
o MAIS ANTIGO DlARIO DE SANTA CATARINA

rroprftltárfo e D. Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUllA RAMOS
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES

IProibidos· OS Congressos
I de Defesa dd �Pa,z

o Sr. Presidente da Republica proibiu a revp�áçào, eru to

do o território da Republica, de quaisquer N:i�lltÕl'S, prepa
ratórias ou não, organizadas pelos Conselhos Estaduais de :De
f'esa da Paz c da Cultura para a escolha. de Delegad�s ao Con-:

grosso '110 México em vi rtudc de haverem sido elas programa,
das pelos comunistas.

Viajou,' ontem,
dor José

o sr, Geveme
Boabaid

FlorianópolisAno XXXVII I
���--------�----------=�------------------�------------------------------------_.

Hoje no pas,sado
6 DE AGOSTO

A.data de hoje recorda-nos
que:
- em 1612, os franceses sob

'o comando de Daniel de la Tou

che, senhor de, la Ravardiere,
desembarcaram na Ilha do Ma-

Os EE ..UU.' propõem suspender as

conversações sôbre energia atômica
LAKE SUCCESS, (USIS) - trole de energ'ia nedear. Sua re-

Os Estados Unidos propuseram solução opina por um relatorio
mica das Nações Unidas aban- à Assembléia Geral da,s Nações
donasse a discussão, por en- em Setembro, comunicando que'
quanto, do problema de conuo- as divergencia.s existentes na

le da energia atomica. comissão são "irreconciliaveis
Em uma resolução fornl/aL e que a continuação das discus

FrederÍck H. Osborn represen- sões "só faria acentuar essas cJi

tante dos Estados Unidos, acen- vergencias".

toq. que o impasse entre os es- Uma maioria da Comissão de
tados soviéticos e nãarsoviéti- Energia Atomica votou por um

cos no que diz respeito à regu- sistema. internacional de ins

lamentação da energia atomica pecç50 e contl'ole uLomicos. O

.mundial, realmente existe e qUe bloco soviético se recusou a

é irreconciliavel dentro dos li- aceitar o plano da maioria, e

mites da comissão. insistiu por um plano que pri-
RIO, 5 (V.A_Q - Foi finalmente eleita a mesa diretora dos tra- A resolução de Osborn cUlpa meiramente proibisse aS armas

balhos deste ano na Assembléia Legislatiyo. do Maranhão com a sessão a Russia Soviética e Ucrania atomicas e depois então cuidas
realizada hoje, onde a coligação elegeu. a maioria dos membros, assim I: pelo impasse sobre a questão se duma inspecção periódica das
como o presidente, dr. Viana Pereira. das armas atomicas e do con- facilidades atomicas. - C.

ranhão, assentando a cidade de

São Luiz;
- em 1645, os holandeses que

ocupavam .a Vila Formosa de

Serinhaem, chefiados por Sa

muel Mabert e Cosm'€ de Mou
cheron, 'capitularam para VidaI
de Negre-iros;
- em 1661, foi celebrado o

tratado de Haia, em o qual fi
COu estabelecido a paz entre
Portugal e a Republica das Pro
víncías Unidas da Holanda;
- em 1763, na povoação do

Rio Grande foi assinada uma

eonveção, determinando a linha
divisória estre os terrenos hes

panhóís e portugueses;'
--.:. em 1788, foi mandada es

tabelecer uma real teitoría do

linho, pelo Vice-rei Luiz de Vas
eonesíos, no mesmo lugar em

que ma is tarde foi fundada a

colonía de São Leopoldo, no

Rio Grande do Sul;
- em 1822, um manifesto re

dig·id.o por José Bonifácio e as

sinado pelo Prtncípo Regente
D. Pedro. foi dirigido as nações
amigas, expondo os aconteci
mentos;

- em 1825, foi proGlamada
a independencia da Bolivia;

- em 18/(2, depoi·s de marchas

forçadas, entrou em Ouro Pre
to, obrigando os revolucionários
a se retirarem, o General Luiz
Alves de Lima -e Silva;
- em 1.855, v·erificou praça

como -Grumete, no Corpo de

IImperiais Malinheiros, o intré
pido gaucho MarcHio Dias;

- em '1946, os SubLenentes ,p I
Sargentos do Exéficito da Guar

nição Militar de Florianópolis,
fundaram uma sociedade civico,
cultural e beneficente, que to
m�)U o nome de Associação Ci
vicu-Mililal' "l\Iarecha\ Guilher

me". Desde então vem patroci
nando SO]I�nidades ci"icas na

capital do Estado.

,Estu40 sObre ii eco
nomia de gasoUna

Rio 5 (A· N.) - o Conselho

Nacional do Petróleo continua
os estudos em têrmo da redu

ção no consumo de gasolina.
Informa-se que o general João
Carlos Barreto, uma vez termi
nados os trabalhos sobre a

grande refinaria, voltou a co

gitar do problema, esperando
na proxima semana escontrar
uma formula'· definitiva para
economia da gasolina.

4 Argentina paga
NOVA YORK, 5 (U. P.)

Fontes bancarias norte-Argenti
canas calculam que ,a Argenti
na já pagou, a partir de meados
de maio, nove milhões de dóla
res de suas obrigações comer

ciais 'com os exportadores nor

te-americanos. Em vista disso,
ú mon f ante das obrigações atra

sadas teria sido reduzido para
143 milhões de dólares, aproxi
madam::Jnte.

���ado 6 de Agosto de 1949 14. 10.545 Com destino a Jaraguá do Sul, cretário da Justiça, Educação e

onde inaugurará o Grupo E�('oIH Saúde, Deputados Raul Schaef'er,
"Euclides da ... Cunha", VIaJOU, à Protógenes Vieira, "Vingando Per
tarde de ontem, o sr. dr. Jcsé shun e Braz Alves e, ainda 03 srs.

Boabaid, Governador do Estado cap. Pedra Pires, Chef.e da Casa

em exercício. Militar, jornalista Jairo Callado,
Acompanham o ilustre cbefe do diretor de "A Gazeta" e

\ Wi18011

Podei' Executivo nessa excursão Cardoso, fotográfo.·
àquele próspero rnunicipio, os srs.1 O regresso da comitiva governa

drs. Armando Simone Pereira, Se- mental será à noite de amanbâ,

o MOMENTO

Consulta

Incongruências
A despeito de tudo quanto, em sentido oonlrárío ao

projetado entendimento interpartidária, se tenha insin uado,
os. progresscc alcançados pelos três presidentes credenciados

para aumentar as bases cio acôrdo em tóin� do problema da

sucessão presidencial da República são incontestavelmente

auspiciosos Nem deixou de influir convenientemente no

processo do desejado congraçamento democrático do país a

chamada fórmula Jobim, vítoriosa na comissão cios 'Ires par

Lidos, que, agora procedem às consulta as demais correntes

políticas.
Enquanto êsses acontecimentos se desenrolam na Ca

pit;a� da República, lógico secia que, nos estados da Federa

ção, os círculos políticos bem orientados no sentido da am

plitude nacional das respectivas ugrerníaçôes partidúr ias, se

conservassem numa. espcctativa simpática, ou, em caso con

trário, estariam virtualmente comprometendo a própria un i-.

dade par tidária no âmbito I'eder-alv
Em SanLa Catarina, o P. S. D., corrente que representa,

a todos os respeitos, situação majoritária. incontestável, tem

guardado aquela atitude confiante nas negociações que se

processam com a participação do. seu mais alto orgão de

direção, Aliás, não poderia deixlr ele ser assim, espccialmen-
1e Dela círcunstânela de, à testa dos entendimentos, constítu
indo parte da comissão dos tres chefes autorízados das cor

rentes do acôrdo, o SI'·. Nerêu Ramos, nosso jn-eclaro coesta

duano, perno .s i I'ica, ínequívooamente, princípios c inte
résses vinculados às aspirações nem só dos seus eorreligio
nái-ios pnlíticos, senão de todos os Cataríncnses. Atora, po-

(l'óm, êsse relevan te motivo de integ-ral fé na orientação de

fendida pelo P. S. D. nos t êrmos do acordo proposto, a sim

ples coerência de filiação partidária aconselhe uma .con

t'iall�f\ que corr-esponde aos pronunciamentos elo, Conselho Nacio
nul fio P. S. D., :\. cerca dos cntenrlírnentos e das amplas credcn
ciais .eliTe l'eyesLem a pl'f'Sf\llça do Sl'· �erêu Humo;; rn[re, o,.;

dnis"iluslres repl'esj>ntanles das ontras {)rg:wiza\:õeil parlidá
J·ias.

Eis porque sempre Stlpi1.3ell10S qI.lE�.• di! .parte da C D. S.

catarinense, cujo procel' mais graduado, na Capital Federal,
não se tem manifesLado infen50 ao acôrdn, normas iclf'nti
cas determinassem, não já certamente a renúncia à função
minol'iLáría rta críika eonstruLiva e modHadora, rm face
do süuacionismo, mas as prudentes concessões à boa ética
dos debates, que!' na tribnna parlamentaJ', quer na imprensa
O que s,e verifica 'é, porêrn, numa e noutra, a agressividade
rlemagógic;J, ao invr's da permuta di} pontos-de-vista, em cuja
defesa a argumentação, muiLo mais pel'suasi"a que o insulto,
situasse as discussões em plano cordiaJ· e democrálico.

A r.espeito, mesmo, do acôrdo inlerpartidário, o oposi
cionismo local, por inlerméJio do y,espel'tino de proprieda
.de do sr. Adolfo Konder, pretende bloqueiar diáriamente

a,queles entendimentos perante a opinião pública do nosso

Ji.:S[.;lc]O. veiculando falsas yersões dos acontecimentos e ata-
cando 'a pessôa -do sr· Nerêu Ramos.

.

Dessa fÓl'll1a, quem pc'nsasse existir uma di I'elriz polí
tica do sr. Adol,fo Konder aos udenistas de sua terra e que

frequentam o seu jornal, teria forç.osamenl.e de formular

juizos absolutamente desfavoráveis - e de todo errados -

sôJ)l'e a falta de coerência elas atitudes da,quele ilustre procer
da U. D. N. catarinense, Porque, na verdade, 1101' mais que ()

sr. Adolfo Konder, como proprietário do vesperl.ino loca�, haja
tl'a�udo orientaqão aos seus desaryorados correligioriúrios
de !Santa Catarina, o fato· é que a gente insis�e em me

receI' outnas reprimendas, como aquela em que o sr. Adolfo
l\onder se viu forçadO a, 'Sob a própria assinatura, desau
leurizar certas libel'llaclps rlr intcrpl'daç,ão dê 11111a entr,evista
que publieára no Rio ...

aos partidos menores
Escolhido o emissàrio a São Borfa.- A comissão para ouvir as

agremiações de menor expressão eleitoral, - .. A próxima reunião
dos âiriqentes tripartites.s=-Dectaraçôes do sr Cilon Rosa. :
Rio, 5 (V. A.) - O sr. Cilon O sr. João Mangabeira, presí

Rosa, - que é o nome em que dente do PSB, pretendo ir à

se fixaram os três partidos do tribuna da Camara, proxima
Acôrdo, na escolha do emíssá- mente, para fazer uma análise
rio que irá ouvir o ex-presiden- relativa às "domarchea" da su

te Getulio Vargas em São Bor- cessão presidencial e à atitude
Ia, - e dos delegados políticos dos principais partidos polítí
da coligação PSD UDN-PR ocos.

que tem ti missão mais é, em A PRóXIMA REUNIAO DOS
da, O sr, Getulio Vargas é, em DIRIGENTES
matéria de sucessão, uma es- ,Os jornais acreditados nd
finge que ainda não foi deei- Monroe voltaram a assediar o

Irada. Não o conseguiram os sr, Nereu Ramos, ontem i� Lar-

81'S. Batista Luzardo e João Ne- de, após a sessão do Senado,
VPS da Fontoura. Nem antros procurando colher ínrorrnações
políticos que foram ao seu re- sóbre a marcha dos entendi
tiro, na fazenda Santos Reis. mentos em tõrno do problema
Contudo, não parece provável da sucessão.
que o sr. Getulio aceite a luta O sr. Nereu, como sempre,
e lance um candidato sozinho. não foge dos jornalistas. A ten

Só Se ariscaria a essa luta se de a todos, conversa, mas não
contasse com alianças fortes e f

diz nenhuma. novidade, quan

possibilidades de vitória. No e11- do não a quer dizer. Ontem, isso
tanto, afirma-se, poderia o sr. OCOJ'reLl. .Muita conversa, mui

Getulio, mesmo dentro dos li- ta cordialidade, mas nenhuma.
mites do Acõrdo, exercer ínrlu- resposta esclarecedora às díver
êncía na marcha da sucessão sas percuntas que lhe ioram f'ei
pela simples ato de aceitar ou tas peloS jornalistas.
de opõr obstáculos a êste ou .- O qUe eU tinha a dizer.
àquele nome. voces já. disseram pelos jornais
OS "TRÊS PEQUENOS" EM -- responde, sorrindo, o vice-

AÇ.{O prrsiclenl-e da R:cpública.
Como contrapeso aOS "três Quanto a nova reunião dos

g1\undes", surgiram agora ou- presidentes dos três partidos
tros três numa comlssao que - PSD, UDN e PR - será rea

já foi apelidada de os "três .pe· lizada logo que haja razão para
quenos". Essa comissão" cons- isso.
tituida pela senador Pinto DECLAH.AÇõES DO SR. CILON
Aleixo, do' PSD; senador Dur- ROSA
vai Crúz, do PR; e depu- PORTO ALEGRE, 5 (V. A.) -

tado Gabriel Passos, da UDN. Em vista da noticia da esco-
vai ouvir hoje sõbre o proble- lha do sr. Cilon Rosa para avis
ma rIa sucessão os S1'S. João tar-se com o senador Getulio
Mangabeira, presidente do Par- Vargas, no sentido doe tratar da
tido Socialista Brasileiro, e kaul sucessão, à meia-noite de ontem
Pilla presidente do Partido Li- o ex-inteventor do Estado de
bertador. Em seguida, será ou- cluron que ainda não havia re

vido O deputado GUflxacy Sil- cebido qualquer comunicação
veira, preSidente do Partido Re- ofieial a l'espeito. Perguntando
pUblicano Trabalhista. Outras como receberia a escolha.
estidades a serem ouvidas pela acrescentou o sr. Cilon Rosa

mesma comissão são o PST, e que considerava a incumbência
POT, o PR,P, e o PTN. honrosa e a desempenharia rom

Segundo· estamos informados viva satisfação civica.

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

QUALIFICAÇÃO ELEITORAL
SER.lO ATENDIDOS TODOS QUAN'rOS DESEJAREM
SE QUALIFICAR ELEITOR, NA SEDE DO PARTIDO A

'RUA FELIPE SCH:�nDT.
HORARIO: DAS 10 ÀS 12 E, DAS 14 AS 17 HORAS,

DIARIAMENTE.
.

Derrotado o sr.- Vitorino Freire

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Na CapItal
Ano ..•.....•.••• Cr$
Semestre

..

• • •• • • •• Cr$
Trimestre ..••..• Cr$
M�s :-..•. Cr'
Número avulso .. Cr'

No Interior
Ano Cr$ 100,00
Semestre Cr$ 80,00
Trimestre Cr$ 35,�9
N�ero avulso .. Cr$ 0,60
AnÚncia. 10ediante contrato.
()s origblaia, mesmo não

publicados, não serão
dnol't'ldoll.

A direçl9 ulo. se respon
sabillza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados.

90,00
45,00
25,00
9,00
0,500

Viação Aérea
Horário
Se(lundru(eira

I "TAL" - 13,00 - Lajes e PI,..
Alegre
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIO - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,60 ;- Sul
CRUZEIRO DO SUL - t3,55

lIort!!
Terça-(eif>.

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

l:.\ I R - 10,40 - Nol'll
)fI. UZJ':IRO 00 SUL - U.CO -

porte
VARIO - 12,30 - eul
PANAIR - t3,50 - Sul

Quarta-feira
"TAL" - 13,00 - Lajes e Pôrto
Alegre
pANAIR -, 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUl. - .H.OO

"orte
VARIG - i t,60 - Norte
PANAIR - 13.50 - !uI

Quinta-(�ira
!"ITAL" - s... - . Joinville

Ca�a --- Par.naguá
--- Santo. e Rio.

PANAIR - 10,60 - Norte
PANAIR - 13,50 - !ul
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO !UL - tB.155

lIorte
CRUZEIRO DO SUL - U.BO

.ul
Sl!!:eta-fetrfl

"TAL" - 13,00 -:-:- Lajes I! Pôrto
Alegre
CRUZEIRO DO SUL - 7,10
•arte
PANAlR - tO.'O - Norte
VARIG - H,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Sdbado
-TAL" - 8,00 - JoinviIJe

Curitiba - ParaDaguá
- Santos e Rio.

�ARIG - 1.2,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - fBfil

"cm..
·

Domtnqo
PANAlR - i0,10 - NQrte
CRUZETRO DO SUL - U,OO

1 fANAIlI - '{SJIO � _J _.l

I,
I

I
f.
f

"
f:.L.

Eis alguns novos característicos:

.,

informações
;""ô7sTA'õê>I I Horario das. e�pre-
I Redação e Oficinas à rua sa« rOdOVIHnHS

João Pinto n. I) IIIlGUND....·"1IlIR..

Expreuo 810 CUtóv'o - r..a-uu -

7 hOCAD.
Auto-Vaçl.o ltaJa! - lta,J.a1 - l' 110-

I"&.CI.

'EÍxp!"euo B!'UIIClll_ - aru.q1l. -
1e boru.
Expresso Bru.queDa - NOY. TrQ·to

- 16,80 bor....
....uto-Vlaçlo Catar1l1en.e - JolllTta

- • horaa .

....uto-vtaeãe Catuln_ - CUritiba
- IS horas.
RIld.oviAria Sul·BruU - Hno

AIecr.1- 8 borae,
Rápido Sul-Br-aaíleíra - Joinvlle-

13 horas.
Rápido Sul·Brasllelra - CUritiba -

6 horas.
'

.

TERCA·n:IRA
....uw..VI.çAo Catartnen.a - Pano AI.
'" - 6 horo.
Auto-Vlaçlo CatlU1nen.a - CUrltUN

- II hOTIJ.6
.....uto·VlaçAo catartn_

- • boru.
....ut"o.VlaçAO catu'tn.en.H -- Tubada

- 6 horas.
Expresso &0 Cr1at..óvlo - Laa"una -

7 boras.
Emp�8a Glória - IAcuIIa - T�

• e':i boru.
Expr-.o BruaQu_ - 8nI.Iclue -

UI boru.
J. .\to-Viaçl.o ltaja4 - Ita� - 11 )ao.

1:'.8.
Rápido Sul-Brasíleíra - Joinvlle-

13 horas.
Rápido Sul·Brasileira - Curitiba -

6 horas.

JoIIITila

• Assento amplo e macio como uma pottronc

• Ventilação graduável na confortóV'cl (abine

.• Visibilidade fácil e .correto de todo-, os ladol

• Dirrcção de novo tipo que torno STUDEaAK�R
o caminhão mais fácil de dirigir do mundo

• Fácil aceno o todos os instt'v,"enfOJ .'\
partes vitais do motor

Se não pode escolher boas

estradas, escolha um carni

nhão STUDEBAKER e faça
de sua viagem um passeio!

• NOVQ arma,io do chauis para resistência
máxima.

'A'ssisténcia Téc'hica-e peç'as em lodo·o Bra'SiI
\

-

JOAO PJ�TO, 3G - C. P. 439
TRLEnRA:\lA:-:>: AUTOCmmRCTO

F.LOUlAXóPOLlS

(O REGULADOR VIEIRA)
A mulher evitará dores

ALIVlA AS .CóLICAS UTERJNAS
Emprega-se com vantagem para
combater as Flores Brancas, Cóli
cas Uterinas, Menstruaes e ap "S o

parto, e Dores nos ovários..
É poderoso calmante e Regala

dor por excelência.
FLUXO SEDATINA, pela sua com

provada efic<lcia é receitada pl)r
médicos ilustres.

FLUXO SEDATINA encontra-se em

toda parte.

l'

---...._-------------------
I EMPRESA SUL BRASILEI�
DE ELETRICIDADE S. A.

- EMPRESUL-

Serviços de energia elétrica·
em Joinvile, Jaraguá do Sul,
São Bento do Sul, Mafra, Tl
jucas, Rio Negro e Lapa.
Material elétrico para insta

lações - Motores - Dínamos»
- Bombas - Lustres - Fer- .

roo de engomar - Lampatia.9'
- Ventiladores - Serviço d$'

I instalações por pessoal técni-
co especialisado. .

Loja e critório á rua 15 det-,
Novembro, n. 449 Caixa Postaliil
n. 62 - End. tlegr. - "Empre-
sul" Joinvile Sta. Catarina;,
- Brasil.

l'enis Clube novamente, leva ao oonltecimen
to de seus dignos associados que proibir'a a �nll�ada de pessoas, quer
do sexo í'eniinino ou masculino, acompanhadas de sócios, que nÍio este

jam munidas do respectivo ingresso" fOJ'necido pela Secretaria do
eIube.

Eni hipótese alguma serão fornecidos convites a pessoas residen
tes nesta ()aplta� e mesmo pessoas em transito· que já: receberam mais
de dois (2) convites para festas. Nesse caso o sócio interessado de
,erá solicitar ao Secretario um ingresso mensal.

Os ingressos para pessoas em trânsito, solicitados unicamente
por sócio maior, serão fornecidos .até ás 18 horas do dia da festa.
Durante as festividades não serão atendidos pedidos na Portaria.

E paJ�a que não haja dúvida e aborrreeimentos aos srs. Associa
d,os e á I�il'etoria, é a presente resolução publicada em todos os jor·
nais locais e fixada na portaria do Clube.

Florianó,polis, 4 de Agôsto de 19/19.
A DIRETORIA

JolnvUe

QU.ART.....:J'ER.A
....uto-Vi.91o catar1n_

- 15 horas.
.

Auto·Vlação Catartn_
- • horas.

, .Auto-Vlr.çAo catarlne..

,-
6.30 horas,

�
Rápido Sul·Brasllelra - C·. rrítíba. -

6 horas.
Râpído Sul-Brastletra ._ Joinvlle-

13 horas.
Elrp:re1lllO SIlo CriJto-.lo ..., Lq\ma -

7 horas.
.

ExpreSliO BrullQu.JI<H - Br1aQ.ue -

16 horas .

....ute-VlaçAo lta,1&1 - ltaJaJ - l' ho-
r�s. J

EJrpJ:'e1lllO BrullQuen.. - NOTa Tn<.uto
- 16,30 horaa.

. RodoTlfiria Sul BruU - P«to Alq'M
-lbNu.

.

I

,QUINTA-FEDU
Auto-Vlaçto Catutnenw Peno

Alegre - fi hora..

IAuto-VlaçAo Cata:r1nfllft - OJrlttba
- II horae.
Auto-VlaçAo' Catu'ln_ - J'olnT1l.

- • horea,
Áutc-Viaçlo cata1"lnellM - Tubarlo

-- 6 horaa .

....uto-Yíacão C'iI� - �
- 6,30 hora••

Exp"l'esSO SAo Cr1sto'rio - Lq'una -

T baraa.
Ilmpr�!18 Glór1a - Lquu - • 1/1

• ., 1/2 haras.
Ilxpresso ,BrullQueIlJlll - Brulquo -

1. boras.
.....uto-Vlaçlo IU)a! - tt&ja! - 1. ho-

",.. N8.,'"
Rápido Sul-Brasileira - JoinvUe-

18 horas.
Rápido Sul-Brasrletra - Curitiba -

• borll8. .

&mpresa Sul Oeste Ltd. - X&peCó - II
- II horu.

SEXTA·FEIRA •
Rodo1'1Ar!_ Sul Bruil - pôno Alecn!

- 3 horas.
....uf.o..ViaçAo c.tu1n�..

- li J horas.
....uto-vtacae Catarln_

- • horu.

curitiba

............. ••••••••••••• ei·

Auto-ViaçAo Cetarlnenta -- t.a«uDa
- 6,80 horas.
Expresso Slo en.ro...·lo - Lac'tma -

7 horas.
Auto-Viaç&o ltaja! -

ra•.
El!;preSllO Brw!Q.uenila

UI horas.
Rápido Sul·BrasileIra

13 horas.
Rápido Sul·Braslle.tra

6 horas.
SÁBADO

Auto·ViaçAo C&ta.r1nen.t _ CurlUba
- 5 hc·ras.
Rápido Sul·Brasileira

13 horas.
Rápido Sul·Brasileira - Cllrltiblll -

6 horas.
- • horas.

.....uto·VlacAo CatarlILense - JolnT1l..
-. horu.

.....uto..VlaçAo ea,tann_ _ Tubarto
- fi horas.
'Expr"..sso &lo CrlaU;YIo - lAIr\llItI _

7 horu.
Exipre., BrwIquen.. - aru.que _

H hora8.
....utc·VIaç&o tt&jai - naja! _. 1. Ilo

ras.

EX'presllO BrwIQ.u_ - No," Traéo
- 9,80 horu.
Expre8SQ Glória - Lacuna - • l/I

a 7 1/2 horu.
DOMINGO

Râpido Sul·Brasileira - CurItiba -

6 horas.

ltaJa! - 111 )10-

BruaQuc -

Jolnvl1e -

CurItiba -

I Dr. (L.RNO G•

GALLETTI
ADVOGADO

Crim•• cf".1
Conltftuiça" ti. Soct.dad••

NATURALIZAÇÕES
Título•.O.olarat6r,ioe

Elcrit6rio e Relidancia
Rua TiI·adent... t7.

�ONE _. 1468

LIRA TENIS .CLUBE
AVISO

A Diretoria do' Lira

1

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

FRAQUEZAS EM GERAL
�ara quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
certa de 10·/. 80 ano com recebimento de iuros mensais.

Informações nesta redação

BOM. NEGOCIO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTALO Übaclo 6 a. agoslo .. tM. '

�--------------�-------------------------------------------------------- -----------,--------------------------------------------------_____.

3

CLUBE DOZE DE AGôSTO - PROGRAMA PARA O M�S' DE AGôSTO - DIA 7 � DOMINGUEIRA, DIA 13 - SARADO - GRANDE BAILE DE GALA,
COl\fEMORATIVO DO ANIVERSÁRIO DO CLUBE.DIA 14 � VESPERAL INFANTIL. DIA 27 - SÁBADO - GRANDE SOIRÉE.

12
__ ::esa::: _ =

- LIRA TENIS CLUBE - DIA 6 - SÁBADO - ENCERRAMENTO DO CURSO ARTE CULINÁRIA, PROMOVIDO PELO "SENAC" - PARA ESSA FESTI-
,

VIDADE OS CONVITES SERAO DISTRIBUIDOS PELA DIREÇAO DO "SE�AC".
:DIAS 14 - DOMINGO - 21- DOMINGO - COCKTAIL DANCANTE - DAS 9,30 HORAS ÁS 13 HORAS.
DIA 27 SÁBADO - SURPRESA - A MAIOR DO ANO.

�

Vida eocial
_A_�IVERSAIUOS :

I
na apresentamos os nossos para-

:OH, ANiSIO DUTRA bens, com os melhores votos que
Ocorre, hoje, o an ivers.u-io na- Iorrnulamos pela Ie.licidado da

'talicio do nosso distinto conter- galaute garoítuha.
.r-ãneo SI'. dr. Anisio Dutra, integro ,., .

Juir, de Direilo da Comar-ca de FAZEM A�OS, HOJE:
.Arar'ang'uú- - o sr, Antônio Pedro da Silva

O' ilustre Juiz que conêa com Medeiros, conceituado íurmacúu
hri lliante folha de serviços 'presta- tíco em Laguna,
dos á Magtstratura, goza nos nos- -- o jovem Paulo Barbosa,
sos meros sociais e [uridicos de acadêmico nu Paraná.
vãsto círculo de relações de ami- - a srta, Jurae

í

Vieira.
.zade por seu cintilante espírito e

I' R,b;fSl\lõ:ES:iuteligência privilegíuda. CLUBR 12 DE AG6STO
_

]� com prazer que o "O ES'L\· Deverão reunir-se, amanhã, ás
DO" se associa ás homenagens que '10 horas, em Assembléia Geral
lhe irão testemunhal', hoje, pelo Ordinár-Ia, os associados do vete-
'feliz evento, os seus numerosos r-ano Clube 12 de Agosto para pro-
.amígos e admiradores. cederem à eleição do Conselho De-

,---- -- -- .

MENINA ROSA MARIA

CRONICA DA .••

liberativo.
Entre os sócios do C'.nbe 12 de

Agô:::lo está havendo intensa ex

pcctativa em torno da eleição de

amanhã, e, ao que nos consta, três

chapas serão suíragadas pelos
presentes á movimentada reunião,

O Conselho Deliberativo ,e'.�ge
rá, em poucosí dias, a nova direto
ria do simpático clube.

D. HELE:\',\_ SOHN HA:VIOS

Transcorre, nestR dat.a, ü ani
- versário 'natalício da exma. sra. d
'Helena Solm Ramos, dig'na con

,so�te do no!;so ]Jl"ezado üonh'1Tà

-neo sr. dr. Jono A. Nogueira Ru

TIl0S, provecto ad\'ogado residenle
"-€m Caçador.

Dama de inyulgar distinção e de

,cor'adio magnânimo fez-se, naqlle

Ie !vlunic'ipio, mel'e0f'clora de sele
tas amizades que, pur cel'lo, lhe

prestarão, hoje, expressivas ho-

'menag�ns, á::: qHais nós nos asso

'Üiamos, re'speiLosameute. I
-DRA· JOSEFIXA SCH'\Vl<:mSON,Aniversaria, nesta data, a exma.1.,ra. d. Josefina Schaweiflson, mé-

I Viuva Sára Mendes de Andra
,dica residente em São Paulo, es-I de e Dr. Orty de Magalhães Ma
pôsa do sr. Jacque� :-\cha\V('idsoll", ehado e Senhora, convidam as
comercian[.e na'qLlela praça, i llessôas de ,,11as ['dações de ami
. . . . . . . . . . . . . . .

- ... - . - ..... I zade para 3. missa de '7° dia, que
lVI1<j��I�A A:�A CRISTINA i mandam celebrar, no dia 8, Se-

Completa hoje o seu prirrlf'iro i gunda-feira, ás 8,30 horas, no
'aniyersário natalício a g,·acIosa: altar mór da Catedral Metropo-
-menina Ana-Cristina querlda fj-: litana, em intenção á alma de
lhinha do nosso conterr:3'ieo sr.' sua querida mãe e avó PAULI-

. .dr. Altamiro da Silva Dias,. Hus- NA BERNARDES MENDES DA
tre Promotor Público da comarca COSTA, falecida em São Paulo.
da Capi lal e ele sLÍa exma. e,�p)sà Por êste ato de piedade cristã
d. VirF'; aia Corrêa Dias. : COnrf'�5::tnl-3e antecipadamente gra-
Aos dignos pais de Anf'-r�r;sti- los.

PASTA DENTAL
R,ORTNSON

MISSA DE 7° DIA

({Curso de Culinária Moderna»
Hoje, às 20 horas, a entrega de certificados às, alunas

que conciuiram. o CtiTSO /'

"Heali;w-se, hoje, às 20 horas,
nos salões do "Lira 'I'enis Clul]}e",
a solene entrega de certificados às

alunas que concluii-am o Curso de

Culinária Moderna ,subordinado ao

Departamcn ln Itegíonal do "Senac"-
O alo será pa ranif'ado

'

pelo sr,

P ro r. FIáv io Fnr-iari, digno elire lor
, '1 L'do "�enac, nesta capita e CaD ara

com a presenra ele autoriclades !?
convidudos especiais. Falará em

nome da turma a srta, Maria Nil

za "vogallic:l.
Sito as seguintes 2'10 a',\lllaS que,

logo mais, receberão seus certifi
cad os :

Nelita Morítz
-:'I,adir Fei-rati

Olga Voig'l Lima

Luiza Cunha Hihl

EVI'lina P. À\'Íla

Lenud ir HMa Fedrigo
Irulia Fernandes Woods

Luizu Amaral Rosa

Luiza Melo
Davina Glavan Bitteucourt
Maria Esteta Amaral Moritz

Lucv Nunes Glavan
Clar ir« :{"omel'

Iracema Z- (;arela

'I'erci a O. de Oliveira

':EllJina' Nunes Pires

La is Nunes Pereira

Loly Hnsterrio
Cecilia VRlen[.c Ferreira

Zila Canado Flores

Noemi Callado Flores

Donina Veri8i'imo Pereira

porém, do sr. Konder Reis. :l.}Jr€
sentou s, excia. 2 emendas .que
foram as comissões não tendo sido
elas ainda publicados. solicitando,
a mesa a publicação, no "Diário
da Assembléia" ou em avulsos

da matéria, afim de que a �:asa

tome ciência dela, para melhor Elza Gama dEça
Traoscorre hoje o primeiro ani-: votação. '.

Odtte Mussi Lu?
-vers�rio natalício. da .in�eressanle i O ·sr. Alfredo Campos, com a pa- ( Guilhf'rmina Kather
-menma Rosa Mana, filhinha

A �() lavra, explicou que o projet�) de, Malta Spl'ingmann
mosso prezado contel'l'aneo AntonIo lei referente à comemoracões de Isaura Iloella (ic Carvalho
"Setubal, auxiliar da sec�ã() de, Hui Barbosa, a�nda se -a�ha c.n '\1al'ia Tereza Ramo'); da ,Silva
"of-set:' da Imprensa OndaI do �lIJlla das comissôes. O sr. Orty :\13- Muria Eduvirges Laus Gutierrez
�Estado,' e sua exma. espôsa d. Rasa'

chado declarou em aparte ,!�H� o Ã'lhená Bermn Pereira
:,Setubal. I referido projet� se acha em seu Nor'ma Mussi
•.. _ .. -.. . . . . . . . . . . .. . .. . -

oder afim de que a Comissão Risoleta Moriiz ;\IedeÍl'os
:MÁRIO GUl:MAKlE:.s i�ue l;residc aprecie as enwndas Relvetia Urslllina WilcJi Vil1haes

Na capiLal F,ederal, onde ,estt�- 'apresentadas pelo sr. Kl1nes VRre- Maria SLella Bastos Abraham
,,-da, vê passar hoje mais um am-

la. Conc1uinào, o sr. Alfredc r.,;m- Abigail Ventura
versário nahüíeío o nosso jovem Z 'd R lrl·gllesp08 informava, ai,nda, já ter a "cnal e O(

,conterrâneo Mário Gnirnal'ães, fi- C '1' C D "SeJ1Casa mlmeó,grafo parla atcndt'r, e UI '. atL
'lhe) do saudoso caLar-inense drnu- A 'i r-" Rodl"l·o"'les-

como é do seu desejo, aos servi- .",-na/ li a leI " '<oe
tado Altamiro Guimal'5es.

"'a' ('[",le IJ·t,'ne KreilingÇ08 II SecretarIa, que os _

Aos que daqui humenag,earam S'ib"lIa ven Mof'l'sdia e em ordem.

I
. J I,-o distinto jovem, nós nos Rswcia- Re'.ly ThereziI1l:la do Vale Pe-

, ORDEM DO DIA
mos jubilosamente.

_ O projeto de lei nO 5f!/40 reira '..,

,

1·
.

1 ' <10' \mélia Menezc:> P IS'OZZl
que abre Ulll crec 1to espeCHl (te" ..

'

"

-

-. .

J' Dilma Sant Annannl cruzeiros para a cruz ,8l1.11)()-
. .1. ',.

I "" nora Gomes GenLl
Ltea, no morro do Camblre a, 111 '.' P. . .

" HeLv MarJa orto
memol'lam" das Vlt.lluas (lo dcsas- "

.

. ,"

1 t
•

'I· Ziia 2vIontz
Ire RVlatono que en 11 ou J ,urw 1a

d· S.l'.. '.
1 en', 2" Ehl"an ma 1 va

bl'asllmra fOI aprovar o, L: S'lF -' Iene i va
l.lSCllssao,

',.

f'
O I i I ia Ana ivfol'ltz

- TaInbem fOI aprovado o pro- ''o ri -

AtI el'l'no
. . '.' .é.U"()(lll1il ."'- 1

)eto de leI que, transfere pala f,ua_,
u· C '11' 1Je1'el'1"a

, " . . . "VJynam eC1 a -

ranunm a sede do mumCl�iO de
Cle1ia Brognóli

Ma�Sal"a'lldl�ba.. _ Cennyta Souza
}',]11 seglUnu fOi a sessao encer"

IIlá de So-uza Batista da Silva
l'ada. Rosalina S. (!a Rosa

Lia Mama Xavier

Mary Vela da Cunha
'

Enedina Mafra de Souza

Maria do Rosário Pereira

Oriana Cherern

Vylma Moritz
Eunice Oliveira
Telma KnoIT
Ondina Linhares
Maria de Lourdes Silyeira
Nabir Pau',o
Zenaillc Brugmann Faucz

Ecib Gil Vêiga
Gessen da Costa Ramos
Inez Rnmos Moritz
Ester Ll1Z

AUre Oli\·eira
Léa Guimarães
Maria Carvalho
�\l;l'in �ilsa Spoganicz

Gessy Cher-em
Florinda Gamo
Lourdes 'I'erez inha

Lucinda Araújo
Soely Damiani

Jovr lina Borba

::)ice Faria

Sllel�- Gouvêa
Maria de Lourdes Damerau

IlsG Darn iaui

Znma Eiras de Macedo

josérhinn Martins Ulysséa •

Maria José Salgado de OLiveira Bolão do CoqueirosOswaldina da Silva Gil

Pr'(._,·a I1lube,Zilá Brito Rosa If U
Lacv da 8il\a Vieira

! Ficam convocados todos os
J1Jpira Rosa componentes das equipes A, B,
Irene Silva ; C e D, para uma reunião no
Nérica Fcrreil'a de .SoL:za . .proxímo domingo, dia 7, as 15
Ivonel e 'I'áhoas 8ch!Jclitl;l�

.

horas, 'na sede deste clube, afim
Josina K Bezerra da Tr-indade

de Ser eleita a diretoria que
Mar ia Gonça�Yes

,'dirigirá o ref.erido esporte, or-
E1ci Irene Barbo-sa lVIarçl/-l ganizando equipes, marcando
HOllorina da Câmara Silva I dias e horas para os treinos
Branca da Silva UJyssé,a ! obrigatorios e regulamentando
Zoraide Bosco de Castro 10 exercício do esporte de bolão.
Gllonla Hed,vig Kupka I

Raulino Horn ;ferro.
Celeste Maes

'\ Secretário_
ROi'alina Souza Lima

Aela Brs'sa da Veiga
Nair Ribas Zimmer

,Souza
I

Carmen Coerêa T01entino

Lúcia 'Corrêa Freye,sleben
Maria Helena Dias

Maria da Conceição �L Dutra

\ Rute Silva Sohierajski
JulieLa Pavan Simões

Ruth M. Clasen
Lúcia Vitória Speck
DilJIla de Assis Morais

Edith Linhares P,eluso

]:tina Grillo Cúneo

Nazaré Costa

Maria Koeler de Araujo
Sylvia DOIPner Neves

:Maria Elo)' Neves

Rosina Donner Neves

Ada Filomeno Fontes

Dirce Bessa da Veiga
Maria Reis
Odette Rocha Meyer
Edla Wendh ausen Clausen
Vera Brito .silva
Hilda Boabaid Brma

lzoldi Stod ieek
Norma Schaidmantel
Alice de Olh-eira Goeldner

mS'a Garofallis Campos
Hilcla Gandra Bruggmann
Marília Lopes Fernandes

Maria Dutra Calado
Dalvia Luz

Dema.ria

Hürna P,ereil'a Baixo

Myriam Therezinha Franco Ga-

braI

1_ Advr A�ice Barbato

Ma�'ia Julia Meueiros

I Ceeília ,:Medeiros·
Maria Etelvina WoU

! Angela Evangelista
GiusepfJina Faraco

I Mat'ia- ele Lourdes Benne.[lann
Olga Senão

I
Arlrle Mesqnlla 8errão

Jnracy Pereiea de Arruda

Elsa Amin

I Yolanda Carioni
Carolina Cardoso

Maria Zf'n.ila Carioni
Crisafina Athanázio
Nilsa Morilz
Dinah Lunardélli
Dnlcinra Ventura Pereira

I Silva

I 1,ab('1 Machado
Uelrna Richard

I Yv.onne F. Le.ntz .

I Araci Demana Marmho

Dulcemar �er?lra ela SHva

I
Sal vatina JiJspmclola
Jamilh i'vfalty Berendt
Lniza Beirão Pires

I
o PRECEiTO DO DIA
,.I,_:\J . '-RIL lN\ DE PERIOOS}\.

AnLf's do aparecimento da erup
ção já se lransmitem a varíola, o

a lastr im, 'a varicela (catapora) e

outras f'egres eruptivas. O mesmo

acontece durante tôda a evolução
dessas doenças e até alguns dias

depois ela descamação ou da queda
das crostas. O contágio se Jaz en

tre doente e individuo são, direta
mente ou por meio de objetos re

centemente contaminado".
Não visite doentes: e con

valescentes de [ebres eru.pti-
vas- - SNES.

Myriam Myrtõ ülsen da
Relena Ana de Souza
Vania Maria de Oliveira
Maurea Valente

Dagmar M. Silveira
1VIaclalena TcJiT€S Viegas
vVanda Irene Szpoganicz
Maria Apostolo
Anastacia Apostolo.
Soraia Daura Jorge

Veiga

Marye:1y Iconomos
7.ilda ]\feira !Silva
Ilka Hihl
Zenaide Romensky ,

Rosa Maria IJelmlmh1.
Silvia Cunha

Lysete Mancellos
Iraci ZappeIini
Dalva de Abreu
ElieLe Luiz
_Elela Damiani
Rosdi Terezinha da Silva
Helena Simone Ferrari

Léa Meyer Coutinho
Maria da Glória Gomes

Gilza Cunha Moreira
, Adi GaI'Üfallis, RibeÍro
Jupira Vargas Dias

Oga Terezinha Alves

Elvira Maria Fcrraresi
Zulma Silva

MOlYra

da

Alba Reis
Yette Corrêa Nunes

Célia Couto

lVI'aria Lui",a Amaral
Glafira Orle

)'Tm'ia Hilda Cunha

.'\'i,"t' J!_ de Souza.

Ameriea Veiga
O"'5a Cruz
Walrla Mussi \

'J'el'ezinha Kurnm

Norma Couto-
Maria da Glória Gonçalves
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t T,AS. I
Versa I Transportes Aéreos· Limitada. I

"",=.""..".,=,=1

� 2as. 4as. e 6as: j Rio - Santos - Pararuiquá - Curitiba 'i
I

'

- Joinvile - Florianópoltl5 Lajes e P. Alegre. -,� 3as. 5as. e sábados: P. Alegre -- ;_'.;,jes -- Florumopoiu:

,- Jouunie -- Curitiba -- Paramaquá -- Santos e Rio.

IOpera com ,Aviões Douglas DC3 de 21 lagares.

I Agentes: fiuza Lima & Irmãos '1·······;�ST�··;;�Ãi·······I Rua Conseiheiro Mafra 35 - Telefone 1565 ,- �?���?�.. . .. -

I
' - Encontram-se atualmente em UlItl\t

1IIIl8-()���)�()....o��)�)'_'o.,,,,(),,-,,<�! em todos os recantos do mun fe,
centenas de milhares de Motores
de popa JOHNSON, proporcionando
aos seus possuidores ano apfis �G.
um SERVIÇO SEGURO. Dístrlbui
.dores: Comércio & Transportes Ca'
Ramos S. A. - João Pinto. 9.

EXPRESSD BRUSQUENSE
\, .

/ �

D E

VECCHI & cu, LTA.
Linha 81umenau à Flo:ianópolís e Vice

VI,,j Bru ...que

HORARIO
. \

Par1idas de Bluijumau: Segundds à SàJ:puios ás i e 1ft horas
Aos Sábados, às "l e i6 horas:

Partidas de Florianópolis: Segundas à sextas às li horas.
Aos Sábados, as 'I e IS horas.

AGÊN:CIA EM FLORIANÓPOMS
Rua Conselhevro Mafra, n. 35 -- Fone 1565

AGÉNCIA EM BI.U�Um su
Rua 15 de Novembro. -- (Hotel São José) -- Fone 1283

Acenam-se encomendas

Carros para., o iiuerlOi� 00' Estado
o horário dos carros de que é agente, nesta caprtal, li concertuaua

firma Fiuza Lima & Irmãos, é D seguinte:
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque � 16 horas

cf excessão de sábado
EXPRESSO BRUSQUENSE - 28., 411• e 6'\ feiras

Nova-Trento
.E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - �8. e 68• feiras .

- 14 horas

16,30 horas

- 12,10 horas
---------------------------------------_.------

Pedimos aos nossos' distintos leitores, o obséquio de preencher o

coupon abaixo " remetê-lo à nossa Redação, afim de completarmos
quanto untes, o nosso Cadastro Social.
Nome

,
_

Rua Est. Civil �. Nasc ,

Mãe
Pai

Emprego ou Cargo . ,...... . .

Cargo do Pai (mãe) , ,.... . ',.,

Observo , , , , , ...•. ,., , _

•••• ,".o. '".o ••• .o •••••••• .o .o ' • .o .

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

Departamento de Saúde Pública
Mê§>de· .t\gosfo - Plan'ões
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 Catarinense - Rua Trajano.
O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias Santo

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

rização dêste Departamento.

VENDE�SE por motivo -de� mudança
Grande área de terreno ià culUvada

(Distante cerca de seis quilometras da capital-Bairro-Barreiros
Area de 142 metros de frente por 1.850 ele fundos, incluindo

6 casas de madeira e uma de material.
TRATAR:

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

.A e a prazo
Enrolamento de motores, dinâmos e transformadores.

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

tricos, artigos elétricos, etc.

Representações diversas, com exclusividade dos insuperáveis
receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY"_

. A ELÉTRO - TÉCNICA
Rua Tte. Silveira, 14 - Caixa Postal 193' - Fone 793.

de luz
V I

Serviço
f\

A Diretoria de Obras Públicas - SEnVIços DE LUZ

e Força
( )

E FonçA
- avisa que serão racionadas nos dias abaixo relacionados e no pe

riodo das 17 às 21,30 horas, as seguintes zonas:

Dia 2 - ia ZO�A - Pedra Gronele e nua Duarte Schutel.
Dia 3 - 2a ZONA - Saco dos Limões.
Dia 4 - ZONA - Servida pelos transformadores situados na rua

General Bittencourt (perto do "SENAI") rua Major,
Costa (esquina ruo Lajes) e cidade ele Biguaçú.

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

Av, Mauro Ramos (proxirno ao' Largo General Osorio e

rua Dr. Peneira Lima) e rua Lama Caminha Meira.
Dia G - 5a ZONA - Coqueiros, São José e Palhoça.
Dia 7 - Ga ZONA - Estreito.

ARAHANGUÁ - Às 3a - 5a -- Sábados .

,

MAIS INFORMAÇõES NA
FILIAL À Praça 15 de Novembro Edifício

TELEFONE: 1,325
HOTEL LA P-ORTA

III/C A P I T, A L
Sociedade de sorteio! 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 da Jób

ínícial de Cr$ tb.oo apenas.
,

Participação ElOS InerolJl
----�----�-'--�-

LOJA DnS CftSEMIRftS
Especializada em artigos para

homens
RECEBEU vARIA.DO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA

CIONAIS E INGLESA.S PARA HOMENS E SENHORAS.
MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PARA. HOMENS
ARMARINHO EM GERA.L - CAPAS, CAMISAS, GRAVA

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

ludo pelo menor preço da praça
Faça uma visita ii nossa Casa e lHHtifique

o08S0S Ilrecos e ar'Ugos

Confecção
d� GRAVATAS

Aceitam-se encomendas para.
qualquer quantidade

Rua Anih Gdlibaldi,58
FLORIANÓPOLIS

.

Santa Catarina

�u" VOLUNT"RIOS OA PÁTRIA N.· 68 • 1." ANo.,JIl
'::AllUO.f>OsrM.�· fElEf'QtoEu.cIlo· fE.LC.G.IlAIIlA$.I ..-RO(EClQa..

AgenCia Geral para S. Catarioa
Rua Felipe Schmidt. 22--Sob.
C. Postal, 69· Tel. «Protetora».

" FLORIANOPOLIS

QUARTOS
Alugam-se quartos para ra,

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

CATALOGO DE MOEDAS DO
BRASIL

Já se encontra a venda com

todos os preços de moedas de
Ouro, Prata, Niquei e Bronze,

Preço 20,00 em todas as livra ...

rias da cidade.
Pelo correio Cr$ 25,00.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Bom binóculo
Grande visã.

t
,1

Dr. Liudolfo 4.G.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Con.tituiçõe. de .ociedade.
••erví;;ol corel3to., em geral.
IOrganizaçõ.. contahei•.

Regi.tro. e marca., di.pondo,
no Rio, de corr••pondente.
Elcrit6rio: Rua Alvaro de

Carvalho ri, 43,
Da. 8 à,a 12 hora ••

Telefone 1494

Industfi� de Maquinas Agri·colas
Nardini, Ltda.

4l maior"e mais ilpeffel�oada Fabrica' de

Maquinas Agricolas, TurROS, Teares e
Artigos de Cutelarias

\,1

I
; Fahrica em Americana ___:: E9tado de Sã.o Paulo

( I"\gpPQBPrjtn n tgB Q.xellJBiVOB· papa o 6stadõ
,l-.J bar\la �atapina

Visão maior e mais 'perfeita
que a de um bom binóculo

alcança quem tem sólida
instrução,

Bons; livres. sobre todo. 011

FERIDAS, REUM!\TISMO �
PLACJ!S SIFILITICAS

Elixir de Nogueira
M.dicação nuxiliar no trotamentt

!li..
da .if(Ji. Rua De adoro, 33 - Plcríanôpclta

Industrm ComercIO e Seguros Mool S. B. I�PANHIA "AliANÇA DA BAHIA"
.

I
Fundada em 1870 - Séde : BAHIA

Praça 15 de Novemhro, 20 - 2,0 andar INCí:NDIOS E TRANSPORTES
Cifras do Balanço de 1944

Caixa Postal lJ9 - Teleione - 132-1

I'CAPITAL
E RESERVAS Cr$ tln.900.606,:-lu

Responsabildades ,..... Cr:$ 5,gn.401.755,97

End., Tele KNOrr �:i:e�t�.��� .. �� .:':: :::::::.��::::::: ��:. 1:�:���:���:��
Cr$ 98.687.816,30
Cr$ 76.736.401.30(1,20

assuntos:

LIVRARIA ROSA

Sinistros pagos nos últimos 10 anos ....

Responsabilidades . ....•...

Diretores:
I-�: 1 ( )p ia IiÓP () s- nta, __ a . �alapjnà.

,

1'-',b

Dr. Pamphtlo d'Utra Freire de C.. rvalho, Dr. F'ranciseo de Sá,
Anísio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.

..

u r.l!;�ur..v l' .. . •

".,....

V S VI�ja'
ilD R,eiinlde no Inter'lorDa mstrucão esté, ao 1l!!)I,I!.O/l' . .' r �

,d,e todos. Dá (1886 tesoure ao i.,6\l,I. III
.

li • '

amigo analfabeto, levando-o li. ti.Ul1 v. S. viaja '! Reside no Interior? Adquira Lim Catálogo de Moedas
.eurso da alrabetíeação no Gruj.o I Antigas do I}rasil e enriqueça depressa.
.Eseoíar São Jose, ns ,l!;sMla lnàulO- lJeça. em qualquer livraria de Florianópolis. Custo Cr$ 20,DO. Pelo
trlal de J:t'lonanópollli ou ua (lu&- i Correio Cr$ 25,00; pedidos a ,José Claudino da Nóbrega. Rua General
drai M6trvPülit.�nJ\ Bittencourt, 91, sob - Florianópolis.

........_..• .,.,._.._..o..................._..
- ••_..............,..._-_.._._-.-_-_......................-._..._- ....- ......-_-....

-

••.,••__ I

Maquinas de Escrever
"II E H 1\1 E S"

Fabi'Icação Suissa
.

Temos para pronta entrega maquinas modo 6 - nas seguintes me

didas:
GAHHO - LARG. PAPEL - ESPAÇOS PArCA

TI - 12 polegadas - 1 '17
C - 1'1 polegadas..:..... 147
D - 18 polegadas - 181
E - 210 polegadas - 246

'1\laquilla dr escrever eletrica 11'7 espaços
A maravilha ela Indust ria 8uis�a

tlERi\mS Cü:\1PLET:c\ cox GARANTIA O SERVIÇO De uM' Bm.{
DA']'TLOC:HAFO

ll\FORi\IAÇõES ];: DE:\WNSTRAÇõES
RUA ARCIPRESTE PAIVA, 5 - FLORUNóLrS

.

AGENTES:
PEREmA OU\TEUtA &; crx.

QUER VESTIR-SE COM CONFORTe. E ElEGAHCIA'
,PROCURE A

Alfaiataria ello
Rue Peltpoe Schmidt 48

Cirurgia- Clínica - Obstetrícia
Dr .. A.ntônio Díb Mussi
Médico efetiv� 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 horas

Consultório: Residência:
Rua Tiradentes. 9 Hotel La PortaAceita-ae r�present(\nte' no interior do Estado. Cartas para

C�ix� p".,t..,l l:iCl - F'I"ri"'n",DoH",

DE"ESPECIAllD
. S��Ã���RCt"
ESPECIAUOADElA� WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (MerCtic:reír"':

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A COMISSÃO PRó-CONSTRUÇAO DO ESTÁRIO DO FIGUEIRENSE, CÕNTINUANDO SUA ATIVIDADES, FARÁ REALIZAR, NOS DIAS � 7 e 8 (DO
CORRENTE, lNTERESSANTES NOITADAS, CONSTANDO DO PROGRAMA: BAJRRAQUINHAS, CINEMA AO AR LIVRE, LEILÕES, FOGOS E SHOWS. LO�

CAL: LARGO FAGUNDES .

_22.

Todas as atencões
de classícu do

Polariza as atenções do nosso

publico esportivo a rodada 11l1'1lC-

1'0 três do Campeonato da Divisâu

Extra de Profissionais que apOIJÚI
para amanhã a realização do j;:ri
meiro e sensacional clássico do

certame, em que serão protagr-nis
tas os times do' Paula Ramos, vice,
campeão do Estado e bi-campeão
da cidade, e do Figueirense" C31n

peão do torneio inicio e vel1c?-!or
do Avai por largo escore.

Duas grandes forças combaterão

amanhá visando um só objetivo: a

vitória, visto que um empale só
virá beneficiar o Avai que assim

ficará isolado na liderança.
A equipe do Paula Ramos hoic

mais do que nunca acha-se hem

formada e em .ótimas . condicôes

técntca e físicas. As suas li"1ws

defensivas constituem fortes obs ,

táculos aos avanços dos dianteiros
adversários e o seu ataque, contan,
do agora com o perigoso "ceuter "

NOVA�mNTE SEM AGRADAR O

AVAí SAIU VITORIOSO DE MArS
u:VIA LUTA COM O BOCAlUVA

Aproveitando o feriado estadual
de ante-ontem peleram no. estúdio

da 'F. C. D., perante pequena ussis ..

tência, os esquadrões do Avai " do

Bocatuva.
A peleja teve caráter de rcvan

che. O Bocaíuva, insatisfeito COlll o

revés que os avaianos lhe ímpuze
ram na tarde de domingo, pelo cs

core de 4 x 1, resolveram substituír

o Paula Ramos na disputa da t'1-

ça "Anita Garibaldi", ansiosa para

retribuir a derrota.
Mas tal não aconteceu. A vitória

de novo pertenceu ao alvi-celeste,
por sua contagem ainda mais dila

tada:
5 x 1, tentos marcados por BoUto

(2), Saul, Bitinho e Diamantino

(contra), para o vencedor e Helr-ho

(pcnalty) para o vencido.
Os tentos de Saul e Helinho fo

ram marcados na 1 a fase.

Oireção de PEDRO PAULO MACHADO

voltadas para o primeiro gran
Campeenato de Pruhssionars

Mandico que esteve ausente por al

. gumas partidas oficiais está aJ}'a a

.Iar imenso trabalho à intcrmcdiá

ria c ao trio final do alvi -necro.
O quadro do Figueirense é consi.,

derado o mais caro do Estado Uma

grande soma bastou para o ;1'''1._

negro formal' um pelotão potcntis
simo e difícil de ser batido. Os

..

inumeros fans do clube de Irajá
Gomide estão confiantes em que o

quadro sairá vitorioso .

Ninguém deve deixar de asvis
tir ao encontro máximo r.estc ano"
amanhã no estádio da rua Bocaiu
va.

Guara� í X (piranga, boje em disputa da
lideranva da Segunda Divisão

O maior e mais importante gante, levando á velha praça de
prél io elo 1° turno do Campeo- desportos da Praia de Fóra uma

nato da Segunda Divisão será grande e entusiástica assístên
ef'etuado hoje á tarde no campo cia.
da rua Bocaíuva, defrontando
se os conjuntos invictos do Ipí.
ranga e do Guarani.
Ambos apresentam perfeito

equilíbrio ele torças e estando lide

rança em disputa é de se, piev er um

emb.ate cem por-cento empol-

Enfretando ° Flamengo, ex

treou no Rio, no gramado do

Fluminense o forte onze do Na'
cíonat, campeão do Uruguai.
O triunfo coube ao grémio ori
ental pelo escore de 2 x 1.

Hoje o Nacional enfrentará o

GAS'I:''i.O, ponta esquerda do Figueirense América.

Não ,há favorito. O encontro
será vencido pelo que melhor
se conduzir na arena.

Acarr Margarida drrigírá Oi

prélío principal e Nobsfto Ro
drigues o de aspiran.tes.

VENCEDO:.t<.ES OS ASPIRANTES
e .....

PAULAINOS

Como partida preliminar de

trontaram-ss, ante-ontem, no

estádio da F. C. D., os quadros
de aspirantes do Paula Ramos
e do Bocaíuva, vencendo mere

cídamente;o primeiro pelo es

core de 5 x 1.

VITORIOSO O CAMPEÃO
URUGUAIO

Acha-se aberta nesta Sucursal inscrição para concurso de PRATI
CANTE, devendo os candidatos exibirem no ato documentos que pro
vem ter mais d_e 1,8 anos de idade e menos de 3D e estarem quites com

o serviço militar. Os demais documentos, serão apresentados pelos can

didatos uma vez aprovados e admitidos, no quadro de. íuncionái-ios.
A inscrição encerrar-se-á no dia 15 do corrente, impreterive lmen

Embora derrotado por maior di- te. Constam do concurso as seguintes disciplinas: Português, Aritmé
ferença, a conduta do "team" do tica, Contabilidade, Hist.ória do Brasil. e Geografia (conhecímentos ge
Bocaiuva foi bem melhor que no raís.
ultimo domingo. O embate teve um

transcurso equilibrado, tendo mais _.----------------------------_

chance ° Avaí, O conjunto de

Adolf'inho como na vez anterior

falhou lamentávelmcnte, decepcio- Vva, Dagrnar Silveira Renaux e filhas, Vva. Alvina Rcriaux, Her
nando grandemente os seus nnme-I

bert Carlos Renaux e f'ami lia, Cai-los Cid Renaux e f'amilia, Germano
rosos torcedores. O problema da Krleger e família e famílias Renaux, profundamente sentidas pelo pre

equipe está na extrema direita, no maturo f'alecimento de seu querido.
centro da linha atacante e na. asa I V O

Banco' Nacional do Comércio
Concurso

AGRADECIMENTO

média esquerda, onde os seus aluais vêm agradecer a todas as pessôas amigas que os confortaram na

ocupante, Bítínho, Bolão (ou Au- gr-ande dôr, enviaram f'lorcs e compareceram ao sepultamento, e con

gusto ) e Raul não tem agradado de vidam-uas para assistirem a Missa de 7° dia 'que í'arão l'eaJ.izar no Al

maneira alguma, sendo de Iamen- lar - Mór (la Igreja Matriz desta Cidade, ás 8 horas de sexta-ren-a dia

lar-se a ausência do médio esq-r=r.. I
5 de Agôsto, em sufrágio de sua bouíssíma alma.

do Boos que ainda não se restal-e- I Antecipadamente agradecem aos que comparecerem a teste ato re-

Icceu da contusão sofrida num nos
I
ligioso.

frcinos do alvi-azul.
. I

Os quadros formaram assim _,.".....w.·..�.".J-.O;'..._..• ..w......J_....w_,...__........J1'......·_·...."".·_-__..-.........��

('onslituidos:

Brusque, 1° ele agósto de 19/19·

Campanha do Agasalho
Quirlo, _JaIr c H�ul; Bilinho, :--.r:Zi'- Mais uma vez se revela a generosidade do povo de nossa
ta. Bola0, Pentev'l e .Salll.. '

terra: a "Campanha do agasalho", iniciativa da Congregação
Bocaiuva: Arí BaIano e Dlam,'n.- , Mariana, vem encontrando o maiB franco apoio de nossas fa

tino; Acimar, Luiz c Gatinho; Li'be· milias. Os sectores visitados, assim nô-lo demonstram: con
tinha, Helíllho, ,Póvoas, Ar1. II e 'ribuição altamente generosa, quer em dinheiro, quer em roupa
Alem50. de inverno.

.

Juiz: '{\'3.1(1e111iro :vIelo, fraco. As zunas não visitadas sê-lo-ão nesta e na próxima semana.

Avaí: Ado1finho, Faté('o c I'anda;

I

Federaçâe Atlética Catariaense
{fe Estudanles-Convocácão

,

� De ordem do Sr. Presidente, COI1\-OCO os membros representantes,
das associações Atléticas Acadêmicas filiadas para as reuniões que se

rao realizadas quarta e sexta feira desta semana, com inicio as 19,30:
horas, na biblioteca do Clube Doze 'de Agosto, afim de serem tratados,
assuntos referentes á particípação desta' Entidade nos JOgDs Universi
tários Extras da Bahia, a serem realizados de 1 a 7 de setembro, pró
ximo em São Salvador,

Florianópolis, 1° de agosto de 1949.
Hélio Miltoll Pereira - Secretálio

CI-IEREM

NAVIO�MOTOR "ESTELA"
'D9xima rapidez e garantia para transpor te de ,mas mercadoria II'

Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCK.E S. A.

Ouçam dieriemen te, das 9 às 13 e das 17 às 22 horas t
lho�!�� J�!�:.. l!9� m.�o. I

TUBARÃO -- S. CATARIN.4 t
LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORp� N. 33)

ACEITA ENCOMENDAS
DE SERViÇOS TIPOGRAFI,COS

APRESENTAÇÃO IMPECÁVEL �:: ,ENTREGA
RÁPIDA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Atende, diàriamenle, no Hospital de Caridade

Dr. Alvaro de Carvalho
Doenças de Crianças

Consultorio: RUa Tenente
fJ1lvelra, 29
Horário de consultas: 9 ás 11

m.
Sábados: 14 ás 17 hs.

Dr. Milton Simone
Pereira

Cliníca .Clrurgica
Molestiaij de Senhoras

CIRURGIA GERAL
Doa Serviços dos Professores Bene
dicto Montenegro e Piragihe No

gueira (São Paulo)
Consultas: Das f4 ás 17 horas
Rua Fernando Machado, 10

Dr. Guerreiro da
Fonseca

I ---------,

11
'jI i

I
!
!

I
I
I
I
I

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

l'1:'9-riUPUI "í:a� r"Q'ul('H"�:!; de cOf'g'O" dopô.t'to de

SÃO FRANCISCO DO SUL par� NOVA fORI
Infol.'maçõee como. Agente.

Flori9DÓPoJiI. - Car� HoepckeS/A - OI - T'etetone 1.112
São FraDe ICO do Sul - Carlos Hoencke S/A -CI - Telel0l1e�6 ( Ell i. c e leg ,

\1:))��MA::í{

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

Produtos Veterinarios,

Especialista
Médico - Efetivo do Hospital de

Caridade
OUVIDOS - NARIZ e GAR

GANTA
Tratamento e Operações

Residência: Felipe Schmidt,. 99
Telefone: 1.560

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

DR. NEWTON d'AVILA
Cirurgia geral - Doenças de Senho

ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles D.

28 - Telefone 1.307

O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis).
tem o. prazer de comunicar áos senhores Veterinários. Fazendei/os
e Farmacêuticos, que está iniciando o lançamento de uma grande série
dêsses produtos.

.

Os primeiros já a venda, são:
SULFAGUANIDINA: Tubos de 10 e vidros de 100 comprimidos de

1\,60 g.
VACINA CONTRA MA�QUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de

!Ou cm3.

SÓRO ANTI-TETAN1CO: ampolas de 20 cm3.
VAGINA CONTHA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos
100 crnâ,
VACINA ANTI-MEICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cmâ:e frascos

de 100 cm3.

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

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

de

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

Residência: Rua Vidal Ramos n,Hospital de Caridade
65 _ Telefone 1.422.

CLlNICA DE SENHORAS - CI-.
RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle-.e tratamento

npecíalizado da gravidês, Dístur
ati08 da adolescência e da menopau
.. Pertubações menstruais, .i 1(1,\·

mações e tumores do aparelho geui
.ta] feminino.
Operações do utero, ovários, tramo

{IM4, apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirorgia plástica do, períneo (ru
Uru)
I.SSISTENCIA AO PARTO E OiE-

RAÇõES OBSTETRICAS
!Doenças glandulares, tiróide, ovi

«1:011, hipopise, etc.)
iJbtturbios nervosos - Esterilidade
- Regimes.
'Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
'I.4�1
Besíd. R. 7 de Setembro - Edíf,

Ct'llS e Souza - TeI. 846.

DR. POLYDORO ER.."lANI DE S
THIAGO

Médico e parteÍl'D
Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da

Maternidade
Doenças dos órgãos internos, es pe.l
, eíalmente do coração e vasos

Doenças da tiróide e demais glan-
dulas internas

mm.... e cirurgia de senhoras

-,Partos .

FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DlOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
1I0RARIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 às 19 ho-
eas.

CONSULTóRIO :

Roa Vitor Meireles D. 18
Fone manual 1.702

RESIDENCIA:
Avenida Trompowski 82

Fone manual 788

Dr. limo WeIlA....
Olelea m&lica de adultos e cri_
Oonsultórlo - Rua João Pinto. 16

Telef. M. 769
Collsulta das 4 ts 6 boru

IbIIdéllCia: Felipe Schmidt .. li.
TeJef. 111

Dos dois últimos, por serem os seus prazos de valides r-:elatívamen
te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atendeu;
do. entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessárío
ao preparo dos/mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso-
'uta garantia db atividade máxima.

>

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve

terinários de grande eficácia, como: "l'ernerrna (Buco-Vacína contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vaci� Contra a

Bonba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. .. "

.Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doenças
dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Depanta-,
nento de Veterinária. -'i

PeÍo sistema de reembôlso postal, q�g,\S.:crt.v.':t_Q· P-"!18�lR-ºS-;��,
derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando-não en

contrados na localidade de residência do sollcítaate..

,

OOú�AN�ijA [Dl
__ ACCIDENTES DO

g é
o e SOCIA\..:

PO�10 ALEGRE

............................
e .

I.Dafilógrafa _

I diplomada
:
•
•
•

I·
I Caixa Postal 55.

Ie ..

CUnica Médiea e Cirúrgica .0

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias.Urinárias - Rins -, Coração
- Pulmões - Estomago - Figado

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

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

__ Fone-841. FLORIAN@POLIS

Dr. Roldão CODe"
CIRURGIA GERAI, -- ALTA CI·
RURGA - MOL1tSTIAS DE SE

NHORAS - PARTOS
Pormado pela Faculdade de Medi·

doa da Universidade de Slo Paul...
onde foi assistente por vário. ADoa do
Serviço Cirúrgico do Prof. A1lpio

Corr�la NdO
Cirurgia do estômago e .,ia. cin:ula·
rei intestinos delgado e grollo, tlm·

de rins próstata, bexiga, utere,
&'fáTí.,. e' trompas. Varicocele. bidro

cele, 'Varizes e hernaa.
Consultas: Das 3 Ih 5 boru; t rua

Felipe Scbmidt, 21 (altos da Cua
Paraiso). Telef. 1.598

IItelidéncia: Rua EsteveiI JaJlior. 170,
Telef. M. 764

Dr. ,r...o 'e....
Clinico e operador

C>uultório: Rua 'Vítor Melrel... I.,
Telefonet 1.405

Col1llultas das 10 ,. 12 e da. 14 l.
15 brl. Residência: Rua BlUllleJll!ll,

22. - Telefone: 1.630

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N,· 68 • t.· ANDAR

CAIXA POSl AL. 583 - TELEFONE 6640 " TELEGRAMAli: .PROTECTORA.

Agencia 6e'ral para 8t3. Catarina
IJua Felipe Sch'midt, 22-Sob.

Caixa Postal. 69 Tel. "Pí.'otectora" PLORIANOPOLIS

DR.'

A. DAMASCENO nA SILVA
,ADVOGADO

AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS

Praça 15 de Novembro, 22 - 2° aneL.

(Edifício Pérola)

Oferece (seus serziiços.

Dr. M. s. Canlca."
C1illica exclusivamente de 1llif1lCU

Rua Saldanba M'arillho, 10
Telefone K. 7Sa

Fones: 1.324 e 1.388

Florianópolis - Santa Catarina

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

Cerres a IVIaTia Inês
Ferreira,

Os Germes
da Coceira
Combatidos em 7 Minutos
A _ua pele tem cêrca de 50 milhões

9<e mmúeeuloa sulcos e poros, onde se
eeoondesa 06 germes causadores da terrí
vel coceira, "rachando" f erupções, "dee
easeando", ardência, acne. impigene.
pSOf'faeie, cravos. espinhas, Irieirae, co
ceira dos pés e outros malee, 08 tra""
mentoB comuns �6 fornecem um aUvw
temporârio, porque não combatem f)
germe causador. A nova desocberte,
NiJOderm, faz parar a coceira em 7 mi ..
nutos e oferece a garantia de dar-lhe
uma peJe lisa, limpa, atraente e macia
- em uma eernana, Peça hoje lIMeI"
mo ao seu farmacêutico Nbederm
e elimine as verdadeiras causas das
.. fec�e. cutâneas. A nossa garanti ..

RIXOderlll �aio� s:',ri as Alec;in CutAaAS .teç.io.

••••••••• , ,,1•••••••••••••

Casa Recem
censtruíde
DE s o.c U PA DA

RUA FELIPE lVEVES
.

6xl0 metros, toda de
material.

TRATAR NESTA REDAÇÃO

I
. .

..................... 00 .

DR. "A. SANTAELA
(pormado pela l!'aculdade Nacio
nal de Medicina da trníversídade

do Brasil)
MédIco por concurso da Asslst&n·
ela a Psicopatas do Distrito

Federal
!lX-interno

� dr Hospital Pslquii·
trlco e M'Ill!cOmlo Judlclll.rlo

da Capital l!'ederal
1Ix"lnterno da Santa Casa de Mi
sericórdia do Rio de Janeiro
OLtNIOA �DICA - DOENQAS

NERVOSAS
Consu1t'Orto: Edifício Amélia

!feto - Sala 3.
ResIdência: Rua Alvaro de Oar

.,alho, 70.
Das 15 ãs 18 hor8ll

Telefone:
Consultório - 1.2011.'
Resldêncla 1.305.

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
eiaI, idealiz�do e executado para
proteger as partes metálicas contra
os efeitos corrosivos da água salga
da. Distribuidores Comércio .t:

Transportes ,C. Ramos S. A. - João

Pinto,9.
. � .. . . .. . . . . . .. . .. .. .. . .. .. . ..

'

COMPRADORES PARA CASA8 •
TERRENQ8

O Escritório Imobiliário A. L. Al..,�
sempre tem compradores para casaa _
terrenos.
Rua Deodoro lJIS

IlI:U.U.,,,:rCliIl' fdbl'ica..; A Oe.a • '" CAPiTAL"
vhdttl antes d• .,iatuDI'S1M lIIua.

Fabl.'lcant... di.tl.'ibuidol'ell da. afamada. COJb·

f.açõ•• -DISTINTA- • RIVETI Po••ue um gl'on.
d••or-tim.nto d. aa,emiral. .I.cado",; brilR'
bODa • bOI'QtCllI1 a!godõ.lI, mOl'inlll " oviam.ntol
pOl'a alfc:dat•• i \,que f.cebe db.tament", (Ial

Sl.'U'*-: ComezocSsst•• do tnterial' fiO cernido dllt ih. fa:;rsll'(Om '�mfll

Flc:flc:u�6'PcUrl, ...:: FILIAIS oro Bhu'IOcmcat «I Lajell
CIIhoJl."nO 4 ·uu:r.ç60 d.@b
aomp>l'o.: MATRIZ ..1m
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o GRITO DE Crônica da
RACHEL

O sr. HU! Cezar Fucrschuet!e, l° apresentou sugestões sobre a re:1.-'

Vice-Presidente .presidíu a :,e:,s;;u I duptação
dos individuos parcial-,

de ontem, a qual comparccerun.
:W mente inválidos c, nos quais. o

srs. deputados.
proprio trabalho poderia constituir

Há algum tempo passado, ]1elas, Aprovada a ata da sessã.i l'"jY� um fator de recuperação.

páginas de "O Cruzeiro" tivéruns , cial de ante-ontem, de come-nora,
Finalizando, o deputado Biasc:

a infelicidade de deparar com a- ção ao centcnur-io da morte de Faraco, elogiou o iniciat iva plrti-·

quela crónica "Olhos AZl1s", assi- Anita Garibaldi, foi lida a matcria cular como insdispcnsávcl coouo

nada pela noLavel Rachel de Quei- do expediente, constante de c í'icios ração aos Poderes constituidos p.u-a.

roz.
e vários telegramas.

a solução dos problejnas soci= is.

A reação, como não podia dei- Medicina do Trabalho �ão havendo oradores, foi !lef!'_·

xar de acontecer; ve io de pronto, O deputado Biase Faraco, LÍo rido pedido de urgência para o

furiosa ,e, acima de ludo, justa. PSD., tratou deste ramo tia 1kc!j,;;- projeto de lei n'' 74, que dispõe- .

A escritora patricia, por certo, na Publica, encarecendo a sua irn- sobre a abertura de credito espe-'

guiada por informações orrõncas, portancia e repercussão Bum Fsta- cial de 300 mil cruzeiros para a

não titubeou en1b lançar à "úl- do lndustrtal como o nosso, .
[oea- conclusão das obras da 3a. Cia Iso

lima página" uma verdadeira in- lizando tambem a sua inf'luenciu lflda da Policia Militar, em C'1nGÍ

júria ao povo ordeiro, trabalhador no momentoso problema do Cl'll'- nhas.

e brasileiro que habita o "Vale do vão. Acrescentou que êste sssnnto EMPLAGA:\1ENTO DE vmcu

Itajaí".. _. _I só
se compreenderia, si visasse

_

o LOS - Foi aprovado tamhern,

Chamou-o de alemão, de mal e aumento da população e a elevaçâo urgência para o Projeto de lri nU'

ducado, etc-
material e moral da socicdode e 624-49, que abre credito especial.

E pela páginas dos nOSS03 jor- não como instrumento de agitação de
,
Cr$ 262.110,20, para pagamenlo-.

nais e revistas, de pronto, veio a
perniciosa.

de despêsas com o emplacamento-

reacâo Estavam ofendidos os nos-

.

U l"
.,

Exemplificou os casos de 11f'�:--'('s de veiculas. Na ordem do dia foi

sos hrios e nós, em hipótese algu- onde a industrialização foi :!)I'O"C- a materia aprovada em regime de-

ma, poderíamos
ficar calados.

.

dida intempestivamente o qu= :1'�:H'- urgência, Este procede do pc;rJcr'

Lutámos, entretanto, com pala- retou numerosos problemas c'l'nle- Executivo.

vras dirercntes às usadas pela "a-
rais, de ambito medico-social. A Publicação de Emendas em

gressora", procurando, por
meio de

.Citou ainda o caso do Cana! de avulsos

fatos Incontestáveis, informá-Ia
ela

realidade.

Con"ielamô-Ia, também, para
vir

ao nosso Estado onde, de "corpo

presente", pudesse apreciar o que

por aqui se passa.

Mas Rachel permaneceu
num si

lêncio iJ'ritanLe, tal uma i)cssõa que

se enverg'.o-nha por ter praticado

-, A1'eão Junior

Assembléi'a

Panamá, onde ao trabalho tios en

genheiros teve de preceder {J tl'ab�_

Iho dos. medicas.

O sr. Nunes Varela, Iider da maio;
\
...

ria declarou haver em urgência

vários projetos. de lei. A um ddeS"

Coriclue na 3a. pág
A certa altura de seu improviso

FA,BRICA. DE TEGlDO� CARLOR REl'lAUX S. A.

FALECIMENTO

'lorlan6poll" 6 ele Agosto :de '1949

lAs comemorações do centenário

de Anita Garibaldi
Coneetranção cívica

Em prosseguimento à Semana

Comemorativa do centenário da

morte de Anita Garibaldi, a valoro

ea patricia que uniu dois continen

tes, o Comando do 14° B. C, ovga.,

'mizou para ante-ontem, dia do r cu

B. c., realizou retreta com sele

cionado programa,

Sessão solene na Assembléia

Legislativa

As 14 horas, no Paláeio (h! As

scinhléiu Legislativa, realizou-se

uma sessão solene tambem em ho-

�entenári() uma expressiva concen- menagem ao centenário ria 111(,1 �,

"ração de 'civismo, às 10 horas dl'.- da heroína brasilclra, com o com

fronte do busto da heroina brpsi- parccimcnto do Exmo. SI'. Govr-r

leil'a .na Praça Getulio Vargas. ali nador do Estado, dr. José Poabaid.

«:Ol11parecendo
autoridades,

PSCOIa-ldr.
Urhano Muller Salles, Prcsklcn

lI'es e grande massa popular, ar-sio- te do Tribunal de Justiça. Revmo.
H.

fiOS de pr-estaram à nossa patricia Joaquim Domingues de Olive+ra,

C) tributo de sua homenagem. virtuoso Arcebispo Metropolitano.

Fizeram-se ouvir a srta. LaVlal comandantes das Forças Armadas

Freyeslehen, o sr. dr. Carlos Go- sediadas nesta capital, autor-idades

mes de Oliveira e o Cap. do Exér- J ci vis. militares e eclesiásticas eS('(J

cito sr. Jaldyr Faustino da Silva., Iares e enorme afluência" de pr-pu

'Todos os oradores teceram vorda- lares.

deiros hinos à. bravura da "Hcr01- Sob a direção do sr. Rui Feuers

IDa dos dois mundos" que, tão });- chuette teve inicio a sessão co-u a

1répidamente, ligou a nossa histó- palavra ao primeiro orador' Inseri

l'ia ii da Itália. A srta. Layla Frcvps- to sr. deputado Osvaldo Cahr<lI, da

leben, mui bem exortou a mulher llD�, que. em sintesc, histOt';Oll

catarinense a lhe seguir o t>xcm- tôda a vifla de Anita Garibald', se

pIo para a defesa do nosso pnlri- "nímIo-se, na 1ribuna, o sr. (lepu_

mônio histórico. Em seguida, �oh tado Annandn Callil, do PSD, (jlJe,

paIamas ger<;ÚI ,as senhoras r!o'!! ('orno soe acontecer, com o verbo

Comandantes das Forças Arm'ldlls fácil e eloquêneÍa invulgar, enlJitf>

em nossa Capital, em nome da 'I'\]U- ('eu a vida daquela qut:', da oh�!?Il-

1hcr barriga-verde, depositat'Hm ridade ,passara a sGr festchd3 em

,frOl'es iao pé do monumento. Os duas pátrias, Exeusoll-se o or"dor

jovens escoteiro& do Revmo. Pe. de perlustral' a llÍstó'rÍa da vida de

Itamar, wgário da nossa Paróquia Anita, porque seu colega .já o fh;c'

sob a chefia do sr. Prof- .T0iio 1'a.

Francisco da Rosa, muito C'ontrÍ- ,\mhos os oradores foram vi,,:1._

'buir,am para o maior brilhantismo mente ovaeionados pela numeres",

..ta solenidade. Depois ela eel'imô- assistência que lotava o reci,,'o.

nia, em cadenciada marcha, per. As 16,30 horas foi a sessão encer·.

<cort'el'am várias ruas desta capital_ rada ,sendo executado o Hlno 'Na-

\ llnit<" na Praça 15 de No- cioDlll pela banda de musica da

w,
.. ""'0. '1 P.anda de Musica ·10 H" Policia Militar.

lt•• Ma,.char D••d.t., 341, /.- ."J., '",
j.

CURITI84
nU:CIlfAMA.: P..OSEBRAS

Usinas 'Nacionais
Perola

Companhia
Açucar

A Companhia Usinas �aciol1ais, do Rio de Janeil'O, proddora do

llçucar refinado "PÉROLA" c'omunica ao comercio do Estado de San

ta Catarina que deixaram ,de ser seus representantes os Snrs. ErlllarlÍo

Horn & Cia.

Outrossim, comunica que confiou a empresa JO.�O MORITZ S. A.

�
INDúSTRIA E COMÉRCIO, DE FLORlANOPOLIS ,a sua re!Jl'�sen

tação em todo o Estado de Santa Catarina.

JO.�O MORlTZ S. A. -
INDUSTRIA E COl\ffiRCIO, comunicam ao

comércio em geral que foram nomeados agentes da Companhia l,Tsieas

Nacionais, para o Estado de Santa Catarina.

Colocando seus serviços a disposição dos interessados, anlef'inum

os melhores agradecimentos.

'

A população ,de Campo, Novos homenageia o

I'. dr. Clovis Gama, integro Juiz deq&Jela comarcl,

por SUl r�cente promoção para 8 de Ti;ucls
Campos Nov,os, 4 - (Do Cor- geraJ.. Em nome dos manifestan

respondente) - º Sr. Dr. Clovis tes falou o sr. dr. Jorge Maisonete

Gama que aca�ba de deixar o Jui- enaltecendo os méritos do cieladão

·zado desta Comarca poe sua recen-

te promoção para a de l'ijucas,

foi, ontem, alvo de grandes e ex

pressivas homen.agens do povo ten

do lhes -sido oferecida uma chur-

e do integro Juiz. Seesibilizado, a

graãeceu o sr. dr· Cl�vis Gama

aquela homenagem que muito �
çlesvanecia, ,oferecendo os seus

'rascada á qual compareceram as préstimos na nova Comarca, Pal

autoridades, representantes do co- mas ger,ais aplaudiram as pala

mércio e da indústria e o povo em vras de ambos os ora.dores.

A Diretoria d.a Fábril'a de Tecidos Carlos Renaux S. A., profunda--

menle &entida, vem comunicar aos seus fl'eg'ueses e amigos o faleci-- •

1nento de seu estimado pl'o-curador e colaboradol' 8nr. Xvo José Re-'

nam::, ocorrido em :10 de Jnlho pl'óxim{) findo.

Brll'sql.1e, .jO de agôsto de HH9

A DIRETORIA

u'a má açii.ol
Ficou sem falal

Toclos nós, enLreLanlo, sa'biamos

que Rachel, além de ser escritora,

era mulher, e, como tal, mais dia,

menos dia, sentiria
necessidade de

se expandir para ,desafog'ar o ran

CÓ1' que lhe ia n'alma,
...

E êsse dia c.begoul Veio COUlO

o esperávamos 1

Foi então .que, m,ando da'quela

mesma "ú'l,ima página", Rachel es

creveu
- "A pouca te'�I1.po muitos

se daJWI'[/,1n roniíqo porque me n,

trevi a fal.OI· cel·tooS verdades in

dú;cutiveis, lIW,� desaqwdáveis, e a

verdade ê pedra allgular de mui/as

arestas, acaba sempre ferindo aJ

guern".
Mais adiante (já um Larllo irri

fada), Rachel fala
dos estú.pidos,

dos anônimos, dos malcri.ados, ex

pelindo a bilis dD sell {l'emendo

ódio, por Ludo e pOI.' todos,

De tôdas as resposl.às que foram

dadas à Rachel de Queiroz, pelas

páginaS dos jornais e das revistas,

uma sô não houye que a insultas

se.

:Si alguem, particularmente,
poe

carta, o fez, isso
desconhecemo�.

Lamentamos, isso sim, que lIma

escritora que é lida e admirada

por milhões
de brasileiros, sem

co

nhecimento de· causa, quiz'esse a

chincalhar uma popnlação, apenas

para ter assunLo para mais uma

das suas crônicas semanais.

Venha, pois, dona Rachel d,e

Queiroz, a SanLa :Catarina, para ver I
si aqui as coisas são tais como lhe

contaram.

Para evitar qualquer surprêsa
da

sua parte, de ante-mão, vou lhe

dar uma infqrmação: A diferença

entre ,a nossa genl e .e a sua, -a s·e

llhora só a encontrará na eon:l:or

mação craniana.'

Vende-se
Uma casa residencial sita à

rua Bocaiuvá, nO 199.

Tratar na R. Cons. Mafra, nO

33.

�uNC t=l EXISTIU iGUl=Il

PARA FERIDAS,

ECZEMAS,

INFlAMACOES,

COCEIRAS,

F R E R A S,

ESPINHAS, ETC.

."

Cidadrío Sf'baslião

LAJES

Estou lendo, na Reqiâo do dia 3 do COJ:1'eI11e, a sua Bala

na I'J'Gvc. Você, cidadão, continua l'igorosanlenLe dentro das

Sllas l'eais possibilidades profission.ais: com ponta-pó
.

ou

cabeçadas nunca lavra um tento! Quando a pelota não sp per

de pelo fuudo dos seus arLigÜ'5, 'Vai aos po.�les. Crilicando os

qne, nos esportes, adotavam a sua e�('.(l',"l, mantiv·e n'A Ga:.e

Ia Espol'lü'a, há alguns anos, uma secção, sob o tílulo Bola

lia l/'(we· Relrmbrando-a, lião desejo acusá-lo de macaquices,

imitações ou. plágios. ?\unca dos l1l1l1cas, cidadão! Ao que vi

so é apenas most l'ar que o que você faz nO {letal,. eu faoa·

no particlllm'.

Agradeço-lhe, de começo, aquele mui presado Que 'Você'

me dedica. Ficaria, entrelanto, mui mais agTadecido se, da

próxima vez, você escrevesse prezado com z. Sei que você er

rou de propósito, por sutilissima ironia, quand,o aplicou O·

presar pelo prezar!

Mais adiante você, cidadão, repele seu sarcasmo, quando:

afirma que a história há-de lax((l' o gOVêl'JlO. Bola na trave

oulra vez, Sebastião· O governo é que taJ:a, e não a históda.

Esla, se tacha, laehará a taxa que aquele taxar, tachando-a

de bem ou rle mal taxada, mas sujeiLando-se também a que

essa sua tacha por outros seja tachada, mesmo sem qualquer

taxa.
Jamais pretendi, cidadão, formar com os pl'ezados ami

gos Gustavo e 1..eoberto, os três {l1'a.Jldes da energia elétrica.

Com o que nos não conformamos é com a sabeftol'ia dos que,.

sabendo quanto- nós, repel€111 a opinião dos técnicos, dos

pr.ofjssionais, do;: que sabem por obrigação de saber, dos que

emprestam aos llarecer-es a responsabilidade de nomes feitos

no estudo e consagrados no BrasIl e no estrangeiro. E jamais

seremos os· basWies do comunismo.

Não desejo ana!.isar todas as suas leviandades, Você fala.

por exemplo, nos quinz·e anos de dominio da minha g·ente.

Cont.ando mal, você deixou de ser lhano, ou deixou o seu Lcmo! •.

:Pergunta se me lembro das eleições de 1946. 1..enibro-me fer

feitamente.

Nem esqueci, porven[ur.a, dos comentários que o Ader-\

11301, o Celso, você e eu fizemos a respeio, na. résidência elo

primeiro, quando eu o l,evei lá, cidadão, par", VOCI! participar

das festas da vitória pessedista! Remember? !

E os artigos que, depois dessa visiLa de c01'Clialídade, você

escreveu n'.4_ Gazela? Paremos pOl' aqui, que a estas alturas já

ningnem ignora que no fim dessas linhas de vai-e-vem e de

vem-c-vai estão os seus bonecos teimosos .. ·•

Sem mais nem menos
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