dian te iuser ição, a cOl:t�r. do �ia 10 a 10, data do

P
- .

11\1 h do-B
, encerramento, a Cr!li::JO,OO por pessoa e tera 1l1lCIO as 20 horas. (Trajeontua - ac a, o-Bensaude S. A., Passeio).

.

com .quatro tipo de perigrinação O baile ás 22 horas. (Traje Riger Casaca, Smokim ou .Samer),
a) uma Aérea em aviões especiais A festa infantil das 16 as 20 horas.

, . '::; tar-í FI" I'"
.

II ,] 19"8;a pa+tir río Maranhão escalando em ,ec�"e:arJa, em < �rJanop? IS, �7 de JLl lO ele -J
, ElptdlO Eraqoso Secretário Geral.

todos os Estados; h) uma em navio,
especialmente fretado, e conduzin-
do <exclusivamente pereg.rinos; c) H.e·gl·stros de Dl�plornosuma' terrestre, prosseguindo de
-São Paulo em conforlaveis "oni-

;. '
.

,.-'-. O .TESOURO .

.

Da instrução está ao aloanee
de todos. Dá: esse tesouro ao . teu
amigo analfabeto, levando-o a um

. curso de alf'abettzação no Grupo
Escolar São José, na Escola Indus
trial de Florianópolis ou na Cate
dral Metropolitana.

", ;','

BUREAU UNIVERSITARIO
.

'r.l
Direção de Dr. Pedro Olavo de' Menezes. - Av. Alte. Barros 11 _

'1: Drs NUNES VARELA e ANTENOR
i' TAVARES'1°

.•
andar. ex. Postal 3932 - Rio de Janeiro.

,I. J.11;:;-' ,'Advogados
Cansa civeis eomercíaís, naturall·
zações, consultas e pareceres
Das 9 ás 12 e das 16 ás 18 horas

Escritório: Rua Trajaho, n. 33, 1°

andar

I Casa no centro
I Vende-se 'uma, para reei
: dencia.
-Escritório Irnobibiério A�

L. Alves.
Rua Deodoro, 35.
.......... '.' .

VENDE-SE

•..reune som ..• acabamento ••

solidez••.. no piano perfeito!
Além.de vários modêlos para,
pronta entrega ... êste m<,ravl-'
lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano de

pagamento a longo prazo!

Sckwartzmaun
T .t

São Paulo'
Av. Ipiranga, 714 - Tel. 4·1478

R.io de Janeiro
.Av. RIo Bran(o, 257·A - fel. 32·7522

REPRESENTANTE
para Santa

KNOT
Catarina

S/A

.

II C A P I'Y -A' L A R II

CHEVROLET - ESPECIAL DE

LUXO 1942

- Vende-se de 4 portas em exce

lentes condições, cór verde (duas
tonalidades), equipado com óti
mo rádio "Delco", faróis de ne

'hlina, farolete lateral, ventilador e

forrado com palhmha americana,
Preço - Cr$ 55.000,00. Tratar á
rua Bocaiuva 1, diáriamente até.
ás 11 horas.

CASA MISCELANEA diltri
buidora doa Rádio. R.�C. A

Victor, Válvula. e Diaco••
Rua Conselheiro Mafra

Vende-se finíssima sala de jan
tar em estilo 'Renascença, inteira
mente trabalhada a mão e ainda
não usada. Tratar à rua Saldanha
Marinho, 16.

. , � , . . .. . . ; .. : ,
-

.

TINT,URARIA ,
S6 a "CR'(T.ZEIBO" Tira

dentes, U
• o �. ,- ; � ..

PASTA DENTAL
ROBINSON

Cx. 134 '- Tel, KNOT
Florianópolis

...... o. .. . . . • .. . .. __ ..

Muitas felicidades pelo nascímea
to de seu filhinho I

Mas, 'não esqueça, que o melher

presente para o seú "PIMPOLHO'"
é uma caderneta do CRÉDITO
MUTUO PREDIAL.
.................. o •• o." ••••••• o •••••

LEIAM A REVISTA
, t '0 VALE DO ITAJAJ

pessoais, conce-

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais,. mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da jóíu

inicial de Cr$ 1u,oo apenas.
Participação nos -Iucros

Floriqnópolis

LOJA OIS CASEMIRIS
I ;lo;:) •

Especializada em artigos para
hOmeDS�' �.'

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

égua báia, de crina e cola pretas; pertencente a Adelino Gonçalves. Pe

de-se a quem achar, avisar pelo telefone 1688.
Dá-se gratificação.

BOM NEGOCIO
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
certa de 10'/. ao ano com recebimento de furos mensais.

Informações nesta redação.

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

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

Não ,perca tempo! -:

T 1 f I G
.,

Ltd (telefone RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA-
e e one para a mpressora rate u a.

ClONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
manual 767), e o nosso agente o procurará para receber

MANTEM PERMANENTE EsTOQUE DE ROUPAS FEITAS
�ua encomenda tipográfica, Serviço Esme.rado. En trega PARA HOMENS
imediata. Preços sem concorrencia.

ARMARINHO EM GERAL _: CAPAS, CAMISAS, GRAVA-
__ _ _ __ _ _ .. __ - - ,

- - -.- ..----- TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

I Tudo pelo menor preço da praça

__ I \J UA IT�I�lj!�i;;I��e'1iF� TI�A()ENTES -l9-FI?VLIS. . Tjràa'�Dtes 44
LAVA e TINGE ROUPAS

.

Reforma chopeo-
Profissio na col11petente - Serviço rapido e garanUdo

--"-_

PRETO

1"0 00 MARROM;& I HAVANA

Da fabrica ao

EM CROMO
COM SALTO DE
BORBACHA

consumidor

-
,

.,A DIVUL(G�CAO
Revisia do Paraná

-

para o Sul do Brasil
Intercâmbio Cultural.

.

Economico Financeiro 1'.Publicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios .

CAIXA POSTAL, 775 - CURITIBA

-------------:---

, Empregue bem o seu dhÍ'hel
ro, comprando a�ões do "Colé
glo Barriga·Verde" •

I

I
. 1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



\

Divergem da política Primeiro Congresso·de·'mstória..

financeira Catarinense
. :-:ão Paulõ, 6 A. 'X.) - o piesi- Comunica-nos a Comissão 01'- 1'01)('1 An lnn in José da Cosia;
d('nU' ela Feder-ação de Comércio gan izadnru : ! Dr. Oswaldo Rodr ig nes Cahral'

do Estado rlcsminliu ns boatos, "E:õtão p romcti dos pa ra o r:on- 1- .\'ns..,a �enho1'a- do Destêrto: ;\._.

segurrdo o- qua is a indústria e o grí'�,;o o,;· ,egllint'es I!'Uibalhos: ,
llú"ka 1'!l1 Sanla Catar iua no �éclll!>

comércio de São Paulo estariam Pl'ol'e�,;o,l'a A.l!ésiCl; .-'Valter Cre�-l XfX, e os Juízes de Fora do Des
--* "articulando um "/(lSLO movimento uo - Esbóço Bf rrgráf'ico de Carni- (terr'o:

Florlanópolh, de Agoslo de 1948 ele protesto, contrs
I

a orientacão lo :\facharlo

.cte BitLenCOU1'l;. /.
Padre Ra uli no Re i tz - Hisl.ó ria ,

_---------------. financeira elo govêi-no em' relação Majur Arlindo Viana � Piçar- da Bolànica Oatarincnse, e Pal-·

ao plano S";\.LT,E. Declarou o sr. ras, Praia Notável: mele-as Catarmenscs:

N C
"

;

M
· ti

1 Brasflio Machado \Teto que as Dr. Carlos Gomes de Oliveira T. C. Ja111Lmdá - Histó ria Eco-

I a amara .un lClpa classes produtor-as bandeirantes Aspectos Econômicos de Santa Ca- nómica (Alguns _a.:õpectos); Lin-·

r-ealmente divergem du Banco do tari na: gu agern c Folclore, e Geogru.Iia

.A situação dos - distritos, como a"'vê o Luler da minoria. - O Bras il: mas divergem com 'ele\'a- Dr. Dante de Lavíano - Santa Hi"tórica e Car togrutica ; e

líder da maioria reduz à realidade o quadro pintado cão,' pleiteando seus interésses pc- Cu tari.n a no �pelllo' xvrn; . Professor \Yallel' Spalding
. los meios adequados. Pro rcssnr Hrnrtquc fia Silya .\(;lll'eS, Alma e Coração do Bra->

pelo líder udenista. - Ouiras notas.
. Fontes Biografia do Irmão si I -- Sul".

Est.f've reunida, ante-ontem, a rêsses poltficos-nrn-tidé rlos, exí.er-

E tA d Joaquim; ----------------

-Cámara Municipal, cujos trabalhos nou considerações aceitáveis, pon- mOrDO O caso Dr. Laécio Caldeira de ..\ndra-

â{.)ram pr-esididos pelo sr, Balisla derando causas e efeilos que po- d B I.
lia -

.Aspectos da "iria Política de

e e·r Im �ania Catarina atr-avés rias \1e-

Pereira, estando pr-esentes 1381'S. dem ser assunto de estudos mais monas do Ccl. José Bonifácio

Vereadores. acurados por -partc elos seus cole- Washipgt on, (i (U. 'p,) � Fontes Caldeira de Andrada: São José (de

d 'IL'
-

-

I ab 11 d f' di diplomáticas assegnrnm que as Povoado a Cidade) .. (' C+eneralo!!:ia
Aprovada a ata a u 1m3 sessao, gas, f', nao, .1' a 10 e a ogani- I

.
.

R
.

�

.rês potências aliadas e a ússía ria Fam'ília Caldeira de Andrade ; Hio. 5 (V. A.) - 'I'e lrigrama de
foi comunicado não haver maté- lho ... Vários apartes surgiram tencionam puhl icar um comuni- ])J'. Norberto Baohmann - '.1'0- Salvador informa que se encontra

il'ia a ser lida no expediente. entr« f) orador e os srs. Jairo Ca1- cado conjunto, se chegarem a um pomrni a 'I'npi-guarani de Sa nl.a naquela capital o engenheiro J_

SrrUAç":\O D08 DTRTRITOR. lado. Armando Assis, João Bonnas- acórdo para entabolar negocia- Cntati na ; e Da l nfluéncia Rectpro- Braut lv, presidente 'ria "Drifiling
,. .

ld ções sóbre o caso de Berlim. Esse ca rias Línauas portuguesa e Exnloratlon Cornpanv", quc+execu-'
O 'sr:Gercino Silva, condutor da sis, Ham ilton Fert-ei ra e Oswa o .. �

seria um dos rnotivos vpor que os Alemã, nas zonas de colonização 'a o serviço rle perfuração na zo-

'bancada minoritária roi o único Machado, apartes esclarecedores meios oficiais em Washington, _.l..lpmã;. na peli'o l if'era rla Bahia.

orador a ocupar a hora do exp e- do assunto vcntilado. Londres. Paris e Moscou veem Deputado Octacílio Vieira ela Aqu e le lecnico acha que o Bra-
mantendo lanLo silêncio. sôhr e o Cosia _ Constituinte- de 1891 e si l pos:õtie cerca de dois m i l'hões-

dien l n. S. excia. leu longo trabalho t
.

IEm seg'uida, foi a sessão suspen- assun o. 19',7; P'I.'OClanlac50 ,da Relpública de

C.lllilometl'os q lladrados de t-e1'-
�(ibre fi sitllação dos llislrilos. da I

.

1°39 l) sb a ado do' I 'c
.

lC n
sa e outra com;ocada para o dia

C d' A
em �aJes, em ('),; e. ry. - "as on e p SSlve menc se· OI o -

jlha, focalizando as callsas (jlle re-
seguinte. ,ongresso as 880- r('s -cIo �el.'liio Calal'inense, e (;0· Ira peLroleo. .

rmo.ntalll - no E'lltendPI' dI) orador

- .h;\ mais de século. His-Loriou 1.8

��"""'"
...-..-....-.---.-.-.-.-.--." ciaVge� Comerciais, Novos postos de venda de leite

raziles (Ir�sc estarlo rle coiass,
SIDNEI NOCETI � Petl'opolls, 6 (TI. 'P.) - �el'a.

.. _ _ .

2ponlando "ários falores, entrp os
.. inaug'l1l'ado ás quatorzc horas de A ;hlllllnJ".tl'a\<lO ela. t;slna rle ,,2°) }lo :\Iel'ca·clo :\1llnicipal, a-

.quais a falta de meios paJ'a atacar � e hoje o Cjlla['to congl'esso dao; As- Renrt JClamento. rl� LelLe, deP?lS bcrLo rias 5,30 ás 9,30.

I � ALAIDE GARCIA

�
sociaçõ'es 'Comerciais do Eslado de l'�tl!r1al' drtlelalllenle I) sel'�H(:o 3°):\'a Pl'ainha, á Rua �il\'a

os diversos l)l'olJlpmas, r, a a' mi"
" NOCETI do Rio, patrocianado pela Asso- dc entrega �Io Il'ile a" ClOll1icílio f' Jal'dim, armnem do :-;r, .:\J'naldo�

Jiislrar:ão rios inLenclenlrs, aCIl�an-I': ciacão Comercial c Inrlll,;lrial de lenrlo em \'Ista <1,; c11tlcltldade,; d,) Lllz. aherto das 6 ás 9 hOI'a,;,

do-os de \'hrJ'em preocupanr!o-;I';:: paTticipam aos seus paren- � Petrópolis. ;,p consegnil'pm n1f'ios a�l-e.qtiarlos e,', 1,0) �a .Perll'a Grande, entean-
. tes e amigos o nascimento. D dI'

- 'la me,nlo teml){) eCI}I)"nllCOs pn conl<>llto das l'll·a� 1�I'rl' Calleca e-

al)enas com a política. Manifestol!- I' ': .. lias ezenas o( c assocraçoes ru-" ..
_

'
.

v .,
-

c "" -

, de sua filha .. rais e comeJ'ciais fluminenses a- �f)nl l'Oll_ a solLlçau rio :problema, �Hl H.lli 13a['bosa, em J'rc!iLe ao Ünlp(),
se contira a falLa cle assistência üs' ': � derÍl'am a esse congresso. Pae.a li Ul�lalyçao de [lO,;�O� de \'encla, dJs- EscalaI' "Padl'e Anchrela". Ta.m ...

Iloplllaçes do interiOI" .pe�a Pref,ei- � I G Ã R A - E D I T E

�. c:rimônia inaug·l;l'al.' chegaram á LI.'.JJJUldos
.'

em \'anos,"ponl� ,d.a bem êsse pôs lo àleríde das G ás 9>-

tnl'a, no lerreno .economICO, como ." CIdade das HortenClas os secreta- cHla'ele, I ael 11 Umelo, as"lm, a aqlll- 11ol'as .

.

no. sanitário e de. educar.ã,o l)OPU- !: Fpolis., 3 - 8 - 948
•
rios das' Fillan(.)as, ;\gJ'Í.cultnra, �i�'ão dôssc pro(lulo por parle dos fBI'e\'e'.Jll.enl.e serão ahel'tos mais

." � =- Justicu e Seg'llranca do EsLado do lnteressa{los.. .

os segLl!lltes:
lar. En fim, o s'eu vasto tl'abalho, - -.- -:.-.-.-• ...,. Rio, bem como o pl'esidenl e da ,O;; c0l!symldl�l'es re.sldenl es IO�l- 10 P·raçu Qeneral. OSÓl·jO (an-

que foi bem 11111a hoa hora (Je his- Assembléia fluminense. ge da uSl!1a nao maIS precIsarao ligo Campo do :Vlanêjo), ao lado,'

.

tória, pois citou falos passados' em HUJ-e'
-

DO passadO o
. ����?i'l.l�nf���e C�I)�i��a���_i����o ��= do 2�\Ç������fd�0 �1��;�'�' Ramos, es-

ilossa ilha há .século, .podel'ia ,seI', S russos querem, Jl).Ce�Oraqdlloe \r,iecI�cll·lI10101(·la1.�,ll�I.I')ll)I?I.dl.·aOl�. ;1Bae�. _- quina da Rua José Boítellx .

.classil'icaclo rle plaLafol'ma. t I R b
v,o 3°) Mercadinho do Estl'eilo .

.Conclllit!::ls as considera(;ões do � COO ro ar o a r tará ii' ao pô"lo da �ua zona para ,O wccsso dessa iniciativa, qlle.-
- .\ DATA DE HOJh· RECORDA- cOllscg'uil', sem mais delongas, a visa llnicamente favoreceI' o pú-

'líder da minoria, o seu colf'g'a, sr. NOS QUE: Moscou, 6 (U. p.) - .soube-se qllanl;idade d_esejacla. blico consumidor, Iiv1'ando-o tle-

João Bonnassis, com a palavra, I OI' d hoje que Sta']in ·eslá exigiu.clo a A mLJ'o(JI1';ao dos postos resol- numerosos inconvenientes, del)ende'
_ em 1553, fa ecell em l.n a, o '

dest.ruiu, pont.o ]lor ponto, palavra
parti.cipar,ão russa no controle cio \'erá, sem dúvida, llm velho flJ'O- exclllsivamente

.

da eomp-reen\ii'ío,
primeiro donal/ário e povoador da Rul1r'; co.'mo condi,Ção paL'a levan- bl'l'llla das donas de ca�a, De ag'o- com ,que fóI' a mesma I'ecebida l)OL-

,a palavra, as rf'ferências à atual Capitania de Pernambuco, ])l1al'Le lar o bloqueio cle Bedim, Se essa ra em dianLe, o leite eslal'fl na quantos quisel'ern ubili:.lal'-se d�,
admínist ração mllnicipal, abordan. Coe'lho; pretensão for aceHa, os soviéticos mp,sa para a primeira 'I'ereiciio servico da Usina:

�Jo. os di rel'entes assunLos tratados, poderão vetal' os progTamas de matinal, e aii ·crianças já não irão Através dos postos já instalà-
-, em 1680, na Colônia cio �acra- próducão da grande zona siderúr- á escola com o siJ1lp'le� café pre- dos e dos qtle a práLica mostl'al-

1'ace as r10lacões OI:camentárias, mento, travou-se renhido comba- giea alemã a que os a.Jiados aLri- to, como aeonlecia anl.eriormC'lltp. llecpssál'io�, será o leiLe dislrrbui-
estndalldo vel'ba por v,erha desti- te, havendo os defensores, na p1'o- b.uiram pa.pe' decisivo ]]0 plano Com a ino\'aç;'\o dos vostos não cio ma'is ral)Íclament'e, mais ('I'CS--

.nada à assistência escolar, sani'á- 1
d'e recupel'acão européia, . acabará, contl1do, a enlrega do éo p mais salbol'oso.

lo< porção de 1 para 17, l'esisLido \'a 0- Iria f' rorloyiária. Declarou, ao elltu- m!cilial', que, conf!innat:á a
. oieJ'. Procure, pois, o leite no pô,,[o-

rosamente, Os aLacantes compu- E d
IeIla pOl' meIO ele camlOneLes e'da sua zona, para o' Se\1 cafe da"

dar os motivos apontados pelo nham-se de 260 espanhóis de Blle- conOmtze " 'quirindo cal'l'ocinila;;, para sen'ir os ql!e se manlilã, e "el'á como é mais cc).-

ii:irador da JJ1miJria, que niíl) são nos Aires, e 3.300' índias g'llaJ'anís títu.los da Uni'" o Amerl'ca- não utilizarem dos posLos. modo êsse JlO\'O sislema.

de hoje os fatos que detel'mi-
.. Já ;::e el1Contl'am' funcionando 'Colabol'e e ajude a melhorar �.,

das missões jesuitas, sob o coman-

d C I S postos ric \'enda nos seg-Llinle� lll- ser'vico em bCl!efício de Lorlos "'.

naram a f'xislênciil da sillJaçã.o do ,do Corone) Antônio ·de Vera na e apita ização .A. gal'e5: de sl1a família ·principalmente.
pintada à maneira lldenisLa, e de l\1ojica e os nossos, apenas de 200 1°) Pôsto Cenlral. na Usina, I' 6-8"',8.

<l.ue não é culpada a atual adm. inis- d c'- P I R' d 4.eS·PJ-ODagem comu-
aberto dia e noite:

'

A. Administração da U, B. L.
homens i os ele "ao . at,l o e, 10 e

.

,t.ração, pois, vêm de há. ..muitos Jalleiro; FRECHAanos, conforme confessou o auLor
\' em 1837:, o enLão Major Luiz D,·sta DOS EI. nu·.

;
,

,

'" 'N.·DO
.

do trabalho. Ressaltou que a 1'en- Ahes de Lin1a e Silva surpreen-
•••

;'Ia do município não comporta d d u t 'd' Waslhil1gLon, 6 (U. P.) - Os
deu,. nos arre ores e tnon eVl eu, memb1'os da comissão de alivicla-
um clstacamento inimigo sob o co- des anLi-americana.s, na Cámara
mando. d� Pancbo Oribe, pondo-ó dos Deputados terão hoje um en

em ('ug'a;
contl'o secreLo Icom uma nova l.es
.temunha nlitel'io.s.. OonLem á

- em 1831, em. Belém do Pará, Larde; os IclepnLaclos deixara.m a

deli-se uma sedicão militar, sendo capital com desL.ino ig'no'rado, pa

deposto. e deportado o respectivo ra' oLlvir essa testemunha no in-
quérito .sôbre a pspiona'gem co-

'Presidente, Visconde de Goiana; munisLa. Segundo declarou Q.pre-
- em 1852, foi assin3Jdo um de- . sidente da comissã.o, a descoher

creta que auLorizou a conslrucãoda
. ta dessa [·esLernunha foi dos suces
sos mais importantes. da comissão

e.'iLrada de ferro Recife-São :Fran- de inquérito, pois provará definr-
cisco; Livamenle a espionagem comunis

- em 1868, as nossas tropas, la nas mais altas esferas do go-

ficados pela palavr:a do sr. Pre:fei- procedendo a reconhecimentos no
vêrno norte-americano durante li

guerra.
to, quando. da reabertura dos tra- r.eduto de <Gorá, Chaco, verit1icaram I::balhos da Cámara.' que os paraguaios o haviam aban- Aero Club,B. de SantaEm seguida, o sr. Manoel Dona-I donado clurante a noite; ti

to da Luz, conhecedor dos proble- - em 1947, del�ois ele haver Catar:-:'08
mas da ilha, segundo pensamenlo presidido, em Pôrto União a Con- 'I
do Sl'. Oswaldo Machado, teceu ferência. dos governadores 'dos Es- A V I S Oconsideracões sóbre o assunto vpn- t.ados dõ Paraná' e Santa Catarilla, .

ti1ado pelo seu líder, divergindo regressou o Dr. Aderbal Ramos da
em alguns pontos. Êsle ndenista, Silva, cbefe do Executivo cáLad
';Cuja serenidade na argumen la.ção nense.

.� prova de quP deixa de laelo illie-

obl'as de vullo, obras que consllmi

Il'ão rios e rios dp. dinheiro, despe
sas que se. f'.levam a muilos orç!l
menLos reunidos. Da atual adm.i-

nistração, disse o lídel' majoritá-
,rio, concluindo as' suas judiciosas'
«,ollsiderações, dizem os melhora
men-tos em perspectiva, fruto da

lmião de vistas dos poderes legis
lativo e Executivo, os quais, para
a· Capi lal e interior, são já do co

nhecimenl.o cios seus co'l.egas rati-

A. diretoria faz cie.nte aos s1's. sócios
em atraso que, de acãrdo com o art. 16,
dos Estatutos, efetuará, decorridos dez

dias, a 'exclusão doS que não se quitárem
com a Tesouraria.Andl'é Nilo Ta.dasco

PARA FERIDAS,
ECZEM,AS,
I,NfLAMAÇOES,
COCEI.RAS,
F R E R A 5,
ESPINHAS, ETC.NUNCI=I EXISTIU IGUR'l

Petróleo em"

abundância'

O conhecido autor' de Um pingo, do Diário, de ante-ontem,

quan,do o enganaram com o prato de lentilhas de uma cadeira

na Câmara Federal, em tr,oca da adesão, teve um gesto heróico:

renunciou a todos os cargos que então exercia. Dito e fcito: lal'

gou a Cruz Vemlelh.a, aband'onon o Instituto Histórico, deixoll
a sec)'etal'Ía desta e mais a vice-presidência daquela e mais o

cargo de orador destoutra entidade. Desarriscou tndo.
f: que, varando para a oposição, queria, estar livre de qual

quer c(}ntacto com o situacionismo. Dai o seu gesto e rol de re

núncias. Já àquela época o homem do pingo· usava das interpre
tações constitucionais que agora repete. Tanto assim que so

mente renunciou aos cargos regimentais, isto é, os não renlll

,nHados. Aquêle que lhe era pago, isto é, o' constitucional, êsse

nào! 4 sua exegese, apesar de apesal', pegou' como pega catapo
ra. E elaí essa subtilíssima distinçiío, agora, feita pela bancarIa

urlenista, na renúncia a tôdas as comissões regimentais, isto é,
não remuncI·arhls. A. Permanente, niío! Qi.le essa é constitucio

nal, isto é, remunerada.
Constitucional, por isso' que preceituada imperativamente

pela Carta Magna (art. 60 - § 2°), é a presença dos renllncian

les nas comissões que acabam de abandonar. Ninguém ignorà
que a Permanente, pela limitação de suas atribuições, tem traba
lho muito reduz.ido, enquanto que as comissões regulamentares
são as celulas lniltri.zes da própria Assembléia. Acrescente-se, a

essas circunstâncias, a incomôda coincidência de aquela ren

fiel' .ieton e estas não, e a explicação estará completa ... A re

núncia coletiva da U. 1). N. paranaensc, queremos dizel' catari

nense, valeria por um protesto solene se os renunciantes aban-
'danassem 'a Permanente e permanecessem nas demais comis
sões constitucionais. Aí sim! Êsse arranjo de comissões regi
mentais e comissão constitucional é estulto e grosseiJ·o. Tódas
as eomissões são constitucionais: limas por fôrça do art 6° � 2()
e. outra dos arts. 23, 24 e 25 da Constitüição. Umas não relllU

neradas e a outra o é. A U, D. N., pois, renunciou as comissões
constitucionais não remuneradas e nas quais o trabalho é �ran
de. Permaneceu, entretanto, .na outra, em que há remuneração e

o trabàlho é pouco. E o resto é conversa. ,. para avestruz curar-

se de torcicolo!
.
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