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Express'ivo telegrama do sr. ,ge�,eraLJosé
Pessoa, comandante d� ',ZoQ& 8u" ao sr.
dr. José Boabaid, Governador d�:'�sJad(t

�alhoça, 22 - De passagem pela s�a pitoresca terr� t;tat�l,
eu e meus oficiais nos sentimos satisfeitos em conhecer o r!,!lcao
que viu nascer o atual chefe do Estado. Meu cordial aJaço.General José Pessoa.,

'

, n'
"

A Conferência de Araxá
Ano XXXVII I florianópolis- �Terça-feira 20 de Julho de 1949_

s

t H. 10.53ó

Wolverhampton, (Inglater- rá no futuro imediato do mun-

ra) 25 (U. P.) - O chefe do do.
, _

Partido Conservador, Winston "Nos, na Gra-Bretanh:'l' te ...

Churchill, abriu a campanha mos um importante papel que
política para as eleições de desempenhar e manter as deíe-
1950 com um forte ataque ao sas do mundo contra o comu

govêrno Trabalhista, e preve- nismo".
níu ao país que o socialismo Passando à questão econô
ameaca a Grã-Bretanha e ou- mica, Churchill acusou o go
tras liacões com o caso do co- vêrno de desbaratar as reservas
munismo. Disse que o govêrno de dólares e ouro da Grâ-Bre
Trabalhista é constituído por tanha, e, referindo-se às reser

homens bem intencionados, vas atuais, que desaparecem
porém, orgulhosos, e acrescen- rapidamente são as que nos se

tou que não existe diferença param da insolvência. Não po
real entre a aplicação completa deremos manter as nossas fá�
do socialismo e do comunismo. bricas em funcionamento: ha
Declarou que a experiência so- verá grande desocupação e

cialista na Grã-Bretanha, pro- maiores privações". Disse que a
vocaria crise na luta entre a maioria do Oeste da Europa es

democracia ocidental liberal e tá em melhores condições que
parlamentar e as forças de a Grã-Bretanha, Assinalou que
agressão ao totalitarismo se- os ex-inimigos da Alemanha e

mí-asíatieo. Disse que afunda- da Itália, evidenciam Indícios
mos devido ao socialismo e que de reconstrução mais rapída
o declínio e a queda econômí- do que a Grã-Bretanha. Acres,·
ca não sómente farão intensos centou que "a unica diferença
os nossos sofrimentos como ar- entre o comunismo e o soeíalís

I rastarcmos outras nações co- mo está no método. O �ocialis"
: noseo para 11 caos e para o co' m� procura os

. se�s f�ns por
munísmo, \ ,:metodos eonstítucionais, en-

Churchill, Improvisando du- qUáI!tO q�e o comunismo são
rante a leitura do seu discuso, I Iacaios e instrumentos do po
disse que jamais na históri� do de: estrangel�.o que procura a

govêrno humano homens tão I ruma.
da �ra-Bretanha e sua

pequenos fizeram estragos tão s�bordlI�açao aos d��retos de
zrandes. Reiterou que os Con- olígarquía de Moscou .

�ervadores deteriam toda na- "É nos grato saber - con

cíonalízacão futura e interrom- cluiu Churéhíll - "que os so

períam os projetos de nacíona- cialistas e oper�rios luta�ão'
lízação possíveis, porém eon- contra o. c�mul1lsmo, porem
tinuariam com o programa de n�m o sOClali��� nem o com�
assistência social sobre bases msmo permitirão aos 50 mr

mais eficientes. Criticou, espe- lhões �e habitantes d�sta pe ..

cíalmente, a noticia do govêr- quena Ilha, ganhar a Vida nes

no de que havia empregado 90 tes tempos mode��os ou man

milhões de Iibras em presentes ter a n�ss� posiçao A d� uma .

e empréstimos para ajudar a das prmcipars potências do

reconstrução mundial. A pro- mund,?". . •

pósito, Churchill disse: "Qual O discurso de Churchíll fOl
é o sentido de pedir um em- �r�tend.o, pela pl�taforma po
préstimo de mil milhões aos htlCa o� declaraçao de normas

MI·ssa-o, 1·lall·aDa Estados Unidos ,por um lado, do PartIdo Conservado� J1al'a a'

Homenageàdo o sr. dt·. Ne1'êu Ramos para conseguir o nosso equili- sua campanha nas elelçoes de
b .' t t' 1950"

ROMA, 25 (UP) _ Partiu a mis' RIO,25 (A. N.) - Em

gran-Idos
extranumerários, consu- no, e �rese� ear � es. r�n�eI- .

são extraordinária italiana á Arn:,- de assembléia, reunir-se-á a bstanciada no art1go 23 do Ato ros, por outro lado. SejaIS JUS- EDITAL DE CONCORRENCIA AD ..

I'ica do Sul, levando mensa�ens di- Associação dos Extranumerá- das Disposiç_ões Transitórias da tos.antes . �e se" g-en��osos. O
MINISTRATIVA N0 1

• ';J 'd ' d 1(1 J" rios para debater o caso da or- Constituição.

�malOr
aUXIlIo qUt a Gla-Breta= r;h,aJ11a-Se 'a atenç,a-o do.o l·n,tel'e.<._ngluas aos preSI eme cC " ,'\(';':'1- nha p de p estar ao mund.o \, >.,

bIicas Latino-.Americanas c poden·:{ ganização da tabela unica dos Entre ou,tros, sel"ão homena-
. � r. e

sados para o Edital de Conco!'r�i1_
para assinar pactos comcreiais, E Ministérios, em face das nume- geados os deputados Paulo Sa- m�nt�I-s�. e�puIda com a sua

cia Administrativa nO 1, tublICHrl;)
rosas reclam,ações quem tem razate, Epilog'o de r'ampos, Se- proprIa f�Iça .

"O ESTADO" d '>6 d "1a primeira vez que missões' dessa ;--; ChurchIlI ressaltou que, o'
no , e � e JU] .)0 do

ol�dem .oão enviadas da It,,-lia e a surgido na imprensa. Também gadas Viana, Gurgel do Ama-
b·t· t' f t COfl'ente ano pácina 31> p::tra VPfi"

na assembléia serão discutidos I v 1 t C f' F'lh C povo 1'1 aruco es a en ren an·. : '"
,

.. ',
c ,"

ra � a.en e, a e 1 o, ampos do uma importante decisão. da de 140 qmlos de Ghcenna, j"lDl"-outros problemas da classe, in- Vergal, Getúlio Moura, Rogério DIsse que não será exagerado ca "GLOBO" e de 856 ider.1, 111,r.clusive a aprovação da lei "Ge- Vieira.
dizer que quanto fa'çamos no ca �SANTA lV�lUA".túlio Moura", cujo projeto foi Também serão homenagea- dia da prova (eleição gerais), Sao José 23 de julho de 194!l.recentemente aprovado pela dos o sr. Nerêu Ramos, o gene- não só determinará o futuro da Juran.dir Corrêa SaBes, Chefe 'tli!'Câmara dos Deputados e reme- ral Mendes de Morais, um dos
história britanica, mas influi- T, A.tido ao Senado. primeiros chefes do Poder Exe�

Juloamonto de um Por esta lei, ficam equipara- cutivo a efetivar extranumerá-
li dos, para todos os efeitos, os rios, e ,os componentes do anti-

eI-Dlare"bal' nazista le�tranuI?-erários aos funcioná- go Comité de Extranumerários,ti . 'l. I nos efetIvos. organizado em 1945 para o au
HAMBURG, 25 (UP) -, O jl1lga_ Homenagem a padamental'es menta dos salários dos servido

mento do ex-marechal de call1l)Q Na reunião será escolhida a res públicos e do qual resultouEric: Von Mannstein, por crime:; de comissão que vai preparar a a Associação dos Extranume
guerra, foi adiado para o dia 2� de homenagem que a �Tande clas- rários, quê, juntamente com a
agôsto, O adiamento se deve 11 UIll se irá prestar a vários parla- União dos Servidores Públicos,pedido da defesa que p�'etE'l1d(' })I"e- menta:ces, que pugnaram na lutou na Constituinte pela efe-
jJal'ar melhor seus argull1ento'�, Constituinte pela efetivação tivação dos extranumerários.

Acordos na base
de reciprocidade
MADRID, 25 (UP) - Os acordos

comerciais aéreos assinados pela Es

panha com a Argentina e o Prsxíl
foram feitos na base da mais cstti
ta reciprocidade no que se r('�erc
aos direitos mutuas dos países i:'�

ten�ssados.
Essa declaração foi feita pelo co.

ronel Rafael Martinez Pisson, di
retor geral de Aviação ci-u
Espanha, e que chefiou a delf�[;;�{;ã'O
espanhola que negociou esses acor

-dos.

o coronel Pisson disse tambcm •

que esse), acordos são a longo pra
zo e que as companhias de avi:l�i'ío
dos países signatários ficaram com

plena liberdade de manter ,� criar

quaisquer linhas aéreas com ter-

ceiros países •

Luto nacional na
6uattmala
ClDADE DE GUATE:\IALA

(UP) - O presidente Arcvalo de

eretou luto nacional de cinco dias,
pelo ,

assassinato do coronel F an

cisco Javier Arafía, chefe das For

ças Armadas da Guatemala, e J,.!da
morte dos que dcfcndernm a regi
me institnido.
Durante êsses cinco dias a han-

doira 'lJ aciona I estará a meio

tro em tôdas as repartições put/li-
cas e não haverá nenhuma come

moi-ação festiva de natureza r'll)lj·
ca, em todo ,0 pais-

Restabelecimento
de relações
MOSCOU, 25 (UP) Soh o ti-

tulo "Pedido no Brasil o restabcle-
cimento de relações economicus
com a UI-tSS e os países dr (�emo'

-cracia popular", o Pravda lJl1hEca
um telegrama de Nova York, dizen
do que certos círculos representan
tes do comercio brasileiro' estão in

sistindo pelo reatamento do comer

eio com a União Soviética,
O telegrama da T-ass aponta o

Estado de São paulo como tendo
declarado que os interêsses mutues
da UHSS e do Brasil exigem tal

medida,

v·iagem tem o ob.ietivo de buscar
novos mercados para a exporlu"';;o,
assim como afirmar as relações' de
amizade da ltalia com a América
I,atina.

o· MOMENTO

Araxá, 23 (O Estado) - A delegação ca!arin�nse, 9-ue, on
tem no Rio fôra recebida por' muitas pessoas, inclusive pelo
dr. Nerêu R�mos, Vice-Presidente da República, e .dr. Aderbal
R. da Silva, Governador do Estado de Santa Catarm_a, chegou
hoje aqui, onde também já se en�o�tram as delegações d_e ou-

o
tros Estados e o dr, Dl3;udt de 0lIvelra. A solene instalação .�a
Conferência se efetuara amanha, devendo falar nessa ocas�ao
o Governador Milton Campos. ° Presidente Dutra encerrara a

Conferência para o que está sendo esperado. '

Tomam' parte neste conclave cêrca de mil e quinhentos de-

legados..

Churchill abriu a campanha eleito
ral com forte' ataque

UMAPELO

25

Quando o nosso país entrou em guerra ao lado
das nações que defendiam a Democracia, a Cruz Ver
melhaBrasileira, nesta capital, poude contar com ele
vado número de patriótas, os quais acorreram abne

gadamente a contribuir .com um pouco de seu sangue
para as reservas de sangue que se reuniam, destina
das a socprrer, nos hospitais de campanha, os Brasi
leiros feridos. Havia, então, no gesto expontâneo e hu

mano, também um impulso do espírito de solidarie
dade nacional, visando a contribuição dos que fica
vam nas retaguardas aos que heroicamente pagavam o

seu tributo de dôres e de sengue no fragor dos com

bates. Confirmou-se, para ilustração dos sentimen
tos mais nobres e estoicos da gente catarinense, a es

pectativa dos que. tendo organizado o generoso mo

vimento, lograram vê-lo plenamente vitorioso, corres
pondido por grande número de pessoas que lhe com

preenderam o alcance e se prestaram a fornecer a sua

quota pessoal para o Banco de Sangue da Cruz Ver-
melha Brasileira. ,

° episódio, que nos é 'bem grato relembrar, vem,
agora, justificar um apêlo, a que l�ualmente nos

apraz dar divulgação e apôio e que procede dum ve

lho e tradicional estabelecimento filantrópico de Flo

rianópolis, - o Hospital de Caridade. É o caso que a

conceituada e histórica instituição hospitalar possui,
também, o seu Banco de Sangue, destinado a suprir.
em extremos recursos a vidas prestes a extinguir-se,
as artérias de criaturas não raro paupérrimas, das
numerosas que lotam a maior parte dos leitos daque
la Casa. E êsse Banco, que só se garante por tundos
que têm origem nas generosas contribuições em san

gue, doados ou vendidos por pessoas bem dotadas de
vigor físico e saúde, a critério dos médicos de estabe
lecimento, êsse Banco está grandemente desfalcado.
Reclalna nova contribuição de todos os que, em condi
ções de fazê-lo, se- prontifiquem a doar u vender.um
pouco de sangue das próprias veias,

O apêlo do Hospital de Caridade, estamos crendo,
não ficará sem resposta. Há-de encontrar a mais pro
funda ressonância nas almas nobres e abertas a tôdas
as solicitações da piedade humana.

.

Não se trata, já agora, de ir ao encontro dum re
clamo patriótico, tal como o foi quando o nosso país
se aliou aos demais, defensores das liberdades demo
cráticas. Mas, ainda que falte, no caso presente, o mó
vel da solidariedade nacional ou da cooperação 'para a

vitória do Brasil, não serão menos imperativas, na
consciência moral da nossa gente, as razões da solida
riedade cristã. Eis porque, dando treguas a tantos ou

tros assuntos que deveriam preencher êste espaço do
nosso jornal, concedemos preferência ao que, sem dú
vida melhor e mais generalizadamente, se dirigirá ao

coração e ao espírito dos que nos lêem.

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO

Vão os extranumerários debater o caso
da tabela única dos MinistSrio

QUALIFICAÇÃO ELEITORAL
SER.10 ATENDIDOS TODOS QUANTOS DESEJAREM
SE QUALIFICAR ELEITOR. NA SEDE DO PARTIDO Á"

RUA FELIPE SCHMIDT.
HORARIO: DAS 10 ÀS 12 ID DAS 14 AS 17 HORAS,

DIÀRIAMENTE.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ASSINATURAS
Na Capital

Ano •.••.•.••..•• Cr'
Semestre •.•••••. Cr$
Trimestre •.....• Cr$
M�s '. .•.....•.••• Cr$
Número avulso .. Cr'

No Interior
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Curitiba -

Curitiba -

Joinvlle -.1

�XPRESSO BRUSQUENSE
DE

VECCHI & cu, LTA.
Blumenau à Florianópolis e Více Versa

........................eer
•
•
•
•
•

:
•
•
•
•
•

I
:
• Caixa Postai 55,
: ,.

.........................w�

Dores nas (ostas�
\'_;Desaparecem
Ra'pidam;ente�

Se V. sofre de dores agudas ou sensa
ção dolorosa naB �0l3t8S ou nas espáduas,..
V. precisa eliminar 08 germes em seus
rins, causadores dêsscs sofrimentos. Ou
tros eintOJIl8.S de desordens nos rins e
na aparelho urinário são: urina €8C1188&
e ardente, freqüentes levantadas notur- .

nas, dores nas pernas, lumbago, nervo--
2iamo. enxaquecas, tonteiras. reumatis-.
IDO, perda de apetite e de energia, iII-
chacão dos torno.eIOB, eto. Cystex
ajuda a efiminar êstes transtôrnoB, re-
movendo sua causa. Come�m, a. agir' P.m
24 horas e acaba com os tran.tôrnoB.
r!tpidamente. Per.... Cystex em qual-·
quer farmácia sob n08sa garantia de.
que o "Iiviará. E"perimente-o e verã..

. como se .entir� melhor em pouco tempo_
Nossa gara.ntia é sua. major proteção�

ç"stex � tratamento de:
" CISTITES, PIELlTES E URICEMIA �

QU.A.RT.A-nau.
Auto-VlaçAo C&tarl.n_

- li horas.

I .Auto-ViaçAo Catu1n_
- • horas.

.. .Auto-ViAçAo Catu'1DetuIe

,
- e.so horas.
Rápido Sul-Brasflelr'a

6 horas.
Râpido Sul-Braallelra

13 horas
Expresso &0 Oriltoyto - Lac1ma -

7 horas.
ElIiPre!!110 :BruIquelUlt - Bru.Qu. -

16 horBa,

I
.Auú)'Vlaçlo Ita-jat - ItaJaJ - 1. !:lo-

I
ruo
ExprellBO Bruaquen.N - No",. TrelI.to

: - 16,30 horas.
• Rodo..-!ârla Sul BrHll - Po!lrtD Alect'.·
- • booru,

.. . QUlNT.A-lI'EIRA
A.uto-Viação CatarlnenR - P6no

.Alegre - fi hO!"u_
Auto-VlrlÇão C&tar!nena - O.H1Uba

- II horae,
AutlrViaçlo Catarl.n_ - Jolm11.

- • horu_

.Auto-Viaçlo Cate_rl.nenH - Tubulo
- fi horas.

.Auto-Viação C.tarinenH -.LquII&
- 6.30 borae.
�resso São Crt&toyto - I....-una -

7 horas.
:JI.Impr�SIl Gló:ra - I..a&runa - • l/J

• 7 1/2 horas,
Expresso BruaquellM - �1IQllQ -

ll·boTas. '

A.uro-Via�o ltaJI(t - It,w_la! ;- 11 b<;I-
Na.

. .. .

Rápido Sul-Brasileira - Jo.invile-
13 horas.
Rápido Sul-Brasileira .,- 'Curitt�a ,-

• horu. .
'"

Jlmpresa Sul Oeste Ltl1a - X&pecO - ..
_ • horo,

.

SEXT.A-l"Em.A
Rodo'f'iArl. Sul BraJJil - Põ'!'tG .Alecn

- II horas.
Auto-V�çAo Catu1nenn - Curitiba

- li"horM .

.Auto-Viaçlo Catarm_·_ .Jotn'Y1lt
-', horo,

Auto-Viação C�Ul1'l.nense - �.- 6,3Q hora·II.

I
Expresso São CMIIto",lo - lACUlla ......

7 horll8_
A.uto-Vlaçlo ltajat - Ita.ja1 - 1. 110-

"TAL" - 13,00 - 'Lajes e Pôrto I:'U.
Expresso Bl'UIQuen.. ....; BrutlQu. -Alegre 16 horas.

i!ANAIR - .iO,40 - Norte Rãpldo Sul-Brasileira - Jolnvlle-
13 horas.

CRUZEIRO 00 SOL - u.,OO Râpldc;> Sul-Braslleira - Curitiba _

6 horas .

•orte UBADO
VARIG - U,40 - Norte AUto-Vlaçlo c&ta.rinenH - CurlUba

- ti horas.
PANAIR - i3,50 - !uI Rãpido Sul-Bra8lleira - Jo!nvlle-

13 horas.
Quinta-feira Rápido Sul-Brasileira - Curitibll _

!!'T,A,L" - 8," _ Joinville 6 horas_
- • horas,

C�rttIIta - Paranaguá Auto-Vlacão Catu'lneDU _ JOÚlY1l..
- Santo. e Rio. - • horu.

Auto-Viaçlo Ce.tarlinen.. - Tuib'd'lo
PANAIR - 10,.0 - Norte - 6 hora•.

PANAIR _ 13,50 _ �ul 7-�:::880 Mo Cr1Ito..-o - Lqu;na -

VARIG - f. 2,30 - Sul �relllO '9.MuIqlHJlft - BruIIqu. -
14 horas.

ORUZEIRO DO SUL 1.3.151 .Autc-V1aç1o 1'taJa! - ItajaJ - li lu);
rall,

"lOrte Exprea.o :Bruequ.... - _on I'rato
I 00 ·UL tI< 30

- 9.30 bar...CRUZE RO'
.

.,' u. -

Expresso Glória - l'AC'I1U _ I' III
,ui ' • 7 112 1I000u,

DOMINGO
Ráp!do Sul-Bi'áslleira - Curit1ba _

e Pôdo 6_h.o.r_aB•• _

Viacão Aérea
_" .

Horário
.

Segunda-feira
"TAL" - 13,00 - Lajes e POne
Alegre ,

PANAIR - 10,40 :_ Norte
VA RIO - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,SO - Sul
CRUZEIRO OO'1SUL - i3,�15 _,

flort�
T.,.ç(J.-f�lr." :._""s.�

-TAL" - 8,00. - Joínvílle _

Curitiba - Paranaguá
"- Santos e Rio.

t \�1'\lR - '10,40 - Norte
0fHJZEIRO 00 SUL - 11," -

IIorie
.

, : .-

VARIG - 12,30 - Sul
PANAIR - i3,50 r Sul

Quarta-'''.,.a

Sell:ta-fetra
"TAL" - 13,00 - Lajes
Alegre
CRUZEIRO DO SUL - '1.10

_.orte
PANAlR - 10,40 - Norte
VARIG - H,40 .- Norte
PANAIR - i3,50 - Sul

Sábado
-TAL" - 8.00 - Joinville

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

,VARIG - t2,30 - eul
CRUZEIRO· 00 SUL - 13.��

I:on.
Dom..nqo

.i 'PANAlR - fO,.tO - Norte

I CRUZEIRO DO SUL - H,OO
L l'ANAIR - 13J)_«( l!JlJ. J_..,;.

ExpreslO Slo C1.ltóvlo - �
7 horas,

_4.uto-Vlaçlo RaJa! - 11Iüa1 - l' _
lU. ",,�'fJ
ErpreallO Bl"UIIQuIII.M - Brlüiiju -

18 OOru.
Expresso Bl'lhIQuena - No," 'l'nIltc

- .16.110 ooJ"af.
Auto-Viaçlof Cata.rinenee - Jom",u.

- • horu,

.Auto-Vlaç&o catul.n_ - CUriUba
- II horall.

\L'Rl>dovlirla IJul-BraU - 1"6rto.Al._u tnha
- li hora!!. �
Rãpldo Sul-Brasileira - Jolnvlle -

.

13 horas.
Rápido Sul-Brasileira

6 horas.
TERÇA-lI'EDU

Auto-V1aç1o CatãrinfllH - P6no .u.
Ifl'e - 8 boras .

.Auto-Vla.çA:o catl.r1D._ - CUrltibl
_ II horas ,

, .Auto-VlaçIo Catu'I.n_ - .Jo1I1.'YiH
- • horas.

Aut�-VlaçIO CatartnGM - Tublrto
- 6 horas.
Expresso 810 Orlató",lo - Lquna -

7 horas,
EmprêsII Gl6r1a - lAtruaa - 7116

• 8% horu.
mx;preJllO :aru.uu.ue - Bruque -

1. horU.
'

.

.A.)to-Viaçlo Itajli - ltajal - 1. Jlo.
ras.

Rápido Sul-Brasileira - Jo!nvile-
13 horas.
Rápido Sul-Brasileira - Curitiba -

IS horas.

de Luz e'Forp
�Tl�()

A Diretoria de Obras Publicas - SERVIÇO DE LUZ E FORÇA .

avisa que serão racionadas nos' dias abaixo relacionados e no periodo das
17 ás 21,30 horas, as seguin�es zonas:

Dia 23 - 3u ZONA - Servida pelos transformadores situados na

I rrua General Bittencourt (perto do "SENAI") tua Major Costa (esq·
ua Lajes) e cidade de Biguaçú.

-------- .: Dia 24 - 4a ZONA - Servida pelos transformadores situados na

Avenida Mauro Ramos (:próximo ao Largo General Os·ório e rua Dr.
F,erreira Lima) e rua Laura Caminha Meira.

Dia 25 - 5a ZONA - .coqueiros, São José e Palhoça,
Dia 26 - 6a ZONA - Estreito.

I D.r. CLARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crim. e o,,,••

Oonltituiçéio ri. Socledad••
NATURALIZAÇÕES
Titulol D.olarat6riol

Da'ilógrafa
diplomada

Elcrit6rio • Relid.ncla
Rua Th-adente. 47..

�ONE •• 1468

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

fRAQVEZAS EM GERAL

HORARIO
ParUdas de Blumenau: Se\iundas à Sáb�dos às 'I e I". haras

Aos Sábados, às 1 e 16 horas.

AGÊNCIA EM FLORIANÓPOLIS
Rua Conselheiro Mafra n, 35 -- Fone 1565

AGÉNCIA EM BLUMENAU

Oferece seus serviços_ '

Cartas a Maria Inês
Ferreira.

Rua 15 de Novembro. -- (Hotel São José) -- Fone 1283

Aceifam-.se encomendas

canA mn, HÁ MaiS
KOlYNOS-�STAS �

SEGURA CANO
o famoso tenista equatori
ano é tambem Kolynos-ísta,

porque sabe que o cuidado

com os dentes é muito im

portante para a perfeita saú

de, sem a qual não há

campeões. Seja você tarn

bem Kolynos-ista, usando

Kolynos!

. "' .

EMPRltSA SUL BRASILEIRa\';
DE ELETRICIDADE S. A._

- EMPRESUL-
Serviços de energia elétrica�

em Joinvile, Jaraguá do Sul,
São Bento do Sul, Mafra, T1-
jucas, Rio Negro e Lapa.
Material elétrico para ínsta

lações - Motores - Dínamee
- Bombas - Lustres - Fer·
ros de engomar - Lampadas
- Ventiladores - Serviço d$l'
instalações por pessoal técni
co especialisado.
Loja e critório á rua 15 d�

Novembro, n. 449 Caixa Postd
n. 62 - End. tlegr. - "Empre
sul" Joinvile - Sta. Catarin8'
- Brasil.
•••••• • .........................• i......

Ve·nde-se
Uma casa residencial sita àI.

rua Bocaíuva, nO 199.
Tratar na R 'Cons. Mafra, ncc"

33.

Se ricos quereis ficar
De modo facil elegal
Fazei hoje uma inscrição
o Credito Mutua Predia

'QUARTOS
Alugam-se quartos para l'a,...

pazes solteiros, à rua João Pin
to. 29, so1:)rado.

ft Sífil
II

I S
Ataca todo o organlsmo

DA

.», 1

da Sífilis e Renmatismo da mesma, origem.
Inofensivo ao organismo, agradável como licor.

;>'A vist'a e a prazo
Enrolamento de motores, dinâmos e transforma,dores.

-' Instalação de lúz e força.
Venda. de motores, rádios e acessorios, outros. aporelhos elé.

tricos, artigos elétricos, etc.
Representaç;ões divensas, com exclusividade dos insuperáveü

receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY".
A ELÉTRO-TÉCNICA

Rua Tte. Silveira. 14 - Caixa Postal 193 - Fone 793.

Carros para o·
.
interior do Estado

o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada
firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

cf excessão de sábado
16 hOi'as

EXPRESSO BRUSQUENSE - 28., '4". e 6a• feiras
Nova-Trentó

E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - sa. e 6&. feiras

14 horas

16,30 àoras

12,10 horu

Serviço
\

'''7.\
..1. � .�J.W .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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J)IA 30 SÁBADO NO LIRA TENIS CLUBE, GRANDIOSA SOIRÉE DE ANIVERSÁRIO DA ORQUESTRA JUVENIL DE
�.DE UM GRANDE PROGRAMA DE MÚSICAS PORTENHAS, E MEXICANAS, 'DIVIDIDO EM DUAS PARTES. INICIO

. MESAS A RESERVAR NA RELOJOARIA MORITZ, A PARTIR DO DIA 20 - PREÇO DA MESA CR$ 30,00

'Vida eocial R�I��M��
HOXY - As 7,30 horas.

SOLON VIEIRA \ LVIPERIAL - As 7,45 horas.

,A���a-se �nf�rmo, "" sus•.. resi-' O mais deslumbrante e sugestivo
dência, o SI. Sólon VWII'a, i!l'gen- espetaculo em tecnicolor
Le Secretário do Tribunal ne�;lal com

Eleitoral e presidente do Clube JOAN FONT41NE
Doze de Agosto. Os nosso votos de ARTURO DE CORDOVA
pronto restabelecimento. em

GAIVOTA NEGRA

ANIVERSÁRIOS:

DR. AUGUSTO DE PAULA

SR. HIGINO INÁCIO VELH()
Em quarto reservado do HOSIJi

tal de Caridade, encontra-se em

tratamento da saúde, o nosso dís.,
tinto conterraneo, sr, HigiJJO �J1ó.
cio Velho, abastado fazendeiro em

São Joaquim e no Hio Grande do
Sul.
Em sua companhia acha-se o seu

cunhado sr. Leonel Palma.
Ví.sitando-o, fazemos votos pelo

seu breve restabelecimento-

Perigosa aventura de amor "1-11'

da por uma mulher que andava a

procura da propria alma

Censura Livre: Crianças maiores
.de cinco anos poderão entrar

acompanhadas.
'No Programa!

Inauguração da séde do 5° Dis ..

trilo Naval.
Urubu Malandro - desenho.
Preços:

Cr$ 1,20, 2,00 - 3,20.

Na Capital da Republica, .uude

;"])resentcmente está residindo vi:

.passar, nesta data, o seu. aniversá,

. rio natalício o nosso
I distinto pa-

· lríci6 dr. Augusto de Paula, ex- di-

· reto r do Hospital de Caridade,
O ilustre nataliciante que sôbre 1

· ser profissional competente I' de

,extrema dedicação, é ainda. jJclfls
maneiras cavalheiresca, um vcrda

,j . ..deiro gcntleman, atributos (11H', cm

nossos meios médicos c sociais, Ine

..granjearam invejável conceito e só-,

lidas amizades, motivo POH[lH'. ncc

la data, muitas felicitações recebe-
e

· rá dos 'seus numerosos amigos
.. admiradores aqui residentes.

O "O Estado" que o admira so

bremaneira abraça-o cordialn.rnte

· fazendo-lhe votos de perenes tel.cí-
TEATRO ALVARO DE CARVALhO
Hoje ás S, 30 horas-
2° e ultimo recital do consagrado

pianista europeu.
PETER KREUDÉn

Com novas apresentações
vastíssimo repertório.

Preços:
Cr$ .... ,00 (unico)

· .dades,

D. MARIA ('J;,LESTINA DA S ..LVA

Ocorre, nesta data, o aniversário
· natalício da cxrna. sru. d- Mariu Cl!-

.: Iestina da Silva, digna consorte do •

nosso .prezado conterrâneo' 'ir João

· Silva, proprietário da
•

couteit.ma
"10 de Dezembro".
As muitas felicitações que "p,'p

hcrá a distinta nataliciante, junta-
· mos, respeitosamente, as nOSS3S.

SRTA. LILI MENDONÇA
Faz ano', hoje a gentil scnhoríta

Lili .Mendonça, dileta filha (lO' sr.
"'DI1"'L DE "ONCORR""N{'IA AD' Uma alecre c encantadora revi ... -

•João Mendonça, hábil e,m�tn:tol'.... ,... '�l . r.,. �
. . L -

l\lINISTI.�ATUA ]'\0 i ta musical em tecnicolor

1) _ De ordem do Snr, Diretor .Censura: Proibido até H anos.

de se.r

•• • r,' • • • • • • • • • • • • • • • .. � • • • .. • • � • '-.lO.••

IMPERIO As 7,30 horas
Sessão das Moças

June Haverr
Mark Stevens

cm'
SINFONIA DO PASSADO

civil.

'FAZE�I ANOS HOJE; da Divisão. do Material: por ç�e<;pa- Preços:

_ a sra. d. Zilmarina úa Silvn cho exarado no Proc, SC-2J893/49, Cr$ 1,00, 2.00' e 3,20

Eckert, espôsa do sr..José Edgal'd faço publico, pa'fa conhecimento dos No Programa:'

Eckert. interessados, que no dia ouze de Esporte em marcha - Nacional

_ o menino Paulo Roberto), Ii- agôsto .

do corrente ano, ás treze Dias de descanço - desenho.

111i.n110 do sr. tte, . farmacêuuco horas, serão abertas nesta Inspe-

Francisco Gonçalves da .L.lZ. toda ReglollaJ, ;plopostas l,,-;Iadas
•• �..... •. ..••.. •• . _ .

_ a sra. Maria Emília Sousa ..).1- na forma da lei, em envelopes -Ic- As águas do mar não constituem

,meida, digna espôsa do sr, Fran-, chado, para venda em concorrência perigo para a conservação dos Mo·

..,CJsco Luiz de Sousa Almeida. administrativa, do material ahuixo tores JOHNSON Sea Horse pois to
relacionado, por não satisfazer as dos êles;-anies da sair da �brica.
exigências da Farrnacopéa Br'lsi1;â. são tratados por um processo espe
ra e por não poder ser utilizado no eíal, idealizado e executado para

Procedente de _Rio do Sul.. onne preparo de produtos de Uso Vete- proteger as partes metálicas contra

.é prestigioso vereador à Câmara rinárto, dev�ndo o.yreço ser

Ofe_1os
efeítos eorrosívos da água salga-

Municipal pelo PSD e ínfluent- i1I'O· recido por quilograma. da. Distribuidores Comércio <l

· cer poJitico, está entre nós o sr. 2) - Relação do material: Transportes C. RjUIlQ8 S. A. - Jóã�
,Victor Bu11r, tabelião do C!lrt'lI io o) - Glicerina, marca "GI_OnO"· Pinto, 9
de imóveis daquele municipio. 140 .(cento e quarenta) l]uEos: ••..••.. : ..

Aos mllitos abra,ços que tem 1'e- h) - Glicerina, marca "SA�TA" CASAS • TEBBJilN08-
Pl;lSlJUe V. S. casas 0\1 terrena. para

· cebido dos sens amigos d{'st'l ca· :MARIA", 856 (oitocentos e .dn(!lIcn- vapder?
.

"pitaI, juntaulOs os nossos, ('.om os ta c seis)- <luilos. 'Não encontra compradO'l'?

Qlelhores votos dt, feUz �st�da. 3)' - Os interessados pnjprão Entre� ao· Escritório XIlIoblU6t1t

examinar na sede desta L H., sita A. L. Alve!t. •

Rua Deodoro ·SI,
ii Rua Joaquim Vaz, s/l1 .• em São

...........
, �.':

Vindo de Orleães, onde e�t�rce José, IZest€ Estado.

· .com clari'Videnci& e equidade o car� 4) - O concorrente, cuja p 'opOS'

; go de Promotor Público da COl'1ur- ta 'fô� aceita, deverá recolher � Te-;
, ca, está nesta capital, o nos<;ü esti- �ouraria da Delegacia Fiscal do Te- ••••• , ••••.•••••• '.•• -� .

· mado conterrâneo sr. dr. Ennio C::l- souro Nacional em Santa Catarina 1I,1u feliddad. "e1 1•••

-dentro do prazo de quan'uta (' oito to.e Áa ttlhiitllo! .

horas, contado da data da noEfica-. Mu, alo etlqa'e�.. q.. o ••U.e

icliz çã'o, mediante guia a ser fornecida "reaenfe para o Na "PIMPOLHO'

por esta Repartição, a imporV:mcia é ama caderneta .0 CUDm

resultante da vendà, provideild:wdo HUTUO PREDUL.

ainrla, dentro dêssc prazo. fiUI de .

que o material acima mencionado

VIAJAll�TES :

SR. VICTOR BUHR

DR. ENNIO CAVALI,AZ7.1

PASTA ·.·DENTAL
. ;,'!� \ h " •. \:

ROBINSON:

vallazzi, pessoa largamente relaçÍo,
nada entre nós.

Abraçamo-lo, desejando-lhe

Casa' Recem
cObs'ruida
'DE S o c UPA DA

RUA FELIPE hEVES
6xl0 metros, teda de

m8ter;al.
I TRATAR NESTA REDAÇÃG,

> -pennanf'llcia no nosso meio·

seja removido, a sua custa.
São José, 23 de julho de l!H!I·
Jurandir Corrêa Salles, Ch!'ff. da

·T. A. Visto: Altamir Gonçalves de

Azevedo., Inspetor-Chefe .

....................................................,.....,............W.l

CASA
Aluga�se uma nova, em Co

queiros (Praia do meio), infor�
�ções: Umberto Tibau.

PASTA UENTAL
ROBINSON

I'I!UA VOl.UNTARJQS DA PÁTRIA N.- �8 • '.0 ANDM
c.,lxAPOsTAI..ae". fa.t:FQ:-EeMll .tQ.L<õllII,If"':';' 4'llOtEC'J�

Agencia Geral para S. Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22--Sob.
C .. Postal. 69·' Te!. ccProtetora)

FLORIANOPOLIS

DIA 2"9, SEXTA-'EEIRA, ÀS 20 HORAS, NO TEATRO ALVARO
DE CARVALHO, A ORQUESTRA JUVENIL DE FLORIANó
POLIS, FARÁ REALIZAR UM GRANDE ESPETÁCULO MU-

. SICAL, EM COMEl\10RACÃO A PASSAGEM
DO SEU 20 ANIVERSARIO DE FUNDÀÇÃO.

FLORIANóPOLIS.
DA SOIRÉE, ÀS

APRESENTAÇÃO
21,30 HORAS•

fRepreseotação meias Nyloo·
Importante fábrica de meias "Nylon" para senhoras pro

cura representante bem relacionado nessa praça e possivel
mente também nas principais do interior do Estado, para ven

da de seus produtos à base de comissão. Cartas indicando refe
rências e todos os demais detalhes para Caixa Postal 4201
Rio de Janeiro. .

•••••••••

DR.

A. DAMASCENO DA SILVA
ADVOGADO

AÇõES CfVEIS E COMERCIAIS'

Praça 15 de Novemb.ro, 22 -.2° anel•

(Edifício Pérola)

Fones: 1.324 e 1.388

Florianópolis - Santa Catarina

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

Produtos Veterinarios
O INSTITUTO PINHEIROS __ (Caixa Postal, 163 - Florianópolis).

tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros
e Farmacêuticos, que está iniciando o lançamento de uma grande série
dêsses produtos.

Os primeiros já a venda, são:
SULFAGUANlDINA: Tubos de 10 e vidros de 100 comprimido! de,

11,60 g.
VACINA CONTRA MANQUElRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de

tOIJ cmâ,
SóRO ANTI-TETANICO: ampolas de 20 cmâ,

VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas' de 20 cm3 e lrascos
<le 100 cm3.

VACINA ANTI-RABICA: Ampolas de 50m3 e de 10 em3 e frasco•
de 100 em3.

.

,

Dos dois últimos, por serem 0.5 seus prazos de validez relatívamen
te curtos, q Instituto PüJlleiros não manterá grandes estoques, atenden
do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo minimo necessário '

ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abac
'uta garantia de atividade máxíma,

Brevemente o Instituto Píaheíros apresentará entres produtos ve-·

terínártos de grande. eficácia, como: Ternerin-a (Buco-Vacína coatra ,

diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestro,J. e ainda, Vacina C.ntra •

Bõuba ATiária. Vacina Contra .. }>este Suina, etc. '.-•••.. ,_.......•...

Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sõbre as doença,.
dos anímaís doméstíens, serão prontamente respolldidas pelo Departa·
nento de Vefuinárta.

Pelo si!ltcma de reembõlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten

.derll diretamente a todos os pedidOS de seus pr�.dutos, quando nio eu..

;n"trados na loealídade de residência do sollcitante.

• vôos DIÁRIOS DIREJOS Á S.PlIlJlt;l E RIO • :3 VE!ES POR SEMANA VIA JOIINllE

.vôos DIÁR IOS,Á PORTO ALEGRE DCUO' SERViÇO INOEPEtWENTE REGULAR DE

AOS DOMINGOS. CARGUEIROS.

ARARANGUÁ - Às 3a - 5a - Sábados.
MAIS INFORMAÇõES NA

FILIAL À Praça 15 de'Novembro Edificio
TELEFONE: 1.325

�•........_ ..

HOTa LA PORTA

DURANTE TODO DIA

fl05 VAPCJOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Indu,stria Maquinas Agr,icolas

:Ltda.
A maior e mais aperfelcoada� Fabrica" de

Maquinas
-

Agricolas, Tornos, Te'ares e
,

'. �rliuos de Cutelarias'
Fabrico ern Americana :_ Estado de São Paulo

,/ �·A

RQT)PQSgntan tQS 'Q.x�hJsivos papa o estado
d� Santa <.Satapina

Indústria Comercio 'e Seguros Knot S. A.
....

-Praça 15 de Novembro, 20 - 2,0, andar

Caixa Postal 139 - Telefone - 1324

End. Tel- KNOT
SaI1ta @ô,tapjna

Dr\in8�:SO'�R�'&O,aloan� ,y, S viaJ-a 1 Reside 'no Interiorde todos. Dá esse tesouro &o teu,· ." •
,

,

amigo analfabeto, levando-o a um v.' S. vi-aja ? Reside no Interior? Adquira um Catálogo de Moedas
Curso da alfabetização no Grupo Antigas do Brasil e enriqueça depressa. '

Ese(}lar São José, na Escola Indu.. Peça em qualquer livraria de Florianópolis. Custo br$ 20,DO. Pelo
triaI de Florianópolis ou na ca� Correio Cr$ 25',00; pedidos a José Claudino da Nóbrega. Rua General
drat Metr01lolit&n&.

"

B,itteneourt, 91, sob - Florianópolis.

I

Aceito-se representante no interior do Estado.
Co ixe Postal 139 - FTol'i�nóPolis

Cortas poro

"VI'R E ESPECI LlDADP'
lA� WETZEL IND.USTRIÂL-�OINVILLE (Marca re,('!fi

TORNA A 'ROUPA BRANQUISSIMA,
<
,

,Btrm- --:- 'binóculn
Grande visã.

Dr. Liodolfo A.O.
Pereira

AdVGgt\do-Contabitisla
Civel -- Comercial

,Constituições d. sociada'das
• seniço. c;orabto•• em garal,

,

�Organizaçõ.I c.on�a:hei.,
Regi.troa e marco.\ di.pondo.
no Rio, de corrMpondante.
Elcrit6rio: Rua Alvaro d.

,

Carvalho n, 43.
Da. 8 às 12 hora••

Telefone 1494
Visão maior e mais perfeita
que a de um bom bínôcule

alcança quem tem sólida
instrução.

Bani, livros,' sobre todó. 0.-,
assuntos:

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 � Floriaoópo!i.t:

,
"

.. . . . . . . . . . . .. :.. ,...... . ,

FERIDAS. REUMIlTISlVIO e
PLACAS SIFILITICAS

Elixir' de' Nogueira'
Madicagao Clu:dlia. no tratamantc

do. .ifiH.

--·_'_·-�COMPANJiiA··;'AlIANÇA�-·D�r"BAiíi�;-·--""·"
Fundada em 1870 .; Séde:' BAHIA

INC1lN,DIOS' E TRANSPORTES
, Cifras do Balanço de 194(

CAPITAL E RESERVAS .. ,.. ••..•.•... Cr$
Responsabildades .....• •...•• ;...... Cr$
Receita ....•. .....• . .......• '. . . . • . . • Cf$
Ativo .. 1 ••• '" •••••• ••••••• • ••••••••

-

Cr$
Sinistros pagos nos últimos 1(1 anos .... Cr$
Responsabilidades • � . • Cr$

, .

Diretores:

,

80.900.606,38
5.978.401.755,97

67.053,245,30
142.176.603,80
98.687.816,30

76.736.401.306,20

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Franciseo de Sá, 'f

Anisio Màs8orra, Dr. Jeaquim Barreto de Araújo e, José Abreu.
•.._._......-.-•...-...

- .......- •.•._w_._"•._-.-.-.-.-.-•._-_-....._-_......_-.-.-_-"-.-_-.-.-.-_- ._-.-,....,,.. ",.

Transportes Coletivos
"

SRS. PASSAGEIROS
PARA,

ITAJAf - JOINVILE e CURITIBA
Os novos MICRO-ONIBUS do Rápido Sul�Brasileiro ofe

recem o máximo em

CONFORTO E PONTUALIDADE
Carros para 14 passageiros - Poltronas individuais Pulman

,

-; H O R A R n O S:
Carro .díreto a Curitiba: part. 6 Hs.
Carro 'de Fpolis. a Joinvile nos dias úteis: Partida às 13

horas, podendo prosseguir
\
de Joinville a Curitiba'no dia se-

guinte ás 6 horas. '

,

Mantemos. trafego mutuo a São Paulo e Londrina, ven-'
dendo-se passagens.' /

\
Aceitam-se despacho de encomendas.

Agencia: ..
Rua Deodoro, esquina. da Tenente Silveira nO 29

1

1

QUER' VESTlR·SE COM CONFORTe E ELEGANCIA'"
,

�ROCURE A

Affaiataria . Mello
RU61 Felipot' Scbmidt : 48

Cirurgia-Clínica - Obstetrícia
Dr, Antônio Díb Mussi -

.

Médico efetivo do Hoepl tel de Caridade
Serviço especializado em Doen{as de Senhoras

Alodernos métodos de tratamento
Horários

Dàs 10 ás 12 horas e das 13,30 às 14,30 horas
Consultório: Residência:

Rua Tiradentes, 9 Hotel La Porta

AÇOUGUES DO POVO, POPULAR E MODELO
OS MELHORES ESTAJ3EbECIMENTOS NO GENERO
- HIGIENE ABSOLUTA - ARTIGOS DE PRIMEIRA

" QUALIDADE

I

, "

..

--_......_---�-----;.-----------_......_-------..;_------....;...,-----..;..._........-:--..::...� ..'_",_._..,. =-
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amistoso
------------------------�----------------------------------------.--�----

entre Avai e Paula Ramos no próximo \
----- Aproveitando a data de 4 de quadros de profissionais, em

agôsto vindouro, feriado esta- disputa da taça "Anita Garr

dual, as diretorias do Avaí e baldi".
Paula Ramos assentaram em Aguardem o prélío entre 01

definitivo a realização de um tricolor e o alvíceleste que,
cotejo amistoso entre os seus muito irá dar o que falar!

Direção tle PEDIO PAULO -MACHADO

CLUBE ATLÉTICO CATA-
'- RINENSE

Departamento Social Des

portivo
Grande soirée no Clube 6 de

.Janeiro
A Díretoría do Clube convi

da todos os seus sócios e os do
Clube 6 de Janeiro, as Direto
rias dos Clubes filiados à F. C.
D. e as crônicas falada e escrí-
ta para 'a tão esperada soirée

REGULAMENTAÇÃO DAS que fará realizar no dia 30 do
ATIVIDADES DESPORTIVAS corrente (sábado), com inicio
Rio, 25 (Serviço da Agência às 21,30 horas.

Argus) -- O ministro do Tra- Para os seus sócios e os do 6
balho está examinando uma de Janeiro, a diretoria cientifi-

Sábado ultimo, perante pe- exposição de um dos seus as- ca que as mesas para êssê dia

quena assistência, realizou-se, sístentes, sôbre a regulamenta- poderão ser reservadas com a

no estádio da F. C. D., a peleja ção da profissão de jogador de mesma, ou então com o S1". Li
numero dois do Campeonato da futebol e outras atividades es-, dia Silva no Estreito, e que ha

Divisão de Amadores, disputa- portívas. Ainda recentemente, verá condução especial após a

da pelos quadros do Clube o ministro Honório Monteiro, soirée aos sócios residentes em

Atlético Recreativo Olímpico e .em: São Paulo anunciara o seu Florianópolis.
Clube Atlético Guaraní. propósito de regulamentar essa Portanto, não percam essa

Embora o mau tempo rei- questão. Agora, sabe-se que o graride noitada darisante na

nante e com o gramado bas- referido trabalho, teve inicio, sede do Clube 6 de Janeiro.
tante alagado, a pugna entre considerando a jurisprudência, Pelo Departamento Social
o tricolor e o rubro-negro teve firmada pelo Superior Tribunal Desportivo. I

11m desfecho sensacional e de do Trabalho, com o caso de Alberto Fajardo, presidente.
rara movimentação, vencendo Batatais. No que se refere ao

o Guaraní por 1 a O, tento de pugilismo e de lutas livres os. CAMPEON:,\TO PARANAENSE

Orlando, conquistado na la fa- profissionais são obrigad�s a Prossegumdo o �er�ame p��
se. Na fase secundária imperou

. raense de fu.t.e�ol, Jogaram sa

o jogo violento, motivando a ' C:,\MPEONATO CARIOCA bado Ferrovíário e A�'ua Ver

expulsão do campo dos joga- RlO, 25 (V. A.) -:- A .quarta de, e�patando por dOIS tento�.
dores Anibal, Frederico e Dil- rodada d? certame carioca de �ommgo. �ef.rontaram-se Cor�-
"mor. A má arbitragem do juiz futebol, dlsputad� ont�m, co�s� tIb� e Britânia, vencendo o pn

. ..João Batista Berreta Junior
tau de 4 encontros, sendo es- me�ro por 5xL.

prejudicou bastante o esqua� tes ?S. resultados: Botafo�o 4 x re�l�tr�r.em seus contratos no

drão vencido. Amer�ca O; Canto �o RIO 3
�

x Mínístério do Trabalho.

Os quadros jogaram assim Fl�mln�nse 3; Olaria 7 x Sao

formados: Cnstov:::o 2 e Bonsucesso 3 x

GUARÀNÍ - Abreu, Juca e MB;dureIra ? '. _

Fausto; Anibal, Orlando e Fre-
E a seguinte a situação dos

derico; Vitor, Acioli, Moacir, c?nco:-rentes, por pontos per-
.Jaime e Bodinho,

dídos: .

OLíMPICO __ Osvaldo, Bran-
10 lugar -- Bo�afogo, O; 2�,

dilio e Luiz; América, Edy e AI- lugar
- Vasco, �, 30 l�ar -

varo; Sadi, Dílmor, Nery, Gen- Flam��go, .B�ngu: Flummense
til e Jaime.

e ?laI1�, �,4 lugar - Madu-

Preliminarmente defronta- reira, 5, 5 lugar - Bonsuces

'rarn-se os quadros de aspíran- so, 4; 6° 11:lgar. --;; Amé�ica e

tes dos mesmos clubes triun- Ca;llto �o RlO, 6, 7 lugar - S.

fando o Olímpico por 5 � 4, de. Cnsto:M, 8.
..

pois de estar perdendo por 4 x
A 5, �odada, 3; ser reallzad�

2. Como juiz serviu o sr. Acary
no pro�:n0 dommgo, constará

Margarida e os quadros joga-
dos seguintes �ncontros: FIa

ram com as seguintes constí- mengo � Bang,u! Vasco_x Ca!l
'tuíções:

to 10 RlO, América x São Cns..

OLíMPICO _ Quint (wíí- tovao; Madureira x Olaria e

son', Elvasio e Osny; Wilson, Fh�mmense x, B?l1sucesso. O
Anibal e Luiz; Haroldo, Rodrí- Botafogo estara de folg�. I

gues, Pessôa, Walmor e Arlín- AMARGO REVÉS SOFREU O.
do.
_.

PALMEIRAS
GUARAl�lI -'Benito, Barba- São Paulo, 25 (V. A.) -·0

to e. Dalrmfo; Juca, Onor e clássico de futebol bandeirante
Mf,lz�co; Dal�l, Coringa, Idalio, ontem disputado entre o�
Mano e BUgIO.

.

"teams" do São Paulo e do Pal-
Marcaram os tentos: Rodri- meiras, foi vencido pelo prí

·gu�s (2), Haroldo, Walmor e meiro, pela dilatada contagem
A.mbal, para o vencedor, e BU-l de 5 x 1. Com tal triunfo o São
gio, Cormg�, Dalei e Idalio, Paulo ficou. isolado da lide-
para o vencIdo. f rança.

npratlcável O campo da F.e"D.
Ião jogaram ante-ontem Avaí e Bovaiova
Tendo o árbitro Antônio Pe-, xou de ser realizada nãtãrcte
eira e Oliveira Neto

conSide-j
(

ado impraticável. o gramado de ante-ontem, ficando trans-

lo estádio da F. C. D., a peleja ferida para o domingo vín
mtre o Avaí e o Bocaiuva dei- douro.

PELA, MÍNIMA CONTAGEM
BAQUEOU O OLíMPICO DI
ANTE DO CAMPEÃO DO

"INITIUM"·

TELECRAMA. PROSEBRAS PARANA .

Pedimo� aos nossos, distintos leitores, o obséquio de preen�
coupon abaixo Do remete-lo à nossa Redação, afim de completarmos
-quanto antes, o nosso Cadastro Social·

.

Nome
.

��: Est. Civil . � � .• :..::::..�: ·N�s�.".·.·.· : :.:�:"..
� • 4 • • • •• •••• • ••• � • •• ••••••••••• • • • •• .. .

Pai . ...............•... .. ""
..

'Pmm'pao ou Cargo ...........................

• • .. ... ••••••••• • ••••••• � •

0

••

"41 •••

A mulher sente-se acabrunhada

pelas., suas ocupações diarias,

quando a atormentllm a. dÕl'ea

na cintura. As dõees na cintura,
..,

o lumballo, a ciática, assinalam

a pre9�� de cer�s,·im���a
nocivas, diminut� e ponteaau·

doa cristaÍl' de acido urko que

dia 4

irritam e iJ'Iflarnam 08 tecidos.

Os principais orgãos enc8rrepo

dos de expulsa-los são 0$ l'ift!'l.

Assim sendo, é especialmente
indicado um medicamento que

estimule a ação dos rms, como

as Pílulas De Witt para os Rins

e a Bexiga.

Meio seculo de exito é a melhor

recomendação das Pílulas De

WiU. Em todas as farmaçias,

1',( A P I T A L A R '�
Sociedade de sorteíos e . seguros contra acidentes pessoais, COQce

dendo mais outros beneficios de caráter assistencial.
Representante em Florianópolis:

PEDRO NUNES
Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios' mensais, mediante mensalidade de Cr' 20.00 além da Jóia

inicial de Cr$ 111,00 apenas.
Partieipaçlo .�" lacro.

'. arvores fruliferas
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentais nal

melhores qualidades oferece o grande . Estabelecimento de
Flori e Pomicultura

H. J. Cipper.
Corupá.
Mun. de Jaraguá - Estado de Santa Catarina"
Pecam catalago �ratuitamente.

Campanha do Agasalho
Mais uma vez se revela a generosidade do povo de nossa

terra: a "Campanha do agasalho", iniciativa da Congregaçâo
Mariana, vem encontrando o mais franco apoio de nossas Ia
mílias, Os sectores visitados, assim nô-lo demonstram: con

"ríbuíçãc altamente generosa, quer em dinheiro, quer em roupa
de inverno.

As zonas não vis�tadas sê-Io-ão nesta e na próxima semana.

CLUBE OOZEOE aGOSTO
PROGRAMA PARA o M�S DE JULHO

.

Dia ai � Domingueira .

Todas as reuniões dansantes tem início ás 21 horas.

•

para os Rins e a Bexiga
EM VIDROS DE 40 E 100 P/LULAS.
o GRANDE É MAIS ECONOM/CO

Os motores JOHNSON Sea Horsf
são C'Onstruidos em fábrica modero
dernas em precisão e rapidez. O,
engenheiros lia J9hnson são repu·; a, Imente são utilizadas máquinas tou

MóVEIS: LOUÇAS E MOEDAS ANTIGAS
Deseja ·coJV.pr,ar ou vend'er?

Cartas a José Claudtno da Nóbrega.
São José � Ponto final/do ônibus, � DISTRIBUIDOR DO .•.

Católogo de Moedas Antigas do Bra!i1
Pelo correio Cr$ 25;00

Departamento. de' 'Saúde Pública,
�ê8 de Julho - Plaotõe's

2.3 Sábado Farmácia Noturna - Rua Trajano
.

,

�4 Domingo Farmácia Noturna � Rl�a Trajano
30 Sábado Farmácia Santo Agôstinho - Rua Conselheiro llaira
31 Domingo Farmácia Santo Agostinho - Rua Conselheiro Mafra
O serviço noturno será efetuado pelas aFrmácias Santo ántônío e,

Noturna sitas ·ás ruas João.Pínto e Trajano .n, 17.
.

A presente tabela não poderá ser alterada .sem prévia auhlrhá�k
dêste Departamento, .'

Departamento deSande Publica, 24 de [unho de 1949.
LUIZ OSVALDO d'ACAMPORA - Farmacêutíco-Frscal

C"H-&: R E M

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Iransportes aéreos limitada I
-...- �- _ _ _ ----_ __--..... � 2as. 4as. e 6as:! Rio - Santos - Paranaquá - Curitiba ,

RADIOTERAPIA �. , - Joinvile - Fioruuurpou» Lajes e P. Alegre. "�

3as. 5as. e sábados: P. Alegre -- ;"o1jes -- Florianópolis

RA lOS X �I� I Joinmle -- Curitiba -- Paranaquà -- Santos e Rio.

IDR. ANTôNIO MODESTO � I
Opera com Aviões Douglas DC3 de 21 lagares.

�

;,�=:�;;;� L���O�:���::��o���:�:�:o_J
Doenças de Crianças ... ...- �

Consultorio: RUa Tenente Fonseca
8nvelra, 29
Horário de consultas: 9 ás 11

tu.
Sábados: 14 ás 17 hs,

Cirurgia geral - Doenças de Senho
ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Mei�eles n.

28 - Telefone 1.307
Consultas: Ás 11 ,30 horas e à tar

de das 15 horas em diante
Direto.r da Maternidade e médico do

Residência: Rua Vidal Ramos n.
Hospital de Caridade

CUNICA DE SENHORAS _ CI-
65 - Telefone 1.422.

RURGIA PARTOS

Dr. Milton Simone
Pereira

Clínica Cirurgíca
MoJestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
1)08 Serviços dos Professores Bene

dicto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
üoasuitae: Das 14 ás i7 horas

Rua Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES

Diagnóstico, controle- e tratamento I
eapecializado da gravidês, Distur

Itioa da adolescência e da menopau

N. Pertubações menstruais, i 1f1,\.

mações e tumores do aparelho geni
tal feminino.
Operações do utero, ovários, trem
�. apendice, hêrnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica do perineo (ru
turas)
iASSISTENCIA AO PARTO E Ol'E-

RAÇõES OBSTÉTRICAS
I)oenças glandulares, tiroide, ová

rios, hipopíse, etc.)
'Vbrturbios nervosos - Esterilidade

- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel.
l..46t
Resid. R. 7 de Setembro - Edít,

Crus e Souza - Tel. 846.

PR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteÍll'o
Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

1)0

Doenças dos órgãos internos, espe
cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais glan
duÍas internas

" Clinlca. e cirurgia de senhoril.

-!Partos
f'ISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
flORARIO DE CONSULTAS: -
Díàríamente das 15 às 19 ho

ras.
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles n, ti
Fone manual 1.702

RESIDENCIA:
Avenida Trompowsld II

Fone manual 7f11

Dr. Mário WeaAa....
ClDlea médica de adultne e cr!allÇ&l
Consultório - Rua João Pinto. 16

Telef. M. 71j9
Collaulta das 4 li 6 hora.

aeaidéoeia: Felipe Schmidt .. li.
TeJef. 811

LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO, -N. 33)

ACEITA ENC'OMENDAS
DE SERViÇOS TIPOGRAF"ICOS

APRESENTAÇÃO IMPECÁVEL •• ENTREGA
· .... · ..

S·ENHORÍTÁi
......

Dr. r.alo '0.... RAPIDA A ultima creação em retri-

Clinico e opet'ador gerante é o Guaraná KNOT
C>II.ult6rio: Rua Vitor Meirm., '6. EM GARRAFAS GRANDES

Telefone: 1.40.5 , 7:
Conaultaa da. 10 ta 12 e da. 14 i.

LOJa DOS CaSEMIRaS
Preferindo-o está

tS bra: Residência: Rua Blumenn.
. t

•

Dr�2.; ;:ef;:.:'" .'
.'

. ��:=;�::dO�:�:::��
Clinlca exclusivamente de crianI;U Es

•

,- d .. - l BRASIL
Rua �:���: �a��o,

10 peCI8 Iza a em artigos para I Já se encontra a venda com

DR. A. SANTAELA
. homens . I todos os p.reço� de moedas de

(Pormado pela P'aculdade Naclo·, Ouro, Prata, Níquel e Bronze.
nal de Medlclnll dR Universidade RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA-Preço 2000 em todas as lívra-
lIofMlco por ��n:����) da Asslstêl\' ClONAIS E' INGLESAS PARA, HOMENS E SENHORAS. 'rias da cid�de.
ela a t'SlC�e�::alI,iO Distrito MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS Pelo correio Cr$ 25.00.

I!x.fnjterno de Hospital PSãlQjU16. PARA FfOMENS .. .. .; _ n ••••••••

tr co Ja 'g��if2F�ed;��ICj r o ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA-
1Ex-lnterno dI' Santa Casa de Mi- TAS PIJAMAS CHAPEUS ETC
serícõrdta do RIo de JaneIro

",. ·

":;;��;:�i��I�DO�::a Tudo pelo menor preco da praça
�:;�;'��':::.," OU·1,IP8ça uma visita à nossa Casa everiflQuel

. �.esidência - Ú05.' nossos preços e artigos

ESpecialista
Médico - Efetivo do Hospital de

Caridade
OUVIDOS - NARIZ'e GAR

GANTA
Tratamento e Operações

Residência: Felipe Schmidt, 99
Telefone: 1.560

Consultas: Pela manhã no Hospital
Á tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.
Horário: Das 14 ás 17 horas.

DR. NEWTON d'AVlLA

CUnica Médica e Cirúrgica .0

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas.de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias '_ Rins - Coração
_' Pulmões - Estomago - Fígado

Tratamento da Tuberculose
Raios X -.. Elefrocardiografía
Praça Pereira e Oliveira (atráz do

Tribunal) Rua Santos Dumont, n, 8.
Consultas das 9 ás 12 e das S ás 8

__ Fone 841. FLORIAN61?0LIS

Dr. Roldão Co...."
CIRURGIA GERAL -- ALTA CI·
RURGA - MOLl1:STIAS DF; S�

NHORAS - PARTOS
l'on>;1ado pela Faculdade de Medi·

ema da Universidade de Sio Pauló,
onde foi asaistente : por vário. ano. do
Serviço Cirúrgica do Prof. Allpio .

Corraia NeIIo
Cirurgia do estõmago e ",ia. eircnla'
res, intestinos delgado e grosso. tirol·
de. rins, pt ôstata, bexiga, utero,

1I"',i05 e trompas. Varicocele, hidf'Oo
cele, varizes e herna•.

Consultas: Das 3 b 5 heras, I nua

Felipe Schmidt, 21 (altos da Cala
Paraiso), Telef. 1.598

Reaidencia: Rua Esteves Junior, 170;
Telef. M. 76-4

VENDE-SE por· motivo de mudança
.�, Grande área

I de .terreoo iii cultivada'
(Distante cerca de seis quilotnetros da capitol-Bairro-Barreiros
A rea de 142 metros ele frente por 1.850 de fundos, incluindo

6 casas de madeira e uma de material.
TRATAR:

Florianópolis - nesta redação ou Escritório I. de A L. Alves
Barreiros - com o proprietário Mathias lha.
BJumenau - com o sr. Christiano Knoll, no Hotel Cruzeiro.

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

RaDIO TUBA' ZYO 9
1530 kilocialos ondas médias de 196 metros

TUBARÃ,O -- S. CATARINA

SÊ-OE SOCIAL;

PO_gIQ_AUi:GRE,
RUA VOLIJNTÃRIOS DA

.•
PÁTRIA N.· 6B . 1.0 ANDAR

CAIXA POSTAL. 583 - TELEFONE 6840 - TELEGRAMAS: .PROTECTORA.

:.,Agencia Geral para 8ta. Catarina
Sua Felipe Schmidt, 22-Sob.

Caixa· Postal, 69 - Tel. "Pi'otectora" - FLORIANOPOLIS

•.. reune som ... acabamento ••

solidez... no piano perfeito!

Além de vários modêlos para
pronta entrega ... este lUClraVl

lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano da

pagamento a longo prazo!

ScbwartzlDilun
REPRESENTANTE
para Santa

KNOT
Catarina

S/A
Cx. 134 - Tei, KNOT

Florienôpolis

Aviso aos
leitores
PRC-3 - RADIO GUANA

BARA, do Rio de Janeiro -
1.360 quílocícíos, oferece valio
so prêmio a quem lhé remeter a
história, a notícia -ou o fato
mais original e-curioso, observa
do nesta regíãe, O programa
"Copacabana Bluce" e "0 Es
tado" darão o resultado dêsse
concurso mensal.
Escrevam para a Rádio Gua

nabara - Avenida Treze de
Maio, n. 23 - 25° aedar - Rio
de Janeiro, contando o que sa

bem, de trágico, de engraçado
ou, fora do comum, e candida
tem-se a um valioso prêmio que
aquela emissora remeterá a

quem fôr contemplado.
"Copacabana Clube" - de

Segunda à sexta-feira, das H:,O'J
às 15,30 horas; e aos sábados,
das 13,30 às 15 horas.
Diretor do programa: Carlos

Pallut.

.. . "'.. � ..

DR. FRANCISCO CAMARA
NETO

\ Advogado
Escritório': Rua Felipe Schimidt
21 (sobrado) (Alto da casa "O
Paraíso")
Resídencía: Rua Alvaro de Car

valho, 36
�Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Faculdade de Filosofia
SATURNO

Acaba de dar o seu primeiro va com tendências ás letras, ao ruagis.,
gido a Faculdade de Filosofia. de térío secundário, com exceção dos

Santa Catarina, cuja fundação, .há poucos que foram estudar Iórn 'I

quasi um ano, já se faizía esntc- E os professores normalistas 'rue

cida. não tem acesso a essas Faculda li es .!

Os jornais locais publicam. ,um Só uma ínfima miuor ia pode ,iw;ar
edital de inscrição aos que se fize- se para outras capitais, afim r'c es

rem candidatar a docência da faclll- pccializar-se num ramo pedagórrico,
dade ,o 'que vem animar aqueles 'rue em uma Faculdade de Filosofia.

já choravam o embrião aoarente

mente morto.

O fato,' porisso, não pode passar
de uma referência de canto rle Jor
nal. É um motivo de jubilo para o

.barriga-v'el'de, pois muitos proble
mas afetos à justiça e à técnica do
ensino em nosso Estado, serão rc

solvidos com a instalação desses

cursos, cuja complexão faz Iem-brar

os "Liberal Sciences Colleges", que
deram novos rumos à questão uni
versitária nos BE UU.

Os nossos problemas são tambem

delicados', como vemos : Os -stu ,

dantes que concluiam um curso clus

sieo ou -científíco, numa propor ,

çâo de quasí 90'70 faziam o seu cur- Oxalá todas as dificuldades af'é-
50 superior na Faculdade de Tvireí., tas à instalação sejam assinadns rJC
to (agora tambem na de Odontolo- la competente e esforçada Direto

gia ·e Farmácia), Isso sempre se ria, que está à frente da Faculda.,
apresentou irregular pois não pa- de e [á, no próximo ano com ruais
rece razoável que tôdos sentissem êste estabelecimento de ensine' su

exatamente a mesma vocação P!'O- perior, possa contar o Estado de
fissional, Acaso não haveria, alguem

' Santa Cataril1p.

O que vem faltando a cada e"tu

dantc, em conclusão, não é vontade
de estudar dentro da sua vcrdadeíà
r-a vocação, mas escolas t"enicas

para sua preparação profissional.
E I) que fica claro é que ao Estado
vanguardeiro na educação prÍiflá
ria no Brasil, não pode e não deve

descurar da educação dos moços.
l� bem verdade que a Facnldade

de Filosofia não solucionará a ques
tão "Intotum",. Dará, ao menos,

possibilidade aos normalistas f'C (�S

tudar estimulando, ainda a 1\1I1.:1a
ção da Universidade de Santa Ca
tarina ,

•

Punido sacerdote francêsum
Paris, :!i) (UP) - Os dirigentes niíicação profundamente politica do

da Igreja Católica' Apostólica Rc- decreto da San ta Sé?".
mana disseram que haviam tomado

medidas disciplinares contra o rba
de Jean Boulíer, conhecido sacer

dote francês na esquerda. lJOI' de
sobediência direta ao seu bispo e

não em virtude da ordem de ex-co

munhão do Vaticano contra os C(I

munistas.
Monsenhor Robert Beaussart ::11'.

cebispo interino de Paris, publicou
ontem uma ordem que proiho ao

abade Boulicr dizer missa na dio
cese de Paris depois do dia 14 'le

o abade Boulier fora antertoi
mente objeto de medidas i!isci�)i
Dares pelo falecido cardeal Suhard,
arcebispo de Paris, pelas, suas 'dti
vidades esquerdistas e por um dis
curso em favor das or'ga nizncôes
comunistas.

Ataque" ao jornal
«La PreDsa»

setembro, data em que expira a sua BUENOS AIRES, 25 (DP) __ O
atual licença. escritório de imprensa do govêrno
Essa é a primeira medida (lisci_ renovou o ataque ao jornal jnde

plinar tomada co, tra o sacerdote pendente. "La Prensa". Em 5P.U
catolico na França, desde 'I pnbli., programa radiofônico normal,_trans_
cação do decreto de ex-comunhão. mitido por tôdas as estações a 'lg?'l!
Os comunistas francese disser-am cia governamental aCllSOU "La
Que a Igreja agiu "por motivos "[Il1- Prensa" de sonegar os impostos 111,,
ramente políticos".

'

nuicipais há alguns anos e de tra,
U porta-voz de Monsenhor Be- tamento desigual aos empl'eg'ldo".

aussart disse que havia sino apli- As acusações não foram especifi('a
cada_a pe!)a em virtude de ter Jcan das.
desobedecido a ordem de sen bis, "La Prensa" estampou o texto ir

radiado sem comentário, sob (� tí
tulo "A Palavra Oficial". "La Pren_
sa" tem sido um critico seven do

sadli. Assinalou que BouHeI' não é atual govêrno
membro do Partido Comunista. En-

Itretanto, o orgão oficial comL'uista I ------------

"L'Humanité" publicou a ordr]"',l tio! Encontram-se atualmente em us-o

bispo na primeira pagina e correu., em todos os recantos do munjo.
tou: "O apoio de um patriot3 sin- centenas de milhares ,de Motores
cero ao grande movimento p0puJar 1e popa JOHNSON, proporcionando
de paz e a sua atuação denh'o das aos sélls possuidores ani) após 8no,
forças do progresso tiveram cowo um SERVIÇO SEGURO. Distribui
resultado o seu castigo pelo Vati- dores: Comércio & Transportes C.
cano, Não é isso uma prova d:l sig- Ramos S. A. - .João Pinto. 9.

po, o <rual o proibiu de assi.stir ao

congresso de católicos, dissidentes
celebràdo em Praga, na semana pas-

Hoje no passadO
26 DE JULHO

A data de, hoje recorda-nos

que: Escrevo e divulgo sempre tudo quànto se relaciona com o-

- em 1612, a expedição combate ao comunismo e às suas nefastas repercussões nos se-

francesa de Daniel de la Tou- tores da vida de uma nação. E porque sinto 0 perigo evidente'

che, senhor de La Ravardiére, de sua propagação solerte e maneirosa, e porque_trago em mi-

chegou a ilha Upaonmiri, dan- nha tradicão de católica, de cultora das tradiçoes nobres de

do-lhe o nome de Santa Ana, nossa história, e entusiásta profunda pelos problemas socíaís.,
que ainda conserva; morais, espirituais e religiosos, que sempre foram parte ínte-
- em 1635, sete dias depois grante da história do Brasil, é que me vejo na necessidade, de"

de capitular a guarnição holan- já que faço coluna semanal nos jornais brasileiros, tornar pu
deza e quatro dias depois da blico minha confissão de fé nos destinos de nossa pátria, ante
evacuação de Matias de Albu- a continuada pressão dos movimentos impatrióticos, que agem.
querque, entra em Pôrto Cal- na sombra e que nela vivem e têm o seu "habitat". Porque, ho
vo o holandês Siegemundt von je em dia, batalhar pelas virtudes sagradas dos, bem i?tencio.;.
Schkoppe. Mandou reunir os nados, e difundir sempre e quanto possa, tudo quanto e certo e'

restos mutilados de Domingos bom, como é o caso do auxílio permanente à infância, aos me
Fernandes Calabar e sepultou nores abandonados e aos velhos, a defesa vigilante das normas /

prestando honras funebres; vigentes do regime democrático, único que eleva e dignifica o
- em 1645" chegou a Qui- homem, o constante exemplo que devemos dar aos nossos �e-,

combo, em Angola, a expedição melhantes, porque não é só falar e escrever, torna-se preciso
do Rio de Janeiro, comandadalque nossa. condut� seja àquela gue pregamos, para qU,e tenha--

por Francisco Souto Maior; mos segU1�ores smceros, tudo ISSO, f�z com que, hoje, l�nce
- em 1733 tomou posse do um apelo as mulheres de todo o Brasil. Para que, sem delxa-·

cargo de Gove�'nador o capitã?-I re� suas preocupaçõ�s de mães! �e �ducadoras, de pr,ofissio-·
general da Capitania do RlO nais de todos os matizes, sem dlstmç8:� de credo, �e cor.e de

de Janeiro exercendo-o até 10lpreconceitos, para que formem na Iegíão das bem íntencíona

de Janeiro' de 1763, quando das, auxiliando o fundo de uma campanha meritória, para qu�
veiu a falecer o General Gomes possamos nos sentir bem fortes para o empreendimento. E

Freire de Andrada, mais tarde preciso que cada mulher, em seu setor de trabalho quotidiano>'
Conde de Bobadela; se torne em uma sentinela avançada dessas vanguardas mora-

- em, . 1823 o Almirante listas que a Igreja chama para o seu serviço. Difundamos, com
Lord Cockrane: depois de aprí- a maior das repercussões a obra altam�nte elogiáve� com que.
sionar a náu "Pedro I" expe- se faz atualmente o combate ao comumsmo, a doutrina nefas->
diu da barra do Maranhão, ta e corrupta, traidora e inimiga de nossos lares, de nossa so-"

.

um� proclamação aos habítan- cíedade, de nosso Brasil, enfim.
tes e um ofício a Junta de Go-
vêrno da Capital, anunciando
a próxima chegada da Esqua
dra Brasileira, com tropas de

desembarque e convidando os

membros da Junta a reconhe
cerem a Independência do Bra
sil;
- em 1868, os 1°, 3°, 5°, 7°,

8°, 10°, 14° e 16° Batalhões de
Linha, 27°, 29°, 50°, 53° e 55°
Batalhões de Voluntários, sob
o comando do General Jacinto
Machado Bittencourt (catari
nense), travaram os combates

,

nas águas da Lagôa do Chaco
e em Isla-Poí; contra os para
guaios que vieram a se rende
rem a 5 de agôsto;
- em 1874, em São Leopol

no Rio Grande do Sul, os vo

luntários de João Daniel Collin
travaram combate com os fa
naticos "Muckers", nas matas
de Ferrabraz;
- em 1879, faleceu José de

Araújo Ribeiro, Visconde do
Rio Grande, que foi Presidente
da Rrovincía do Rio Grande do
Sul de dezembro de 1835 a ja
neiro de 1837 e quem organi
zou a reação contra o movi- ,
mento revolucionário de 1835;
- em 1874, em S. Leopoldo,

te Estado, foi Inaugurado um

Grupo Escolar que tomou o

nome de Marechal Francisco
Carlos da Luz, catarínense
ilustre e guerreiro destemido,
nascido em 29 de outubro de
1830 e falecido em 21 de junho
de 1906.

André Nilo Tadasco

PARA fERIDAS,
E C Z E MAS,
INFlAMACOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETS

� A _

\. romca feminina
De E. MONTEIRO para a ARGUS

"Depois que certo baixinho mandou ao sr. Wal
ter Jobim aquela-cesta cheia de legumes, e que foi pa
rar às mãos e em panela alheia, o cinturão de ouro

não sairá mais da barriga do .foe Luis local".
.

Dedicaram-me essa charada pelo Dlárie de sexta
feira última, Examinei-a intrigado. Dividi-a em duas,
em três, em quatro. Faltava sempre o conceito. Gra
tia argumentandí, formulei uma hipótese: haviam
mandado uma cesta de verduras ao sr. Walter Jobim
e essa cesta fôra bater à cozinha do sr. Oswaldo Ca
bral. Por sôbre êsse aherratío ictus, ainda atribuiam
a mim a remessa da cesta. Absolutamente vendido
nessa história, procurei saber a data em que o gover
nador gaúcho passara por aqui. E acabei sabendo que'
êle não passara por aqui. Voara direto a São Paulo. A
história, por aí, restava impossível. Quem sabe, então,
se eu mandei a cesta para Pôrto-Alegre!? Mas logo'
uma cesta de legumes como presente? E para o sr..

Walter Jobim, a quem não tenho a honra de conhecer,
a quem nunca escrevi, a quem nunca telegrafei, a

quem nunca aludi? Como bom gaúcho, S. Exa. não de-:
ve ser vegetariano, para que eu julgasse presente de se .

oferecer uma cesta de legumes. Fôsse lá um cestinho'
de especialíssima erva-mate ou um xarque diferente,
ainda vá. .. Mas se chimarrão e carne não os há por

.

aqui melhores do que por lá, quanto menos verdu
ras. '. Pela correspondência doméstica, de parentes:

. que moram em Pôrto-Alegre, sei que o custá de vida lá'
é menor e os mercadinhos e feiras vivem 'fartos de le-,
gumes sadios e baratos. A propósito de que, pois, iria'.
eu mandar cestas ao robusto chefe do Executivo gaú-'
cho? Nisso tudo há qui-pró-quó! Se o engenho do Má
rio Cândido da Silva, mestre neSSas brincadeiras, não'
anda nessa história, o dr, Agripa de· Castro 'Faria nãa -

é meu amigo. Se me correu alguma telha, se estou so

frendo da bola, o dr, Agripa, com quem diariamente
privo, tinha a obrigação de, pelo menos, avisar a fá
mília. E, francamente, até agora, nãó notei nada de'
suspeito no modo pelo qual os meus me "tratam. De'
mim para comigo - muito embota saiba que em cau- '

sa própria não possa ajuizar ou desajüizar' - estou'
em que ainda não sofri nenhum curto-circuito men
tal. Também as rodas que frequento continuam: a re·
ceber-me sem maIores cautelas. Nunca lhes notei pre
cauções maiores, como as que seriam absolutamente
necessárias se eu já andasse a p-onto de remeter ces·

tas de hortaliças ao dr. Walter Jobim: Tudo isso, en
tretanto, não remove mais as minhas dúvidas: estarei
de miolo mole? Pelo não ou pelo sim, vou submeter
me a uma série de testes, com vários médicos lócais.
Se, porventura, eu aparecer no consultório do -dr. C'1'·
bral, êle já fica sabendo ao que vou. E tudo então es·

tará explicado: eu mandei a' cesta mesmo! Camisa-de
fôrça comigo!

•
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