
o ILUSTRE DEPUTADO ARMANDO CALIL, DA TRIBUNA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, PULVERIZOU, ONTEM, COM A SUA PALA
VRA CANDENTE, AS CALúNIAS TECIDAS PELOS SENSACíONALISTAS DA OPOSIÇÃO, EM TÕRNO DO CASO DA SUBVENÇÃO ,DESTINADA AO
HOSPITAL "BOIVí PASTOR", DE ARARANGUÁ. REVIDANDO O DISCURSO PROFERIDO NA VÉSPERA PELO DEPUTADO UDENISTA BARROS
LEMOS, O SR., ARMANDO CALn�, BRILHANTEMENTE, EXPÔS, COM DOCUMENTAÇÃO, A INCONSISTÊNCIA DAS ACUSAÇÕES FEITAS POR

AQUELE REPRESENTANTE DA OPOSIÇÃO. PUBLICAREMOS, AMANHÃ, NA íNTEGRA, O SUBSTANCIOSO DISCURSO DO DEPUTADO DO PSD.

O MAIS ANTIGO DlARIO DE SANTA CATARINA

'P!"()prl.,tár�o e D. Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA RAMOS
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES

AgradecilDento ao sr.�"

Governador do Estado
José Fonseca, foi para todos os Ita.iai

cnses motivo de grande júbilo,
não só pelo muito que ahrilhautou
as festividades em apreço, c )(f 'o

também pela alta demonstracão
EM EXER- que deu no tocante 3.0S beneficios
.oE SA:'-l'rA educacionais ministrudos a inf'an-

Recebeu o sr. Governador
Boabaid o seguinte oficio:
"Itajai, 27 de Junho de 1.9 i9."
EXiMO. :-:lN,R.

DR. ,TOSÉ BOABAID
DiD. GOVERNADOR

ClCTO DO E$-;TADO

C.-\'l:.·\R I NA.. cia que, ontem desamparada, terr.

FLOR L;\JNóPOLJS assegurado pela obra grandiosa do

A 'Comissão dos Festejos de COJt- Abrigo de Menores um futuro we
,PUS CHRISTT, abaixo assinada, lhe propor'cíonará os meios certos

vem respei íósamcn te á presença de subsistêncla.
de V. Excia., para agradecer-Ihe a 1 Aproveitando a oportunidade
obsequ iósa atençã� com q�ue se. di-· que se oferece a Comissão abaixo

.

gnou ordenar a vinda a esta cída-
" "da ·f. � \7 E

.

..
aSSIn" o. e1 ece a • XCI a.,

ele c!a excelente Banda MusIcal. do com os melhores agradecimentos
Abrigo ele Menores, dessa Capital, .,

d
-

.

- .

I
as sua sinceras sau .açces. .

corporaçao 'que tanto brilho veio
oferecer ás, imponentes festas do - (aa.) Pe. Vendclino Hobold

ínsqueclves dia 16' elo corrente. Paulo Bauer :

A presença da simpática Iilarrno- Juventino Linhares
nica inteligentemente organisada Adernar Garcia da Silva
e dirigida pelo aplaudido Maestro Arno Bauer."
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Para a Inauguração do GI !lPO za parte: .l,s 15 Horas - Ato Inau-
Escolar Euclides da Cunha", c po- gural do Grupo Escolar "Euclides
voado de Nerêu Ramos, 110 muníci- LIa Cunha". Hasteamento do Pavi,

pio de Jaraguá do Sul, que sr rea- Ihão Nacíona; pelo Sr. Governador
lizará no dia 7 do corrente mês, do Estado - Saudação à Bandeira
sob a prcsidencia de S, Excia. c sr. pela aluna Lilia Garcia, Discurso
Governador do Estado, dr. José: pelo Sr. dr, Priamo Ferrvira do

Boabaid, recebemos atencioso con-' Amaral, representando o povo de
vite do Departamento de E-inca- Nereu Ramos, Leitura da ata �nau

ção, desta capital, que, sel1�ll)lH- gural pela Diretoria do Grup') Es

zados, agradecemos. colar, Benzimento do prédio pEJO.
Para a solenidade da inJ.ugnfa- -Revmo. Vigário ela Paróquia. Entro- '"

ção foi elaborado o segui.p-te pro-' nização do) Crucifixo no gahinete'
grama: às 14 horas: Recepção de S, da diretora,

Elcia. o Sr. Governador do Esla- aa parte: Um sonho de criança·
do pelo povo de Nerêu Ram(;s· - C0111 a participaçã'O de todos os,

la parte: às 14,30 horas - (011- alunos do Gru1_)o EEscolar, focali-·
eenlração de cscolares no Grr�po zando U111 tema sobre o Natal, cou ..

Anote-se, pois, mais êsse episódio melancólico das ativi- Escolar "Euclides da Cunha" para densado em' nove cantos infantis,
dades oposicionistas em ,santa Catarina, que a palavra preci- tomar parte na reüepção. - Desfile assim denominados: Um sonho de'

Serão proibidos os sa e ,candente -ti!) nobre representante da maioria, sr. Arman· dos e:.colares em homenagem ao criança - Natal - Alegria traz 'O"

do Calil, desvendou exponelo à luz merediana da opinião públi- Sr, Governador do Estado , Natal - O tempo mais lindo - Ar-

eongressos de paz c'a todo o pOl'te da calúnia atrevida, Jorjada pelo facciosismo -., vore de Natal - Amanhã vere Pa-

Anunciou o "Diário da Noi- despeitado. QUd'·I.lbas d.e assal- pai Noel - Cada ano volta - Sj-
nos de Natal - Noite feliz

te" ter apurado em fontes -a'u- tantes no 'SPD'obatorizadas que o Ministro da """
. [i

' .. '.�
Jus t i ç a baixará instruções PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO Valencia, 1° (U. P) - Reco-
proibindo as atividades deno- meçaram as suas atividades
minadas �'Defesa da Paz e Cul� QUALIFICAÇÃO ELEITORAL gTUpOS qualificados pelas auto-
tura", por julga-las, confOlme SERXO ATENDIDOS TODOS QUANTOS DESEJAREM ridades-de bandidos, na zona de
teria sido apurado pela policia, SE QUALIFICAR, ELEITOR, NA SEDE DO PARTIl)O A lés te. Ontem, à noite, um gru-
um simples recurso do extinto RUA FEJ..IPE SCHM.IDT. po armado de metralhadora
Partido Comunista para a rea- HORÁRIO: DAS 10 ÀS 12 E, DAS 14 AS 17 HORAS. tentou deter um trem de carga,
lização do seu programa de agi- DIARIAMENTE. próximo de uma pequena al-

tações. Acrescentaram ainda as deia. Os bandidos fizeram si-
mesmas fontes que a proibição. nais com fogos de bengala e

corno jã se verific01.� 'em são Condecorado Fogem ma,·s de 2 com um tiro, para que o trem
Paulo, atingirá qualquer réU'

.

parasse, porém, o maquinista,
nião sob tal denominação, ain- LONDRES, 2 (UP) - O rei Jor- miei pD��oas ao dar-se conta do que se trata-
da que á frente dos mesmos €)S- ge 'C0nIeri-u 'à Ordenl do Serviço a.o .

' {j�lt , va, acelerou a marcha. A guar-
_ tejam .pessoas não -col'ihecidas capitão de corveta bl'itanica �Ame- GENEBRA, 2 (DP) Walter da-Civil que ia no trem trocou
cúmo adeptas do credo verIílé- thystà" 'ql'tC escapou audazn;el1�e Kotschning, delegado norte..;ameri- tirou com os· bandidos. O fo
lho bem àsstm Instruções espe- dos C,OllJtmistas, no rio Yàllgtzé. cano no Conselho Economico e So· guista ficou fetido nas mãos e

'cÍais serão transmitidas pelo Co-nsldel'à-se <rtIe 8 :condecorR�:ã'O ciaI da ONU, disse que todos (JS no rosto.
Ministro da Justiça aos poli:-- <lada aO tenente do navIo, John Si .. meses entram, sub-repticiamente, Na semana passada, vários
dais do Paraná, Minas, Bahia e, 11l01l1 J<erans, é extraordínriria por na Alemanha mais de 2.000 fUglU- automóveis foram detidos pe
outros estados/ no sentido de j dois motivos: 1. - Ê costume cano vos dos paiSes da Cortina de Ferro. los b'andidos durante a noite
serem sustacMs as realizações I

ferIr .soll1Bnte em tempos de g'uer- Kotscllilin� fez eSsa declara- :lo, 'ria estrada de Valencia e Bar�
dos Congressos de Paz pela Cul-. ra. 2 - 'ReC(uer-se, usualmente; respondendo � acusação do russo, celona. Os ocupantes dos car

tu!a, já programadas nas capi-; que transcorram 3 ou 4 lIle5�8 an- Anatole Rulagenov de que a O"ga- tos foram despojados do di

�als dos estados para primeiro tes de que se aprovem as reCOlliCn_, nização Internacional aúxilia t' 3cl:- nheiro e joiás, e os automó-
de 'agosto. ,dações para dar a condecoração. ministra "campos '.'de escravos". veis incendiados..

Violento ínC6ndio
DOS II. UU.
Gibboro, Nova Jersey, 1° (U.

P.) - Um violento incêndio
verificado nas gigantescas fá
bricas de tintas "John Lucas
Paínt Company'' produziu uma I

série de explosões que sacudi
ram tôda a região. 45 dos 800
bombeiros que acorreram ao

local do sinistro para dar com
bate ás chamas sofreram asfi
xia em consequência dos gases
desprendidos dos depósitos, de
nafta e laca. 35 dêles foram
conduzidos ao hospital. A poli
cia ordenou a evacuação dos

. residentes de 30 casas próxi
mas porém, depois de lutarem
.várias horas contra as chamas,
os bombeiros dominaram o fo
g_o e os habita�t�s da localidade I
tiveram permissao para regres-

.

saro Como aos sábados não há
expediente na fábrica, ali se
encontrava um pequeno grupo
de trabalhadores ao iniciar-se
o incêndio, o qual, segundo se

acredita, teve origem num tan
que,onde se armazena algodão

.. e pólvora. Os trabalhadores
não sofreram lesões.

Enviado de Israel
Da Argentina'
BUENOS AIRES 2 (UF') -_ Num

observado nessas ceri rnónías apre
sentou suas credencias Yaacov
'l'sur, primeiro enyiado extra-ordi
narlO e ministro plenlpotenciá
I'io do Estado de Israel ante o go
vern.o argentino.
O diplomata judaico veio do Ho

za Hotel até a Casa Rosada em caro

ruagem de gaI'a, escoltado pOI: um

es'quadrão de granadeiros. Milhares
:de istaeÜtas esp�lharam-se ao lon

go do percurso da Calle FlorÍr{a ii
Plaza de Maio, ])aar aplaudir o pri
meiro diplomata do novo. EsbJ,;..

o MOMENTO

Desfazendo calúnias
Da tribuna da Assembléia Legislativa, ontem, o ilustre

deputado Armando Calil, com tôdas as costumadas pompas
do seu verbo e com a farta documentação 'que colheu. a res

,pe.iLo, desfez .as infâmias que, com o propósito de soprar al

gum alento mais ao precár-io oposícionísmo daquele municí
pio do Sul, Tor-am tecidas em tórno de suposta retenção pro-
positada de uma subvenção federal que se destinára 03.0 Hospi

tal "Bom Pastor". Depois dessa réplica incisiva e brilhante, o

sr. Barros Lemos, representante udenista e autor de uma verf
são do pseudo escândalo levada ,a plenúrio do Legislativo, não
terá mais ambiente, no seu Mun icípio e na sua grei politica,
para as ousadas insinuações que quisera Iançar conti-a a ho

nestidade da adírnínístracão elo Estado e, especialmente, con

tra 8. Iízura do ilustre titular da pasta ela Justiça, Educação e

:::laúde.
O "grande escândalo" se reduziu às suas pro-porções exa

tos: um c-aso típico da inadvertência do udenismo , de .:\.1';).

ranguá, que pretendeu até envolver em manobra indecorosa
o Ministério de Educação e Saúde.

O dinheiro que se lh'stina ao Hospital "Bom Pastor" se

acha intací o, deposi lado desde janeiro elo corrente ano, 1JO

Banco Xaoiorial elo Comércio, à disposição. do TesOUÍ'O do Es

tado, e daquele depósito ninguém o retirou desde que o '\Il

nistérin da Educação e Saúde o enviou, pOI' inLerméelio daque
le Banco, ao Govúrno do Estado. O nobre deputado Armun
do Calil exibiu ii Casa, Datem, urnacarta da gerõncia elo Ban
co Nacional elo 'Comércio, nesta Capif.al, em que não se lê ou

tra coisa senão. aqui kJ que dissemos a,ll·{h�.
E M: ogovcrno estadual não tez chegar an de�tina[,íl'ío a

• impçrtánoía da aludida sulrvençãn federal Ioi porque, à es·

pers da doação do Hospital a� Estado, para cujo r-ccchimcn-
10 fora mesmo habilitado o Promotor Público de Araranguá,
nem sequer teve comunicação do Prefeitura ou de outrem
sobre a doação feita, em caráter intencionalmente sigiloso,
não ao Estado, mas ... ao Muníctpio.

Onde, portanto, da parte do Governo estadual, qualquer
ireegularídade nêsse caso, que tamanho sensacionalismo des
pertou nos arrais da oposição local?

Deveria o Govêrno do Estado comunicai' ao sr, lViínistro
da Educação e ,Saúde que o Hospital não se habililára reg'u
larrncnie a rccel1el' a subvenção, quando sempre -estivera
aguardando a doação combinada e desyiada - isto sim! - 'Para'

o Município, sem o conhecimento pI'évio ou posterior ela ,ad

ministração estaelual?
.certámente não, porque ,essa não. seda a maneira de dar

solução ao impasse, que não foi criado pe:.a administração
do Estado.

?-

Decísão da Justiça de São Paulo
relermada pelo Supremo

O Supremo 'I'r ibunak Federal, por unanimidade, deu provimento
ao recurso interposto pelo Procurador Geral do Estado de S, Paulo,
00 habeas-corpus concedido a um comunista, pela justiça local.

'

O agitador vermelho estava preso á ordem e a disposição do Mi
nist.ro da Juslíça e o Tribunal estadmÚ se julgara, apezar disso, com
potente para tomar conhecimento do ato do ministro.

Inauguração, DO dia 7 do corrente mês,
do Grupo Escolar «EucUdes da Cunha»,

DO W,QOi,cipio de Jaragná do Sul

Locutora - Terezinlla
- HINO NACIONAL.

Perf.oli

Construção da Aca
demia da Aviaçãol
WASHINGTON, 2 (UP) - ne

vela-se que o secretário de Defe

sa Loniz Johnson apresentou ao,

Congresso um plano para cons,tru-.

ção de uma academia de aviaçüo
no valor de 71 milhões de dólares"
semelhante á Escola Militnr de

West Point e da Academia N1"al!

de Anápolk'

4ga Kban não :des
erdoD seu filbo

'CANJ3JS (F'l�ariça), 2 (DiP) - o

faI11OS0 rajá Agahan, desmenti!� as

notióas de que havia de,e ..dado

seu filho Aly Khan, por causa da

-excessiva publicidade dada ao seu

casamento com Rita HaYWcwt!l.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR ANTôNIO MODESTO "

I
Opera com Aviões Douglas DC3 de 21 lagares. �

D:-;:���� I Ag:�t�O�:el!��Z!fT�i�� �le!o��!!S I
Doenças de Crianças �>41111><"_'()�)..-.<""'()""()�)'-'<)�)�"

Consultorio: RUa Tenente Fonseca
61Jveira, 29
Horário de consultas: 9 ás 11

118.
Sábados: 14 ás 17 hs.

DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Senho
ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 - Telefone 1.307

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

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

Hospital de Caridade I Residência: Rua Vidal Ramos n.

CLINICA DE SENHORâS _ CI-
65 - Telefone 1.422.

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle-.e tratamento

Npecializado da gravidês, Disrur
blOa da adolescência e da menopau

... Pertubações menstruais, i 1(l�·

mações e tumores do aparelho geni
tal feminino.

Operações do útero, ovários, trom
pu, apeudíce, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia· plástica do períneo (ru
tu.r#l..!l }
It.SSISTENCIA AO PARTO E Ot'E-

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová-

1"i04, hípopise, f ic.)
I>tsturbios [leryosos - Esterilidade
- Regimes.
l',o.nsultório R. João Pinto, 7 - Tcl.
11.461
Besíd. R. 7 de Setembro - Edit.

Cnu e Soma - Tel. 846.

LOJA OIS CaSEMIRftS
Especializada em artigos para

homens
.RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASENlIRAS NA
CIONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
MANTEM PERMANENTE ESTOQUE .DE ROUPAS FEITAS

,

PARA HOMENS
ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelO menor preço da praça
Faça uma .visita à Dossa Cas'a e verifique

nossos preços e artigos
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Dr. Milton Simone
Pereira

Clinica Cirurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
D08 Serviços dos Professores Bene

meto Montenegro e Piragihe No

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

RUla Fernando Machado, 10

DR. POLYDORO ERNANI DE S

THrAGO
Médico e parteira

Oe Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Doença� dos órgãos internos, es pe.1
eíalmente do coração, e vasos

Doenças da tiroide e demais glan
dulas internas

CliDiea e cirurgia de senhora.

-IPartos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR·
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
flORARIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 às 19 ho-
Iras.

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles n. 18

Fone manual 1.702
RESIDENCJ A:

Avenida Trompowskf tl2
Fone manual 761'1

Dr. Mário. "esA....
CHefca médica de adulto. r cri_
Oonsultório - Rua João Pinto; 16

Telef. M. 769
Consulta das � h 6 hora.

It,"ldência: Felipe Schmidt a. SI.
Te1ef. 81.

.

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.

VENDE-SE por motivo de mudança
�i Grande área de terreno ià cultivada
(Distante cerca de seis quiiometros da capiuú-Boirro-Barreiroe
A rea de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo

6 casas de madeira e uma de materuü.
,TRATAR:

Florianópolis - nesra redação ou Escritório 1. de A L. Alves
Barreiros - com o propríetárío Mathias Iha,

Blumenan - com o sr, Christiano Knoll, no Hotel Cruzeiro,

"

Ouçam âleriemen te, das 9' às 13 e das 17 às 22 horas

RADIO TUBA' ZYO 9�
1530 kilocieloe ondas médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

CUnica Médiea e Cirúrgica .0

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Cr,nçasAlta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

Vi�s 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 8 ás (I

__ Fone 841. PLORIAN0POLIS

Dr. Roldão Conslal
CIRURGIA \ GERAL -- ALTA CIo
RURGA - MOL:ltSTIAS DE SJt.

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi·

tina da Universídade de Slo Paulo,
onde foi assistente por vário. anol do
Serviço Cirúrgico do Prof. A1lpio

Corraa Neto
Clrurl!Ía do estómago e Tia. circula·
re., intestino. delgado e grOMO, tiro!·

de, rins, próstata, bexiga, utero,
ovários e trompas. Varícocele, hidro

ceie, varizes e berna•.
Consultas: Das 3 á. 5 horas, , rua

Felipe Schmidt, 21 (altoo d. Ca..
Paraiso). Telef. 1,598

Re.idéncia: Rua Esteves Junior, 170;
Telef. M. 764

--------

OOuvtlP>AN!Hl� o
�=- ÂCCIDEN"PES DO

S-EOE SOCIAL;

PO�TrO ALEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.o 68 . 1.° ANDAR

CAIXA POSTAL. 583 - TELEFONE 664Q • TELEGRAMAS: ,PROTECTORA.

Agencia Geral para 8t8. Catarina
Qua Felipe Schmidt. 22-Sob.

Caixa Postal, 69 • Tel. "P,otectora" - FLORIANOPOLIS

LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO,

-

N. 33)
ACEITA ENCOMENDAS

DE SERVICOS TIPOGRAFICOS
"'"

APRESENTAÇÃO IMPECÁVEL •• ENTREGA
RÁPIDADr. r••lo 'oa'"

Clinico e operador
!C.'IIoultório: Rua Vitor Meire1I1, 16.

Telefone: 1.405
Consulta0 das 10 às 12 e da. 14 AI
U brl. Resídêncía: Rua Blumenau,

22. - Telefone: 1.620

Dr. M. S. C.nlcutl
Clinica exclusivamente de criançaa

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 13a
-------_.,-

DR. A. SANTAELA
(pormado pela l"aculdade Naclo·
nal de Medicina da Universidade

do Brasil)
Médico por concurso da Asslstên·
ela a Psicopatas do Distrito

'Federal
h-Interno d, Hospital Pslquj{l·
trfco e Manicômio Judiciário

da Capital Peder81
h.-Interno da Santa Casa de Mi·
serlcórdla do Rio de Janeiro
CLtNICA M:tDICA - DOENÇAS

NERVOSAS
Oonsultnrlo: Edifício Am�l1a

IJeto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de oar

Talho. 70.
Das 15 t.s 18 horas

Telefone:
Co�sult6rlo - 1.208.
Residência - 1.305_

•. ,reune som ... acabamento •• ,

solidez .•. no piano perfeito r'

Além de vários mor'êlos para

pronta entrega ... êste maraVi

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

pagamento a longo prazo!

Sunwartzmann
REPRESENTANTE
pata Santa

KNOT
Catarina

S/A-
Cx. 134 - Tel; KNOT

Florianópolis

.... ",. .. .: ....

Aviso aos
Iettores
PRC-3 - RÁDIO GUANÀ

BARA, do Rio de Janeiró _-
1.360 quílocíclos, oferece valío
so prêmio a quem lhe remeter a.

I
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° andar - Ri�
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. &.

quem fôr contemplado.
"Copacabana Clube" - de::

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

Pallut.

........ ,- .• t ......•

..

DR. FRANCISCO
NETO

CAMARA

Advogado
Escritório: Rua Felipe Schimidt,
21 (sobrado) (Alto da casa "();'
Paraíso")
Residencía: Rua Alvaro de Car-·
valho, 36

Florianópolis

SENHORITA!,

A ultima creeçêo em refri

gerante é o Guaraná KNOT'
EM GARRAFAS GRANDES'

Preterindo-o está
a moda.acompanhando

. . . .
. ,._: ..

CATALOGO DE. MOEDAS DO,,;
BRASIL

Já se encontra a venda co�,

todos os preços de moedas d6'"

Ouro, Prata, Níquel e Bronze.

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

....... � ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE DOZE DE AGôSTO - PROGRAMA PARA O MÊS DE AGôSTO - DIA 7 - DOMINGUEIRA. DIA 13 - SARADO - GRANDE BAILE DE GALA,
COMEMORATIVO DO ANIVERSÁRIO DO CLUBE.DIA 14 _ VESPERAL INFANTiL. DIA 27 - SÁBADO - GRANDE SOIRÉE.

.

___.________

I
.

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

URATENIS CLUBE - DIA 6 - SÁBADO - ENCERRAMENTO DO CURSO ARTE CULINÁRIA, PROMOVIDO PELO "SENAC" - PARA ESSA FESTI
VIDADE OS CONVITES SERÃO DISTRIBUIDOS. PELA DIRECÃO DO "SENAC".

'DIAS 14 - DOMINGO - 21- DOMINGO - COCKTAIL DANÇANTE�- DAS 9,30 HORAS ÁS 13 HORAS .

.
DIA 27 SÁBADO - SURPRESA - A MAIOR DO ANO. '

·Vida
-= . .sa::;::::::____ _ . ,__ ,- __

De E. MOl\TEIRO para a ARG US
Chegamos, como bem o disse, alguém, de quem guardo as PR'."rvras,

; a uma verdadeira crise de valores. Crise de homens, que se afastam
.Laudo da verdade, da religião e das boas nor-mas sociais e h urnanas,
,(iue, Irem poderiamos classificál-os de partícípantes de uma huma ui
, dade desprovida de luzes. E por assim o pensamos ·e por que assim o

proclamamos, que também, Jazemos éco das pa'.avras de su.a �antidade
o Papa Pio Xl I que, em recente alocução ao mundo católico disse o se

guinte: �Abandonem a reserva e a semi-obscuridade da viela dornés-
· t.ica e desenvolvam uma vlgorosadcf'csa contra às inimlgns de Deus c da
Igrcja., Chegamos á hora em que é preciso tomar as diretrizes fortes

· e sensatas para uma caminhada vitor-iosa de nossos prlncipíos.' Ch e
,gamos ao momento preciso em que precisamos combater as forças do
mal espalhadas pelo mundo inteir-o e pai-ticularrnsnjs, precisamos

.. combatôt-as aqui em nosso BrasiL E como'! Gomo encaminhar nossos

passos? Fazendo o que o chefe Lia Igreja de Cristo clisse: "abandonem
.a semi-obscuridade em que vivem", isto é, nós mulheres, precisamos
.mos dedicar, -agura por deante, aos trnbalhos fóra do nossas Lides do
.mésticas. ,'\[(0, In\in�o nossos deveres maternais, não nos descuidando
-de nossas ubrigaç'ões conjugais e não resvalando para assuntos inade-
-quados á q uestão em que vamos nos dedicar.

Zelando, sim, por indo quanto interesse á -colaboraeão mutua en

ire o homem e a causa pela qual nos "amos colocar d� servir o. Pela
implantarão dos complementos indispensáveis a um bom \'iv�[', Dela

.. uifusão de normas bondosas de um conceito imutável e digno. procu
rando sómcnte fazer o bem, dando a todos indistintamente' 110\:[1'8"; ele
luz religiosa, social, espiritual e moral, disseminando a noção real

· uas ccisas imperiosas do momento, fazendo, eníírn que essa massa po
,JfLl'.1!' que invade nosso Brasil com arreganhas de matcrtaüsta incré
-us, se tJcLlcnham de nossa conduta, do nosso exemplo. �ó () exemplo
-vale. Só o exemp'o vale por Ludo de grande que sigu ificn
:teuClo nobre e valioso. A. A.

j\NIVERSARIOS:

SRA. LUCi ,MELO_

des e calçadas da cidade com (»

seu já sovado slogan: P.<\.Z,
etc.

Ora, todos nós queremos

pacificamente, (construir a

vida sob as doçuras da paz .

Não ha povo 110 mundo que rao

a queira e por ela não se bata,

No Brasil, por exemplo, temos

uma canção militar que diz: "A

PAZ AMAMOS CO;)I FEHVOR E A

GUEHRA Só NOS CAUSA DOR".

SIM,

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

t.

_5&'

Federacão Atlética - Catarinense
,

�e Estudantes-Convocação
De or-dem do Sr. Presidente, convoco os membros representantes

das associucões Atléticas Acadêmicas filiadas para as reuniões que ;e-
1'<.10 realizadas quarta e sexta Ieíra desta semana, com inicio as 19,30

horas, na biblioteca do Clube Doze de A,gosto, afim de serem tratados.
assuntos referentes á participação desta 'Entidade nos Jogos Universi

tários Extras da Bahia, a ser-em realizados de 1 a 7 ele setembro; pró
xirno em São Sal\'ador_

Elorianépo lis, 1° de agosto ele 1949.

Hélio Milton Pereira - Secretál'io

viver

nossa

lVIas nós e todo o

A efeméride de hoje assinala o

.anivcrsário natalício da exma. sra.

Ai. Luci Melo, digna espôsa dCI sr.

. .Heitor Melo, proprietário da "Al.,

Jaiataria Melo". Numerosos serão
- a srla. Lídia Espindola, fIlha

do sr. Raul Espindola. alto t'nncio
..os cumprimentos que a disünta na-

t 1" t . b / l' 1 t�.
nário da .firl11a� !lIa lburg & eia. de

, a IClan e 1 ece era, laje, pe o 1 an�- ltajai.
,,curso do seu aniversário, aos quals,

_ o interessante menino I1enri
.nós nos associamos,

que, filho do disUnto cas"!] tiege
. '" " " -. ,-...........

Costa e Henrique de Be.m, rcsiden�e
SRTA, AIDA MARIA

em Araranguá .

Faz anos, hoje, a distinta e gra-
"'ciosa senhorinha Alda Maria Macha-

- a graciosa Evangclia, flll13 do
sr . .João Kutzias, do cOU1érci� lO_
cal,

.do da Veiga, fino ornamento da

nossa vida social, filha do nosso

,.prezado conterrâneo dr. Afonso

Veiga, Chefe. da �ecção do FO',vwnto

Agricola, e tic sua digna conso! te d.
.América Machado da Veiga.

A gelltil aniversariante que (,(ill-

t� com um vasto circulo de anli

..guinhas, será, por certo. hoje, mui
,to cUl1lprimentad.J pclo feliz eveu

..to.

"_
"' .

MENINA MARILDA

a paz que

Para o lar do nosso prezado aln
O lar do nos;;o prezado ,amigo

"t40 Euclides Machado, sócio d&. Milrio Leal, residente em nOll� Rc-

mundo civilisado e cristão de:.pJa
mos é a paz com justiça e niiu a

paz da Russia, da Hungria, da Pc

lonia, da Checoeslovaquia e dos

'países dominados peja ditadura
vermelha,
Não queremos a PAZ CO:JICXrS

TAS, a paz sem .honr-a, sem l iocr.,
dade, sem direitos e que o P;':n,l
teria si os agentes do inrpcrralismo,
russo tivessem tomado,. pela trai

ção 'e com o auxilio cxtrnngclro,
o poder nacional.

Essa paz nós recusamos, purquc
ela não existe, na sua realidadc.

J. C.

importante Casa Perrone, e. de sua tiro, acha-se engalanado C00l1 o
digna e.sposa d. Clotilde P(,ITnne

naseimento de um l'obusto garoto
�:Machado, o dia de hoje e de fcs-

(1 e
.

I li , na pIa batismal, se ch�mará
'tas' e de mllital; alegrias, pois assi- N' ld

. .nala o 70 aniversario natallcio da
Iv·a o.

.interessante garota Marilda ,estrc

J:n1osa filhinha do distinto casal.

Marilcla, que jú freqn-enta u

.Jardim da Infancia, do Colégio
Coração de Jesus, 'será,- hO,jc. mlli,
to cumprimentada pelas suas inu

lueras amig'uinhas, orei'eeendo-Ihes
a tardinha, na re�irlência (10� seus

: 'pais, uma farta mesa de doce� [l-

110s e refrigel'antes.
A graciosa aniversariante,

110SS0S efusivos C'ump.ri1l1entos·

I
\

FAZEM ANOS, HOJE:
- .a Sl'·a. d. Renilda B'ranzoni Qli

veira, espôsa do si,. Jocelino Oli

veira, prospero industriádo.
- o :'r. Afonso Gclosa, comer

ciante CID Tubarão.
- a ',":l. "illya Lídia Eteldna fIe

OliveL· . .1 Si I "eira, g"l'n; lora ele>

ex-

Diamante de
408 quilajes
BELO HOHIZONTE, 2 (AG)

Telegrama de COI'omandel noticia
ter sido encontrado pelo g:u'im
peito Pedro Neco um carbonfllo
de 4.08 qui'.ates, o que vida colo
cá-lo em terceiro lugar, quanto
ao tamanho, em todo o 1I1I'ndo,
depois -do "Getulio Vargas" e do

"Darcl Vargas", respectivfln:>ellte
com 728 e ,160 quila·tes. A nc·tic,ia

Participação
Mário Leal e senhora participam

o seu con-
aos seus parentes e pessoas dr suas

relações c amizade, o nascimento
de seu filho NIVÂLDO.. . .

Moacir Iguaterni da Silveir-a
diretor do "Diário da Tarde".
- o SI'. Plácido AIHs, 'ofiei<ll Jlo

Registo Civil em Saco dos Limões.
- o [ovem Moaci r, filho no sr,

José Galiani, residente em Itujru.
- o sr. Darci Pereira .

N�\s,orMENT.Q.S :

MENINA reLEIA
Com o nascimento {le uma Jl!lda

menina que, na pia hatismal, rece

berá o no-me de Jeléia, acha-se em

festas o lar do nosso prezadn pa
triC'Ío dr. {bá (,�)iatacaz(�s dos Heis.
provecto advogado, e de Sl1::l espô-
5a d. Mafalda Goi:lfacazes dos Rds,
residente em Ibiramu.

MENINO NIVALDO

úS

Em poucos mi nu tiOS a nova recei ta
- Mendaco - começa a circular uo

sangue, aliviando os ace::;SOB e os ataql1�.s
da. asma ou bronquite. Eln pouco ternpo
é possíveJ dormir bem, respjl'a.ndo livrt"'· G

facilmente. Mendaca alivia-o, mesmo

que o mal' seja anti�ot porque dissolve e

remove o mucus que obstrúe as vias ref;

piratórjas, nlinando a sua energia, arrui
nando sua saúde, fnzendo-o sentir-se
prematururnente velho. Mendaco tem tido
tanto êxito que se oferece com a garantia.
de dar ao paciente respiração livre e fácil
rapidamente e completo' alívio do sofri
lllento da asma eru poucos dias. Peça.
Mendaco, hoje mesmo, em qualquer
farmácia. A nossa

. .,:::arantia é a. sua Inaior
proteção.

Menda�o A�'��mc;.m

A'Agonia
da sm'iJ
Aliviada em'Poucos Minutos

sr·

Bom Retiro, 28-7-49.

Divt)l'ciou-se a fUba
de RORsev�lt
PHOENIX 2 (UP) - A sra. Au

na Roosevelt Boettiger, de 42 a

nos de idade, fillla do extinto pre
sidcnte HooseveJt, obteve divórcio
ele sell espôso, jornalista � c"cri
tOI' John Bocttiger, de 49 ;llWS de

idade, alegando abandono como 5·
causa. {) processo foi mllib breve .

Pagamenfo
de Pecúlio
A Sociedade Beneficente dos

Su'b-T·enentes e Sarg'entos da Polí
cia Militar efetv.rou o pagamento
da importância de· Cr$ 7,400,00 á
viuva do ex-sargento reformado da
PoJí.cia Militar" Manoel. Laurinda
Leandro da .silva, que fez jÚs co

mo sua leg-ílima ·herdeira, de con

rOl 'midade eom os estatutos em vi
gOL'•.

r'Cvo] llcionou os comprador'2s
diamantes em Minas e no Rio

o PRECEITO DO DIA

o usó de capas de .borracha 6:;ye
reduzir-se &0 estritamente nec'"ssá
rio. Usarias durante muitas horas,
tornam-se prejudiciais a saudf' ,pois
a horracha, por não ser por0sa, ,1i

ficnlta a evaporação do suor'c as

sim contribui para o (',,':?e�siv)

aqueCilUl'nto, do corpço ,

Dispa a capa de borracha des.

de que não haja necessjdade n('

abrigar-se .(la chuya -' S�;ES

Homens Rejuvenescido!
porlrafamenloGlandular

• Freqüentes levantadas ou micções no

turnas, ardência, resíduos esbranquiçados
na urina, dôr na. base da espinha. dorsal.
na ingua, nas peruas, nervosismo, debi
lidade. perda de vigor, podem ser cau

sados por uma enfermidade na próstata .

Esta glândula é um dos mais importantes
órgãos masculinos. Para controlar êstes
transtôrnos e restaurar rapidamente a

aaúde e o vigor, Riga o novo tratamento
cientlfico chamado Rogena. Mesmo que
seu sofrimento seja antigo, garantimos
que Rogena o aliviará, revigorizando sua.

glândula proatâtica e fazendo com que
V. se sinta muitos anos mais jovem. Peça
Rogena em qualquer farmácia. NOBBa ga
rantia é a sua melhor proteção.

R-indicado no era

ogena tamento de nrosta-

tites, uretrites e cistites.

CINEMAS
RlTZ - As 5 'e 7,30 horas

NO LIMIAR DA GLORIA
com

Gingcr HOGEHS
David �IVEN

Burgess MEREDITH
No Programa:

1) - Noticias da Semana - Nac.

2) - Homenagem á George Jes
seI - Shorl.

Preços:
Cr$ 5,OU e 3,20
"LIVR.E" - Crianças maior?s de

anos poderão entrar as 5 horas·

ODEO� - A& 7,30 horas
MONSIEUR VERDOUX

eom

l\fartha HAYE
No Programa:

1) - Cinelandia Jornal - Nac.
2) - Fox Airplan Nc'ws - .\t!l.

alidades,
Preços:

Cr$ 5,00 e 3,20
"Imp. até 14 anos"

CINE IMPERIO
'As 7,30 horas

George RAFT
Jnne -HAVOC.

em .. _

DA INTI<IGAGARRASAS

do

.HOXY - As 7,30 horas
A PEROLA

com

Pedro AHMENDARIZ
Maria EJena MARQUES
No I'rograma:

1) A marcha da vida - Nac�"nal

2) - Metro.iornal - Atualidades

Preços:
Cr:i\ 5,00 e 3.20

"Imp. até 14 anos"
.,

_ ···1
IMPERIAL - As 7,30 hor':ls

EM CADA CORAÇÃO UM PECADO
com

Ann SHERIDAN
Robert GCl\Ii\nNGS
Hennld HEAGAN
No Programa:

1) - .10rnal da Téla - Nac.

2) - "Enric Madrigueira e sua

Orejuestra - Short.

Preços:
CrB 3,20 (Unico).
"Imp. até 14 anos"

Telegramas
rend !�s
Acham-se retidos, ]]OS Correí-

0,3 e 'I'clégratos, teJ.egeamas para:
Marlene Silva
Dr. Orcar Rubens Krueger
João Batuço Cunha

Astrogildo Soares de Carvalho

�rcilio Gonçalves
Ana, praça General Osorío
Mimi VerseI
Waldir Ricardo de Oliveira
Er-ica Becker
Waltlernar Queiroz
Dr. Nelson Ribeiro
Dr. Hpbell't Moritz
Vitorino Jensen

Ccnjeccdo
drl 6RAVAT4S

Aceitam-se encomendas para
qualquer quantidade

Rua Anita Gdi'ibõldi, 58
FLORIANÓPOliS
Santa Vatarina

Encontram-se atualmente em os.-).

em todos os recantos do munjo.

centenas de milhares. de Motores

de popa JOHNSON, proporcionando
aos seus pOSSUidores ano após 9.no,

um SERVIÇO SEGURO. Distribui

dores: Comércio & Transportes C.
Ramos S. A. - João Pinto, 9.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'I FERIDAS, REUMATISMO e

O Esta d 6 PLACAS SIFILI'l'ICAS

. Elixir de NogueiraI Medioação auxiliai' %\0 tratarnentt
d a .ifUía -

��",....................... - ..-_' ·""_"_"'_""_ w,.p�_·_._-..- -.,.,._...........__..._..�.....

) COMPANHIA"ALIANÇA DA BAHIA" ,

Industria de Maquinas
Nardini Ltda.

Agricolas
A maior e mais apertei coada Fabrica de

Maquinas Agricolas, Tornos, Teares e

Artigos d.e Cutelari,as
Fabrica em Americana - Estado de São Paulo

\
RQPPQsQn ta n tQ6 º.,X,�IIJsi-vos pô pa

(J� banta (gatapiT'la

Industria, Comercio e Seguros KDot S. O.
I

Praça 15 de Novembro, 20 - 2.0 andar

Caixa Postal 139 - Telefone -- 1324

End, Tel, KNOT
,SantaJ:_)()I) ia rvó PC) i j S

o TESOURO

V S
... '1 R

.,

J.Da instrução esta 110 aioanee
' f ,

.

de todos. Dá esse tesouro ao teU!. »vlaJa. eSlde no nter,or
smtgo analfabeto, levando-o a U1JI;\' V. S. viaja? Reside no Interior? Adquira um Catalogo de Moedas
curso de alrahetízaçêo no Grupo Antigas do Brasil e enriqueça depressa.
Escolar São José, na 1l)scola Indus- Peça em qualquer livraria de Florianópolis. Custo Cr$ 20,DO. Pelo
trial de P'Ior-tanopolts ou na Cate- Correio Cr$ 25,00; pedidos a José Claudino da Nóbrega. Rua General
dra. Metrll;J;)olitan&. Bittencourt, 91, sob - Florianópolis.

Aceita-se repres9ntnnte no interior do Estudo. Cartas poro
C.,ixo Potltnl 139 _. rl·r;�-,;::.""�l;,,

,Bom ., binóculo
1 Grande· vlsã.
l

\

assuntoa t

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - Florianópoli.

Dr. Liodolfo 4.0.
Pereira

AdvOflildo-Contabilista
Civel -- Comercial

.al. 1, Conllti�ui9Õe. de .ociadada.
'" a .erviço. corebto., em oera1.

, �OrgQnizaçõfl. contobei•.
Registro. e marca•. dil,pondo,
nG Rio, de corre.pondente.
E"critório: Rua Alvoro de

, Carvalho n. 43.
Do. 8 à_ 12 hora. I

!
Telefone 1494

Visão maior e mata perfeit.
que a de um bom binóculo:

alcança quem tem sólida
instrucão,

BooI livros, sobre todos OI'

. )

.

Fundada em 1870 - Séde: BAHI.bt
INC1!NDIOS E TRANSPORTES
Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS Cr$
Responsabíldades .,...... Cr$
Receita Cr$
Ativo........ Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$
Responsabilidades Cr$

Diretores:

80.!:IOO.601i,3e
5.978.401.755,97

67.053,245,30
142.176.603,80 ,

98.687.816,30
76.736.401.306,20

Dr. -PamphHo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,
Anísio Mas8orra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.
��-...-.....J...._-_-_':"'-"-"��w

Transportes Coletivos
SRS. PASSAGEIROS

PARA
.. ITAJAí - JOINVILE e CURITIBA

Os novos MICRO-ONIBúS do Rápido Sul-Brasileiro ore-
recem o máximo em

CONFORTO E PONTUALIDADE
Carros para 14 passageiros - Poltronas individuais Pulmam

.

. H.O.RARIOS: •

Carro direto a Curitiba: parto 6 Hs.
. Carro de Fpolis. a Joinvile nos dias úteis: Partida às 13

horas, podendo prosseguir de Joiriville 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 21)

�

QUER VESTlR·SE COM CONFORTe E ElEGAMCIÁ 1,
PROCURE A

Alfaiataria Mello
Ru� Felipo!" Srhmidt 48

'"

Cirurgia- Clínica - Obstetrícia
Dr. Antônio Dib Mússi
Médico efetivo do Hospital de, Caridade

-Servi ço especializado em Doen(as de Senhoras
Modernos métodos de tratamento

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

Consultório: Residência:
Rua Tiradentes. 9 Hote] La Porta

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

QUALIDADE

ESPECI llD D",'L

lA� WETZEL- INDUSTRIAL-JOINVILLE (Matcft( reg.
TORNA A ROUPA BRANQUJSSIMA
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e Força
·0
DE LUZ E FORÇA(Serviço da Agência A rgus) . .

d-

! - avisa que serão racionadas nos dias abaixo' relaciona os e no pe-
Olfato extranho, sem dúvida, o: r iodo das 17 às 21,30 horas, as seguintes zonas:

I' Redação e Oficinas à rua S8' rOdOVlarl3S,
·

João Pinto n. 5 DGUND.Ã-n:.nu

CURIOSID10f,S

.!:xprMItO 810 OlJtóvlo - � -

7 horll.8.
Auto-Vlaçlo ltaja! - ItajaJ - 1...

ru.
-

=-
�e.1tO Brul!Qu_ - .riiiIiqu -

18 boru. atrativas, para "perfurrnar-sc".
Expresso BrullQuen..e - NoYa Trate Existem nos Estados Unidos 657

- 16,30 hor....
AuU>-Vlaçl.o C&tarlnen..e - JoIJl...u. prol'essorcs de cursos matrimo-

- • hor... '..
I t'l

.

1 550 l'.Ãuto-Vlaçlo Catarln__ Ourit4ba ruais (IS 1'1 )UI( OS ern , CU p-

I- 'I ho..'"1ll.

\
gios e uni versielades. Todos êles

, ROOOl'iAria 8ul·BruU - � Ã1«cr_.
b

.. .

_ S horas. . ensinam os ons ,pl'll1Cl]JlOS, que
Rápido Sul-Braslleíra Jolnv!le - deverão contribuir para a feUci-

13 horas. •

Rápido Sul-Brasileira CUritiba - dade conjugal. Contudo, entre 19'15
6 horas.

TERCA.l'EIlU e 1948, verificaram-se em Iodo o i
AU'tO-Vlaçl.o CatarlneIIH - P6rt0.Ãl" país, cêrca ele um milhão e melo

III'" - 6 heras.
Auüo-Vl.aç§o CatarlnelH - Curitiba de d ivórnios e, segunrln os atuá-

- Â�t��JI�� Catarln_ .Jolant. rios, em cada três casamentos, ha-
, Rua Felipe de Oliveira, 21 -

_ • hora. verá um di vórcio. Igo andar
•

.Ãut'o.vlaçAo Catal'!n.enft Tubuto Por ocasião da morte de uma
Tel.: 2-9873 - São Paulo .- ii horas.

IExpresso Uo CrlJItóTI.O - LquD.a - das mais célebres sufragistas inglê- LínnaAS�INATURAS 7 �;�s. Glória __ Lar.m& _ TWI sas sra, Drummoud que por sua

I ;Na Capital _ 8% hor... combatividade foi proclamada "ge- ,.

Ano CI'· IJO 00 I tlXpreJlO Bruaquena - BruQu.e -

I." '''' ,

�Ilt
horu. nera'," pai' seus parttdúrios, recor-Semestre .. r ••••• Cr$ 45,00 _'·)to-Vlaçlo Itaja! - ltaJaJ - 11 Jlo.

dou-se episórii os do principio do I• Trimestre Cr$ 25,00 ra�ãpido Sul-Brasileira - Jolnvlle - século, época em que esta mulher,
,Mês ..........•.. Cr' 9,00 13 horas. .

d
.

I ,. .

IRápido Sul-Brasileira CUrltlba - nasci a para o cornunc o e a aC,lvI-Número avulso .. Cr$ O fio

16
h

No Interior
" oras.

QU.ARTA.� .elade pública, sustentava na Grã- I
Auto-Viação Catll!l'lnenllfl CurlUba Bretanha uma ardente luta a Ia-

Ano Cr$ 100,00 - A�t��f&�o C&tarlncn.H .Jolll!t1.lo \'01' elo voto remi nino. Numa reu-
Semestre Cr$ 80,00 - a horas. nião hnstll às sufragistas, um ilus,
Trimestre Cr$ 35,00 Auto·Viaç9.o CaUlorin�nll« IAcurut

dri d b t•

fi 30 h Ire advogado 10n rmo, e as an-
Número avulso .. I,r$ 0,60 ,-.

eras .

•

�
Rápido Sul-Brasileira Curitiba le irlade, Si e Edward Clark, se ex-Anúncio8�iante contráto. 16 h'ol'as.
Rápido Sul-Brasüetra Jolnvlle -Ill[','sson nos seguintes �(\l'mos con,Os orrgm....li, mesmo não 13 h

t; , oras.
S. CrI t va La _ Lro O que considerava 11l11a dosas-puhlicados. não serão

I
Expres!W ..o 6 o o - ff1IDa

dnolvidos.
7 horas. írosa ínovação : As mulheres s50 L1e-

lA
direção não se respon-

16E�::sSllO Brusquense - BruIlI,lU.
masiado cor rupl.ive is e cor ruptoras.,

....ut<>-ViaçAo laja1 - ltaja.! - li no-
_ Decididamente, "jovem", você

, sahillza pelos conceitos raso
. Expresso Brusquense NOT. 'l'ralto tem andado sernjne em mu il o másemitidos nos artigos __ 16.30 horas.

. ,

assinados. Rodovíâr ía sei Brasil - Po!»-'to

Al.ar*1
cnmpauhi as --, interr-ompeu a sra,

· � -:I hor:t.8.
QUINTA·FEIRA llJ'ummcnd, :\ asslsl,\ncia 111'OlTom· HORARtO

�.w_....-...._-•• "" ,.�",R_",,_,,"••,p!I,. Auto-V1açAo CatllI'lneD&t - POrto

111ell
!luma gargalhada c C['lem ]lri-.

S d 'S' b 'd "s "t e 1ft horasAlru�Vi<\Çtoh01'�tarlnen.w _ G'J!r!Uba meiro riu foi Sil' l!;ilwal'�l elarl;:. Partidas de BlumGnau: egun as a a " os u

\VI- !:3l\ca-O Ae're!::.. - 6 horail.
_ Dante Aliollieri o imorlal Doe- I Aos Sábados, às t e 16 horas:fUI U Aut<rVlaçAo Cat.llil"lneIlllla - JolnyUe

.

"" � ,

'Herário - C horall"
. Ia florentmo, contava noyc �:mos Partidas de Florianópolis: Sequndas à Sextas às 11 horas.

Segunda-feira _ .. :\ft�;;.�asç,o Cl!.tal'1ne_. - Tulbalrlo de lclacle, quando conheceu .sua ins-
A os Sàbados, ás 1 e 16 horas.

13 00 L· p"' _ Auto·Vlaç(lo Clltarlnen.H - Lquna l'iradora 'BcatI'lz Pol'linari, que-

,
- ales e 6 30 I -

O·PO 'S
-

Exil!'es:r�o CrlstoYllo _ L.� _ era um ano mai� velha do que ,\lc. AGENCIA EM FLORIAM L.
7 borã8. O g'o\'el'naeloI' chinrs Ki'en-leu!!
Emprêsa Glória -

Lalr1�-
• 1/1

.

�

• 7 1/2 horas.
" eletcs'lllYa qua'quer contacto com o

l!.�esso Brusquenee - 11(1
povo a tal ponto que mand'1'.'a1fl horas.

Áuto-Viaçl" ltaJilJ - tuja! - 1. ho-

DOMINGO
Se.:zta-feif'a Rápido Sul-Braslleira - CUritiba -

_ 13,00 - Lajes e Pôrto 6:;:..,;h::;o;:r.:;as:;,;._.... _

Diretor: RUBENS A. RAMOS
Proprietário e Dir.-Gerente

SIDNEI. NOCETi
Diretor de Redação:
GUSTAVO NEVES
Chefe de Paginação'

FRANCISCO LAMAf.QUE
Chefe de Impressão:

JOAQUIM CABRAL DA SILVA
Representante:
A. S. LARA

Rua Senador Dantas, 40 - 50
andar

c: TeI.: 22-5924 - Rio t'e Janeiro
RAUL CASAMA\'OR

'''''TAL''

Alegre
PANAIR - 10,40 - Norte

VARIG - 10,40 - Nort.e
PANAIR - 13,60 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

�orte

Terço.-feiN
8,00 - Joinville

.

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

� 'q!-\ 10,40 - Nor14l
GRUZFJRO 00 SUL - 13,00 -

'''TAL''

40rie
VARIG - i2.30 - Sul
·PANAIR - 13,50 - Sul'

Quarta-feirq
· "TAL" - 13,00 - Lajes e l'ôrto
.·�Alegre
}'ANAIR - 10,40 - Norte

· CRUZEIRO DO SUL - B.OO
""",arte

VARIG - 11,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Quinta-feira
�'''TAL'' - 8," - JoinviUe

CurlUIl. - Paranagoá
- Santos e Rio.

·\PANAIR - fO,40 - Norte
",PANAIR - 13,�0 - Sul
I'VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO 00 SUL· {B,n

"�orte
CRUZEIRO DO SUL -' 15.30 -

'!BuI

"TAL"

-.Aleg:re
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

1"'lJorte
PANAlR - 10,40 - Norte
VARIG - 11,40 -- Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Sábado I·

""TAL" - 8,00 - Joinville
Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO 00 SUL - 18.55

>-tiorte
Domingo

'PANAIR - fO,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - H,OO
4'.\1':Arfl !3,õG SUL

"limpar" as rl1as de ttll'l<\S as cria
turas humanas [) Iccllar as })')rlv.s
e janelas qnando lhe sucedia sair
do Sf'll palácio; mas que, em com-

'l'enSél,ção, fêz consLl'llir nos seus I �_:,_ ......... · . -

jardins uma ciel.ade al'Lifieial pn-

��;;�l� t���:nt�:�\Pe:ll��IO�u��c�:erc�� I I�O,'Dl�R'�jn JR�RJR r;r�JTO' n fi ,ftS:M'� A
corias, artifices, soldados, juizes i�

I
Iii .IU ,1-1 Hi�n.Ql! UH" � �A

alé laarões.
A maior drag-a do mundo foi

Iconstruida em 1930 na Alemanha e

entregue à E'r,anta por das repara- Ições da Peimeira Guerra Mundial;.
e que essa draga, montada s'ôlJr,�

\

pontões de 60 metros d.e compri
mento ·por 7 melros e 50 de largu ...

.

:r��r'.�'
_.-

ra c distantes um do outro mai� i
.

cip 2 metros, dispõe de nada me- -------------------------------

6�;a��d:f�e,b��ec�u��s 5g�d2�iI��\'�� C.!lrros para o IBnte·rl·or do �'Estado4ltO melros cubicos de terra ou II
lama por hora. O horário dos carros de que é agente, 'nesta capital, a conceituada
Em'Aymonl, na provinda espa- firma Fiuza Lima & Irmãos, é D seguinte:

nbola de Huel'.a, exis�e urp mOllU- EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente Brusque
menta a Diogo Rodl'igues Jués, que 'cf excessão de sábado
acompanhou. Cristovão Colombo na ExPRESSO BRUSQUENSE _ 2ft., 4ft. e 6ft• feiras
-SIJa primeira viagem à América e, Nova-Trento
de regresw à Rspan�u:t, inlroduziu E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS .......; SIl. e 6ft• feiras
ali o há,bito ele Iumãr. _

No mundo anLigo, certos 111g'ares
P d' d' t' t l't o obse'qul'o a'e p'J'eencIlel' o'. .. e Imos aos nossos IS ln os el ores,

solItános ou p.erIg-osos, tals com')
b

.

tA l' R daça-o afl'm de completarmos..
, ,coupon a alXO '" reme e- o a nossa e ,

desfiladeIros esca'l'pados, como o
t t C d t S 'aI. . quan o an es, o nosso a as 1'0 OCI .

de Tenaro, ou lago� lllsondá";l!l�, I Nome •. . . .. ...•.•• • ••••••_

como os de Averno, eram mos,ra-
Rua .' Est. Civil .. _ R. Nasc .

elos ao. povo CalDO prelensas pOl'-' Mãe . . . . . . .. ••...... ••••••.•••• . _ . .. . .........•••

tas do mferno.

'I
.

Os ventríloquos, ao contrário d:..\
PaI _. . .. .. .. ...

_ Emprego ou Cargo .,................ •.•••... . .....•••

crença geral, nao procluz,err: ne-
Cargo do Pai (mãe) .. •. > .

nhum som do /çntr.f', mas SlUl ela
Observo . .. •. ...• .........• •.•.... ..•.. . _

boca, conforme mUlta gente pcn ..

.. .. • .. .. • .. .. .. • tI ••.•• • .

sa; apenas o modificam pelos ml.ls-

cuIa;; da lal'inge e o \'éll do pala-

dos tácl aros: ,1S jovens tártaras I
uão dispensam no seu toucador o I
alho e a cebola, que esfregam no I
COI"po. q uanrlo se q.uerem tornar

Joinvlle

Se ricos quereis ficar
De modo tecil elegal
Ftzei hoje urn� inscrição
o Credito Mutuo Predia

rIU.

Rápldo Sul-Brasileira
13 horas.
Rápido Sul-Brasileira

6 horas.
Empresa Sul Oeste Ltda - Xa-pecõ - Ia

CUrItiba

- o horas .

8EXTA·FElRJ\.
RodoT!Arl. Sul Br;,s11 - Poiln"tci Ã1�

- II' h"ras.
.Ãuto·Vli\ção Catarlnen..

- J5,horas.
Jlutc\'Vla,Ao cat.vl:Ian.. "._, lotn..1b

- • borM.

, Auto.V!ação C�tar!nellH - t.aaum
'- 6.30 horas.
, Expres90 SAn Cr1stovAo -

_� -

't horaa.
Áuto-Vll1ÇAo ltajaj .- Itajai - li h�

ral.
.

Expresso BrtUlQuen"
18 horas.
Rápido Sul·Brasilelra

13 horas.
.

RápldQ Sul-Brasileira
6 horas.

CUirIUbI

JolnvUe

CUrltlba

SÁBAIX'
Auto-VIlI.çAo C4t.&rlneDM"': CUrlÚba

- I'i horas.
Rápido Sul-Brasileira

13 horas, ,

Rápido Sul-,Braslleira
6 horas.
- II horas.

.Ãuto·ViacAo Catarln-!!nse
.,- e horu.
Auto·Vlaçllo CatarlnenM

-- 6 horas.
.

EXl>rp.8so São Crlato'rlo - � -

7 hora,s.
ExpreSllo ar-.�lIQu-eIlP - BrwIqu. -

14 horas.
Áut('·Viação ltaja! - ItajLl - li )le.

as.
, EXprese>O Brugqu_ - Non Trento
,- 9.�O hOTe,lI.
Expresso Glória - LI!.«UruI - • 1/1

• 7 112 hor..

JolnvUe

CUritiba

Jotn'rtle.

Dr. CLAANO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Cr�m. _ cível

Constituição .\$ Sociedade.
N.i\TURALIZAÇÕEB

'l'i�u.lo:!l D.alarat61'io.

Dia 2 - 1a ZO:\iA - Pedra Grande e Rua Duarte Schutel.

Dia 3 - 2a ZONA - Saco dos Limões •

Dia 4 - ZONA - Servida pelos lransformadores situados na rua.

General Bitteneourt (pcr�o· do "SENAI") rua Major
Costa (esquina ruo Lajes) e cidade de Biguaçú.

Dia 5 - 4a ZONA � Servida pelos transformadores situados na

A\'. Mauro Ramos (proximo ao Largo General Osório c

rua Dr. Fer-reira Lima) e rua !...aura Caminha Meira .

Dia (i - 5a ZOl'íA - Coqnelros, São José e Palhoça.
Dia 7 - (ia ZONA - Estreito.

EXPRESSO BRUSQUENSE
D E

VECCHI & cn, LTA.
Blumenau à Ftorlanóno tis

VI � B"lFqV�
P Vice Versa

Rua Conselheiro Mafra n. 35 -- Fone 1565

AGÉNCIA EM BLUMENAU
Rua 15 de Novembro. -- (HoteL São José) -- Fone 1283

Aceitam-se encomendas

De acôrdo com a evoluç.i'w da terapêutica moderna. f01 ela
;-.._ Ibotada a fórmula de ASTHMAN cujos componentes foram ea

'tudados com meticuiosidade. Age modificando o terreno .,.

-equilibrando o sistema nervoso vegetativo_ ASTHMAN praDO;""
ciona ao paciente uma respiração livre e fácil. sendo d� ação.:
!imediata. ASTHMAN atua diretamente sõbre os bronquios,.'

, �luidificando o c�tal'ro endurecido. fazendo desaparecer a· opres
...ão, aliviando em poucos instantes; a mais penóSft falta de lU)
li! a sufocação. o- uSo de ASTHMAN não se limita somente :lO
acesso da Asma sendo também gJ:;l,.Il<le.m.ç_pte eficu nu tossClO,
,�rc.mqUite8 agudu 011 cr4J.llç�

16 horas
14 bOfas

16,30 horas

12,10 horas

Er.c!!'it6I'io a Re.ids 1. � \0
Ruo Thadsntf;lll 41_

�ONE .- 1468

Agradecerjamos, também, a gentileza de notícias de nascimentos.
casamentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas.

elar, sendo que a S1!a arte é Hío \'e_

Illla que é mencionada pelo profet"
lsaias.

�----..���--�--------..-- - � , .

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

FRAQUEZAS
-

EM GERAL
•

MóVEIS. LOUÇAS E MOEDAS ANTIGAS
Deseja comprar ou vender?

Cartas a José Claudino da Nóbrega.
São José - Ponto final do ônibus, - DISTRIBUIDOR DO .•.

Católogo de Moedas Antig?s do Brasil

Pelo correio Cr$ 25.00 }'1
,,-

.. ,;.,S,")

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Paula Ramos resolveu
considerando ser dos mais séries
de domingo, pelo campeenate da

travada

desistir' de enfrentar amanhã o

o seu cempromíssc cem

cidade .. Em vista disso,
Avaí e Bacaíuva,

Avaí em nrelie amistose;':
o Fígueírense no prelío

a peleja de amanhã será
entre

\!1I,
I
I,

Direção de PEDRO. PAULO MACHADO

o I'COMPLEXO" D ILHA
Depois que Freud lançou em nhoo são ainda mais no núme- I Possuímos muitos désportís

voga a psicanálise, essa jovem 1'0 de sócios de tal forma que
I tas, mas nossos desportos são

ciência de tal modo tem se dis- permanecemos sempre na mes- incipientes porq� incipientes
semínado que· transformada ma dolorosa situação de aper- são as nossas instalações; man
em febre da moda vUlgarisa-se to; pequenos os nossos cafés, temo-nos quasí embrionários;
dia a dia, mas também asse-. para a frequência que têm, on- na marcha que vamos-a Capital
nhorea-se de tudo. Assim é que de OiS garções têm que ser +er- não nrantera primazia nem

muita coisa, de há 'muito co- dadeiros malabaristas para mesmo no Estado onde cidades
rihecida aceita. e acatada, têm passarem nos exíguos e aper- como Joinvile, B I um e nau

tomado feição completamente tadíssimos espaços que sobram Brusque e outras evidenciam
€xtranha para essas velhas fisL naquele amontoado de gente, desenvolvimento e evolução
onomías; as respepeitáveis con, sendo circunstância para cau- por já possuirem melhores ins

cepções de antanho não servem sar admiração o não serem ain- talações e melhores em muitas
mais de medida, e antigas e co- da mais numerosos os banhos das múltiplas atividades des
nhecidíssimas bítólas que os de café que os freguezes levam portívas. Daí o ser oportuno um

séculos haviam consagrado, são de quando em vez; pequeno é apêlo aos nossos desportistas do

hoje, nêstes tempos froidianos o "centro elegante" da cída, campo, da imprensa ou dos ga
e atômicos, velhos arcaísmos; de pois apesar de uma praça binetes no sentido de restrín
daí a circunstância de muita ampla e linda e pontos mais gindo o número das entidades
coisa outrora classificada nas aprazíveis, o nosso "footing" ampliar o das atividades das

categorias de qualidade ou de- teima em permanecer expremí- mesmas aproveitando melhor
feito, virtude ou vício, não ser do num pedaço de quarteirão o número quer de praticantes,
hoje nem uma nem outra coi- da Felipe Schmidt; pequena a quer de dirigentes, facultando
sa e sim - complexo -. Usa-se praia de banho pois a prererên- assim a todos o dedicarem-se
e abusa-se dos complexos; uso cia consagrou um pedaço da mais ao seu clube sem que se

e abuso em que nos vemos ar- praia de Coqueiros deixando jam solicitados pecuniariamen
rastados, e daí o título dêste quasi completamente deserta a te ou em atividades para essa

artigo envolvendo o_ presente e da Ponta do Leal para falar 80- miríade de. entidades mirins
o passado, os gostos � as reali- mente nas que são de mais fá- que vêm ocasionando dispersão
zações da "nossa Capital, num cil acesso por mais próximas e de esforços e.. portanto, entra
termo único que procura expli- mais fáceis meios de condução. quecendo, os desportos locais.
cal' essa caratertstica tão flo- Nessa ligeira análise assina- Chega de pequeno, secciona
rtanopolítana de amôr aos aper- lámos a tendência; abordemos do, limitado! Precisamos reu

tos. agora o motivo principal dês- nir e formar dois ou tres gran-
Dizem os entendidos que os te artigo: é que essa tendên- des clubes onde qualquer dos

tais complexos, parasitas sutís, cia para o pequeno, estreito, associados encontre· campo
abrigam-se nas profundezas do seccionado, isolado estende-se propício para as atividades do
subconciente e têm sempre orí- aos desportos; e que vemos aí? seu agrado sem que seja neces

gens remotas. Daí o ocorrer- que os nossos clubes desportí- sário transpor os limites do seu

nos que talvez essa tendência vos têm, PQr especialisadas, li- clube.

pelos espaços pequenos, diaría- mítadas as suas atividades, cír- Rui Stockler de Sousa
mente constatados nas realiza- cunstância que os enfraquecem __ .,. -��.,......_._....,..,_.".....

ções e costumes de carater po- inhibindo-os de disporem de
pular, venha a ser um "com- instalações completas; por isso EMPRESA SUL BRASn.EIRA
plexo coletivo" ínherente ao não possuimos...ainda um está- DE ELETRICIDADE S. A

lugar e que, atravez os tempos, dio, um gínásío de desportos -_ EMPRESUL -

vem contaminando-os naturais ou mesmo praça de futebol a Serviços de energia elétrica
e os forasteiros que por aqui altura da sua já bem concorri- em Joinvile, Jaraguá do Sul.

aportam. .

da assistência. Isto porque? São Bento do Sul; Mafra, Ti-
Quer queiramos ou não, sa- Porque êsses clubes multiplí- jucas, Rio Negro e Lapa.

hemos todos, que vivemos ex- cam-se seccionando-se e enfra- Material elétrico para insta'

premidos, congestionados, a- quecendo-se. Citemos, a título lações - Motores - Dínamos
pertados e empurrados até de exemplo, o.caso dos despor- - Bombas - Lustres - Fer·

J
'

.mesmo quando procuramos di- tos aquáticos: Possuimos três 1'08 de engomar - Lampadas i Rue Felippe Sebmidt 48

've�'s�o ou descanso
.. Herança clubes ;te remo, os quais pos-

- Ventiladores - Serviço de --------------------------

.at�vlCa �os ancestrais da Ilha s��m sedes propria� o que síg- instalações por pessoal técm.1

C·
·

CI'
I!t

Oh
' ·

-da Madeira, Ilha esmagada an- nifica um bom começo' um no- co especíalísado T

Irurgla ln lea stelrlCl1'te a imensidão do oceano? He- vo desporto aquático �em con, Loja e critóri� á �a 15
.

d� _ -
..

í

.rança dos'. velhos portugueses quistando as simpatias do pú- Novembro, n. 449 CaIXa Postal
'que çonqujstando o mundo en- blico: a vela. Pois bem, os afei- n. 62 - End. tlegr. - "Empr-e- D· A íêni O"b M "

tão desconhecido fechavam-se çoados da vela em vez de o for- sul" Joinvile - Sta. Catarina f.. n ontO . I
.

USSI
'entre as muralhas ou passavam marem unida ao remo incutin- -- Brasil.
�a maior parte da, vida ativa no do-lhe assim com o seu entuzi- 1. � ,..... • .

-espaço restrito das caravelas? asma um pouco de seiva nova
CASAS E T1l1RRENOS

'Herança portuguesa, sangue não! nem síquer cogítaram de' Possue V. S. casas ou terrenos para
� . vender?

indígena ou influência africa- tal união e criaram o novo des- Não encontra comprador?
na, não i�emos investigar, �as- porto a margem dos esforços já Entregue ao Escritório

ta que vejamos; e quanto a ISSO rea.hzados. E' de se prever que
h. L. Alves.

-qualquer um pode ver, v�r e amanhã, a proporção que to-
Rua Deodoro 35.

'sentír quando se encontra ex- rem entrando os barcos a mo

pre�i�o e empurrado dentro tor e que já estão fazendo con
-dos o�llbus, na entrada ou saída currêncía 9. vela quanto as
dos cmemas, dansando nos clu- simpatias populares, desenvol ..
'bes, passeando no "footing" ou vam-se também isolados a mar-

I

sentado nos cafés. gem tios dois outros irmãos
Pequenos os nossos cinemas aquáticos a vela e o remo, con

onde todas as noites se expre- tínuando êste último na situa
mem e se empurram os nums- ção de colapso que dura jli al
rasos "habitués"; pequenos os guns anos à desafiar os. esfo�
nos�os clubes. recreativos os. ços dos afeiçoados do belo e pa
"lUfeIS S8 al1;pllados em tama-' ra nós glorioso desporto.

Transportes Coletivos
SRS. PASSAGEIROS

PARA
ITAJAí - 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 I O S:
CarrÓ .díreto 'a Curitiba: parto 6 Rs.
Carro de Fpolis. a Joinvile nos dias úteis: Partida àS 13

horas, podendo prosseguir de .Toinville a 'Curitiba 'no dia se

guinte ás 6 horas.
Mantemos trafego mutuo a Sào Paulo e ·Londrina, ven

dendo-se passagens.
Aceitam-se despacho de encomendas.
Agencia: Rua Deodoro, esquina da Tenente Silveira n? 29'

COMPANHIA "ALIANÇA DA RAHlA" r

Fundada em 1870 - Séde: BAHIA
INCílNDIOS E TRANSPORTES

,

Cifras do Balanço de' 1944
CAPITAL E RESERYAS Cr$ 80�900.60fl,30
Responsabildades •. :... ....•. Cr$ 5.978.401.755,97
Receita ...••. Cr$ 67.053,245,30
Ativo '........ •.•... ..••...•. Ccrr$. 142.176.603.go �

.. ,Sinistros pagos no� últimos 10 'anús .... '" 98.687.816,30 �
Responsabilidades .... . .. .... . •.... _ . . Cr$ 76.7,36.401.306.20 I
n-.' Pamphllo d'Utra Freir�i�:tO�::�alho, Dr. Francisco de Sá, I'
Anísio MaMorra •. Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu. �

01' - -•••- - ...,....•- --�

tmobíltãrtc

I

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

QUALIDADE

VESTlR·SE COM CONFORTI E·ElEGANCIJ. .,
A

Mello
PROCURE

Alfaiataria

Médico efetivo do Hospital de Caridede
Servi ço especializado em Doenças de Senhoras

Modernos métodos de tratamento
Horários

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

Rua Tiradentes. 9
Residência:

Hotel La Porta

PARA fERIDAS,
ECZEMAS.
INFlAMAÇOES.

NU N C &:i EXISTIU IGU�=1L

FRIEIRAS,
, ESPINH,A.S, ETC.

"---.=::=:::-=:===:c.-:::::�;.J' .oi

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Quarla·felra 3 CIta .godo ele fO..g .,

maxima rapidez e garantia para transporte de sues mercadoria.
Agenteslem Ftorianépoha CARLOS HOEPCKE S. A

li C A P I T A L A R II Produtos

C
ma ..- e: M

NAVIO-MOTOR "ESTELA"

Sociedade de' sorteios e s-eguros contra acidentes pesaoais, eonce
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 alem da Jóta

inicial de Cr$ tu.oo apenas.

I

Partieipac;lo ao. lueroe

Arvores frutiferas
Arvores Frutiferas .enxertadss e plantas nrnamentaís na.

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura

f!. J. Cipper.
(,O'·UpH.
Mun, de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.
Peçam catalago gratuitamente.

Departamento de Saúde Pública
Mês de Agosto - PlantÕes
4 Quinta-feira - Feriado - Farmácia Esperança

Rua Conselheiro Mafra.
6 Sábado - Farmácia da Fé - Rua Felipe Schmidt.
7 Domingo - Farmácia da Fé - Rua Felipe Schmidt.
13 Sábado - Farmácia Moderna - Rua João Pinto.
14 Domingo - Farmácia Moderna - Rua João Pinto.
20 Sábado - Farmácia Sto. Antônio - Rua João Pinto
21 Domingo - Farmácia sto. Antônio - Rua João Pinto.
27 Sábado - Farmácia Catarinense - Rua Trajano.
28 Domingo - Farmácia Catarínense - Rua Trajano.
O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias Santo

Antônio e Noturna, sitas às ruas João Pinto e Trajano n. 17.
A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia auto

rízacão dês te Departamento.
�Departamento de Saúcle Pública, 26 de julho de 1949.

Luiz Osvaldo d'Acâmpora, farmacêutico-fiscal.

_••• III alilll"'�••••••• III II ..

• v�os D1Á�IOS,DI�ET9S Á S.PAULO E RIO· :3 VEZES POR SEMANA VIA JOINVILE
'VOOS DIARIOS A PORTO ALEGRE EXCETO' SERViÇO INDEPENDENTE REGULAR DE
AOS DOMINGOS;· 'CARGUEIROS.

'

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

FlLIAL À Praça 15 de Novembro Edificio HOTEL LA PORTA
TELEFONE: 1.325

. A vista e a pra·zo
Enrolamernto de motores, dínâmos e transformadores.

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

tricos, artigos elétricos, etc.
Representações diversas, com exclusividade dos ínsuperâveís

receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY".
A ELÉTRO - T1!:CNICA

Rua Tte. Silveira, 14 - Caixa Postal 193 - Fone 793. r: ''!ill i

Veterinarios
O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, t63 - Florianópolis).

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

Os primeiros já a venda, são:
SULFAGUAl'JIDINA: Tubos de 10 e vidros de 100 comprimidos de

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

10(1 cmõ,
SORO ANTI-TETANICO: ampolas de 20 cmã,

VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e rrascos

de 100 cm3.
VACINA ANTl-RABICA: Ampolas de 5 cmâ e de 10 cm3 e frascos

de 100 cmâ.
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 pedido dentro do prazo mínimo necessario

80 preparo dos mesmos que, assim, serão sempre Ioruecídcs com ahso- Agencia Geral para S. Catarina
luta garantia de atividade máxima. Rua Felipe Schmidt , n...Sob.

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve-' C. Postal, 69 o Tel. «Protetora»
terinários de grande eficácia, como: Terner'ína (Buco-Vacína contra FLORIANOPOLIS
di.a�réia Infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vac:ina Contra/.
Souba Aviária, Vacina Contra a, Peste Suína, etc. .... .. . .........•

Quaisquer consultas sôbreeos mesmos, bem como sôbre as doenças
dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa
Dento de Veterinária.

Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten

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

centrados na localidade de residência do solicitante.

WIÁQUINAS. DE ESCREVER

"H E R 1\'1 E S"
Temos para pronta entrega todo os modêlos e tamanhos

de carro
'

BELlEMA
para erupções do

ECZEMA

.

Pomada não gordurosa, antis

sétíca, 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 pró
ximo, queira escrever para a

Caixa Postal 687, Rio.

Hermes BABY
Máquinas de somar "VICTOR" desde Cr$ 3.400,00

Agentes autorizados:
PEREIRA OLIVEIRA & CIA.

Rua Arcipreste Paiva, 5 - Fone 1.358 - Florianópolis

IICUA MOLUNTARIOS .OA PÁTR1 .... N.* qe • ""'Att�
UI&lI".g:t'AI.�t.IP·ttLfT.QHE.ütG-·.t�"'"CIttCQiaa.

Guia do Paraná

••••••.••• 0 •••••••••••••• : ••• oe. o.

QUARTOS
Alugam-se quartos' para ra

pazes solteiros, à rua João Pin
to. 29, sobrado.

Casa Recém
consnulde
DE S O cu PA DA

RUA FELIPE l'vEVES
6xl0 metros, toda de

material. J

TRATAR NESTA REDAÇÃO
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

• ••••••••••••••••••••• o-o •••• o-o .....

do

Publica relação do-s comerciantes e mdustr-íaía com seus anae-

rec·os.
Cada guia é vendido acomnannado de um mapa rodoviário

Paraná e Santa Catarina.
Redação: Rua Prudente de Moraes, n. 626. - Curitiba.

para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 retuis.
'l.rta de -10"/. ao ano com recebimento de juros meneei•.

Informações nesta redacão
........................................IC.H1l.IC.MI.MI.MI.a••M.IM.IM.I4.tt.tt.I4.I4.I4 1.
I Da

IA. DiW�SCENO nA SILVA
I

I
I :;.:::�::::.:.:.:��a)C.b,'n. I C.:::::.::.::::::::::.:':
.....................................................

BOM NEGOCIO<,

ADVOGADO

AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS

Praça 15 de Nevembro, 22 - 2° aneL

As águas do/mar não constituem I Muita. felieidades pelo ..a.el••_

perigo para a conservação dos Mo· to ele MU filhinho I .

Uma casa residencial sita à
Mas, nio 'esqueça. que o melll.,

rua Bocaíuva, na 199.
presente para o seu "PIMPOLHO· ,

é uma

.

caderneta do CRf!DJT(1 'I'ratar na �. Cons. Mafra, n?

M=�R:::!�ARA CASAS. I
�o�·o.

Oi.VÃLÉ' ��. i�ÀiÁi'
.....

TERRENOS
I ProelU'f)m .a A.�f.tll.

o Escritório Imobillário A. L. AlVf't!

Isempre tem compradores para casa. • PrO�80,
terrenos. I' LIVRáRlflRQnS' I-IVR.4.IUA.Rua Deoloro 311 ,

'
., A

tores JOHNSON Sea Horse pois to
dos êles, antes de sair da fábrica.
são tratados por um processo espe

cial, idealizado e executado para

proteger as partes metálicas contra

os efeitos corrosivos da água salga
da. Distribuidores Comércio &

Transportes C. Ramos S. A. - Joiít'

Pinto, 9.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



WASH1"YGTO.Y, ,2 (U. P.) - o presitietüe -Truinuri dectarou que Os
Estados Unidos tem. conseç uido proçressos esplen didos e aduintame.,
tos noitnreis na produção (la b oncoa atoinica que, sequndo ele; cleve7'in/ii
d/fU/ulh' lie!l/(l'ançu e ri: em todos os povos que confiam no pOdel'io
deste pais, TT11'�i1,rzn tornou publico um comentario em torno da. info)'.
niaçtio seniestral da comissão de energia aiomica em. que esta assem;.
10H que foi aumentada a produção de bombas novas e mais e/'eu,vQô,
Eis aqui o texto elo com entario presitienciol :

"Fuz três ((110S u ue aprovei a lei de enrçia atovnira de {g.W,�,q!le
prescreoia a polii ica que üeoia "orientor esta nação no desenco/vil/l'ento
da enerçio. ato-nica.

Durante os ultimas ires a/1OS a cornissiio de enerçia átomica, em
cotoboracão com as forças armados, assumiu a responsatiitidadc malol
de conseroar e [ortalecer a nossa predominancia 110 desenuotuimenç
da. enerqia aiomica para [ius tonto niititares (;0':1/,0 paciiicos. Nesse es

{()1'ÇO, o yovenw tem contado com a cooperação plena da' iruiustrid 'Pri.
de vada e das nossas' instituições de a/los estudos. Cada �1O'I'le-amel'ic(/!lO

bons serviços ao Estado D nosso tieceni conhecei', dentro dos limiles requeridos pel« sequrança.. O' pj'O.
prezado coestaduano sr. Otávio

uresso esplesulido conseçuiao ness{t· emoresa gigant·e.,scu. U nosso pro
gresso foi resu-mido na informação' semestral, hoje submetiüa: ao Cor�
(/7'eSSO pela com'isstlo de enertjia a/G"l',ica.

'

Adicntamenlos notoueis [ortnn. alcançados ell� fados ·os'-'(ls}Jeclas di
:)I'ogw('})w de energia atoniica. Conseguiram-sé proçreeso» ;10 lJ1·odl.lçÜa
de materiais, desenho e produção de Q1'nws cüouiicas, com o objetivo
í'Jl'imordial de assequrur (I. defesa e a seçurança CO'l'H,u"M. Beaiizarom-e.
inuestiçoções [nmdanicrüuis em grande escala: pOl'(j'�oe isso constib;
base paro. a aplicação tia [uluro enerçia ato!<Il,ica.· A comissão desetmm .

'Oe 'uiyol'osamenle o seu programa de inces! içações- tios aspectos apU.
caveis da enerqia, de nusneiro: que possa in�elllo'l'al'-se nuüeriiümcnie a

bem-estar luimano, Todas os pessoas serão tieneticiodas co mo incl'e.
Menta do liSO da eneroin ul omico )Jura, o- meaicina, »nethortemento da
PI'OdllÇii.o de sunstuncias, e pur« acrescentar a nossa conipreensão (ir,!
[orças basicas da vicia. Ê nuiito iniportante que es/ e PI'o(Jl'I1ma cotui.
une proaredindo. Cl'ei.o que II nossa poUii('(! naci'e)1lal pW'a o desent'ol·
vimel1to 'l'igol'oSO da encl'aia al'omica é sã. Ê ((. politica (file tcm o apoia
c:mw.{jodol' do povo 1101'le-am,ericano. Ao retJiSI11' o PI'O{j1'0!'1111 8!e energiIJ
a/omica desta }loção, crevo {il"lnementel que'. o povo dos Eslados Unido$
e todos O.� que con{'imn 110 ';ade7' desta naçíf.o· têm '.'I',olil'oS )lara sentir-se

Otávio de Oliveira

'lorlan6pollsl 3

o homem da
.

cabeça grande
AREÃO' rcxron

Muito se tem falado \ acêr- dão Ruy Barbosa deshonra aquela
ca de Rui Barbosa, o notavel es

tadista brasileiro que tão bem
soube se ímpôr perante as Curtes

estrangeiras quando no desempe
nho de suas Junções.

,Foi êle o símbolo, o expoente
,riiá:'{imo ela nossa geração ultima
'C eentínua, ainda hoje, a receber,
mais que merecidamente, as nos

sas homenagens.
Relativamente a grande obra

!realizada por Rui, é deveras insig- Eneas Gustavo Galvão".
nificante a literatura a seu respei- E assim, por meras questões de
Ito. ódio (p�lo .qCI e se supõe), o nosso

Conhecemos dezenas ,pitol'esoa's grande Rui Barbosa, o homem Que
da sua vida de homem publico, tão hem soube honrar a terra que nos cargos que sucessiva e protambém, temos algumas noções do lhe serviu de berço, foi julgado grcssivamente desempenhou.
seu tr-abalho, mas, no entanto, difamador 'da Pátria!

Elogiado, em vai-Ias oportunidu-muíta coisa falta vir a luz.
des, pela sua eficiência pessoal, o

Outro dia, casualmente, des- HOJ·e ao passado sr. Otáyjo de Oliveira, depois rioscobri algo .bastante inieressan.t� I mais assinalados serviços 1! causa
a seu respeito e que, por certo, e' 3 DE AGOSTO da administração, foi promovidodesconhecido ai.nda' peLa maior

A data de hoje recorda-nos que: ao car.go de Dllb-Direlor de Con-lp.arte de nossa gente.
_ em lü45, travou-se a Bf'tai.ha tabilidade do Tesouro e, posterior-Ai está: do :"'1011te das Tabocas, o COflill'el mente, em 13 de maio de H13?, Ii()-"O Vice Presidente da l1epu- Hendrick van Haus, com tl'upas meado Diret.or da mesma rpparti-'bliea dos Estados Unidos dei Bra-

holandesas, pelas 14 horas, atacou ção.sil, considerando que a ·concessão
as' posições ocupada& pelos trasi- Npssa qualidade, tcm "i<lr�: c-de honras mil.itares é a maior l'e-
lel']·os de .10"0 F,e['llalldes \iiel" .

'I
' .

. � 1 a. slgna( o, por vanas vezes, para I (;�_mllneração que a Pátria confere
Quaü'o ataques foram rep('jidos, ponder pE'lo exercicio da Se�l'etariaaos seus benfeil.ol'es; cOllsideran-
te:mdo os holandeses se reLirado ao da Fazenda.do que a essa distinção correspon-

I(}em de'ftres, que o paLriotismo
ir�põe; considerando que o cida-

distinção e esquece estes deveres,
constituindo-se no extrangeiro di
famador da Pátria e cio seu gover
no, cuja reputação procura calu
niar, l'psúlve cassar as honras de
General ele Brigada .que lhe foram
conter-idas Delo decreto nr. de 25
de maio de 1890.

'Completa, hoje, anos

de Olivei ra, digno Diretor do Tc
souro.

NOI11Pado pai' ato de :31. de julho
de 1909 para exercer o cargo ele IH).

escriturário, fez, desde então, brio
lhante carreira no funcionalismo
estadual, devotando suas ativida
des com inexcedível zêlo íuncioual,

Capital Fedetal, 21 ele novembro
de 1893, ,()O da Ropuhlica.
Ass. Ploriano Peixoto - Antonio

anoitecer;
- em 1801, José Borges do Can

to e Gabriel Bibeiro de AlwUd:l,

A sua longa folha de serviços
é, pois, um esplêndido exel1}!1h (le

dignidade profissional e de hc:n

radez. que ,:., aliás, uma expressi'íc·
de sell cadter.
II> O sr. OLúvlo de Oli'veira sO'ú,
hoje, alvo de significativas l:ome

nagens dos seus colega� C' a:]Ji:ilia
res, hem mereeidas, por quem tiJo

brilhantemenle fez a sua carl't'lr a
na classe em 'Clljo seio a sua con

duta valprá como índice de �rcbi
dade e de exação funcional·

sa�ndo da Guarda de São Pedro com

40 aventnrei'ros, hostilizou os hes

p'.1l1hóis das Missões Orienhis do

Uruguai;
- em 1818, 11m decreto cOll{'e.'leu

iPirevilégios ao General (;·1Idei!'3.
Brant para a in1rodução e ,:,�nprego
de barcos a vapor nos rio,> e C0S

tas da Bahia;
- em 1824, foi nomeado, peja se-

Dr. Olhou d'Eça
I

.

A efclnp.l'irle de poJe consigna o

ollÍ1,cl's(Í'I'io nalalíci'o do nosso

ilu.I't ['C "untel'râne(J sr. tir. Ollwn
L. G(iJlta d'Eça, culto l)'/\ofessor de

Direito, escritor laureado, poeta
tldmzrÚ'vel, bl'ilIlOnle colega do

jo'/'naU'smo e p1'esl[tg'ioso homem

llú,úlico. Quis Q' confi(wçn do
Exmo. S7'. Governador do Estado

que ao eI�)),inente conlel'l'dneo' ras
se confiada a chefí'a da Secl'etar'Ía
(le Segurança Pú'Qlica, onde vern

(pugnando pelos altos interêsses da
'coletivídade calal'inense.

Quer corno catedrático, quer co-

1no homem de let1'as, quer nas .ele
vadas funções de Secretá1'Zo de

Estado, o sr. dr. Othon ,L. Gama

d'Eça sem/pre se il.'l1,pÔS oà estima e

à admi1'ação dos catarinenses que
sabem muito bef�l1. enaltecer e ho

'lnenagear o mé1'tto e o esfô1'çO dos

que s'e dedicam. ás comas públicas.
Pize1'artt-no, Gomo preito á sua pri
vilegiada inteligência e ao sen

cintilante espírito, presidente da
Acádemla Cata:rinense de LetI'Os,
onde, com telzaz atividade, dil'ige
a nossa terra 110 1nundo das letras
e das artes. Slio-lhe, pois, mereci
das e oportunas, as homenagens
l)Ue a mocidade estudiosa, os anti

gos e os correligiollá1'ios lhe tri

butar'ão no dia de hoje, de festas!.
COrtt certeza, para todo.� os que

.habÍ'tua·ram a adm'irá-/o corn,o ta

lentoso mestre, dedicado amigo e

politico leal.

Cum;primentanw-lo vela auspi-
ciosa· data e lhe aU{jw'anws. os me

lhores votos de felicidade.

gunda vez, Ministro' (la GuerI'a, o "O Eslado" se associa a e.'sns

Coronél João Vieira de Carvalhu, homenagens, cumprimentando o
Barão das Lages, nascido em Oli.· sr. OtáviQ de Oliveira por mctivo
vença, Portugal, em 187(1 e qlW veiu do t.ranscurso do 400. aniversário
a falecer em 1 de Abril de 1847: .

de seu ingresso no funeio'lalismo
- em 1836, no Rio de Janeiro, eatarinense.

faleceu o' Tenente-general Carlos
Fr.edeTico Lecór, Visconue da La- MINIS1'ÉRIA DA AGRICULTURA

Depal'tmwento Nacional da Pl'odu

ção Animal
guna, naseido em Lisbôa em 1757;

- em 1842, a Lagoa Sant?, em

Minas Gerais, foi tomada peJe Co
ronel Antonio Pacheco, da G'l<Iràa

Nacional;
- em 1854, em Recife fnleceu

Bernardo José da Gama, Vi�conde
de Goiana, ali nasci,do em 20 de
Agosto de 1782;
- em 1868, após 9 dias de renhi. ·Chama-se a atenção dos inlere.s-

dos combates, Caxias, a frenie oe sados para o Edital de Concorrêll
seu intrépido Exercito, tomou a for- cia Administrativa n. 1, puhlica
taleza de Humaitá, na Guerra tlo do no "O Estado", de 28 de julhO

do corrente ano, página 3a., ;paraParaguai;
_ em 1945 a bordo do navio venda' de 140 quilos de Glicerina,

"Pedro I" cheO'ou ao Ri.o ('](' .Ta- marca "GLOBO" e de 856 idem,
neiro, pro�edel�es da Italia e co-I mal�ca "S�N;A l\L�RIA".

!.her.tos de glorias, os Esquadrfo fie Sao Jose" �3 de Julho. de 19'19.

Beconhecimento Companhia do J1.l.l'andy1' Correa Salles

QualieI General c Companhia de Chefe da 1'. A..

Manutenção, orgãos da nossa gío
riosa Força Expedicionária Brasi-

I

leira.

DIVISÃO DA DEFESA SANITÁRIA
A NIZ'rfAL

INSlPJ!'.TORIA REGIONAL EM
FLORIANóPOLIS

EDITAL DE CONCORRftNCIA AD� ,

}dINISl'RATlyA N. 1

Muita., felicidades ,elo ••_1•••
to li••eu filhillh� 1
Mal, lIio esqueça. Que o ••llt.,

presente para o 8ea "PIMPOLHO"
é ama caderneta do' CRJ:DITCJ
MUTUO PRBDIAL.

André Nilo Tadasco

PASTA DENTAL
ROBINSON

•

i

I

CO.IRA CASPA.

QUEDA DOS ca·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO ClItElUDO_

Os progressos dos Estados Unidos na,
produção da bomba atômica

deve infundir fé

I> egU1'os e ler fé".

Campanha do Agasôlho�'
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 fa�
miliaS\ Os sectores visitados, assim nô-Io demonstram: con·.
'·}·ibuição altamente generosa., quer em dinheiro, quer em roupa,
de inverno.

As zonas não visitadas sê-lo-ão nesta e na próxima semana,

:\'ão tenho a honra de conhecer o Parire Itamar Gosta_
Sei que é doutor e lisa um chapéu desajeitado, no cocorut.o·
da cabeça tonsurada. Há tempos, quando do payoroso desas
Ll'e do Cam'birela, comecei ele admirar o nosso vigário, pe.la \

decisiio de ir com os seus paroquianos ao ci\llo fatídico, em

auxílio dos 'qll'e se esfalfavam na remoção dos corpos vitima- .

DOS. DepOis disso encontrei pelas ruas da cidade mais de du-
zentos B}enÍnos ern n1al'ch·a lnilita,r, cadenciados e- obedien-·

'";

tes - pudéra! - ao robusto Prof. João Francisco da Rosa.
A gurizada não negava, pela humildade da roupa, que desce-
ra dos morros. A fila garbosa e entusiasmada que eu vi pas-' I
sal', era mais uma realização do Pe. Dr. ltamar. Ao que sei, l'
são Ja 219 rapazolas congregados em uma sociedacte de esco

teiros. ,se atentarmos nas l'eg-rns abaixo, que presidem a fOT
mação dos pupilos de Baden. Powel, c.ompreend.eremos o al--'
cance social da obra do Pe. Itamar:

1° - O escoteiro tem uma só palav!'a: sua honra vale'"
mais que a pró:pria vida;

2° - O escoteiro é leal;
3° - O escoteiro está sempre ·alerta para ajudar o pró

ximo e praticar diariam.ente uma boa acçã.o;
4° - O escoteiro é amigo d·e todos os demais irmãos "

escoteiros;
5° - O escoteiro é cortez;
6° - ,0 escoteiro é ,bom para os animais e ,as ploantas;
7° - O escot.eiro é obediente e disciplinado;
8° - O escoteiro é alegre e sorri nas dificuldades;

9° - O escoteiro· é econômico e respeiLa o bem alheio;"
10° - O escoteiJ'o é limpo de corpo e de alma,
Êsse decálogo, para menores ,que se perdiam, refratá

rios ao ,trabalho, aos princi;pios momis 'e çivicos, vale por
uma intervenção salvadora. Ao ·Pe. Otamar, por hoJe, nossO'

abraço de f.eli�itações, de apóio e de aplausos pelo grande e

inestimável serviço 'que está prestando a Florianópolis, ii

,santa ,Catarina e ao Brasil.
Voltaremos, com mais Yagar, ao assunto. É um poema I

que merece ser diyulg'aclo,

'.

.1
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