
A declaração conjunta dos «Três Grandes" sôbre a sucessão presUkncial
RIO, 29 (V. A.) - No gabinete raís parlamentares a êles filiados: da Republica por meio de eleições à presidência e vice-presãdência da. tendimento COW'" oüt:í;0s.1i'urtidos se-

..to presidente do Senado reunivam , Considerando que entre Os seus livres, honestas e pacificas de que Republica;
I rá feito pOr i.nte1_;;médlo de cor refi-

:se ontem, a tarde os s rs, Nerêu Ra- deveres nenhum sobreleva ao de resulte um govêrno à altura dos fixação das linhas mestra" ou gionários e�Pre:�\.i!J>.· ..�� . c1e�ii;,na-
mos, Prado Kelly e Arthur Bernar- contribuir quanto esteja ao :':1":1 ajo interesses e aspirações nacionais é pontos fundamentais de um pro- dos pelos ·p,l�sil., Il�·!l írtidos

·.des· Em seguida expediram a se. cance para preservar toda a Imha um dos modos mais positivos de grama politico.administrativo a ser do Acôrdo..!" .nterpa ío d�

-guinte declaração conjunta: de ordem democrática expressa na conseguir a realização de tão alto executado pelos candidato!', os Janeiro, ti"!i;'� julho �
•

ii 1", .J I
"O P,S.D" U.D.N. e P.R., na qllll-, Constituição de 18 de setemhro de objetivo, resolvem ouvir todos os quais, eleitos, passarão a conside- (aa) Arthll'l: ''':Be'r'nal'd

lidade .de signatários do Acôrdo 1>1- 1946; e partidos registrados sobre O,; se. rar como seus colaboradores não Iy, Nerêu Rati01i'''''r-' ,".
. ii

i"

terpartidár io de 22 .de janeiro de I considerando que a solução do gu iiites propósitos: só os do partido a que pertencerem Após a reunião, os 't{:ês presícen-
1948 �elU nome das forças elei ':0. problema da sucessão presidencial a escolha de candidatos comuns mas os dos demais partidos que se tes dir-igiram-se ao Catete llli ra

congreguem para elegê-los e apoiá- conferenciar com o presidçnte Du

los. O govêrno será, em .qualquer tra. Nada transpirou desse ('lIcc,n

caso, de pacificação nacional. O e'l1. tI'O com o chefe da Nação.
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Par.i,'l, 29 (Unitcd) - _-\.umellta o

ctamor ,publico para 'que seja pôs
to em liberdade ,o marechal Pe

tain, que ,conta atualmente 88 anos

de idade. ]ij' que eirculam versões

, de que o ex-chefe do govêrno de

I
Vichy durante a guerrra SIY-.aclts
morilmnd61 no cárcero úa' fortale

____._________
za da ilha de Yeu.

Espera-se
�

que turistas Borte-americanos da��:� ;�::���,�ozí'�;�ov��:;�,e���
t ' 'd 480 -Ih'" , rém, apesar disso, voltou a apre-

Das elU c.,rca., mi oes na moropa, sentar-se êsse delicado problema
Washington, julbn - (()SJ�) tas que a Europa eSW'ra receber politico, que sempre constituiu se em mártir, caso o ,g'ovêrno per-

- Espera-se 'que mais de GOfJ.4.J1!O em i 9/19 a maior onda de l Lnista's verdadeira dificuldade pára todos mitlr que êle morra na rprisão, co
turistas norte-americanos gastem da historia. os govêrnos franceses, org'an!zados mo afirmou o jornal conservador
cerca de 400 milhões de flóla1'f:!s Disse Singer que os ,europeus ô';;- depois da gl.lel·ra. Os grupo's da di- "Paris :Pres�". o ,qual disse que ()

gundo Russe.1 Singel', I. vict'-<pI','si- lão tentando tornar o mais confor� reita são os que mais ruidosamen- prestigia de Pelain pod81'ia sei"

dente da Associação AutoHlol'iI:s- túvel possivel as eondições, de tu- te exigem a liberda:de do "herói de muito mais embaraçoso para os go-,

tiea Americana. ris1110 para às amel"iMntls. Um do,;; Verdun", da primeira guerra mun- ! vêrnos da França. Não resta duví-

Sing'er acaba de volLal' !l,e um':!. maiores melhoramentos foi a eli- dia!. Pelain, como se sabe. está 11 da que
"

um grande fr,ancês, sue'
viagem de seis semanas. durani.e a rriinação da eXigência de visa, na cumprindo a pena de prisão per-, ouLrora foi o ídolo de milhões'de

qU'Il inspecionoll as con .Ii'J'5l'" dr Grá Bretanha, :B'l'an�a, Belgica, péf.ua em Yeu, desoladl} il.ha situa-l compatriotas, está condenado a

v·i.agem, tr,afegb ,e turismo 0:1 Eul'o- Hohnda, Norueg'a, Suecia; Suiça, da na frente da costa da Brpianlla, passar os seus ultimos di�s. n� ]Jri-

IJa Ocidental, e disse aos ,;')I'1ul:s- !talia e Luxemburgo. - C. por ter colaborado com os alemãe.s. silo por colahorar com o Inumgo.

=

�(A ocasião dos BE.UU.
se armarem é esta)
ILLINOIS, 29 (U. P.) _ O al

mirante Bradlcy, comandante da

frota norte-americana do Alhl.ti

co, disse ontem que os Estados Uni,
doo devem produzir mais .irma

mentos e elaborar mais planos de

guerra, a fim de que estejam })n'

parados para enfrentar um p 'ssi·

vel inimigo.
Falando numa runião de ex- ..... 'Iii ..

batentes nesta cidade, o alrnirunte

Badley disse que a ocasião para ,)

pais se rearmar é agora, "('W,,!�ll'
to um possível inimigo não a.Içui.,
r..e a bomba atômica c aviões rir

longo "aio de ação para despejá-Ia
em todas as partes do mundo".

O almira.Qte Bradley não dtol1 o

nome do '''possivel inimigo"·

Os russos não pagam
aos feF'roViáfios
Bet'lim, 29 (F. P.). '_ ,

dante fl'ances 'cm Berli 'l !:W1H�J.'a1
-Jean Geneval, ,acusOu hUJ'e, ás..'
toridarlt'B militares russas de dei

xareri1 de cumprir o aeôrdo das

(luatro p01enc1a5 que ,pôs fim a,

greve dos ferr'oviários na· parle
ocidental de Berlim. O g-eneral Ge
ncval abordou a questão durante a

seg'L111da reunião dos quatro co

mandantes aliados desde o levanta

mento do bJoqueio. Disse o coinan

JcJantc francês que a administração
ferroviái'ia controIada ;peltls sovié

ticos não estava pa,gando 60% dos

8alál'ios em marcos ocidentais aos

ferroviárJos, que, resintlindo na

part.e ocidental de Berlim, Lraba

lham no setor oriental, confo'rme

'i'ical'a estabelecid'o no .acôrdo.
O comandante russo, genei.'al Ko

tikov, 'prometeu s\.Tbmeter o assun

to aos seus superiores . .consideuava

_ injustificada a reclamação :france

sa, porque os trabalhadores em

questõo eram protegidOS por uma

-clausula contida na ultima refor

ma monetada assinada nos seto-
.

res ocidentais, quando' a parte oci

{lentaI de Berl�m passou ,a t.el' sua

economia regulada, exclusivamente
-em marcos ocidentais. Pl'0l)Õe Ko

iikov, na reunião de hoje, ,que as

partes ocid'entais e m:ientaís de

Berlim coordenassem seus servi

.çns hospit,a',ares e sisLemas de abas
tecimentos dagua, e se juntassem
para cOI11Jbat,er as ,pragas, na lavou

ra, Os comandantes' ocidentais pl'O

meLeram dar nma l'eSllosta na pró
xima rel1nião. ,

LEVkN1'ADA TODA A CENSU
J'lA DE RADIO?

Berlim, 29 (UnHed) - As :}\llo
J'idades ,soviéticas anuneiaram que
Jevanlaram oficialmente, hoje, to
da e qual'quer censura soviética

11,as emissoras da zona de ocupaçüo
Tussa e na Hadio de Berlim.

o MOMENTO

A policia norte-americana evitou que ofi
ciais rossos fossem linchados em Berlim

Fórmula 'vitoriosa

\
Berlirn, 28 (U. P.) - A policia d indo, assim que os l:nssos sofres-

alemá informou que 2 oficiais so- sem as consequencias da revolta
viétícos foram retirados pela poli- que haviam provocado.
ela alemã e a policia norte-amerí- Um dos oficiais russos foi posto
cana das mãos de uma turba de ale- sob detenção preventiva pela pol i
mães que parecia querer linchá-los. cia nade-americana e outro por-

Apolicia informou que os 2 of'í- parte elas autoridades alemãs.

cinis rI1SSOS, um deles evidentemen- A pol icia alemã declarou que os
te embriagado, caminhavam pela oficiais russos se haviam. dirigid,j)
principal rua do 'cistrito ele Scho- para o setor norte-americano 'l'l'iÍ
enherg e que a certa altura. se en- ra realizar compras. Um policial
tregaram á pratica de gestos obes- de serviço na delegada de posicia
cenos. A policia acrescentou que ele Hchoenbel'g declarou que a mul-

I devido a essa atitude, a turba foi í.idão teria fatalmente linchado os

engrossando em lorno dos oficiais 2 mi',itares se a policia não 'tivesse

e que, rapidamente, aumentou até chegado íão a tempo.
f'orrnar uma massa de milrares de Depois que Ia turría foi dispersa
pessoas muitas das quais J_JI'OrrOm- da, um dos oficiais soviéticos re

peram em gr-itos e ameaças. 'I'res f'ug iou-se num edificio próximo,
automóveis da policia alemã e um de onde :foi' retirado pela policia
da policia militar norte-americana alemã. As autorldades informaram

dir ig+rarn-se para o J.Clcal ao Ler co- que um dos russos chegou a smpu

nhecimento do ocorrido e que ali ilhar sua pistola para manter a dis

chegados, conseguiram os mantene- tancia a multidão, mas que não

dores ia lei conter a turba, impe- chegou a disparar.

,

A simpática e confiante expectativa nacional, em Iôrno
dos entendimentos interpat-tidários com reí'erência ao pro
blema (la sucessão presidencial republicana acaba ele ser cor

respondida 'Pela 110ta que os tres chefes de partidos credencia
dos para o prenunciamento em nome das respectivas orga
llizações pol íl icas fizeram divulgar últimamen1.e.

A "fórmula Jobim", vitoriosa em lese, permitirá mais
amplas Faculdades a tôdas as correntes partidárias em ativida
de legal de serem também ouvidas sóbre os candidatos a serem

suf'ragados pelas fôrças democráticas elo país.
O fa.to de o P. �. D., a li. D. N. e o P. R., se haverem COl1J

preendido assim preliminarmente nÕD deixa mais dúvida à
CÔ)'c� rio propósito que verdadeiramente inspira o acôrdo, com
vistas na paciricação nacional. E tanto mais se evidenciaram
as boas perspectivas das negociações até aqui bem sucedidas,
quanto a orientação que preside tamhém os entenLiiUíPnto8
poHtieos em :\l'inas Gerai" sr' subordina funLlamentalmenle ao

compromisso de Jol'Lalecel' " acatar as rleeisões tomadas pdos
-]ll'esidentes dos partidOS intPlIIJUI'tidário;:;, incllisi\"e quanto ao

I'unrlidato cnn"qm ;l prcsid(1neía da- Jlepúhlic-a.
J: i-so I) ql]e ilHula I!nt"rn, rlpeta"(\n -, 1.11�1 Itl[ltnlino l',min

fi (I <.'1 Uêlhrl(l} PH� ... \t�, 'U...:. rttl_;.,bl'l"a 1 r-·-, .. �q 1�f!(tLj d,� "(';{ig'lJ'
11l�;j r'. v . .\ .. ij milllr1a ,.,� l1J�.t de}, (".t,I·,1 i'-- ti' � ;" i:Jc.'.�
rt}, )�ir(JS-.

;:,pmpre J!'uardamo'i. t'Dl ft!,�p' dl,s :WlHllee;lll<'n[os t'clat:
\ .JS ,�tS COUH:l iSaí:ÕC,� 11 l1nlb, I fj da polí:ica nadonal ullIa • !'arl

'qnila at.it,ude, qlle júmais se desviou. da confianr;a irrestrÍ
tamc>nLe depositada na al:ão do preclaro sl'.'l\'erêu Ramos, dig-
110 PresidelÜC do P. S. D., sô�bre cuja integ'l'írlarle ele caráter
e sôbre cuja autoridade- ,partidária também o Conselho ::Va
cíonal do nosso g�!)]'i(}so pal'lido recenU'mellte fez l'epOllSar a

Slla inteira fé política.
Daí a coerência e a sinceridade com que .saudamos, agora,

o avanço all�picioso e rJ.ed,sivo para o bom e feliz êxito rios
entendimentos, condUl'.itlos sôbl'e bases de dig'nidaue politica
e sob insipir.a!;ão patriótica das tres correntes neles envolvi
das.

O acõrdo, qne lem primacialmente o objetivo de evitar
Inl.as estéreis em campanhas que não poueriam deixam de com

promet.er ,a ,midade do espirito democrático nacional,' pal'ece,
'Pois, haver chegado a têrmos em que já se lhe po,de garantir
a vitória.

, 'Como quer que seja, porêm, aceita f)'Jl) sua essencial na

tureza, a fórmula do g'ovcl'na-dor g'aúcbo, através da nota re

digiua pelos s1's•.CirilQ .l,unjo!', Benedito Valadares e Agamenoll
'Mag'alhãfJs, aprovada pelo P. S. D. e consag'.'ada peJ.os tres pre
,sidentes léredcnci,ados para o a-côrdo inteI'pal'tid'ário, pode o

l)OVO brasileiro tranquilizar-se na certeza de que maior,es
obstáculos não se lev.antarão coutra as intenções das corren

tes d:emocráti-ca.s do pais.
Repudiando, assim fortemente, o pel'sonalismo e os :pro

oessos fllcciosos e estl',eitos, o acôrdo promoverá o início dessa
,era nova de traballlo e de .paz, resguardados os ,princí1)ios em

que, na Constituição da ltepública, se 'expressaram legitima
mente as tendências espirit.uais e a conciência poIíti!ca dos
Bra,si:'t'3iI'os.

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

QUALIFICAÇÃO ELEITORAL
SERÁ.O ATENDIDOS TODOS QUANTOS DESE.IA,REM
SE QUALll'ICAR ELEITOR, NA SEDE DO PARTIDO- A

RUA FELIPE SC"H'MIDT.
HORÁRrO: DAS 10 ÀS 12 E, DAS 14 AS 17 HORAS.

DIARIAMENTE.I·
I

I
1

-----------------------

erial II ra _ _B__
eronáufica'

...

DI r URII" Dl

Museu de
-Visitará todo? os aeroportos brasilr?i1'OS o sr., José G. de Sousa

dos os aeroportos da vasta rôde da

Panair do Brasil assim como .jas

demais organizações nacionais �el1·
tro do território brasileiro, com (J

objetivo de colher elementos -infor
mativos para o seu novo livre. e

para a seção de assuntos aerouúu
ticos do Correio da Manhã, sol, a

sua ,direção .. Ao mesmo tempo reu

nirá material para o Museu de Ae

ronáutica, do qual é diretor, €' ([ue
se encontra em fase de ol'ganiza
çãú.

Deixará o lHo, llO,Íe, com de�tir.:o

ao Recife, em avião da Panair do

BrnsiJ, o comentarista acronnuhco

e av-iauor civil José Garcia de Souza.

Tendo realizado o curso de ap'!J'

feiçoamcnto na Rangsdorf Flieger
Schullc (le BerHm, o sr. José Garci-a

de Souza Lem várias obras publica
das, entre as quais A Epopéia do

Correio Aéreo" e "A \'erdade �ô-

11'e a história da aeronúutica"
Da capital pernambucana. con-

I
tinuara viagem com escalas em to-

Aumenta o' tl:a,�8r para· que seja
dada liberdade· a Petain

Entretanto, numerDSOS outros fran
ceses, por razões de humanidade, se
opõem .a que Q. referido ancião con

tinue encarcerado.

Até o general Chades De Ga'ulle"
que tão violentamente atacou o go ..

vêrno de- Vichy durante a guerl'a,.
se manifestou a favor (lo perdão a

PeLain.

Não resta duvida, por outro la

do, que também há franceses que
vêem o pel'igo de Petain converter-
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SIDNEI .NOCETI

!l%pru:lO Uo rn.t6vlo - I..Ar.trUIDII. -
7 hOll"u.

.

Auto-Vlaç40 IU'a! - m.Ja1 -

_

l' JIo.
ruo --___

JJ!xprell.lO �u_ - Drliiiiju -

UI bar...
Expresso Bru.lQUeIlM - Nol'1l Trato

- 16,30 boro.
Auto-Viaçio C&tarln... - Jo1n�

- I horu.

Auto-Vill.çlo Catulll_ - cur1t4'ba
- 6 horas.

-,

\RodoYiárJa SUl·Sr..U - � .4.1ecN
- 3 boras. .

.

Rápido Sul-Brasileira - Joinv!le-
13 horas. . .• ',;
Rápido Sul-Brasileira _. Curitiba.

6 horas.
TERCA·lI'EmA

Auto-V1açio Catulll� - Perto .4.1.

'" - 6 horu.
Auto-V1&�o CatarmenH - CU!r!Uba

- li horas
Auto-Vie.ç&o catuin_ - Jo!A�
- I hor...

AUfu-VlaçiO Catarln4mM - Tubano
- 6 horas.
Expresso po CrlfióYlo _' lAC'Ull& -

7 boras. .

Emp�8'" Glória - Lq'uDa - 'fIAI
• 8� horu.
JlI:preJlllO BruqueDH - Br<WIQWI -

1. horu.,
...)to-Vlaçlo ltajlf - ltaja! - 1. Jae).

r&tl.
"-

Rápido ;:>uI·Brasileira - Joinvile-
13 horas.
Rápido Sul·Brasileira - Cur!ttba -

6 horas.
QU.A.RTA·J'Jl!U

Auto-V!açio catarlnenM
- li horas.
Auto-Viação CatuinenN

- • horas.

li Auto-VlaçAo Catu'lneIIH
- 6.30 horas.

I' Rápido 'Sul·Brasileira - Curitiba -

6 horas.
Râpido Sul·Brasilelra - Joinvile-

113
horas.
ExpX'-eS90 SIlo ert.stoY1lo - .� -

7 horas.
Expreseo Bru.IIQuenN - aru.qua -

16 horas.
Aut�Viaçio ltajal - ltaja.I - 1. ho-

r·b�880 BrulIqUeDH - Nol'1l TlNnto
- 16,30 horas;
Rodoviãria Sul Srull - � AlaF'1i

- I bar&a.
QUINTA-P'EllU

Auto--Vlaçâo C8tarlneDM
.4.1egr� - 6 horu.
Auto-VhWAo CI1tarlllenH

- II horas.
Aú-to-Viaçio Catal"lneIlH

- I horas..
Auto-ViaçAo C&tarllleIlM - TubUto

- e' horas.
Auto-Viação C'at&r!Aen.. - Lq:U!1la

- 6.30 .l\oras.
Exp"11,lsS'fI São CrLIItOYlo - L� -

7 hol'aa.
EInJl-rêsa Glór1a - Lacuna - I 1/2

• 7 1/2 horas.
I:xps-easo BruaquelllJa - at'UlIQue -

18 horas.
Auto-Viaçtío lta�z! - na'a! - 11 )10.

PRápidó Sul.Brasil�ira - Jolnv�-
13 horas.

�erça-f�l,.. _.,'.::.J-. Rápido Sul-Brasíletra - Curitiba -

'JIN ,. hora!.
-TA�" - 8,00 - Joínvllle .- Empresa Sul Oeste Ltc1a - Xapecó-ú

Carítíba - 'Paranaguá -. horo.

I L'lEXTA·J'EIRA I
- Santos e R o. RoooTiãrl. Sul BruU _ pane. Alesn

, \�l'\LR - 10,40 - Norlo - li horas.
Auto-Viação ÚlAtarlnen••

illllJZEIRO DO SUL - �.J." - - 15 ..horas.

m,o..... .A.uto-ViaçJ.o C8tarlnfil,H·_ .roln..-u.
'11'0'." -Ihoru, ,

VARIG - 12,30 -' Sul Auto-VIação Cl>tarlneua - t.a,curuI
.

S I
- 6,l!0 horas.i ; PANAm - 13,50 _ U Expresso São Crlstovlo - x....tm>a _

Q'Mlrt�,#JÍra 7 :�:;';'iaçlo ltajaj _ naja! _ 11 ho-
"TAL" - 13,00 - Lajes e Pêrto ruo .

'

'�It::,!>
Expresso BJ'WIquen.. Bru.IIQU'4I -Alegre 16 horaa.

pANAm':" 10,40 _ Norte Rápido Sul-Brasíleíra
18 horas.

CRUZEIRO DO StJ[, - U�Q� Rápido Sul·Braslleira
, '"ortá .

" \ .';"/4i:,.J''bP 6 horas.
SÁBADO

't, ,VARIG - 11,"0 - Norte Auto-V!açio C&t&1'!nQ,H - CUrltlbe
- li horas..

PANAIR - 13,50 _ !ul Rápido Sul-Brasileira
13 horas.

Ouinta-teira Rápido Sul·Bras!leira

"'TAL" - 8,- _ JoinviUe 6 boras.
- • horas.

� CarlDa -- Paranâgná .Àuto·Vlaçio Catarlll.�I18!1 .

- Jo1nYile.
1 ..::.. .SalÍtos e Riõ.

'
. -. hor...

l . Auto.VlaçAo C&tarmeIllH - Tuba.rto
f PANAIR - 10,40'- Norte- - 6 horas.

<ExnrP.ilSO 8lo Cr.1fioTIo - Lqu:oe -

PANAIR, _ f3,õO - Sul 7 horas. ".

.

VARIG - 12,30 - Sul 14.�::.o ;'BruIqu_ - Bruaoqu. -

CRUZEIRO 00 SUL - i8.51 Autc.Vlaó!o n.ja! - ltajaI - 1. 110
raso

aorte ExpreslIO BrulqueDlN - NOl'1I 'l'rato
L tI< 80

- D,30 hor...CRUZEIRO DO 8U - "" Expresso Glória - Lacuna - • l/I
Sul li 7 1/a bOIl"u.

DOMINGO
Rápido Sul·Bras!leira - Curitiba -

6 horas.
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Semestre .......• Cr$ 80,00
Trimestre ••...•.. Cr$ 35,00
Número avulso " f:r$ 0,60
AnúDci08' mediante contràto.
f)s ori�lUIÍ8. mesmo não

publicados, não serão
'

I
� _ _ .. _dno_....I'ri""d_OS'

A direçl9 não se respon-
sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados.

....�..r1ollô:l'iM!k .& .& _.&� .& .& v.M JY............._1iPIIt

Viacão Aérea
.. .

Horário
Se(lunda,..feira
-- 13,00 - Lajes e P'rte"TAl:'

Alegre
PANAIR - 10,40 - Norte
'VARIG - 10,40 - Norte
PA.l'lAIR - i 3,óO - Sul
CRUZEIRO DO SUL_ - 111.1)5 _,.

Sezta-telra
"TAL" - 13,00 - Lajes e Pôrto
Alegre
CRUZEmO DO SUL - 7.10

.orte
PANAIR - 10,iO "'7" Norte
VARIG - H.40 -- Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Sdbado
-TAL" - 8,00 - JoinviUe

,

Curitiba - Paranagui
- Santos e Rio.

VARIG _ 12,30 - 8ul
CRUZEIRO DO SUL - t8.lSI5

Worte
Domtntlo

1'ANAIR - fO,(O - Norté

; ORUZEIRO DO SUL _ .U,OO
l eA,lJAD\ - 13,1i8 � i.Ll' '-

uteí«

90,00
45,00
25,00
9,00
O,f'Q'

para erupções do Eczema
• Pomada não gordurosa, antíssé
tica, que combate as coceiras e

erupções da pele. Não mancha a

roupa e não requer ataduras.
Se V. não encontrar BELZEMA em

seu fornecedor mais próximo, quei
ra escrever para a Caixa Postal
687, Rio.

_

p&rtolPartidaS
de Florianópolis: S.eQund,as à Se�tas às, 1'1 horas .

OJr1ttba' _/Aos Sabados, as 'I e 16 horas .

JolnYll. 'í AGÊNCIA EM FLORIANÓPOLIS

Confecção
drl 68&VA1'4S

Pedi1.llos aos nossos distintos leitores, � obséquio' de preencher o

coupon abaixo to> remetê-lo à nossa Redação, afim' de completarmos
qu'anto antes, o nosso Cadastro Social.
Nome _

Rua Est. Civil � . . . . . .. R. Nasc. . ........••..

Mãe ............••••..........•...••.•..•••................•.

I Pai •...•••.....•. ....•.•...•.•. '". lO... . ..

Emprego ou Cargo ...•....•..• .•......•...•.....• ..••.... . .....•• '

'

-------------- Cargo do Pai (mãe) .........•..•....••...........•.......•..•••.
Observo � "

-/
................ lO lO" • •••••••••

Agradeceriamo;, também, a gentileza de noticias de nascimentos,
casamentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas.

curitiba

Joinvl1e -

Curitiba -

Joinvl1e

Curitiba -

I Dr. (L.RNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime. eh-.i

Oonatituição «i. Soel.dad..
NATURALIZAÇÕES
Títulos D.olal'ot6rioa

EXPRESSO BRUSQUENSE
O E

VECCHI & cu. LTA:-
à Flor ianópous e Vice Versa
VI:i a-o que

.,)-

E.eritório • Re.ld.l.lcla
Rua Tbad.nt.. 47.

�ONE ... 1468

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA'"

fRAQUEZAS EM GERAt

Unha Blumenau

HOI:i.ARIO
Partidas de Blumenau. SeYUndds à Sàb�dos as '1 e lfJ heras

Aos Sábados, às 'I e 16 horas:

Aceitam-se encomendas para
qualquer quantidade

Rua Anitá Gdiibaldi, SB':
FLORrANóPOLlS
Santa' Eatarin8

As águas do mar não constituem.
perigo para a conservação dos Mo-'
tores JOHNSON Sea Horse pois to.
dos êles, 'antes de sair da fábrica...

são tratados por um processo espe
cial, idealizado e executado parm' v

proteger as partes metálicas contra>·
os efeitos corrosivos da água saIga�·
da. DistribUidores Comércio· &'"
Transportes C. Ramos S. A. - Joãe"

Pinto,9.

Rua Conselheiro Mafra n. 35' -- Fone 1565

AGÉNCIA EM BLUMEN!lU
Rua 15 de Novembro. -- (Hotel São José) -- Fone 128.3

Aceitam-se encomendas
\. f

�. -

CLUBE 'DOZE DE aGOSTO
PROGRAMA PARA O MÊS DE JULHO

Dia 31 - Domingueira.
Todas as reuniões dansantes tem início ás 21 horas.

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

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

!ribuição altamente generosa, quer em dinheiro, quer em roupa
de inverno.

As zonas não visitadas sê-lo-ão nesta e na próxima semana.
J-.·..........·�·.-..�._,..",._��..I""..-....- .....w--_.._·....·_...................,..

MóVEIS. LOUÇAS E MOEDAS ANTIGAS

Deseja comprar ou vender?
Cartas a José Claudino da Nóbrega.
São José - Ponto final do ônibus, - DISTRIBUIDOR DO ...

Catálogo de Moedas Antigas do Brasil
Pelo correio Cr$ 25.00

MODfRNO IRATAMfNTO DA ASMA
De acõrdo com a evolução da terapêutica moderna, foi ela

a.orada 'a fOrmula de
..
ASTHMAN cujos (!omponentcs. foram es-

,

·tuãados com meticulosidade. Age modificando o terreno e

�quiJjbrando o sistema nervoso vegetativo. ASTHMAN propo,�
ciona ao paciente uma respira<:ão livre e t'ácIl, sendo de açã.o
!imediata. ASTHMAN atua diretamente sõbre os bronoulos,
tfluiàificando o catarro endurecldo, fazendo desaparecer a oprês-
...ão, aliviando em poucos instantes, a mais penusa falta d; ar
te 'a sufocação. O' uso d.e ASTHMAN não se limita s()ment� .ae
acesso da ásma sendo tambjlm grandemente efica2; nas' tosses.
bronquit<.'s agudas ou cl·õnicas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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10 sr, leitor Liberato"responde '•••

T ea 1'_ o «Diário du_Tarde»

Em que o povo possa vestir-se,
e não apenas cobrir o corpo,
Em que o po'/J possa não só a-

plaud ir, mas também vaiar. •

Em que o povo possa ser bom e
1'<0 teatro, é caso sabido, sahidissírno, o sucesso de um espel áculn

rezar, úepende tanto da contextur-a ela peça, do seu tema, de seu desenvolvi-
Em que o PO\'O possa estudar e

menta, quanto (.!a inteq:írctação e segurança elos rutistas. E dn d ireçãn,
I unielade e equilíbrio elo conjunto. Sem um ou outro destes pontos [')U-a,prene pr. '

, Em que o PO\'O possa diver-tir-se
demos ter um espetáculo passável, mesmo bom - porém não mais do

e passear. que isto ..Porque, não se pense que teatr-o seja exclusivamente peça ou

Enfim, em que o povo possa
artistas bons. Não! É preciso que o Lodo se complete, forme um con

não' só votar. mais eleger efetiva- junto sólido; hornogcneo, teúha unidade e equi lihr-io de parte, seja eIl-

mente seus go\'ernaote�"., trosado, cama uma máquina de precisão, J'i n isssfma, nara funcionar "." e
....

Esta foi a plataforma do Sr. De-
bem. Toelas as suas partes devem estar muito bem azeÚadas. ;_\ião bas- i-t. V m OS •••

putado Konder Réis. to uma peça boa, ou um bom elenco, ou cenarios bons, elc., para se 1,1']' recomenda que "é no caminho (les�

Da minha parte, não fui tão lon-
um ótimo espetáculo. Mas tudo isto junto e aproveitado. Se não te- sa união que devemos marchai' c.nn

R I·, c, h P
. remos um espetáculo bom, às vezes muito bom mesmo - nunca 1)0- audácia, sem esquecer no entanto,ge. es rmgr-me, ,";eu OI' resr-

rém ótimo, ele a'.ta classe.) que a lula. pela def'eza da paz só te-dente H prometer apenas aquilo '"

.res, categorizado funcionário da
que julguei ser-me poss i vel plei-

A segunda peça da temporada Bibi Ferreira no velho Alvaro de r·ú
/
!)ossibilidacle de sucesso se for

'firnH\ Carlos Hoepcke S. A. -- (,0- leiar e obter'. Carvalho agradou em cheio ... o quanto era possível agradar. O quan- l iguda, à atividade �iá'ia r-eívindi-
.anércío e Industria e de d. Iolina A' b" Lo .permifia seu valor (mas é quase de se perguntar: que valor 1) D9t._' catóríu de lodo o nosso Partido eAssim, em praça pu .Iea, pro- -

.Nunes Pires. meli ao ,povo ele minha teri-a ape-
mit.ia agr-adar. EP01' islo o .significado principal' do. espetáculo foi nu," HJilSS[1S", '

Aos votos de felicidades de seus
nas o que segue:

mostrar o valor do cujunto capitaneado e de maneira esplêndida por E logo em seguida Prestes esta-

"nun�erosos amiguinhos, junta.uos Criação de um Ginásio em Ita- Bihi Ferr-eira. ]i; dizer que a peça, agradou em cheio não e n.entir bé",ece os itens que devem ser cum-

-os nossos. jaí. Está '{uncionando, lendo pe- pois assim foi c é dizer' muito porque a mesma carece de maior im- pidos nesse trabalho pela paz, ca-

SR. ENÉAS MOREIRA elido ao Governo do Estado um au- r,Ü['tância; é uma l)eç'a assim: compra-se a entrada, entra-se, senta-se, muf'lage do trabalho de sapa dos
'Vê passar hoje mais uma data xílio de 50 mil cruzeiros. 1']-se a valer, se reti cando depois (J espectador dali com o espníto lc- I agitadores a serviço de uma potên.,

ic{llliversária l) nosso distinto con- Auxílio para o Hospital "Santa ve e feliz. ;.iaidos porém, logo, bem logo, tudo liquidado. Nada sobra, I eia estrangeira.
:.terraneo sr. Enéas Moreira, antigo

I
Beatriz". Já r-ecebeu. a não ser a inter-pretação. A'peça por si, não r-esiste á menor :,lu[l'.ise.l O chefe vermelho, muito húhi l

''!lJOlu'e,iador da Imprensa Ofir-ial do Construção de uma .\lal er nida- "em merece, a não ser quando representada por um conjunto tão' mente, ligou os interesses do extin
.Estado Ao p�'e�ado natalicianle.

OSj de. Foi pedi,ela,' achando-se já 50 bom. _-\Iiás li inlensão do A. da peça !lareCe ter sido fazer rir --- Hll'a to Partido Comunista, a pl'ei).ara
.J3braçm. cordlals dos que labl1tam mil cruzeiros em depósito. l' simplismente . .E uma comecliazinha vulg'a!', hanal, leve e a.gJ'ad�ve'.,' ção insurreicional para a tomada
i:neste periódico. '

Abertura de novas estradas. Es- Desta� que o,; france�E's mandam às -centenas, .Proclu9ã.o em DMssa pa- ,do pode!:, a mobilisação da Quil1la
,,SRTA. MARIA DE LOURDES MI':- L{I s'l'ndo macadamizada e 1'econs- 1'a um publico ávido dp di\'ersão f'acil. i Coluna bolchevista para o assalto

DEIHOS VIEIHA InJi,c1a a estrada LU.iz Ahes. \'ia Por('m O qlle t: cligllo ele re::isaltar, o CJue faz eOI1l que I1C)S eH'(JfJc-' que, como acontecen na Eu\'ooa

Aniversaria, nesta data, "\ gra- Br-aço-Serafim _ Belchior. mos da l)cça, é a mancira por que foi lf'vada <'t cena. Com �l Ulliet pre� éentral, será dado de surpreza, com
,..(�iosa e gCl1tili.sima senh;)ri'�lha Desen\'olvimento (lo ensino. Já ocupação de (Ii\'el'lit'. mas sem que os artistas íneumhídr;" de seus exLrema crueldade, para imobilisar
j\'laría de Lourdes Medeiros Vieira, e6tú J'Ul1coinando, com a lransfor. papeis �e descura,,;sem dos mesmos. A peça foi fi'atada como se l'ô�sc toda a resistêll�ja

.

- a esses Cell-

.categorizada funcionária do De- ma�iio da escola reunida ele Save- coisa grande. Porque, da meSllJa JOl'ma que por um conjunto eqllíli- gressos pela Paz!

,,'Paliameuto Estadual de Estati�'i ie:{. ganlcs pa:ra Gl'ul1o Escola r (, que j'l'aclo e Sél'io, ele .lJOl1S valol'es como o de Bibi Ferreira, "'A pequena E os comunistas .de todo o Rr<tSiJ,
Membro destacado de associt:çõ'':s tumou o nome de Júlia Almeida. Latal'Ína" (Le fnlil, vert - Jacques 1'hereey - [rf's alaS em lradução sem mais nada, cegos pela suhsl:r-

.católicas e de associaçõe� culturais Distribuição de material agTí- de R. Magalhães Jr.) se lOl'Ilêl um suce�:;o e mel'eee sei' visto, em mãos. viência à vontade e à ordem do'
,<desta capital a n,ataliciante tem cola aos lavradores, Já foram c1is" menos há.bei� poderia I er desabado horrivelmente,'.se transformando Chefe - já estão se preparando pilra
posto sua privilegiada inteli!!�nóa 1.1'ibllirJos numeroso� arados e ma- no espetáculo mais sem gl'aç,a do muudo, .'\ pera yive de seus illter_ reunirem os seus Conselhos d� De-

;..a serviço das calisas uteis, m··,f.ivn qllinarios, bem como gl'al1de qual1. preLes, da va'lorisação dada pelos mesmos aos IH!:T)Cis. do aproveita- feza da Paz e da Cnltura e o :pl'óprio
porque. pelo transeurso de tão fe' lidade de sementes de al'l'oz. menLo do....tudo, até li mais insi,gnificante c.ena, da fôrça que cada arl'ís- Brasil.
li1. vento; receberá as homenagc!ls u Alpll1 .listo. DOI' mim ,prometido, la faz. 'E da direção segura e fe�iz ele Biibi. FerJ'ei;l'a. Porque a. peça, Em Florianópolis, sob a pl'esidên
das suas inumc'ras amigas e admi_ l'OI�se!i1.till-se' n�àis, em slía maio)' csl.tt, .c9�t'l<iinll'a. por sí �ó, não fie manteria de pé um único minuli- cia do sr. Patrocínio GalloU, há um

-.miradoras. ás quais nós nos ass.o-, IJarte, vor: meu illtel'm€dio, e por nhu .. \Ias a ll'lane.irt1 alegre, \h'a,l)l'ége.irà e picanl;e com q·u:Ü' ioi con- desses Conselhos.

,damos, com prazer. int.ermédio do· meu papUdo. com (h..lZi I.:la; é q'ue a faz digna de ser visLa. E' 8ecl't'tário o comunista Alrln
Fazem anos hoje: o apt,jo moral dM meus dignos E os Lll'I·istas chumaelo� a inlel'YÍr, se saen:]. a coulento; foram feli- Sagaz, cl;ja atividade já se �stá fa-

_ a sra. d. Ondina ScDr.lÍdt. companheiros !ie diretório e 11on- r.es. zendo senfh' Inesse particular,
.Gerlach, esposa do sr. Ben.i:1min I'<ldo 'pl'ef'eito Sr, Arno Baue!', sem .Bibi FeLTeil'íl t'slcí ótima na pequena Catarina e deliciosa em "Ca- f E será possivel que os verm<)lho'l

. Gerlach. que jamais nos huuvesse fa�tado o tarina, a grande". �nm papel bastante difí;cil rlá-nós mais uma das lcontinucm a afrontar a lei que b�-
_ a sra. d. Bule Costa Bento llllXilio valioso o ,prestig'ioso do �llas segura_' intel·IlreluçõRs. Sem altos nem baixos. Finne. Vive com nio o seu Partido das atividades po-
_ a srta. Rute Souza) zelosa nobre Vice-presiclellte da Repúbli- wlturalielade a menina crescida (h'mais para a idtlde fi desagBitada e 'liticas nacionais?

-:funcioná,ria da Prefeitura M'··.nid- eu o eminente ohefe snpremo do
j'
clll'iosa c levada (lembJ'amú-nos d:l declamação); vigDr com yig'or . 'e O povo espera uma palavl'� da

:�]Y.!l de Ita.iai. Partido Dr. l'\el'eu namos, nem do, tlelieaDeza a m01,,'3. Ribi e LIma ótima atriz, conciente, segl!ra, que sabe autor.idade publica.
_ o inteligente Carlos Alh::rkl, nosso ilnstl'e governador Dr. Adel·. mUlto. bem se movimentar em '(lena, dizer com seguranç.a e graç'a, e

'filho do sr, Orlando Campos. bal Ramos dG Silva ('. Dr. José ,'aler-se, aproveitar-se o mais llossiv,el de seus papeis,
_ o interessante Rodolfo-Sp,.,,!O Boabaid. governador em exercício, Luiz Cata1do, lord Bteeple, o velho lord reumatico e bregeiro" es-

. filho do sr. Rodolfo Snveil'a e d; 1): mais (] s'e,guinl es:

I
tá Mimo, Sua interpretação está magnifica, é de uma comicidade ines-

'Edite d'Aquino Silveira. Am:iIio ao Colégio
.. São José": �lstíve', Um gTande cômico, sem cair 110 ridículo, sem empreg'ar es·

"

',Enlaces: 1250
mil cruzeiros. Já. recebeu. pal-hafalo. Até ".as melhoras, os encaixes" feitos na peça são nportn-

Civil e religiosamente, realin- Auxílio ao Mlmicípio ,pelos e5-, nos, [I?Tadam. " . . .

J>e hoje, 'ás 16 horas, à rua Nn'ia Iragos causados pelas enchentes: I Cl:e�e T,ostes VIveu �llljO lJe;J1 a Soflsbicada ClaIre, a que g'ostava Meio de 7'eduzir o numere

"Trento n. 4.5, o enlace matrimonial 200 mil cI1lzeil'os••Tá recebeu. dos m11hoes do loJ'd
.....�SSln: tambem Rodolfo Arena no "grande astro" de desastres

"-da ge(,lilissima senh,orJnha Wam!a Auxílio do Campo de AVi�ção: ProfaUy; .Ta.rdeI Je�co�ls �llho que nbs of()rece um bom .John; Belmi- Hartford, Connecticut" 29 (t;; t>.)
:.'SÚva,. dileta filha do disti��o casa], 250 mil. c.l'llzeiros. !� foi ,ped:do� ra de _�l�1elda �a .H'l'�tailhssa lady Agatha. Os ?�ltros, em. p�'ql<1e!las -;- Café ql1eut�" s�;v�do gratlIÚ�;� I

Mar'a Celina e Adelino Américo da 'AuxilIO ao herbal'lo Barbosa pontas. nuo preJudIcaram. Colaboraram todos para. o bom andamento mente e por Uma' sOl'fldent.e em{"l'eSilv�, com o sr. Auri Alves, C'lmpe. fto\!rigtles": 10 mil cruzeiros. Já �a lJe,:a� se hoüv�ram co�. felici�ade nas
..

suas inter.venções. ,

Enfim, :'gada, foi o rernédí'o' 's�erido ��,à;
, tente operário muito estimado e l'e- recelWl1.

.

un 4�m. elenco. Dem ens,llad?, :lrl?�, sérIO, que tr�nsformol: uma 'Comissão de Segurança do Tr'Íf�ge� I
laciollado em o meio da nnmetoS!t ller.onstl'ução ·da Paute "Marcos e'ollwtUazmha UJ811J, mas hem mSlg1u1lcallte num. mlllto agradavel eg- cómo meio de reduzir o numeró ue

'

elasse. Konder", sl)i)re o ',Rio Hajaí..'Miri,m·ll'eLáS;lID. .

.. ." .. , , _
desastres de aütomó-\';eis. A cotnÍs .•

Tanto o ato civil COl!l0 o rel;gio- Allarelha�'el;1. ;radioterapeutlCa Peq.l��Jl� Catarma
,
f�l ,��aJs uma vIlol'm de Bibi Ferreira e seus· são tinha. que resolv,�r o prob{,?ma

, so serão paraninfados por '·)i·te pura o IAPTE,C. Ja. recebeu. ('.olTIpanhrn os. Uma bel,a '\; tioua. de como alertar os motoristi!!:' na

da noiva pelo sr. Eduardo Anrll'u- Verba ll:ll'a a. 'eonliIlua�.ão do estrada de Nova York a COl1nrdi-
de e sua exma, esposa po, parte rais do vorto. cut porque d:cvido ao aumento. do

. .do noivo' o sr. Osni Garc.ez e sna Isto o qne eu Cllfl'l].lri da;:; mi-

S'· d'e', 'Luz F trúfego êles .. não podiam ter mllfl

"exma. esposa· Ilhas pl'on:wssas- AgOl'it, o Deputa- erYI�O e orça pausa c cochilavam. resultando ue>

Aos muitos eumprimenLos que do Senhor Konder Reí_,;; que rliga O � aumento de desastres.
,receberão Os jovens nuhentes inn- quc' conseguiu, do quI' 11romel eu

A V 1 'S (") . . . .. .. 1,1na sua 'lH'odamação dI' 27 de de.
,

., L, Se rf·""9 que-:. fi-rtamos os nossos, com valos de: f,"- ......... ........
.

Jicidade. zembro de 19�(i. pelo microfone A Diretoria de Obras Públicas - SERVICOS DE LUZ E De modo taçil elegei
I

Viajantes: da IMdio Difusôra de rtajaí. FôRÇA - avisa que serão racionadas nos diaS abaixo relacio- Fazei hoje uma inlCriQãO
PROF, ABEDAHDO SOUZA I'eita esta exposição, senhor nados e no período das 17 às 21,30 horas, as seguintes zonas: o Credito Mutuo Predia
Proce-dente de Piratllba> onlle. Presidente, a que fui forçado pm Dia 30 - 4a Zona - Servida pelos transformadores situa- •••••••••••••••

'

••••••••••• , •••

,eom clarividência e zêlo, ex('r('� as presenl:3 de um injusto ataque 1'e- dos na Avenida Mauro Ramos (próximo ao Largo General Osó· Encontr!!lD-se atulllmente em MO,

f
-

'{ P f't ... � .,

1 l' nebido, ·qucJ'o afirmaI' que pude o rio e rua Dl'. Ferl'eira LI'ma) e rua Laura Caminha Meira. em todos os recantos do. mUll,lo. ,liunçoes (e re elO o mUI11Clpa • I,S ',)
kl', [)p!)lltado Konder !leis alae'ar- Dl'a 31 _ 5a Zona _ Coquel'ros, São José e Palhoça. centenas de milhares de Motore,s, entre nós, o nosso prezado c01''''ra- •
me cflmo lhe apJ'l'u\'er, pois nflO Dia IOde J'ulho _, 6a Zona - Estreito. de popa JOHNSON, proporcionando

, duano SI'. Abelardo de Souza. I
eyital'{l com isso, \que ·eu eonUllll.e aos seus possuidores ano após an.},,.

"de suas arniguinhas e Iami li2I'C',
.completa, ho ic, o seu segundo uui
-versurio a graciosa e inteligente

. menina Hcloisas+íelena, encanto
Alo lar do sr. Higino Fr-ancisco das

.Neves, empregado da Iáhricu de
"móveis Reinisch e de d. PauJa RI1B-t)
Neves, funcionária dos Corre-os c

. "Telégrafos.

(Pequena g;andes interpretações)
s. M .

Decorre, hoje ,o 14° anivcrsúrio
de tundaçáo do Diário da Tarde,
desta Capital. De propriedade :10
sr. Adolfu Konder, o Diário vem

de uma nova era, em que o povo
possa se alimentar e, não apenas,
malar a fome.Rodeada da estima e do carinho

ANIVERSÁRlOS· A, Pequena CatarinaMENINA HELOISA�HEJ.EN.l.

peça ...

l ntcrjiretando o pensamento oposi
cionista nu Estado, marcadamente
eoino órgão da U. D. N. A diver�

gência de idéias e de atitudes en

tre êste e aquele jornal, n'lo IlGS

tolhe, hoje, a liberdade de registar
a data, q'f tem o seu sígnificudo
na vida dá imprensa catarirreusc.

.f\ interessante Heloisa-Helena e

.seus felizes pais, os cumprin.cntos
Ale "O Estado".

MENINO MILTON-CESAH

Gratos, ainda. ao convite oarn as

comemorações com que aquele ó:

gão festejará seu aniversário

Completa, hoje, mais uni aniver.,
;csàrio natalício (J inteligente �hlton

. .Cesar, filho dileto do nosso preza
"do conterraneo sr. Romunldo 1)j_

J. C,
" .. . . . .. . .. . . .. . .. " .

Cal� quente co.o
remédio Dara, cbefer

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

plIgnando pelos intcl'esses rIa Ler- um SERVIÇO SEGURO. Distribui•

1'a c do povo que me elegeram.
E, cOllfesso, ,sem rnáglla que me

fjque llcla in5u�til:a de que l'ui al

\'0. pois nunca guardei ódios nem

malqut'renças, entrego ao e:;<pihl0
impHI'cial não só dfls meus conter-

P{'l'sOTH1.lisla'1. se PlI, com a nuleza nores: Comércio & Transportes C.
da rninh? lingU:lgem, unde faUa o !{amos S. A, - .Toão Pinto. 9_

A tão ilustre visitante os n"S50S
. 'votos de feliz perman['ncia ne:sta
, capitaL

l'üncos eOn1tJ de quantos

pela jllstil'U dos seus peinCÍ>pios e

dignidade dos seu.s sentimentos, o

jnlgamento de quem maiô Lp.m I..ra

balharlo, mais tem produzido e

melhor tem clIl1lfJl'iclll.
Se o Sr. Depul.ado Konder Reis

com OE seus l:slilizar.los disCllrsos

estilo, tlll(' T111lltas \ !�:;l'� torlura a

forma, lllU'; onde t;'Jh"a a SiJ1ce-ri-! ESCRITóRIO ��ILlARIO A. L.

9

�
dade. que lell' ;l P'O� ','tia como )

. Sncarrega-se, mediante eomiss5.o.
gUla. j-r.'npra e venda de imóveis.
Em o q1l(' :in::.l ;� di1.a. I Rua Deodoro 35. "!. ,_ __ f�C�;::l;-'--t

Camh",., Gravatul Pif�ttn·
< Meia; d••1mdhores. 'pe!:». mt:

\ non-" orec08 86 o. CAS.\iMJ�
(ELANEA - Rl1aC. Ma'f" lll'imam

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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! I�· , � I
I Transportes Aéreos Limitada I

_ ...,._ _.- _-- - .....!: 2as. 4as. e 6as: í Rio - Santos - Paranaguá _. Curitiba I
RADIOTERAPI � ,� - Joinvile - Fiorumopoii« Lajes e P. Alegre. �IA 3as. ,5as. e sábados: P.· Alegre -- ;_'cijes -- Florianópolis

RA I0.5 X �
Joinvtle -- Curitiba -- Pa�anaguá -- Santos e Rio.

,�[).R. ANTôNIO MODESTO � Opera com Aviões Douglas DC3 de 21 lagares.
�

Atende, diàriamente, no Hospital de Caridade ;a Agentes: Fiuza Lima & Ir,mãos I
..................................................................................................._ - - -.-� �

Rua Conseiiieiro Mafra, 35 - Telefone 1565 ,i •
.-<�).-.<�)..-.c:��)._.<�)._.<�>.-.<�

Especialista
Médico - Efetivo do Hospital de

Caridade'
OUVIDOS - NARIZ e GAR·

M-Il S·
GANTA

I OU ImOnn I
Tratamento e Operações

U Itesídência: Felipe Schmidt, 99

Pereira Telefone: 1.560
Consultas: Pela manhã no Hospital
Á tarde: Rua Visconde de Ouro F'lorianópolis - nesta redação ou Escritório I. de A L. AI1:es

Preto n. 2. Barreiros - com o proprietário Mathias Iha.

Horário: Das 14 ás 17 horas. Blumenao - com o sr, Christiano Knoll, no Hotel Cruzeiro.

--�. LINS NEVES
Consultas: ÁS 11,30 horas e à taro

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

Hospital de Cari<1ad�
.

. Hesidência: Rua Vidal Ramos n.

;..LINICA DE SENHORAS _ CI-
65 - Telefone 1.422.

RURGIA PARTOS

("ormado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina da Universidade RECE�EU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA-

do Brasil)
"

ClONA I
.

MédIco por concurso da Asslstên· S E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
ela a PSIC�eaJ;:al do Distr1to

•

MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUP1!.S FEITAS
�-Interno C� Hospital Pstquíâ- I PARA HOMENS
trtco e Manicômio, Judiciário ! ARMARINHO EM GERAL - CAPAS CAMISAS GRAVA-da Capital Fetleral I

• - "

Ex·lnterno da Santa Casa de Mi·
.

TAS PIJAMAS CHAPEUS ETC.
serlcórdla do Rio de Janeiro I oI II

' , 'J

N:;;;1;�7:�:d���lo::::a DuO .pelo menor preço da praça
�ar:�:dt�;la�5 ': l:lV:::asde

oar-

t Faça uma visita à nossa Ca�a e 'verifique
���I�rI����e� gg:: I nossos preços e artigos

.���C2..�mmmm..�..RB��........I....mB..aa�=aEa....�àm..�mz..EZmaBe��==��..BZ=-..mm..=m..��RB��.��·gi.....�mm.CBHE*&DR..���....mj=-am�mm�

r .. IAlvaro de Carvalho
Doenças de Crianças

Consultorio: RUa Tenente

Uvelra, 29
Horário de consultas: 9 ás 11
ti. •
Sábados: 14 ás 17 hs.

r.

Clinica Cirúrgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
08 Serviços dos Professores Bene
icto Montenegro e Piragihe No

gueira (São Paulo)
Consultas: Das 14 ás 17 horas

'RuI! Fernando l\fachado, 10

iagnóstico, controle oe tratamento I
rpecializado da gravidês, Distur-
1011 da adolescência e da menopau

I. Pertubações menstruais, i 1(1,\.

iaçôes e tumores do aparelho geuí
ti feminino.

'perações do utero, ovários, trem
fIS, apendice, hérnias, varizes, etc.

irurgia plástica do períneo (ru

oras)
SSISTENCIA AO PARTO E Ot"E-

RAÇõES GBST:gTR!CAS
ioenças glandulares, tiroide, ová

tOS, hipopise, etc.)
'tsturbios nervosos -- Esterilidade
- Regimes.
onsultório R. João Pinto, 7 - Tel,
,.t�1
Besíd, R. 7 de Setembro - Edít,
ru.l e Souza - Tel, 846.

-: .

.;" . � ..

)�, J?PJ.:YD�RO .,

ERNANI DE' S
. ;', ';,�:o'.\� o.) rHIAGO . :; :'.. .

Médieo e parleip..
ic 'Ho'spital dé Carldade de Flo

rianópô1k "Assistente da
. Maternidade .

�oenças dos· órgãos internos, �s.Je-1
eíalmente do coração e vasos
ioencas da tiroide e demais gían-

dulas internas
!ltnlea e cirurgia de senhoril"

-II Partos -,

lSIOTERAPIA - ELECTROCAR·
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BAS4
fORARlO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 às 19 ho-
·as.

CONSULTóRIO: .

Rua Vitor Meireles D. 18
Fone manual 1.702.

RESIDENCIA:
Avenida Trompowski 82

Fone manual 766

Dr. Mário WendltaQtli
"'Inica médica de adulto. e cria_.

lonsultório - Rua João Pinto, 16
Telef. M. 769

, Consulta da. 4 {lO 6 horu
r!elldência: Felipe Schmidt .. ...

Telef. tUa

Dr. Guerreiro da
FODs,eca

CATALOGO DE MOEDAS DO

Especializada em artigos para' Já se enc�!�:� venda com

homens todos os preços de moedas de

Ouro, Prata, Níquel e Bronze.

Preço 20,00 em todas as livra
rias da cidade.
Pelo correio Cr$ 25,00.

VENDE-SE por motivo de mudança
'. Grande área de terreno ià' cultivada
(Distante cerca Íle seis quilometras da capital-Bairro-Barreiros .

Area de .142 metros de frente por l850 de fundos, incluindo
{ 6 casas de madeira e uma de material.

TRATAR:

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

RADIO TUOA' ZVO 9'
DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Senho

ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 - Telefone 1.307 1530 kilooielos ondas médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

•.. reune som ... acabamento ••

solidez••. no piano pel']'eito!
Além de VâM.OS modêlos para
pronta entrega ... êste maraVi
lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano de

pagamento a longo prazo!

Schwartzmann
REPRESENTANTE

• .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. _1

Clínica Médiea e Cirúrgiea 40

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 - Eletrocardiografia
Praça Pereira e Oliveira (atráz do

Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.
Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6

__ Fone 841. FLORlAN([)POLIS

/'

para Santa

KNOT
Catarina

S/A

Dr. Roldão CODI....
CIRURGIA GERAI, -- ALTA CI·
llURGA -r- MOI.1!:STIAS DE S�

NHORAS - PARTOS- "-
Formado pela Faculdade de Medi·

cina da Universidade de SAo Paulo.
onde foi assistente por vários anOl! do

Serviço Cirúrgico do Prof. A1lpio
Corrêia Neto

Cirurgia do estõmago c via. circula·
re., intestinos delgado e gro.oo. tirol·
de, rins, próstata, bexiga, utero,

e.'ri08 e trompaa, Varicocele. hidro

ceie, varizes e hernas,
Con.ultas: Das 3 4. 5 boraa, , rua

Felipe Schrnidt, 21 (alto. da Ca..
Paraiso), Telef. 1.598

Itc.idi!Bcia: Rua Esteve. Jllnior. 110,
Telef. M. 764

°
Dr. '••10 Foat..

Clinico e operador
�...ult6rio: Rua Vitor Meirela, •••

Telefone: 1.405
c.m.ulta. da. 10 ás 12 e da. 14 I.
U hrl. Residência: Rua Bl_,

22. - Telefone: 1.620 f

roMPAN�� [dl
� ACCIDENTES,. QO

-

S€oe SOCIAL: -,

POrR.TO ALEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N." 63 1.0' ANDAR

Cx. 134 _ TeI. KNOT
Florianôpatie

Aviso aos

leitores
PRC-3 - RÁDIO GUANA

BARA, do Rio de Janeiro -

1.360 quilociclos, oferece valio
SQ prêmio a quem lhe remeter ao

história, a notícia ou o rato
mais original e curioso, observa
do nesta região. 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° ándar - Ria
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 ao

quem fôr contemplado.
".copacabana Clube" - de.

Sep.-uJ]da à sexta-feira, das l·i,O'.1
às -15,30 horas; e aos sábados,
das 13,30 às 15 horas.
Diretor do 'programa: Carlos'

Pallut.
.

....

• •••• lO • _ ..

DR. FRANCISCO CAMARA
NETO'

Advogadc
Escritório: Rua Felipe Schimidt
21 (sobrado)" (Alto da casa "O
Paraiso")
Res:i:dencia: Rua Alvaro de car
valho, 36

Florianópolis
.. ..

. SENHORITA! .

A uitim« c;e�ção em
. reíri

'garante é o Guaraná KNOT
EM GARR:4FAS GRANDES

Preferindo-o está
acompanhando a moâe:

Fabrlca.:.'\t& • di!'JItribuidarea doe afameda" con

flllcçSo. -DISTINT4" • RIVET. Poe.ue em rran.

Ide 8ortlm&nt� d. ::ollemhalf. rillcadc:a: k:lrilt\l!';
bana o bQ:l'Qtoll.a olgodõe., moiMnll 4< Ci't'iC:n:1wnte: ,�

pall',! a1f�iat608. que H'lc",b. óhlfltcHlênta c:1ag

I�!i;'UIIII. CorroaroiUiI\tllie d� !rl;'t&U,'iO:f no r.'jU'l1tldo d� lhe Ta.,." �êm "'[1;"-'(

..

'

Flcu.·h.l'lnél1J�!!II! _, FILIAiS elO '8Ium.-:l5:nau t.;t L01",El
�"'IIIIZ�::.m:I;;::::;.;a!RaIl!__II3IIiI!IIlII_1!II !W - #WfuW*&G_'Mi. "...,..,'P�i'Dm'fP!'I�PNi!liiliS:miICzw.Zi:lI!II......iZl;iIIlIIIIl!TBa:lillIIl:II..IIZlII_l:t1!l'.lltf4*9..m:w__@_a__;!Mt"'1!F""fW'"'fMa ew!� .....àÍL�.;;.;.:i;;iihJ&iW;:�

Dr. M. S. Ca....la.tI
oC!inica exclusivamente de enanÇU

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone H.- 733

CAIXA POSTAL. 683 • TELEFONE 6640 - niEGRAMAS: .PROTECTORA·

Agencia Geral para Slit Catarina
I IJua Felipe Schmidt, '22 - Sob.
Caixa Postal. 69 - Tel. "Prateetere" - FLORIANOPOLIS

-----

LIVRARIA ROSA
(RUA DEOD()RO,

-

N. 33)
ACEITA ENCOMENDAS

DE SERVICO'S TIPOGRAFICOS
, "'"

APRESENTAÇÃO IMPECÁVEL ENTREGA·
RAPIDA'

LOJA OIS CftSEMIRftS
DR. A. SANTAELA

.fdbi'ica�, Il iJaul "lA CAPITAL'" "hamo (�-ct(lll\'�aO .doa
o;ri�itOl fU'tt: 8 dç �E0it'iIO!l8llm 1!IH.uUl �Clmpl'�llI. MATRiZ SI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FERIDAS, REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira
I M�lcQçéio auxiJier no trata:rnente

·Industria Comercio e Seguflos Inot S. a.f I'-co������u
, t INC�NDIOS E TRANSPORTES

Praça 15 de Novembro, 20'- 2.0 andar .

Cifras do Balanço de 1944

Caixa Postal 139 _ Telefone _ 1324
CAPITAL E RESERVAS Ccrr!Responsabildades 'I'

Receita Cr$
Ativo .....•.. •..... Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$
Responsabilidades .•....... Cr$

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,
Anísio Mas8orra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu •

• �si';;����or�O�,.=,V. S. viaja? Reside no Interior,�;p;;-t;����igo analfabeto� t.e�ando-o .. Ulli I .

v. S. viaja ?_ Reside, no Interior? Adquira um ·Catálogo de Moedas SRS PASSAGEIROS
IlUfl>O de arraneuzacão no Gl'u,,"o AntIgas do Brasi] e enriqueça depressa. .

.
.

Escolar São José, na .J!iscol!. tncus- Peça em qualquer livraria de Florianópo!is. Custo Cr$ 20,DO. Pelo PARA
trial de Flortenõpolíe ou na Cltte.l Correio Cr$ 25,00; pedidos a José Claudino da Nóbrega. Rua General ITAJAÍ - JOINVILE e CURITIBA

t. aI MetrvJ;lolitana. Bittencourt, �1, sob _ Florianópolis. Os novos MICRO-ONIBUS do Rápido Sul-Brasileiro ofe...

recém o máximo em '!
CONFORTO E PONTUALIDADE

Carros para 14 passageiros - Poltronas individuais Pulman
H O R A R [O S: '

Carro direto a Curitiba: parto 6 Hs.
Carro ide Fpolís. 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 L-ondrina, ven-

dendo-se ,passagens.'
.

Aceitam-se despacho de encomendas.
Agencia: Rua Deodoro, esquina da Tenente Sil.veira n? 29

I

rf11PE�1
' a '10tj='.,. fi
...� t, '

b ..·

c,
í. '·�(�W :'

I . �WETZEL INDUSTRIAL-JOINVltLE IMDrC(i rc.�· ,

TORNA A IOUPA BRANQUr.,,'I1.1',

1 t-

�
I

"

Industria· de Maquinas Agricolas
'Nardini Ltda.

A \maior e mais Dperfelcoada Fabrica' de

Maqui'nas Igricolas, Torno_s, Jeares e

Artigos de ,Cutelarias •

Fabrica em Americana - Estado de São Paulo

ll�ºpPQ8Qntan tQ8 º..x�1l_l8ivos papa
�'\"'" banta �atapina

o Estacrõ

End.' Tel. KNOT
r= lopia nópn i j8 ,--)a nta

Aceita-a6 r"presentnnte no intel'io r do Estado. Car'tas para
Co Ixo Postal 139 - F lcrionópolis

'Bom binóculo
Grande visia

-

assuntos:

LIVRARIA ROSA

"
,

Dr. Liudolfo 4.6.
Pereira

. AdVogado-C{lntabilisla
Cível -- Comercial

Con.tituiçõe. de lociedadel
e lerviçoa corebtol. em geral .

. �OrganizQçõel contabeil.
Regilltrol ti :marcai, di.pondo.
no Rio., de corre.pondente,
Elcritório: Rua Alvaro de

Carvalho J::I. 43.
Das 8 àl 12 hora••

.orelefone 1494

Visão maior e mais perfeíta
que a de um bom binóculo

alcança quem tem sólida
instrução.

Bona livros, sobre todo. OI .... ,�

80.900.6f){j,3e
5.978.401.755,97

67.053,245,30
142.176.603,80 .

98.687.816,30
76.736.401.306,20

",'.'

/

• QUER VESTIR-SE COM (ONFORTI E IlECiANCIA!
PROCURE A

alfaiataria· Mello
Rua Felippe Schmidt 48

Cirurgia-Clínica - Obstetrícia
Dr .. Antônio' Díb Mussi�
Médico efetivo do Hospital de Caridade

Serviço especializado em 'Doenças de Senhoras
, Modernos métodos de tratamento

Horários
Das 10 ás 12 horas e das 13,30 às 14,30 �ás

Consultório: Residência:
Rua Tiradentes. 9 Hotel La Porta

AÇOUGUES DO POVO, POPULAR E MODELO'
OS MELHORES ESTABELECIMENTOS NO G:ENERO
- HIGIENE ABSOLUTA - ARTIGOS DE PRIMEIRA

QUALIDADE
�
)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A segunda rodada
amanhã

Campeonato da Divisão Extra de Profissionais
estádio da_ F.C.D., delrcntandn-se Avaí e

o cõteffi dehoje pelo. Câmpeonalo de AmadorêS
"lantcuninha" .

o Olirnpico possivelmente apre,

sentará os seus "novos dcfensorcll'

Natalino e Motorsinho, devendo o

pr-imeiro aluar no centro da linha
média e o segundo como" insidel'

righe",
Nada conseguimos apurar quan

to a coustltuição das duas equipes
mas sabemos de f'on!e autorizada.

que
-

lodos os esforços serão dis

pendidos ainda hoje para que OS

quadros joguem completos.
P relirnlnarrnente jogarão as e

quipes de asph-antes das mesmos

clubes, com inicio às 13,30 horas.

O embate pr incipak es la marcada

para as 15 hs.

J -..__

otl•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

o Clube visitante "Hl1CeU o tro- ran. Após o jantar Joi-','1es o Iere

féu ''eNTÃO'', oferecido pelo sr, cida uma animada soirée.

José' Elias, -vela apertada conta- Todo o torneio desenvolveu-se

gern de 7 H' 5 jogos. cm ambiente de franca cord iali-

l!'oram observadas partidas bem dade e mutua oomprecnsão, o que

Interessantes, nas quais os adver- vale dizer' ler sido mais uma br i-

sár ios empregaram-se a Iundo �wntf) jornada e'JpoJ'livo�,soc,ial

'lJura conquistar, ponto a ponto, u neste auspicioso reatamento .de

vitória para as suas córcs. relações desportivas com o elegan-
Das ii' partidas jogadas o le clube de Cur-itiba.

Felicitamos o sr, João Flores pc-
Country Clube venceu 4 simples e ,..,._.__ .;,yy. _._ .

3 duplas, tendo o Lira 'I'enis Clu-

PR.E-SfDENCIA DA F. C. D. lhe
vencido 4 simples e

-

1 dupla.

. 1'�n?o o 'professor ,F�(t\'io Pert',:- ,Os nmcE!dore� do COUlltTY, nas

n Viajado para Araxá, c estand i II- simples, toram: Raul h ersen x

cencíado o vice-presidente da 1".! Arnaldo Mesquita Dor -1.-6-7.-5-7.

'C. D., sr. Orlando do f;carpel [:, as-, 5;
Henri'que Cardouc x Guerreiro

sumiu interinamente a presidanela da Fonseca pOI' ü.0-7-5; Aleixo

ela entidade o secretário da mes-] Kreuse x 'ValLer Wanderley 1)01'

[ma, sr. Manuel F'crreir'l de Melo. 6.2,6.3; e Arno [versel} x H. Beck

TOURINHO DEIXOU O BOCAIUVA por G.O·-CU; nas duplas: Arno

Em virtude de ter que .servi,r no Iversen e H.auJ. IVt'rsen x Guer!'ei

Departamento de Arbitras da F. c.1 1'0 (Ia Fonseca e Ca.l'Tnelo Prisco

:O" deixou, há dÚIS, a direção téc-! paI' 7.5-6.�; Aleixo Kreus'p e Hcn

nica do Bocaiuva I) sargento da Ae-! riquc Cardone x H. Reek e Arna1-

ronáutiea Munoel 'da Paixão '_rou-' do Mesquita por 6.3-8.6, e, .Epa- ao meio dia;

rinho.
\ I minond,as Ribeiro e Carlos Bol'- TORPFJDO f�SPEfL-\ REHABrLl-

- em J842, o General Luiz A1:
---------------, ges x \Valter Wanderley e "'\.Iva- 'IAR�SE VêS de Lima e Silva, Duque de Ca.

CAIU O RECüIliD MUNDIAL DE: ['O GOl1calves por 8.6-6.3. O valente 'utadnl' paranaE'nse An- xias, reuniu-se no Rio dos Peixes

ALEX JANY I Do Lira T,enis 'Clube venceram, tónio Cardoso, que Lodos conhe- com a coluna do Coronel Cid, a"-

De Tóqüio chegam telegramas: nas simples: José 8alltos x Alei- cem por Torpedo, está desejoso de sumindo o coman.do em o_per�1�:õcS
;anunciando o feito e:Xjraol'dinário' Xo Kreuse por 6.1�6A; Carmel{l cOllseglür uma grande rehabilita-

na 'Prov,jncia de Minas Gerais e se-

ô() nadador joponês Konoshin FU-: Priseo x Carlos BOl'g'es:pM 7.5- cão da derrota ,que sofreu em prin- guiu para São João d'EI-Rei;
lt'llhashi, batendo o record mundial: (LO; José Santos x Epaminondas �ipíos deste mês diante (lo g'aucl!o _ em 1865, na antiga Df!sicrro,
dos 4.00 metros, uad() livre, com o Ribeiro por 6.-1"'6.2, e, Wilson Huas Chimango. Assim é (f\le, tell- bo.ie Florianópolis, embarcou com

tempo de 4. minutos, 34 segundo$. Elias x H'enrique Carctolle por du recebido llm dt'safio do lut.ador destino ao leatro de luta5, na g!.�Ci"

(l seis déúimos. o record anterior
l 7.5-0.6-6.1; nas duplas vencelXlm: FmtaJesa, de São Frallcisoc, Tor-

l'a do Pal'aguai, o 250 Batalhiio de

pertencia ao francês Alex J-a-ny, José Santos e Wilson .ffili,as x Epa- vedo aceitou, rumando onLem mes- Voluntári-os da Pátria, 1ev:mu{) eDn ..

�om 4. mInutos, 35 segundos e dois minondas Ribeiro e Carlos B::>r- mo para aquela eidade. A luta {�m
sigo a Bandeirrleita e hord'ada .pe-

decimos. i g,es por 1),2-6..1-. referencia será realizada hoje. I II t
.

as !uu !cres ca an.nenses e que,

O A'I1LÉ'I'ICO REAL'I�ARÁ HOJE Conquanto todos hOl�\':ssem s� A:MANHÃ :EM CRf?,SClUMA .TOGA- ainoa hoje, é conservada carinho..

A ESPER.AlDA SOI>RÉE DANSANTE' esfor�ado,. convem sal:entar-�e, RA O FIGUEI.RE?liSJi_; sarnente na Prefeitura da C�pli:àl;
,

• • t como de jllstIç:,a, a atuaçao do JO-
-

86'" ..,
O Clube Atlético Catarmense, 1 nr'j EI', 'e t do- "eu ComI destino á ,cidaúe de Cres- -- em 1 ) I, os paraguaIOS a )a11-

d·
/ -

d
. vem vv 1 SO-11 l.lS qu" eu '

-

f' t d dOlluram a trincheira de Pasg[)-C�.
uma as maIOres expI'essoes o eS-t- 'd I "11' nLado COJlten ciuma, onde en.reutara, na ar e

-., • C1 o seu ex }ell le "

..

- t' d I ('
llorte catafmense, levará a efcd:),. d " 1 . l '-,'t, COI1"'-lg.em "'e ,pc' amanhã o quadr-o !oca� do Co- noa, )·e.lran O-�,e com a gnns \['OS

1 • • ..,

,3 h
,01 pe a � s 1 eI a ,v._. " I I

"

1 f' t ('
,

'J1OJe, 00111 mwlO as 21 O oras,: "1
_ • ,- e', " L" foi abatido me.rdário, campeão da Liga Ai é· c ançanc o ogue .cs a �ongreve;

lõ d CI"1.-. ,,� T" 1 ••0 no 1J1 nu li o se, ,.
l' Re'

-

M" g 11'\1 011t Ir! - em 1926, no Rio de Janeiro,
nos sa es o U!J.1e v ...e .11111'11'0, I I t d t üntag' m de lca. 811'-0 luell'a, se l e

E
• .

d
.. , I pe ,3 con un en e c . e

d 1""
• f I G J L S

.

(\

no strelto, a -anllnCl{l a sortce
06 d "et" fl dando fi li tarde

..

a delegaçuo o" igl1-e-ll'en- a ('ce\! o enera auro. eVe!'lan

d t 1· 'd f ' no ,segun O li ,J
"
'f. 1 j M"ll las 'd n

..

8 de
.ansan _e o ereCI a aos sel1S nume-

1 t t' , tln1a lTlag' se, cujo quaaro atllal',t comp e o, • u e1', 1 <Cl (} em - 3J:H a

• , ,I, na men e, llO .el'CellO,
.

, •

IN
b d 1863

�'osos assocIados e €xmas. tanll� I,' 'f" i t
� de e'üergl'a e segundo uma informação que .... 1'0- 4 ovem 1'0, ,e

-

,._ .

I'
,.

,

- I' llJ J'Ca l elTlons raçao
_

. Ad' N I T d
las.

. eombatividade ,quando derrotou cebemns de alto Jlaredro alV1-ne- n re 1 o - a ascl}

O He. Albe.rto FaJar!J(J, esforçado
-

-". 'á " 1 ma c c-ao ,ü<' p'O.
.

. -8 ,- -,--tétl
'

.. .

1 d
o i:luvers llO pI'.' a .' r a,,' .

aSA 'u a. n a1° mandatárIO do tnCC·.llr () 14°,
, t

" Use
iB. C., teve a gentileza de nos ('li-! ti � \". ,'1 '. 'fo"'a1J1

DJ<W.L\ R.TAMFNTO ng ARBJ1'HOS ,.
. J , .

. 't
., I -"os H.orl080S, oferee.i- "Tendo em visÚt o rcsu�tado, dos BERLIM, 29 (V. P.) - D'!s:lit·

:v�ar u,n:. convI e, pon:�? II, l�o�.sa: das medal.has pel,as muddnhas,
e.."umes a que �foI'am SUibmetidos" �hos _ jOl'nali�ticos pubJicado,s pela

dUlpOslÇao a m,esa n. 4.). Agraae- i cujo sorteio anLeriormenle feito; foram admitidos, no quadro de ár- Inl'prellSa OCIdental de Berhm rt

cendo, prometemps comparecer.
'

I foi ua seguinte ol'dem: DUPLAS
bit tos da 2a categoria os s1's. Otilio velam que as grandes fábricas de

DARÁ ]!"'.�M AS ESPECULAf)õE-8
I
- 1a - Sra. Dr. Bulcão Viana; Al�'e� e Dnl-cidio SilveIra, bem co- Leuna, na zona soviética de oeu

�'F�1I1 TORNO DO JOGAiQOR DE I 2a
- gra, �".rl1aldo Mesquita; aa

mo rat ifir.udas as inclusi'íf)s nos SI'S. pação, reiniciaraín a produf;ilo em

J!'O'l'EJ30L .'. . I � �ra. Dr" A�,�],ardo, Gome" -e lIa
A_cari Margarida e :\'ol'herto Ro- grande escala de gasolina sintHi- de Cordova

Rio, 29 (A. A.) - O -ylt,ular' da 1- Sra. Jose Jdlas.
. clrig-ll!'S, na mesma categOl'ifl, pe- ca, u que ocorre pela: primeirn v(:,z Duelos - Pirat1lrias - l,uhs

'pasta rio 1'1'a)3alho, atenaeDllo a.<l I Sf.l\'WLES - 'la - Sra. Alnn-
la� pro\'us [k Sl1 ficienCÍa a q ne se desde a terminação da guer':a. Continuação do espetaculal se-

desejo dos j.ornalistas acreditados rante Antão Bal'al,a; 2a - Sra.
submeteram".

Informou-se qne a média de ]l'V· dado:

�iunto ao seu galbinete, cOllced,rrá Carmelo Prisco; :3a - Sra. \Yàlter dUç'ão 111[,l1sal dessas fabrica0;: c _-le A GARRA DE FERRO

uma entrevista .sÔhre a regula- i Wanderley; lia - Sra. Comte. Al- ALDO FF.JiXA.NDES AprrARA K\i[ 15 milhõés de litros de gazolina.

mentaç:ão da pro.fissão de jngador I, yaro (+onçul;\('s; :)a - �['a. II. BHUHQUR

{le futebol. Corre também nas 1'0- I Bee-k: 6a - :-\ra. Dr. GlIerreiro da Paea a direção co per:'lio narIos O PRECEITO DO DIA

das e�J1orth"as do Rio que o tiru-I Fon�eef1,; 7a -- Srta. Elvira Si1v�l Renaux x Olímpico, pelo cedame SllHPLES E FÁCIl,

!lal' da referida pasta se clnginí no
I

e sa _ Sra..\. Accioli de Yas'('Ol1- da Lig'u Blunwl1anensp de Despor- Os meios de evitar a sifilis são

seu projeto. a regular' relação de, ce11os. (os, sol i('itou a entidade do Yalr elo muito simples, rápidos c pOllCO dis-
..

A���;Ji:5: ���J;'�i������;� 'J��'P,'Útl
�emprego entre clubes e jogadorE's, I Ao, yisitmllcs Ioi of,erecido" no Ilajaí à F. C. D., a rempi'sa de, um pendioso, O médico não lev,'rú A PERõLA.

proc.l1r�ndo' {llwnto pos�i veL ,por I domingo, um .janlar, ao (�ua� co�- ilrhi.Lro clesl;a capiLal. ,Atendrndo � mais de, quinze Ol1 vinte mimltos

um freIO nas especulaç',oes que se
-

parc('er,all1 alr,m elos Jogadm es! llC(l!rlo, a .13, C. n., dL�lgnOl1 o sr. ensinando_-Ihe, pràticamente, () que,

Yf'nl Fa7,enc!o em torno dos ful.ebo- que jomar8m 1)a['1 c no tornrir major Aldo _Fl2rnanrles, o qual de- fazer para evitar a doença,

lislas. Não avançara uma y irgula acompanhados de Sllas espôsus e YCr{l scgllir na tarce de hoje para ProC!-ure saber, de seu médi-
- Venclese 3 casas boas.

l'io]1r a" atl1ais leis -vig'entes para do presidente do clnbe, Dr. Bnl- a_O cicla(lc ele Brllsque, anele serei co, o que fazer para eyifar a Bem situadas, nesta capital.

d d· t 1 t' f 1 t' I 'f"l' SNES 'frClt,"[' 'Ol '0"]", �:;D',·qillva, nO 13!}.

-o Cs_pol'te l1:lc.iollUl. dio ViauQ e 'o 1r,e 01' (C ellJS, e ('luar a a PUl'l( a. SI 1 JS -

• I, .

•
� , - r -, • cU

News - Jornal

Preços: CrS 5,00 e 3,20
pas do General Caballos se rctiru- VJ'E r .• �

J{stú despei-tando grande i níc, LI L . ureanças maiores (te �

resse nas rodas esportivas ela ci- ram .rla Ilha e o General V,aughan1 anos poderão entrar na sessão' de

J "1·
,

L L as a entregou ao respectivo governa- -

Inade o pr,· la aD1IS 050 en I'C _" :J- toras,

eq uipcs do Ava! e do Paula Ra- c101' Frunçisco Antônio da VCig:>
,. . ..•...•••.•••••

_'.

1110S, II r-ealizar-se na tarde de Cabral da Camara, mais tarde (_it· ODEON, hoje ás S 110 4"

qnarta-f'eiru (f'cri ado est.adual) ,

neral e Visconde de Mirandela; :\'Iais uma notável npreseutaçâo

em di.,;'puta da la(:a "Anita Gari-
- cm 1826, a esquadra argel�tipa da gnll1de Companhia BIBI FER-

baldi".
comandada pelo Almirante Rt'o-wn REIHA com a peça em 3 áto,>_

'I'rat-:1.udo-se ele dois grandes 1'1- c a Divisão bt'asHeira do A!mirante SCA..1VIPOLO

do terá
Bocaiuva

lugar'

CINEMAS

no

RITZ, hoje ás 4,30 e 7,30 horas.

Charl-ie Chaplin - Car11Jos
MONSIEUR VERDOUX

COM: Martha Raye
um Ii lmc diferente e de a�\rad(J.

absoluto

No programa: 1) A Marcha da

Vida - Nacional. 2) Fox o\Ü'llluu

(Retalho)
De Dário Nieotlemi. Tradução c

Direção de BIBI FERRElHA.

Ação, Roma, Atualidade

Preços Cadeiras numeradas (.ri

:.!<i,oo locai:; av·ulsa Cr$ 15,00 e C�l

marotes Cr� 125,00'
-

Ccnsura até 14 anos.

Hoje ás I_! horas Colossal Mati

llée de Cia BIBI FERREIEA com

a peça em �1 Mos:
DIVORCIO

Clemense Dane. Tradução de I-�f

BI FEIlREIRA

PrL�OS: Cr$ 15,00. Creançu"
Estudantes Cr$ H),oo
LlVHE. Creanças maiores de

anos pocierãQ entrar.

fMPf:RIO, hoje ás 7,30 horas

EM CADA COR.AÇÃO UM PECAOO

COM: Ann Sherldan

Sbn�ltaneamente
............................

ROXY,.ás 4 e 7,30 horas

IMPEnIAL, 'ás 4 e 7,30 hora�

Programa Colosso

1) ,lornal da Téla - NaciOl!!lJ. Z}

Um filme eletrizante repleto do sell-

saçã.o e "suspense",
.

ENTRE HOMENS

COM: ,Tohnny Me Brow

Um dos mais sensacionais dl'U':,l:l

de l.JVeTrtnras 'maritimas

A GAIVOTA NEGRA

(Technicolor)
COM: .103n Fontaine Art�r(J

. Lirâ
..

e
-

06mplco,
Dando continuação ao Campeo

nato da Segunda Divisão (ama
dores), a F. C. D., fará realizar,
hoje a tarde, em seu estádio sita

á rua Bocaiuva o préslo n. 3 elo

certame, que terá como adversa

rios os times do Lira Teni s Clube

e do Clube Atlético e Recreativo

COM: Charles Quighley
8 e 9° Episódios
Preços: Cr� '1,20' e 3,20
Censura até 10 anos.

CASAS

30 DE JULHO

Direção de PEDRO PAULO MACHADO
. ,

'

Olímpico.
Ambas as equipes possuem cre

denciais para vencer, ludo depen
pendo ele como atuarem. Dentro

--------------------------------------------�-------------------------

iMOTOT-tSJNH.O E NA.'J'ALE'\O N°'T'ORNEIO. DE TENISüLl:MPJ,CO

Estamos seguramente informados

que o Clube Atlético Recreativo

Olimpíco, do Estreito, continuando
.a Dl;ocur,a de reforços para o seu

conjunto de amadores, acaba de

conseguir o concurso de dois' bons
elementos para as suas fileiras.

S5 o eles: Motorsính 0, que já de

fendeu as cores do Figueirense e

-da A. D. Colegial, e N"I alino, "pi
vot, do onze do Imprensa Oficial

V. C" campeão classista catarlncn

se. Provaveeneute Natalino c Mo

torzinho serão postos em ação
contra o Lira 'I'en is Clube no pré
lia de hoje em prosseguirnen!o rio

'Certame da divisão amadorista.

•

Graciosa Coumiri) Clube x Lira Tenis Clube

das suas reais possibilidades, Lira

e Olímpico apresentam perfeita
igualdade de forças e a vitór-ia

desta tarde será de grande impor
tância, -vlsto que 6 quadro perde
doe ficará de posse ela indesejável

Ias d nas ótimas aqulsíções.
AVAÍo X PArLA R_\iVIOS

Consoante estava anunciado, rea- sr. A. Accioli de Vasconcellos re

liznu-se nos dias 24 e 25 do C01'- senhora, os srs. Almirante Antão

rente, () torneio entre o Lira 'I'e- Barata c sra., dr. Abelardo Gomes

nis C'M.lue e o Graciosu Country e sra. sr'. José Elias e sra. e Com

Clube, de Curitiba. te . .1050 Batista Francisconi Ser-

Hoje no passado
A data; de hoje recorda-nos que:

- -ern 1009, uma lei de Filipe III

(II de port1.�.al),
declarou livres

o.
s

��ntios do -rasil;
- cm 177' a [lha de Santa Cats

rina foi .w'a�l1ada· pelos [I,par.húis,
como consequência do Tratado de

Santo Ildefonso (1-10-1777). A,: 11'(1':'

yai,; do ,,()c'�r citadino, enorme

ser:í q aJ'luencia de espetadores ao

es�adio da ['ua BOCa!ll\'a. pelo ql1e

é de se pr"é-\'''l' lima -boa rçnda.

Norton tl'avaram o comhate Il:lva!

de Lara-QlIilmes, em que os n:J\ ios

bl'a5ileiros perseguiram os de :eue

nos Aires, desde o -:;pmlnhecer �,té

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



OBSTA 'l,-. Sàbaclo 30 •• Ju1't1o ". -.9.9 7

DIA 30, SÁBADO NO URA TENIS CLUBE, GRANDIOSA SOIRtE 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 MORlTZ, A PARTIR DO DIA 20 - PREÇO DA MESA CR$ 30,00,

FLORIANóPOLIS.
DA SOIRÉE, ÀS

APRESENTAÇÃO
21,30 HORAS.

E MCHER

arvores frutiferas

NAVIO-MOTOR "ESTELA n

msxima rapidez e garantia para transporte de suas mercadoria,
Agentes em Florianópolis /CARLOS HOEPCKE S. A

II C A P I T A L A R II
Sociedade de sorteíos e seguros contra acidentes pessoais, conce

dendo mais outros beneficios de carater assistencial.
-

Representante em Florianópolis:
PEDRO NUNES

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr' 20,00 além dI! Jóia

Inicial de Cr$ Iu.oo apenas.
Participacio lI08 lacro"

Arvores Fru'tife�as enxertadas e plantas ornamentais na,

melhores qualidades oferece o grande Estaoeleeimento de
Flori e Pomicultura

MÁQUINAS DE ESCREVER
"H E R M E S"

Temos para pronta entrega todo os modêlos e tamanhos
de carro

Hermes BABY

Máquinas de somar "VICTOR" desde c-s 3.400,00
Agentes autorizados:

PEREIRA .OLIVEIRA & era.
Rua Arcipreste Paiva, 5 - Fone 1.358 - J[lorianópolis

'Contra o Eczemalide
Infantil .. Moderno reCllrso

da ciência!
V. rão precisa mais ver seu Il.htnho nãó é santidu e não mancha a roupa
sofrei' o rne ruriu tio oczem .tlde. Essa não sendo necessarto usar ai arturas.
Iorma íntantí! de eczema causa ao seu Belzema já aliviou alguns casos das
filho muito maior sofrimento que qU81- muís obstlnadas erur ções de .eczem -

quer outra doença. As coveiras cous- rides, em pouco tempo, As coceiras
taotes não deixam a criança dormir, cessaram com a spucacão dA Belzerna
causando uma inquietação que conduz e com a continuação do tratamento a

ao esgotamento nel"VOSO. Não é POSS]- pele tornou-se novamente limpa e per
vel impedi" que o seu filhinho cause .feita. se o seu filhinho está sofrendo
ulcerações na pele com as unhas, pois de eczematide infantil, dê-lhe imedia
êle não surorta a coceira e não se tamente o alivio de Belzema. Continue
pode impedi-lo de coçar continuamente a usar Belzema atf, a pele tornar-se limo
a pele irritada. Dai resulta a formação na e nova outra vez, Não encontrando
de cicatrizes que desfigurarão por tô- Belzerna em seu tornecenor mais próxí
da a vida a sua fisionomia. mo. queira escrever para Paul J, Chris
Belzema é uma forma de pomada não toph Co., C,I�n,t"1 n." {j�7.Rio de Janeiro.
gordurosa !lue penetra ràpidumente na

BELlEMApele da criança para combater a

dOo,ença na sua oríg=m. Faz cessar 8S co- .

c e
í

ra s , é invisível quando aplicada,
H. J. Cipper.
Corupá,
Mun. de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.

�eçam catalago gratuitamente.

, •
Produtos Veterinarios,

Departamento de Saúde Pubhca o INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis).
J

_
tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros

Mês de JuIh () --' PIfimoeS e Farmacêuticos, que está iniciando o lançamento de uma grande série
dêsses produtos.

Os primeíros já a venda, são:
SULFAG-Ub,NIDINA: Tubos de 10 e vidros de 100 comprimidos de

[\,60 g.
.

VACINA CONTRA MANQUElRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de
autorienção lOú cmã,

SORO ANTI-TETANICO: ampolas de 20 ema.

VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cmã e frascos

de 100 cm3. Muitas felicidades peJo Da.el••1II:
VACINA ANTI-RABICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cms e frascos

to de lI5eu filhinho 1
, de 100 cmê,

30 Sábado Farmácia Santo Agôstinho - Rua .Conselheíro �rafra
31 Domingo Farmácia-Santo Agostinho - H.U:i Conselheiro Mafra

O serviço noturno será efetuado pelas af'rmácias Santo' Antônio e

Noturna sítas ás ruas João Pinto e Trajano n. 17.
A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia

dêste Departamento.
Departamento de Saude Publica, 24 de junho de 1949.

LUIZ OSVALDO d'ACAMPOH.A - Farmacêutico-Fiscal

• vôos DiÁRiOS DIRETOS Á S.PAUlO E RIO • s VEZES POR SEMANA VIA JOINVILE
• VÔOS DiÁRIOS Á PORTO ALEGRE EXCETO' SERViÇO INDEPEN DENTE REGULAR DE
AOS DOMINGOS. CARGUEIROS.

HOTEL LA PORTA

DR.

A. DAMASCENO DA SILVA
ADVOGADO

<s
b

.

AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS
I
)

Praça 15 ?e Novembro, 22 - 2° anel.

(Edifício Pérola)

Fones: 1.324 e 1.388 IFlorianópolis - Santa Catarina
• I .

····················r···..··························�

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

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

do, entretanto, a qualquer p[dído dentro do prazo mínimo necessário
ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecldos com abso

'uta garantia de atividade máxima.
Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve

terinários de grande eficácia, como: 'I'ernertna (Buco-Vacína contra

diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Centra -

Souba Aviária, Vacina Contra a Peste Suina, etc. •..• •• . .•.•.....•.

Quaisquer consultas sôbre os mesmos, "bem como sõbre as doençae

dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa
nento de Veterinária.

Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten

derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não ee

contrados na localídade de residência do solicitante.

Guia do
,
.Paraná

ItUA. \'OLUNTARIOS -OA pATRIA N.- 66 ...... IWO..,.. ,

c ...::u, "O�T"'L.:.aJ· tELtFOl'E6lUll' lE1,.CG.lUJU.a. �ItQJEc'iQUloo

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

FLORIANOPOLIS

Publica relação dos comerciantes e Industriais com sem ende-

re�·os.
Cada guia e vendido aeomnanhado de um mapa rodovíãrío

Paraná e Santa Catarina.

Redação: Rua Prudente de Moraea. n. 626. _; Curitiba.

� . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

QUARTOS
Alugam-se quartos para ra..

pazes solteiros, à rua João Pín

to. 29, sobrado .

BOM 'NEGOCIO
))ara quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda

l.rta de 10'/. ao ano com recebimento de iuros mansa;•.

Informações ne$ta redaeia

.......... o"
.

Casa Recem
coustruída
DE S O c U P'A D A

RUA FELIPE lvEVES
6xl0 metros, toda.de

material.
TRATAR NESTA REDAÇÃO
•••• o 0 ••••••••••••••• 0 ..

EMPR];:SA SUL BRASILE�
DE ELETRICIDADE S. A.

- EMPRESUL-
Serviços de energia elétrica

em Joinvile, Jaraguá do Sul,
São Bento do Sul, Mafra, Ti
jucas, Rio Negro e Lapa.
Material elétrico para insta

lações - Motores - Dínamoa
- Bombas - Lustres - Fer..

roo de engomar - tampada!
-,- ventnadores - Serviço d�
instalações por pessoal técní
co especialisado.
Loja e critório á rua 15 de

Novembro, n. 449 Caixa Postal
n. 62 - End. tlegr. - "Empre
sul" Joinvile - Sta. Catarina
- Brasil.

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

I.i Datilógrafa i
diplomada I

I
I
.'
.. .

Oferece seus serviços.

A vista . e· a prazo ,

Enrolamento de motores, dínâmos e transformadores.

Instalação de luz e força.
Venda de motores, rádios e acessorios, outros aporelhos elé

tricos, artigos elétricos, etc.

Representações diveflsas.· com exclusividade dos insuperáveis
receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MER:CURY".

A ELÉTRO·�CNICA

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

Cartas a Maria Inês
Ferreira.

Caixa Postal 55.

Mas. Dio esque�.. que o meU,••

presente para o seu "'PIMPOLHO"
é ama caderneta do CRi:DlTQ
MUTUO PREDIAL.
. � . . . . . . .. . . . . . . .. .. . ..

CASAS E TERRENOS
Possue V. S. casas ou terrenos PIU'II

vender?
Náo encontra comprador?
Entregue ao Escrit6rio

A. L_ Alves.
Rua Deodoro 85.

Imobllilrlo

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

. ,. ..

Os motores JOHNSON Sea Horse

são construidos em fábrica moder

dernas em precisão e rapidez. Os

engenheiros ua Johnson são reputa
mente são utilizadas máquinas mo

na sob todos os pontos de vista e

dos como os melhores do ramo. Ois.

tribuidores: Comércio &: Transpor..
de tes C. Ramos S. A. - João Pinte,

I

• 0 0 •• ••••

Vende-se·
Uma casa residencial sítaã

rua Bocaiuva, nO 199.
Tratar na R. Cons. Mafra, nQ

33.
,......... . ,. ;

() VALE De ITAJ..U
Pro.,.re. •• A.1'1.eta

Pl'ogrel.o.
LIVRARIA 41, LlVRARl�'

ROSA
.

..

COMPRADORES PARA CASAS •
TERRENOS

o Escritório Imobiliário A. L. Al.,.".

sempre tem compradores para casa. 8

terrenos.

Rua Deodoro 9- I
• � ....

- I ,,;.,,'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



SERVIÇO' DE METE0- lftí vêm os Congressos da P�a·
. _ RO,WG1A, ,A VOZ OPER-\RIA, orgão �orr.l1-, sernbléias vermell�as em �Iin(ls,

Pr�vIsao do Tempo, ate 1-1 horas nista, de 15 de julho corrente, pU-I hia e Sa�ta Catarina.
do dia 30: blica a ordem de Prestes P!1''') .1 rca- Aproveitando-se de tais reua;

Tempo: Bom, com nebulosi-Iade ; Iização de Congressos Regiunai s - que, por certo, a politica
Ventos: Variáveis, modera-tos: pela Paz. deixará que se efetivem -- Pl'e,

--------------------------------:-l Temperaturas extremas de hoie ; E anunçia a realização cles"!1� :1.,- Conto na 3a págin
Florlan6poll't 30 de Julho de '949 Máxima 21,7 mínima l(i,7.

o sr. Heitor Liberalo . responde ao

sr. Konder -Reis
A' brilhante réplica do Dobre depuradO do p", S. D.

transcrevernos :

Senhor Presidente

Deputados:
Niio fura o elevado respeito e a

grande consideração que ,111111'0 pe
los meus nobres pares, certamente

deixaria passar sem reparo, as
'.

palavras do senhor Deputado Kon
der Reis, pronunciadas nesta Ca
sa, na sessão de 18 do I1H\� corron

te. É que, contrúrío a vaidade e a

retaliações pessoais, culluando a

modéstia, a mínha r-ducncâo não

rpermit�ria que me valesse desta

tribuna para ofender r()�se quem
fôsse, e muito menos um eolega ,

ausente.
NAo há; não existe, no "iscurso

que deu motivo á réplica do se

nhor Deputado Konder Heis, e is

t.o, por estarem já as obras 'Por
êle pleiteiadas em plena execução,
é que representou apenas urna

contestaoão ao projeto por PJe a

'Presentado, uma frase, uma pala
vra, um início siqucr, que podes
sem levar alguém a ver no que eu

disse ofensa, desrespeito, ou que
,]}1'a de educação parlamelll.ar.
Daqni, o não poder compree.n

df>I.' g. agressi\'ida;de eom que aÇ[uê-
1e ('o!ega, al1ós dois mês(�s, res-

I - "Lutarei 1)01' uma Constituí-'pondr.ll ao meu diseul'so, a ,acan-

(!O-lllp não só pessoalmente, ·como ção e por leis, que garantam a(lS

.:tos iln,tres e honrados 1ilemibro� catarinenses P, aos itajaienses 'Cru

{lo Diretório 1\1unicipak ele meu parlicul'ar.
1 - Respeito à liberdade e ao

pensamr,nto do ricladão.
2 - Elevaç'ão do nível (Ú� vida

das c la,sses proletári as.
3 -- Edl1caç[to e Saúde do .povo.
4 - Conslrucão de estrada de

tráfego permanente,
1 - 'proteç'1i.o à lavoura e à pe

cuária..

fi - Remodelação elo parque in

duslrial.
;\a parte referrnte à elevação do

nível de vida. das classes operárias,
dar aos trabalhadores de Hajaí:
a) .� ensino profissional com

pleto, cOÍll a construção da escola
técnica profissional.
b) - oportunidade de cada ope

rário construir sua casa própria,
através do sistema d'e financia
mento a longo prazo e construção
pelo Estado, nos moldes da fun

dação da Casa Popular.
c) -=- solu\lão do p.roblema do

abasteciment.o com a pr'oteção es

ladual às fontes de produção, is
to é, auxilio e proteção ao lavra

dor.

Em resposta a u III discurso pro
ú'erido, há .alguns dias, pelo depu
tado Konder Rel), da bancada urlc

nísta, o deputado Heitor Liheral.o,
ilustre representante do P. S. D.,
!proferiu, em sessão de 28 de cor

rente, da Assembléia Legislativa,
o brilhanle discurso qne a seguir

Scn hores

Partido.
E dêsde que ofensa não houve

da minha parte, os arrancos in·

.iustos do seu dis<curso ,provam es

tar o senhor Deputado Konde,·
Reis embníào de um m3lguante
complexo de fraqueza, rec'cioso de

que alS'uém possa vir a sobrepn
já-lo.
Quero !l!firmar. ent.rel anto.. se

nhor Presidente, neste plenúri o,
que o senhor Konder Reis ne;;f,a

Casa, me encontrará a seu lado,
cerrando fileiras, desde que, den

tro dos princípios do direito e da

justiça, {lrg'a .a sua voz pelo pro

S'resso de Itajaí e pe108 interês�es

'sagrados da sua gente. Mas tam
bém quero de�ar bem patenh�,
que o senhor Konder Reis me en

{lontrará nesta tribuna, como um

dos seu's mais ardorosos adversá

rios, quando quizer jogar com ês
ses s·agrados interêsses, com desí

gnios de pattidarismo ou de poli
ticagem.
,Por isso mesmo, 'desde que tc

,nho para mim que o disCllrso pro
nunciado velo Sr. Konder Hei., na

da mais representa qlle um chux

'rilho de saltos de mag'ía insuH.no

,sa e politiqueira, eu 1'h·e devolvo
,

,a "máscara" e 'a "roupagem" que

me qui� oferta.l', porque sendo a

"máscara" feita. pelo molde de um

rosto fino ·e a "roupagem" pph

medida de um corpinho delicado, ra vencer a fuga dos camponeses
não poder-iam [amais servir-me, para os centros urbanos. Esta Ju-
de modo nenhum, ! ga serú, em grande parte, evitada
Senhor Presidente Senhores com a liberdade e a proteção das

Deputados. i iudustrias agrícolas, como os en

I genhos 'de açucar, mandioca e ou

I tros, Em resumo, auxi úo "o:b todos
os pontos de vista ao homem do

campo.

No setor da educação, lutarei:

a) - Construção do Ginásio.

b) - Consüução ele Grupos Es
colares em Luiz Alves e Ilhota,

c) - Assistência ao professora
do ]'ura].

d) � nacionalização do sísf erna
de transferência e promoção da

classe prof'essoral.
e) - apauelhamento modema

dos Grupos Escolares, para edu

cação intelectuav e física dos alu-

o momento é propicio para um

contronto tlagraute fias promessas
feitas' durante o per-íodo agita.lu
da campanha eleitoral, de corno
foram, e por quem foram cunairí-
das �ssas mesmas promessas.
Em proclamação lida a 27 de

novembro de 1946, ao microfone
da Rádio Difusora de Itajaí, P03-
teriormente impressa em boletim,
p,rofusamellte distribuído, prome
teu o senhor Konder Reis ao elei
torado o seguinte:

,

QuanLo à soll1çãQ tio problema
de-proteção ao JayradOl" .cumpre
me anunciar - isto dizia, ainda,
o senhor Deputado K(}jlder Reis
na :5ua proelamação - ser minha

intenção pngnar pela pa:dronização
da pro(!uçâo agricola, bem como

melhorar as condições de vida, pa- I

NUNCR EXISTIU IGURL

nos.

Com relação aos problemas sa

nitários, envidareí todos so esf'ór

t ços para consegui I':
a) -- Assistência pre-nalal à

parturiente e à infüncia, para evi

tar a mortalidade infantil.

b) - Criação de postos de Saú

de - fixos e' itinerantes - para
combater as endemias e molésí ia

de caráí er sucial.

c) - Jtemodelação do Hospital
"Santa Beal riz " e, apressarnento
das obras do Asilo "Dom Boscu".
1\0 Capttulo dos transportes, iu

do Farei para que sejam constnd
das as cstradas \'itais ao nosso �1l]
nicípio:

a) - Itajaí - Luiz Alves.

b) -- Brilhante - E�trada Geral.

c) - Baú -'- Ilhota.

rI) - Armaçuo - Estrada Geral

e, I.ôdas as (lu[.ras vias de comuni

cação que o grau do nosso deseo
yo'ii"imenLo agrícola e industrial
torne indispensásel ao bem estar

e ao progr·e"so.
No primeiro ·caso, agindo direta

mente, nos demais, !.ra}Jalhando
indiretamente junto á. Prefeitlll'a.
Para terminar, serei: De1.1'c me

ajudando, como I'epresenlanle da

minha terra na Assembléia Legis
lati\'a, o m·ais intransigente de
fensor da liberdade da civiJiza

.;ão cl'isUl.. Batalharei pela aurora

Ccmclue na' 3a pag,

MINIS'])ÉiRI.:-\ DA AGRI.CULTURA

Com a novidade do suelto, assinado, o sr. Oswaldo R.. Ca
hr al, pelo Diário de ante-ontem, atirou-me os costumeir-os de
saforos. Com isso, mais uma vez, ainda uma vez, se confessa
í

udr Ieso. Xão logr-ando absolvição no veredito 1JOplllar, inútil
a revisão de processo, O remédio último é mesmo o perdão.

Em seu destampatório o sr. O. Cabral afirmou: "O que o

DÍI'e/Oi' da Penitenciária iâm.ais explicará é a intriga de que
se »oleu.smr« apossar-se do carqo que ocupa, criando .entre a

odministração do Estado e o Dr. Edelvilo de Al'au.Jo uma si
I nação tal que le1)01/. éste (J, se exonerar, para que êle 'flCi'{las
s. o cargo".

Está o sr. O. Cabi-a', redondamente enganado, Não Lenho"
na viria, episódios que jámais explicarei, como os [cm o se. p.
Cabral. O caso ela Pcnltcnoiár-ia, como verá, só me dignifi.ca.
Em guarda-ehefe daquele presídio o s r, Agenor Cardoso, já.
j'alecido.

Certo dia, ao chegar à Penitenciária, fui inrormado de
que o diretor, SI'. Edclvito Araújo, suspendêra �}Ol' 30 dias o

guarda-chefe, por que êstc se negara a cumprir as alterações
que, com o próprio 1)1111110, aquele fizera na escala dos servi

I:OS de vigilância. Como Sub-Diretor, eu, de véspera, como

sempre, deixara essa escala pronta e assinada, em modêlo im
presso. As atrihuicões aos vigí lantes, na minha escala, eram

as de praxe: o guarda-chefe super-intendendo a vigilãncí a: os

guardas-especiais chefiando as turmas: os guardas . comuns

executando as ordens; e os aspirantes auxiliando e aprenden
rio o sei-viço. O diretor, jtt inimizado com o guarda-chcf'e, com

a própria letra alter-ou a escala: 11m aspirante - o mais novo,
o menos exper-iente e o menos graduado dos funcionários -

roi designado para a d ireção f ta 'vigi�ln('ia e O guarda-chefe
mandado fazer as funções do aspir-ante. Estas íunções eram

as de vigilância noturna, externa, em um dos flancos do es

tahelccímenío. O guat-da-chcf'e - funcionário com mais de 1(}
anos de serviço e asmático - fez '-(:'1' ao diretor' que nenhum
mo!i\"o excepcional ditara essa desmol'alir,ante iu\'e)'.são de hie
I'[lrquüt e qlle a �lla saúde nüo l'esisliria a passar 11ma noite
de gal'{)a, [lo relr'n!o. POl' cansa disso e [I,pel'ar de, em sen

prontuário, t.er illlll11eras portal'Ías de elogio, baixadas peJo
m{'smo diretor. foi sll.spenso por trinta dias. Essa suspensão,
se em face da lei era i nsustentáyel, 'em 1'(I;['.e dos fatos Cl'a' odio
sa. Por todos os mc�ios c modos, uma e muitas 'vezes, dirda e

indiretamente, procurei Jazer com o d.ü'etor, me.u amigo e

meu padl"Ínho de casamento. desfizesse a suspensão arbitrária
e ilegal. Fir,-Ihe ver que o guarda-chefe, com um recurso si.m

pIes e sêco, anular. a parLaria. O sr. Edelvito, alguns dias de

pois, 'em ultil1wlll1.'7I. me1.ia-me nas pontas de um diJ.ema: ou

Clt, como seu amigo, ficava com êle, ou, como seu inimigo,_
ficava eom o funci-olJlitio susvens(),. Fiquei"com a minha cons

ciência, ao lado do funcionário perseguido, contra o diretor
violento e obitinado .0 erro. A escala de serviço. alterada com

a Ietr-a do diNlfor, es-taya em meu poder, que me fôr,a entregue
'].leIo gLlarda�che1'e. .Pediu-me êste que Iha' entregasse, para
com ela insLruir o seu l'eClll'SO e um requerimento de 'Ílliqué
rito. O diretor, de sua part.e, qupria que essa prova do seu

eJTO lhe fôsse entregue para ,ser desLruida, Fui suspenso, por
8 dias" porque não lhe saLi::;fiz aos desejo,s. E recolTi da sus·

,pensão que me impuzera, também arbitrária e contra a lei. O

inquérito requerido pelo .guarda-chefe foi feito. Dele se en-.

carregaram, 1)01' designaç�o do Intel'\'el1tor, os srs. Mário Cân
dido .d� Silva e dr. ALaliba Cabl'a1 �eves, sob a presidência do
dr. Leoherl.o Lea�, então COllsuJt.or 'jurídico do ,Estado. O dir·e
tOI' formulou contra o guarda-chef�, em quesitos, uma série
de acusações. E o inquérito, ('.0111 o depoimento de dezenas de

testemunhas, acarnaç;ôes, provas e defesas, tornou-se um pro
oesso volllmoso e completo. Como conclusão: tõdas, uma a

uma, das acus,ações do diI'etol' ao gnanla-chefe foram julgadas
improcedentes e () processo arquivado. A minha suspensã.o
{lain sem efeito. Igual sorte teve a do .guarda-.chefe. E, por
obra e graças dos seus próprios alo.s, ao diretor restou exone

rar-se. Onde, nisso tudo, um ato que me eles·abone? O sr. O.

Cabral .proüedería como eu procedi, ficando ao lado de uma

vitima? Faria os apêlos ,que eu fiz ao diretor? Para maiores

,(Jetalhes j'·ecomen{lo ao sr. O, Cabral o test.emunho, que lhe

ueve ser,'como a. mim é, insuspeit.o, do sr. Mário Cândido da

.silv'a ou, então, a leitura do 'processo.
Que noção tem o sr. O, ,Cabral de illtrig'as. Fatos compro

vadamente reais e verdadeiros? Intriga, no caso, intriga e ca

lúnia é a afirmativa do sr. O. Cahral. .Aliás a confissão. disso
está assinada: É rnnUa. pl'etensão 1Ji1STE INFA11'lE CALUNIA
DOR ... Dentro da análise gramat'ieaI desse trêcho, est.á essa

flOufissào. A.quele DÊSl'E, 'com a ..lssinaLura do sr, O. Cabral,
esclal'e.ce que o conceito não se l'eí'ere a mÍ1!J, mas a ·quem es-

Icre\'e e assin�.
F,r,end ex,plica essas

COi����� .

Dep(wtarnlento Nacional da P1'odu

ção Animal

DlvrSÃO DA DEFESA S.4i\'ITÁRIA
ANIMAL

JN&PLETORIA REGIONAL EM
FLORIANóPOLIS

·EDI1'AL DE CONCORRENCIA AD
MINISTRATIVA N. 1

Chama-se a atenção dos interes
sados para o Edital de Concorrên
cia Administrativa n. 1, publica
do no "O Estado", de' 28 de julho
do corrente ano, página aa., para
venda de 140 quilos de Glicerina,
marca "GLOBO" e de 856' idem,
marca "SANTA MAHÚ.".

,São José, 23 de julho de 19/19.

Jllrandyr C01'j'êa Sa.lles
Chefe da T. A.

PA R A f E R I DA S�
E C Z E MAS,
INFLAMAÇO_eS,
C ,O C E I R A 5,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.
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