
, , transferência da Ca-
\ljS ,.

"

_ pitol de República -

'l"i�;.nt�·' 'J,r'Expresslvo prononcfament@ do Conselbo
NochnJa� de Istati,stica sôbrR o assunto

, Suma de suas 'últimas reuniões,

f
éles a imediata interiorização da

a, Assemhléia-Gcial �o Conse'lho ,:\feLrópole, Bl:asileira e ? assegu-

Nacíone.l cle Estat istica aprovou i-arncnto, a cidade 'cio RIO de Ja-

importante Rcsolucâo relativa à ne ir-o.: de 1'0).'05 políticos, hase

transferência da capital da Repú- territorial e suporte econ{llllico'

blica para o Planalto Central do correspondentes ao seu rítmo de

____-
Brasil. vida e ü sua importância CI11110

I
:\a 'Resolução em apreço, a As- centro de civilização e cultura,

Florianópolis Ouinta' feira 19 de Ago,sto de 1948 .. 10.323 scrnhléia expI'imiu seu voto de .......,..,....""....,.".,..._�-.

D louvor ao Presidente ela Repú- l!\nSi1filJa:ll't5iO du um
,

blica pela f'irme e' esclarecida de- li lil U li tiUJU ii\)

O f..
ao

cisão com que resolveu enfren-
t t d

It.

b J"
•

tncmcícmento d Itª.'lnd,j\.J in,�', "'ria tal' a transferência da Capital Fe- rilaa O 80 re ulrel-
J, 'a I:i F. uur; u}:yHJ ii d cral para o PlanalLo Central, e

.. a· , i"
j

d
'" � Por muito que nos mereça a o, seu. regozijo patriól ico pela f'e- tos �ut�r�I·S'

ln us rIa lIla elrelra pr.ssóa do sr .. deputado C a,' rdoso da 117: O!'lentaçao ImI)l'IJ11ld� pela Co-., LI �J U
'

;
,.

"

rmssao de Estudos, presidida pc- Rio, 18 (A. �.) - O presidente

a p
· d t' d IN!

\'Cl!<,a, uiuco r-eprcseutautc do P.!l, lo gr-ueral Djanna Poli Coelho, cio Senado, scnhor : Nereu Ramos;

V reSluen e o P connratnla-se i P. na Asscmbléia L(:gislatiya, l,liiO I
aos seus primci ros tral�all:os, rela- assinou, em aprovação, o decreto

com O 8overuilado·r d· EHt d
nos furtaremos ao comenLário que ����1�)'(pl<;;1e C,?}I�:Si�ei����nSfel'enCla da lcg islutivo n. 12 que ratifica a ccn-

R Q a o as suas atitudes, nestes últimos dias,
veucâo Inter-Amer ícana sobre os

.

'

U " ,Pela mesma {te?olução, o plená- dirr-i tos de autor em obras lilérá-

O I J
'

nos sugerem. I C 11 '" I d E l
'

, �r. (r. ase Boabaid, Presidente da Assembléia Legislativa, no
f';0 ,( ,o _ ons� 10 1,a�lOna e

,

ss a: rias, cicnl.i.f'icas e artísticas, elabo-

eXCl'CJCIO do carco de Govern d . " b '_"
Tem o xr. Cardoso da Verga ocu- í.ística suger-iu o exame, por paI- rado em Washington de 1 a 2,2 de

"
'

" a OI, I ece eu o seguinte telegrama: pado a tr ibuna e. a atenção d'e seus le ·cJ::o Comissão de Estudos <Ia Mu- junho de 19"6,

lho, 16 - Apraz-rue congratular-me com v. excia. pelo fato de Il
danca da Capital, da eonveniõn- ,----------------

'Banco do Brasil haver autorizado o financiamcnto da indústria de ma-
i lustrcs pares com longos -Ilscnr- cia' e possibi lidade de ficarem A f

..
.

d d
sos em lôrno da situação do fun- í Iid I os I ti \ eu ermeíra

..eIr� compel1�a a, uma as "medidas pleiteadas por este Instituto em me- ,

I'
"

' a ,en: � ?�', J?-0s P �l� , re a IVO,� >

L
'

morial cncatninhado ao SI'. Ministro d F' d .
.

.

1 •.

cio na ISll10 estadual, sem que, to- t J an�l er cn\la, ria séd e do GO\ CI no

,

,.,
,

"

' a azen a c pai a cUJO iorn te, mo I
'

'

'J'
-

I I' Federal, varres pontos, a seu ver

mUlt� valer am o pre,StlglO emprestado tanto pelos governos e industriais
(a via, UIl1a so me icuçao vere ar CI-

igualmente Iundamentais, entre

dos Estados de Santa Catar-ina, Paraná e IUo Grande do Sul, como pela
raruente construtiva haja, até ago

ação pessoal do eminente senhor Nerêu namos, Vice-Presidente da Re-
!'a, ressaltado da alussião de paIa

]pública. Atenciosas saudações. (a) Virgilio Gualbcrto, Presidente do IflS-
\Tas com que o dpPUtildo poplllis

tí.üito Nacional do Pinho".
' la preten(le impressionaI' as gale-

ria�, anles qlle persuadir a Casa.

uma I'ennião' tão logo tcrmlnúu a

sessão do dia.

o Senado aprovou o
veto do 'PreieUa
Hio, 18 (R. P.) - ,O Senado ,lpro

,"ou o \'oto do PI'efeito carioca ao

Ribas Ramos - P. S. D. - i\&0 �

projeto da Câmara dos Vereadores
só Santa C':atarina, mas toda a ::\Ta-

peio qual era concedida jubilação,
ção Brasileira, acompanha, apre- com v�ncimel1tos inlegrais, aos ]11'0-
cnsiva c cuidadosa, o estado de fessorcs do curso prim:lrio (IUe ti-
saude do grande patrieio e nosso

vesscm 30 anos ([e serviço ou cin-
insigne conterrâneo Sr. Cél. VidaI quenta e cinco an:).') rie,idade. com

_José de Oliveira Hamos, hoje seria- qualquel' lempo de serviço. O \'rto
mente enfer11:o a,a Capital Federal. cio Prefeito originon acalorada dis-
O Sena,do c a Camara da Hepúb1i- -

O I II. 'I N
" "

CII,:'<lO, S senar ores amlol1 I o-

ca, ,la nsItaralll o nosso honr8do e i,' u, II
-

B,guelra (' .naga laes arata mostra-
veüerando conlerraneo allg'uran- I ' .

ri II I
'

,ram-se contrarIas ao veto, enquan-
uO- le aque as Casas LeO'lsla- , .

f B 'I'
"to que Olavo de Ohvelra e Ivo

Ivas
,

rasl el,ras, pl'on lo res- cl'Aquino falaram' em defesa do
tabcleClll1ento, E que vive na maio- p. < l 1"

,

.

d t I d
mesmo. OSLO a vo os, 01 1110nt](lo

r�� e qu�n o� COtl lecem O valor a
o veto do Prefeito carioca, com 15

vwa ele tao dIgno cataJ'inense, toda t t
, IVO os eon ra,

a sua expreSSIva e eloquente atua-

ção na vida pública de Sanla Cata- i '

��:n:bl�;a B���;�ia����r�io eabl�OSS: i Vfinvenção Nacional
Esta.lio ,igual gesto de recol�hcci- da Da do Petróleo
mento a sua exemplar atuaçan na

.

I I'
, ",

-

Hin, 18 (H, P.) - O Centro Na-
vu a po ltlca e adnul1lstratlva hra- ,

sI'l' I I 11 ,ClOl1n I de Estudo e Defesa do Fetrú-
eIra, evan( 0- le a segurança, ,

l'llC t' d .

.'

[[eo,
do qual fazem parte Arthur Ber-

a os os seus eonterraneos, CO!l- ,

fiall1 I') t-
nardcs, (,al. Horta Barbosa, Gal.

em eus, es ao seguros que o, ,'"

Est '" 1 S t C .

'

B
IhunlUndo Sampmo e JornalIsta :\Ia-

� altO c c an a atanna c

ora-I'
•

, ,
'

SI')
•

I
-,

I b
tos Pll1lenta, clever<l Instalar, 110 (lIa

. , ve- o-ao Integra menle resta.e-.., ' , ,

lecido.
' de Setembro, com 1l1JClO cm to,lo

T -r
'

'

L'" l'
o território brasileiro, os trabalhos

.oao . ase - wer IH enlsta - ">,'

E I 1 I prepara tonos oa pnmelra COllven-
:'lll o seu c no nOllle ( a sua Janca-, [.0 ;'Ilacional de Dcfesa d-o PctI'Ó'-
da, reconhece e proclama o qllan-'

ç
,

"

t '1.
. leo, a reunll'-se nesta eapllal no d ta

� e e oqllentelll��lte. expreSSIva a
12 de oulubro dia da América, A

vlr1a honraria e ,rhgna do nosso ve-
'

Dl'ando eonterraneo Cél. "idal Ra-
Convenção tem por fim dar balanço
às atividades já desenvolvidas e tl�a-

nessas llIesmas cartas, pede e lem

bra a smedidas q�le �e impõem a

fim-de CJue lais Selos se tornem um

fáto.

� l!U.í!ti .lN'rl{,.O DI.4lilO DJI !üN'I'á, CATA!U�U

'''lPf6iúJe • D. SOM.... I SmNEI NOCETI - Dlret.or Dr. RUBENS DE ARRUDA
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES

BAIOS

11Il. XliV I

enganou-se
POJ'to Alegr-e, 18 (R. P.) - Do-

10l'oSO caso acaba de regisl rar-se
aqui, com lamenl a\'el descuido da:
enfermeira da Leg'ifio Brasileira de
_\.ssisl êl1cia ao atender um menino
de colo que apresellLayu irritarão
nos ().Iho�, A enfermeira l'esol\'eu
fazer aplicação de Al'gil'ol e en,g'a
nando-se c.om os "ielros pôs iodo,
deixando a c!'iança completan1E'nte
réga, Levado o fato ao conhecimen
to da polícia a meSllla lomou as

providências que o caso exigiam.

O sr, deputado Pedro Lopes Viei

l'a, ilustre presi.rlcnte da Comissfio
de Leis Suplentares, convocou-a pa
ra lima reuniii.o 50 log'o terminou a

Agorà, se ,"olta conlra a Comis- Hio, 18 (A, N.) - Ontem, o ml-

são de Estudos dos Ser'viços Públi- nistro }[onáll Di"s de Figueirefolo

eos Estaduais, declarando·se cava- compareceu à sede do Sindicato elos

lheiro armado numma cruzada que

[' �rabaJha.rlOr.es ,nas Ernpre�as Carris

n50 objetiya senão demolir, sem Lrbanos do RIO de JaneIro, onde

propósito ele construir mclhor, presieliu lllflis uma !"etll1ião dos o.pe-

:'>Iote-se que, interpela,rlo paI' UI11 rários, da qual participaram tam

dos membros da maioJ'Ía; no decaI'- bél1l os senhO'res Alirio de Sales

reI' ele sua parolos'em de anLe-on- Coelho, diretol' do Departamento

tem, o Sl'. Cardoso cla Veig'a não 11e- ::\Tacional rIo Trabalho, LOllrival

siLo:u em responder que nãÇl co- Carvalhal, ;'Ilewton Lima, diretor

nhecia a CESPE, nnnca lhe visi- Divisà'o de Organização e Assistên

tou as instalações, como, é certo 'CÍa Sindical e Diretores SÍlHlieais.

n50 lhe sabe as alribuições, O "i\IÍltistro exibiu eloeumentos,

Já �e tem dilo _ e o proclamam I
mapas, e fotografias relativos às

aos quatro \'t'IJiOS os inilJ1i�os da rea.�izações d� Caixa de
.
A?osenta

DemocracIa que as assembléias po-
dOlJa e Pensoes dos Sei ViÇOS Pu

líticas são ]Jrccisamenle um entra- blicos, Aproveitou 'a oportunidade

I \'(' ao (''\'('I'C;eln elos jlodC'l'C's jJúbli- 'para pellíI' que lodos quantos elese-,
CO:3, hoje, t'C'm' rlu\'ida, menos ads- jasscllI fazer reciamações ou ('['ni

trilos ao felichismo da� fóemulas eas sôbre senfços públicos o fizes

sem de forma po!õith'a e comprova

,ia, <3fim
.

evitar exploração prejudi
cial aos interesses dos trabalhado-

4 tividades do'Minis
tro do T,rabalho

Ia Assembléia Legislativa·
-0-

Ainda o petróleo.-Fala o sr. Ribas Ramos pedindo
votos de pronto restabelecimento pera o senadoi
Videl Ramos, que se acha enfermo.-Outras notas.
Ferreira de Mello - U. D. �. -

Navio encalbadr�

Falou sôhre a exploração dos nos

sos lençóis petrolíferos, dizendo ela

sua opinião pessoaL

1'il:ilelicaci no E�tado, e ,que em

obedif�ncia aos apdos contidos

NJrLo .-\'lcgTe, 18 (IL P.) - :\'a
madrugada de ontem, o vapoI'
brasi leil'o "Fidelcnse" encalhou:
ao norte do Farol Cil.reira, A Ca
IJitania do Porto determinou p,>o-
,vidências, el1yiando socorros aos

navio sinistrado, não se conile

centIo ainda a causa do encalhe.

que aten tos aos reclamos e impera
tivos sociais.

E, com efeiLo, parlamenlares co

mo o solitúl'io represl'ntante do P.R.
p, na Assembléia Estadual, não fa

zem .muito para in\'ali(lar as cam

panhas de tlescrériito de lima das

mais leg'üimas instituições expres
siyas da soberania popular,
É que o alaque a ól'g'ãos e orga

nizáções, tal como o está fazendo o

deputa,do Cardoso da Veiga em re

lação à CESPE, não pode e não de
\'e cingir-se aos pronunciamentos
inapelá\'pis c n[)riorislicos ele quem,
pOl'Yentm'a com, luzes para me

lhor justificá-loS': se campraz em

ai acar, impondo as S�laS cl'iticas
sem lhes aduzir fundamentos. Há,
ainda, O� que confundem as insti

tuições (no caso a CESPE) eom os

erros a que elas, através de s�w
alparão podem estar sujeitas, E,
assim, menos ao órgão em si, qlJC

aos que o repl'esenLam ca,be arros

tar coin as l'esponsabilidades dos

males só aparentemente inherentes
aos objetivos da organização,

O sr" Cardoso da Veiga está, po
relll, elll tempo ...:_ não certamente

de recllar de sua atiLude, mas ele
munir-se de razões maiores e mais
consistcnles para . convencer a T f '

quanto� ? ollvení da inoCllidade ou entaram Uallf
.da llOClYHlade de um serviço como

S
o q�l: [l CESPE ,tem. pr.eslado ao

_ para a Rumania
GOVl'J 110 e ao funcIOnalrsmo. Se

Iinsistir em extingui-lo, haver:i de B�lgr�do, 18 (�J." �;l.. - Seg\l'l1-

faze-lo com bUl d' l 'l'd d,o lI1forma o M,ll1l::.ueIlo do In.le-
a 1 an es e so I os 1'101', () coronel general Arso Ya-

l11oti\'os para isso. "anovio]) e ouLras duas altas pa-
Lenles do govêl'no yugoslavo, Len
laram fugir para a 'Rumânia na

noite de 11 do corrente. A pretex
lo ele caçar nOl'COS elo maio, apro
ximaram-se da fl'onl eira; e qllan-
elo foram de�coberlos por um

gllal'da fronLeirico, abriram fo- Beirul, 18 CC. P.) - O fàmow

go, O soldado respondeu aos ii- Cl'ão-:\lnrril de Jerll�aiem, rliri-

1'0':;, malando YavanoYieh; e o g'iu lllll aIl010 a iúdas as nat:ôe"
major g'cneral Pelrichc\'ich fni árahes, 11am' qlle le\'em aI'ma.;;.

capturado a [JOllCO:'; melro� da e t1'011as a Jrnlsalem afim rle im-

fl'Onleira, e "ó o coronel ])<1cll('- w'dir q1le o� judr�lS anexem a

Yícll comegniu fugir. I r;irla([e Santa.

res.

Fi�canzando obra,s
Podo ,'\.I('g'j'e, J8 (IR. P,) - Che

garam aqui o diretor do Depar:
tamf'lIto :\aclot!al de OJm:1s e Sa
nf'C1mcnlo e I) c,hel'r da Divisão do
mesmo ))epartamenl0, afim rle

inspecionar a g'l'andiosa obra do
"c,íis dr saneamento", que eslão
sendo conslruidos vara defesa da
cielade conlra gTandes enchentes.

Rio, 18,- (R. P,) - O deputado Viei,

Querem elevar o pre
co do fósf6rO

:-;50 P8lilo, 18 (lt. P'.) As
Tnrlúsll'ias de FósForos nesLe' Es
tado in·iciaram um l)l'lvimenln no

senLi.do rle obterem licença P'tra
a majol'a\'i'ío dos preços das caixas
ele fósforos de trinta para quaren
ta centavos,

liIDiõTiJ-ãd-e
........

s -aO-.8
--

vereadores

Pela' reabertura
dos cassinos
1':1 ele :\IeJo, no \'oto que apresentou na

Comissão de Constitu;ção e Justiça, de·

clarolH"e favorável ao projeto apresen

tado pelo deputado Carlos Nogueira, vi

sando à t'eabertura dos Cass�nos. No seu

parecer, Vieira de Molo, diz que o jôgo
poderá ser pernlitido em alguns cassi

nos de cidades e estâncias de vel'anejos,
sem quebra do espírito da lei que o proi
biu, sendo necessáeio que os ll1eS11105

dispusessem ele "Grill·Rool1ls" e elemais Belrm elo PaJ>á, 18 (R. P,)
instalaçCies ádequadas, Podem assim ser Em reuJlii'ío ria ,Câmara Municipal
abertos, em um cu dois cass;l1os em ca· daqui ficol! resolvido telegrafar
da cidade, bem como estãncias têrmo' ao Senado e á Câmara, prolestan
minerais, hidra-minerais, balneárias e eli, do contra a decisão da Justiça que

matérieas de Araxá, Caxambú, Lambary, não rrconhcceu imunidad.es aos

Camb\1quira, São Lourenço, Poços de \'erearlores, dando com isso mes

Caldas, todos em Minerais; Águas Pratas, mo integral apóio ao projeto apre

Guarujá, Linelóia e !3ão Pedro, todos no se!lltado pelo depulado Campos
Estado ele São Paulo: Petl'ópolis, Tere· Veegal, que se manifesta favorá

sópolis no Estado elo .Rio; Cipó e Itapa- \'el ao ('si abedecimento de unida

cican, na Bahia; Garanhuns e Boa Vista, I d;s ,tambrm aOS vereadores muni

em Pernambuco; Tôrres e Tramandahy; rrpalS.
no Rio Grande do SuL O jôgo não seria _ÍIIIDlII'IlIliiI!IR_IIIII_IIIIllI_,,__III!lIII�---
permitido durante todo o ano, mas ape' Nov�1i cnnfOl1e"CHI
"as durante o penado das estações,! U" II.I1J II �l! UI

I com o Kremlin
.. Lonrlrrs, iS (G, P.) - As po
l(\ncias ,ocidentais mandaram no

"as inslJ'uções ao" seus J'epre�el1-
tanlt�s em Moscou, a1'im de pre
paraI' mais uma conferência no

Krelim, A propósilo, llm 1)or[a
'-Ol da Ch anchelaria Britânica
cleclaroll q ue o enconho de ante
ontem não foi o último; mas não

quís dizer se a próxima 0or: f e-
rência será com ]\lolo[ov ou com

I) própl'io Stalin.

mos. Daí, apoiar sem reservaS o

proposto pelo seu nobre c{)lcga Ri

bas Hamos.
Também se associam à intenç50

(lo nobre àeputado Hibas Hamos os

ilnstres colegas Cardoso da Veiga
e Saulo Ralllos, 110 próprio nome e

cm nome (lf-ts respectivas bancEldas.

Alfredo Campos - p, S. D,

Fa Ia �i\bl'e o.; selos postaiS comemo

raivas ela solonizarão de Sant.a Ca

tarina POJ: colon�s porLugueses,
vi norl'O dos Açores. Disse (lU c tem

rec(1)ido;"'-sQbl'é tal assunto, imune
li'as cartas das diversas associaçõ('s

çar' rUlllOS mais amplos c seguros

para o pleno êxito cio movimento a

pról ,no monopólio petrolífero esta

tal,

Os')lavradores em Besouros, temiveis
"ess!.in perm�nento Fl'ancforl, 18 (C. P,) - O jor-
f) J ut� UU �i V nal "Xew Pl'ess" informa que um

Campo�, 18 (H. P,) - Os lal\lra- aVia0 não identificado lançou só-
dorrs rle cana conlllluam eh1 ses- hre o 110rle da Alemanha sacos

siio p('ll'm;:u1l'n�, que pro,"segll,i- ele borraclla, I contendo os lemí-
r(l, alr\ sábado, qlla'n�o. termin,a o

I
veis besollros de Colorado, que

prazo rJad? ao� UZll1elroS para destroem as plantações de bata-

1'C'soh'el>, s:�hre ? pagamento das t,as. Os lavradores comunicaram

canas Ja IornecHla:" ('sse fato às autoridades. -

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Inforlnações

j,88INATURAf.!
Na C.91kl Autovtação Catacin.enae

,

..
- 6 horas.

iJt,'o\) • �.. • • • • • . Gr'f ii - EJo::presso Silo crlBtó'1'Ao - Laa-una -

� 1li�1I'BôM'b'1II Cr' ",- 7 horas,
'7�'.. "''"'-.�tl'" Crjt �'.:.Mt Empl'êsa Glória - Lacuna -

. ., ,."... v •••••• . �
e 6"" hQrlt&.

,.
�, c-e •.•• Expresso Bt'uSquense - Bruequ. -

" j.J.'!iIII"''''••"111_0, CI1' .... 16 horas,
« II j I Ita'-' 1� bo-1Il. bta..rl�. _A,·,to.Viaç..o a a..,.. "..

- u

Ia. Clt 111." ra�-i.áP!dO Sul Br&llUelro - Joln'YU' _'U
,._ II. fi e 14 Itoras.

ha_r. .. va•. ,. QUARl'.,.l.FERÁ
;"orla..tu Cr' II,'" Auro.Viaçlio C_t.lll"1nén&e - Curiuba

C.... • ...
- 5 horas,

W._.re .....1IIe ...... ." I! Auta·Ylaç(lo C&laf'lr..snl' - Jo1n'Y-iLII
1- « noras,

�_ _ 11 ,- I' 1 Autq·VlII�O Catar1nen.. - L&�.
--"'.

- 6 30 horas. .

!' '. R�p.!do Sul Brullelro - Jolnv'Ue - ...
Uma lâm.ptuio: elétrica giganlesca Umn gota riúgua disüíbulda por Quanto á gigantesca há pouco-

OI .rlPltal.. ..... ..!II !I e 14 horaS&\. ...... '+--10 La"'''. _ e outras incrioelmentc ucinúsculas meio milhão .de lâmpadas poderia produzida pela G. E., fora de dú--
....Ueatl_ Dlo ..ri. EXpresso Ao ",.�"".

- ....... ''''''�,

4"...ri.... 7.=� Bt'usquenae _ Bl"u.l!Qta _ - O filamento da primeira daria enegrecê-las pr-ematuramente. Mas vida, a maior do mundo" é de ..

• 'lr-It�lo .10 lU! rllllp.- 1& haras. pW'a 24.000.()()() das últimas lão consideravel já é o progresso 50.600 wabls. Mede 92 centímetros ".
·- .... t'IM...... COIl.C-'t·__ Au·-V'la,·!ío naja! - ltajal - 11 bo- . .

l I d ll, 5' de diãnmetro ... _._to , - ... ..
.

.... T

NOVA .YORK _ (.8. 1. J.) - Ao alcançado, que hoje tanto poc em e a m'a e '1 1'·. ",'

.... tt.t....... ard.,.. �1l�xpreIlSO Q;ru8quenH - No.... TI:'eI1to .'
nt�l' a la'mI)ada l'ncande'scenle seI' fa.bricada� lâmI)adas ln.crivel- 00.......- - 16,30 bons. lnve ... , .., v

pesa 16 .quilos; pro,duz 1.600.0 c,

ROdov1ãrta Sul Bt-lI.I!il - PCcrto Alel'N Edison, incontestavelmente, criou mente minúsculas, as chamatClas
11l111enS i.slo é, a quantidade d.e:'- li horas.

QUINTA.FEiRA uma das maravilhas do mundo "gT[OS ele lrigo", como as g'ig'an-
luz qu<c nos podem dar mil lâmpa-.

�rr:··�aãlihor;::tartnens>t pôrto
moderno, alçando-se logo á_ altura lescas, das quais a G. E.

a�resen-! das de 100 watts. Essa formidavel;
Auto·Y!açlio Catar1nense CUr1t1ba dos grandes cOlll!lrulores do pro- tou I'ec�nlemente o protóllpO.

I: . d
-

o "orne menos 811er-5 h .

I
,. t'" ampa a nao c n"-

Auto?JFaÇr.o Catarln_ - JolnTUe I gresso. De então em diante o ho- A lâmpada grão de l'lg'o, que
gia do que uma poderosa estação .•

- 6 horas.
Tu"--lo

mem civilizadõ passou a ter luz é a menor do mundo, usa-se 80-
ra'dI'o-emissora e' a que seria su-Auto.Viaçfio Catarlnenae - '.......

. ..

1 h J li'" t l 'ro r
-

_ a hóras. cla:ra e lllofenslva a qua quer 0- )ce ue o em IllS ru.men os CI u -

ficienLes para iluminar 50 -resÍ-
Aut.o.Vlaçllo Catar1nense - Laguna ra que dela precisa e sem um

e�-I gi�os. _É realment� pequeniss!ma,- E�;�es�r�o Crtsto\'lio - Laguna - forço maior do que o de compn- pOIS nao mede maIS de. 2 illJIl.I:ne- dencias comuns. Só o seu filamen-·
7 horas. nlI'r um simples intelTlll)lor. A iros de diâmetro e 14 milímetros to pesa 730 gramas, port.anlo, uma:'Empl'êsa Glória - Laguna - II 1/2
e 7 1/2 horas.' luz e)-étl'ica· pouco tempo depoi.s de ccirilprlmento, scndo ·que pesa quantidade de tung.stênio que da-·
Elq)resso Brusquenee - Jkusqu. -

J'á estava, 1)01' ass,im dizer, de tal apena,5 O,O(i de grama. Consome I, ria para 56.000 lâmp.adas de 6IJ'16 boras. .

d '1..- Auto.v1açl1o naja! - Italal - 16 h?, modo incorporada á vida de cada somenle 0,17 de \yatl e proeluz WoILLs ou para 21.000.000 as J.v

nlS.RápldO Sul Bras1feli'o - Joln'l'lle -. la dia, que' ning'uem mais' poderia 0,35 de lumen. ! mencionlj.das "grãos de trigo".
.,(

,

.fi e 14 horas. .

d d I',. Empresa Sul oeste Ltda - Xapec6 - ils . C0111'preen er O mun O sem e a.

- II horas. Curioso é que jusl amente por a

Rodov1ârla ��TB�Is�� PO<rto Alegre termos senipre cm lodos os lug'a-
- � horas, res e momentos,' não nolamos os
Auto·Viação C&tar!nense Curitiba '

l d I' d
- 5 horas. aperfeiçoamen os a al11pa a que Puhlica relaçãs das comerciantes e industriais com seus ep,de-

I Auto-Yiaçllo Catarlnense - Jolnvlle a produz do mesmo modo que nã.o
- II horas. '.

. recoso
·Auto·Vlaçllo Ca,t�;r!nense - LaJro!la.' perc,ebemos o cresqimento. da� Cl'l-l Cad.

a gula é ven�ido ac�mpanhado de um mapa rodoviário" d\f}l"
- 6,30 horas. 'anças e adolescentes que "emos Paraná P. SaNta eata�lllaExpresso São Crlstovllo - La.guna -

. .

'
. '

> ''-.
•

7 horas. diariamente. No entan lo, tem sIdo Redação: Rua Prudente de Moraes, n. 626. _ {l:uritiba,
Auto·Vlação Itajal - Uajal - 111 ho-

enorme o pl'egTesso da lâ'mpadaraso

Expresso Brusquense Brusque elétrica.
16 hora.s.
Rápido Sul Bra,sllelro Jolnvlle A pricipio, por exe,mplo, o seu

à8 5 e 14 horas. filamento de carvão deixava mui- ISÁBADO
Auto·Vlaçllo catarlnense - Curitiba to a desejar, mas o dr. \V. R. Whi-

- 5 horas.
Rápido Sul Brasileiro _ Jo1nYlle _ tney, do LaboraLório de Pesquisas

às 5 e 19 horas. da General EleclI'ic, tralando-o em
- 6 horas.

Auto·Viacão Catarlnense - Jolnvile. forno de alla temperatura, reduziu

N
_ I- 6 horas.

.

I os óxidos que o prejudicavam, -ao'perca tempoAuto·Vlaçllo Catarlnense - Tubarão
.

.

, .
{ .

. '.
..- 6 horas.

.

conseg'urndo, em consequencIa, fa- .

.

.

'.
"

.

7 ��:isSO São crlstovlio - Laguna.

-I zer lâmpadas 25% mais eficientes Telefone para a Impressora Ora jaú Ltda. (telefone-'
Expresso Brusquense - Brusqúe - do que todas as demais então exis-I manual 767), e o nosso agente o pro'cllrará para receber14 horas.

t I' I d d Wl't I d' 'f 5
.

E E'Auto·Vlaçllo Itaja! - Itaja! - 13 bo: teu es. As ampac as o r. '11 -

\ .sua. eneon1en a tlpogra iea, erv IÇO 'smerado. n traga:,
ra�xpresso Brusquense _ NOTa Trwto ney foram lançadas no mercado

limediata. Preços sem coneQrreneia
- 9,30 horlhS. em 1905 com a d enom inação de'

e �xFt;St�r�6�la - Laguna - II 1/2

c:mI: Tem�os rlepoi�, o fam�so REEMBOLSO POSTALcIenllsla W. D, Coohdge, iambem
da G. E., descobriu o processo de

tornar duLi! o tungstênio, fato ela

I
maior imporlancia cienLifica e in
dustrial. Com o lunstênio assim' ----

tra�ado, obteve-se' o filamenlo f'ARMACIA ESPERANÇAidC<li1 para a lâmpa,das, qlle passa
ram a ser 80% mais eficienles.

/', As primüi\'as laJ1lpaclas incan
descentes davam poucos lumens

por watt, ao passo que as maio-
res atuais dão mais de ZOo Todos
os aperfeiJoamentos qüe' se yeri-I
ficaram no

dec,orre,
r Idos anos eXi-1giram exautivos esforços ele nu-

merosos' homeIrs ele ciência. :'vIes- I De um pasto, no Saco dos Limões, fugiu ante-ontem, cêdo, uma ..

mo depois de tão excelentes, em-! égua báia, de crina e cola pretas, pertencente a Adelino Gonçalves. Pe
bora custosos, resultndos, a fabri-I de-se a qüem achar, avisar pelo telefone 1688.
cação das lâpa,das incandesc,entes I Dá-se gratificação.
nunca deixou di' reclamar opera-I--------- � .;_ _

ções de grande precisão e l·igor. f Te?'�e C
em

Basta que se diga qlle uma varia- I J.. .,\, Ao ....nos 9111 " OqUSIlOSpara quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda ção de O,0002;)mm no rliàmetro de I Vendem-se diversos, com chácara, á beira-mar; diretamente OUl
certa de 10'/. BD ano com recebimento de juros mensais. .

um �ilamento Ilod� allernr a ,�da II por intermédi? e sob !inanciamento .dos ,Institutos.Informações 'nesta redação. I da lampada, l','duzlllrlO-.sC de 2;)%. Planta e mformaçoes -. Rua trajano, 16.
.
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BIDNEI NOCB'I1 .

Dlre!.,. tie :RMa�iQ J

GUSTAVO NEVES
; Cllef. d. FslP!l.�a.:

1 I'JI,ANGI8CO LAMAEQIm
ClJ.r... 1,.':1:.... :

� IlI'AQI"JII CABRAl· DA. illII"Vj

i :a�re8entallt",:
,�. A. S. LARA

I." lteliaflot Dantaa, 40 - G'"
•

an4ar
'

1I1J,lI. ml....2" - .. Rio dé J:a8c!!,.
.RA6L CASAMAYOR

"1\ :!t'.Ujle de Olinlra. n -
•' a.caJ.'

ir'" 1-'87' -. Sl� Pa.10

·Viação. Aérea
Horário
Se(lUuda.feira

PANAIR - 10,40 - Norte

VARIG - tO,40 - Norte

PANAIR - 13,50 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13;55

_ ,�êl
Terça-feira. $�f·l

\ \IB 10,.1.0 _ Norte
�l'

� I 'Z I,� 010 LJO SUL --,- 12,00

No-rt&

l'1(1rte
VARIG - f2,30 - Sul
PANAIR - 13,50 - Sul

Quarta-feira
PANAIR - 10,40 - Norte

'CRUZEIRO DO SUL - 11,00
�Oi'te
VARIG � U,40 - Norte

PANAIR - 13,50 - Sul

Quinta-feira
PANAIR � 10,40 - Norte

PANAIR - 13,50 - Sul
VARIG - 12,30 - Sul

CRUZEIRO DO SUL 13,55
�orte
CRUZEIRO DO SUL 15,30

!lul
Sexta-feira

CRUZEIRO DO SUL - 7,20
:Norte
PANAIR - 10,40 ....c Norte
VARIG - 11,40 - Norte
P..\\NAIR - 13,50 - Sul

Sdbado
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

l\Tol'te

Dqmingo
PANAIR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - 11,00
PANATl=t - 13,50 Sul.

I

Hororlo das eUl.pre ..

S8S rodoviarias
SFAUNDA·FElRA

Expresso São Olst6vli-o - I...eguna
7 horas. .

Auto-Vlação Itaja1 - Hajai - 111 bo-

ra,:;;xpr"sso Brusqul!flR - Brusque -

16 boras.
EXp"esSo Br-usquense - Nova T.r-e:r.to

- 16,30 horas.
Auto-víaçâo Catarínenae - Jo1nvlle

- 6 horas.' .

Anto-vtacãc Catar1nense - CUritiba I- 5 horas.
Rodoviária Sul-Brasil - porto .Alegre

1-
3 horas.

Rapldo Sul.BrasiI�lro - Joinvll. -
ãs 5 e 14 horas.

.

T�..;.FEmA
Auto·Vla.;ão Cafti'!"fuenae - POrto Ale

gre - 6 baras .

Autc-Vtação Cat.aTi.n&Il8e Curitiba
- 5 horas
Auto·Vlação Catar!.nense

- 6 noras ..

Joinvile

'J:'llbarAo

o VALE DQ ITAJAJ
Proelll'em na Agêllel&

Progresso,
.LIVRARIA 43, LIVRAR!'

ROSA

Seu processo de naturalização
ainda não foi despachado?

Escreva slsm demora ao Escritorio Juridico e Administrativo
4Ja.ixa. Postal 4.132,-JtiQ de Janeiro solicitando informações. Esse Es
tlr'1�O se encarrega de acompanhar e requer,er no Ministério da
Justi�a o que. necessario for á sua concessão, bem como, de registrode dIploma, dIvórcio e novo casamento, certidão de nascimento e de
í!lAsam,ento de qualquer parte d" Pafz. .

.

.

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

_---------------------

BOM NEGOCIO

1\ fJnonccso rn: .lIA ,/'H 11/ A]� I·'HRRO VIÁ ruo ,Vit l.vGRATERllA -. A

[im. rir' escaco' das minas a cresoenüe pl'?dn':,iio de. �;G:]'viio, s=: da '�1�-:
r/ús! ria britâmica, os fábricas de nuüerial I CrI'OV'IGr'IO eslao '11llens�� i

cando 110 Inçlaterra sita produção de �ocomntiva.s. Vemos l1a {oto!]ralw,
':l'/'na' série de locomotivas diesel saindo do. linlia de montaçem

BRITISH NEWS SEHVJCE

as menores do mundo11 mallr

doGuia

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

V. 8. deseja cooperar na grande opra social de recup'eração
-dos mendigos'! Apresent.e sua idéia ou Mereça seus· serviços, dei
xando seu nome na lista de Voluntários da AC1i:o í::3ocial Catari

nense, em poder desta redação ..

Para casem iras, !in!hos, brins, etc. precisa-se representante.
Ofertas dando_' fontes de referencias a "TECIDOS". Guarda-se sigi[().:

I:aixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital.

Hole � &I:!3!IlliollllA .eri III IDUIià ,refêrlJb
MJfr� bel.ade _* IIlCth·aq.lrM - HClft10ep6.1iM

lm.$rlu -_ Âr�e*8 ii. "C!>TIF��$.

PE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'sÁBADO, ÀS 21 HORAS, NO tiRA TENIS CLUBE, GRANDE FESTA UNIVERSITÁRIA PROMOVIDA PELA FEDERA,ÇÃO
_ATLÉTICA CATARINENSE DE ESTUDANTES, CONSTANTE DE SARAU DANSANTE AMERICANO, "SHOW'" DE ESTUDAN..

1ES, DIVERSõES VARIADAS E ELEIÇÃO, DA RAINHA DOS DESPORTOS UNIVERSITÁRIOS' CATARINENSES lVIESAS A

RESERVAR, POR CR$ 20,00,' NA RELOJOARIA .lUORITZ.

Vicia

��I�r?1_B'_�,,""I!IiII"'."'''•• t'·'D JM!I �

250 kNIVE����S DE CANO- MaDobras aliadas
A 23 de Agoslo IlIroximo; CÀ1.1l0-

ri!! � Jl1manbainhas fest.ejará condignamenLe o IiU tUu RITZ hoje ás 5 e 7,30 horas
25° aniyersário de sua elevação Berlim, 18 (U .. P.) - Mil solda-

O' "

dos francese� e nade-americanos R X\, hOJe as 7,38 hoars
á .cidade.

. iniciaram manobras con,j,untas na

r
Sessões Chi.cs

Par� essa dat?, o ,_sr. OLavlQ S. área ele \\'al,IUor[, �':o sueloe,;le da ,WaJJace Beery _ Dean Stock-'
TrubalIpa, pl'efelLo da progresSIs- J Alemanh.a, uma furca )l'ancesa ,"el1· AI' M M 1 D' .

.

l I I b
,·v .

- Ine 1 ac a len - 01'0.
ta 'Princesa do Planallo" esta 01'- J conseguIu e� [lJ lC ecer uma ca _e- h P " k

d� co ca de pont.e na zona d.e .ocllpa(.;ao. t y atuc
_OD'anizando amplo programa:;: -

.

norte-amel'lcana, mas 101 repell-' O PODEROSO MC GURI\.
memorações. da em seguida p01' 500 50lcla(los No programa: Jornal da Téla

... '. " � " " . " . " " • " .. " ........ ". yankcrs, CODl o apôio de forç'as Nacional In]perial Filnles _ Atnali...PASTA DENTAL aéreas.

ROBiNSON dades "Varner Pathé - Jornal

ARNOLDO SUAREZ CUNEO Preços: RITZ Cr$ 4,80 e 3,00
Cií'urg-ião-Dendista ROXY Cr$ 4,00 e 3,00

Raios X - Illrra-Vermelllo-Diater� í Censura livre.

Haios X, - lJ.l�a-VeI'l11elhO- "
, , , '" .. "

'."
, '" "." '"

Dia ten�1ia RITZ domingQ
CARNEGIE HALL

eocial t Mt�sa de primeiro aniversario
de falecimentoANIVERSÁRIOS

l\L\RTA APARECIDA DE SOUSA

A mimosa e interessante Jouri-

111Ja Maria Apar-ecida de �ousa. di

leta filhinha do nosso estimado

'Ôonterraneo dr. Jorge Jose' de ,�Oll

.sa Iaz anos hoje e este dia será

motivo para muita alegria no lar

,de seus pais, no apruz ivcl bairro

da rua Bocaiuva.
l igi onáríos cnron el Carlos SperanA tarde Maria Apa ree irta recebe-

rá seus inumeros amiguinhos. ote, (::1, mpmbr.o da exceut iva Munie�-
I 111c um la l ·1 pal do P. S. n., coronel Alfrrdo RJ-

recrn (0- .. s . a . c U a Dl esa r e . .

f· I c' e a') ,
' I' beir-o, ahastadn Jazendeiro e os srs.

mos c o es sr I 01 asas gll ararias.

'1
.

s.pa E'C' 'o
.

I I 11\mamlo Schüller, Tesoureiro da
,\ ana h ]'- !c,« que r a una c,o..

, . .

'J I' cl I f ." el C I" Preff'.lllua c dr. Ari Si lveirn de. , are l If] a n anclR, () o ('gI0 . .

C-I J'
.

.

;';ou"a, delegado Regional .de Polí-
oraçao (e esus, c uma menina .. .

il.a vvi I l 1
era.

mm a viva e a egre, cs anc o mais

l'udiante ainda no dia de hoje.

- o distinto jovem Carlos
Kl'lleger, filho cio 'sr. Carlos
KnH:'t(cr,

A.
"V.

A Inspetoria Escolar, Direção, Docência e Discência do Grupo Esco
lar Prof. José Brasilicio, da cidade de Biguaçu, convidam aos parentes,
aos ex-alunos c pessoas amigas da saudosa l)rBll'cssora Nila Sardá, para
assistirem à Missa que, em intenção de sua alma, mandam celebrar, no

dia 21 do corrente, às 8 horas, na Matriz da cidade de Biguaçn.
Confessam-se agradecidos. I
Biguaçu, 17 de agôsto de 1948, \

VIAJA1\'TES:
Procedenles de Caçadm-, encon

tram-se desde ante-onlem nesta

Capi í

a l, anele vieram af'im de tra
lar rIr in I.PI'(�sses daquele Muni
cípio. os nossos prcstig'iosos corre-

_ ..... -_ ......._.._..--._--_.... ._......... - ....._---,._,.----,,�_._-_.........__.---�._-�----- ...._-......-,

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

MAGROS E FRACOS
VAI\�ADIOL

L indicado nos casos de Iraque
za, palidez, magreza e fastio, por
que em sua /órmula entram suhs
tâncias tais como Vanadato de só
dio, Licitina, Glicerofosfatos, pep

sina, noz de cola, etc., ele ação
pronta e eficaz nos casos de rra
queza e neurastenias. Vanadiol, é
indicado para homens, mulheres,
cr-ianças, sendo sua fórmula conhe
cida pelos grandes médicos e esta
licenciado pela Saúde Pública:

COMU:\'H.'\O.

.sENHORA HENHIQUE rO:\TLS
No domingo último, dia 15 elo

.

.Ocorre, nesta data, o aniversário corr-ente, I'izernrn sua primeira i
-natalicio da exma. sra. d. Clotilde comunhão os interessantes meninos I
da Luz Fontes, digna consorte do Laudcli no. Léo e Lena, que pn- Inosso i lustrudo cocstaduano desem-
bargador Henrique da Silva Fontes, chern de alegria o lar do disí into

Ilente da Faculdade de Direito e Prc- casal Lacy e Laudel ino Sarai"a .

.sidcntc do Instituto Histórico e Geo- Caldas. Ao ensejo do convíl.e que jgráfico.
A distinta senhora, dona de 11111

nos f'ez vara uarücíparrnos ·rla Ies-

-coração magnânimo e mãe de nurne- tinha em rego-rijo rio sacramento,
rosa e destacada prole a quem trans- L!f< seus filhinhos. pedin-nos o sr.
mitiu, intactas, as suas virtudes cris-' suh-Ite. Caldas, f'ízessemos publ itãs, tem lugar de relêvo em nossa

sociedade, onde cultiva as melhores cus os SPU reconhecirnentn pelo
relações de amizade c a cuja obra desvelado carinho com que se em
assistendal jamais regateou a sua

prcgam mt assistência religiosacolaboração valiosa.
Ao júbilo dos que lhe são caros aos alunos elo Grupo Arqllidiocesa�

nos associamos com efllsão, renclen- no São José, o Redmo. Frei Tocar,
do ii dama nataliciante as homena- vig{;rio da Igreja ele Sanlo Antônio
gens do nosso aprêço,

� as Rcnlmas. Irm5s Di retora e

·TTE. JO};O CARDOSO DE. SOUZA f:1ub-Diretora do rererido esLabelc-
Em .Toaçaba, onde atualmente ser'· eimen Lo,

ve, vê, passar hoje o seu natalício, {)

110SS0 estimado conterrâneo Tte.
JoJo Cardoso de Souza, correto ofi-
ciaI da nossa' gloriosa Polícia .MiLi. FALEcrMh�1'OS
tal'. A�Tô�IO GRfLLO
Às numel'osas demonstraç'ões de

R,ej)el'cLltill
.

dolorosamente, nes.La
amizade que 'daqui possivelmente re- .

ceberá, ele seus inúmeros amigos e Capital, a infausta notícia do fale

colegas, nos associamos com prl),zer. cimento, _ onlem, cm sua rpsidên-

Is10 Sl'basl ião - do
, SR. ALVARO LIMA I cia, no _,argo.' �

.

Cercado do carinho e da estima de sr. Antônio Gnllo.
'seus familial'es e numerosos amigos O extinto que foi por muito anos

·e admiradores, vê transcorrer hoje, ,'1 t cla no�sa .i\Iarinba Mercante
a d • t l'

.

d tJ1 o o c.

sua ata na a ICla, o veneran o
. l" ll'e'e" noancião sr. Alvaro Lima, que foi por e poslerlOrmen e cance lI.

l1:uitos anos Chefe do Telégrafo Na- Heal Consulado de S. M. o ReI da

�lOnal en? nosso Estado, �ozando 110-
Ilália, em Cllfitiba, há "árias anos

.1C Jl1CI'eCH]a aposcntadona.
. .'

..
. ·t I onde tem.Jllntamente com os cUl11pnmentos l'esldla nesta capl a ,

. _

dos. de syas rela�'ões vão os nossos seus parentes e numerosas relaçoes
nHnto aletllOsos.

I' ele amizacle.

FAZEM ANOS HOJE:

.

�ixa yiúva a exma. sra. d. Fifa

-.0 SI'. Halo Paladino, �eloso (;rillo e dois -lnhos menores, Bru-
·guarda aduaneiro; no e Fernando.
- a e:\ma. sra. cI. Lourdes-Maria,

lt l do seu cadaver,digna espôsa rio sr. Moacir,Iguate'mi O sepu amen O

da Silveira, operoso eliretor�erente realizar-se-::í hoje, às 10 horas, no

do "Di�lrio da Tarde"; CemitÚio Público.
- o nosso estimado conterrâneo

as nossasAdemar Nunes Pires, competente pi- A família e.nlul.ada
Jôto rio "Carlos Hoepcke"; condolências.
- o sr. Hoberto Schmidt, próspe

ro comerciante;
a gentil senhorinha· Jarmes-Tere

zinha, filba do sr. José C. Callado,
hábil dentista; _

.

- a graciosa senhorinha Sílvia
Biccochi, filha do sr. Reinalelo Bic
cochi;

_ _ " _ ..

•

Gratos pejo convite.
CDHDUHJRES flÉTRICOS

ISOlltlOS COM BORRllCHl

EXIJA SEMPRE� UTA MARCA

UM CONDUTOR DE QUALIDADE PARA CADA APLICAÇÃO

TE='IE1\'TE JO_\.o CABRAL ,

Em Curitiba, onde residia, fale

ceu anlr-onlel11 o nosso conterrâ

Eeo Tpnen le João Benicio Cabral,

irmão do sr, Eduardo Vilar Cabral,
Funejomírio dos Correios e Tele

graros nesla capital e que conlava

LrilhanLe folha de serviço presl.a
dos ao }!:xercito.

A notícia do seu falecimenLo,
reoou dolorosamenLe nesLa Capi
laL onde existem familiares e nu-

1I1e1'osos amigos do ,extinto,

A Jamília enlutada os nossos sen-

REDE TELIEFONICA
..........__....

l� �RO"qU�TE�para facilitar JreSpira-
�r' ção, desprender o fleuma,

aliviar a congestão, abrandar a
tosse rouca. é 56 friccionar com t

IUB

A Cia .. Telefonica Catarinense,
depois de entendilInentDs com o sr.

Canoinas, deli'berou apresentar
uma proposla por estriLo para ins

talaç,âo de lima rede de t'elefones

au[.omaticos naquela cidade,

A no�ilcia, que representa i'llega
yd l11eloramento, sansou entusias

mo no seio da população.

Curso de especi::\Iizaçií'O em

dentaduras

Exclusivamente com hora marcada

Rua Arcipreste Paiva 11. 17 - Te

lefone 1.427

Florianópolis
eH

tidos pêsames. :

2-1

URA�DE Fl:".S'l'A Il\FT'iTTL DO�
MI:\'GO NO "12"

Domingo, os salões do Clube-
"12 ele Agó sl o

"

se ahrrrão, mais
uma vez. para uma csplendida
tar-de infantil, em homenagem à
passagem do an iversárío elo Clu·'
De.
Está sendo muito bem o rgaui

zario, sob a deligenle dh-eção da
prcndarta e Inteligente senhori
nha Mar ia Luiza Campos, um

ótimo "show' irrf'anl.il, sendo que
na tarde ele ontem. foram reítas
a� últimas seleções dos elemen·
to� que tornarão pmLe nu mesmo,

Os onsalos sa ü-am bem a COI.1"·

tento e a gur izuda esí.á mesmo me

recendo Jtancos anlausos elos que
compar-ecer-em na I arrle fie domin-

go DO "12".
.

Assim, rlepoi,: c!(",3tas apura
CiiC� f'ina is rle onlem, podemos
dur amanhã o" nomes dus que
tornaruo parte no "show", o que
il'ã[l cantar ou i nl erpr'etar .

A tarde de domingo promete
alcançar grande animação, pois
qur- tudo indica que a festa de
COl'l'el',í brilha nt e c' cheia de vi
vacidade .

7 A. Sbissa

•

ODEON, hoje ás 7,30 horas
DEBIL É A CAH.NE.

COM: Hcx Harrison - .:\Iaurell

O'Hara - Vancssa Brown

Xo programa: 1° São Lorenço -
Nacional 2° Veias ao Venlo Short

30 A YÓz do Munclo - Atualidades

Preços: Inteiras: Cr$ 6,00 . .:\Ieias

Cr$ 4,00. Exclusivamente Estur!allte..<;,
mediante caderneta Cr$ 3,00
Censura até 14 anos.

. . . . . . . . . . . . . . .. . �

I

nlPERBL, boje i!s 1,30 horas
Ultimas Exib�ções

HERDEIRA A POHTA
COM; Jane. Randrolph - John

O'MalJey - Janet Martin
A �IULHER DETETI\'E

CO;\[: Robert J.j"ingston
1\'0 programa: 1° Noticias da Se.

mana - Nacional 20 Defensores do
T�sollro - Sohrt

Pl'e�o�: Cr$ :1,00 ullico
Censura até l4 anos.

..................... " .

ODEOK, âmanhã
O CAPITÃO DE CASTELA

..,,-,! ....,..�-..r"'",,.."'"...."'- ..

................................. o ••

AGUARDEM:
A DAMA DE SHANGAI

AGUARDEM:
SrNBAD, O MABUJO

Adquira sábado e Domingo, e nos demais dias () 3° numero da

revista l tE I A .. E! no �stabelecimento Grafico Brasil a
Tiradente,s, 10

....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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19.15 _ Nutíciário. Praça 15 de Novembro n" 22 _ 2° andar - Telefone, 1.388.

19,30 Shulamith Shafir. l1ia-1 , � ::�-_._
"- -_.,

O Batalhão Barrfga-Yerde
no.

CHEFE DE ESCRITólUO foi constituido de eararínensee
20.00 - "A Rússia Soviétlca em

r Conhecedor de todos os' servi- destemidos e o "Colégio Bar
Foco". palestra.

ços .de escritorio procura coloca- ríga-Verde", usará li mesma
20,15 _ Música Ligeira (1 a par- ção na Capital ou 1.10 ínterior- _, bimdeira.

te). Cartas para"CHEFE", Rua Vidal ('�Ctill.panhll .pró-UT�·O'" -i.."

20,30 _ Itádio-magazíne. Ramos, 52 _ NESTA. (�" .�L. Xl d� iI'coni'@tiftt),

20,45 _ Música Ligeira (za par
le)

21,00 _ :Xoticiário.

21,15 _ A Filisofia rio Ociden

te _ "O Ponto de Vista Católico
sóbr-e a Igreja e o Estado", peles- cial.

Ira de Richard O·$ullivan.
BUREAU UNIVERSITARIO

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

"21,30 -:- Osquestra Filarmônica J
.

10 andar. Cx. Postal 3932 _.:.. Rio de.' anen:o.
de Londres.

4

Serviço· Brasileiro da 8.8.C.
QU1NTA-FElRA. 19 de agôsto : I 20.45 _ Musica das Grandes
19.00 _ Sumário dos .Programas·l Cidades _ Oslo e Bergen (2a par-
19,05 - Inglês pelo Rádio. I te). I19,15 No l iciárui. 21,00 _ No[iciário. I19,30 - Rádio-teatro: "Diálogo 21,15 - "Política Internacio-

Imaginário entre Marx e Sócrates", HaI--,· conhecido. por Donald Me- I
de Ralph Glasser.

�
Lachlan.

20,00 - A Psiquiatria na GrãBre- 21,30 _ Novo Conjunto Londrí-
tanha, palestra.

.

no dr Cordas,
20.15 - Banda da Guarda CIos f

')') 00 ::::; ,.

d '" t" ,
. a

I -�, -- ",umano as 1,0 lCIas e
Granadeiros (1 parte). R:.l';,

, .

B
-, .

a( ro-uanorama.
20,30 - Indústrius ritãnícas, pa- "A.BADO;;: d' ,

, 1 e agosto:
Iestra.

19,00 C'< -

-
_ ,�umal'io dos Prugra-20,45 _ Banda da' Guarda dos

'»
mas,

Granadeiros (_a parte.
21.00 - Noticiário. 19,05 _ Revista Técnica e Cien-
21,15 - Nosso Correspondente Ufiea.

Informa ...

21,30 - Erre Grecne. tenor, e Si

donic Coossens, harpa.
22.00 - Sumário das Noticias e

Rá,dio-panorama.
SEXTA-FETRA, 20 de agosto:
19,00 8l1mário dos Progra-

mas.

19,05 Inglês pelo Rádio.

19,15 - Noticiário.

19,30, - Música de Bailado

"Mamze lle ", ele Lecocq, e "Jeux",
de Debussy.

20,00 - Palestra,

20,15'- Música das Grandes Ci

dades - Oslo e Borgen (ta parle).
20,30 - 1) "Livros e Autores",

de Joaquim Ferreira; 2)e "O Oi
nema na Grã-Bretanha, de José

Veiga.
22,00 - Sumário das Notícias e

Rádio-panorama.
-----------------------------------------------------------

IRQS COMTAA'
DO T�ALHQ4

5 e. DE SOCIAl..:

PORTO ALEGR.E
"

-

RUA VOUJNTÁR!OS DA PÁTRIA N.' 58 • 1.. ANDAR

e,l"XA POSTAL. 583 • TéLEFOW, 66�O • TELEGRAMAS: .PROTECTORIl<.

!gtllca Geral ps·ra 8t8. Cataraa
Rua Felipe S'chtnidt. 22 - Sob.

Caixa Postal, �9 Tel. "Protectora" f'LOIUANOPOLIS
-

,lGAC, O
Revisia do Paraná para o Sul do Brana

Intercâmbio Cultural
Economico Fino:nceiro

Publicidad13 mensal. - Assinaturas e Anúncios�
CAIXA POST ,".L, 77S CURITIBA

e'pre'se5ntações ,

FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM S,�O PAULO (CAPITAL)
. HÁ LONGOS· ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITQ, ACEITA

NOVAS REPRESENTAÇêES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM:.

RESPOSTAS À CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

OU,çam, diàriamente, das 10 às 14 horas, as audi.5-es da

ZIB - 8 Radio Difoso-ra de LBa'Bla,
97. kiloC-ÍcIos onda de 30() metros.

Laguna - Santa Catarina - Bra.sil

I
I·
, TINTURARJA CRU;ZEIRO

Tiradentes 4-\
LAVA e TINGE ROUPAS

Reforma c;hapeo;;.
Profisslona competente - Stlrvi�o rapido li! garantido

Ácido sulfúrico; 2 Torres metálicas de 30 metros, cada uma,

co antena tríplice; Gerador para fabricação de hidrogênio; Ma
caco hydráulico, marca Blachlaw Jack, para 12.toneladas; Ba

teria completa para 120 volts e 650 amperes, equipada com qua

'dro e chaves; Bomba de ar, manual, com tripé; Manometro para

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

600 Iitros.; Lâmpada extensiva, com 22 metros de fio flexível;
48 metros de fio flexível, para lâmpada extensiva, etc.; cabo elé

trico flexível; Garrafas para ar comprimido; Jogo de mola,

completo, para auto Ford 1929; Balões para hydrogênio; Supor
te para pneus; Pneu grande e câmara de ar; bomba completa

para tambôr de gasolina; Máquina de furar elétrica; 'Venrila
dor.

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

Informações no Escritório de Asteróide & Cia.

NÃO ESQ U E ç A!
A Tinturaria Cruzeiro di§!põe age

ra dos melhores profissionais cb
cidade para lavar, paSSar e tingu
pelo l'istema suiço.
R. Tirade.ntes U - Fone 1022.

Ffegisií-os d�Diplo-m-as
TRATA-SE de registros .de diplomas, registros de professores, e

todo em qualquer assunto referente ao ensino em geral, Iivre ou of'i-

í!ih�ç.aHl, diariaiuente, das 12 às 13 110ras

ZYO-9 - RÁDIO TUBÁ

"A Voz das Terras de Anita"

Frequência 1538 klcs. - Onda de 196 :metros

TUBARW - SANTA CATARINA
,

Tll'OG AFIAD
Cenfere.
Diplt'lma

(orreSj.lo.nQe:ncla
Comerdal

DIRE.çAO:·
Améli(l M Pi!J'Ozzi

RUA ALVaRQ DE

METODO:
'Moderno e EUcient8

CARVALHa, 65
._---_._._------_._'_._----;..�..

-'

.....__
.

-_....""""'"

SRS. ASSINANTES
!?-eclamem imediata

mente qualquer irre

gularidade na entrega
de seus iornaes.

....

�6ii�)ia;�f�··
COlQQl CIIl jl:IrOlreuee 4. JIIl��bu

�.!0. u �oenç_ ner'n'§&;I, ça$llIlOlt
f'lao:.ndmÍf •• te.Jle. do ••1_ ÍIl'l!lf
,,�t:.3�<I':BU remedl!veia. O "ar.Uit'l"'i
��Wl$. lut., �& i«;aorAac!3. m6 1';l!ll4!
IrlJ�dieal' �s huIh1"�\)a af4ft3i"lC *

'itM. l!'JDf.rm14.lllfIB. O ht...it. Mt
��li! ..1 e. D01l\1lçalll !I!Il&lIIItaU tillill;.-!i
«e .. btnltat.ri., ."••telld.. 1Yl!i
�.t!I\I!lIJ.t. eIS ioellltu !Il.".� bll
...._ aa 11....:::' u..••n a. �

'l'ELEFÜ:\'E PDR'J'ATTL PARA USO
INDIVIDUAL

Dentl'o em bl'eye quaLq\,ler pes
soa poderá levar consigo um Lele

fone para manter cO'lwerSaçõelõ
entre o escrilól'Ío e o lar,�entre a

fazenda e o local de trabalho no

campo, ou para comuni.car-se de

seu carro em movimento com a fa

mília em casa.

Trata-se de um apardho leve

e de pl'eoo módicQ pal'U uso pesso

al, recentemente desenyolviclo nos

Eslados Unidos. A Comissão .["('(le
ral de ,Com.uni'c<fç'õeS' nOl'te-'ame

ricana: (F1CC) 'está !)l'eparadla pára
concedei' licenças a Ol}el'uclores in

dividuais assim que Oê primeiros
aparelhos �iam das. esteil'as. ele

monlagem pal'a o publico.
O novo Lelefone, conl.endo lran;

mi"sor e reC'ept.ol', porle seI' leva

cio 110 Valso ou a tiracolo, como

máquinã foLográfica. }; mais le

\"e e também mais pl'ático do que
o usado dllrante a guerea para,

romLll1ilcaç'ão a curta distancia.

(Usi.s)

FERIDAS. REUMATISMO. E
, PLACAS SIFIúlTICAS

Elixir de Nouueira
M.dlaa·çéi9 Qux'Hior no tratamento

da .iftfia

'Oleo d'e Peixe
COMPRA-SE QUANTIDADE E

PAGA-SE BOlVI PREÇO. TRATAB
Á RUA .CONSELHEIRO MAFR \ 41
FLORIANóPOLIS - CAIXA POS
TAL 124.

Valor das vendas:
m�rcaDtis

.

em 1937
A abso;'vente predominância dos
dois maiores centros do pa'Í's
8eg'unclo tabela ublicada no {iI..

l irun número do "Boletim Esta
t ístico" cio T. B. G. E., relativo aio

primeí ro trimestre do ano em cur

so, o valor elas vendas mercantis
realizadas nos dois maiores cen lros'

do país - a Capital Federal p, �
Município ele S5.u Paulo c- íotalí
zou, em dezembro do ano fiJld�,.
S S/;.1 S milhões de cruzeiros, teu

do c'a'lJiClo 3.6H,1 milhões ao Rio
e 5.200,7 a 85.0 Paulo.

A média mensal dêsses valores,
no ClU'SO ele 1947, alcançou 3.163,3
milhões ele cruzeiros para esLa ca-

pital, E' 1.3S5,S. milhões para São
Paulo. Em r-elação ás restantes
capitais, inclusive rios Territórios,
as l'pj'el'ida� médias. somadas, a

üngu-am 2,902,S milhões de cru

zpi I'OS, ou seja. apenas 3S,5% das,
mF'r1iH� reunidas daqueles clo>5'
cen trns,
A absorvente concentração de-

ncgórios no Rio e em ::::;ão Paulo
fica «loqücntemente demollslrada
atra \'r, d as a lu di das cifras.
A puhlicaçâo em apr êço revela,

também, evidencia ndo com isso um

aprr-ciúvel grau de atualização es

ta t í i' t ir a. os v.a IOI'es das re fel'i das
vrnrlus orn janeiro de 1915, para .

a maioria das capitais. São Paulo
figura. nesse mês, com lt.(j25,4
milhões de cruzeiros. achando-se
orni lido o lolal referente ao Dis
Lri [o Feder-al,

No prnmciro mês rl0ste ano. PÔr:
Ln Alegre aparece com 73'1,7 mi

F!Jõrs de cruzei ros , Salvador', com

535.5 milhões: Reei fe, com /j56,S
milb ões ; Belo H�t(', com 200:9
milhões: Cm-ií iba. com 191.2 mr

I'hõr�: :Xi tctói. COJ11 13:::.1 milh ões;
e \Iacpicí, com 1011,S milhões de
cruzr-ir'os.

(DEE _ 160)
" ••••••••••• ·r ... ••• - ••••••••••

Dr. CLARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e cível

C.on.Utuiçã,o d0 Socl.e,dn.d..
. N�'rtJRALIZAÇÕE8

,

Titulo. D.o!ara-t6río.

E.critório e R9l1idsnc-ia
Rua Tirad.nt�. .1

'['FONE _. 1468 "

•• • •• � lO ..

17.000 TONELADAS. DE AÇO
_ Anuncia-se que DS 'Eslados:

unidos expol'tarão 17.000 tonela.

das ele al'líg'os de aço para a Gt'.e·

cia c 121 lon.nelaclas para a lslan

dia.
Recomendados ,pelo Departa-

lll('n[o ele Estarlo por e.starem de a-o

conto COIl1 a politica exterior nor

te americana, os embarques de aça

para a Grecía serão desLinaelos em

gl'ande parte a ohjetivos ele re

hahinliLaç'ão, A eX1)orLação para.
a Islanclia consistirá de al'COS pa
ra o, barris de arenque que são

um elemento vital na eCDnomia.

daquele pais.
Ambas as autorizações foraJ;llt

feitas segundo as respecli'vaSi'
quotas ele' expDrtação. C. Usis)

elA CATARIHEHS-l

DE TRANSPORTES At;P.EOS no"

Casa no centro
VeI1de-se umE, para resi-

dencia.
Escritório Imobiliáric A.

L. Alves,
Rua Deodoro, 35.

• • • • •• • ••• " •••• ,. • • •• • •••• ' I·'

lEIAM A REVlST<!\
O VAtE no ITAJAj

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dia 28 «seiree»

A ARTE E 0gE��iIDOS FRAN- \ tres_ cabelerei r-os, representando 'j

PAHIS - (S F '- . J I 'i I naç?es, acabam de disputar nesta

"TUR) E t-'
. 1. tOl. �.

1
..

-

capital o Campeonato de Penteado
, "

- �s �o em l.noe a os uese- que compreende:
nmstas de tecidos. Há-os de duas es- Prova ele ondul Ç-( t I
". t - b li � 'd

a a. a J, 1)e11 car os

pec�es." os (�le I a a 1c:1l.1 .paI a e- para a cidade e penteados de inspi-
.te�J.lll1,.clas grandes cas�ls e os que racúo histórica (Vcnus de I1I'[)
cnam !110(�eIOsl e os propoem a. ca.sas Pa"ra a fina I, /ealizou-se

c

a P:()�'<;
que l1ao< tem ;es�:1111sta� p�'oprlOs. dos penteados de alta fantasia para
A!e;m disso, .JhllllCl asas cmpl esas se a noite, tendo maneuuins de dif'e

dll'l�e!:: a, pJ��or�s conhecidos para rentes nacionalidade� apresentado
�e(llr ldel�ts. Mas soment� os <�'- as últimas, criações fantasistas -dos
tístas que tem senso decorativo, sao mestres,

'

.

procurados. . A França classificou-se em pr-i-
Os lI1?tl�adores de tal g,encro: fo- melro lugar, a Belgica em segundo,

ral_ll .

dOIS j,lOmens: Palre, e �Ian- e a Inglaterra Clll terceiro. O primei

C�llll.> P�(.ll;al1l a.�:bos, a, ?o!aD?�f': ro premio coube ao cabelereiro pa
çao qe Raoul Pll�.". Admit o,l... Dl! •. ) risicnsc Herlolfi.

tio. eS!,orço repal�Zat(lO�1.0 "Atell;], Mar-] . ......•.........

. ne ,por Olre .. _ ,os o cos,ure1ro,!
•

, '"

à sua disposição. pequeno local na
O 'CLAPOU .rI� ,

Avenida de Clichy onde, com o au-I, :3 ovos, 3 colheres de rannha, ..3
xilio de um "quimico", Sifforiin, t uc açucar. l11:;a pitada de sal, ')j

Ique conhece a fundo a questão dos de 1Jt1'o de �eHe, um 9utlo, ou me

corantes, tintas Iitográf'icns, anili- 1:0S, de cerejas SC'1ll tato, e, se {) r�rc
nas, etc., aprendeu o pintor rudi- Ier ir, sem caroço. Dcs:azer ,I1l11 Los'l
mentos de seu novo "rnetier ". Pois (menos as ccrcjas ) ; ate formal' uma

Duffv não se quis Iimitar a criar pasta. como para f�zC'r panquecas,
o

imagens, mas conhecer. a fundo. 3 que se derramara sobre as cerejas

técnica de que se deviá servir paru
em llt11�:tra \'�s�a de forno (porcc la

utilizá-la <la melhor maneira possi- na ou J rrex r.

vel.
. Por �m f:ogo moderado, durante

Surgiram outros artistas, mais 30 ou '10 111111�tt(lS, Ao ret1rar, pu I ve-

desenhistas, ilustradores que pinto- r izar com açucar.
0'-

Tes. Foram êles, Latur que compôs Esta �obremesa da rc.g:ao france-

,grandes arabescos; Bonfils, vertia- sa do LU110USlll come-se 1 na.

deiro criador de imagens e Digni- '
, , . , , , ., " .. ", .

°1110nt. A Casa Colcombert fez o rnes-:
- O SEU BEB]�;

mo apelo a pintores e desenhistas, A fralda, quando feita de lã, gr-
Marie Laurencin, Vertes e Cocteau ralmenle para aquecer ° bebê dll
trabalharem para .ela; Ducharne ati-
Jizou os talentos de Marval, de Rad- iante o S0110 ou para conservá-to

da e de Despíerre. Courlurier COI1- aquecido quando POl' acaso ur-ina

seguiu a colaboração de Marie tau- durante a no ile; nâo devo �el' usa-

rencin, Guignobert, Voginsky e

.. Jean Denis i\Ialcle�. da em contato direto com a pele,

Lorjon l1lerliCe menção especial. a rim ele nfío prodnziL' ir1'ilar,ões.

Fintor de talento, é ele conhecido Entre a pele do bebê e a [ralria de

por seu estilo de um expressionismo
"gigant.esco". Desenhista de tecidos,
:suas criações são muito apreciadas.
Lorjon vê sempre �m gra:.d.e escala.
E o Cjue é verdadeiramente, rude
€lll sua pintura, torna-se "chic" em

,seus tecidos.

Iii, eleve SCI' colocaela uma oufra,
do tipo comum. Alé a queda do cor

cHio umbilical, é prefirh,el o liSO

de fraldas e�t.erilizaclas, as quais

se ,encoLr'am fàcilmenLe !lO comér-

cio; - a -rim de se evilar pos�iveis
conlall1inaçõescapaze,s ele seI', mui

lns vêzcs, a causa elo temiv:el "mal
dos sele dias" (tétano umbilical).

As fraldas, calções de bOl'l'ucha

ou tcridos lmperÍpeáveis, só rlev.f'm

sel' marias pC'lo bebê em passeios

cUJ'tos, mas sempr,e rl Lll'an te pouco

tempo, Seu uso constante 11ro\'oca

i I'rilações ela pele e mal ('si aI' ao

beb(" causaclo pelo conlalo com a
.

umidade,

CONGRESSO DAS MULHERES
FRANCESAS

PAHlS - (S. F. L) - A "União
das Mulheres Francesas" se reuni
rá ainda este mês. As duas prime'i
Tas sessucs do Congresso serão con

sagradas ii conferências preparatú
rias destinadas ao estabeleciment.
elas quatro questões principais que
Jigul'arão na ordem do dia.
No Sal50 de Festas de Gennevil

liers scrão estudados os proglenlas
da carestia c do abastecimento. A U.
M. F. estabelecerá um programa que
"visa rcmediar, no futuro, a crise (lo

pão e da came. Na PI'efcltura de
Levallois será discutido ° plano de

ação da U. N, F" para a defesa dos
direitos da mulher e proteção à in
fância. Em Puteaux, 300 delegados
Tepresentando 3.000 eleitas, concen
trar-se-ão, afim de estudar as pos
sibilidades de ação das mulheres no

domínio social. Ein Clichy, 400 de

legadas estudarão os meios de pre
servarcm a paz internacional.
Por fim, o 'Congresso se rel.lllirú

em sessões plenárias na "Casa do
Povo" de Clichy, encerrando-se
com uma festa dc gala. A "União
das l\Iulheres Francesas" convidol1

. os delegados dos departamentos e

da União Francesa, especialmente
da Africa do Norte, Antilhas' e Ma

dagascar .

(Transcrição)

u·o à Biblioteca do Centro Aca
Umioo Xl d. F,"ei'eko. Coa

triblli:ria, uaim, pera III fOl"JillJ6t

çio �ultural dOil utaria_MiIl

de ama:nhll

5

Programa
.

para . o lês de. Igosl.
cem iuici. às' 2,2 horas

Celeste
(Elétro Técnica Mecanográfica)
HOBEHTO LAPAGESSE FILHO

Rua .João Pinto, n. 32 - Floria

nópolis - Santa Catarina

Corisêrtos. Limpezas e Reccnstru-«

ções de Máquinas de escrever, cal.

cular, somar, Contabilidade, Hegís-
t r-adoras, TIa lanças

'

automáticas,
Chuveiros Elétricos, Ferr-es de en

zoma r. Fogareiros, Esterilizadores e

Aparelhos .Elétricos em geral
Serviços rápidos e garantidos
°Prp�os Módicos

Orçamelitos sem compromisso.
-------------------

- ...

paSSaGEM
DE CHaMaOI

ESTEJA ONDE ESTIVER seu

parente ou amigo, man
de-o vir para o Brasil

por meio de uma pas

sagem de chamada da

m.(�1:rS
'I

SJS
!lCAklllllAt'/AIII A/RlIlla ,'A3T1UJ

!..INHAS AtREAS
ESC4NDINAVAS

Informações e reservas:

Nos agentes em Florianópolis:
O 1 i v e i r a & C ia. - Rua

Pedro Ivo, 7 - P. Voigt
Hl_�? Tenente Silveira, 50 e

'nlts agênr;.ias e sucursais da

"Sr!�RvlçOS Af:REOS
CaU7EIRO DO SULu

�lillll ti

o VALE DO iTAjAl

LOJa OIS· CaSEMIRftS
Especializada em artigos para

homens
VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA

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

PARA HOMENS

ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA-

I TAS, PIJAMAS, CHAPE�S, ETC.

ludo pelo menor preço da praça
Fa�a uma visita ii nossa Casa e verifique

nossos pro�ns e arUgos

RECEBEU
ClONAIS
l\lfANTEM

as pinturas, ori

museus elemãos,
ao fim da expO-

�16MPANmA �A,�NÇA DA· I/dA�
� _ uni .u_ ��� il.idti!
mCJJnlf!jJr;J� m n.ü1�tf'���:W�

1

i
1 CAPI'rAL E RESERVA,S

i
i

j

Cifrai do Balança d.. 194�j

Reepon 21llbilidarleiJ
R�ceh
Ativo

Sinistrai pagol 0011 fíltimo3 10 -.00"

RelpOl1l8t.; lida<lell

Cri
o-s

80.90o.606,3,Q)
5.978�4oLi55.91

67.053.:145.30
142.176.603. Bti

98.687.816)0
c ,�16.136,4eof .306, 21)

•

Díretoreet
Dr. "Pamphilc d'Utra Freire de C.arvalbc. Dr! F'1'8�U�l"'''iQ
de Sé, Anhlio MUlOrr.�� Dr.' Joaquim Barreto de Atauj.o
e José Abreu.

....�l..wr.:MJI.1VItlA'I1 M··�_W�� ...."!IW>�,.<�..."'��.,: ..;.,-.

OBRAS PRl.\'fAS DA PINTURA
- Qlladeos l'E:presen lando seis

seculos de alivvdacle creadora' dos

mes[res europeu.;: da pintura fo

ram, l'eceotemente, expostos para

D publico na Galeria Nacional de

Ar,Le,' em Washington.
Essas 202 oIbras primas, de pre

ço incalculavel, seguradas em ....

80.000.000 de dolal'es, incruem te

Ias ele Rembrandt, Titi.nan, Botti

celli, Rubens e muito oull'oS ge
nios da pintLlra unive'rsal.

Oi; quadros, que estavam eseon

elidos gcnios numa mina da Ba

hia, foram descobertos e trazidos

para os Estados Unidos aJim ele

serem' g'ual'cia'dos em lugar segu

ro, Cuidadosamente conservados

na Galeria ;\'a:cional de Afie du-

rante elois anôs,
ginari'as de dois

serão clevolvidas

sição, C. (Usis)

• • . . . . .. • '.
'

... o. . ....••...•..
� .•••

"CURSO DE SUCESSO"
PARIS - (S. F. 1.) - Por oca

sião de UIll coquetel elegante, a sra.

MyrJam Carenge anunciou a inau

guração de um "curso de sucesso"
cujo programa é dos mais atraentes.
Nêle a Illul.her aprende' a valorizar
plenamente a sua beleza e os encan

tos que a natureza lhe deu.
Aprende a fazei" massagens em si

..

própria, a monelar o seu rosto, a

apSlgal' ccrtas rugas, fortificar os

musculos, corrigir, por movimentos
de cultl1l'a física as imperfeições do

corpo, enfim a adcJtlirir o múximo
de graça e elegàncLI no anelar, nos

gestos e em tôna a mal�cira de ser.

éar()'os do pôrto de

(En i. teleg.
\1')0 � � MACK

---"-_-....-�

"

São Paulo

Av. 'piranga, 714 - Tel. 4.7473

Rio de Janeiro
Av.lio Btanto, 2S7·A "-TeU!·752!

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOVA IORS
Informações com os Agente.

Flcrien6po\}� - (arlos HoepckeS/A - CI- Teletone 1.212

f,�c Fraociíco do Sul- Carlo'] Hoepcke S/A --CI :...- Telel0,1� i
CA.l\�PEONATO MUNDIAL DE

PENTEADO
I'AllIS _:_ (S. F. L) - Trinta mes- ..

--��.-,..
-----.--�-------.-.--------

..-.--'------,

•..reune som ... acabamento.••

solidez... no piano perfeito!

Além de vários modêlos para"
pronta entrega ... êste maraVl�,"
lhoso piano pOQe ser seu hoje
mesmo, através do plano de

pagamento a longo prazo!

ScbWit'rtzlDanu

REPRESENTANTE
para Sa.nta

KNOT
Catarina

S/A
Cx. 134 ..:_ Tel. KNOT

FlotÍanópolis
• ...... :. • •• • ••• 4 ••••• o- ....

•• ... ....... .... ..... • � .. .. • .. ... .4

Muitas felicidades pe,lo nasClÍl!le)JI

te 4e seI! fiUiiJ.ho:!
Mas, não esqueça, que ., n..e[illo�

presente para e seu "PJMPOLR@'"
é um.a caderneta do CRÊf)IT�

�lUTUO PREDiAL.

, O TBSOURO
! I Da illi!ltrlU1)ão eaf,á ao ai�
� I de tod9'S. Dá esse tesouro ao teui

II a.Bligo 9.noalfabeJo, lev3IIl.do-'o 9. �
í J l}urso de alfabetização no &I6tIa)
� �18l' São José, na. Eeeola lodu&
"

I trial «e Flo-r-ian6.polis Oli aa Cat.a...
, \ 4r31 Meh'U'polita1l:6.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ,BSTA' o Quh,ta .fe'''.• 19 �. JI�sto Cf. <>·�48

PARTINDO HOJE CEDO DA CAPITAL DO PAíS O FOGO 51MBóLICO AQUI CHEGARÁ NO PRÓXIMO DIA 27 À NOITE, NA SUA GLORl9SA C�

aM1NHADÁ PARA INFLA�lAR Á PARA DA PATRIA NA CAPITAL GAÚCHA, A ZÉRO HORA DE IODE SETEMBRO

•. .

,

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

RELAÇÃO DOS ATLETAS IN'SCRITOS NA CBDU .i

F. A. C. E.
CAMPEOSATO ARGE:i\TINO DE

FUTEBOL

DEPARTAi1'lENTO TÊ:CNICO

Buenos Aires, -18 - O Rive r Pla

te, campeão de H)'[7 ria primeira
divisão de Iul eho l, euuquisl.ou a

dianteira da tabela do campeonato

BOLETL\I INFOn:vrATIVO K. 2

!RUMO A. CURITI,J3A! - POR �A:\fTA CATA.Hl:\A!
MOCIDADE!

DEPARTAMENTO :MÉDICO

Hoje, dia 19 de Agósto, na Faculdade de Direito, ás' 17 horas será

realizado o exame clinico dos prováveis atletas que irão representar
nosso Estado, nos IX Jogos Universitários Brasileiros.

O D. T. solicita aos atlétas das três Faculdades. que compareçam

hoje, dia 19, ás 17 horas, na Faculdade de Direito, afim de tirarem fo

tografías (3 x 4) que serão anexadas as dichas individuais e blométri

cas,
Os que já possuam fotografias pedimos entregarem 5 delas ao co

lega Renato A. Nascimento.
Avisamos que os atletas' que

dia 19, não poderão tomar parte

O sorteio da rifa da eletrola, teve lugar ontem, sendo sorteado o

número "878 pertencente ao SI:. Jarbas Castro.

Em -vista de falta de espaço, só amanhã· publicaremos o nome dos
atletas, 'cnía inscrição nos IX Jogos Universitários, foi solicitada pela
FACE. Foram solicitadas inscritas par-a: Futebol' (15) - Basquete
(10) - Volei (8) - Remo (G) - 'I'en is (2) - Esgrima (1) - Nala
ção (2) - Xadrês (1) A FA,CE está envidando esforços para levar 40
atletas a Curitiba.

AVAí X BOCAlúVA
Em prosseguimento ao Campeonato Citadino de" Futebol pelejarão

domingo próximo, no estádio da F. C, D., os quadros dos inf'anfo-ju
venis, aspirantes e profissionais do Avaí F. C. e Boeaiúva E. C.

CAMPEONATO CITADINO DE BASQUETE
Em andamento ao supracitado certame, serão disputados, hoje,

com inicio ás 19,30 horas, na cancha do Lira Tenis Clube, os seguintes
j0g0S:

10 jogo: Clube Doze x Figueirense
20 jogo: Lira T. C. x Taubaté.

A!DLf.\,DA A EXICL'RÇÃO DO AVAt

SELEÇÁO UNIVERSITÁRIA X COL�GIO CATARINENSE �orveteria

Berta
Al'Yarltls Frutiferas enxer-tadas e plantas IIrmu:J)entais nas
rnellwres qualidades oferece 6 grande Estabelecimento de Ariat,"gos de usn.?Ol'(l oe peS$.oae d9.t fino Flori e Pomicultura 1:1 IV V

P;Jladar Café Or to
' H. J. Cip1ger.ti! Cuupá. 1 '

tIOliam par. Mun, de Jaraguá Estado de Santa Catarina. I oomes lCO
.' . . . . . . . . . . . .. Peçanl catalage gratuitamente.

O C 'd' M P di 1 f
.

Você poderá ganhar de Cl'!j; ...rédíto utuo re Ia. o ere e' TeIefon '-----b:-:-j------------- !
aos seus associados o melkor 1

'e a esse numero e a • CASA MISCELANEA díetri- 150,00 à Cr:li 100,00 diários, vendeu-p a cideta da Tinturaria Cruzei rn rànJ. buidora dOI Rãdio. R.�.·e,.A l do ar-tigos de consumo domestico.no, no melhor sorteio, por Cr$ 5,0-0 d t' , ... • P.'lI

Imensais. I
amen e Ira ousear seu terno. Vi.ctor, Válvula• e Di;coll. I

Tl'rnl'll'�<'�",; T'" D;'[\CH 1 de '.:-;[0-
R. Tiradentes, 44. Pua Conselheiro J)J!a fI'a .

vembro 11. 22 - 2° anilar.

Eecr i t àr io : Rua Joã.o Pinto
ri n, 18 -- Florianópo1is

. .

EXCURSÃO DO LIRA T. C. A SÁO FRANCISCO

arvores frutiferas'�egu'I1do soubemos o Lira 'I'enis Clube excurctonará a São Fran
Cisco do Sul, com sua equipe .de basquete para enfrentar sábado e do
mingo próximo, o forte conjunto do C. N. Cruzeiro do Sul local
<Campeão do norte-caiarinense.

Cofre
Vende-se em ótimas cOJldições.

Dimensões internas: Altura 61
ctms, Largura 47 e 36 fundos.
Trata-se à Rua Censelheire

flra no 35 - .esta cida_e.
Ma-

i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DR LINS NEVES L- T"
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·

r .IVRARIA ROSA
. Clínica Médica e Cirúr,ica do Ivros eCDIC,OSDiretor da Maternidade e médico do DR. AUJOR LUZ

Ru a neodol'o, 33 -:- Fpoli•.
Hospital de Caridade Médico-Operador.Parteiro em' geral Atend. pelo Serviço UHEVROLET - ESPECiAL' BE

CLINICA0 DE SENHORAS _ CI� , . R.embolao Po.tal.
Doenças internas de Adultos e .••••••••••• ,; •••_•••••••• 1••••_"". , •• IÍIIII!l1J 1,,_ LUXD 1-942

D-iagn.ósti��.RcG�nAtrPoIAReeTOtSratanlcnto Alt C· i CrianC'ças II 'C' A" p' I" T'
.'

A' L' A R II
Vende-se lie 4 portas em exce...

a írura a
"

Irurgi G 1 lentes condições, côr verde (dJas
especializade da gravidês, Distur- Doenças de Senhoras �aPartos �;

.

,
' '; . . ."

.

,

tonalidades), equipado com õtí-
j)ios da adolescência e da menopau.. Vias Urinárias _ Rins _ Coração Soeíedade de sorteios e seguros contra .acídentes pessoais, conce- mo rádío "Delco", faróis de ne.-
113. Pertubações' menstruais, L'l�l,\r _ Pulmões _ Estornago _ Fígado dendo mais outros beaefícícs de earater assistencial. hlina, far-olete lateral, ventilador e
:mações e tumores do aparelho geuí- Tratamento da Tuberculose Representánte em Ploríanêpólís: forrado com palhinha amerícarra,
tal fení�nino. ,PulmOJÍar

' PEDRO NUNES Preço - ,Cr$ 55.000,00. Tratar a
Operações do útero, ovários, trem- RadioI�gia Clínica (Raios X) Rua 24 de Maío 801 (Estreito] rua .Bocaiuva i, diariamente at�
pas, apendíce, hérnias, varizes, etc. Eletr�cardiografia _ Ondas Curtas Sorteios mensais, raedíante mensalidade de Cr$ 20,00 ªlém da Jóia ás 11 heras.
Oirurgia' plástica do perineo (ru- Jndutotermla EI�tr6 CirlU'gia inicial de Cr$ 11.1,00 apenas,
tlJJ:':aJ) UItra-Vin'leta _ Infra-Vel'1ltelho �a.rti-eipação nos lucros

.Á.')SlSTENCIA AO PARTO E Or·E- Consultório e resi.dência:
RAÇõES OBSTÉTRICAS Praça Pereira e Oliveira (atráz do

Doenças glandulares, tirolde, ová- Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.
rios, hipopise, etc.) Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6
: 'isturbíos nervosos - Esterilidade _ Fone 841. FLORIANóPOLIS
-- Regimes. -- -----

:6onstiltório R. João Pinto, 7 - TeJ. DR. A. SANiAELA
1.4.61 ' (Formado pela Faculdade N;;>clo·

nal 'de lVredicina" da Universidade
Hesíd, R. 7 de Setembro _ Edil. do Brasil)

Cruz e Souza _ Tel. 846-.
Médico por C0l1CU1'SO da Assístên-
cla a llsicopatas do Distrito

Federal
Ex,interno dr Hospital P�.iquiá·
trico e Manicômio Judiciário

da Cii\lita! Fedéral
Ex,interno dn Santa Casa de Mi,
sertcõrdía do Rio de Janeiro
CLfl"ICA MÉDICA - DOENÇAS

NJmVOSAS
ConsuW5rlo: Edifício Amélia

Ne1;.0.-· ·Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de Caro

valho, 70. D.O
.Das IS às 18 horas
Telefone:

Oonsultór ío - 1.208.
Residência - 1.305.

.y � ! ••• O.c- "Gt···,,� •••• �.,. "'.c •• "" �� "c.1101'> ••••••

..."" '" '" ..... � '" ....... G .. ,. • CI II '" III .. 'li '" * o. .j,; " � .. :; ." Q >f " :J ..... � .......� I' � ... � JI OI

"' � { ••• � .", ; lO .. �, 't 0* fI. " � � � � r � 01 '" " '); ., _" " ;, ".'. � '* ..

,�, .. � 1> " .._ " " ,l" "'lO -li"_ .. � 1> ., .. '" ".", ' ..

Dr. Newton D'Avila

Dr. Paulo Fonte.
Clínico e operador

Consultório: Rua Vitor �Ieirele8, 26.
,

Telefone: 1.405
Consultas das 10 á. 12 e das 14 h
I! brs. Residência: Rua Blumenau,

22. - Telefone: 1.620

Opel'aç'ôes - Vias Urinárias -

D.oenças dos intestinos, reto, anue f
Hemorroidas, Tratamento da colite

amebiana.
Fisioterapia - Infra Vermelho.

Consulta: Vitor Meireles, 23. Atende
lEàriamente às 11.30 bra. e á tarde,
<las 16 hrs. em diante Residência:
V,da.} Ramos. n. 66 � Fone 1.667

DR. POLYDORO ERNANI DE S
, THIAGO

M.édico e partei ....
Hospital de Caridade de

rianópolis ... Assistente da
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, es }e·
cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais glan
dulas internas

C1inica e cirurgia de senhora,,; -

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
lDIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HORARIO DE CONSULTAS: -

"'Pela manhã das 10,30 :ás 12
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO :

Rua Vitor Meireles n. 18
Fone' manual 1.702

RESID�NCIA:

Do Flo-
Dr. M. S. Cavalcanti

Clínica exclusivamente de criança.
Rua Saldanha Marinho, la

Telefone M. 7.32
----

Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL - ALTA CIo

I RURGA -, MOLÉSTIAS DE SEr
NHORAS - PARTOS

Formado pela Faculdade de Medi
Cina da Universidade de São Paulo
onde foi assistente por vários anos d�
Serviço Cirúrgico do Prof. AI(pio

Correh Neto
Cirurgia do estômago e vias circula·
res, intestinos delgado e grosso, tirai·
de; rins, próstata, bexiga, utero,

ovários e trompas. Varicoc.ele, hidra
ceIe, varizes e hernas.

Consultas: Da. 3 ás 5 boras, à rua
Fe1ipe Schmid�, 21 (altos da Casa

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

Telef. M. 764
------�--- -

.
Avenida Trompowski 62 i

Fone manual 766 IA.Ti'ii'hiraria Cruzeiro é a que

/melhor me serve - Tiradentes,
44

COMPRA E

�:S;T�E��S���,��.�,�-*�,.�r�IJII
� Encerador

AVALI�ÇÕES .a, ." .�...,._ _ ,,' ,.. Ir'....d �y, 11_ urJaen��c�����:�l deEL��;r�l���
lEúALlSAÇOES

'. __ _ ., ,. afim de facilitar minha profissão de
ADHINISTMÇA-o����---------------- ENCERADOR tomo Iíb d d dTIf<EFOhC: "U:" D['OooDO '.J5 ' a I er a e e
DE IPHlVEIS "'.784 nO/1lANOPOLIS -.sANTA CATARINA apelar' para as pessôas de bom co-

crc.
"

I ração, afim de conseguir reunir a
.

, , importância. necessária á referida
RUA CONSELHEIRO MAFRA, casa grande com 6 quartos, sala lJa-j aquisição. Muito grato fica-lhes o

nheiro, etc. Serve também para comércio. Preço Cr$ 220.000,00. Encerador JOSÉ DE OLIVEIRA.
RUA CONSELHEIRO MAFRA, prédio de comércio com 2 pavimen-· •...............•............•

tos. Preço c-s 350.000,00. PASTA DENTAL
ço c�i-i5��0����O, prédio com 6 quartos e demais instalações. Pre-

ROBINSON
RUA ALiVIlRANTE LAMEGO, ólimo prédio, construido cm terrc-

de 17 x 30, -ipdo murado, com 4 quartos, ele. Preço Cr$ 190.000,00. • ••••••••••••••.••.........

RUA RUI BARBOSA, casa com 5 quartos, construi da em terreno
de 24 x 86, Preço Cr$ 120.000,00 ,i

RUA JOSÉ MENDES, bangalô novo, com 3 quartos, etc., construi- i
do em terreno de marinha. Preço Cr$ 50.000,00. I

RUA RIO GRANDE DO SUL, casa com 2 quartos, tendo o terreno)
10 x 40. Preço Cr$ 35.000,00. I

RUA ALMIRANTE LAMEGO, 2 pequenas casas construídas em ter-,reno de 51 x 70. Preço Cr$ 8.0.000,00.
RUA SANTOS SARAIVA (Estreito), bangalô completamente Davo,

(;om 3 quarlos e demais insLalacões. Preço Cr$ 100.000,00.
RUA 7 DE SETEMBRO, casa com 2 quartos, etc. etc. Preço Cr$

40.000,00.
RUA 7 DE SETEMBRO (Estreito), casa com 4 quartos, etc. Preço

Cr$ 55.000,00.
'

CAPOEIRAS, casa com 2 quartos, etc., tendo o terreno a área de
86.000m2. Preç-o Cr$ 50.1J00,0.

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

. TERRENOS
RUA RUI BARBOSA, tendo 8,50 x 50. Preço Cr$ 15.000,00.
RUA CONSELHEIRO SOUZA FRANÇA, tendo 15 x 30. Preço Cr$

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

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

BARREIROS, pequena fazenda, com pastagem para 30 cabeças,
com mna industria de produtos de mandioca. sagu, etc., demais infor
mações dão-se neste Escritório. Preço Cr$ 280.000,00.

HIPOTECAS
Meito capiLal para empregar sôbre garantias hipotecárias. Sigilio

ah�()11.1to.

TECHICOS
o Il cd) l':lO utl

OUErlvolvimento

ln e cessita de. técnicoil

em todoa 0.9

profissões

. Dr. Mário Wendhauleli
Cl1nica médica de adultos e criança. --�---------..,..------�----- ,�,.!lOtiai!!iilWLilIBiM

Consuitório- - Trz.jano, 29
I

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

Residência: Felipe Schmidt o. 38.
Telef. 812

E ELECiANCIA?

o "Colégio Barriga-'Verde"
está construido o seu majesto
�o prédio e necessita de sua

valiosa colaboração..

CamilSl, Gravata.; Pijamui
MeiSl dai melhore., pelai D: c

Dores preçol ,6 na CASA (MIS ,

CELANEA - RuaC Mdrra. !

Escritório recem organizadet,
precisa de "pra'cistas" para trab�

! lharem nesta cidade e no interior,

11
com artigos de fácil venda, -e com

boa margem de lucro.
Informacões á Praca 15 de No-

i 'vembro 22, 2° anda,r, das 8 ás 12
-----�--

VESTiR·SE COM CONfORTO
PROCURE

Alfaiataria
A

Mello
Ru'il Feliope S::hm:dt 48

Br. LhldRlfo A. 6.
Pereira

Advoqadc-Contabilista
C�'vel -- Comercial

Constituições da sociedade.
e serviços coreb,tot,. em geral.

O�go,ni:<;açõelJ contabeu,
.

Regilo1tX'o. e marca., dilbpondo.
riO Rio. de cOrHlloondenta.

E�ctitÓlio: Rua Àlvaro do
Carvalho n, 43.

Das 8 àll 12 horalll'
Telefone 1494

I
I
I
i

I
l

·1
r � �

I'·
.

Escritó·rlo··Técnico'
.

Cid Roch3 Amar�1
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs. interessados que.
tendo regressado de sua viajem aos

Estados unidos da América do Nor
te e paises visinhos, o Dr. Cid- Ro
cha Amaral reabrirá seu escritório
(Rua Presidente Coutinho n. 22),
nos primeiros dias de agôsto, espe
rando continuar a merecer as espe
ciais atenções de seus antigos er

clientes,
Pedro Medeiros, Auxilia.1'

••••••• � •••• ' •••• � ••• III •••••• _.

.Empregue bem o 8611 dinbeJ..
ro, 'Comprando a.�ões do "CoI.
gio Barriga-Verde"",

I'(UA. VOLUNT,t.RIOS o.... PÁTRI .... N.· 68 • I,· ANOAA
c ....: .. I'U�I ...L.�ftl rl:LEFO"E bUD . n,u,GIi ...."s: .�ROlfCTOII ....

Agencia Geral para S. Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22--Sob ..

C. Postal, 69 - Tel. ({PTotetora»
FLORIANOPOLIS _,."���

iii ••••••••• " •••••••••••••••••••••

Pracislas

Escritório de
Advocacia

DRS.
José Pinós Pereira

Sebastião Adroaldo Pereirá
Ci.abriel Pereira Borges Fortes

Rua Vigário José Inácio n. 358
Porto Alegre·- Rio G. do Sul
................................

I ,� ,

I
�

m��hf.lIf�1I' �dbl"ica": � C('I.r.l!C -.A C ..�PJT�i/· 'ClhOM.1!'!l. a i!:..t�l'1aetc doe
vll!it" t'!""'.tf#!I do I1lfehll<';"G'm U�CI� comprtu:! Mt\TRIZ em

-=-m:@& ++ML"6§15SW4�I&Yl���

..

�rib fabricante ti distribuidores dWl cl!famado. cen- �i.',''7111 focgõ•• "OISTINTA" " l'IVET. PO.IIlUtlI um gran-
de Il!Ol'timtlJ!htc de cOl'!iemir'(u. i'illc6!.(iC:'U!l; bll'irtll

•
bane e baratol!;o algodõell, "í:;t�cl'lnlil ti o.,:!'am.ntoa I

•

5)0ll.'1!:t alfai(',,\t�lI!. que I'eceb� dlTt'l'tamGntcr,. da. .�
8:nroG co,mQll('elm:;;:;t�", dQ intel'icl' dO if�'l'l.tMo d9 lhfl ra'l:ll'!'flu, '�UD@

IFloll.'inm6'IJoUIiI,; ...;;j FILU�.YS em a�'I.3m.n�:u • Laje••
·jsmt,W"YWWWJatN l$;zaruz;:zacl· . 1SsX'Mdh'"m·&, !"ri +M"'Mi�ii!é.:!!�:.:3.:m·
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Em pauta PS!I I ordem-do-di.s de hoje o aumente

de vencimento. do funcionalismo
:'\'a sessão de ante-ontem da Câ- 'entrega á Mesa do proj-eto do Exc

mara Municipal, que foi presidida cutivo que tccstrutura os serviços
pelo sr. Batista Pereira. e secreta- da Prefeitura e aurnen ta os venci

'a'jada pelos SI'S. José do Vale Pe- mentes do seu f'uucioualismo.
reíra e Hamilton Ferreira, não hou- Esse projeto que Leve parece!' ra

ve oradores e nem matéria na 01'- vorúvel ria Comissão de Obras PÚ
dem-do-dia. blicas, entrará em plenário, para

A hora do expediente, após apre- discussão e vot ação, na sessão de

vada a ata da .sessâo anterior, o sr. quarta-feira.
Oswaldo Machado, do P. S. D., fêz A seguir foi a sessão encerrada.

Na Câ1I1ara Municipal

Hoje, fiO passadO
A DATA DE ,HOJE RECORDA-NOS QUE: C o :'\ V J T E .

.

� em 1627, foram conslit,:üdas s�sma." ,'\. part ir de 5a feira ]1. (dia "19) eSlar,á aberta ao público, a EXPU __

roas, nos Campos de Goltacas. pelo Go-
SrçAO DE LIYROS INFA:.\1'IS :.\ORTE-A:\l,ERTCA�o.S, constando de-

vernador do Rio de Janeiro, Martrns de .. .. .

,Sá, aos irmãos Cupitães Gonçalo, Manuel i mais ele duzentos lívros sobre os mais var-iados assuntos, Lais como,_
e Duarte _'Correia de Sá. rc ligiáo, sociologia, astronomia, Iisica, geografia; história hotullica,

- em 1637, deixou o govêrno da Capí- zoologia. agricultura, dietética, ar lc culiuária, musica, literatura, ar

t8n;a ela Paraíba, o entrépielo João F'er- qncolouia, ficção, Ji�scriçilo de viagens, e etc ... , de uma especializada
nandes Vieira, herói da guerra contra os

biblioleca infantil.
holandêses;

- em 1782, faleceu Manoel Bernar

Cio ele :\lelo e .Castro, que foi governador
e capitão-general elo Pará:
- E\l1 1876, em Cachoeira, Bahia, nas

ceu o grande- jurisconsulto Augusto 'I'eí-

"'(eira ele Freitas;
- em 1821, no Rio de Janeiro, nas- ...,..,.. - -.- -.-....,.,._,.._ _-.-J'!."JA....,....". .r...-..-..-..- .,pa

ceu o Tenente-general Luiz José Pereira

ele Carvalho, Barão ele São Sepé;
- em 1827, o reduto da Ponta de Les

ts, em Molelonado, foi atacado por ....

1.113 argentinos e orientais, sob o

co-'1mando elo General Lavaleja, os brasi-

leiros ern número ele 240 CQlTI 13 ca- ..., -..,

nhões, repclh-aru 80 ataque, sob o co

marido do 'Tenpute-coronel Salustiauo

Severino dos Reis:
- em 1832, no Rio de Janeiro, nas

csu o bravo marujo Comandante Amé-

rico Brasília Silvado;

Tenente-coronel Dep. Ylmar Corrêa
Paulo d� Rosa

De sua viagem à Capital da

República, onde esteve alguns
dias, em contacto com a alta di- ceheu o seguinte telegrama:
reção da Legião Brasileira de "Ihirama, 18 _ Ciente, por in-
Assistência, rtornou, ontem, via
aérea. o sr. di'. Ylmar Corrêa, termédio da comunicação do dr. Se-

ilustre deputada pelo P. S. D. à oretário da Justiça, Educação e

Assembléia Legislativa do Esta-. Saúde, da deliberação de V. Excia.
do e Presidente da Legião Brasi-
leira de Assistência, �ec�ão de de localizar um grupo escolar na

Santa Catarina. séde do distrito de Gustavo Ri-
'S. excia. teYC]10 aerodl'omo chard, venho em nome da popula-

expressi"a re,Çepção dc amigos e
ção da citada vila, agTadecer pe

colegas.
._ ....,..". _ • ....._............- w..-...........-..-.......,

nhorado o gesto de seu g'ovêrno
em face do problema educacional.

Anradechnento ao RespeiLosas saudações (a) Ivo

"I Müller, Prefe.iLo Muuicipal".

GovernaUor �_�

O Governador em exerC1ClO, Sr. O novo exércitodepu.tado José Boabaid, recrbeu o

seg'uinte telegrama:
.. , ital;�no"Flo,rianópolis, 17 -'Senslblll- �

. ��!lR
d .� d

.

dicaç'io do nome :\lllao,"18 (U. P.( Dez mil
za o, agIa eço a 1l1, I soldados do novo cx,ército ita-
de meu saudoso pai para denomi- liano inj,ciaram hoje as primeiras
nação das Escolas Reunidas do manobras..[le campanha i desde o

distrito de Celso Ramos, fim ela g·uerra. Toma!'!) parte. tro-
)

pas de terra, al'lllharla e forças
(a Emílio Brasil". , aéreas.

o s r. tenentecoronel Paulo Gon

çalves \\'cr'ocr Vieira ela Rosa teve

a gení ilcza de comunicar-nos haver

assumido, em data de H; do corren

te, o Comando da Guarnição :\,[ilital'

de Florianópolis e do 14° Bal ulhú«

�le "Caçadores.
Henovamos ao i lustre militar fJ:;'

nossos votos dc 'felicidades no I:'XL'l'

ciclo dêsse alto pôsto,

Prel. Pedro luss
Acha-se entre nós, procedente de

Mafra, cujos destinos administra
tivos superíntende com reconheci

da proficiência, o nosso prezado e

JIllsll'e conterrâneo, sr. Pedro

Kuss.
Com os nossos cumprimentos, os

votos de feliz estada nesla Capi
tal.

eurso�{ de
_ especiali

�acã�� do OAS,P
o sr. deputado José Boabaid, no

exercício do· C'argo ele (+O\'ernador

do E�lado, recebeu o seguinle tele

grama:

"Rio, 15 _ Tenho a satisfação
de comunicar a V. Excia que estão

abeJ'las as inscrições para as se

guin tes especializações nos Cursos
de "'\.dministração do D. A. S. P.

até "16 de a�osto corrente: adminis
tração pessoal, orçamento, .admi
nist I'ação maLerial, organização de
serviços, seleção de pessoa I, trei
namento de pessoal, dactiloscopia,
noções de psiCOlogia judiciária, no
Qões ele medicina legal (aplicada),
técnica policial, noções de notaria
do, imigração, colonização" hig;ie
ne e segurança no trabalho, coope
rativismo, legislação pessoal, no

ções de iscrituração mercanLiI, di
reito constitucional, administração
de arquivos, técnica de exames,
problemas de supervisão e gerên
cia de serviços públicos, sociolog'ia,
econômica e finanças, organização
de serviços. Podem ser pedidas
inscrições de funcionários eSLa-!
duais por telegrama, até a referi-'
da daLa. As 'aulas Lerão início a 6
de se Lembro. Saudações. (a) Mário
Bittencourt Sampaio, Direlor-ge-
1'3,,1 ".

PASTA DENTAL·
ROBINSON

DURANTE TODO DIA.

1105 VAPCJOS

Tratado de paz
Declaracões do Pre- com a Itália
·d t d C Ih Rio, 18 (H. P.) - O Presidente

SI eu e o ouse o do .Senado, senador :\T�reu. Ramos,
p

US.�lUOll o decreto leg'lslatlvo a-

N dn Petrolon provando o ll'alado de paz com a

• U r.J�g Há li a, d·e acordo com os termos
.Rio, 18 (A. :\T.) - Informa co- cdrbrados em Paris em dez de

nllecido matutino desla capital que ['e\'el\eiro de 1947 com os l'ejJ':'e-
o ge.nera'[ João Carlos Barre[o, selllanle� rIas :\Tações Unidas e

prcsidenle do Conselho :\Tacional das r1prnai" repúblicas, Lraduzido
,do.Pelróleo, ouvido sô])re a a:qlli- em portnguês no "Diário Oficial",
sição de máquinas e 2 refinarias cdirão de 17 do correnLe.
na França, declarou que o pro-
blc.,i!a est.a'\'a sendo cousiderado DR. :\lILTON SIMO�E PEHEIRA

sel'enamenle, com a atenção devi
da, l)e�ando-se o nosso' interêsse
e conveniênc1a da aquisição. Em
tese, a oferta era aceitável, e de
cerlo modo até de relevância ecO

nômica, uma vez que se destina
va a I iberl ar os francos que te
mos congelados na França. :\Tão
havia, coutudo, até o momento,
deJi,beração definitiva,

_

- ern 183.3, prosseguir-am os renhidos

combates, em Belém elo Pará, duran te

a revolta dos "cubanos"; ,

- em lS3'fi, no Rio de Janeiro, fale

ceu José ela Silva Lísbôa, Visconde de

Calrú:
• - em 1849, em Recife, nasceu Joa

quim Aurélio BUlT2to Nabuco de Araú

jo que veiu a Fa lecer em Washmg ton,
como ernba.xador elo Brasil, em 17 de

1910;
- em 1830, em Angra dos Reis (Rio

ele Janeiro), nasceu o Padre Júlio Mania

(Júlio Cesar de Moraís Carneiro);
- em 1868, o Marechal Luiz Alves de

Lima e Silva, Duque de Caxias, marcha
com os 10 e 30 Corpos do Exército Bra

sileiro, de Par ê-Cuê, para atacar o dita
dor Solano Lopes, em Tebicuari;

- em 1879, José Bonifácio de Andra

de e Silva, "O Moço", to�ou assento no

Senaelo;
- eI11 1944, Wínston Churchill, Minis

tro ela Inglaterra, visitou as tropas alia

das na guerra contra o nazi-fascismo, in

clusive a 'FEB.
«; A�DRÉ NILO TADASCO

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

Um grupo escolar em
Gustavo Richard

O sr. Governador Io Estado re-

$\

Instituto Brasil - Estados UnIdos'

A Esposição está sendo patrocinada pela União Oulttual Bl'asil
Estados Unidos, Depart. de Educação do Esl. 'de S. Paulo, Deparl. de
Cultura (la Prefeitura de S. paulo, Divisão de Bibliolecas do Dep. :\lu
nicipal e Câmara Brasileira do Livro.

NOVA. L\'CtJBADORA _ Incubadora 1Vesle1'n, recentemente eribida em
Londres. Neste aparelho, os ovos são nuidodos de posição cada /I 01'[1••
A operação é totolmente auiomàtica, realisado 1101> urn. molar de wna

,rJ'w;:üo de cavalo, controlado p01' um l'eló(Jio que se regula ti »ontoâe
- BRiTISH NEHTS SERVICE

�' morte de um O estado de sande do
general yugosl(jva gral. Gois Monfeil'o .

Londres, "18 (li. P.) - Os exila- Jtío, 18 (_\.. :.\.) - A despeito'
dos vugoslavos comentam com in- de ligeira melhora vct-if'icaria 110
terê!'se a morte do general Yo\,a-I de(:OITel' do dia de ontem, o es

noYich, quando procurava fugir lado de saude do general nois
d� Yugoslavia pau a Bnlgál'Í:l. I :\lonleiro continua inspirando cui
Dlzrm que era ele o segundo che- . dados. Grande tem sido o número
fc militar do seu país, inferior de amigos e admiradores ql1e têm
ap,enas ao próprio Tito. Aliás, du- visilado o ilustre enfêl'mo. O
�'allle a_ gueLTa foi cO:?lpanbeiro Presidenle da Hepublica, general
ln"epuil'uvel dese e ehe,flOu o seu Eurico DLltra, por duas veze" es
esLado maior; mas, no último ano, Leve na l'esid,ência do senadol' ala
,já eslava mais afastado do ma- goano mostrando-se yivamente
reebal. "'Ll,speitam os exilados qlle il1lel'e�sado pelo seu estado de
YovanOV)cf]l pretendesse org'ani- saude.
zar, na Rumânia, um exérciLo yu- •............. . .

gOS;lho "livre" para apoiar a lu
La elo Comil1'form contra 'l'it.o.
. . . . . . . . . . . .. . ; .

Clínica Cirurgica
l\1olestias de Senhoras

CIRURGIÁ GERAL
Dos Serviços dos Professores Bene
dicto :Vlontellegro e Piragibe :;fo-'

g'ueira (São Paulo)
Consultas: Das 14 ás 17 horas
Rua Fernando Machado, 10

F ECH· ND
O ilustre deputado Cardoso ([a Veigà voltou do Hio eletri

zado de operosidade. A sua primeira medida foi. requerer insc.ri
ção permanente ... para falar um dia sim e outro também.

Essa oCl�pação permanente da tribuna até c.erto ponto, é re

.
vide pela ausência na comissão permanente ...

E, pelo menos, a interpretação qlle anda pelas ruas ... Vox
populi pode não ser voz populista . _. O fato é que, com a au

sência do rI.r. Aderbal R. da Silva, o sr .. Cardoso da Veiga resol
veu ser do contra ... Pode acontecer· que, no caso, haja mera

coincidência '" lIIas tambéilJ póde ser que não seja ...

Guilherme Tal

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


