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uiçôes benernértl as, como o

Serviço :-;ocial _ do Comércio Xa

cionaI de Aprendizagem Comercial
tão bem orientadas em llOSSO K�
lado pelo professor Flávio Ferra

ri, entidades essas, que vinluun
sat.lsd'azenrío as justas aspi raçúcs
de uma 'classe labortosa, prnpur
clonando-lhe assistência social,
tão úti I quanto ueoessácia 1103

elias de dificuldade em que vive-

uxUlo federal às comemora�õ6s do bI
centenário da colonização açoriana
Hio, J 1 (V. A.) - A Câmara dos Deputados votou, ontem, em dis

cussão final, o Projeto concedendo auxilio especial ao Instituto Históri

co c Geográfico de Santa Catarina para a realização do Congresso do Bi

Centenário Açoriano, em outubro próximo.

o Comércio ele Santa Catarina

(""' � .üIT.lOO DLUUO DR I!ANTA C�TAIUN�
.o.: QOHDteC .SUlNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE

Duetor ,de Redação GUSTAVO 'NEVES

Federacâe do Comércio do Estado
,

de Santa Catarina
Ino xxxv I FlorIanópolis Quinta-feira 12 de Agosto da 1948

U. D .. N .. ·Nem mesmo
� conhecido �ol1lentarista político Mut-ilo Marroquim iniciou em

-

O J����l, a.sua croruca de ontem, com as seguintes palavras:
' um pl�go..•

�a atitude dos OPOSI'toI'es d
.
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' II ems as ao acordo inter-partidár-io
",a convençuo _

lI1 crusta. ontem

cust: U�J ponto não devidamente colocado, É quando tendem oerall1l�nte encerrada, não falou nenhum cata-

a atribuir ao zovêmo ·t t
"',

,

-
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"e pOI an o a� general Dutra c pessedistas, a falta nl1e:Jse. Pela. l�('preSl'ntaçao de n05-

pc o nao .CUIl1P! unento de todos os Itens da coalizão. Para serem ri 0'01'0- so Estado ex ib iu-se o SI-. Wanderlev
samente Justos deveri °111 S· lU'" • T" Q'

.

,« lIU cu par a DN, culpá-Ia por não ter CUI1l-
• uruor. ,UeIXO\hSe do P. S. D. e

P].rIdO com a promessa ao PO}'o. A promessa, na verdade não foi a de rea- qucixou-se do SI'. Otúvio Mangnbei-
Izar um entendimento: 1'0' ,__' , '

'
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f
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' I a ue executar Ulll programa, à base do rnes-
ra, II! orrnando que este ne111 sequer

�1O. Se falhou o °oyerno tant
.

f' II U
.

d
,. ":" , o mais a 10U a DN e sua responsabilida- -espondia aos telegramas da U. D.

c e ainda mais <>I'ave" ,. -

, ". .\l. catarmcnsc. O discurso do sr.

Wauder lev const.ituiu 11111 notável
acontecimento politico no concla
ve. Tão notável que o autorizado

órgão O Jornal escreve. em sua edi

ção de ontem: "Entretanto, mesmo

assim. vários oradores falaram sô

bre o assunto. representando os vá-

��!O�S""tr.��,!��,�Pi'bl��Ag'i!r!,'l! trW:��:íJDViad.
.beu o seguinte telegrama:

" Rio, U (A. X) - Aeompanha-

� Crg�nte: � �,eoberto Leal _ Secretário Agricultura. _ FpoJis. _

do dr J1lPnsagelll, o PI'esidenLe da

ti - RlO - 6b3b4047 _ 27-10 _ 16l:I. P',ppúbliea pnYÍou á Camara dos

_

,Agradeço honroso comparecimento ilustre patrido llIesa redonda Deputados o ant.c-pl'ojeto de Ipi

tr�gO_ Porto Alegre. Cordial abraço Deputado Damaso Rocha PSDT Co- concedendo i�ençiio cle direitos de

c'
nllSsao Parlamentar do Trigo.

'

'impor[at;ão f' demais Laxas arllla-

neiras, inclllsiye 1)I'pviflcncia so-

cial. ao malerial consignado á

I,a Ass le'18a Le
".

1'8
"U. f', :\faval Sllpply Ofl'ieer Join�

. ',',
'

,,: .' ,", ._.,g.,I:� � ',I,'v\'a ,T).L'aFi1 r. �. J\Iilií,al'y".
"V U ti �

.-",-,�--.....;..�__'__�...,-----

81Duratnlacões pela data.·-Vários ora .. Para facilitar
dores.-- Notas diversas. o Irôco

P 'rI'
'

Rio, 11 (A. N.) - Com o fim
,reSI encra: - Deputado 'Saulo raeo, fosse a 'oraça-o (ILle S E'x'. ,-ela. de evital' di'ficulclades (le Lrocos e

RamDs, Revma. pronunciará naquele oficio
Se t· P' t d A

de simplificar os servil'os a car-
, Cl'e 'anas: - ln o e rruda e reJ igioso, tI nscrita 'nos Anais da

)'

Alfredo Campos. Assembléia.
goo das bilheterias, a Cenlral do
Brasil adotou de há muiLo o sis

- GUILHEH1V1E URBAN: � P.
_ 'FERREIRA DE MELLO _ U. S. D. _ Este deputado, assim que

lema de arreelondamente dos pre-

)) N I'> f' .

d t dI'
ços das l)aSsag'ens vendl'das p

. 1'. - :>.e enu-se a a a e lOJe, assumiu a Tribuna iniciou as suas
ara

que nos recorda a fundação, no palavras ele jeito e maneira que foi
trens rápidos e notul'l1Os. Essa

Brasil,do curso ,dé direito, tecendo Ulll irrespondivel desmentido ao
medida não estaya sendo pratica

considerações sôbre o mesmo. comentário ,do "Diário da Tarde"
ela nos casos de lJas�agens para

� ANTENOR TAVARES: _ p, ao se referir a certos trabalhos da
trens expressos mixlos e de zonas

S. D. _ Apoiando as palavras do Assembléia Legislativa de Santa Ca-
de veraneio. Toclavia, a parLir df'

seu colega Ferreira de Mello, tam- tarina. Pelo que disse s. exa. nenlm-
seL-emb!.'o próximo, prevalecerá

bém se referiu à fundação dos cur-
ma das afirmações dêsse jornal eon-

t.ambém para esses Lrens, com eli

sos j1lddicos em nosso seio. Sua pa"
seguiu manter-'se de pé. Calmo e se- minação da fração de cruzeiro em

lavra, brilhante e denotando seo'u-
rena como sempre, mas conscio do

Lodos os pre�'os das passagens.

1'0 conhecimento da matéria, l;l�is respeito que a si mesmo deve e da

uma vez demonstrou a sua esclare- obrigação de se bater pelo deeôl-o

cida inteligência e destacada cuI-
do nosso Legislativo, que um co-

'fura, sempre postos que têm sido
mentú1;io leviano e apressado se

ao seI'viço da Pátria e hem do seu
esforça por lameiral', reduziu ao

povo. silencio o citado comentário . .Já oe

,_,_ BRAZ ALVES _ P. T. B. _
há muito se tornou Íl11precindivel

Disse sentir"se honrado em apoian-
olharmos com mais atenção e res

do as congratulações solicitadas pe-
peito o nosso Legis]ativo, que nâ'o

los srs. Ferreira de Mello e Antenol' pode nem de\'e ficar ao sabol' de

Tavares, mesmo, porque sempre é
certa grei de iconoclastas. Ainda

justo 'que nos rejubilemos com acon-
oCllpanrlo a tribuna, o nobre e

1ecimentos que testifiquelll a nossa
honrado parlamentar teceu judicio

cultura. sos esclarecimentos sôbre os múlti-,

I pIos e exaustivos trabalhos ,da Co-
BIASE FARACO - P. S. D. - missão ele Finanças. onde S. Exa,

Usando a palavra, o deputa,rlo Bia- bl-ilha pela sua incontestável e:edi
se Faraco, referiu-se aos festejos cação ao traba lho e incOll1par�l\'el
comemorati vos da passagem de' 23 conhecimento do assunto.
de julho, Prosseguil1flo afirmou que Accl'tadamc:1te anelou o iluslre le
como parte integrante desses feste� gislador em não deixando que o

jos, o Te Delllll oficiado por S. comentarista Jeyiano mal,diga do
Exc�, Hevma. o Sr. Arcebisl)o �,re_ P I I '1 t' 1 SLU O( er _egJs a IVO (e anta Catarina
tropolitano tinha sido uma reafir- sem CIne nillguelll lhe vá ás mãos.
mação de flue o nosso Estado Bási- .JÚ agora, esse mesmo cOlllcnta
co fôra elaborado e promulga,do sob rista se não pooerá dizer intangivel
as hençãos 00 Todo Poderoso. Em no uso de suas leviandades à guisa
vista disso requereu o sr. BÍ::lse Fa- :.1:)rcciaçõcs ele parlamentares'.

CULPADA A

Vis.ila do Senado ao sr. Vidal Ramos
HlO 11 (V A) Na s ,- d S '

.

. .' ..�. .

essao o enado, ontem a requertmento do sr.

R�be1ro Gonçalves, fOI designada uma comissão para visitar o ex-senador

�ldal Ramos: q�e se encontra enfermo. A comissão ficou constituída dos

.se�act.0,res Ribeiro ?,OI�ç�lves,_ Ivo d'Aquino, Vespasiano Martins, Clodo
mn Cardoso e Flavio Guimarães.

-

,

ARB\fIU, BAJ[OS

.. --------------
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rios Estados da Federação".
Entre aqueles várjos, estú

Waude rIcy Júnior ...
o sr.

ledalka de honra
a, um pintor
RlO, H (A. N.) - Promovida

por am igos, admÜ'adores 'e cole
gas dr) pintor Presciliano Silva.
sel'á realizaela amanhã, 110 aUdi
tório elo i\linisLério da Educação,
sob a presidência do tiLula1' da
J;as[a, spnhor Clemente Mal'iani,
clma s('ssão solene para 'a enLr-e
g'a au ill1sLre artista baiano da
meoallIa, de honra do Salão ::\'acio
na! de Belas Artes. de 191.7.

Imigração
illtensiva

Rio, 11 (A. N,) - O Presiden
te ela República assinou elecreLo
abrindo crédito especial para o

correr despesas realizadas e a se

realizar, com imig-ração, inlensi-
va.

viveu no rliu 10 110 enrrentc, um

cios seus gr-andes dias de gala. ;.Ia

sede da .-\ssuciação Comel'cial de

PlorianÓ'polis, situada à rua Tra

jano, 11. 13, reuniram-se os repl'e

seutanl.es de várias enLirla{les sin

dicais «íesta Capi.íal e do interio'l:

para assisÜl'em á solenir'ude ele

jundação ela Federação elo Comér

cio do Estado -dc �anta Calarina.

_-\. sessão teve inicio ás hJ noras,

com a presença dos senhores',

Ch ades Edgar' �lol'iLz, Bogério da

Costa Pere ira, Manuel Donato da

Luz, João Jacob J,Iussi, represen

tando os dois p rirneiros o �inel íca

to elo Comércio Atacadista e os

dois últimos l'épl'esentanelo o Sin

dicaLo do Comúrci o Varejista des

La Capital, além dos senhores Os

waldo Za�ta1·, Li-dio RitLes da Sil

va, representantes do SindicaLo

dos De�pad1antes Aduaneíros ele

São Francisco, Olivio B. Cordeiro,

representante do Sindicato do Co

mércio de Joinvile, dr. Raul Pe- Por fim, falou o bacharel .\la

r-eira 'Caldas, Delegado do Mirris- nool Francisco Lopes Meireles as

tro do Trabalho em nosso EsLado, sistcnl e elo DireLor Geral do '�er
Manoel Francisco Lopes Meireles, viço Social do Comércio do Rio de

Assistente do Diretor Gerai do Janeiro, 'que, em longa e circuns

Serviço Sodal elo Comércio do Rio faneiada oração, manifestou o �cu

de Jane1ro, p1'ofe8;;o1' Fláyio Fer- cOIlLpllLamento em vel' coroados

l'al'i, Deleg'aclo desta hcnemérita de êxito completo os esforços de

InstiLuição, com sede ne,;ta Cal)i- scmpenliados em p'rol da causa co

tai, Severo :-;imões e Haroldo Soa- lllercial de SanLa Catarina, Fina

re::; Glayall, representantes do ,Sin- Iizando, S>". agradeceu a solieit ll

dicato d,os ,Representantes C0111er- de com que ,sempre l'ôl'a disliil

ciais de Florianópolis. gllido neste ya,lof'Oso Estado " ao

!Presidindo a solenidade o se- partir ,para o Rio de Janeiro leYa�

n110r Charles Eelg'ar MO['ilz, expli- va consigo a agra,clál'el noLicia ele

cou aos cWlegaclos e pessoa� ]J!'e-
masi um sucesso do 'Comél'cio ca

senLes as finalidades da Assem- [al'il1'0113e. :'\ing'uém mais quer('n�

:frÍ{>ia Geral, Qüe Li'lfHt a hum'}.! dt, do I'aí:er uso da pa'!avra, o senho!.'

presidir. -I Pl'f'-sirlel1l (, de,L! por ellC8!'1:acla <"

Constatada -a presença- ele Lodos sessão.
'

os elele.g'aelos o senhor Presidenle
sLllbmeLeu 11 aprovação da Assem-

bléia a fundarão ela Fed,el'ac,ão do lA provel·t!lmp."to ,df�Comé'rcio do EsLado de IS�nta Ca- li ti ,,2J "

ta1'ina, Lendo sido aproya,(]a l8em V' I fi! do \' F
.

restrições. A seguir submeLeu a i1 {} ll. ranCI8CO
discussão e rupr<Yvação da Assem- Rio, 11 (A. N.) - Realizou-se
bJ.éia os EsLatulos da Federacão ontem, no Palácio do Catete, uma
que foram aprovados por una"ni- reunião da ComIssão de Coordc�
midade.' uação cios trabalhos de aproveita-
De acôrdo com o ediLal de con- mento do Vale de São Francisco,

vocação, passou-se á eleição' da da qual participaram o eng'anIrei
Diretoria, tendo, nessa ocasião, o 1'0 Alves de Sousa, presidente da
senhor Oswaldo Zattar, soli'Citado Companhia Hidro-Elélrlca São
permissão para apresentar à As-' 'F'rancisco, consultores jurídicos da
sem1bJ.éia a chapa que conLinha o mesma companhia e cio MinisLé
nome dos delegados que constitui- 1'10 da Agricultura, e o diretor dG
riam a DireLoria da nova entidacle. Ser_viço Florestal, senhor Pimen�
Atendido em sua soliciLação, i'o,j leI Gomes. Dentre OUll'OS assun..;
a mesma sUlbmeLida à aproyação t.os, d,ebaLidos, constou o aspecto
dos senhores de'legados 'presentes JurlcllCO das d

'

.

,esaproprlações e ()
que aclamaram por unanimidade t ) IIr�)a 10 de consLrução da Usina
os senhores Cllarles Eelgar J10ritz H d El'I 1'0- < etrica '8 do parque nacI'o-
c,omo Presidente, .\IanLlel Donato I
d L

lJa de Paulo Afonso, ficando "S"
a uz como Vice-presi denle, Se- I

...

\'el'O Simões 'corno Secretá1'io e s�n ado qL:e os consultores jurí.
Haroldo Soares Gla\'an como Te- �Icospreferldos lerão a ,colaboração
soul'eil'o, sendo, em seguida, in- (� .

l'ocurador da República do
DIstrIto Federal E< ' 'lve"Lidos nos respectivos cal'gos,

. speCIa mente
sob pl'olong-ada:3 salvas de palmas. �on\'��adÇls estiveram presentes i4
Finalizando o� trabalhos, o se-

1 oun,lêL� o Procurador Geral da
Ilhor, presielenLo eleu a palavea a

R,epubhca e o Sub-Procurador.
quem dela quisesse fazer uso, [en-
elo, nessa ocasião, o senh01' �t[anuel

wo.,._
_.._.._ __ ........

Donato da Lu;: se leyanLado para 11nl0 15m t Ia,g,radecel' a ,deferência especial de
l'h:r « Dr a »

ter sielo escolhido para exercer o
R:o, 11 (A, N.) - Tomará POSS6

honroso cal'g'o rle ,'ice-j)resielenle, amanhã na Academia Bl'asilf'Íra
prometendo coÜ'pel'ar com os seus

de �eLl'a::l, o senhor Afonso Pena
molhol'es esfor�'o::; (')m [a\-or do en- JunIOr. O novo acadêmico, que
grantJecimento do comércio caLa- sucede a Afrânio Pe1xoto na ra_
rinense. Congratulando-se com [l cleil'a número seLe, c -' 1 ' \'
f]'

. ' .

L'
'

J
'

li ae a pOI a-
o I�. upCla lya, ss. mani restou re- enL1111 Magalhães e ellle tem

goO'1
'

}
como

: JO em .0 )S('1'\,ar que da união palrono Castro AlH!s e já foi ocu-
elo" con_1ercranLes,. sllrgia, no,"La ho_I'l1adO ]Hll' Enclidps da CI11']";
ra de 1 t, '1''' 1

' < ,�. :;l'rá

lLla�q\.ll ]"urr SOCjH1, aj,\m 11'('('.(']]i:l) l,)elo senha ,lI
'

(le
ela Fedpl'ar')('1 f' "

r "�ceu
"'" (O �omel'ClO, outras I

.l..mol'osO Lima.

mos.

Em seguida, falou o dr. R:HlI
Perei ra Caldas, Delegado do ,\li
nistério do 'I'rabalho, tecendo lon-

gas e ponderadas considerações
sobre o notável acontecimento,
congratulou-se com os delegados
presentes pela f'eliz Iniciativa que
tiveram em fundar a Federação do
Comércio elo Estado de iSanta Ca
tarina, estando assim, perfeita
menLe organ iz a dos e capazes de
promover a defesa de seus ínte
rêsses junto aos poderes constituí
dos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ME,NSAGEIROS
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"����� DO CONFORTO

, São veios metálicos de uma prodigiosa aplicação, em

todos os domínios da atividade humana. Por êles passsa

esta fôrça imponderável que o homem transfOl:mou eI�'
,

• r

'r
(. f' t

.

lt
.

(,Uergla, para o seu p azer e o seu con or o, em mu '1-

plas utilidades. são os condutores elétricos. A companhia
Pirelli é pioneira e a maior organiza_ção produtora de con

dutores elétricos. CQm 75 anos' de experiência mundial, Pirelli

pode garantir o mais alto padrão técnico na sua especialidade.

"'" "M'"'� "" MAO"

NAS PRINCIPAIS CASAS DO RAMO
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Cabo, dlt �n.rgio CObo5 '.Ie-fónjco, Fica pera .nrolamento, Condulores para 0\110 Condulorcu poro tódio poro .ncerod�i!o

de século
•

m e t o

-;

..

..

Pirelli s. A•• Companhia Industrial Brasileira Um condutor de qualidade para cada aplicação
Std·P8·21

Dentro de poucas semanas o

1 NSTITUTO PI N H E I RO S
.

Qtenderá à qualquer pedido de VACINA

CRISTAL VIOLETA para injeção intra
dérmica ou intramuscular, contra a peste
t$uina, desejando receber, desde já, os ende
...êças dos interessados.

íf:.
Correspondência para a Caixa Y'ostal 951·5ão Paulo

COMERClAN':l:B: 19' um u.
� l Biblioteca do Centro �ea.
�oo XI dAI Fnerelro. Co••
tribuirás, '..ím, para a forma
elo cultura] 00. eatarlntmMe
•• amanhi I

o Crédito Mutuo Predial, oferece

aos seus associados o melhor pia
no, ne melhor sorteio, por Cr$ 5,00
mensais.
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I :<"Camptmha pr6-Uno'"

{. & A. .IJ dê! ".vc.tro}.

Sala no centro
PRECISA-SE

Tratar à rua Tiradentes nO 5
Telefone 1393.

o que é a epílepsia? Sabemos ape- os sintoma. na grande �ilioria dos
nas que é um açoite que durante C:l.$.OS. Êste notável remédio é des
anos tem flagelado ricos e pobres, crito em lingu<Jí';em simples num

grandes e humildes. Júlio Cesar, interessante folheto intitulado: "Po

Napoleão e Byron sofreram dêste de curar-se a epilepsraê". Êste livro
mal. A epilepsia sempre interessou não se vende, mas, oferece-se gra
aos homens de ciência, cujos esfor- tuitarnente a todos os inter -ssados.
ços foram finalmente coroados de Nenhum enfermo de epilepsia ,1eve
êxito porque conseguiram des- demorar em solicitar 'um exernprc r
cobrir 1;1m preparado que alivia gratuito dêste folheto sensacional,
i--- ----- - - .. �---- - - - - - ... - -- - ...-------- _ ... __

I THE EDUCATIONAL DIVISl0N, Departamento A
E '1i..1i!. :

J 535 F,frh Avenue, NewYork· VU.
J Qtlcira� enviar-me gratuitamente, em envelope particular; um exemplar do I
I folheto intitulado : "Pode curar-se a epilepsia?", I

N OM E ... --_......
W�:,;C;r.;;.��r.é.�.�.;

..

em

..

lé.ir
.

.;-
..

d;;
..

i�;.,;;C;j"..............
__ .. _

Enderêço
. .....,,_

_

Cofre Berta
: CID_ADE.._______,.,.PAíS;,;,;,;;,;,;;,;��

.

Vende-se em ótimas condições. Terrenos .em CoqueirosDimensões internas: Altura 61

ctms. Largura 47 e 36 fundos. Vendem-se diversos, com chácara, á' beira-mar; diretamente oU;;

Trata-se à Rua Conselaeire Ma- por intermédio e sob financiamento dos Institutes,

fra no 35 _ nesta ciâade, I Planta e ínfarmaçõss - Rua trajane, 16.

Procístos p O O E C U R A R . S E ·A E P I L E e S I A ?Escrttõríe reêêm organizado,
precisa file "pracistas" para traba

lharem nesta cidade e no interior,

I com artigos de fácil venda, e com

Dea margem de lucro.

Isformações á Praça 15 de No

vembre 22, 20 andar, das i ás 12

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

CHEFE DE ESCRITóRIO

Conhecedor cl,e todes os servi
ços de escritorio procura coloca

ção na Capital ou ue interior. -

Cartas para"CHEFE", :Rua. Yiàal

Ramos, 52 - NESTA.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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«D E M O C R A T I C l U B E» Programa para o· mês de Igosta
domingueira cem início às 20 horas. Dia 28 «seiree» com início às 22 horas

-_

76- aniversário do . Clube ASSe filalenCa ae

Doze de AgCDsto S��!5�cia��!'���i�a�de Santa

Grande Jantar de (onfraternizaçãó em comemo-
hoje, o ani versárto

nosso estimado con- i�çáo a data. de hoje

Cat ari na elegeu e empossou a sua
ano.

nova diretoria, que Liceu assim CuIlS- As mais lindas musicas nos mais
titulda : lindos cenários naturais, que são as

Prcsidcnte. Dr. Félix Sclnnie- maravilhosas paisagens Mexicanas,
glo,\'; Vice-Presidente, Dr. João entre as quais a famosa praia de
Carlos Ramos; 1° Secretário, Sr. ACAPULCO.
João Stcudel Arcão ; 20 Secretário, CANÇXO DO J\IBXICO
Ttc. Alf'êu Fcrrcirn Li nhares ; 10 cO:\lr: Ade le Mara _ Edgar Bar-
Tesoureiro, Sr. Osny Pinto da Luz; rier _ e apresentando Carmen Mo-
2° Tesollreiro. Sr. Adolfo Boettcbee; lina
Diretor .<le Compras e Trocas, Sr. No programa: 10 Jornal 'da Téla
Francisco Miguel da Silva; Diretor

_ Nacional Imperial Filmes 2° Es
de Séde e Propaganda, Sr. Tiago tilo de Estrelas _ Short 3° A Voz
Vieira e Castro. do Mundo - Jornal

.•....•.•••... " . . . • • • . • •

Preços: Çr$ 4,80 e 3,00

M'O·Clod�do Prosbl· te- Censura livre. Creanças maiores
la U '(;: de 5 anos poderão entrar na sessão

riaDa do. Brasil de 5 horas.
.

..

Em data de 14 do mês p. p., foi
..

j;ipÉRrÁL i;�je ás 7,30 horas
eleita e empossada a nova dirctorl.i

HEHDEIRA A PROVA
.

da Federação da Mocidade do .Pves- �
Baile de gala do ano passádo I bitérlo do Sul, por ocasião do fio

X01; salões do Clube "12 de Agôsto", terá lugar hoje. um brilhante I �on.gr·csso c que ficou assim cnns

iantar de confraternisação, com que os associados do veterano Clube, tituida :

�omcmorall1 a passagem do 76° aniversário de sua fundação. I Presidente, �av.id ,?onl�s :'11('1:-
O menu especialmente organisado para esta noite, é esplcndido e dança, rle Florianópolis ; Vice-Presi-

dizno de tão cintilante congraçamento social. dente, João F. Carneiro, de Ponta"
e

.

Grossa; 1° Secrctár io. Hari Gomes
HORA DE ARTE Mendonça, de Florianópolis; 23 s--

LIl1 programa de folego ·foi elaborado para esta reunião, de cunho cretário, Lcnua Maxza do �asci-
altamente distinto e assim podemos apresentá-lo completo nestas notas: 'mento, de Cur-itiba; Tesoureiro,

1° - NOTURNO, de Chopin - piano - Senhorinha IOLANDA Iolando Rodrigues. de Betânia, Sa- ..................................•
RUZ, hoje ás 5 horasGRILLO.

, co dos Limões. Cinelanclia Jornal _ Nacional _2° - DANÇA RITUAL DO FOGO, de Manoel de Falla - Scnhori- _

nha IOLANDA LEAL. 4 Festa da C'ham
Minha amiga a formiga - .rlelsen141�".

S' I �l' \1)l'j· IA
..

.

- 3° Cães de !!uerra - desen 10
'

3° - ESTCDO N° 5, de Chopin - piano - 'enhonn la 1Y f " ,
.

�

CARDOSO. gun' DO Llora
Três Malfeitores - comédia cl três-

5° - QUINTETO DE MúSICAS SELECIONADAS pa, n
,

patetas
1 - Ondas do Danúbio _.]. [VANOVICI Magnifica, simplesmente magrn- NO PALCO: A maior humor-ista

2 - Idilio - PAULO LINCKE fica, ioi a fesLa realizada sábado no do rádio brasileiro
3 - Viuva .Alcgre - Fl\ANZ LEAHH. Lira 'I'enis élllibe. CHICA i'ELANCA

O componentes deste QUfNTETO são, as senhorinhas [QLANDA ."ião obstante a chuva que Caiu Uma bomba atômica de

'GHILLO LILIAN SANTANA e os' jovens WEHNER SCHEIDMANTEL, durante torto o d i a, e o frio inten- lhadas e alegria,.
,"-

:\IAUHO FAl'STO GTI. c ;\L\HIO CEZAR LOUHEInO.. 50 que fez, Jo i grande o sntusias-
5° - SINFONIA DA óPEHA GUAHANi, de Carlos G01l1es - pia- mo «los ,:.(ici(J� c con�)rlados que

no a 4 mãos - Senhoras GILDA LH.l0CKI J.:OPES e IB LlGOCKI compar-ecer-am e lotaram os sa-

VlEIHA. Iões cio clube.
6° - UN BEL VEDHE:Joro, ária da ópera "MME. BUTTEHFLY", de Dando um ·'cllnho de graça hi-

Puccini - canto - Senhora IVONE BHDGGMANN LEAL. zarta, por outrc a ornamentação
7° - LES FU,LES DE CAIHX, de Lco DeÚbes - canto - Senhora simples e de muito g'03Lo, dansa- ................................•

IVONE BHDGGlVIANN LEAL - (Ao piano - Senhora GILDA LIGO- vam moças õa nossa melhor so-

C1([ LOPES). cí erlade fantasiadns de holande-
SETENTA E SEIS ANOS DE ESPLENDIDAS ATIVIDADES

.

sas ca�ponezas, húngaras, baia-
, '

O Clube "12 de Agôsto " completa assim na data de 'hoje, mais um nas, ciganas, etc,
ano de atividades sociais. Foi uma Testa marcanle nos

Tradicionalmente conhecido, na antiga e 110va geração,·o Clube da anais elo Clube ela Colina, e o es

Rua João Pinto tem feito milito e muito em ·prol do congraçamento so- pOllcar dos. champagne� distribui
cial de nossa telTa e fatos importantes na vida ria cidade, ali ocorre- dos pelas mesas, casava-se com as

ram nestes 76 anos. risad,as Cl'islalinas <da juventllde
Grandes congressos, reuniões dc caráter filantrópico, literárias, em gala.

palestras, conferências, reuniões sociais as mais brilhantes e ·senllacio- As joyens mais fOl'mosás elo nos-

nais, desfilaram em tantos anos, pelos' seus salões, já agora ·requintada- so an.o cÍl'clllo social, emipresLa-' •....................•........•.•
mente modernizados e denlro dos requisitos da éra elegante atual.

vam á soit'ée um encanto ina;cl.ian-

I Os seus bailes de gala sempre atingiram o máximo do brilhantismo te ele graça e ele beleza. De \'elan
e o alto llIundo social desta capital, se fez representar em tôdas as reu-

ce, observamos Jacqueline Sabach,
niõcs. Laíla Freysle>bell, Dailya Neves,

A Diretoria atual dQ Clubc "12" ·tem à Slla frente, a figura distinta Bealriz 'Moellma,nn, Terezinh:;t Um lindo e dedicado romance de
do nosso estimado conterrâneo sr. Solon Vieira, sendo o Presidente de. Bastos, Jeanete Raulino, Terezi- amor.

�; Honra do Clube, 'Ü nosso eminente Governador do Estado, efetivo, dr. nha Horn, Lourdes Boabaid, Ciloca ROXY. hoje êÍs 7,30 horas
Adcrbal Bamos da Silva. Luz Rac.hel Taulois e outras, mui- Ultimo espetáculo

Nestes últimos. anos, o C!ube tel.ll .na direção de su� secretaria, a pes- tas 'cujos Domes nos escaparam e A maior Jllll110rista do rádio
sôa sempre dinâmica do major Elpl(�lO Fragoso, que e realmente o ho-

que, com seus li1)OS diferentes ela- sileiro
Illelll indicado para tão espll1hoso lluster.

vam "charme" á festa. no seu CHICA PELANCA
LISTA DOS INSCRITOS PARA O GRANDE JANTAR

constante voluleal' pelo·s salões. A mais linda mulher do mundo em
Solon Vieira e senhora, lVliguel Daux e senhora, dr. Thiers Fleming Foi, realmenle, uma granel e res- suas gosadissimas anedotas caipil'as

c senhora, Raul Wendhausen, Heinaldo vVendhallsen, dr. Leobcrto Leal e "ta que Leve, para maior lH'iLllantis
�eJ1bora, Lourival Almeida e filha, Joel Moura e noiva, dr. Madeira Ne-

mo, alguns bons números de arl e
ves, Mário Marques Garcia e senhora,· J.osé Elias e senhora, Mário Moura

Cjue pl'ovo'caram con8tantes aplau
e senhora, Mário David Moura e senhora, Osny Ortiga e senhora, Alexan-

sos ela assist.ência.
dre Evangelista, Jairo CaUadá e senhora, Elis Mansur Elias e senhora;

Constaram êles rle concêrto da
Cicel-o Couto, Nilo Laus, LallI'O Unhares, .T osé do Valle Pereira, Orlando dejá vitoriosa Ot'qL1esll'a Juvenil
Filomeno e senhora, Ida Filomeno Simone, dTo 'Vilmar Dias e senhora,

C
- Florianó,polis, do Grupo Vocalista •••••• • •••••••••••••

jflDVflCacao rir. Antônio José de Almeida, contra-almirante Antão Alvares Barata,
U U da mesma orCjL1e�t1'a, de dansa 110-

S ..
f comandante Alvaro Gonçalves Gomes Filho e senhora, capitão-tenente orveterlaO C "A· 1 landesa inLenprelaéTa pelas srtas. ..

..

lnbe Recreativo . 111lg0 (a
Orlando Braga Cruzeiro e senhora, Haroldo Brasil da Lllz, Edio Ortiga .•_.

.
"

Dnça" convoca os seus associados A' 1 C F' h F'l' L' Lygia Moe11mann e Jeal1ele Rauli-
'T 1 ' .Fredigo c senhora, dr., gnpa cc astro ana: e sen .01'a, 'li vw. UIZ

ria valsa D 'b'
enr e-se uma em otU110 estado.

para ullla Assembléia Geral Extra- Vicir;, Henato Hamos da Silv�, Flávio Ferrari e senhora, João Salum, no,
1 bail�:d� 1 l aJnu 10

Tratar com Haroldo Glavan, à
I· , '19 ·1 1 J '!'

.

fi A' I I R b AZL1 de ..,llauss pe a sr a.

eane-IRoronaria a ser realizaaa as .10- Tancredo Hosterno, (r. ase "osano e rauJo e sen 10ra, c r. . o erto '.
T

ua .Iofro Pinto n. (l.
ras do dia 13 na séde elo Figllei- Lacrrda, dr. Hubens Hamos e senhora', senhorinhas Nazaré e Elllsa C6s-11

te 'IlallI1l1o, e canto pela srla. e-
_

rellSe F. C., a-fim ele realizar a: elei- ta, rir. Augusto de Paula e senhora, dr. Artur Pereira Oliveit�a e senhora, re;-�nba Hom.
. . . I �'�sultados econômicos foram des

ção dos cargos vagos existentes na dr ..João Batista Bonassis e senhora,. dI'. Arno Hoeschel, ccl.. Guido BoU I lldo t';taya ml�lto 'bomto" mm-
� ,mad.os ao caID[lo de teuis a ser

Diretoria. (' senhora, dr. Hl1y Hamos Soares, "'alter Dauer, Neogenio Grillo e se-
to eleganle, e e�tao de palabens I termlllado Ibreye.

Si não ·houyer nUlllero suficiente nlwra, João 'Yaldemar ria Costa e senhora, Os"valdo :Mello, Helio Milton os o!'ganizaLlore� ela Ieiita cujo� A.

haver�� 2" chamaria após JO minlltos. Pereira, dr. Newton c]'Avila e senhora, capitão de fragata Plinio ela F. M. Clube "12 de Agôsto" alcance o máximo esplendôr, como aliás tem sem
realiz;!ndo-se a eleiçã'o com qual- Cabral, "'alIeI' ·l\Ie�·er e senhora, Paulo :\!lendonça. dr. Edgar Cavalcanti

pre acontecido em tôdas as anteriores reuniões ali realizadas.qUer número de sócios presentes. I de Albllquer(jue. ..
. Ao nosso ])!'esado amigo sr, Solou Vieira, Pre�idente, os nossos du-

A Diretoria PO!' tudo isso é de se esperar que a adminlvel reunião üe hoje no sivos cumprimentos pela data que hoje transcorre.

ANIVEHSAHIOS:
Transcorre,

'llalalicio do

lcrrâileo sr. Antônio Vieira Macha

do, Inspetor Chefe da Inspetoria de

Veicnlos. e Trânsito Público. gcni
tor elo nosso companheiro de traba

Iho, ·0 apreciado e judicioso cronis

ta esportivo, Pedro Paulo Machado.
ÁS multiplas homenagens de que

por certo sei-á alvo, da parte de

.5CllS numerosos amigos e admirado
.res. juntamos com efusão as nossas.

-0-

.

FAZEM ANOS HOJE:
_ o 10 Tte. Edison Macha/lo Li

-ma, distinto oficial do Exército;
_ a cxrna. sra. d. Sabina da Sil

-va, espôsa do sr. Cieiliano da Silva;
_ O sr. Thomas Picher ing, fun

-.cinonário da Secção de Ferragens
da Casa Carlos Hoepck S. A.;

- o sr. OUo Rcnaux, residente

.em, Brusque ;
- a exma. sra .. d. Nazir Jorge .1\10-

.rais, espôsa do sr. Manoel Morais,
. ,conceituado representante comer-

.cial;
_ a gen til srta, Mari a de Lour

.des Silva, sobrinha da Vva. Maria

.Anália Pereira;
_ a interessante menina Marise,

iilha do sr. Adalberto Sabino do al-

'to comércio local;
_ o jovem Walter Cerqueira Li-

ma;
_ o jovem Zanzibar da Silva Fer

nandes, filho do sr. Tycho-Bralte
Fernandes, alto funcionúrio do Mi;
"nistério da Fazenda e de d, Argen
;tina da Silva Fernandes.

DlliIBIllilIU •

I! DOR DE -

vARGAITA q�, '

Friccione a garganta e o ::1! {
peito com VapoRub. Também
derreta um pouco na Kflgua. '

"

VleH.VAPORu8
---_..._----

NASCÜ'IENI'OS:
Está de parabens o lar do nosso

·.oistinto conterrâneo, Tie.· Gilber-'
-to Silva c de sua exma. espôsa, pelo
11ascimento ocorrido dia 9, na Ma

ternidade "Dr. Carlos Correa" , ele
Um robusto menino, que recebeu o

nome de Zenon.
Ao Zenon pois, e a seus afortuna

<los pais, os nossos melhores votos

.de felici:1ades.

ODEOX, ás 5 e 7,30 horas

Sessões Chies

Um dos filmes mais bonitos do •

No programa: 1° Cinelandia Jornal
_ Nacional Imperial Filmes 20>
Azes do Volante Short 3° 100 lJli
lhões para a Turquia - A Marcha
do Tempo
Preços: Cr$ 3,00 único

Censura até 14 anos.

FILMES DA SEMANA

ODEON, amanhã
DEBIL É A CARNE

No mesmo programa:
�lARINóSIO FILHO

O consagrado cantor do

brasileiro.
Preços: Cr$ 6,00 e 3,00

rádio

Censura livre.

RITZ, hoje ás 7,;}O horas
Sessão Chic

Maria Feli x, a encantadora es

trela de amor, Fernando Seler e

Antônio Badá
MULHER SEM ALMA

No programa: Cinelandia Jornal
._ NacioQal Metro Jornal - Atuali�
dades
Preços: Cr$ 4,80 e 3,00
Censura até 18 anos.

ROXY, hoje ós 7.30 horas·

NA TUA: Hedy Lamar - Robert
Walker - June Alfyson

SUA ALTEZA E O ÇROON

bra-

No mesmo programa:
MARINóSIO FILHO

O consagrado cantor do râdio
brasileiro
Preços: Cr$ 6,O(l e 4,00
Censura até H anos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•
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, SElEC ES
,

.H.H.HO
•

I

artigos I

de grande'
�otualidade :

COMPU SEU nftlPLAft I

HOJE MESMO! t

Custa sóCr$3,OO:

RECEBEU
ClONAIS
MANTEM

D Y;L Dir:etpr�.,1 ,

Dt:�P8mphil9 d�JJt.ra Preire de CarvAlbo, Dr: FraDClICO

40 4ft" Anfiio':M...orr.f:� Dr. JoaqwDl Berreto de Araujo

e JO\J� Abreut'

...ANBIA -WANeA DA IAM
�.. _ 117. - 1IlIe:' lAIA
pUDlOa ••IUJIIPO.dl

Conespondenda
Comercial

METemo:
Moderno e Etictente

Cifr•• d,g g,g1.aGoÇo d. 19441

Or.
Cr$

CAPITAL E RESERVAS

R�j)�n.aDi:H:dftti:e1
�ete
Ativo:

'e

'.

Silli.1;ról pagol BOill éltimol 10 .00.

ReapDDla\:'�lfd8<;le.

,�.õ&7 .816,30
• :76.73"6.4oLSo6,2o·

•

<enfere
DiptJnta

RRA'serviços gerais, qUÇl.lquer que

seja a espécie d� carga que o senhor

transporta, em qualquer tipo de

estrada, o senhor está interessado

num pneu que dê o máximo de

rendimento a um mínimo de custo

por quilômetro. Numa, palavra: o

'essado num dêsses

Goadyear, cons

ponto para ofe

quilometragem,
É porisso

rasil, a maioria dos

amigo só Goodyear!

ÉlU WUHHER A ..W ..T.

Pará serviços gel'ais. Desenho especial de

desgaste lentor que propo7ciona baixo,

custo paI' quilômetro percorrido e grande
resistência contra COI·tes e rClchoduras.

Para serviços gera,is onde � necesSÓlrid

maior tração. Desenho antiderrapante.
Extraordinári,:! Flexibilidadel que evita es

fôrços demasiados dcr ca� ça e reduz o

aquecimento.

I
I

I

I
-

l, L

\�
I

�__�_�_�#����'_aUI�'B��!��OS��4�_� ----����__�
O_._�ID(J-Qu�ta�ek.'2d8A90SIOd� i��a

LOJA OIS CASEMIRIS
Especializada em artigos para

ltolDens
VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA

E INGLESAS PARA HOMENS E SENfiORAS.
PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PARA HOMENS .

ARlVI_.A"RINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

• . ..

,.
J

. lldo.elollleRor preço da praça
CLUBE DOZE DE AGOSTO faça IlIIa visita ii Dassa Casa. e ,erill�el

. FestejOs comemorativos do 7'- 3niversá- .ossos preços e artigos I
rio de fond3�ãoo - UOD1lite aos associados

A Diretoria do Clube 12 de Agosto Lerá a RonFa. e ê prazer .d,e cs.

tal' com a presença dos seus associados ti suas 'Exmas, Fami lias .�

baile de o:ala a realizar-se em a noite do dia 14 de Agosto proxr•• ,

em CllJ11e�Oração á passá'gem do 760, aniver'sário, de .sua fundaçãe.

O dia 12 foi reservado para um jantar, segtrido de uma hora Iie I
arte Ct'mpal'licipa�1io de elementos dos mais repreSentativos da YlE>ssa

s@ci�dade, e iii de 22 para a testa iafallltil, constaxdo de RuIDC'l'OS va-

riados,. .

O jantar será mediante illseri��6, a c�t�r.d,o d_la 1· a �" .art� �.
encerramento, a Cr$50,06 por pessoa � lera 1.1Cli} as 2. IUI as. raje

!asseio). .

O baile ás 22 heras. (Tr-aje 1'.iger Casasa, S••ld. .u �Sa.er),
A festa infantil das 16 as 26 hOTaS.
SecreLaria, eDil FforiânÓp-oJ'is, 127 -de .ju]•••e 1'41

Elpídio Pr«goso Sc('reláÜ0 61'11':;\.1.

DIREÇAo:
Amélia M P1gozzi para quem possue de Cr$ 1fJ,(}()(i,-OO até Cr$ 100.00fJ,00 tenda

�rta de !frio ao ano com receb'Í1;n.ento de furos mensais.

RlU� ALVARO DE CARVALHfI, as Lrdortneçõe« nesta redação.
"�

___:==--=-:,:,_===--=-�::,==:"::",:__:_-=---�_,=,::,,::,::,,:=,::,,,,:,::,,=::,____-'::'_'____-------"--------:-TD�E;;;;;;;�M�·r.;;O�C�R��A;r,rnA:;-"·�-C;;:;;·�L�U�B;:-;:E;;---:I;--I:;;;;:;··;;;;::0'::;;;;;;;;.C;;;;;;;;LA;;;;;;;;;a;;;;;;;;:;:NO===":::'==
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_",I<,':,t,i,:,.$V
Aos seus associados A :��L��'I'� o

,

De ordem do sr, Presidente, apraz-me para os devidos Iins e para , ,Crim. e cÍn!

que não se alegue "ignorancia deste aviso, comunicar aos serihorcs con- I Conl!ltituição dca SOcWdadiIDII
socios que em reunião da Dsrctoria, realizada dia 4 pelas 2ú horas, fi-

I
NATURALIZAÇÕES

cou, a rigor, resolvido o seguinte: Doravante, só' terão ingresso nos sa-j t. Tií:ulolll D6Ilola!'at6rioll

Iões desta, Sociedade recreativa e cultural, as pessôas pertencentes ao § E.critório G Residencia MINISTRRIO', quadro social e, devidamente em dia com as suas obrigações mensais, ,I
' .

Rua Tiradentu 42.

I
ê

considerando-se e luuinaclo O sócio em atrazo com as suas mensalida- FONE __ 1468
ii

des durante 3 meses seguidos, e só podendo aquele sócio regressar para I B fi 1\11 I RINà-_'I
o quadro social, pagando uma joia de c-s 200,00; as senhoritas filhas

1-------,
-- ---: fi l'Ui D\

de sócios, parentes conhecidas ou convidadas só terão ingresso l�ledian- � �. ·ó···: .,
.. , -'\,

: te alJl'("Sentação ,à porta ,do cartão de co�vite.' ,
IÂSCflt rio de Capitania dos Portos do

to.

Aos fnrastelros, sera expedIdo convIte espeCIal, recomendados por

I
Estado de Santa CâtariIla ..

um sócio que assim fica na obrigação de identificar o seu convidado 'dv"c!l "Ioa11 ti UU EXERCICIO DE 1948
cobrando Cr$ 40,00 com direito a uma mesa, Outrossim, observo que

não estão sllbtendidos nesta advertência, as autoridades, signatários
DRS. EnlT AL

elo li\Tro de ouro, membros dc Diretoria de outras congcneres, repre- José Pinõs Pereira "'u }4.

sentantes da imprensa e da emlssôra Guarujá, quando devidamente cre- Sebastião Adroaldo Pereira
denciados, queiram tomar parte nos festejos e partidas dansantes eles- G
ta Socieclade; que serão uma tarde dansante na primeira quinzena e

abriel Pereira Borges Fortes

uma soil'ée no fim do mesmo mês. Rua Vigário José Inácio n. 358
Par", evitar futuras reclamações por Jiarte' dos srs. consocios obser Porto Alegre _- Rio G. do Sul

\TO qHe o assunto do pl'esente aviso será qbservado com máximo rigor,' •.•.............. , ; .

e assim possa evitar decepção possivel na inobservancia do· aCÍma re

comendado, publica-se a presentc resolução.
Haroldo Brasil da Luz - 10 Secretário

'7

o
vezes seguidas

Omega é cronómetro único e

exclusivo dos Jogos Olímpicos! /

Drs. NUNES VAREL.-\ e ANT1!1NOR

TAVARES

TÉCNICOS MUNDIAIS REAFIRMAM OFICIALMENTE SUA CONFIANÇA NA FAMOSA PRECISÃO OMEGA'

. ,
,

EM Los Angeles, em 32 ••. ";m Berlim, em 38 ••. E agora em Londres.

eM 48 ••• É. portanto, a terceira vez consecutiva que Omega foi escolhido

oficialmente como o cronómetro único e exclusivo dos Jogos Ollmpicos!

Ai concorrem os melhores atlftas do mundo .. , Uma fracção mínima de décimos

de segundo muitas vezes pftsa nas decisões .. , Grande, portanto. é a respon

sabílídade dos téc�icos 1]Jl.{�diais de cronometrao-em que actuaram e actuarão
I ,b ,

nas Olimpíadas! E são tlOmens dessa responsabIlidade que. por três vezes

, c�nsecutivas;, escoUler��Á Omega como o cronómetro absoluto, único e exclu

SIVO. na medição do terui-'\.''. ,em todas as provas olímpicas! Uma decisão como

esta. unânime e verificada em t,,�s Olimpíadas consecutivas, fala' por si! Fala

da confiança reafirmada três 'vezes s;bi'l:'�, J.amosa Precisão Omega, que assim
-....

'

incorpora à sua gloriosa série de triunfos mai�'� �,:,afde consagração por
'"

parte das mais respeitávels autoridades mundiais da iée>.lti._ca cronométrica!
"-"\

....
",
'.'.

;
,

AdTogados
Causa cíveís eomcrciais, naturali·

zaçêes, consllltas e pareceres

Das 9 ás 12 e das 16 ás 18 Jooras

Escritórie: Rua Traia.l>, :a. 38, 1°

andar
FleriaJlópelis

"

.

'"""
,: ..

•

•••••••••••••••••

AssaUo em pleno dia
em Nova York

Com uma fortuna dê 427.006
dólares, os hábeis assaltantes

fugiram por entre o trânsito
de Nova York, em pleno dia •

Seleções de Julho descreve o

ousado golpe planejado durante
três meses e que parecia ser

o crime perfeito ... Mas da qua
drilha de 10,4 morreram violen

tamente, e 6 estão no presídio.

Também neste novo número:

NÃO ADIE POR MAIS TEMPO
A SUA "NOVA VIDA" ! Um es-

tudo psicológico de grande pro
fundidade que interessa a todos
nós, Costumamos deixar para
depois, diz a autora, coisas que
podem ser feitas agon.t,

.... ., .

COMO VENCI A GAGUEIRA.
UDepois de muitos anos de hu

milhação e angústia. sõmente
a corrsiança própria e a fé em

mtm mesmo fizeram com que
eu me curasse." Depoinlento de

um gago sôbre os rrace-sos dos

médicos ... e o êxito de seu auto
tratamento,

� • +
«

RÁDIO MIM ATURA PARA RECEp·

çÃO E TRANSMISSÃO. Aper-
feiçoados durante a guerra, já
n s minúsculos aparelho � para os
mats vanaaos usos civis. O mé
dico podefala r coma sua c1ín�c'!.L_
o comerctante com o seu es�
tório.

. \.

São &0 todo 26 artigos de gran
de interêsse, mais a condensa

ção de um .ívro famoso, neste
novo número de Seleções.

NÁO ESQ U E ç AI

COMPRE _

5ELEÇOlES
"'\ Df JULHO

''''

Agoro.i, a vendo

A REVISTA INT'ERNACIONAL
PUBLICADA EM -;',,9. IDIOMAS

..........
• • • • • • o ••••• ó ...

�---

A Tinturaria Cruzeiro dispõe ago

ra dos melhores profissionais' da

cidade para lavar, passar e tingim
pelo sistema suiço.
R. Tiradentes 44 - Fone 1022.

V ISO
Crédíto Mútuo Predial

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

Pára 09 pessoas de fine

paladar Café Otto é
.em par.

1. DI.' ordem do Sr. Capilão doS'

Podos dêste Estado. faço s�bel"
<t quem interessar possa, que se

3cham ab-el'Las nesta ReparLição;
da presenle data ao dia quatro de

setembro vindGuro, as inscrÍTõlls
para <os exames a se realizar,em de

primeiro a ql1inse de selembn}

próximo vindouro, para CO�FE

HE:'>I'rE DE CARGA, MESTRE DE

PEQCEKo\.. CABOTAGE1\{, PRIMEI

RO E SEGUNDO CONDUTOR MA

QCI:'>IISTA, PRIMEIRO E SEGUN-

DO CONDUTOR MOTORISTA.
CO:'-lTRA 'MESTRE, PRATICO,
PRATICANTE DE PRATICO, AR

HA[S, PATRÃO DE PESCA, ATA

LAIADOR, MESTRE' AIVIADOR e

CONDUTOR MOTORISTA AMADOR-
2, 'ramlJém podel'ão se inscre

Wl' nas Delegacias de São FI'a.

cisco do Sul e Itajai, e prestar to

respectivo exame, excetuando-se

0S ele CONFERENTE DE CARGA
E l\IESTRE DE PEQUE.'.'A CABO
TAGEM.

3, Para melhores esclarecimen
ios sôbre o assunLo ,em allr('\:u, os

interessados deverão l)l'OClll'ar a

Capitania dos Portos e sua" Dele
gacias.

CalliLania 'dos P'Ol'tos do Esta
do de Sla. Catarina, em Florianó
polis, -i ue Ag'ôsto de 1948.

:\'.f'!son do Liyramento Couti-
nlw- - Escriturário da Classe
"/;, - �lpcretário.

if "",,,-_.,

A Gerência do Crédito Mútuo Predial, avisa aos seus

assúciados residentes no ESTREITO que a partir desta data,
esta encarregado de efetuar a cobmnça nessa localidade o

sr, Miguel Souza, residente à rua dos Navegantes 50S,

UHEVROLET - ElSP1iCIAL DE

LUXO 1942

Vende-se de 4 porLas em exce

lentes condições, côr verde (duas
tonalidades), equipado com óti

mo rádio "Delco", faróis de ne

blina, faroleLe lateral, ventilador e

forrado com palhinha americana.

Preço - ,Cr$ 55.000,00. 'rratar á

rua Bocaluva 1, diáriamenle até

i ás 11 horas.

REEMBOLSO POSTAL
Para casemiras, lilllhos, brins, elc. precisa-se representante.

�fe:rtas dando ·fontes de referencias a '''rEGIDOS''. Guarda-se sigilo.
Gaixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital.

•

'-

k

..

"
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"versus" figueirense
Duas' grandes for�as DUin cotejo de mâxima importância
Á rucdida que os dias vão pas- com inicio ás 15,30 horas os quadros

sande mais se avoluma o interesse dr ão paulaino que vêm cumprindo .de profissionais do Paula Ramos e

e entusiasmo elo público esportivo destacada atuação, do Figueirense,

.pelo choque, empolgante a ser tra- A assistência, que por certo será 4') designar '05 seguintes árbitros

vado na tarde ele domingo próxi- enorme dada à grande 'cxpcctatlva e auxiliares, indicados pelo Departa

imo entre os conjuntos do Paula Ha- reinante, apreciará um cotejo reple- mento ele Arbitros, nos termos do re

'mos e do Figueirense, iniciando o to de. lances sensacionais, onde duas guiamento em vigor:
'20 turno elo certame ,ele profissionais, grandes forças cientes «ias suas res- Infanto juvenis..:..... Juiz: Ponciano
I

A voluntá"josa equipe alvi-negra pousabi lirladcs, tudo empregarão pa- Martins, Auxiliares: Fornecidos pe-

terá que dar tudo o que possue para ra vel" sorrir a almejada vitória. los clubes disputantes,

,vencer o valoroso e ternivel esqlla"
I

Para a rodada próxima o Depa rta- Aspirantes - Juiz: Wakiemiro ::VIe-

mento de Futebol tomou as seguiu- lo, Auxiliares: Acari :\Ia1"garida e Os-

IPelo escore de 43 x 33 ii seleção brasileira
foi derrotada OlHem pela França, perdel
do ii invencibilidade e a oportn�idade de
·

participar da liual'do Campeonato
OHmpi�o de ,!asquetebot _

Primeiro Circuito Automobilislice
de Campinas

e-x P 1 11'" 1'\.) - Estão lomobilislico Cidade ele Campinas.
,,[\0 . au 0,

'

\,"�.

marcadas para amanhã as elimina- SPl'<1 olnIgatória a pres.en\:a. de

'tórías do Primeiro Circuilo Au- todos 05 ases do vo lanl,e inscr il os,

�_,,_.k.r-_�......:..v......,._._.:....._......_...�-r......��._""-""_.-

No,licià,s das Olimpiadas
Lourtres, 11 (U. '�.) o pug i- f.:upc ia. Por sua _, ez. Portugal sa-

lista lnasí lairo Baph, zumboano, -I geou-.se. vil oríoso
na classe d-a-

I. "d d Inalaterra
pêso leve - obteve hl1je a sua se- "swallow ", segm o a �

zunda vitória consec.{llÍva derro- I e ela Franca.

�ando o Irancêa 'i\ugusL Caulel, :.'\a class-e' elo "rn-agão a ,Jl1�la-
) t �"

/
tr-rr'a classi licou-se em pr-imei ro

tes providências: mar Vieira. por I on Q,&. c c ,

.

CAMPEONATO PAULTSTA DE 1) escalar para jogar em domingo, Profissionais -'- Juiz: Newton _.?ãá-r�'ingay Ai-ena. 11 (D. P,) - lugar, seguida ela Noruega e Sue-

FUTEBOL com inicio ás 9,30 horas. os quadros Mongnilhot. Auxiliares: José)}i. "0 represenLante da' U,R.S.S, [unto c ia.

)� a seguinle a classifícaçâo dos infanto juvenis do Paula Ramos c do 1'0 e Manoel Paixão To�jli'rt'ío. à Federação Inlel'nacional de I Na classe "slar" foi vi l.or iosa

concorrentes ao Campeonato Pau- Figueirense. I
5) designar as se_.r>{intes autori- Basqnelebol declarou, hoje, que a I

a II alia, embora havendo protes.,

Ji"la de FuLebol, após a rodada de 2) escalar para jogarem domingo dades para contr çle: dos [ogos : Rússia parl.icipái-á nos Jogos :0- tos ela Ruiça e do Canadá, Os ]'·e-

dorningo último:' ás 13,30 horas os quadros, de aspi- Infant?djú,'cnis: Naldi Silvei- Iímpicos de 1952 se Jor convidada .. sultarlos dessa classe, ainda �e.n-
10 lugar - Santos e São, Paulo, rantes do Paula Ramos e do Figuci- ra. :r" Londres, 1'1 (V. A.) '- A Suécia dentes, são os seg'uintes: Há lia,

com 3 ponlos perdielos; 2° lugar rense. A(spirantes e Profissionais: João denotou a Dinamarca por 4.-2 no em
í

h. 5101,53s., Tng'laleLTa, com

_ Corinlians, com 4. p,p,; 3° lu- 3) escalar para jogarem domi!1%Q; 'Pedro Nunes. torneio de mu-bol olímpico, elas- '111,52111.26s" Eslados Unidos, COOl

gar - Ipiranga, com 5; 4.0 lugar ] ":--:::-_:_�._--_"""'_,",:,,"_-_,"::--�":::_�>-_�_....:..� I'.I'.o_-�"""-'_-�_-��-:::-'''::_'�::::.:::.��- si íicando-se para as fina:s. Os i 1h"fí8m1s, Nas domais corocações

_ Palmeiras, 6;' 5° lugar - Por- I suecos jogarão amanhã com o sogucm Holanda, Espanha, Fran-

tuguesa de Desportos, 7; .6° ln- Joriará'
..

Msta C.apítal o campeao vencedor da semi-final entre a' r;a, �lliça, Supcia, Cuba, Canadá e-

gar - Portuguesa Sanlista e Co- 6 __

'.

Inglaterra e a Iugoslávia. A dispu- «ul ros, ínclusíve o Brasil, em

rnercial, 9; 7° lugar - Juventus, '1./ �I" d,e veleibol ta do cam1:.eonaLo será na

nO.ite I' !liO lll�'ar com o
í

empo de ., ..••

12; 8° lugar - Jabaquara., 13; 9° ··'tJraSt elfO I ele sexta feira. . 2h,6m.36s.

lugar - Nacfonal, 15, De, fonle oficial lamas íntorma- data ele 7 de seterríhro vindouro, Aldeeshot, 11 (V, A.� - Quinze

I
Londres, 11 (D, P,) - As auto-

I do):; que o dr. Osmar Cunha, pre-l para o inicio ela tempor-ada. equipes de lrês homens cada uma. r-idades ofímPicas. rlemitil'am. �
CAMPEONATO CARIOCA DE I 's ide n le da Federação Atlética Ca- Será um� grande, salisfação _

p�- i e um cavaleiro isolado -: da, .'\.:15- ju iz uruguain :,\['quimcdcs ,Ron:ch-
FUTEBOL I tarincnse, apro'\�ilando SL1U br-eve ra todos nos aprecmr ::\}' m-,

eJ3-1
iria _ deram inlcio, hOJE', as ln-I ni, ]JOI.' lel' cbpLlaclo ontem a lalde

Com os resullados de sáj:!Jac1.o eslaela em São .paulo, cntaholou veis qualidades do eamlll'i,o do hincada:; 1)rovas de qualificaç,ão uma ruidosa manifestaç:ão popular"
último, ficou sendo a Segllt:i(e co- ncg-ocia(.'ões com o �'l'lve" paulista P:Í5, através ;prél�os �'e�l:i,?OS COI�1l da compelição Olíml.)jCa ele Eqlli: de protesto., O in.cidenlr

oCOrrel'l

Joca\.'ão por ponLos per�Xdos dos ele basquetebol, campeão naciona� o., nossos melhores a�ev cio e�-
ta\:ão, pE'l't'aze.ndo um lolal de 46 em. srg"l1ida a lula de bnx pe,50

:concorrenl.es .ao cert��e Cal'iOCi'lI! do ano em curso, para uma Lem- poete da' rede, I
'

J'111ma. CIlIando pugllisla peoL�s-
ca \'a eH'OS. ,

de Futebol: por'ada nesta ca,pital. Como vemos, o operoso 1)resi- As equipes participantes são do tOll contra a yiiória do norte-ame-

1° lugar - vascl, O; 20 lug'ar - O dirigente da F. A. C. foi mui- del1te ela "eclética" não poupa es-
Brasil, Estados Unidos, Arg'enlina, ricallo Ec1ie Johnson entendendo,

Botafogo e Flam'engo, 2; 3° lugar lo Mm sucedido em sua missão, fOr(;�Sb' 1 no. selllld? ele �ontgn�llal; México, Suíça,. Esp.anha, Suécia, ql1e a palma devia caber ao url1-

- Flumin'ense, 3; ,110 lugar bavendo os Tespon<;áveis' pela se- .0 pu ICO eS])Ol1:I\'O. . a apl a
Porlugal, Tnrcfuia, Dinamarca, g'lIain Basilio Al\"es. Juntamente'

Madureira, 81\<'0 Cristovão e Amé- leí.'ão palllista concordaria com a' com? que de 111:11101' exisle por
Franfla, Itália, Finlândia, Polônia com nonclini, onlros lrês jLüZe:5

, ° 1 60 êsle ImensoBrasIl."
i"!l'ICa, i; 5 l'lgar - Bangú, 7; e InglàLerra. dc' hox l"eram sens nomes 1'1S-

lug:ar - BCJllsucesso ,e Olaria, 8; Wembley. 11 (V. A.) - O, ca- cados.
nadr!1<;e John Stllart eslabeleceu 1'\rnhlll1l deles inter\"eio na luta:.

BENTEVI QUER RETORNAR 4 P. ALEGRE, novo recorele Olí111l�iCO doe IBvan- em apl'eco ele onlem.

A nossa reporLagem foi infor- com o clube da "estrela .solitária" I lamento de peso com a� duas. - Londres, 11 (D. P,) .- O juiz de

Odair
mada onLem que' o dianteiro Ben- e ameaçando não comparecer ao! mãos, com 107,389 kgs,; 1'ecol'd� box ul'ug'uaio Arquimedes Rondini,.

teví pretenele voltar a PôrLo Ale-' pl'élio ele domingo ·com o Figuei- I antigo era de 10/1,896 kgs, exclllido hoje do rol dos juizes'

'gre, a;banelo,nando as fileiras elo I rensr, em 'vista da insuficiência do i \\'·embley, 11 C�T. A,) - .Nos jo- olimpicos, fez rapidas Declarações

Paula IRamos, clube pelo qual se I ordenado que lhe pa,ga.. o campeão I gos de. consolaçao, a cqll1pe de � á l�niteel Pl'ess. E disse esLar Lrall-

acha conteatado. ' f de 4.7. PorlanLo está o Paula

Ra-l Cuba,
de baskel-ball derrotou a. quilo, na consciencla do devf..'l"

Em paleslra com a nossa, repol'-I" mos na iminêneia ele ni.'í.o contar Argentina, pelo, escore ele 35 a cnmpl'ido, Leinbrou ainda que

tagem, Benleví confirmou a 110ti- i com o concurs{) de seu melhor ele� 31t, llllma parLi�a arduamente dis-' nas oli rnpiaclas ele 1936 em Ber

cia, esclal'ecendo estar elesgostoso I menta. puLada, 1im, foi ju-Ig'aclo bastante capaz pa

Torquay, 11 (U, P.) - As re- 1'a arbilral' um matcb final dr box

presentações br.asileieas cÍlJe parlo e spni1' de juiz em outros três,

ticiparam das pl'ovas D-e iale das Londres, 11 (l�, P.) - Nas se

classe" "Rtar" e Rwallmy", coloca-, lili-finais de e$gTima das equipes:
Seg'llndo- soubemos, � pensamen-, ram-se em 16° e 8° lugares, 1'€8- de sabl'e os argenLinos apresenta

ia elos organizadores lransferi-Ia p-ectivamente. ram hoje seu terceiro protesto
vara a próxima terça-feira, no Lira Torquay, 11 (V. A.) - A Argen- nessa modalidade de esporie,
'['enis Clube. tina venceu a prova da classe de. Tendn '"ielo venci elo pelos belgas.

6 metl'Os, seguida. pela Noruega e. o capitão argentino dirigiu mn

-----''-------------------------------------------------_..:...--------- proteslo aos jurados de apelação�

Capitalização -- eias. de Sorteios ....Propagandistas {i:;:�::;,::���L����:,��:���;.
As eliminaLórias ele box conl inuam

hoje rl11 franco prog-resso.

•

8' ln Dcibili e do Brasil

Direção de PBDRO PAULO MACQAOO_
====����====�==================�

(Capital e Interior)'

H CAMPEONATO BRASILEIRO

7° ]llgal' �- Canto cio Rio, 10.

Artilhr-�üros principal: Rodrigues
(Flumil'oense), 8 goals.
Arq lleiro mas vasado:

·(Ca.nl.,o do Rio), 26 veses,

A próxima rodada: Madureira x

Olaria, Flameng'o x Canlo do flio,
:Flurninense x Bang'ú, Amériêa x

São Cristovão e Botafogo x 13on-

sucesso.

DE TENIS DE .MESA

Em São Paulo, sob os' auspícios
da C, B, D., será iniciado hoje o

II Campeol1'ato Brasileiro de Te

liis de Mesa, com a parlicipação
da Babia, Es�ado do Rio,- Distrito
F.ederal, São Paulo e Rio' Grande
do Sul.

Noitada de Box
Por- moth-os imperiosos deixou

de realizal'-se, ante-onlem a gran

de l�oitada pugilistica, organizada
1)M um gl'UpO de valorosos adeptos
do esporl e do murro.

VENDE-SE
Pessôas da -Capital e do interior que tenham trabalhado ou trabalhem com Cias. de Capitailzação. Cias, de sorteios, Seg'uros, Propagandistas e

VeRde-se finíssima sala de jan-

I
tal' ellH estilo Renascença, ilateira-

queiram obter ótima remuneração mensal, (mesmo trabalhando nas horas disponiveis) escrevanl a Caixa Postal 3.717. Cia. Brasil mente trabalhada a mão e ainda

Não usada. Tratar à rua Saldanha
Interessa tambem a pessôas desem.banlçadas e ambiciosas (militares, funcionários públicos. fiscais sanitários, contadores, professores (as) �Iarinh., 16.

1.
representantes comerciais, secretários de clubes e associações. Garanti mos ótimo rendiluento mellsaI e lUlIl. futuro garantido. Esere"am sem Caié Otto traduz qualid.ada

Peça-o CiO seu fornecedor. 1,
eOlllpromisso.

. CASA MISCELANEA ditItri-

I
buidorQ do. Rãdioa R.:C. A

I Ci(t. Brasil�--Caix@ Postal, 3.717" --Sãu Paulo v���rc�:;��l��o e �:��:•

.
'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



1

CLU ZE
rltOGRAMA PARA O MÊS DE AGôSTO _ DIA 12, '5- FEIRA JANTAR DE CONFRATERNISAÇAO PELA' PASS.AGEM
IA DATA, COM NÚMEROS DE CANTO E SHOW ARTíSTICO OR6ANISAÇÃO DA SENHORINHA LAltA FREYESLEBEN. DiA 14, SABADO - GRANDE
BAILE DE GALA, EM COMEMORAÇÃO DO 7'° ANIVERSARIO DO CLUBE. DIA 22,' DOMINGO _ FESTA INFANTIL, COM SHOW ARTISTICO, GRGA-

NISAÇAO DA SENHORINHA MARIA LUlZA CAMPOS, DAS 15 ÀS 2. HORAS. DIA 28, SÁBADO - SOIRÉE.
AS DOMINGUE'IRAS E SOIRÉES TERÃO INíCIO. ÀS 21 HORAS.

.
.

AS INSCRiÇÕES PARA 9 JANTAR DE CONFRATERNlSAÇÃO, ACHAM-SE AIEftTAS, A CONTARIE r, NO lAR li CLUIE, A CR$ 5'," CAIA
PESSôA· I

���"c!!." f!!!!� R!!_!�!r,�,�., �!;lom!?,!E!,���!" ,ICOu._NVf ITdECh Af'f0IS tPCOt. V�d
.

.
'. t d .

.

.
.

. Ama0 Bcne icente os au eurs (e an a a anna, conVI a 6\ROBERTO LAPAGESSE FILHO o o em qualquer assunto referente ao ensme em geral, Iivre ou efi-
I'

.' .

h' t da :
. d S-

Ru'.l João 'Pinto, n. 32 _ Flaria- cial. PC°:,o er:_l gera para al�slst,lr a ldll.lssla3 ed enzlllleltl o, 8a blmagemd e ha�. r s· .

.

rístovão, que se rca rzara no, la o corren e as oras a manr a,
I!OpO .IS

-

Lima Catariaa BUREAU UNIVERSITARI.
na Catedrát Metropolitana, e hem assim para a procissão que será efe-

C_o.sert9�,. I�nllezas e Reco.str.- Direção de Dr. Pedro Olavo de Menezes. - AT. Alte. Barros 11 -

tuacla no mesmo dia às 5 horas da tarde.
.

ç.ees de Máquinas .e. ,:screver, cal. 1- andar. Cx. Pos�al 3932 - Rio de Janeire.
Florianópolis, 9 de agôsto de 1948.

.cuIar, SGmar, ContabIlIdade, Regis; ,
Julio Cesarino da Rosa _ Presidente

kador�s, B�la�çag autemátícas, 'T. S. deseja. cooperar na grànde obra social de reeuaeraçãa NOT.-\: A União solicita a todos os proprietários de automóveis par-·
Chu..-e.lro,s' Elétrícos, Ferros. de ea- dos mendigos'! ApreSê.nte sua idéia ou orereea seus serviços, liei- tic.lares e de alusuel para acompanharem a procissão com os seus car-

\. ,ó.ar, Fogãreíros, EsteriHzádores e
' "

I xando seu nome na lista de Voluntário! da .\Cã& �Gcial uatari- ros.
Ap':;irélbos Elétricos elll geri!
Serv1ços r ápides e garaati••s
Preços Médi.cos
Orçá.entos sela compro.iss•.

J

Carga Aerea para

Tarifas rnó rtcas - F ap.dez
Fl�onta entrega

PAR.TlIllAS DO RIO: para
rVlontevideu e BUEnos -Aíres,
duas vêzes por semana.

SCAND/N4VIA,t· IURlIlI'ES SrSlElII

LINHAS AÉRE � Si

IESCANDINAVAS

Informações e reseTvas: -

Nos a entes ern Florianópolis:
Oliveira_& Cia. - Rua
Pedro Ivo, 7 - P. Voigt
Btn Te'lente Silveira, 50 e
nas agências e sucursais da
"SERVIÇOS AF:REOS
CRUZEIRO DO, SUL"

FRAQUEZAS EM GERAL
V I N H O C R E O.S O TA D O

«SILVEIRA«

Seu Terno tem mancsas 'I
Tinturaria CRUZEIRO
Rua Tiradentes 44

nense, em poder desta redação,

Arvores. frutiferas
Arveres Frutífer-as enxertadas e pla.Rtas orname.tai.s .a!

JIlelllores qualidades oferece o grande Estabeleciraente tle
Flóri e Pomicultura

.M. J. Cipper.
Cerupá,
�I\I•. de Jaraguá - Estado de Santa Catarí...
Peç;ütl catalage ,gl'atuitamente.

TINTURAltlA CRUZEIRO
Tiradentes 44,

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma chcpeo-

Profisslcna (o'mpetente - Servi�o rap-ido e garantido

WJV�f?ANH� ti) RO� CONTRA
___ ACCIDENTES DO TRABALHO==-r4

5ÊOE SOC'A.�:
POliHO ALEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA P',Á..TRIA N,o 68 • t.O ANDAR

�A'XA P06TAL. 583 - TELEFONE 6640 - TELEGRAMAS: ·"ROTeCTOR...•

Agenca Beral para Sht CatarDa'
Rua Felipe Scllmidt, 22 - Sob.

Caixa Postal. 69 - Tel. "Protectora" - FLORIANOPOLIS

�-Gulã---'_'aÕ·---·-"pai�ã-iia
Publica relação dos comerciantes e imlustriais com seus ende

reços.
Cad.a guia é vendida aC'Hrlpanhaà. de um mapa r.dQviário do

Paraná e Santa la.tari.a.

Rerlaçã.: Rua Prudute 'e Mlraes, a. i2i. - Guriti"a.
.------_._- --, .-

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

RADIO TUBA' ZYU'!
1530 kilocielos ondas médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATAR/NA

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

metro quadrado
Consulte·.lOS sem compromisso

Reinisch, S/I - Rua João Pinto, 44
Tel�grama REI� aSGM Plor�ai1óPOU§

\

PREGUiÇA E FRAQUEZA
VAN,ADIOL

:i\IOÇAS DESANIMADAS!
HOlHENS SEM ENERGIA!
Não é sua culpa i

.

É anemia que o deixa 'cansado,
.

pálido, coni moleza no corpo e olhos
. sem brilho.

A anemia atrasa a vida porque
rouba -as forças para o trabajho.

VANA[)10'L
aumenta os globulns sanguíneos e

v.n\>\.LIZA o sangue enfraquecido. É de gôsto delicioso e póde
ser usado em todas as idades.

FARMACIA ESPERANÇA
'Sejo e IIUBZillU Mri .... preffiWa

l�r""a:.... :Il&eto_ú;: OI efill'....Jtu '-;- Bo.s-_,Iitilu _ .._..
IrJtll.riu -- 4,.thr." �. lIenutua.

G....'NIID� a. exa.b. �iadà '� reed"'n.-, mé.'D...

_ ..•...•....•................... _ .•......__..•......._ •...•••_. __ ..••-_ •.. _ _ .. -. _ _ ..•.__ _ �;
•.... _ ..

"i-
•.. _ .•. _ •. __.•_-.-•••..•_

.6�'F-
� \;JURIT�jjUa TI�AI)ENTES -f9-FPf>LIS. '

\

PRETO

120 'o MARROM
I HAVANA

Da Iabrlca ao
\

EM CROMO
COM SALTO DE
BORBACHA

consumidor

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

égua báia, de crina e cola pretas, pertencente a Adeline Gençalves. PeG
de-se a quem achar, avisar pelo telefone 1688.

Dá-se gratificação. '

I
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loje 80 passadolNa Câmara Municipal
A l���a'1��1�011�e:��lo��:�n:�laq::� Prolongamento da rua Germano li eu-

quadra, a Cauan éia, Xlartin .Afonso dbauseo. --Indlca�ões aprovadas.I de SOLlZ'\; .

l'

I
Esteve reuuida �nrc-on�CI1l',.GI.llO'-1 .Ioso"; c_os ]Jontos. de aUio.l1lo.vel,·s da

.

- cm 1 G·Hi, os Capitães Antônio ..' -

ru regimental, a Camal'a .\Il1l11CllHlI, Prnça 1;) e Pereira lê Oliveir-a, ho-
da no�ha e Braz Soares repeliram

sob a prcsi- Icnciu do Sr. Batista mcnagcns a dois profissionais do
os holandeses. perto de Olinda; .

• Pereira. volante que souberam honrar a
- e11\ 17í-t, em Bristol. Ingiaterr-a,

nasceu Robert Sonthcv, autor de
PHOLü:'·;GA:lIE:;\TO D_-\. RCA GER-

;,IAXO \YE�DI-IACE�

dor, Bahia. irrompeu U111 movirnen
Bormussis, líder cI� maioria fez cn

Lo reyolu('Íonúrio, que ficou conhc-
trega à ;,1esa da indicação n. 3í que

cido com a .clenominação ele "lncon-. .

.

..... ..,

.

dIZ respeito ao prnlongamcnto ela
Iidência Bahiana' ; .' ..

181" I)' t 1 D 'I rua Ger-mano \'i'en<lhausen. CUJO pu-
- em <v, um eCI e o (e. .

• . _
.

. _

-

V' I" d J
.

, I reccr da C011nss30 de Legislação e
Joao I CrIOU, 110 .ClLO .. e ancHo"

. " . . "

. [Justiçu e favorável a medida.
aulas de Belas Artes. que deram 01'1-!. ' .

A l' ....l B' I Artes I Ainda com a pai vra s. exera. co-
gciu a Acac cnu a ne e as I es, ,..., '.

-

I 'J hr de mcntou materia sobre o Código de
instalada cm o ce .'1ovem 10

1826; i Postu ras, :uj as emenci.as, em llull;e-
1816 S· t T , a na BaIlI'o de \l, foram recebidas pela Co-

- ·em , ' an a elez, .

-

.da Oriental do Uruguai, foi ocupa-
missão. Propôs - no que f'oi ateu-

da l�las tropas do entào :\fajor :VIa- dido - designação de Suplentes nas

diversas Comissões, sendo os Srs,noe1 ;\farques de Souza;
_ em 1823, no Rio de Janeiro, co- Jairo Callado, do P. S. D. e Manoel

.

I jornal "O '[a- Donato da Luz, da U. D. N., esco-
meçou a en-cu ar o '

moío ", dirigielo por José Bonifácio l hidos para essas funções.

de Andrada;
- cm 1834, foi promulgada a Ata

Adicional à Constituição do Impé- A Casa i1prO\'OLL as seguintes indi-

rio do Brasil; eações, em única discussào :

I_ em 1833, foi elevada à catcgo- N. 38 - Sóhre :1 denomi naçào de

ria de séde distrital a atual cidâ- "Cl cmcnte J�or\'erc': oS ·.:,Olivio Car-

de de Itajai, neste Estado;... "
.. -...

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

19.30 - �OYO Conjunto Londri- donic Goossens, harpa. 11ARTIDO SOCIAL DEMOCR' TICA-

- em lR37. travou-se durante a
.

.'
.' A uno de Cordas. 22.00 - Sumário das Noticias e

20,00 - Rádio-teatro: '�Diál()g") I Rádio-paI1orama.
Guer-ra dos Farrapos, o combate do O Esor itérlu 4i1l Partido SeciaI Democrático, a nua Felipe

Imagínário entre Marx e Sócrates", SEXTA-FEIRA, 20 de agosto : Triunfo, vencendo as torças do Iar- N. 42, atende aos seus correligion.arios para qualificação
de Ralph Glasser. 19.00 Slm�ário tios Progra-' roupí lha Neto as cio Coronel Gabriel lias S ás 12, e das 14 ás 17 horas todos os dias

20,30 - O Escritor e o Ambiente. mas.' Gomes Lisbôa. ,da Guarda Nacional;
.

I
- em 1865, a Divisão da Esquadrapa cstra. '19,05 Inglês pelo. Rádio.

20 ,- r ,.. Brasileira, sob o cOI"Hando ,rIo herói-
,.,.a . ames .II1oody, piano. 19,15 _ NoLiciário .

.I

'>1 00 Nr t' •• co Barroso, fundeou em Chimboral,
�,

- 1 o IClario. 19,30 _ Música dp Bailado.-
2 1- C entre Empedrados e Bela Vista, tra-1, a - �oll1cnt(lrio por Bento "\famzelle ", .de. -L�cocq, c

.e Jeux",
Fabião.

.

J vando combate com os paraguaios,
de DebugsJ�/ em Cuevas,'21,30 - :VlúsÍea de Câmara. '

?? 00 S
' 20,00 /'" Paleslra. - em 18G9, neu-se o assalto e to-

�_, -, umario das Noticias e r

fládio-panorama. 20,_�,� - Música das Grandes Ci- mada de Pel'ibebuy, durante a guer-

E ç 1: darlt's � Oslo e BOl'S'en (ia parle). I'a COl11 o Para!l:Llai, pelas tropas bra-T R A-FdRA. 17 de agôsto: �

O
./ 20,30 - 1) "Livros P Antares", sileiras sob o comanno do Conde19,0 - Sumário dos Programa�a-

19 05 I I' 1 1" 'do r de Joaquim Ferreira; 2)e "O Ci- d'Eu, com a colaboração de O.sório
,

- ng es pe o ül lO. .

19,45 � Noticiário. �/ nema na Gr5-Bretanha, dr José e Vitorino Monteiro. 'Neste ataque e

19 30 ",.. d C· Veig·a. "a frente ,de suas tropas 1ll00Teu he-,
,

- .,'lUSICa ,e [·:mara.

'>000 P I 20,115 Musica das Grandes róicamente o· Brigadeiro João �Ila-
_ , a estra. i

20,15 :\fúsiea :5i'geira (la par-
Cidades Oslo e Borgell (za par- noel \-lenna Barreto, nascido em 7

te). te). de julho ele 1824, em Pôrto Alegre,

20,30 PHJé'stra. 21,00 - Noticiário. no Rio Grande do Sul;

20,45 �lúsiea Ligeira (2a par- 21,15 - "Polílica Internacio- - em �872, foi fundado, nesta Ca-

te). nal". conhecido por Donald Mc- pital, o Clube "12 'de Agôsto".

21,00 J Noticiário. Lachlan.
- em 188G, no Hio de Janeiro, fa-

leceu, o Senador Luiz Pedreira do

Couto Ferraz, Visconde ,rle Bom Re-·

tiro, nascido na Bahia em 7 de

Maio de 1818. Foi Presidente do

.�--------------------------.�-----------..------------------��---

florlan6polli, 12 Agoslo de 1948

uma "História do Brnsil";
- em 1 í7S, na ci-Iarlc do Salva-Serviço Brasileiro da H.B.C.

DOMINGO, 15 de agôsto : palestra.
19,00 Sumário dos Programas. 21,30 - Shulamith Sha rir. piano.
19,05 - Revista Técnica e Cien- 22,00 - Suruário das Notícias e

tifica. ·Hádio-panorama.
20,15 Noticiário. QUNTA-FEIRA. 19 de agôxtõ :

19,30 A Semna na Grã-Breta- 19.00 - Sumário elos Programas.
tanha, 19;05 - Inglês pejo Hádio.
20,00 Ensaios sobre a Música, 19,15 Noticiároi.
20,30 - 1) "Página Feminina", 19,30 - Rádio-teatro: "Diálogo

de Lya Cavalcanti; 2) "Crônica Imaginário entre Marx e Sócrates",
Londrina", de Isai as Teitelroít. de Ralph Glasser.

20,45 Músíca da América La- 20,00 - A Psiquiatr!a na Grã-Bre-
tina. tanha, palestra.

.

21.00 Noticiár-io. 20.1.5 - Banda ria Guarda dos

21.15 - Orquestra "Northern" da Granadeiros (1" partc ):
B. H .C. . 20,30 - Indústrias Bri tânicns, pa-

22.flO - SL'fl1lario das :;\oticias. lestra.
22.05 - Palestra ou Discussão.
2,2.20 - Epilogo.
SEGLJ.\'DA-FEI,RA, lG de agôsto :

19,00 - Sumário dos Programas.
19.05 - Azas Britânicas.
19,15 - Noticiário.

20,45 - Banda da Guarda dos

Granadeiros (2U ]Jarte).
21.00 - Noticiário.

.

21,15 - Nosso .Correspondente
Informa ...

21.30 - Eric Greenc. tenor, e Si-

21 J-5 - Comentál'io da Grã-Bre
tan)i-;', por Vernon Bartlett.

• ./,21,30 - Osquestra de Teatro da
!ti. B. C.

22,00 - Sumário das Noticias' e

/ Rádio-panorama •

/ QUARTA-FEIRA, 18 de agôsto:
} 19,00 -' Sumário dos Programas.

/ 19,05 - Inglês pelo Rádio.

19,15 - Noticiário.

19,30 - Meia Hora na Opera
('A Travista", de Verdi.

20,00 - Rádio.,teatro: "A Vela",
de Tolstoy.
20,15 -'- Orquestra "Midland" da

B. B. C. - (13 parte).
20,30 - Novos Aspectos da Ativi

dade Britânic.a, palestra.
20,45 - Osquestra "Midland" da

B. B. C. - (2a parte).
21,00 - Noticiário.

21,15 - O Panorama Econômico,

21,30 - Novo Conjunto Londri
no de Cordas.

22,00 -- Sumário das NoLícias e

Rád io-pan arama.
SABADO, 21 de ag'osLo:
'19,00 - Sumário dos Progra-

mas.

Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro;

- em 1938, um pro.ieto de lei (n.
(16) extinguia o quadro de profes
sores do ensino da 11arinha. de

Guerra do Br:lsil;
..,..... em 1944, os chefes americanos

procederam a primeira �nspeçã'o
:'Is tropas brasiTeiras em operaç"Ões
,de guerra na Europa.

André Nilo Tadasco

Revista Técnica e Cien-19,05
Wica.

19;15 - Notíciário.

19,30 - Shulamitll Shafír, pia-
no.

20,00 - "A Rússia Soviélíca em

Fóeo". palestra.
20,15 - Música LiS'eíra (ia paT

te) .

20,JO
.

20,45
te)
21,00
·21,15

te - "O Ponto de Vista Católico
- Rádio-magazine. sôbre a Ig-reja e o Eslado", peles-
- Música Lig'eira (2a par- tra de Richard O'Sullivan .

21,30 - Osquestra Filarmônica

de Londres.

22,00 - Sumário das �olícias e

Rádio-panorama.

Noliciário.
A Filisofiá do' Ociden-

Instituto de IpOs�Dtadoria
dos IBdnstriarios

Concurso para auxiliar e dactilógraFo
Comunico aos candidatos inscritos nos concursos para as carreiras

em epigrafe que a prova BÁSICA será realizada às S (oito) horas do dia
15 do corrente mês, no Ginásio Catarinense, devendo os concorrentes

comparecerem, munidos de cancta-tinteiro ou lapis-tinta e do cartão de.

identidade, quinz'e minutos antes da hora acima referida.

Florianópolis, 9 de agôsto de 1948.

Pensõese
TINTURARIA ,

a "CRUZEmO"
dentes, U

Tira-Só

Tte. GILBERTO DA SILVA E
SENHORA

Participam aos parentes e pessoas

amigas, o nascimento de seu priplO
gênito Zenon, ocorrido no dia 9 do
corrente, na Maternidade "Dr. Car
los Corrêa".João Ricardo Mayr - Delegado

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R AS';?
ESPINHAS, ETC.

-----"s·

I

I NUNOR EXiSTIU'IGUJ:ll

classe.
N. 39 - Sôbrc aumento ele nums,

A hora do expediente o s r. João
ro de guardas de transito, afim de
serem escalados para diversas ruas

da Capital.
Processo n. 12, do Sindicato dos:

Empregados no Comércio de Flo
rianópolis; sôbre horário de fed�a
menta do comércio.

qseá,alatuadá.seCdlorDvzomo,
O Iider majoritário esclareceu o

seu ponto-de-vista sôbr e essa ma

téria, declarando que é objeto do CÓ
digo de Posturas, em seu artigo 12,
sendo, no entanto, pelo encaminha
mento do assunto, C011l0 in.dicaçãn,
ao Chefe do Executivo Xlunlcipal o
que foi aprovado.
Após foi a sessão suspensa e ou-·

tra convocada para o dia imed�ato•.
Oi 2

T:--:DICAÇõES APHOVADAS

elA

aE TRANSPORTES AÉREOS lTDA

Scl:timidt.
eleitorab

FRECHANDO •••
Sob o titulo "Regionalismo", escre"e J. F., n'A Gazeta, de

Curitiba:
"Tem ;;'id4l o meu regionalismo, nestes últimos dias, con

vidado a aderir a essa quási campnnha que, nas ruas, 131'01110-
"c-se ao sr. Nerêu Hamos. É que notícias do Rio apontam êsse
politico como um dos prováveis candidatos à Presidência da
Hepública, e para nós- - dizem-me amigos, - seria lamentá
vel lllU catarinense no govêrno. Confesso que, no caso, o meu

parani.slllo, de comum assanhado, não vê razões para tais rc

ceios, que são infundados e até �erto lionto injustos. Prelimi
narmente, o sr. �erêu fbmos ainda não é eandidato a coisa
alguma, por distante que estú a sucessão do general Dutra, c,
até lá. disse-o com acerto o sr. Valter .Jobim, muita água pas
sará por debaixo da ponte. J)epoi!';, ncrcrlito (lue não seja nes

ses termos que se de"a colocar '0 j)l'Oblellla, isto é, subordinar-
.

�

mos nos, paranaenses, os inlcrêsses nacionais às predileções.
ou convenú'ncias do nosso regionalismo. O fato de ter Santa
Calarinà a base de 'sua economia Clll produtos essenciais tan�
bélll ta nós, se não nos deve unir' aos catarinenses, numa· frell
te única de defesa do 'que a ambos interessa, muito menos nos

deve levar a hostiliz�l-.los, e também :'lOS paulistas, que hoje
são nossos concorrentes eafceiros, e a vádos brasileiros de ou

tros Estados que, vivem do que vivemos aqui no Paraná. Além
disso - e aqui está o verdacleiro motivo que me trouxe ao

assunto ;- devem ao sr. Nercu Hamos, os paranaenses das úl
timas gerações, apôio e estimulo que raras vezes encontraram,.
em regra, até. mesmo no SCI1 Estado, dirigido por conterrà
neos seus. Há mais de um decênio os moços do Paraná se so

correm da terra barriga-v.el:de, e do seu govêrno, principal
mente, encontrando' ai as facilidades que n.a . sua terra, pOI"
moti vos que não Íl111?Orta lembrar, lião lhes {oram con·cedidas.
Veja-se em Santa Catarina, na alta administração estadual, na

magistratura, na politica, onde estão os paranaenses ·que o sr.

Nerêu Hamos, quando na interventoria, acolheu ou atraiu pa
ra seu Estado. Não é justo, destarte, que sómente agQra, passa
das as nossas dificuldades, nos lembremos de um paranisl110
que permitiu imigrassem tantos "alores, para debaixo de sua

bandeira invocarmos razões de luta a quem .ontem estendeu a

mão aos nossos conterrâne·os. lnfelizmC'nte temos errado ·con

ceito desse sentimento de amôr à nossa terra. O nosso regio
nalismo é quási passional, levando-nos constantemente a hos
tilizar, por amôr ao que é nosso, aqueles que desejam servir'
a(, Paraná embora. filhos de outros Estados. .Frequentemente
preferimos apoiar a muito tratante nascido aqui, do que a

brasileiros, adventícios como s�o tratados, que vieram para:
cá COIl1 o honesto desejo e o sadio propósito de nos auxiliar a:

promovC'r o desenvolvimento de nossa terra."
Até aqui os

-

conceitos do briJhante
.

colega paranaense.
Sllbscrevê-los seria honra para nós. Sc o fizessem os, acrescen

taríamos, todavia, UIll pequeno adendo. É que a campanha in-'

justa, extemporânea e inoport.una a que o jornalista curitibano
se refere e à qual o seu bom senso nega apôio, tem aqui entre
nós a quinta-colunesca cabeça de ponte. Enql1ant() numerosos

filhos do Paraná dão à nossa magistratura e ao nosso Govêr
no o concurso de sua cultura, d� sua integridade, de sua c.apa
cidade de trabalho e espirito de organização - a singular exce

ção, cujo nome não há necessidade de declinar, vive a fuxicar
e a futricar, mordido de fIespeito e envenenado de raiva. ]� o

Quisling da brilhante colônia paranaense. Felizmente' a nossa

gente sabe fazer justiça. E, por isso, estima e aplaude essa valo
rosa pleiade de autênticos repl'esenta_ntes da terra das arauca-

rias, e compreende, por outro. lado
"

. .. que tamhém dos portugueses,
Alguns traidores houve, algumas "ezes."

GUILHERME TAL
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