
COM A PRESENÇA DO SR. DR. GOVERNADOR JOSÉ! BOABAID E DO SR. DR. ARMANDO SIMONE, PEREIRA; S� ...,�:

CRETÁRIO DA JUSTIÇA3 EDUCAÇÃO E SAÚDE, FOI INAUGURADO EM JARAGlJÃ, ANTE-ONTEM, O GRUPO ESCOLAR �
"EUCLIDES DA CUNHA". DÊSSE ATO E DAS GRANDES HOMENAGENS PRESTADAS NAQUELE MUNICíPIO 40 GOVER�
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Agradecimentos ao sr, dr�' Leoberto Le.d .�,.�t
digno Secretário da Viação, Obras �-:ia ;;;;8

Públicas e Agricu�tnra
o dr. Leoberto Leal, Secretário de Viação, Obras Públicas

e Agricultura, recebeu do Tenente-Coronel Osvaldo Pinto da

Veiga, um dos dedicados amigos de Santa Catarina em a Ca

pital da República, o telegrama seguinte:
Designado para o cargo de Superintendente de matérias

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA primas' e transportes da Cia. Siderúrgica Nacional quero tes-
rl'oprJ.,tárlo e D. Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA RAMOS temunhar a Vossa Excelência meu agradecimento colaboração

Diretor de Redação GUSTAVO NEVES ' durante minha permanência em Santa Catarina ficando Rio

�A���X���XV�I���--,���-�-=A=M=�=�=;�O��b�-��=�=�=;=��.��=�=e�A=g=�=to=d=e='=;����\�-�f���.1=�=5=41=���;=��=�
Calil ao discurso proferido pelO .

deputado Barros Lemos
Na tribuna da Assemhléia Legis- pIO e que, para a entrega do auxí

lativa na sessão de quarta-feira. o lro do Govêrno Federal, era irnpres
ilustre deputado Armando Calil cindível a apresentação da planta
destruiu as acusações formuladas Ç.c edifício e da escritur ... de don
pelo representante udenista Barros ção.
Lemos contra o Governo do Estudo. O SR. RAMIHO EMERENCIA;\;O
Por havcr sido a mesma prorerida - Indago de V. Excia, se o Minis
de improviso e, assim, estai-mos na ter io da Educação fêz .semelhs ate
dependência do serviço i'lqui(;t'áfi-' exigência para conceder :1 sub ven-
co daquela Casa, somente hoje IFJS çâo. .,
foi possivel publicar a rénlica do O SR. ARMANDO CAUL - As
hrilhante tribuno sr. Arma"ndo f:a- situações são diversas. O Min:o;;té
Iil, Ei-la : rio da Educação enviou a impor
Sr. Presidente e Srs. Deputados. tf-mda, ao Govêrno do Estado c ês
Na sessão de ontem o cobre te fara a entrega da mesma, obser

deputado sr. Barros Lel11IJS prof'e, vadas as condições exigivcis em

riu discurso a que prometi respon- casos dessa natureza.
.

.

(ler imediatamente após ter entre O SR. OSVALDO CABRAL - O
mãos os documentos que a ccta lhe nobr'e colega me perdoe, mas está
dar-iam a (ôrça de uma respqsta de- t'uga_nado. 'Para de!eru�ir:i..lr a eOI1_

f'initiva. O ilustre representante c��ss�� da subvenção e que o Ml
urlenista, mencionando o au xilio nístérro da Educação faz t:ü� 2Xi.
que o Govêrno Federal destinou ao g':·l1cias. Para lá são rcmatido., to
Hospital Bom Pastor. de Araranauá (los os documçntos necessár-ios. Rr
fi:z quatro afirmativas em f1esf<'I'or urdo-me de ter visto JS antigos
d�1 honorabilidade do Sr. Gov0nHl- DIretores do Hospital de Caridade

I dor do �:::stado e (!o Sr. S�CI:C� ':Il·j.o d� }"Iorianópolis reunirem. u��Ja
'do Interior e Justiça. D •.-pors, en- s,eIle de elementos e cla(!�':), a rim
cerrando considerações injustas, S. f;e. ob_terem uma sybvençao. A sa

Excia. dirigiu uma pergunta ao tisf'ação daco�cessao estabetecida
Chefe do Executivo Estaóual. tll'pe_nde de SImples abertura de
As quatro afirmativas serão 1:0- crédito na Delegaçia Fiscàl. C que

fragadas e a pergunta ter'.'! resposta ocorre, na hipótese, parece. é que
cabal. 0. G_?verno Federal se SI'I"\'ÍU. do
Apreciemos a primeira das [Jf�:)SU- Govêrno do. Estado apenas corno

çõcs formuladas pelo .nos.so digno portador d� importância, iII' n-nnci
opositor. Após revelar gel,' aPre· :a que _a este nao cabe forrnn lur
feitura de Araranguá somente por nuposrçocs no pa�ticu!ar. Se o Es,
intermédio do Sr. Ministro da Edu- t�do recebeu o dinheiro cumpr:o.,
cacâo teve conhecimento' do auxi- lhe 'efetuar a entrega ou devolvê
b ,-- r-m apreço, disse S. E�d:l: J,�. E, na realidade, não fez- r-c

"O 8,. Go vernado r -do Estado" uuurna das duas, eOlSIlS.
tomando conhecimento pOI' meu O SH. At�MAN])O CALIL - Nrs.,
intermédio, da nota �inisterial, se caso, pergunto a� nobr-e Depu
me afirmou que desconhecia com- lado, que me aparteia: a quem o

pletamente o assunto ma" que ia Govêrno do Esta.do devia <'[dual' a

tomar as necessária; providê n- entrega da refenda quant ia?
das, a fim Ide doscobr+r onde es-

O �H. OSVALDO CABHAL - A
tava aquela importância. Pref'eitnj-a de. Ararangná, proprie-
O Sr. Deputado Barros L:�I:-iOS tária do Hospital, por doacão.

sofreu momentânea infideliclade ,la O SR. AHMANDO CALIL - Mas
memória, quando tentou repro(iu- SE o G?ven�o d�. �stado niío tinha
zi:' a conversa entretida C')01 (: Sr. COl1he�lment? ofICIal da dO"r;30?
Gúvcrnador do Estado. .J:,_ verdaele POfler�a, as�am }uesmo, cnlre1Sar a

é qUtl, após ouvir o mandatário rio quantIa em ,apreço?
povo araranguaense, o Sr GO'!GI"na- O SR. OSVALDO CARnAL
elor solicitou a presença .-:lo Sr. Sc- Afmal de contas, houve uma es�ri
crotário da Justiça, para lhe Ê'sle, tura.
por lhe estar afeto o assnnto. "llr- O SR ARMANDO CAUL ___:_ i\fos
n('cesse os esclarecimentos pedi- trarei a V. Excia., mais adiante
dos. Verificada, porém, a 31.lsrneia q�le o Govêrno do Estado não po�!(t'quele titular, Governador e rlIa fazer a entrega dos Cr$ .

Deputado coIÍlbillaram nOV9 amli- 200.000,00 senão frente::is P:0V;1Sência e quando o nobre c0legn Sr. já mencionadas..
B«rros Lemos retornou á pJ':::�en- Sr., Presidente, uma exigência
ça do Chefe do Executivo Estadual, nOl'malIssima em casos (la l1?ture
/ê-Io para declarar a S. Exda. que za dêste não pode significar má
já tivera entendimento direto (:(,m "pntade do Sr. Secretário da justi-
() Sr. Secretário da Justica. ça. Houve em S. Excia. a preocupa-

-

Esta, Sr. Presidente e" Sr.,; l'('pu- çiic única de fazer com (j'.le o au
tados, a declaração que trag'.) iI xíJio chegasse ao seu d('sti�o (1e
Casa, necessàriamente :mtorlzaclo rnodo seguro e lícito.
pejo Sr. Governador do Estndo. O SIl. BULCÁO VIANA -- QU�lildo
Outra afirmativa insm.t!'ntflvcl: f) Govêrno Federal entre�ou a0 do
"O que majs me surpreende em Estado. êsse dinheiro apresentou >1.1-

tudo isso é a má vontade demolls- gllllla exigência de· prova? Ni1o.
trada pelo Sr. Secretáriu do ln- �ess() caso, o Govêrno do Est8.do é
terior e Justiça, em fazer entre- um simples intermediári0.
ga dos CrS 200.000,00 ao meu O SR. ARlVIANDO CAUL - A
Município. Alega S. Excia .• para situação do Govêrno do T�stau() é
tan,tla. que orl,esconhece oficial· indiscutivelmente, a de lntame':'
mente a doação do Hospital ii diario. Não há dúvida quanto a és·
Prefeitura de Ararang'uá" ,sr ponto. O ilustre representante'
Intolerável sem razão essa com udel1l.·sta, porém, insiste em OU:lt3T

que o Sr. Deputado Barros L�mo:' a retidão do Sr. Secretário ela .!1!�:
preten�e. alc-ançar, � hOnrtldo Sr·l tiça e chama ao assunto () Dr. Pr-G
SecretarIO do InterIOr e Justt,a. 11;otor Público de Araranguà:
Quando em palestra com ') Dr. Ar- "Não acredito pois a assem
mando Simone Pereira. o nobre bléia dos sócios' do Hospit:.-d foi
Ih'putado ouviu de S. Exc�n. que convocada com o conhecimentn
não fôra oficialmente cientifl("::\oO do Sr. Promotor Públieo da Co-
(Ia doação do Hospital ao Mll!1icí- marca, que estava habilita,do pelo

="'_._._ = Govêrno de Santa Catal"Ín3 ::l r e_

ADVOGADO ·EM S. PAULO ceher escritura de doaçco do I'a-
DR. A. PEREIRA PINTO - Hua trimônio da socied;tde, �()j,�

avaliada. aproximadamente, em

Cr$ 1.1100.000,00. ,

Ainda em nome do Governo

catarinen!"e. o Dr. PronH'tor pediu:
Conciue na 3a. pág.

UI Congresso de Cont.bi
"idade Publica e Assuntos

Fazendá'ios
Reunião prelimmar qerai,

ontem

Rio, 7 (V. A.) Serão iniciados
i

amanhã, os trab�lhos da Con
.rerencia de Contabilidade Pu
blica, sendo a sessão solene d('l
.mstajação no dia seguinte, ter
-ça feirá, no Auditório do Mi
nistério da Fazenda, com a pre-.
.sença dos ministros da Fazen
da e da Justça.
A Secretaria do Conselho de

Economia e Finanças já está
.

distribuindo dois dos documen
tos que preparou para' apresen
tação à Conferencia - o "dos
.sier ", de 393 páginas, contendo,trabalhos de pesquisas sobre
todo o sistema orçamentarío,
de balanços e de impostos dos
Estados e Municípios e o volu
me XVII da série "Finanças do
Brasil ", com estatística rínan-

\ ceira geral do quinquento.
Grande numero de delegados

estaduais e munícpais têm a

fluido a Secretaria do Conselho,
cujas seções foram transfor
madas em serviços especiais pa
ra assístencía técnica aos tra
balhos do conclave.

Decresceu DO Brasil
os casamentos
Publica o ultimo numero do Bo

letim Esttatistico do I. B. G. S., re
lativo ao segundo trimestr'e do cor

rente ano, da.dos que permiL m

apreciar·o numero de casamentos

�elebrados, no civil, no Distrito F�
deral e nas capitais das Unidas Fe.

deradas, no quinquenio 1944-1'(H8.
De 1944 até 1947, os totais, de

ano l>ara ano, alcançaram, respec

tivamente 42,528, 47'J!96, 53.160 e

55.440. Em 1948, porém, houve

acentuado ,declínio, passando para

51.25'2 o total de casamentos re�is
trados.
Em São Paulo, a diferença para

menos, em 1948, no confronto

com o ano anterior, atingiu 2.684,
e, no Distrito Federal, 876. Nesses

2 centros maiores, o numero d� ca

samentos correspondeu, em 1948,
a 51,91 por cento dos enlaces OI'IP_'

ridos em- todas as ca'pitais do paÍ&.
Considerando o total relativj ao

ano 'Passado, de um lado, e de outro,
a população estimada em prim�;ro
de janeiro de 1948, com base na

recenseada em primeiro de S(·tCl!l

oro de 1940, verifiea-se que foram

os seguintes os coeficientes brutos

de nupcialidade, nas capitais das

Unidades Federadas, durante o anil

findo;
Recife. H,73; Natal, 12

..04; For

taleza. 11.68; Pôrto Alegre. 11,53;
São Paulo,. 9,87; Maceió. 9.03; Relo

Horizonte, 8,64; Florianópolis, fl.3f':
Niterói, 8,18; Curitiba. 7.41; Goia

:nia, 7,28; Vitória, 6,62; João Pe�

sôa, 6,45; Aracaju, 5,77; Teresi

na. 5,64; Rio de Janeiro, 5,54; São ILuiz. 5,30: Salvador. 5,04; 3e- Ilem, 3,80 e Manaus, 2,23 .. '. .• ..

o MOMENTO

(

Educação
.

e demagogia
O sr. Otávio Mangabeira, .segundo declarações

que fez recentemente e que o "Diário da Tarde" nesta
capital reproduziu, não está satisfeito com a capaci
da de opinião politica das massas brasileiras. Pre
coniza, assim, o governador baiano, antes que uma

"campanha meramente eleitoral" \lj)ara a sucessão à
presidência da República, uma cruzada de "educação
cívica das massas e de combate à demagogia".

O fato, porém, é que, bem apuradas as coisas, não
serão as massas quem necessite de melhor compre
ensão do sentido de um regime de garantias tanto
individuais como sociais; mas exatamente certos polí
ticos, que, ao léo das ambições insopitáveis, julgam
poder, sem profundas decepções, prescindir de apóio
das massas, tais como estas se lhes apresentam na sua
realidade incontornável. Nem se diria possível, a esta
altura de evolução dos povos, pretender-se amoldar as
reivindicações de direito das massas às fórmulas pro
postas, à guisa, de princípios democráticos, por alguns
políticos sem nenhum vínculo nas angústias e incer
tezas populares e que; por avêssos aos imperativos de
um novo estágio sociel do mundo, ainda pensam re
constitui-lo à feição de um exagerado individualismo.

Estes os que, por exemplo, não perdem ocasião
t' para expôr a ridículo a tendência 'social-democrática

do povo brasileiro, tão precisamente interpretada por
uma organização como o P. S. D., em cujo programa
se acha consubstanciada uma doutrina de.justiça so
cral e de consulta a tôdas as lícitas aspirações dos tra
balhadores.

Posítivarnenâe sg; confunde, nutri. julgamento .de
masíado sumário e genérico, a educação do eleitorado,
com o que, contra a opinião e o pronunciamento das
massas, alegam alguns políticos inadvertidamente
conservadores e ciosos de arraigados preconceitos ca

ducos. Isso, aliás, explica o fenômeno da identidade
de processos de propaganda utilizados assim pelos ele
mentos mais reconhecldamente extremistas como

por aqueles políticos que não recuam ante os mes-
.

mos expedientes damogógicos que se lhes parecem
prestadios aos objetivos imediatos.

-

Diriamos, portanto, com maior propriedade, que a
uma campanha de educação das massas deve prece
der, sim, um movimento de elevacão do nível mental
e espiritual de alguns políticos, que têm responsabi
lidade na consoliq.ação da ordem constitucional e no

prestígio das instituições legais.
As massas constituem, já agora, no Brasil, algo

de consciente a que uma organização partidária em
dia com is conquistas espirituais dos povos não póde
deixar de corresponder no seu programa de ação. Não
há, pois, que educá-la e sim que atendê-la, nos seus
anseios e necessidades vitais. É o que tem feito o P.
S. D., cujos postulados emergem da conscIência da co
letividade brasileira.

E se muito haverá que recomendar-se, num con

graçamento dos partidos em face do problema da su
cessão presidencial da República, consistirá tudo no

compromisso de manter e desenvolver as conquistas
sociais incorporadas à nossa legislação, dando-lhes a
elasticidade que lhes permita acudir ao máximo das
esperanças das massas em contraposição às doutri
nas dissolventes e anti-çristãs que lhes solicitam a

atenção. ,

Certo, o povo brasileiro, tIue não oferece ambiente
espiritual às demagogias e' ao comunismo, prescinde
duma campanha de educação, que lhe não traduza,
na verdade, as aspirações morais e as restrições eco
nômicas.

Quintino Bocaiuva, 176 4° <lndar

salas 414, 415 - Fones; 3-31H8 e

2-5053. ICONSULTAS S/PAGAMENTO.

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO

QUALIFICACÃO ELEITORAL
8ER�IO ATENDIDOS TODOS QUANTOS DESEJAUElI
SE QUALIFICAR ELEITOR, NA SEDE DO PARTIDO A

RUA FELIPE SCIIMIDT.
HORÁRIO: DAS 10 ÀS 12 E DAS 14 AS 17 HORAS,

DIARIAMENTE. .l"

-Vi
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2

Informações utet-

iO�ESTÃÕôl· Horurlo das. e�pre-
Redação e Oficinas à rua

/ 585 rOdOVIOrlHS
,

João Pinto n.5 - RGUND.Á·Jrm!U

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

SIDNEI.NOCETI
Diretor de Redação:
GUSTAVO NEVES
Chefe de Paginação:

FRANCISCO LAMA1\,QUE
Chefe de Impressão:

JOAQUIM CABRAL DA SILVA
Representante:
A. S. LARA

J!lxpre.1O 81.0 ClAtó"lo - � -

7 hoca3. \

Áuto-VIa�o Uaja! - ttaJaf - li )lo.
rp.

F.:rp!'i!!IJO :srq..qu_ - JIo\"u4lQu -

III boru. .

E.."q)re8l!O BrlillQu_ - NOTa 'l'I'«ntc>
- 16.SO hOru.
"'uto-Vlaçlo Ca.� - JomTU.

- I hora.
(S

.

dA'
.

A' )"'uto-VIl'lçlo CatalL'lnQM _ Cu.r1Ubs eTmço a gencw TgUS
- � horas.
RDdoTiArla 8ul·BruU - � .A.lecr., Na noite de S. João, na Breta-

. - 8 hol'lIlII. • •

I Rápido Sul·Brasilelra - Joinvile - nha, as moças que desejam ca-

13:á�i�� Sul.Braslleira _ CUritiba _

sar, atiram ao.mar um dedal, um
6 horas.

-

I anel e um sapato.
TERCÁ·FEm.&.

Auta.VlaçAo Catarlnena. - P&rto .Al..
I" - 6 horu. Na Delecardia, o rapaz que
"'uto-V� Catarln_ - CUritiba

_ li boras deseja casar-se, entrega á eleita

_ ,,\u��� Catu'ln_ Jow;.'!le
no dia de Ano Bom, uma madeí-

Auth.vlaçAO Catuln_ - T1.tbU'to xa de fios embaraçados. Se a
- ���::.No Qrlató'flo _ I...ap.na _ pretendida lhe devolver, no dia.
7 hora",.· seguinte, a madeixa feita num
Empr@sa GI6r1a - .[ACuaa - 'fiá

• 6'A1 hor... pequeno novelo, é sinal que o

�IIIO BrulIIQu_ -' :aru.t'ju. - aceita para marido. Se restitue
UI bol'U.
4·,to-VJaçlo flaJ" - ltaj.aJ - 1. )lo. a madeixa embaraçada tal qual

raiiáPidO Sul.Brasilelra Joinvile a a recebeu, quer dizer que o re-

13 horas. C1ISa
Rápido Sul-Brasi1eira - CUritiba -_ .

6 horas.

Variedades
CURIOSID lD�S

Rua Senador Dantasz 40 - 60
anda:

Tel.: 22-5924 - Rio l'e Janeiro
RAUL CASAMAYOR

Rua Felipe de Oliveira, 21 -

80 andar
Tel.: 2-9873 - São Paulo

ASSINATURAS'
Na Capital

Ano •••.•...••..•• Cr'
Semestre •• < • • • •• Cr'
Trimestre .......• Cr'
M& •••.....••••• Cr'
Número avulso .. Cr'

No Interior

Ano •••••.......

Semestre .

Trimestre .

Número avulso ..

Anúncioamediante contrato.
.s origlaaia, mesmo não

publicados, não serão
dnolYldos.

A direç&o Dio se respon
sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados.

QU.ART....J':IlR.A.
Á.uto-Vlaçlo Catlll'lne-nM

_ I) horas.
Auto.Viaçlo Catutn_:I.... J'oinTile

- • horas.

'I "'ut9--Vlação Ca�

,
_ 6.30 horas.
Rápido Sul·Brasfleira - C'.lritlba

6 horas.
Rápído Sul·Brasileira - Joinvile

13 horas.
Expresao 810 Or1BtoTlo - l,acuIIa

7 horas.
Expreseo BrullQuellft - Bnulqu.

16 horas.
Áut-<:>-Viaçto ltajai - ltajaJ - li ho

ra·iI.

ExpTes&o Bru8qu_
- 16,30 horas.
Rodovl6rla Sul Brull - P.erto .A.JeaM

- a boru.

Ou!'ltlM, Eis uma decisão �o Juiz Euge
ne Sartorious, de st. Louis: Uma
esposa, precisando de dinheiro,

I.qmla tem o direito tanto moral como
legal de examinar e servi-se da

_ !
carteira do marido que dorme.
[Minha própria esposa procede

-

assim, e nada há que eu possa
fazer.

Conselho de Annabeta: Nun
ca digas a um homem que pode
ler no seu pensamento: a maio

- P6rto ria deles prefere se reonsídera
Ollrit1ba I do como enigma .

JoinTll.
Na Bulgária, até á sua entra-

Tubarlo da na guerra, as criadas eram

C'atar',n_ - � contratadas no "mercado de
moças", que tinha lugar na

principal praça de Sofia, uma

vez por ano, no dia 8 de novem

bro, dia de São Demétrio, pa
droeiro dos trabalhadores, entre
os bulgaros. Os acordos feitos
naquele dia, segundo a tradição
ligavam a empregada á empre
gadora por um ano. Em virtude

SEXTA.FEIRA disso, as casas que precisavam
_ R����� Sul Brasil - pC)rto .A.l-.n de empregadas e as moças que
Áuto-Viaçlo CatmnenH,.- CUrltliba se dispunham a trabalhar Co·

_. li � horas.
Auto-ViaçAo Catarl� ,_ JolnY!lt mo domésticas tinham que a-

- • horu. \ guardar até o dia de S. Deme·
Auto.Viaçlio· C!!lQ.!:'llnenH - tA.rruDI trl·O._ 6,!lO horas.
Expresso S§.O Crlsto...-lo - l.AICUnI -

7 horll8.
Auto-Viaçlo ltajai - Itajal - 11) h�

tU.
Expnsso Bruequen..

16 horas.
Rápido Sul·Brasileira

13 horas.
RápidQ Sul·Brasileira

6 horas.

QUINTA·FElR.A.
.A.urto-Viação Catar1nellft

.A.legre - 6 horal.
Auto-Vlnçlo ClttarlnelLH

- li horas.
Auto-V!açlo Ca,tarlnellM

- • horu.

.A.uto·Viaç.lo Catarln_
- 6 horas.
"'uto·V1açâo

- 6,80 hora,••
Exn,resao São Cr1&WYlo - LlJsuna -

'1 haras.
!IImpr�sa Gl61'1a - LIC'II!U - • l/I

• '1 1/2 horas.
Ilxpresao BrllSQueD118 - Bru�1lO -

l' horas.
"'utG-Vlaç!" Jta�al - ItaJal - UI ti0-

_, Na.

RApldo Sul·Brasilelra
13 horas.
Rãpido Sul·Braslleira - Curitiba -

• horas.
:Kmpresa Sul Oeste LUla - Xapecó - ..

- II horo.

Viação Aérea
Horário
Se(/unda,.feira
- 13,00 - Lajes e parte"TAL"

Alegre
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,60 - Sul
CitOZEIRO DO SUL - f3,il

Jlort-e
Jolnvile

Terça-feira . ._ ���
-TAL" - 8,00 - Joinville _

Curitiba - Paranapá
- Santos e Rio.

l' \ !\:,,;m - to,40 - Norte
i;HllZ-EIRO 00 SUL - il,OO -

lIIorte
VARIG - 12,30 - Sul

PANAIR - 13,50 - Sul

Qua:rt;a,.frira

:"'orte
CRUZEIRO DO SUL Ui,30

Hospital de
(ôrid·�de

"TAL" - 13,00 - Lajes e Pôrto

Alegre
pANAIR - 10,40 - Nor.e
CRUZEIRO DO SOL - B,OO

"orte
VARIG - 1UO - Norte
PANAIR - 13,60 - Sul

Quinta-feira
�TAL" _ 8," � Joinville

Curltl1ta _. Paranaguá
- Santos e Rio.

PANAIR - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

VA,RIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO 00 SUL

Soe. dos "4tiradores
de Florianópolis

Assembléia Geral
De ordem do sr. Presidente e de acôr·

do com os Estatutos da Sociedade, con

voco os sócios para a assembléia geral
que 'Se realizará dia 15 do corrente, às

19,30 horas nos salões do Lira Tênis Clu
be gentilmente cedidos peja sua Direto·

JolnvUe

CUritiba

SABADO
Auto-Vlaç!o CatM1neIIJINI - Curitiba

- 5 horas.
Rãpido_ Sul·Brasllelra

13 horas.
Rápido Sul·Brasileira

6 horas.
- .. horas.

Jolnvile

CUritibo

"'uto·ViacAo Catar�D8e
- fi haru.
"'uto·Vlação C&tarlnenM

- 6 horas.
'ExDr�sao São CrlstoTIo - Lquna

7 horas.
EXipres.o Brullquenetl - Bru"qu.

14 horas.
Aute-Vlação naja! - [taJai - 11 ho

raso

Expres.,;o Brusqu_ - Nova THntcl
- 9,aO horll>ll.
Expre,sao Glória - � - • l/f

" 7 1/2 hor...
DOMINGO I

Sezta-feira . Rápido Sul·Brasileira - Curitiba
6 horas.

"TAL" - 13,00 - Lajes e Pôrto

JoInTlle.

ria.

Ordem do dia:

1° - Eleição da nova Diretoria e Con·
selheiros.
20 _ Prestação de contas.

3° - Diversos.
. i

Carlos Gas&ell.fcl'th Netto,. Secretário.
13,IH5

"ui

Alegre
CRUZEIRO DO SUL - 7.20

morte
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 11.,40 .- Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Sdbado

I
o movimento de assistência aos índio

O'" (LAnNe 1ft

I
gentes internados no Hospital de Cari-

l: • ... �. dade, durante o mês de julho, próximo
GALI.ETTI passado, foi o seguinte: Consu��s, 810;

A D V O G A D O Curativos, 2.301; Injeções, 4.80-5; Opera·

. Crimo O ci••l
ções, 67; Exames de. laboratório, 94;

I
Raios X 150; Ondas curtas, 9; Infra·ver·

C01!li!ltftuição tis Soclodad.1

I
melho, 43; Ultra violeta, 20; Metabolis·

· NATURALIZAÇÕES mo basal, 3; Aplicações de radiul1l, 4;
Título. DGtI!arat6rio.

.'
Radioterapia, .10; Oxigenoterapía, To;
Anestesia pelos gases, 9; Transfusão de

Ellcrit6i'io II Ra.idancia sangue, 12; Nebulisação, )l8 e Fórmulas
I

_ •
Rua Thadonteil 47.

I
avisadas, 2.639.

.

j
�ONE •• 1468 ••...... . .......................•.

----........: Vende-se
,VINHO CREOSOTADO

'

"SILVEIRA"
FRAQUEZAS EM GERA�

Uma caSa residencial sita à
rua Bocaiuva, nO 199.
Tratar na R. Cons. Mafra, nO

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

VARIG - 12,30, - Sul
CRUZEIRO 00 SUL - i3,51

Jforte
IJom,illll6

� PANAIR - 10,40 - Norte
� ORUZEIRO DO SUL - H,OO
l f'ANAIR - �.�,IO ... !��

TENIS CLUBE
AVISO

A Diretoria do Lira Tenís Cluhé novamente, leva ao conhecimen-·
lo de seus dignos associados que proibira a erltrada de pessoas, quer
do sexo feminino ou masculino, acompanhadas dc sócios, que não este
jarn munidas do respectivo ingresso, fornecido pela Secretar-ia da"
Clube. I

Em hipótese alguma serão fornecidos convites a pessoas residen-·
tes nesta capita; e mesmo pessoas em lransito que já receberam mais;·
ele dois (2) convites para festas. Nesse caso o sócio interessado de-·
verá .solicítar ao Secretario um ingresso mensal.

Os ingressos para pessoas em trânsito, "solicitados unícamente-:
por sócio maior, serão fornecidos até ás '18 horas do dia' da resta.,
Durante as festividades", não serão atendidos pedidos na Portaria.

E para que não haja dúvida e aborrreoirnentos aos srs. Associa-·
dos e á Dir-etor-ia, é a presente resolução publicada em lodos os jor--
naís locais e fixada na portaria do Clube.

Florianópolis, 4. de Agústo de 1949.
A DIRETORIA

fi Sífilis
.-.
<

Ataca todo o organismo
TEM SfFILIS OU HEl!"'VIATISMO DA ,.

MESMA OR1GEM?

USE O POPULAR PREPARADO

.·::tIl!ifJ I :4·] r:J
;,p1'ovado pelo D. N. S. P., como auxiliar no tratamento

da Sif'Ilis e Heumatismo da mesma origem.
Inofensivo ao organismo, agradável como licor,

t •

.�.

.,

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 Antigas do Brasil

Pelo correio Cr$ 25,00

VENDE-SE por motivo de mudançli
�raD4e àrea �e terreno jà cultivada

(Dtstante cerca de sezs quilometros da capital-Bairro-Barreiroe»
A rea de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo

6 casas de madeira e uma de material.
TRATAR:

FloTianópolis _:_ nesta redação ou Escritório I. de A L. Alves.
Barreiros - com o proprietário Mathias lha.

Blumenau - com o sr. Christiano Knoll, no Hotel C�uzeiro.

Se você deseia
cortar o seu

�ESFRIADO
use

Misr-ol

Tenha sempre em suo

casa um vidro de

A vista e ii prazo
Enrolamento de motores, dinâmos e transformadores..

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

tricos, artigos elétricos, etc.

Representações diversas, com exclusividade dos insuperáve:w,
receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY�.

A ELÉTRO - TÉCNICA

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

� r-!'
.'_ .;;. j" ._�., �"t

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



V·dv ina eocial
/ANIVERSÁRIOS: I 'í'odos com seus propósitos sãos

�SRA. ENI-IRICf: .PINTO KUFNZER Ipreocupados, tão só, com o maio!'

Ocorre, .nesta data, o aniversárlo I hem da sociedade. Por Indicação
..natalicio da exrna. sra. d. Endri'! do sr. dr. Rubens de Arruela Ha

.cê Pinto âuenzer, digna espôsa (jo mos, unanimemente aprovada -pre.,

. sr. Waldir da Silva Kuenzer, c:ttt--I sidiu aos trabalhos da Assembléia

_gorizado funcionário do Banco do Ordinária, o sr. dr. Wilmar Dias.

· Distrito Federal. Excelente presidência, por �i I1U!.

A distinta senhora que, nos nos- 279 sócios votaram. Como nota (!.,'

� sos meios sociais, desfruta de uu.:

i.,recido destaque, \ será, por er rto,
;·pelo transcurso do feliz even to,
.grandemente felicitada. Aos cum

-pr-imentos que receberá juntamos

homenagem registamos as p-i írnas

que ecoaram no recinto no nrorncu

to em que o si'. José Francisco

Glavan, o mais antigo sócio do

clube, exercia o direito de voto.

Batiam-se :-IS palmas à tradiç-io glo-.os nossos.

SR. ROBERTO MILLER riosa do "12", e, dessarte se prc,

Transcorre hoje o anivervário conizava a vitória da corrente co-

matallcíc do nosso prezado conter; mandada pelo infatigável :\fígl;('l
.raneo sr. Roberto Miller prnprie- Daux, Foi, de fato, o que se viu

tlário da conceituada Joalheria mais tarde, na apuração, com e su-

.:Miller e destacado desportista dõ frágio dos seguintes nomes' .Tosé

;,remo. Francisco Glavan, Jaime Linhares,
SRA. MARIA DAl\flANI Pedro Alcantat-a Pereira, Solou

Aniversaria, hoje, a exmt. 1'-1'3. Luiz Vieira, Miguel Daux, Bube ns

-d. Maria Damiani, digna esposa do de Arruda Ramos, Manoel GÜ!1ça)
.competénte professor Anacleto ves, Antônio de Lara Ribas, P'\gê-
,'Damianl, figura de projeçâo nus' nio Spoganicz,.....José Elias. Fernan-

;meios educacionais. do .' Avila, Raimundo Vieira,
Á ilustre dama, os nossos respei- Paulo Menezes de Mendonça, .Ial-

ttosos cumprimentos. me Abraham, Arnaldo -Olivei ra,

IRAJÁ GOl\IIDE JUNIOR Joaquim Madeira Neves Lo-nival

Completa nesta data mais urr fe- Schmidt, Arno Hoeschel, Endldes

Hiz aniversário o interessal.te ga-l Lopes e Osni Ortiga - Suplentes:

j'oto Irajá Gomide JLl1�ior r!iJel.) l\'I{lrio Garcia, Telmo Ribeiro, Tan

:.filho do sr. Irajá Gomide, do a:�Q credo Hosterno, Walter Nussi,
4:omérc10 lecal. "'alter Dauer, Raul 'Wendhall'l'!1 e

Fazem anos, hoje: Neogênio Grillo.

_ o nosso distinto conten-aneo Graças à animosidade dos a�so-

,�r. LnciQ Vereano de Souza, cafi'go- ciados, o Clube 12 viveu, an�c-on

-zado funcionário da firma Campos tem, um dia feliz. Uma Asser::d'lpia

".Lobo. e tanto. Noticia doutra, tão mO\'l-

_ a srla .Eneida Joselitn B'lstos, I nwntada, nos nossos meios sor;ais,
::zelosa funcionáritl do Pôsto de, não temos. Isso era voz geral, an-

'�Puericultura Beatriz Ramo�. te-ontem, no casarão da rua Iniío

_ a srta. Regina-Maria. filha dI) Pinto. E também voz particular do

,Cid Taulois, alto funcionário do sr. Jaime Linh�res, ardoroso dcio

':Banco do Brasil. da velha guarda cio simpál ico o1u"
- a interessante .,.11enina TSBn- be.

'.

;t'a Rute filhinha do sr. Autnr Li- NASCIMENTO:
-vramento e de d. Judite Livr'lmen

·,to.
- o sr. Aldo Luz, destacad!) des

·portista, residindo" atllalmentp �m
\São Paulo.

. \c,ha-sc enriquecido o--tar ,.fI,)"
nosso distinto amigo Dr. Lr'-::lan

Slovinski, provecto adv0gado em

Araranguá, e )cxma. espôsa n, Te

rezinha Mendes Slovinski, com <)

nascimento, de sua primog"nitQ,
(lue receberá na pia batismal o ncme

de Tânia Maria. -....._

Aos seus progenitores bem, ;,omo

aos felizes flV9S Dr. Fermmdo MCl�
eles e sua Exma. esposa d. Salaher

ga Mendes as felicitaçeõs de "O
Estado".

Viajantes:
PROF. .JOSÉ CORDEIRO

Procedente de Massaranduba,
.onde é digno Prefeito, está .en1re

nós, o sr. José Cordeiro, brilhante
',.-confrade.

Desejamos-lhe feliz estada nesta

',capital.
JUVENAL PORTO

.ca::��:) �lesr�l��:��lac1��:;o I��:� Elogiado o Pacto
"1'OSO fiscal cle armas e mUl1JçOCS

C I [naquele próspero municipio. omercia r

Aos inumeros cumprimentos que
J d' 8 (U P')

.

O
.

, I
""rem recebido dos amigos, juntamos Jon.res, .. --:- J?In�

I bri\amco "The Economlst." elOgLl
'<os nossos.

a assinatura do Pacto COfi\erei3!

anglo-brasileiro. O jornal diz que

as importa�ões de ambos os paises

3

Recitais:
O sr. Albor Maruenda, consagra

eram somente para consumo ,na ..

..do artista espanhol, ralizará, hoje, cional, a menos que se tenha e$ti-
110 Clube 12 de Agôsto, um r'�cjtal

pulado a�go rlistinto.
,de violão. Isso limitará o costume dll Gl'ã-

Em se tratando de um artist::.> }3eeLanha de revender produtos
-festejado pela eritica do paIS, bl'asileiros nos paises emovem,

grande, com certeza, será II seleta Lais como ca.fé e azeites vegetais.
-assistência que comparecerá, !ugo "The E'cunomisl" qualificou o

· 'mais, ao clube 12, para aplaud:' '10, acordo de "claramente bilateral",
Reuniões: porém, acrescentou que foram to·
CLUBE 12 DE AGOSTO madas as devidas precauções a fim

Ultrapassou a mais otimist� ex-

j de não ofender a opinião publica
pectativa o absoluto sucesso da norte-americana.

· reunião do Clube 12, ante-onlem, Prosseguindo, disse ,que as ex-

"para a escôlha do seu Conselho De- porlações ele petroleo não serão

-liberativo. muito maiores· das verificadas no

Previa-se, naturalmente, maior ano passado,' porém, que os fa'bri-
· movimentação do que a verUicada cantes britânicos de veículos a

'<CUl anos anteriores, quando, c,.'n10 motor Lalvez consigam penetrar no

em 1947. 31 sócios elegiam um Con- mercado brasileiro. agora que a

'selho de 2C e maIs 7 sU1)lf'll�e..,. imporlação de cigarros norte-ame

Desde cedo, grande enJ a afl.'1011- ricanos foi restringida.
ela ao veterano clube, onde, fiO .o jomal não acredita que o volu-

·

lado dos jovens liderados por .Tairo" me comercial entl-e os dois paises
iLinharrs', viam-se os ,0nservf1õorc<; aument.ará "numa escara aprecia
de Mi�nel Dallx e os neo-rpvo)u- vel". Indica que surgirá 0_probJ.e
ciol1ários de Mário Garcia. SJn:Je- 111a de manler as exportaçoes de terlinas no Br�sil poderia limitar,
-se mais a atividade do sr. Heitor t ambns as paetes, conforn�e os iU- no futuro, as compras brasileiras

-Ferrari.
,_, :,.:-":'[111 nel'úrios, A escassez de llbras es- na Grã-Bretanha.

entretanto, estoti. 3.utor:zaclo
pelo sr. Governador do Estade a de
clarar à Casa que, da confer(�ncia
entretida entre S. Excia. e () mrll

digno colega, o qne resultou fui

_, tomar. haver o ilustre governante catnrI ..
AL replica do... Sendo o que se me oferece de l1el1SC pedido a presença do Sr. Se-
� momento e achando esclarecrdas cretário do Interior e Justiça, para

Conclusão as referências feitas à nu nha que este lhe fornecesse os (leblhes
e obteve do Presjdente da Co- pessôa na qu..lidade de Promotor necessários. Apenas isto aconteceu,
missão do Hospital uma notifica- Público, pelo Deputado Barros conforme me declaro li, autorizando-
ção oficial, acompanhada de uma Lemos', subscrevo-me, !TH' a transmiti-lo a êste plenário,
cóp ia da ata da respectiva As- Cordialmente o Sr. Governador do Estado.
sembléia, CO!m"nicando·lhe a as. José Dauru ". Agora, SI'. Presidente, il resposta
doação do Hospital ao Município que prometi e que não pode ser

de Araranguá, hoje de pOS8C 'da Mas, ao temperamento incalrno evitada:
respectiva escritura, perf'e itaruen- do digno representante de Aruran- Florianópolis, 2 de agôsto de
te legalizada". guá, as afirmações violentas têm 1949 .

Afinal de contas, perguntou eu um sabor irrecusável. f:ste o mctivo Ilmo Sr.
- prossegue o nobre Deputado por que S. Excia. se atreve a Ian- Dr. Armando Simone Pereira
Barros Lemos - quem está agiu- çar mais esta: DD. Secretá-l'-Í� da,.Just,iça, Edu-
do de má fé - o Dr. Promotor "Coincidência interessan+e : O cação e Saúde, respondendo pelo
Público da Comarca ,flue rece- Estado de Santa Catarrna cre- Expediente da Secretaria da Fa-
beu e não transmitiu ao, Govêrno dência Q Dr. Promotor Publico zenda
o resultado da assembléia dos ida Comarca para receber a eser i; Senhor Secretário:
sócios do Hospital, ou o Secre- tura de doação do Hospital, e Acusando em nosso poder o seu

tário do Interior e Justica, quem retém sigilosamente em S1:'U i)')- ofício de boje e, em resposta ao

recebeu a comunicação e {i,nge der a subvenção federal, e o Sr. .

pedido ali ,feito, temos o prazer
desconhecê-la oficialmente, pro- Governador do Estado ignora €s- ide prestar-lhe as seguintes In,

curando, assim, justificar a sua tes fatos". formaeões:
má vontade para entregar a sub- Houve excesso de pressa e cxa- De acôr-do com Instruções re-

vencão à Prefeitura de Ararun- gêro de ardor na feitura dessa fra- cebidas do The National Clty
guá". se. Como poderia o Govêrnc nt'- Bank of New York, do Rio de

Ninguem mais autorlzado do que denciar o Dr. Promotor Público a Janeiro, 'por cabograma rle 15 de
o Sr. Dr. Promotor Público da Co- receber a escritura de uma doacão janeiro deste ano, creditam '..8' ao
marca de Araranguá para cs- Ieita ao Município e não ao Esta<Í(!? Govêrno do Estado (Conta Espe-
clarecer tal fato. Muito .por isso, Até O bom senso está ausente da cial n. 2), em 21_1-1949, a impor-
lerei à Casa uma carta dr.quela afirmativa do meu raivoso opositor. tância de Cr$ 199.728,20 (cento e

ilustre autoridade: () SR. BARROS LEMOS -- C no- noventa e nove mil, setecentos e

"Florianópolis, 1° de agosto' ):)1'(' colega não compreendeu. vin.te e oito cruzeiros e vinte

de 1949, O SR. ARMANDO CALlL -- Da centavos-), como presumivel li-
Sr. Deputado Armando Calrl leitura do discurso de V. Excin. en- quido de CrS 200.000,00, destlha-
Saudações· cordiais. tendi o que venho de enunciai [I da ao Hospital de Ararunguá.

Tendo conhecimento do con- Casa. Aceito, entretanto; o escla- Dita quantia permanece ainda
teúdo do discurso proferido ho, rccimento. à disposição do Govêrno do

je pelo Deputado Barros Lemos, I
O SR. BAr-mOS LEMOS -- Is- Estado na referida conta.

venho, por intermédio desta. E'S- so seria um absurdo. (Send� o que nos cumpria ü:for
clarecer e desmentir certos fatos I O SR. BULC_�O VIANA -- G Pro-I mar., ao inteiro dispor de SUtIS

nele inseridos. motor Público tinha ciência das

de-, ordens, apresentamos as nossas

Primeiramente, cabe -me dizer marches que se processavam, no mui cordiais saudações". '

a V. Excia. que a única
í

ncum- sentido de se efetuar a doação ao O SR. SOUZA CABRAL E
hência a lllim atribuida, na qua- ESita,do ou ao Munio'i\pio. E f0ira quem assina essa declara.-;ft0?
}idade de Promotor Púhlico da autorizado a receber a c�cr;,tura, O SR ARMANDO CALIL O
Comarca de Ararallguá, por S. caso a rloação se fizesse ao l<sbdo. Gerente e o Contado!' 10 BtlllCO
Excia. o Sr. Governador dQ Es- O SR. Afl.MA.N"DO CAL!L - Che- N��cional do Comércio. A finna de

tado, foi a de Gonsultar à Dire- �a' a vez da pergunta. ponto cd- Contador é ilegível.
toria do Hospit� Bom Pasto I se minante da diatribe. ESSQ pergunta O SR. SOUZA CABRAL - Veja
persistia o propósito de d"ação tE:111 a candura de uma a��uc::na." V, Excia. a 'irregularidade: S<.'.i1do
daquela instituição ao Estado e Ei-la: o din'heiro entregue ao Go\i',l'no

quando se 'Processaria (Bta doa_ "Finalizando, Sr. Presidente, (lO Estado para ser entre�lH! ao

ção, de vez que os Srs. Afeonso tenho o -direito de per�untar ao Hospital Bom Pastor, de t\rarHU-

Ghizzo, Prefeito Municipal ê:a- Sr. Governador do Estado: Esta- "uá o Govê1'no do Estado (, depo-
quele �hll1icípio e Artur Campos, rá mesmo depositada no Tesou- �Ha' Bum banco em .ianeirú, f'n: Se!l

Presidente da Câmara Municipal ro d,o Estado a subvenção fede- nome. Fica, assim, na poss-<, de nm.a
e Presidente do Hospital Bom ral?". Çluantia que lhe não pe!'lenCf-', �el-
Pastor, eMiveram, em minha IH'e- Sr. Presidente e Srs. Depeh1.dos. x::mdo de lhe dar o devHlq de:-::hno.

sença, oferece�d,o e insistindo A resposta está no doC'umentn que O SR. ARMANDO CALTL _- Ab

'Para que o Govêrno do E'ltado passarei a ler e ,que convida ,) Sr. solutamente. Se V. Excia. desejar,
assumisse e concluissê aqu.ela EaTros, Lemos ao silêncio dos íJue tornarei a ler a carta do Banco Na

obra, seu,d,o que nessa oCllsií\o fo- r.l'etenderalll e não conseguiram cional do Comércio, para 'lei' cr,)l1G

ram 'recebidos por Ss, Excias. roubar ao Sr._Governador do. Es- está cquivocado. De acôrdo C,:J1ll

o Dr. José Boabaid e Dl". David tado e ao Sr. Secretário da Jusiiça instrução do The Natio!131,. C�I.�
Fereira Lima. Fora desr.d, nenhu- o respcHo .do povo. hank of New York. a (ftlalllla J OI

ma incu'mbência lllais me. foi ou- ...... O S.H_ BARROS LEMOS - Autes ç;'editada ao Govêrno do Fstado •

torgada. PI( fÔl'H informado de qa� uaóa ha- no Banco Nacional' do Comércio. �

Alélp. desta, outras d-::marches via no Tesouro e hoje sonbe da s\� destina ao Hospital Bom f'asto!'.
faram feitas pela Diretoria do r-xistência de um registro de ceuto O SR. SOUZA CABRAL - Pois

Hospital Bom Pastor e o Govê)'n� ,� noventa e tantos mil cl'Uzeiros ._- hem foste devia tê-la transferido à
do Estado ,no sentido de concre- não Cr$ 200.000,00 - cevido a Dire'toria do Hospital, fosse ela re-

tizar-se a referida doação, ,mas, descontos cuja razão desconheço. presentada por A. B ou r..
.

como o estatuto daquela institui- Pois bem, ontem é que se m..;,ndou ,O SR. ARMANDO CALIl SIm,
ção não conferia poderes à Di- f3zer o lançamento. Quer!) '\':.'1' se uma vez oficialmente 'cientificado
retoria para transferir Q H,',>pi- Y. Excia. prova o contrái'io. Niío de que o Hospital fôra dondo ii I;re
tal sem autorização dos 'i'6CÍOS o poderá fazer, por certo. pois rsta feitura Municipal de Ar:lr�lllg!J,a.
em assembléia, ficou assentado {, a verdade. Sr. Presidente, Destruidas as

realizar-se esta, e, uma vez con- O SR. ARMANDO CALIL - Ná0. acusações e respondida a 1)er8�!1ta,
solidada a transferência. o' Go- é exato. V. Excia. vai 011vir a 1'es- resta-me reafirmar a alta conflan

vêrno -do Estado reiniciaria ��s posta à pergunta que diJ'lgill ,ao ça que o Sr. Governador 0.0 r.�tado

construções. Sl. Governarlor do Estado e ;,;aIH�r e o Sr. Secretário do Intericr e

Assim, contava-se como certa a onde e ,desde quando se aeha ce· .Tu�ti.ça merecem do povn catari-
transferência daquela in"tittlição 11ositaclo êsse dinheiro., ..

nr'use. (Palmas) .

ao Estado, tanto l.'l1ais quanto o O SR BAHROS LEMOS - LI ta
Sr. Affonso Ghizzo já ha,-ia se- to 'é que até agora, o Sr. Gf.Jve�'

parado, na planta de 'lott'amellto Imdor não sonbe explicar.
de um seu terreno que margda O SR AH.MANDO CALlL - Re
o do Hospital. uma área a fim pito: O Sr. Governador do E'-'ta(k·
de permutá-la com outra do solieitou a presença do S:·. SéC!"!:"
mesmo Hospital, quando {iste es- tário do Interior e Justiça, a quem
tivesse em poder do E3tado. até competia fornecer os dchl UJ.ec• pI;:
que, 110 realizar-se a assembléia, (lidos por V. Excia. Aquele dtlli.ar
a qual fei feita com shdlo e a não se encontrava na Secretana.
-portas fechadas, deliberaram, Em consequência, foi eO;Jl}Jínado
com grande e g'eral surpresa 11:\1 a novo encontro entre V. ExcHl. e o

to,dos doá-lo à Prefeitur:t Munid- SI. Governador. Quando V. Fxcia.
paI de Araranguá, sen-do ql'í' és- retornou à presença cio Chefe do
te resultado transpirou, !og'o após, Executivo, já se havia ent"lHlido
por "conversas de café. com o Sr. Secretário da JustIça.
Igualmente carece de toda ver- O SR BARHOS LEMOS - (j Sr.

dade haver eu sido convidad" Governa.dor do Eslado, quando"
para tomar parte. na referida a.s, pela primeira vez o procurei pJ.)'a
sembléia, porquanto, corno já tr:1tar do caso da subvenção, (H�:;:e

disse, esta foi efetuada e�(1 cara- Que desconhecia o assun:o, que tu
ter sigiloso, não queren-do a Di- uc< ignorava. Em minha presença,
reto ria, naturalmente, que alguem estando, ainda, ali, no momento,
soubesse da deliberação que iam se me não engano, os nobres ('ol�.

gas. Sr, Pinto de Arruda e PI'ato

genes Vieira, S. Excia..telefop-,1u?0
Sr. Secretário do Intenor e J.:stlça
(' em seguida, informou-rue r,:ue a

�ubvenção rlevia ter vindo ,� adJar
,se na Delegacia Fiscal. A mim cau·

sou' surpresa essa informaçfio, per
('nanto lá 'estivera quinze ,lias an

t�s e fui cientificado de que n:(da
havia a respeito.

_ O SR. ARMANDO CAUL - V,
Exéia,"relata aquela conferência da
maneira p()r que o está fazend" ...

O SR. BARROS LEMOS - Per
d:Ão: citei .0 nome de dois reputa
dos a esta AssembIéia, (fue (j{:,vi
ram toda a conversa.

O SR. ARl\lANDO C.l.�LIL - •• • • • •• •••••••• • •••.•••

Telegramas
relidos
Acham-se retidos, nos Corre;os e

Telégrafos, desta Capital, tf'legra-

rIlas para�
Lourdes Batista - Adilio Pa{'heco
-- Nelson Paiva �,Leopoldina
Santos - AlzirJi Pita -

'

CUI'VaUl')
Ind�strial - Alexandrino Barreto

_ neinaldo Mariano - Mi�:nde

Silva - Ma/ia Germania - Alice

Henrig - Ubaldo Dias - Dcniz

Corso - .Turema rúa Bocaiuv!l -

João Galhardo Fada e FamiJia

Boro e Antônio Dias Campos.

Se ricos quereia ficar
De modo taci! elegeI
FI' zei hoje um" inscricão
o Credito Mutuo Predill

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Eis algulls novos caractensucns:
• AH�nto amplo e macio eeme uma poltrona

• Ven,ila�õfl graduável na confortá'/el eebtn e

• VisibiHdade fácil e cor,.eto de todos O� todos

• Oire�ão de novo tipo que torna STUOEBAKER
o caminhão mail fácil de dirigir do mundo

• FéicH OlCeuo Q todos os ins!r,,�nentos 8:

p1lrtcJ �ito.iJ do motor

• Noy:. ar.m0ião do chassis paro r'Ciisténcio
máxima.Se não pode escolher boas

estradas, escolha um carni
nhão STUDEBAKER e faça
de sua viagem um passeio!

'Kssislência Téfõica-e"P'fra-S em lo·do·o Bmil

AUTO, COMERCIO Ll'DA
JDAO PINTO, 36 - C. P. 439
TELEGRAMAS: AUTOCOM1i:ItCIO

FJ..OHIANóPOLIS

"'. �:., .

CO/NCURSO
Acha-se aberta nesta Sucursal inscrição para concurso de PRATI

,CANTE; devendo os candidatos exibirem no ato documentos que pro
vem ter mais de 18 anos de idade e menos de 30 e estarem quites com

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

didatos uma vez aprovados e admitidos, no quadro de funcionários.
A inscrição encerrar-se-á no dia 15 do corr-ente, impreterivelmen

te. Constam do' concurso as séguíntes disciplinas: Português, Aritmé
tica, Contabilidade, História do Brasíj e Geografia (conhecimentos ge-
raís.

Floríanéposis, 5 de Agosto de 19/19.
BANCO NACIONAL DO COMERCIA SA.

.aUIDO BOT'I' - (Gerente)
ALDO DE ALMEIDA - (Contador)

---__ o ' •• •__

Transportes Coletivos
SRS. PASSAGEIROS

PÀRA
ITAJAf - JOINVILE e CURITIBA

Os novos MICRO-ONIBUS do Rápido Sul-Brasileiro ore
�ecem o máximo em

"

CONFORTO E PONTUALIDADE
Carros para 14 passageiros - Poltronas individuais Pulman

�

H O R A R [ O S: -

:

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

horas, podendo prosseguir de Joinville a Curitiba no dia se

guinte ás 6 horas.
'

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

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

_..,
,-

AÇOUGUES DO POVO, POPULAR E MODELO
" OS MELHORES ESTABELECtMENTOS NO GENERO
- HIDIENE ABSOLUTA - ARTIGOS DE PRIMEIRA

QUALIDADE,

Guia do Paraná
Publica relação dos

Í'ec-os.
Cada guia é vendido acornnanhado de um mapa rodovíárto

Paraná e Sant.a Catarina.

Redação: Rua Prudente de Mora.ea, n. 626. -- CuritJ..ba.'

comerciantes e índustrtaís com seus e.n«e-

EMPRESA SUL BRASJLEl.I::e.A
DE ELETRICIDADE S. A

- EMPRESUL-
Serviços de energia elétrica

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

lações - Motores - Dínamos
- Bombas - Lustres - Fer
ros de engomar - tampada!
- Ventiladores - Serviço de
instalações por pessoal técní
co especialisado .

Loja e critório á rua 15 de
Novembro, n. 449 Caixa Postal
n. 62 - End. tlegr. - "Empre
sul" Joinvile -' Sta. Catarina
- Brasil.

'

, EXPRESSO' BRUSQUENSE,
I

D E

VECCHI & elA. LTA.
Unha Blumenau à Florianópolis e Vice Versa

Via Brusque

!'tUA �01.�NTARIOS ·0" PÁTRlJ\ N.Q 6S ......."NO..
CAl}(" ros."''-,!lI' . faeftlttE-el>4Ij1. .·rEU.wtAItAo�c;oc.

Agencia Geral para S. CatarIna
Rua Felipe Schmidt. 22--Sob.
C.r Postal. 69· Tel. «Prctetora»

FLORIANQPOLIS

DR. FRANCIS'CO CAMARA
NETO

Advogado
Escritório: Rua Felipe Schimidt
21 (sobrado) (Alto da casa "O
Paraíso")
Resídencía: Rua Alvaro de Car
valho, 36

I
1

Florianópolis

SENHORITA!
A ultim a, creação em refri
gerante é o Guaraná KNOT

do EM G ARRAFAS G/:?'ÂNDES
Preterindo-o

acompanhando
está
a moda.

HOdARIO

} partidas de Blumsnau: Segundds à Sàb,ldos ás 'I e l� haras
J - Aos Sábados, às "I e 16 horas:

Partidas de Florianópolis: Segundas à sextes às 11 heres,
.

Aos Sábados, ás "I e 16 horas-
AGÊtICIA EM FLOJH ANÓPDLIS

Rua Conselheiro Mafra n. 35 -- Fone 1565

AGÉt�CIA EM BLUMENAU
Rua 15 de Novembro. -- (Hotel São José) t

: Fone 1283

Aceitam-se encomendas

ftrvores frutiferas
Arvores Fruhferas enxertadas e plantas ornamentais na.

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de,
Flori e Pomicultura

H. J. Cipper,
Co�upá. '

Mun. de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.
Peçam catalago gratuitamente.

BOM NEGOCIO
paia quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
�.rta de 10'!. 80 ano com recebimento de juros meneei••.

Inlor�ações nesta redação

EMCMF

,NAVIO-MOTOR "ESTELA n

maxima rapidez e garantia para transporte de suaa mercadoria.
Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

1530 kilocieloe ondas, médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO, N. 33)

ACEITA ENCOMENDAS.
'DE SERVICOS TIPOGRAF"ICOS·

APRESENTAçlo IMPECÁVEL -- ENTRECA
RAProA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"Confecção
de GRAVATaS

.

_Aceitam-se encomendas para
qualquer quantidade

SRua Anita Gdiibaldi, 58
FLORI ANÓPOLlS
Santa Catarina

_. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. � .

,.cASA MISCELANEA dhtri'
,lluidor. dOI :Rádiol R; OI A

Victor. V61vulal e Dileol.
Rua Conselbeíro '_ Matra /.

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

PASTA DENTAL
ROBINSON

\- " . ..

-oCATAL0GO DE MOEDAS DO

]3RASIL
Já se encontra a venda com

-todos os preços de moedas de

<Ouro, Prata, Níquel e Bronze.

Preço 20,00 em todas as livra
aias da cidade.

Pelo correio Cr$ 25,00.
_- lO.. ..lO.. .. .. lO •

.•..reune som ... acabamento ••

. solidez... no piano perfeito!
Além de váríos modêlos para
pronta entrega ... êste maravi

:lhoso piano pode ser seu hoje
smesmo, através do plano de

pagamento a longo prazo!
..

'"
.

Suhwartzmaoo
fiEPRESENTANTE
para Santa

KNOT
Catarina

S/A
ex. 134 - Te I. KNOT

Florianópolis
� l ..

Muitae felicidadee pelo Idaet••"

.... tle sen filhipho!
Mas, não esqueça. que o mel".;

,presente para o seu "PIMPOLHO'
,.. uma caderneta do CR1:DIT{I
.;MUTUO PREDIAL.

/

des

• ..

o,I
�

I
I

\

I .:-:-::::;:.-.
'}::"

"\nodos

LIMPANDOE t I M i NA N·D O
os ÁCIDOS DA BOGA

DESTRU�NDO
AS 8AGTERIAS PERFEITAMENTE

A conlr-cid« bact-rta "Lactobacillus
A c i d o p., ii \18 Odontolyricus" C a

.

p"odutcra dos á,-, n(l$ que p= cvouam
lS cari "d�ntn ia '. Sornent.. Kolynos
contem e: rios i:lgT"{�iCnled Lactcr.ci
das qu� são morta is para essa') hnc ..

terias. Estudo; cierrtíftcos realizados
cm ÍBmúsas univerai dades norte

Brr�.f"-;-jcaJla6 e européias, rrovaram

(1 ue Cel"..:.1 C 9:;0'0 das bacter ia« da
b-«.a 8;'0 df'�t u idas pó)", Kolyn 5. !�'.Çte
efeito de J(o!Y1l0S dura varias horas '

Os ácidos da boca, que causam as

caries, ficam neutralizados logo que
os ingredientes anti-ácidos ·de Ko

lynos se põem em contacto' com a

saliva. Esses mesmos iugredierte ..

dissolvem a película qu- e=ntimos

sobre os doures, antes de e�(;()vá· Ios

com Kolynos. E 11(:"68 pel icu l s que a.

bacterias se ocultam e se repcoauz-u».

A espuma peretrente e refrescante
de Ko.vnos retira as pa t.ículas de
s lirn ntos (iCixitdas pr!a e scova ... e

mante-m 08 íngredíeutes protetores
de Kolynos 11" mpcI Iici: dus den
tes� p�Ta evitar que se Iorme nova

t e iícula. E'sa espuma r enetrante

leva os irc!ft:dif;n!eS anti-ácidos e'
bactecicicías de Kotynos aos Iuga
rea perigesos ... atacando realmen
te " ca usa . principal das caries.

OeHdoso sabor refrescante!
E ECONÔMICO TAMBEM:

���'5asta 1 em na escova seca.

Melhores resultados
são obtidos escovando-se
os dentes com Kolynos,
depois de cada refeição.

II C A P I T A L A R II LOJa Dns CaSEMIRftS
,Especializada em artiUos para
'1'

.

homens
.

RECEBEU VARIADO SORTIMENTO bE CASEIVIlRAS NA
CIONAIS E INGLESAS PARA HOMENS li SENHORAS.

MANTli(M PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS
.

PARA HOMENS
ARMARINHO EM GlE:RAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA-

'TAS, PIJAMÀS, CHAPEUS, ETC. .

ludo pelo menor pre:co -da .praça
Faca uma visitaI à Dossa Casa e verifique

nossos pr8�OS e artigos

Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais, conce

-tendo 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 AI�m d. Jóia

lnícial de Cr' 111,00 apenas.
Partieipaçlo aoa lacro.

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

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

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

Rua �............... Est. Civil K. Nasc, . ••........•.

Mãe
'

.

Pai ........................................ ,. -

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

Cargo do Pai (mãe) '..... . .'.... .....•... . _ .

Observ. .,.........................................
-
�••••••ew•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

QUARTOS
d. Alugam-se quartos para ra..

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

ESCRITóRIO IMOBILIARIO Ao L.
ALVES

Encarrega-se, mediante eomíssão,
compra e ven.da de Imóveis.
Rua Deodoro 35.

........................................................ lO •••••••••

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



G o ESTADO- Ter<a fel·. 9 ti. tt gosto a. 1949
----------------------------------------------------�----- -------------------------------------------

sr I
- Meu nome "demais funciona

• rios serviços Fiscalização Fazenda

I ap.resento
distinto colega felicita

ções motivo completar 110 anos

�or I�lO,ti vo de tr�nscurso do 40°; leais servi�os �sLado, Pedro Garcia.
am versarro de seu Ingresso no ser-I Diretor.

"

,

viço público do Estado, o sr. Otá- _ Os funcionários 'da Secretaria
v io de Olheira, digno Diretor do da Fazenda cumpr-imentam pela

ELIMINATO.l:tIAS PARA A CO- de F'ootball Assocíatíon (FIFA), Tesour-o, recebeu os seguintes te- passagem do quadragéssimu ani-

PA DO MUNDO dois grupos foram organizados. lcgramas de felicitações: versárIo de serviço publico.

ZRICH, 7 (V. A ) - Um co- na zona sul-americana, que de-
_ Cumprimentos pe'.:I passagem - Apresento a Y. S. cordiais-

municado oficial da Federacão verá fornecer dois finalistas do seu LI00 ano de atividade puhli- cumprimentos grande merlto qua

Internacional de Football As, para o Campeonato Mundial a
ca. Saudaçõt's: José Bonba id, 00V81'- reata anos serviços leais prestados

sociatíon (FIFA), organizou as ser disputado. no Rio de Janeiro nador em exercício. Pulr ia. Saud.açües· Padre Rohr.

.elímtnatórtas da zona. européia em 1950, (
_ Queira aceitar meus efusivos -

- Motivo ausencía somente 110- A Mulher dos Sonhos de Todos os

para o Campeonato Mundial, O primeiro grupo compreen-
c urnpr imeutos pela data de hoje, je posso mandar velho prezado

que será realizado no ano pró- de a Argentina, o Chile e a Bo- em que se rea'ca com justiça seus amigo cumprimentos muito cor

xímo, no Rio. de Janeiro, lívía, e o segundo, reune o Uru- ass inalados serviços na Adminis- diais e parabéns muito sinceros

As eliminatórias européias fi� guai, o Perú, o. Equador e o Pa- tenção publica, Urbano Sales, Pre- motivo haver completado tres C01'-

caram assim organizadas: raguaí,
sidente Tribunal Justiça, rente quarenta anos bons leais de-

GRUPO UM - Turquia x Si- Ainda não foi fixado. o. pro-
- Ao prezado amigo - meu dig- dicados serviços Estado. Tão lon-

ria, no dia '30 de outubro em Cesso de eliminação para esses
no horu-ado colaborador envio sin- ga jornada da viela funcional mui-

Ankara. dois grupos,
ceras QIol'D1peimenLos passagem da- tos abraços mas poucos raros mes-

O vencedor enfrentará a Aus- No que. se refere ás Américas
ta. Ferrei ra Lima _ Secretário Fa- mo aqueles a atingem como você

tria para a Classificação. final. do Norte e Central, as eliJllina-
zenda. /

com dignidade e honradez en.obre-

GRUPO DOIS - tugoslavia x torias serão. realizadas nb mês
- Ao velho e prezado amigo o cendo laboriosa classe pertence-

Israel, no dia 21 de setembro de setembro, na cidade do Mé-
meu cordial abraço pela 'data em mos .. Celso Al.meida.

em Belgrado, ê no dia 25 de se- xico, e quanto a zona asiática, que registra mais um recorde de _ Orlando Scarpelli

tsmbro, em Tel Aviv. O vence- com a retirada das Filipinas, o
bons serviços prestados ao nosso grande abraço felicita-lhe

dor enfrentará a França para, a finalista será indicado depois
Estado. Leoberto Leal, Secretario grande data de hoje,

classificação final. do encontro. Birmanía x India.
Obras Públicas e Agricullura. - Ao ensejo significativa data

"

:iMPEiu��L: hoie ás ;':3Ó 'b��;�'"
GRUPO TRES _ O match re-

- Ao caro amigo meu abraço apresenl.o prezado amigo minhas MURALHAS HUMANAS

turno suíça x Luxemburgo será NÃO JOGARAM GUARANI E cordial, transcurso quadragessimo homenagens de símpatia. Alexandre COM: Cornel Wilde -- Linda

disputado no dia 18 de setern- IPIRANGA .

ano leais e excelentes serviços pres- Evangelista.
J Darnell - Anne Baxter - Kirk

bro, em Luxemburgo. Tendo .. "p
tados Estado. Armando Sirnoni Pe- _ Um abraço pelo aniversario

�_
. Douglas

retirado a Bélgica, ° vencedor O jogo Ipiranga "versus" reira - Secretario Educação e ,saú-' de sna magnifica folha de serviços
G· d d I

No programa: 1) O Esporte em

suíca x LUxemburgo será elas- uaram, programa O para sá- e.
� .' '.'

a nossa terra. Osvaldo Machado.

b d ltí dí t C 1"" Marcha � Nacional. 2- Metro .Tor-

srrícado para a final. a o u Imo, em lSPU a da li- -

...tl,mp..

rímento austre armgo- - Abraçamos distinto amigo pe.-
d d to cít d YI ,C .

nal - Atualidades
GRUPO QUATRO _ Com a erança o campaona o CI a i- mal orrea, la passagem no 40 anos bons servi-

d d t b A t'
Preços: Cr$ 5,00 e 3 20

vitoria da Suica contra a Lrlan- no e ama ores, am em não - presen o meus cumprrmen- ços prestados nosso Estado. Syria- ,

• I � r aiíspt' l' 400
' Censura até .4 anos.

da no dia 3 de [aneíro ultimo, I
",8 e, 1 ou OI' mo

.

LOS mo 1\'0 percurso anrversa- co e Miguel Atherino,

o match do returno será dispu- vas, ficando transferido para o ri? seu ingresso f:mcionalizmo pu- _ João Cavallazz! e famil.i.a fe-
, .. ,. ", .. ,.. . , ••

tado no dia 6 de novembro em sábado seguinte, bhco estadual. Wingand �..ershun. Iicítam pela passagem quadragessi-
IMPÉRIO, hoje ás 7,30 horas

Dublin. Os encontros Irlanda x
- Receba prezado amigo meu I mo aniversai'io de uteis serviços

Sessões das Moças

Finlandia serão realizados no NOVOS DELEGADOS DO DE- demorado abraço Felicitações seus \ prestados a coletividade catarinen-
TERRA DE PAIXõES

dia 8 de setembro em Dublin, e PARTAMENTO
/

DE FUTEBOL quarenta anos iuegualavcis servi- se,
(Cínecolor-

s de outubro em Helsl'nki. ços, Santa Catarina. Alfreelo cam'l _ Abacos do. MOUl.'a Ferr-o-
..

·COM: Randolph Scott - Barbara
A presidência da F, C, D., pe- 't B it B

GRUPO ,SEIS _ Os dos fI'na- poso - () meu e"l'ande abraço de feh- n ton - ruce Cabot
la resolução n. 20, datada de 1° D

resolvido quanto ás eliminató- de Agôsto, designou os srs. Alci-
_ Ao prezado amigo envio o meu ciUII'.6es. Nilson Carioni· omingo, RITZ, ODEON e ROXY

rias Portugal x Espanha. des Elpo, Manoel Hemetério
grande abraço pOl' t.50 auspiciosa _' -Parabens passagem 40° ani- PECADORA

GRUPO SEIS - Os dos finais Martins, Izidro Costa e Ari Sil-
datq_, Lopes Vieira, versaria sel:viços -prestados Tesou-

=.=- .�'_.

listas no campeonato da Ingla,- veira para delegados do Depar-
Cumpr-imenlo pdo seu 1100 1'0 estadual. João Teixeira da Ro- tado noS'so querido EsLado. Respei-

terra (Inglaterra, Pais de Ga- tamento de Futebol.
aniversário de serviços publicos, sa,

tosas saudaçüe.s,

1es, EscoLa e Irlanda do Norte)
O�yaldo R. Cabral. _ Mario ·C. Rocha, Juiz de Meno- De Laguna: _ FelicitaçÕ'es pas-

serão classificados para a final. ADi�DÔ' �. ENóNTno··�·ÃÜLA - Abraços, HeiLor Liberalo. res - abl'ttçf\ com, os melhores vo- sagem auspiciosa !lata ·relevantes-

Quanto á zona sul-americana RAMOS X FIGUEIRENSE
.
_ Muitas fe'.icidar!rs abl'aros· tos de felicid.ades, pela data de ho- seI'\'lças nosso Estado. Abraços, Ze-

foram formados dois grupos, O
Henrique Fontes, je,

non Fernandes.

.

, a:guardado embate estre o
_ :Minhas felicitações pelo qua- Contraiu1(.) me passagem q

devendo cada um desses grupos FIgueIrense e o Paula Ramos "

_ De Uajaí: _ l<�m meu nome e -) . .. - .. ua-

fornecer um fin.alista. -. I
' -renta anos cle Vida fu nClOnal 1Ion- mo da Camam Municipal- de Itajaí dragessimo aniversario seus leais-i

A Itália, detentora do titulo rn�rc�do para � tar�e de ante-I rada e proyeiLosa. Batisla Pereira. apl'esenLo-llle as mais sinceras Te- e proncHOS servir,\OS funcionarios

on em em contmuaçao ao Cam-
_ AbI'a. "O .q'lOI'I'clo 3111'lo'O pel"" 'O estallllal's Al'll'j·ldo Ar·an·tes

de Campeão Mundial de Foot- peo.n t d D"
-

E t
' ,. '" ._." �(eitações pela passag-me 'l anos ,.

.. ;

ball, e o Brasil, organizador do profi!sfon�s �:l.sao dX ra �.� seus quarenta. anos. de serviCo a� de bons se1'vi\:.os prestados ao Es-
_ Queira aceitar meus parabens

campeonato, estão isentos de '
"

IXOU e rea 1 'Estado dmante quaIS tem transml- tado. Abraços.., Paulo Baner. passagem 40 anos dignos serviços

1.
.

t· d t
za:--se em vlrtude-das chuvas que lido colegas e suhordinados mfliores _ Pelo '·I'aIlsellrso q'·ladI'agoo.SI'- prestados Estado. Flamarion Leite.

e.lmll1a onas e ispu arão os caIram du t 'lt· d'
L L v·o

matches finais.
ran'e Os u Imos las mais dignificantes exemplos de mo anivel'sario seu ingresso fun- - Envio ao prezadü chefe os

�a se�ana passada, tornando homa e' dedicação. Luiz CanalllO. cl'oIlal.!·!'Il.JO caLarinense onde tem meus respeilosos cumprimentos-
Os quatro primeiros jogos fi- nnpra.tlcavel o campo da rua

"

Ad lb
nais serão disputados no dia 28 Bocaiuva.

- Aceite meus efusivos cumpri- sido um exemplo de dignidade pro- a erlo Brag'lia,
,

de J'unho de 1950, e os quatI'O
ment.os pelo quaclrage�simo ani\'{�r- fi s"sianal e honradez envio um for- Calorosas felIcitações grande.

Domingo próximo, se o tempo .

d b J'
, f 'd C d'

seguintes, no dl'a 29 do mesmo
sano e ons e ea].!) servIços pl'es- te abraeo. Julio Teixeira. e ,apa venCI a. 01' lais saudações.

não conspirar novamente tere- I
- ,T' '1'

roê
tados ·ao 110SS0 Estaelo. Euc ides

_ Funcionarias coletoria Itajal lrgl 10 Borba,
s, mos a efetivação do. máximo en-

ZURICH, 7 (V. A.) _ De a-
Cunha· cuml'l'imentam e feliciLam preza- De Tubarão: _ As nos.sas .felici-

contro do ano, qual seJ'a o em- 1
.

t
. '�I d

corda com o comuni'cado OfI'-
- J\ ·eus cumpl'lmen.os motivo (lo chefe pelo transcurso do qLla- Gaçoes pe a grande ata de hoje. Ca- ..

.. bate entre tricolo.res e alvi-ne- t 1 'Id'
eial da Federação Internacional gros.

seus quaren ,a anos exce entes ser- .(!rag'essimo aniversario ingresso CI . a - Florcloaldo. Irinell'

, viços Estado. Gustavo Neves, funcionalismo publico. De ]31'l1sque: _ Ao prezado cbe-

_ Ao completar quarenta anos De Joinvile: _ Receba prezado fe amigo receba um forLe abraço.

proficuos e inestimaveis serviços ch:ü) e amigo ern�ivos cumprimen- CAMINHA. Sebastião Cruz,

pr.estados publica administração tos pe'.a data de hoje, Df' Lajes: - As nossas felicita-

catarinense felicito-o efusivamente _ Pela passagem 40 anos servi- ções e abraços. Candido, Raulino.

formulando votos que a divina pro- ços apresent.o' as minhas felicita- De PorLo União: - Minhas feli-

videncia lhe propicie forças e ener- Mauro Schnaeider. citações, João CarvalJlO.

gias suficientes para proseguir em- De Blumenau: _ Apl'esentamos De Som Retir·o: - Ao prezadG

prestando. a Fazenda Estadual toda nossas feliciGações motivo passa- chefe e amigo forte abraço, Benja-
__________

-:••;- ..!f valiosa contribuição sua experien- gem quarenta a�los re"evanles ser- mim.

cia e capacidade. Antonio Homeu ";"()� presLad.as ao Estado. Abraços. De Videira: - Muitas feJ.icita-

Faculdade Moreira _ Procurador Fiscal Es- Nestor Schaefer e Emanuel Perei- ções e votos de inteira saude. WaI-

tado. ra.
demar K da Silva.

_ Na dala que marca quarenta l.Je Jnc!a ial: _ Relr:nJ1:u'ando nos- De Chapecó: - Abraços muitO'

anos tl'a:baliho honrado e fecundo sos feitos Tesouro durante quaren- forLe. Arnaldo.

prol Santa' Cal:arina num exemnlo ta anos desejamos bom chefe e De Campos Novos: - Forte�

magnj.co e dignificante de dinamis- amigo maiores felicidades - Paulo a;braços ao esLimadD chefe e amigo..
mo e inLeligencia receba prezado Grossern:barck _ Alcides Hermone- Lima.

amigo meu nome e no da Agencia g'er.es Ferreira - Juvcntino Macha- -De Timbó: - Queira aceit�t' os..

Nacional cumprimentos de respeito do, meus sinceros cumprimentos. In-

e admiração. Mimoso Ruíz - Re-I De S, Francisco do Sul: _ Meu dio.

presentanl.e Âgencia Nacional, I gTallde abraco motivo quadragcssi- De ··Curitibanos: - Pela grand�
...:. Pelo event.o aniversario seu I mo anivel'sa�io serviço honesto Es- data, os meus cumprimentai! ao es-

ingresso i]:'unnall.smo catarinen- tado. T,}lomás G. Mayer. timado chefe, Ganz.

se queira receber o afeÍnoso abra- De Mafra: _ Minhas felicitações De S. Bento do Sul: _ Qu.eir-a,

('O do velho - Vidal Neto, ·'!>tn, nalil Mansur. aceitar cumprimentos pela paSS'l-

_ As justas felicitações recebI- - O meu .sincero abraço ao che- gel11 40° aniversario de sua gl'an-

dos ilustre amigo - junto as me11S fe e amigo· Onildo G. de Miranda de carreira. SC'hneider.

cm f.arte abraço. Coronel Cantidio De Tubarão. De Capinzal: - Embora iardia

Regis. - Nosso grande abraço "otos mente associam{)� as justas nome-

_ Cumprimento-lhe pelos qua-' militas felicidades. Izaura -.Wal- .nagens prestadas prezado cheff."

renta anos serviços prestos Esta- mor.' I transcurso seu !100 ano relevantes

do, almejando votos perenes feliei- De Jaguaruna: _ Felicito preza-I servir·os prestados Estado. O meu

dades. ,Ivo Maes - Dietor Estatis- do chefe passagem quadragessimo I cnmprlmento respeitoso e ah1'31;oS.
tica.

I
aniversario profícuo serviço pres- .João Bronze..

80,0,.10$
Direção de PEDRO, PAULO MACHADO

,

\Rua M,"�ch.l D�odorD, 34 J, I.· a... , �'"� )� ...O'

CURITIBA TELECRAMA; PROSEBRA$

Centro Acadêmico XI de Fevereiro da
da Direito de Santa C.t.rin.

,EDITAL
De ordem da presidência, ele acôrdo corri o art. 9° dos Estatutos

de,st� y>�ntl'o. co�v,oco todos os colegas para uma AssembléIa 'Geral
01 dll�alla, a reallZ!lr-se 110 dia 11 do corrente, - quini.a-feit'a ás 17
Il0ras, com a segwnte Ol'dem 'do Dia.

'

. "ELEIÇÃO DO DIRETóRIO 1949-1950".
Outr?SSlm, COn;1.1m;co a todos quanto interessar que o lançamentodos can�ldatos, sera feIto. em AssembMia Gera�. ext.raordinária convo.

cada .Da: a o dIa 9 do corroente, terça·feira ás i 7 horas na -Fàculdade
,de DlreIto.
,,'

(a) GERALDO SALLE-S - 10 Secretário do DI'l'et '1". . o 10.

.Campanha do Agasalho
Mals uma vez se revela a generosidade do povo de no.ssa

terr�: a "Campanha do agasalh�", iniciativa da Congregação
M��Iana, vem encont�3:ndo o maIS franco-apoio de nossas fa

;��lla�._Os sectores vLsItados, assim nô-Io demonstram: cano

.11�Ulçao altamente generosa, quer em dinheiro, quer em ro.upa
de mv,erno. "

As 2.onas não visitadas sê-lo-ão nesta e na próxima semana.

Comprimentos ao
Otávio Oliveira

CINEMAS
RITZ, hoje ás 5 e 7,30 horas

ODEON, hoje ás 7,30 horas

ROXY, hoje ás 7,45 horas

Simultaneamente
Sessões das Moças

Um romance encantador coro

danças e lindas canções!
Mágicas music�s da parceria

Jirnmy Me Hugh - Harold Adrnson

.Allan Dawn apresenta:
RAINHA DO CALENDÁRW

Homens
COM: Jane Frazee - Witlíarr

Marshall - Gai] Patrick - Kermv
Baker - Victor Me Laglen - Ja
mes Ellison - Irene Righ
No programa: 1) Noticias d1 Se

mana _ Nacional. 2- Campeões de
Futuro _ Short

Preços: Sras e Srtas. Cri>, 1,:!0,
Estudantes Cr$ 2,00, e Cavalt-eircs
Cr$ 3,20
LIVRE, Crenças maiores de 5

com anos poderão entrar na sessão de
pela 5 horas.

/
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PSTAOO...;. T# rca·leira 9, ele 'cqosto �"'" ·�49 7

CINEMA
(Serviço tia Agência Arqus)

CRITICA DE "A FERA DE

,KUMON"
Serviço da Agencia Atgus
De Moniz Vianna, critico do

·'Correio, da Manhã" é a critica'
seguinte do filme "A FERA DE I
KUMAON" da Universal: "Co-'
mo filme de selvas um capitulo
do que Pierre Leprohon chama

de "exotismo cinematográfico
fica a perder de vista das reali
zações de W. S. V� Dyke (Tra
o.erhorn ") ou de Zoltari Korda

'

,(The Elephant Boy) com os

quais a publícídade gosta de
compará-lo. Falta-lhe imagina
ção e muita coisa e não chega a

.ser lenda ou documentário, mas t

uma realização artisticamente
paupérrima, difícil de situar nu
ma escola, num gênero, numa

tendência. "São seus intérpre
tes: Sabu, Wendell Coray, Joan
ne Page, James Moss, Morris

Carnovsky e muitos outros ato
'res de nome. Está sob a direção
de Byron Haskin. Filme bem
fraco.

FLAGRANTES DE HOLYWOOD
Nosso particular, amigo Red

",Skelton é agora bem, em (SHER
LOCK ASSUSTADO), artista de

novela de rádio, intérprete de

histórias detetivescas, dessas

que arrepiam os ouvintes e as

próprias ondas hertzianas, Mas

o nosso particular amigo Red
estava sem' querer dizendo coi
sas inconvinientes e passou a ser

"manjado" por vários cavalhei
ros de poucas entranhas. Daí,
muito perigo e muita coisa en

graçada para todos nós. H.esu
míndo: Red Skelton faz rir, rir
e metido na pele de SHERLOCK
'ASSUSTADO" o que afina.l não
é nada de espantar, por que
Skelton não está em Holywood,
na. Metro Goldwyn Mayar sinão
para isso mesmo, não acham?
Quando Greg Bautzer entrou

no "Mocambo" com Andrey Tot
ter, todo o mundo fícou.esperan
do para ver o que faria Joan

Crawfors. Joan, uma moça in

teligente, não fez nada até que
Doroty Sandrige terminasse de
cantar e eI).tão ela e seu acom

panhante, um sr. Mac Crea, se
foram.

PASTA DENTAL
ROBINSON

Encontram-se atualmente em US0,
em todos os recantos do munjo,
centenas de milhares de Motores
de popa JOHNSON, proporcionando
aos seus possuidores ano após ano,
um SERVIÇO SEGURO. Distribui.
dores: Comércio & Transportes C,
Ramos S. A. - João Pinto, 9.

Aviso aos

leitores

A. descoberta da insuLina, h.á 28 anos, tem

possibiLitado o saLvamento de um sem nú-
,

mero de vidas!

Diabete engana muito ... às vezes começ�
tão distarçadamente que o paciente não

percebe sua teniveL ameaça!

P. O que é diabete '?
R. Um grave distúrbio do pâncreas,
que impede seu corpo de usar e re

ter açúcar, Porque o açúcar fornece
energia, você não pode viver sem

êle. Antes de 1921, os diabéticos es

tavam condenados. O único trata

menio era uma dieta de fome. De

pois, com a descoberta da insulina

que devolve ao corpo a capacidade
de armazenar e usar açúcar, foram
salvos milhões. E, o que é melhor:

a insulina é abundante e custa re

Iatívamente pouco!

P. Você é do "ti'po diabético"?
R. Estudos feitos demonstram que

a maior parte dos doentes têm de

40 a 60 anos, têm excesso de pêso
ou um antepassado diabético. De

cada 20 diabéticos, 17 têm excesso

de pêso. Comer demais obriga as

células do pâncreas, produtoras de
, insulina, a trabalhar demais, poden
do até inutilizá-las. Mas V, talvez

não perceba os sintomas da diabete.

Só há ummeio de ter certeza: peça ao

seumédico um exame de urina, como

parte do seu exame médico regular.

"

• Vocl! verá o nome SQUIBB nas prateleiras de sua farmácia.
Nas receitas do seu médico também. Porque SQUIBB é um

dos maiores fabricantes do mundo, de penicilina, estreptomi-
" e!na, vitaminas, anestésicos, hormônios e outros medicamentos

Teceitados pelo seu médico, para restabelecer ou conservar sua

saúde. Desde 1858 os Laboratórios de Pesquisas SQUIBB têm

, descoberto, aperfeiçoado e produzido medicamentos para
melhorar o padrão de saúde e aliviar o sofrimento h.umano.

_.:-.,. -

EXe1"dcios, como a natação e can?inhac1as,
são importantes. Seu médi(!o lhe d.irá que

eXdrcícios dava jazer.

P. Qual é a boa notícia sôbre o

contrôle da diabete\?
R. Graças à insulina, à dieta (diabéti
cos podem comer os mesmos alimen

tos que suas famílias, mas em pro

porções diferentes), aos exercícios,
muitas curas ocorrem anualmente.

Se você for diabético, verá que pode
gozar a vida e viver tanto quanto
o faria normalmente, seguindo as

instruções do seu médico. Lern

bre-se,porém, que somente êle pode
controlar 8 diabete; siga-lhe os

conselhos!

SQUIBB
DESDE 1858

'y�OSD�IOS DI�ETOS,Á �:PAUlO E RIO ,r'13 vazas POR SEM�NA VIA JOINVILE
• voos DIARIQS ". POR]O'ALEGRE EX,CETO: :,S,ERVI,Ç9INDEPEN DENTE REGULAR DE
AÓS D,OMING05'."'�,,, :'__ • ", '.•: 'CARGUEIROS. ,,,,\','

,

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

'I
FILIAL À Praça 15 de Novembro Edifício

TELEFONE: 1.325

Serv;çô -'de luz e Força
i\ V 1· S O

I

• A,Direto12a de Obras Publica� - SERVIÇOS DE LUZ E FORÇA -

avisa que seruo rac ionudas nos dias abaixo relacionados e no periodo
das 17 ás 21,30 horas, as seguintes zonas:

Dia 9 - 2a ZONA - Saco dos Limões.
Dia 10 - 3a ZONA - Servida pelos transformadores situados na

rua General Bittenconrt (perto cio "SEXAI") rua Major Costa (esq.."
rua Lajes) e cidade de Biguaçú-

Dia 11 - !ia ZON_\. - Servicla pelos transformadores situados na
Av. Mauro Ramos r proxírno á Prat-a General Osorí o c .rua Dr. Ferrei-
ra Lima) e rua Laura Caminha Meira,

' ,

Dia 12 - 5a ZOK\ - Coqueiros, São José � Palhoça.
Dia 13 - (P ZO.\"\. - MLreito.

HOTEL LA PORTA

Departamento
Mês de Agosto - 'Planjões
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 Sába�o - Farmác,ia. Catari�ense - Rua Trajano.
28 Do.mmgo - Farm8;cla Catarmense - Rua Trajano.
O serviço noturno sera efetuado pelas Farmácias Santo

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

rização dêste Departamento. •

de Saúde Pública

--------------------------------.------------------------
o VALE D� l'l'UA.J [ CASAS E TERRENOS

PRC-3 - RADIO GUANA· I Possue V. S. casas ou terrenos par.

BARA, do Rio de Janeiro _ Proeu:rem. lia Ag�Jtehr vender?

1.360 quíloçíclos, oferece valío- Progr�SIO, Não encontra compradorr

80 prêmio a quem lhe remeter a LIVIL,;,RIA 43, LIVRAR.!A
Entregue ao Escritório

h.
,

1\., L, Alves. ,

ístóría, 'a notícia ou o fato ROSA Rua Deodoro 35.

mais original e curioso, observa- --------------

�o nesta região. O programa IMoquínas de- E.s-C'rever'Copacabana Bluce" e ';0 Es- '

.�

tado" darão o resultado dêsse ' "H E R lVI E S"
concurso mensal Fabricação Suissa
Escrevam para a Rádio Gua- Temos para. pronta entrega maquinas modo 6 - nas seguintes .me-

nabara --'- Avenida Treze de didas:
Maio, n. 23 - 250 andar - Rio
de .taneiro, contando o que sa

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

quem fôr contemplado.
"Copacabana Clube" - de

S�,gunda à sexta-feira, das 14: O,)
às 15,30 horas; e aos sábad�s,
das 13,30 às 15 horas.
Diretor do programa: Carlos

PaUut. '

ImobillAr1o

CARRO - LARG. PAPEL - ESPAÇOS PAICA

B - 12 polegadas - 117
C - 14 polegadas - 14.7
D - 18 polegadas - i81
E - 24 polegadas - 24G

Maquina ele escre:'er eletric;( 117 espaços
A maravilha da' I�clustria Suissa

HERME� COMPLETA' COM GARAN':DIA O SERVIÇO De UM BOM
DATILOGRAFO

INFORMAÇõES E DE:\lONSTRAÇõES
RUA ARCIPRESTE PAIVA, 5 - FLORB,NóLIS

AGE�TES:
PEREIRA OLIVEIRA & CU,.
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IHoje no pássado Já não se usa mais ii palavra «Dowiuio»
9 de Agosto no Vanadá, nem mesmo DOS papeis oficiais

A data de hoje recorda-nos OTTAWA, 8 (UP) - A palavr-a ciais. Conírrmvu-se entretanto. (jne:

que: "Dominio" já não se usa qnnndp a modificação foi aprovada, h�
- em 1616, no Amazonas, o se fala do Canadá. Até as telcfón is- pouco, pelo gabinete, federal.

Capitão Pedro Teixeira tomou tas do governo, que antes rcspcn- Porta-vozes do governo díss-ran,

por abordagem um navio holan- diam: "Doruinio do Canadá", �Igl)· que a p�lavra não aparece na lei

dês, recebendo tres gloriosos te- ra dizem: "Governo do C'1.l1ilfLi "�o britanica pela qual criou-se o Do

rímsntos: Nlngucm parece saber ou quen: di- minio do Canadá. Os tradiciorialís
- em 1711, os dsfensores de zer quem deu ordem para suprimir tas deploram a mudança enquanto

Recife, pela quarta vez, atacam I
essa palavra dos documentos 0- que os nacionalistas receberum-nn

os sitiantes, sendo repelidos pe- ficiais, papeis de carta, titules com prazer.
Os trabalhos da sessão de I Assembléia foi resposta a dís- 10 Sargento-mór Antonio Morei- do govêrno e outros papeis ofj-

.ontem foram presididos pelo cursos proferidos pelo populís- ra de Vasconcelos;
.

sr. Pinto de Arruda, 10 secre- ta Cardoso da Veiga. Termí- - em 1784, no Rio de Janeiro, F' t d
.

tário, no impedimento do sr. nando requereu a sua inscrição na§Çeu 'Francisco José Carva- ranco arras a o por um peixe,
Rui C. Feurschüette, 1° Vice- para, no dia 10 do corrente, Ie- lho, Frei Francisco de Monte-AI-

dPresidente. var ao conhecimento da Casa verne, falecendo a 2 de De- quan O pescava
A secretaria esteve a cargo o relatório da Comissão de que zombro de 1858; LONTDnT_�S 8 (UP) O' 1 d f' t S--'

f f!
rvr; - J(\�nH. o 'nas aguas em .ren e a . ar) Se-

dos srs. Alfredo Campos e Pro- ez parte, o que oi deferido. - em 1784, em São Paulo
t "Dailv Express" em desp�d10 de bastião. Secundo o despacho o nei,

tógenes Vieira, comparecendo { Ordem do Dia nasceu Diogo Antonio Feijó, <
h , � 1-'

Madrid informa que o aeneralissi- xe fez Fnanco subrnerrir por al',
à sessão, 28 srs. representan- Foi aprovado o Projeto de falecendo a 9 de Novembro de

"
,

< ", •• �

teso Lei, n. 68/49, do Govêrno do 1843;
mo Francisco Franco caiu nazua ar-

Aprovada a ata, foram lidos Estado, que autoriza a aquisi- _ em 1837, nasceu aMare
rastado por peixe conhecido JlC-

vários ofícios e telegramas. ção, pela Fazenda Estadual, de chal Bernardo Vasques, fale- lo nome de Tarpon, de 7 pés de

Dentre os ofícios lidos cons- 2 áreas de terras, no Morro do cído em 23 de Outubro de. 1902; comprimento quando estava !)eSr,ln-

ta 9: do sr. Adernar. �arcia, Geraldo, n� Estreito, sendo que - em 1837, nasceu o Mare
Presidente da Assocíação Co- a' area maior para a constru- Antonio Sampaio, mais tarde
mercial e Industrial de Joinvi- ção, pelo IPASE, de uma vila Brigadeiro e hoje Patrono da

1e, "ponderando, para evitar com 50 casas e, a menor, para Infantaria do Exército, dístín
dúvidas futuras oriundas da aumento, pela Prefeitura, do guíu-se no. combate travado em

interpretação que se der aque- Cemitério de Coqueiros. Areias, no Maranhão, entre Ie
Ie projeto quando se transfor- Projeto de Lei n. 69/49, do galístas e rebeldes;
em em lei - que face o díspos- Govêrno do Estado, abrindo o - em 1865, a divisão do Che
ta nas alíneas "a", "b" e no § crédito de 34 mil e 200 cruzei- fe Manoel Francisco Barroso
lOdo artigo 27 do Decreto-Lei ros para ocorrer despesas com recebeu ordens do Almirante
Federal n. 2.627, de 26 de se- a instalação da Consultoria Tamandaré para fundear a

tembro de 1948, talvez seja ne- Geral do Estado - Aprovado. baixo da cidade de Cuevas:
cessário dar outra redação si- Discurso do sr. Otacílio Costa _ em 1883 foi inaUgur�do o
não suprimir o § lOdo art. 20 A Casa deferiu requerimento ultimo trecho' da estrada de fer
e do parágrafo único do artigo do sr. Pinto de Arruda, solící- 1'0 de Santo Antonio de Pádua
16 do citado Projeto de Lei". tando a transcrição, nos Anais, no Rio de Janeiro.'

'

Esse projeto de lei é de auto- do discurso do sr. deputado André Nilo Tadasco
ria do sr. Guilherme Urban e Otacílio Costa, proferido na Câ
visa instituir a Bolsa Oficial de mara Federal, em 4 do corren-

Valores de Florianópolis. te, sôbre Anita Garibaldi.
O aumento Relatório

O sr. Cardoso da Veiga, do Com a palavra, o sr. Braz
P. R. P., focalizou, mais uma Alves, do P. T. B., relatou fatos
vez, o caso do aumento de ven- na visita que, com outros co

cimentos do funcíonalísmo pú- legas e o sr. Governador José tiu encontrar-se num bêco sem sai-

blico estadual, tendo-lhe sido Boabaid, teve ensejo de presen-
ela quando as investigações pratica

fornecidos esclarecimentos, em ciar no município de Jaraguá das tendentes a encontrar 0S Ia

apartes oportunos, pelo sr. Nu- do Sul.
.

drões que roubaram as joias da �ga
- nes Varella, líder da maioria. A seguir foi a sessão encer- Khan no valor de 785.000 il(;lares.

A seguir, O sr. Raul Schae- rada. Disseram acreditar que a quadrIlba

ter, do P. S. D., representante,
...•.. . de 6 delíquentes que roubou 1:!30

junto à Comissão de Reajusta- PASTA' DENTAL dólares, de um coronél francês I'(--

mentos dos Funcionários Pú- ROBINSON formado, talvez seja parte, da mesma

blicos, declarou estar com a quadrilha que assaltou Aga Khan.
O PRECEITO DO DIA

consciência tranquila de haver A policia disse ter esgotar.o todas
PROVA DECISIVA

cumprido o seu dever, nessa as pistas aqui em Cannes e �rJrsc-
Há pessoas nas quais o exa-missão que não é fácil por ser me clinico mais apurado nada

complexo,
.

prestando, em rápi
do relato, conta dos traba- consegue descobrir. Os raios X,

lhos que lhe coube executar. A
entretanto, podem revelar, nos

certa altura do seu discurso,
pulmões, lesões tuberculosas,

informou o sub-líder da maio-
graves 'e extensas. São casos de

Tia que, antes de dar ao Poder
lesões mudas, mais frequentes

Público meios para o aumento,
do que se pensa.

a mensagem governamental Quando se sentir doente

não poderia dar entrada no
e o exame clinico nada re-

L
.

1 tí velar, faça examinar íme-
egis a IVO, mas que, dentro

diatamente, os pulmões pe-em poucos dias, a Assembléia
receberá o respectivo projeto-

los raios X. - SNES

de-lei.
A palavra do sr. Raul Schae

fer, que prestou esclarecimen
tos seguros sôbre, a matéria à

Florlan6pollt, 9 de Agosto 1de '949

C A •

ronlca da Assembléia

_.,,',

Num beco sem saida
a policia francesa
NICE, 8 (UP) - A policí-i adrni-

lha, sem nenhum resultado C'()DC'''e

to .

.Revelou-se que o automóvel em

pregado para o assalto foi roubado
na zona elo porto velho de Marselha
em Janeiro e a policia está Gtili··
zando fotografias de todos os delin

quentes conhecidos de Mar-selha, a

fim de identificar os assaltantes.

Fugitivos da Peniten
ciária do MéxicoCami••" Gravatai, Pilam�.

Mei81 da.'IOm�Jbore'i pelo. me
Dores preçElI .6 na CASAdMIS
CELANEA - RuaC. Ma'ra

MORELIA, 8 (UP) - A po.icia
informa que os milicianos matm-arn
dez dos setenta prisioneiros que Iu-

Usinas Nacicnaís giram na terça-feira passada da pri
são de Morelia, �após se apossarem

Acuear Perola de grande qua�t�dade de fuzis, I'C-

A C ..'.
volveres e mumçoes.

ol1:panhla Usmas Nacionais, do Rio de Janeiro, produtora do

I
Quarenta e nOve foram novaF.Je)1-

açucar �efl.nado "�ÉHOLA" comunica ao comércio do Estado de San- _te presos, porem, ainda restam on
ta Catann� que deIxaram de sfr seus representantes os Snrs. Eonardo ze outros cujo paradeiro é desc<)-
Horn & CIa. I

1 ., V·
I.

11
.

O t .

.

"11(,(,lC,0. ar\as patru las Doli(')ais
u Tosslm, comunica que confiou a empresa JOÃO MORITZ S. A. acham-se no encalço dos f'H!it;\'�"

INDUSTRIA E COl\"'ÉRCIO
" -' v ..

_

1. �

,
DE FLORIANOPOLIS ,a sua repr::!sen_ na zona montanhosa de Santa lVIa-

1açao em tod9 o Estado de Santa Catllrina. ria, proximo a Capital do E<fado
ue Nichoacan.

�O�O MºRITZ S. A. - INDUSTRIA E COMÉRCIO, cOl11unicarl'. ao Na noite de terça-feira e na ma-

com.ercl� em geral que foram nomeados agentes da Compa1nhia Psir.as drugada de quarta-feira Os sC.:l!cn
NacIOnars, para o Estado de Santa Catarina. . ciados mantiveram verdadeira ba-

Colocando se,us serviços a dislJOsição dos interessad9.s, aIlfenj·pa·m t 11 1 I'
. .

- .
_

- - 'a la campa C0111 os po IC1�1"'. Na
os melhores agrádecimentos. lllta tombou morto um miJicianfl.

Companhia

PARA'" fERIDAS,
E C Z E MAS,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS .13

..'
' �..�
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guris instantes, mas logo o genera,

lissimo soltou o caniço de u:;:;car

e nadou 'para a embarcação oud- Q;

ajudaram a subir.

Federacãe
,

Catarina
A nova

de V.
diretoria da
M. de Santa

ça, Vice-Presidente: Acíolí Vaso
cancelos. Conselho Fiscal: Or
lando Filomeno, Haroldo Barba
to e Nazareno Simas. Felicita·
mos os diretores e lhes augura
mos felicidades no desemps
nho dos respectivos cargos.

Com a realização, no Clube
12 de Agôsto, no dia 6 do cor

rente. da Assembléia Ordinária
da Federação de Vela e Motor de
Santa Catarina, para a eleição
de sua nova diretoria, foi víto
ríosa a seguinte chapa: Presi
dente: Paulo .Menezes Mendon- ..

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

SERVIÇO DE METEOROLOGIA
Previsão do Tempo, até 14 hora,

do dia 9:o slogan comunista
da energia elétrica
o jornal comunista NOVOS

DIAS insiste no ponto de vista
dos vermelhos, em relação ao

problema da energia elétrica.
sugerindo a construção de usi

nas, como si, no momento, fôs
se facil a obtenção do material
índíspensavel na Europa ou nos

Estados Unidos, dado que ainda
não fabricamos turbinas etc.
sam as quaes a usina não pode
funcionar.

POl� certo os vermelhos sa

bem disso.
Mas o seu intuito, a: agitar o

problema, não é solucioná-lo,
r a realdiade.
Querem eles apenas o assun

to, o motivo para: justificar a

Tempo: Ainda instável sujeito a

chuvas e trovoadas;
Ventos: Rondarão para ) Sul,

com raiadas:
Temperaturas extremas �e ho-

je: Máxima 20,6 Minin1l!l 16,4.
w ....__� w�

agitação, pois a técnica é esta
aproveitar tudo quanto possa
servir aos interesses do comu

nismo; á creação de um clima
de inquietação e de desordem
dentro do qual os agitadores
possam realizar os seus dssíg-
nios: cumprir a sua missão sí

nístra e anti-brasileira.

Vejamos o seguinte: será por
méra coíncídencía que se tenha
colocado á frente da agitação.
os comunistas?

P. C.

Ante-ontem, no Clube Doze, assistimos esplen
dida demonstração dernocrátíca. Organizados diver
sos partidos, correu o pleito para a escolha dos conse

lheiros e suplentes que, por sua vez, escolherão o novo

presidente.
Cerca de tresentos eíen-res exerceram o direito.

cívico. Venceu o Partido do Ctttete, apelido jocoso com

que crismaram a corrente conservadora do Clube. Os.
correligionários do sr. Mário Garcia bateram-se bra
vamente pela eleição dêsse autêntico gaucho - agin
do em consonância com o partido vitorioso. Também
os neo-conservadores da ala moça concorreram para a

vitória esmagadora sôbre a oposição comandada pe
los drs. Heitor Ferrari e Orlando Filomeno. Em resu

mo: o acôrdo intepartidário funcionou com a escolha .

dos vinte conselheiros dentro da turma dozista. O pre
sidente. do Clube sairá da corrente majoritária, ca

bendo algumas pastas aos demais partidos do acôr
do. Nesse sentido os srs. Solon Vieira, pelo Catete,
Mário Garcia pelos trabalhadores do A. Rotary, e

Jauro Linhares pela ala-moça vão reunir-se para a in

dicação do candidato comum. Espera-se que os três
grandes cheguem rapidamente a uma solução. Entre
os candidatos mais prováveis estão os srs. Oswaldo
P. Machado, Leoberto Leal e Manoel Galdino Vieirá.
O sr. Miguel Daux, atualmente na presidência, tem
mantido conduta imparcial, equidistante da luta. É
sua intenção presidir o pleito como um verdadeiro ma-

.
gistrado, na qualidade de presidente de todos os do
zistas. Como se vê, a história se repete ...
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