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BERLIM, 9 (UP) - o jornal pu
blicado com licença britaliica,
"Montag Echo", informa que os

soviét.icos haviam "'destrui.do cam

I>letamente" uma pequena povoação
proximo de Franckfurt sôbrc Q

Oder, como .represália pela sal,ota.
gem que causou o descar]'ilam�mt'o
de um trêm de munições rus<;o. O

• V I S O rjOrnal �iz.que "todos os homens da
. � povoaçao foram passados pt'hs ar-

O Dr. Armando Valerio de A:Jsis' mas e tod�s as mulheres enviadas
avisa aos seus clientes que reabriu II)ara os campos de concentração", e

o consultório. J acrescentou que aS notil'Ías foram

o petroleo
,

e nosso
Como se sabe foi assinado o

contrato para a construção da

'S€gunda grande refinaria de
petroíeo.
Dezemos segunda porque J a

existe uma funcionando no Rio
Grande do Sul e suprindo, des
de muito as necessidades locais
.a IPmANGA S. A.,sociedade de
cal'ater privado.
A grande refinaria, de pro

:priedade do' Estado e, assim
explorada dentro do sistema do

monopólio estatal, . começará a

funcionar em 1953 e ocupará
uma área de um milhão e du-:

zentos mil metros quadrados.
Sua capacidade será de 45.000

barris díarios e produzirá gazo
Iína de aviação de 91 octanas,
gazolna para motõr de 76 ou

gás liquefeito do petróleo e

varies sub-produtos.
Estamos, assim, de parabens;

uma vez que é próprio Estado
quem se encarrega de aprovei
tar o 110SS0 petroleo e transfor
ma-lo numa fôrça de propulsão
nacional.
Porque o Conselho Catarínsn

Se de Defesa do Petróleo, pa
tríotíca instituição fundada

para propugnar pela exploração
estatal do prodigioso combus
tível, não promove uma reunião
pública e não se çongratula
com o Chefe do Governo por
estar, justamente, dado inicio
á solução do magno problema?

É ou não êsse, um auspicioso
acontecimento?
Tem a palavra ovsr. Patroci

nío Galiotti, presidente desa en

tídade..
O ilustre magistrado, que tão

bem estudou o problema pelas
colunas de NOVOS DIAS, cer

tamente não poderá fugir a

êsse imperativo patriótico, dado
que o Centro de Defesa do Pe

tróleo se bate, como é notório,
pela exploração estatal dessa
riqueza brasileira.

Preso DOS EH. OU. um
fotógrafo brasileiro;-
New Haven, Connesticut, 8

(United) - Não tendo ....podi
do prestar a fiança de 5 mil

. dólares, encontra-se na peni
tenciaria municipal· o fotogra
fo brasileiro de São Paulo Paul
Lember't, aguardando sua re

moção para Charleston, na

Virginia ocidental. Lembert
tem 28 anos de idade e se fa
zia passar por diplomata bra
sileiro, tendo entrada nos Es
tados Unidos ha um ano com
o passaporte de turista para
tres meses. Desde entãp visi
tou varias consulados, apresen
tando-se como representante
do· governo brasileiro, obten·
do dinheiro sob a alegação de
haver perdido sua carteira com

do.cumentos. Lembert foi de
tido por agentes federáis, que
disseram que o jovem brasilei·
ro já estava sendo procurado
em Los Angeles.
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O enviado do acôrdo partirá de aviãd�,g?']t hoiq;s, pam São'

Borja. -- Intensa expectativa cerca a 1ií�/;�I�c�:co!nJerência de
\ '�'. I, •
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..

hoje entre o chefe do PTB e presuieni. \ l'J!P gau.cho.
PORTO ALEGRE, 9 (UP) - Já domíngo. à '.

.

",�l.fn'ft·a-se conhe-

cimento da resposta do sr. Getúlio Vargas à carta= fü que o sr. CHOll

Rosa, como delegado do Acôrdo Interpartidário, solicitava ao chefp do
trabalhismo marcasse dia e h-ora para a pistórica consulta sôbre a su-

cessão presidencial. I

E, ontem mesmo, o sr. Cilon Rosa contratava um "Electra" da

Varig, a fim de voar amanhã, ás 8 horas, com destino a Santos Reis,
para se avistar com o sr. Getúlio Vargas.

O presidente do PTB respondeu imediatamente à carta do sr. Cilrn

Rosa, através de um cartão do qual foram portadores, igualmente, os

deputados trabal'histas da Paulicéia. Domingo, os parlamentares traba

lhistas regressaram a Pôrto Alegre e, d-omingo mesmo, às 21 heras, o

sr, Cilon Rosa recebia o cartão-resposta do sr. Getúlio Vargas.Atropêlo inconsequente

HOJE, EM
ENTRE

Crônica da Assembléia

Não haveria nada de extraordinário no fato de o

sr. Cardoso da Veiga, a serviço do oposicionismo local,
ter ido, ante.ontem, 'à tribuna da Assembléia Legis
latíva para. insistir na velha tecla do projetado aumen,

to de vencimentos do funcionalismo estadual. Ninguém
lhe impediria um direito que, sôbre consultar ínterês
se de uma classe, afaga as vaidades pessoais do afa
noso Iider de si mesmo, cuja atitude, identificada com

a da bancada udenista, é bem duvidosa, naquele par,
ticular, desde a votação do aumento do imposto de
vendas e consignações destinado a 'suprir o Estado de
recursos para a melhoria dos preventos dos seus ser

vidores.
O que, porêm, se estranha é a exploração que,

agora, se pretende fazer, em tôrno das atividades do
deputado Raul Schaefer, com representante do Legis,
lativo na comissão encarregada de estudar uma revi
são das tabelas do funcionalismo catarinense, - ex,

ploração a que se presta, com inesperada passividade,
o deputado Cardoso da Veiga. '\

,

Não é verdade que o sr. Raul Schaefer tenha atrL
buído à comissão, de que aliás é parte, a culpa da de
mora dos trabalhos de, reajustamento. Estes implicam
extraordinária complexidade, sabido, ainda, que a co

missão recebeu sugestões do Clube dos Funcionários
Públicos CivÍ'8, petições e memoriais de numerosas fun
cionários, casos, todos eles, que' tiveram de ser consí- .

derados individualmente, examinando-se as razões
aduzidas pelos interessados e efetuando diligências in

dispensaveís e nem sempre rápidas. Além disso, como
se verá oportunamente, o trabalho elaborado pela CQ
missão é minucioso e completo, de molde a recomen
dar ,0 critério e o .zêlo que lhe presidiram à feitura. Não
se poderia, pois, sem graves injustiças à boa vontade
e ao sacrifício pessoal dos que compõem 3 comissão.
prejulgar 6 méríto e a extensão�da obra realizada e

qus a Assembléia Legislativa terá, dentro de mais

. alguns dias, ensêjo de examinar, debates e votar. E
oxalá que, nessa oportunidade, não se arroguem os

representantes da oposição, incluído o sr. Cardoso da
yeiga, o direito de obstruir o rápido andamento do
projeto, a -pretexto de mil-e.uma emendas especiosas,
como em tantos outros casos cuja urgência não 'pare
ce tão sentida pelo deputado populista.

O sr. RaU,1. Schaefer não merece a teimosa campa
nha que o representante do P. R. P. lhe está moven

do insensatamente. O projeto do reajustamento do nm,
cionalismo está sendo concluído, sem atropêlo, como

lonvém ao máximo de equidade na distribuição dos be-
nefícios à classe.

.

Fiquem certos todos os honestos auxiliares dos
serviços públicos do Estado de quenão perderão nada
com o atraso de mais alguns dias no encaminhamento
do projeto à Assembléia.

.

Somente a covardia do anonimato, por detrás da
impertinência inócua do deputado populista, poderia
insinuar contra a integrtdads, de caráter do sr. Raul
Schaefer a insegurança de uma atitude.

Como se o ilustre deputado 'do P. S. D. fôsse da
têmpera plástica dos que desertam das próprias res

ponsabilidades, prererindo a infâmia das pasquínadas
torpes ...

I'

Os russos repetem a brutalidade
nazista, arfazando uma vila alemã

recebidas dos labios de refugiados,
que hoviam conseguido fugir da
martirizada povoação.
Esta informação foi int\tnbda:

"Lidice da zona soviética". Os
oficiais do Serviço de Inteligência
norte-americana, puseram eu' du

vida a informação e acrescenbram:

"Não ouvimos falar nada". Não é

possivel que se os russos tiv;p<;sem
arrasado uma povoação não sou

bessemos .de nada". O jornal afirma
que esse fato passou·se há cinCl;

semanas.

A sessão de ontem foi presi
dida pelo sr. Rui Cezar Fuers,
chuelte, estando presentes 28
srs. deputados.

"

Aprovada a ata foi lida a ma

teria do expediente.

.Não houve oradores na hora
do-expediente .passando.se à

ORDEM DO DIA
A materia apreciada foi a

seguinte:
1°) Discussão e votação do

Projeto de Lei n? 7/49, que
autoriza a doação de uma área
de terras, em Cresciuma.
Aprovada.

2C») 2a. e última discussão do
Projeto de Lei, oriundo da Co
missão de Petições, que visa a
transferência da séde do, muni
cípio de Massaranduba, para
Guaramirim. - O sr. Konder
Reis, da U. D. N., apresentou
emenda. a êste projeto de lei,
que, dessa maneira, voltou à
Comissão para parecer .

ONDE A LlBERlDADE DE
AÇÃO?

O sr. Fernando Me10, da U.
D. N., entrando com seu pedido
de informações sôbre si lhe é
do conhecímento de que os

funcionários do magistério de
sejam tributar homenagens ao

diretor: _do :gepal'tament() de
Educação por ocasião do seu
natalício -- 6IStá incorrendo em

liberdade de acão dos cidadãos .

gráve falta relativamente -à
Onde essa liberdade, sr. Fer
nando Melo? ..

MODS60buli rre
derlCO llobOld
h.eluu.la-St a população católica

do Estado com o elevação a alta

dignidade de Monsenhor. rio hcn

quisto prelado, Cônego Frederico

Hobuld, Vigário Geral da Arqnidio-
cese.

Justa, sem dúvida, a homenagem
dos altos dignatários da I:;rej'l. à

expressiva figura do Revmo, Padre

,
Frederico Hobo ld, Vigário mui que
rido dos fiéis católicos e de alta

projeção no clero nacional.
A presente elevação tambem hcn

ra a S. Excia., o eminente Senhor
Arcebispo Dom Joaquim Domingues
de Oliveira. Compartilhando da SIt

tisfação geral em todo o Estado,
com a merecida elevação à dígnida
dE! de .'\Ion"enhor <li oReviho. Padre
Frederico Hobold, nós o cumpri
mentamos, fazendo-o, também, a

Dom Joaquim Domingues de Olh...eí

ra, Arcebispo Metropolitano

-----------------------�----

P ansar s CENTENÁRIO DE JOINVILEara re I a O sr. Guilherme Urban, do

forças do Berl,·m I P. S. 0., foi o último orador do
U dia. Desta feita s .. excia., leu,

BERLIM, 8 (U. P.) -- OS para conhecimento da Casa,
. governadores militares das po- pedido da Sociedade de Amigos
teucia militares estudam um de Joinvile, no sentido de con,
plano para reviver a econo- seguir apóio de auxilio rínan
mia dos distritos ocidentais ceíro do Estado para as co
desta cidade, mediante um memorações do primeiro cen,

emprestímo de 455 milhões de tenárío daquela cidade, no ano

marcos, ou seja, aproximada- de 1951. t '

mente, 136 milhões de dolares. Esse auxilio, declarou o ora-
William Babckok, vice-co- dor, poderá ser de um milhão,

mandante norte·americano em de cruzeiros cuja dotação espe
Berlim, dis�e que o plano foi ra ser consignada no orçamen
enviado, quarta-feira, aos go- to vindouro .

vernadores militares, Dscla- Continuando-cs. excia. leu o

rou, também que os gover- teor do telegrama recebido pelo
nadores militares teriam de sr. Governador do Estado do
dizer se o dnheiro para o sm- sr. Gustacára Borba Carneiro,
prsstimo proviria dos' fundos Governador Substituto do Pa,
do Plano Marshall ou da ven- raná, comunir.,ando que a Bol
da das importações britanicas sa de Valores de Curitiba já
e norte-americanas na Alema,' tomou as necessárias providên
nha. Os comandantes o:cideu· cias' no sentido de prorrogar
tais recomendaram que Se con- até 31 do corrente mês, o pra
cedesse mais crédih··s 'is em- zo de registro na mesma, das
pressa industriais e comerciais Sociedades anônimas sediadas
do� distritos oc'dentais. assim nêste Estado.
como á companhia' municipal E'm seguida foi a sessão en_

de transportes. cerrada.

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO

QUALIFICAÇÃO ELEITORAL.
SERÃO ATENDIDOS TODOS QUANTOS DESEJAREM
SE QUA.LIFICAR ELEITOR. NA SEDE DO PARTIDÜ À

RUA FELIPE SC10nDT.
HORARIO: DAS 10 ÀS ] 2 E·, DAS 14 AS 17 HORAS,

DIARIAMENTE.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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utet- BELlEMA
para erupções do Eczema
• Pomada não gordurosa, antissé
tica, que combate as coceiras e

erupções da pele. Não mancha a

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

seu forneceoor mais próximo, quei
ra escrever para a Ca.xa Postal
687, Rio.

Expreuo ao OI.t1.óvlo - Lac1ma
7 hOd'U.
Auto.Vlaçlo I�Ja! - lúJ&l - 1. �

ra.

Exprf!'80 BnwQu_ - JtrIUIQu� -

\ 111 OOra.
,Exprf!880 BruIIQUenMI - NOTa '1'N<J1Ú'
- l8,3O bOrú.

_Á.U��!!� catarlJl_ - Jo1DTiU

ISSO E' ,Áuto-Vlaçflo Catarm_ - CUrlt4'ba
- " OOras.

,
•

ROOOTl6r1a Itul-BruU - Horoto Alecr' 'd_ s OOru. ' Escutamos de quan o em vez.
Rápldo Sul-Brasileira - Joinvile - ultírnamente, rufar de tambo-13 horas.

.

dI"Rápido Sul-Brasíleíra CUritiba - res; espjca.ça OS pe a currosída-
6 horas.

TIlRCÁ-J'JlUU de natural que despertam Sem-
Áuto-Vlaao CatarlneDH - P6rto Al. pre .as cadências marciais, pro.,. - II hma•.
Áuto-V18.çao Catarln_

- 6 boras
Áuto-VIIWIoo Clatal'1n_

- • horas.
'Áu�VlaçtO Catar!n_

- fi horal.
Expre880 ao Crl8t6Tlo - lAtruJIa -

7 hora•.
Emp�lIa Glória - � - Ta..

I • .,"" hor...
.

. IlXpreuo Bruqu_ - 1Ir.Jllf�WI -

'le hor....
"'to-VlaçIo Ita"" - Ita,u - 1. �

raso
Rápido Sul-Brasllelra _;: Joinvile

13 horas.
Rápido Sul-Brasileira - CUrItiba

6 horas.
.

QU.A.RTÁ-:J'IlR..A.
-

Áuto-Vlaçlo C8t1R1nena
- 15 norae,
Áuto-Viaao catarin_

• _. borae.

:. Áuto-Viaçao qatarlneUlo
•

,-
6.80 horas.;"

- -.

� Rápido Sul-Brasileira' - G-.lrltiba
6 horas.C)s oril!li"', mesmo não

� Râptdo Sul-BrasileIra _ JolnvUe
publicados, não serão ,,13 horas.

�. A8a�r.�:::Ed::::;it�:· t :.�-�==���

emitidos nos artigos rU:izprt!8S0 BrueqUenM _ Non Tnnto
�_ próprios, verificámos a exisU�n-assínados, - 16,30 horas. •

�ar.;.r....,{'...........&"'&_ ••..........."'&_
_��:!�:a Sul Bru1l - POrto Alqn da, em maior número de meni-

V·
- -

A" QUlNTA-FEDU nr.s humildes facilmente iden-lacao erea Áuto-ViaçAo CatlU'1n.eDA P6no. turcados pela probreza da" ves-., . Alegre - 6 hora.. ."\'

Horário Auto-vtação Catarlnfln.te ComUba tes, diferença chocante que- IS noras,
,

.

Auto-VlaçAo C4tail'menn JoI.nTll. amanhã dc-:,apa!'e::e!','t Sr);):l

e parte
- • horas.

n.. ••-' .........._ .....0 garrtda farda [uve of
í

que. uive-Áuto-Vlaç!o .=� H"""'.

_ 6 horas. 'Jari todos, ,l'1ir ojc-n� !'ra\'r-Áuto-ViaçAo Cattarinen.w -.t:..a,ruDa nalmente �entro do nniforJ'llc- 6,30 l\oras. . \_ExP._res80 Slío CrI.stoTlo '7 L.� - E:E.,coteiro, do espIrit" e:::::'_'o�-:llro7 hor1l>8.
Dnprêsa Glória - Lq-u,na - • l/I e das suas doutrinas, normas e

• 7 112 horas. .

sadios principios....... l!lxpresso BnlaQ'gf!.U8t - Br1lIlqU. -
1. horas., Não fomos os p�·\!'l\ei't.'0s �
ÁUto-Viaç!o lta�a! - ltajai - 1. )lo.

Tt!T'ça-fetr. �
ruo

. deixar-nos arrastar pél" ent,u-
-TAL" _ 8,00 _ Joinville � 13�J'i:� Sul'Brasllelra

. �
Jolnvlle - siasmo que provocam as reali

Rápido Sul-Br�slleira - CUrItiba - zações de tal merecimento: das
• ���!sa Sul Oeste Ltda - Xapecó-" colunas dêste jornal, pena mais
- t horu. autorizada por muito superior

_ RodoT1Arla ������ Põrt6..4leen a nossa já manifestou igual
- :I horas. sentir; desnecessárias p'Jis es-
Auto-ViaçAo catulnenn Ct:rttibl

t d t 'd'_ lI ...horss. as nossas mo es as conSl era-
Állto-VlaçAo Catarlnenn Jom't:U.t ções; mas é que a encarámos

- • hOI;lIl.
Auto"V!açAo C!!tarlnt!IUM t.a.a"UIla por um outro prisma - o da

- 6,M hi:lras,
. contribuição fara a causa daPôrto Expresso São QMllt01,-Io' - lA..� -

7 horas. educação física, Sabido. como é
Áuto-VlaçAo ltajai - rtaja.: - 14 ho>

que as formações escoteirasruo
E:x;pres!!O B:ruaqu�n... BrwIqu. dentre as suas múltiplas ativl-16 horW!.
Rápido Sul-Brasileira Joinvl1e dades, oI"ãentam seus nlétodos

13Rhá�ids�. Sul-Brasileira CUritiba valendo-se dos recreios despor-
(14,05)

6 horas.
SÁBADO tivos, da ginástica e das com-

Auto-VlaçAo Catartn_ - 0UiI'I.t1b1 petições para atrair, conduzir
- R�ptg�Ii��I_Brasileira Jolnvile e disciplinar, não só as ativi-
13 horas. dades físicas como_também as
6 1i����� Sul-Brasileira - CUrttibc -

morais dos seus j6vens compo-
- • horas. nentes. Soldado que somos da
_ "6U�:i:�AO Catar1nellt!e - Jo1nnIe.

reduzda coluna do que se ba
.A.uto·ViaçAo ca,tar!.nen.- - Tubarlo tem pela educação tísica em- 6 horas.

.

ExDrp,sso &0 O:r1stoTIo - lACu!Da - pé de igualdade com os demais
7 hora.s.
ExpreS80 BrutIQUflllP _ Bl'WIQu. _ setores da educação, não po-

14Â�����laçAo naja! _ naja! _ 11 )lo. diamos ficar indiferentes ante
ra.s. eSSa contribuicão valiosa, ra

_ E:.��e��r!�8QUf!llJ" - Nova TNIlto
I zão porque ao· primeiro contá

Expresso Glória - Lacuna - • 1111 to que tivemos com o nosso ami-
"TAL" - 13,00 - Lajes Pôrto e 'I 1/2 hor....

I
'e

DOMINGO go e colega l{osa tratamos 10-
Alegre

.

Rápido Sul-Brasileira '- CUrItiba -

go de obter alguns esclareci-CRUZEIRO DO SUL - 7.Z0
6 horas.

I mentos quanto a nóvel organi-Iforte
zação. Do entuziasmo costa-PANAIR - 10,'0 - Norte

I
.

t d f R d
VARIG - 11,40 -- Nort.e Dr. G'CALLAL���I G. I

f���r�eso o��fd�:�r m���o ecre��PANAIR - 14,55 - Sul (14,05) ceu a nossa admiração por êsse
Sdbado A D V O G A D O dedicado sarcerdote que é o

-TAL" - 8,00 - JoinvilJe
.

Crime e c[.el
Padre Itamar fundador da AS-

Curitiba - Paranaguá II OOl!'lIltituição ri. Sooiedad.. 1 SOCIAÇAO ESCOTEIRA SÃO
- Santos e Rio. NATUõX1\LIZAÇÔES

,.
-

d·

�:�:IRO 1�6°SUL S�l t8.�� E.::::;:�oD:Ola;:::::::;o" . ;���!O����o:so�ue�umap��:n:��
JIlffl'tto Ruo Th·adent.. 47,

I Duas centenas de rapazes
PANAIR - 10,40 - Norte �ONE •• 1468

compõem a TROPA TUPANCI-
PANATR - 14,05 - Sul (14,05) R-ETA os quaiS em sUa grande

Dom-nuo maioria são meninos despro-
PANAIR - 10,40 - Norte VINHO CREOSOTADO vidaS de recursos: engraxates,"SILVEIRA"�RnZEIRO DO SUL - B,oa vendedores de jornais, cartega-
PAl'\AlH. - 14,05 - Sul FRAQUEZAS EM GERAL dores de mala, crianças que des-

Proprietário e Dir.-Gerente
SIDNEI. NOCETI
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GRA-N'DE !Soe. dos Atnadores
ceram o morro s;duzidos pelo I de Florianópolisra-ta-plam rítímado dos tambo- .

res, tambores sagrados que po- A ssembléia Gerai
derão conduzir éssas garotos I>e ordem do' sr. Presidente e de acôr�

do com os Estatutos da Sociedade, con--
para melhores rumos. "OCO os sócios para a assembléia geral
Os eXerClClOS ministrados que se realizará dia lp do corrente..às

quatro vezes por selnana duran- 19,30 horas nos salões do Lira Tênis CIu

te as férias, são feitos aos saba- be gentümente cedidos pela sua Direto

dos e domingOos no decorrer do
ria.

Ordem do dia:
período escolar. No domingo 10 - Eleição da nova Diretoria e Con....-

28 do mês p. passado realiza- selheiros.

ram a primeira excursão em a I 2° - Prestação de contas.
.

f é
3° - Diversos.

qual 183 escoteiros oram at Carlos Gassenfonth �etto, Secretârto;
O município de Palhoça e em

•••••••••••••••. _ . ,

Varginha, local onde abundam
frutas, matas limpas e gran
des eSpaços para os exercícios,
!lzeraní uma churrascada que
teve o acompanhamento de
farta distribuição de pães, do
ces e frutas. Foram necessários
3 caminhões e a excursão
transcorreu em animado ambi
ente no qual prímoram a ale
gria e a disciplina, essa disci
plina, livrimente aceita e que
constitui a baze sôbre a qual
af.senta a estrutura moral do
indivíduo e o sentimento de
ordem das sociedades.
Uniformes.. . alimentos ..

ensino... excursões... Ima
ginamos o quanto de esfôrço fi
desdobramento se faz nscessá
rio aos' organizadores de um

tal empreendimento. Mas .. _

para tanto, existem U'3 que St:.

abalam a tanto, (' elevemos l'e

conh�cer, que ... iSSO É GR.AN
Dr. I
..

\

Rua Senador Dantas, 40. - 60
andar

Tel.: 22-5924 - Rio (,'e Janeiro
RAUL CASAMA\'OR curámos ver; o que vimos cau

sou-nos a agradável surpresa
que sempr.e ocasionam as obras
meritórias; .tratava-sa de ESCO
TEIROS em exercíoio; coman
dava-os o nosso velho camara
da o' competente professor Rosa
e acompanhava-os um sacerdote
que já conhecíamos de vista e

de nome o Padre Dr. Itamar
Luiz da Costa. 'Quem quer que
tenha já cogitado, mesmo su

perfíctalmente, dos problemas
de educação e dos da recupera
ção de' pequenos' brasileiros para
o "Brasil de amanhã, não póde
permanecer indiferente ao cons

tatar a existência de iniciati
vas altruístíoas como essa. AI
truistíca, dzemos e repotmos
porque alí, misturado» -corn os

tilhos de famílias com recursos

Rua Felipe de Oliveira, 21 -

8" andar
Tel.: 2-9873 - .São Paulo

ASSINATURAS
J

-
.

Na Capital
Ano ..•....•• _ .•• Cr$
Semestre .. , •. _ .• Cr$

. Trimestre .... _ .• Cr$
M�a ••••••••••••• Cr,
Número avulso .. Cr,

10,00
45,00
25,00
1,00
0,50

No Interier
Ano •.... __ .: .. _ Cr$ 100;00
Semestre .. _ ,. Cr$ 80,00
Trimeatre Cr$ 35,00
Número avulso .. CrI 0,60
Anúncioa mediante contràto,

JoinTiliI

Se(/unda-feira
"TAL" - 13,00 - Lajes
Alegre
PANATR � 10,40 - Norte
VARIG - tO.40 - Norte
PANAlH - 14,55 - Sul
"KUZEIRO DO SUL - tS.1i15

I'orl"

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

.., '\ Ul - 10,40 - Norte
.:kUlffiH\O 00 SUL - n,oo

;-

Pública;de SaúdeDepartamento
Mê§ de �go�t(J - Plantões'
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 - F�mácia Catarinense - Rua Trajano.
28 Domingo - li armácia Catarinense - Rua Trajano.
O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias SantO>'

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

rização dêste Departamento_

.()rte
VARIO - i 2.30 - Sul
PANAIR - 14,05 Sul (14.05)

(!uarta-feira
"TAL" - 13,00 - Lajes e

Alegre
\

�ANAIR -- fO.40 - Norte.
CRUZEIRO 00 StJl, - B.OO

"arte
VARIG - 11,40 - Norte
PANAIR - 14,05 - Sul

Quinta-feira
"TAL" - 8." - Joinville

Curitiba - Paranaguá
- Santos ti Rio.

PANAIR - fO,40 - Norte
PNAIR - .14,55 - Sul (14,05)
VARIG - 12,36 - Sul
CRUZEIRO DO SUL tS.ei!)

t!orte
CRUZEIRO DO SUL 15,30

luI
Se:eta-fetra

Maquinas de Escrever
"H E R ME;:;;'

Fabricação Suissa
Temos para pronta enlrega maquinas modo 6 - nas seguintes me--

didas: ,

CARRO - LARG. PAPEL - ESPAÇOS PAICA

B - 12 polegadas - 117

C - 14 polegadas - 1'47
D - 18 polegadas - 181

E - 2ft polegadas - 216

Maquina de escrever eletrica 117 espaços
A maravillla da Industria Sui.ssa

HERMES COMPLETA co�r GARANTIA O SERVIÇO De UM BONJi

DATILOGRAFO
INFORMAÇõES B DEl\lO::'-lSTRAÇõES

RuA ARCIPRESTE PAIVA, 5 - FLORL\.NóLIS
AGE:\'TES:

PEREIRA OLIVEIRA & ClA.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



BSTAUO-Ouarla·felra re .e IIgasto d. '.C' 3

:LIRA TENIS CLUBE - DIA 14 - DOMINGO .;:_ SOIRÉE OFERECIDA A EMBAIXADA DOS TENISTÂS DO BÕA VISTA TENIS 'CLUBE, DE JOIN
V,ILE. INÍCIO ÁS 9 HORAS. - DIA 21 - DOMINGO - COCKTAIL - DANÇANTE - INÍCIO DAS 9,30 ÁS 13 HORAS. - DIA 27 - SABADO -
GRANDE SOIRÉE - HOMENAGEM AO EXERCITO NACIONAL PELO ENCERRAMENTO DA SEMANA DE CAXIAS - PROMOVIDA PELO nnre- ./

TÓRIO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS f:CO�ÔMICÀS - HAVERÁ CONCURSO DE ORNA:\'IENTAÇÃO DE MESAS.

Corno nos anos anteriores o clube
Doze de Agôsto levará ::I efeito,;
em seus cintilantes salões, U111

grandioso baile de gala, comemora

tivo da passagem do 77° aniversá

rio de sua fundação.
A nossa alta sociedade corno sem-

Homens e fatos na

Conferêncio de Araxá
Não tardou, no entanto, que viés- desejava um voto pra cada repre

semos a conhecei' da situação que sentante. Seria a morte dos outros

se eslava criando: o Paraná levara Estados. l)('lpga�,ões com 20 repre

para a Conf'erôncia, unia proposi- scntantcs, mesmo unidas às outras,
ção atómica : a extinção dos Insti- Icriam torçosarnente que ser der

tutos, inclusive o do Mate. rotadas nos seus pontos-de-vista.
E o ilustre Presidcnte elo. Mate 5-;ão Paulo, com :;85 elementos, se

f'ioára apavor-ado- O desapareci- ria, como de Jato foi. uma tórça.
mento da entidade que preside imo E ... daí, não havia outro cami

portaria em sérias d.if'iculdades pa- nho : vifor iosa a tese paulista, os

ICINEMA,SVida' eocial RITZ ROXX

lhes, de tecidos finos e vistosos, de

var-iados matizes, em estilos de to

dos os figurinistas modernos ...

A sociedade local mais \1]1'9 vez
"

"PaI<.. anos hoje fi graciosa senho-. . . ._

.

1 N
'

FJ fil l a dileta ('10 vai se reumr nos bnlhantes sa.ocs Cr$ ...
"'In la 1 oemI 'ores, 1 1. t , �

éSr. Prof. Altino Flores, br-ilhante ,do Clube Doze e ao compavso das 5,00 e 3,20 4,20 e �\2(J
iornalisla ex-prop rictái.io dêste pe-,' grandes valsas dos mestres de ou "LIVH.E" - Crianças,maiores de
'"

1 1
- A dele.gação catarmensv di rige-se às águas do Ara..xá. i': I

- -

:lriôdico, e de sua exma. espôsa d- J trora as (ansas empo ganlo aos

1
a anos por erao entrar nas sessoes

::Zilda Calado PIores. I p::!re� q�e �e movimentarão 11;: ca-
ru os hervateíros, em Santa Catari- pequenos Estados só' teriam que \ de 5 horas.

Aos muitos cumprimentos que .dcncia VIVa e alegre. :ii
na, no Paraná e, mesmo, no Rio abandonar o Congresso- Prá quê, !.. . .

-receberá pelo transcurso do seu As damas em seus vestido" ;\(1-
Grande do Sul. enfrentar a fürça numérica das re- ODEON - As 7%

-anlversár ío natalício, juntamos, miráveis darão aquela esplêndida .Mas, a tormenta não veio a furo. presentações. Prá quê ir a plená- MURALHAS HU.MANA�

_.<:om prazer, os nossos. visão a que já nos acustumamos :1, Fict11'a 1\0 ar passara sem que. fio !.!isclltir, sahcudo de ante-mão com.

SJ'u. Eva Gomes !Yath�i-dar1e apreciar mas que nunca nos (�l1n-
chegasse a constituir verdadeira I que a votação seria contra Cornel WILDE

"Transcor're, nesta dita, o anivcr- saruos e sempre desejamos 'vê-l;, em lempestade ... Clieg'am!o a Plena-I MllS, em Araxá, a maioria Jlão Linda DARNELL

",,;;ário llalali.cio da exma, sra· d. Eva todas as oportllnirlas... rio, a propnsiciio enconlrou banei·
.

a.ssustou. Uma fórmula, a dos pe- Anue BAXTER
-Gomes NativicJad·e, digna ,espôsa ,cio' . Aguardemos eOlll de(liNllh Jnsie-

ras: as dr�I,r.gal;ões dr Sant.�l Cal.ari· ql\e�OS E�tarlos, veIlc:u: cada del,e- Kirk DOUGLAS

sr. Danton Natividade, eatrg·oriza· dade a noite de 13 do fluen1e. sá-'
na, do Mato Grosso e do FtlO Oran- gaçao tena apenas du.'eIto a 3 vo- No pragrama:

do funcionário do Deparlamento bado. quando os salões do Clube de cio Sul apresenlal'am uma fÓT'- tos: um para a indústria, mn nH- 1) � O Esporte,elU marcha Na�"
.de -Saúde Pública. Às homellageni', Doze se etlgalanarão eom a mais mula conciliatória: a extillção dos ra o coméI'CÍo e 1 para a agricultu- 2) Meiro jornal _ Atualidade ..

.que forem prestadas à aniver�ari-! extraqrdjnúl'i» social .desa ('apitaI... Institutos nitO! QUf'remos a "rees' ra. Só assim poderam pequenos ]];s- Preços: \

::ante os d·e "O E.stado" se aSSOCIam" ,_ _ �••'f••_. � ':' '

ITutUl'ac;ão"! Defendidos os 1)onl05- tados vencer. Cr$ 6,20 e 3,20
, ·j[·csvcitosamente. -

. 1 S I'_ y
-

.

de-"isl a, a r pse cio Pnral1:\ ficOll pa-' "Imp. até 14 anos"

Ca,I�Jfie1n NanCI V_i.t�lu�
..1« a ao plran-' ra oul'l'a o[lorll1nidacle: .. �.

. " .....• �

Em o m,"io do reg07.1JO do dIS-'8 Mas, o ,,1'· Gellel'OSfl de salisfei· IMPERIO - As 7%
- Hnto casal Carmen Lent.z e Harol.! ga.. r;.DeO)) to, pôs iÍ prova a SLl "generosida- MAU,TEmpO NINGUEM ENTENDE AS
,·.·.flo Vilela, alto funcion�rio. ?a Pe-I Visitou-nos, ontem, o sr. Wal· de". }Iancloll servir, a �odo� llS ci- MULHERES
,niteneiária do Estado, Janll-llares ,e" demar Urban, próspero indus- cladõe� lJue superlotavam o gran-I .' NÃO SAIA MUNtA com

,'numerosas amiguinhas, eomemora, trial residente em Joinville, dioso HoLel., mate ge'.telo. E a to- { Robert H1JTTON
!hoje, mais um aniversário nataltÍ.- que, depois de animada palestra cl�) o. instante, .:I'lna .j�\·:m :�1t�.I:l'�,m� l

,Martlla WICKERS.
,·cio, a inteligente e graciosa Caro sôbre OS produtos de sua fabri- pIa "s palestl as elos c on", [eSSls,as. . .

'. men Nanci Vilela, querida filhinha cacão ofertou'nOS amostras do _" \1aLe, Cu\·u'.heiro. !\l.ate gela- IMPERIAL __ As 7%
c,daquele casal. "s;'bão Ypiranga-branco". do"...

•
RAINHA DO CALENDARIO

Carmen. NêiDCí ot'erecel'á às suas O produto da Saboaria Ypi- E um dos jOI'na.li�1 as, saturado com

,,;'amígulnbas e .familiares uma lauta
ranga S. A., que é como Se de- de tardo mate, trocadilhou: Jane FRAZEE

·

rpesa de finos doces e refrigeran- I
Domina a firma dirigida pelo - O Gemroso estarrcceu com a • William MAHSHAL

·,tes. I
sr. Waldemar\Urban, é de puro ordem de "male o fnQi1ul.o. Não

I
No Prog'rama:

S1·ta. Gema Schm'idt o·l.eo de coco'" desenvolve ll'nda lUl\endo morte, 11ara ·ser "genel'o-.., 1) - A Marcha da Vida Nac.
Faz anos hoje a senhorita (tema espuma, acrescentando·se a seu so" e,,:tá oferecendo asrt1ra muito

V·
�

d 2) .- 'CanXlleões do Fu'turo ...:.

·,:Sdcl�11il�t.,. alcutia �lo .5�UlJ'SO �ormal, favor bom rendimento e seu ó- '''male'' de graç.a�d" .H,. en . e-se 'Short.
.,. o ,'-''o eglO ,oragao I.,e • esm,· timo auxilio na conservação Quanta "genero8I ade', meu

Uma casa residencial sita à Preços:Fazem anos. ho,ie: das roupas. Deus'
, 'I l' S 1 O0""0" rua Bocaiuva, nO 199. Cr$ 3.2Ü (UllÍCO)

- a sra. lI, ""c a Zlza a es s 1, Dadas as qualidades eXce-
.' M 'rol' r,' 'QLT"1 'I-O � �,,'-'TT'-"J"\.! "Imp. até 14 anos'.'".n�po·.s" do SI'. AlclinlÍro Os6rio, in- lr-.ntes do "S b- "(r' " • ,'"l. .• , .'�, "<� ) " ••\. ."�·N,., -,') -- . Tratar p.a R. Cons. Mafra, nO

I,,- <, <.:' a ao ... pll'anga-I, -

"j .'."
,. '

, ,dustrial. b" d'
ii questao r a VOLaçao lOl, na ses- .·,.·..........�...�·.,.J'.w.........*_·_.,.........",...,.·w........r..-:.......• ...._-_........_......_·.w........,......·_•.

ranco o recomen amos as
.são de inslaladl0 levantada edis-I- a sríl. d. Filomena CiofJi, es· do de casa agranecendo ao . .

.1'
..

e 1"
nas, cutlda acaloradamen.te. Honve, atr\,· 1Pôsa do si'. Doming'os ,io 'iI, do co-

sr. 'VValdemar Urban a gentile'
. lIMita confuslto, l) ambiente es-

mél'cio do Estrelto. za das amostras com que ROS
J. �,.,

I'
qu('nt�ra dcmasi:ldaniení.é. Cada

-- o 51'. 1.Ibiratan leIS e >:;hVU, brindou.
.funcionár io munieipa 1· delega rio teria um voto. Que b:)1'-

_ a sra. d. :Vlada Madalena Piaz- CASA MISCE.LANJ:c�A 01.001.. barirlade! Os peqllenoR 'Estados,

-',:za, digna consol'teJ elo sr..Mario I tuíd.oU! dOI :Rádio,' R. C." com número menor de Llelegado.s,
· iPiazza, funcionário públieo est.a- Victor, Vtilvulaa e Di.co.. llfio toparam a pararia. São Paulo,

",dual. Rua Con.elh�iro MA."" que trove a maior l'epl·esenl.ação,
- o jovem Enlanuel J?lorentino .----.

p O: Mach�d��{\���í2��:íe pe:�1n�I�:��i��11�: AVISO AO UBLIC
.

{to se. José Borgonovo. comel'clan- As Emprêsas de Transpor-le Coletivo de Passageiros, que filZ�in, as
, .te, e de rl. Josefina Borgonovo. linhas de Biguaçú, Barreiros, Escola, Estre4to, :Matadouro, Coqu'l)irns,

M01'o,,(rl0�' Tijuqllinhas Três H.iachos Circular, Avenida Mauro n.amos. ,\.'jrollô-
II '-' t.,t.t '.' I" \

Ajustou núpcias com a dislinta 'mica, Trindade, Itacorobi, Saeo dos Limões, Costeira', Palhosa, São

:senborinlla Clnudete Dias, o nosso I.José, Capoeiras, Santo Amaro, Águas Mornas e Caldas da Impt'l'atriz,
·

'prezado amigo r;po J\Iaeques. Aos �]\'isal11 ao público. em geral que, consoante comunicação feita à Repar·
lnllitO cumprimentos que Y<,Dl reüe-I'!içüo competente do Trânsito,à dando o prazo legal det�r!�Jinado p(�r
:tendo, juntamos os llOSSOS, iLej, suspenderão os seus serviços ENTRE E I)ARA as refendas 10cah-

Nacimento: "larll's e zonas, a partir (lo dia 14 corrente.

,

MENINO ALTINO I Florianópolis, 9 de Agô510 de 1949
,

I ...... , Acha·se engalanado o lar do I OS ElVLPRESARIOS

'nosso distinto conterraneo sr. ----. -- --_._.-. ,--------.-.--.-.-

Zedar Perfeito da Silva, reno- p a r � l- C ; 'p � ,.. a- ol1;lado escritor e brilhante cole- . i. �l' 'i,�,,\! '?' ,

ga de jornaJismo, com o nasci-
f 11lento, ocorrido no día 6 de um

robust'J pimpolho que, na pia
·

bati.s:',,:al, chamar·sc··á Altino.

-,
. ANIVEHSAflTOS: , Felicitamo-lo efusivamente e

:·31'ta. Terezinha de Arruda Ramos a sua exma. espõsa, desejando
Ocorre, nesta data, a efeméride ao garotinho uma venturosa e

xnatalioía da gentilíssíma e prenda- xístêncía.
-da senhorinha 'I'crez+nha ele Arru-

-da Ramos, elemento de projeção O 770 Al'\fIYERSÃRIO DA FU'I\DA-
,na. nossa "ida soclro, e cstrernosa çÁO DO CLUBE DOZE
filha do nosso prezudo conterrà
':neo 51'. Vidal Ramos Nelo, compe
':tent.e dirntor da Secretária de \'ia
-ção, Obras Públicas e Agriou lturu,

.� de sua exma. consorte d. Maria de

,Arrud.a Ramos. 'I'erez inha, hoje,
terá a oportunidade de afer-ir o

:�.grau de estima em que é Lida por
,suas numerosas e selecionadas

,,:..amizades, que, com certeza. aítuí-
· :rão à residência dos seus pais, à

Av. Mauro R,amos, para hornena

:Jgeá-Ja. Os de �O Estado", que a ad
imíram sobremaneira dada a sua

; íncornum disfmção e a sua irradio

.-ante simpatía, ,cumprimentam-na,
· ausp iciosamente, augurando-lhe
'\'l,'enturosa rxist(\ncía.

Srta. JY()CJ1I,í. Flores

Simultaneamente
As 5 e As 7%,[

historia de.

- Uma adoravel
arnôr ...
- A divertida aventura de um

./ .

rapaz e uma moça que foram fe-

lizes com um milhão de sonhos e

i nfe lizes com um mílhão de dolures
Gastando um milhão. de dobres ..•

Trocando um milhão de heijf's_.
-Provocando um milhão dp f!'�r-

reina entre os associados .para a

memorável noite e os trajes femi

ninos estão em seu ultimos dcta-

galhadas .

pre, terá ocasião de apreciar una

reunião sumamente elegante f) de

grande brilho a que comparecerá
todo o mundo oficial e, social dcs,
ta Capital. E uma ansiedade viva

eíl-os:
Robert R1JTTON - e �

Joyce REYNOI,DS
em

JUNTOS PARA SFM:PRE
com

Cecil Kellaway
Ernest Truex.

- Hindo, brincando' e amando
êles vivem um romance cheio do

\
encanto e da graça da iuventude í

No Programar
1) -- Noticias da Semana .. Nac,
2) - Estrela Luminosa .. Shcrt,
Preços:'

.'

•

C,oncorridíssi1Da eleição
Dozeno Clube

Com a presença de 'cêrca de Ire-' muita animação entre os asso_dados.
sentos, associarlos,. altas figuras rc- i Os candidatos eram muitos, :JIij

presentatlvas (la nossa melhor SG- chapas variad.as.

cledarle, deplltaElos, vereadores, ba- A contagem dos votos comé�:<,U

charéis, médicos, engenheiros mi- ás 17 horas depois da devid:, SqJ'i

lHares, diretores' de repartição, p.�s- ração\- ,terminando horas c!epüj;;.
soas de destaque de nosso 'llto eo' I A presidência. da Assembléia Ce

mércio e indú.striais ,estud.ante, I ral esteve· a cargo do consóci,) e

funcionários - teve lugar a eleição j brilhante juris�a, dr. Wilmar Diiy>',
para o CONSELHO DELIBEHATI-I sendo seeretarwdo pelos scuhcres,
VO que elegerá consequentemente' drs. Anibal Nunes Pires, AnÍ011Íl>

a d'iretoria elo Clube. ! Almeida, Alexanure E"2ngr.1l:;ta e

A se�são de assembléia leve i,ü- RLlbem Lira.
, cIo às 10 horas, e dcpois dos deba-_ Está assim de parabeas () llOSSO

tes sôbre como deveria ser re�Hzã- veterano Clubl." de gloriosi1s 11'a

da a eleição, dos discursos des as- dlções ,por esta animadissÍlnil cit'i

sociados, apresentando sugestões, ção, o que demonstra o aU\) inLn:s
começou a eleição ás 11 horas' lJro-! se que il. nossa sociedade tem pelo
longando-se a mesma até ás 1'i 110- querido "12 de Agõsto".

gllns discursos, finalizando a ,ota'

çfio precisamente as 17 horàs,

Tttdo decorreu nonnalJl"1.'D!e ccm

QUARTOS
Alugam-se quartos para ra

pazes solteiros, à rua João Pin
to. 2<9, sobrado.

ZEDAR PERFEITO DA SILVA E SENHORA
participam aos amigos e parentes o nascimento de seu fi

mo ,�,LTINO, ocorridQ na Casa de Saúde "São Sebastião", em
� de <">'lôC:+o
I (".l.G\ ,..,J\J •

tas.

No encerramento houve ainda al-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�BTAOO Quar .... el'r. 10

�

• Agostrr. ele ,.49

EXPRESSO BRUSQUENSE
D E

VECCHI & cu, LTA.
Linha 81umenau à Flor ianópohs e VIce Versa

VI,,t Bru=que

/

HOnAR,Q

Par1idas de Blum6nau: Segunnds â Sàb;tdos ás "I e 1ft horas

Aos Sábados, às i ,e 16 horas:

Partidas de Florianópolis: Segundas à sextas às' 1"1 horas.

. Aos Sábados, ás·' e· '16 horas,

AGÊNCIA EM FLORIANÓPOLIS .:

Rua Conselheiro Mafra n. 35 --' Fone 1565

AGÉNCIA
> "�".,; •• - _-

".

EM BLUMENA�

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

Aceifam-se
encomendas

Arvores frutiferas
Arvo-res Frutíferas enxertadas e plantas ornamentais Daf

melhores qualidades oferece o lP"ande
Estabelecimento de

Flori e Pomicultura

H. J. Cipper,
Corupá. ..

Mun. de Jaraguà - Estado de Santa Catarina.

Pecam catalago gratuitamente.--..,.-------------_._--_._-------------

.

BOM NEGOCIO

para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ ZOO.OOO,OO renda

certa de 10'/. ao ano com
recebimento de juros mensais.

Informações nesta redeção-_.----------------------------------------------

o 1-1 F. M

NAVIO-MOTOR "ESTELA;'

ma.íbma rapidez e garantia para traosp.)rte de l!uas
mercadoria,

Agentes em' Florian6polis CARLOS HOEPCKE S. A

1530 kilocielos ondas. médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO,- N. 33)

ACEITA ENCOMENDAS

DE SERViÇOS TIPOGRAFICOS

APRESENTAÇÃO IMPECÁVEL ENTREGA

RÁPIDA

o cadáver apareceu 5 meses depois
A pobre mulher faleceu numa

maternidade e aiquetti escondeu

o seu corpo que, agora,
serve para estudos

acadêmico.-Acusa

do um juncionário da Maternidade «Dr Henrique

Batista» .-A policia no caso,

RIO, 8 (argus)
- Aprosen- o cadáver de Orlandína havia

tou queixa no 180 Distrito Poli- sido enterrado, notificou-a de

cial, uma senhora, dizendo que que este estava servindo de es

desde cinco meses não tinha tudos para os acadêmicos da

conhecimento da SUa irmã, poís Escola de Medicina e Cirurgia.

tinha sido dada como morta Rumando para lá pode consta

Pela Maternidade Henrique Ba- tar, entre alunos e professores,

tísta e no entanto
não constava o corpo da infeliz irmã. Depois

na lista do cemitério a entrada deste achado macabro, a policia

do corpo da mesma. Depois de começou a investigar, qual a

muito andar por todos Os cemi- participação do funcionário Jo

téríos da cidade, voltou a se- sé Clemente no caso de desapa

nhora Analía, à Materriidada, recimento do corpo. Desconfia a

onde, o funcionário Jos'é Cle- policia de que isto já venha

mente que antes tinha dito que acontecendo por vários meses.

I,

'EMPRSSA SUL BRASILEIRA

DE ELETRICIDADE S. A_

-

EMPRESUL-

Serviços de energia elétrica

em Joinvile, Jaraguá do Sul.

São Bento do Sul, Mafra, 'n

jucas, Rio Negro e Lapa.
Material elétrico 'para insta

lações - Motores - Dínamos

- Bombas - Lustres - Fer

ros de engomar
- Lampadas

-

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.

__
-

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

'O,Mucus do
,Asma Dissolvido
:\Rapid,omente

.:

03 ataques. desesperadores
e yiolen

t03' da asmu e bronquite
envenennsu

o organismo, minam a energia. arruí

nam a aeúde e 'debilitam o ooraçâc. Em

;) minutos, MendacD. nova. Iórmula

médica, � coroeca a circular 110 sangu,e •

.
d�llJlifHtPrJ�,: nlP�.?a:(��e?te , o� *-taquc�. o'.
JJ[!sdc o prrmerro dta. cornel;.a a desapa

recer á dificuldade em respirar e volta

o sono reparador. 'l'ud(r o que �(} Iat JH�

cessário é tomar 2 pastilhas deMenit�co

:i.1 r(';r.i\,u("s e ficft.rá .completa:ner:te h,:,�e
da. asrua ou bronquit.e. A açao e murto

rápid:\ mesmo Que se trate de. C1\�OS

rebeldes e antigos. Mendaco
tem tido

santo êxito Que se oferece com a garalltl�

de dar no paciente respiração livre e fácil

rapidamente e completo alívio.do 8�fri
mente da asma. em poucos diae. I eça

-J M.ndaco, hoje mesmo,. �m qualquer

farmácia. A nossa. garantis e a. sua maior

proteção.

Mendaeo A:":�m��m
........ � . . . . . . . . . . . .. .

-

Variedades

VURIOSID1DiS
( Se1"viç.o d.a Agência A"gu,s-)

Um professor de Oxford, com

grande ufania, deixou escrito

no quadro negro: Comunico
aos

meus alunos que fui nomeado

médico de S. Magestade, o rei

da Inglaterra. "Ao reentrar em

aula encoutrou em aula, dsbaí

xo da sua comunicação, acres

centadas por um aluno . espírí

tuoso, as primeiras palavras do

hino nacional inglês, "Cod save

tho Kong" que querem dizer

'·lJt.:�5 ..�:, ve c 1(:"".
�.

* +:.

T'iv,,�c;(', 1 :1.',;-": O �.'c" ú-�

locomotíva-Stepherison ; o pai da

aviação -:- Santos Dumont; do

telescópio - Roger Bacon; da

imprensa-Gutenberg: do cine

ma - Edison; do escotismo -

Baden Powell; do futebol

mcderr.o - \\'. -ter Cam.r,
�.

A aguia é de todos os animais

o que parece bater o record de

rapidez no vôo; percorre um

espaço de 1875 metros por mi-I

nuto, ou um pouco mais de 221
léguas por hora. Quanto

aos ou

tros pássaros de primeira gran-

:P/;),. i'. CJ:,üUh'i.._, qUe lJorem

franquear é de 230 em um dia.

O rei da França. Henrique n,

quando caçava, de uma feita

viu um de seus falcões fugir e,

vinte quatro horas depois, ês

se pássaro era a,prisionadG per

to de Malta, a 270 léguas do

ponto de partida. A velocidade

inacreditavel dos peixes não

admite comparação com a dos

pássaros, nem
mesmo com a

dos quadrupe'des,
incluindo o

cavalo de corridas. Quanto aos

outros animais ... O caracol 'per

corre o espaço de 50 centimetros

em cinco minutos. Em compen

sação a formiga, muito menor,

percorre o mesm9 espaço em(
cinco segundos.

\:

SENHORITA! ttUA VOt.Uf'HAR!OS 01\ PÁTR." N.· 08 ...... "NO",,"

A ultima creação em retri

getan te é o Guaraná KN01 AgenciaGeral para' S.Catarina

EM GARRAFAS· GRANDE� Rua Felipe Schmidt. 22-';'Sob�

Preierindo-o está C. Poetal, 69. Tel. «Protetora»

acompanhando a moda.

.

FLORIANOPOLIS

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

-
- - ......,..".,

CONCURSO
Acha-se aberta nesta Sucursal

í

nscrição para concurso de pnATI

CA,NTE, devendo os candidatos exibirem no ato documentos que pro

vem ter mais de -18 alias 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 ruucíonartos,

A inscr-ição encerrar-se-á no dia 15 do corrente, impreterivelmen

te. Constam do '�concurso as seguintes disciplinas: Português, Arítmê

tica, Contabilidade,
História do Brnsi s e Geografia (conhecimentos ge

rr is.
Fior'iauópu.és, !) de Agosto de 19'19.

BAXCO XAUIOl\AL DO C0:VlERCIA SA.
GlJlDO BOTT - (Gerente)

ALDO DE _\T.;l\mIDA - (Contador}

LIRA TEMIS CLUBE
AV'ISO

A Di retor.ia do Lira 'I'cnis Cluhe novamente, leva ao cOlThecimen

to de seus dignos associados que proibira a entr-ada de pessoas, quer

elo sexo feminino 01� mascu lirio, acompanhnrtas de sócios, que não este

jarn munidas do respectivo ingresso, t'ol'necüJo pela Secretaria do.

Clube.

Em hipótese a lguma serão fornecidos convites a pessoas residen

trs nesta capita '. (' mesmo pessoas em transito que já receberam mais

ele dois (2) convites para f'estas. Nesse caso o sócio interessado de

v erá solicitar ao Seer-etaiin um ingresso mensal.

Os ingressos para pessoas em trânsito, solicitados unicamente

por sócio maior, serão f'orneoidos atrl ás 18 ,horas do dia da festa.

Durante as Ir-sl.ividad cs não �erão atendidos pedidos na Portaria.

E para que não' haja dúvida e
abnrrrecimentos aos S1'S. Associa

dos e ú Diretoria, é à presente resolução publicada em lodos os jor

nais locais e fixada na portaria do Clube,

.Florianópolis, 4 de Agôsto de 191[9.

A DlHETORJA

VENDE-SE por mo�ivo ue ;nudança
Grande área de terrena jà cultivada

(Di{,tante cerca de seis quiiometros da capital-Bairro-Barreiros.

Area de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo

6 casas ele madeira e uma de material.

TRATAR:

F'lorianópoli.<:
- neSTa redar;ão ou Escritório I. de A L. Alves

Barreiros - com o proprietário Matbias Iha .

.
Blumenau - com o sr. Christiano Knoll, no Hotel Cruzeiro.

....................................................
'

.,A vista e ':8· prazo
Enrolamemto de motores, dinãmos e transformadores.

\
Instalação de luz e força.

Venda de motores, rádios e acessorios, outro_s aporelhos elé.

tricQ.s, artigos elétricos, etc.

RepresentaÇões
diversas ..... com

exclusividade dos insuperáveis

receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY".

A EL1i:TRO· Tl!:CNICA

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

AÇOUGUES DO POVO, POPULAR E MODELO

OS MELHORES
ESTABELECIMENTOS NO GENERO

-
HIGIENE ABSOLUTA -

ARTIGOS DE PRIMEmA

I
QUALIDADE

Guia do Paraná
Publica relacã<l dos �omerciantes e industriais com seus eodl'J<-'

r·ecos. I

Cada guia é vendido acomoanhado de um mapa
rOl1o'\liáMo '!1t'

P&raná e Santa Catarina.

Redação: Rua P'rudente de Morllea, n. 626. - Curitiba. .�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



IIS "'ADO Quarta·felr. 10 !fie I!gosto ca. "49 s

de Maquinas
Nardini LtdiJ.

gricolasIndustria

A maior e mais apertei coada Fabrica' de

Maquinas· ftgricolas, lorous, Teares e

Artigos de. Cutelarias
Fabrica em Americana - Estado de São Paulo

Y�Q1DPºSº['.r_f'>'n tQS Qv�llJsi\(os pôpr-. O estado·"
, ("- � _ .-J,/� \_..l

\
�

'I� banta ,�atapjna

Industria Comercio e Seguros Kunt S. I.
Pro ç

c 15 de Nov-e�J>ro, 20 - 2.0 an.dar
I

Caixa Postai 139 -:- Telefone - 1324

. J

End.· Tel-· "KNOT
r·-:l(lpiaT,Ó.pn,js \�anta �atapina

Reside no .·Interior

Aceita-se rqpresentante no interior do Estado. Cartas para
Co ixo P"'liItnl 139 - Flq';nnhooH ..

Visão maior e mais perfeita
1 .. ··· .. ······· , que a de um bom binóculo

II FERIDAS. REUMA.TISMO �
alcança quem tem sólida

instrucão.PLA.C.I!S SIFILITICAS
Bons livros, sobre todo. os.

Elixir de Nogueira assuntos:

I M.dicogQO Quxililllr no trotam.nte: LIVRARIA noss
dCl ,UUi. Rua Deodoro. 33 • Floríao6poU.

·1....,..,.. .. ..:--------------------·-------------------------
I

� �

CÕMPANlfíA�- "AtiXNçÁ-DÃ- -iíXffiA;',.
........

I Fundada em 1870 - Séde: BAHIA
INC:tlNDIOS E TRANSPORTES

, .

Dr. Lindolfo A.6.
Pereira

Advog'ado-Contabilista
Civel -- Comercial

Con.tituiçõe. d. .oajadad••
a .erviç:o. aorel;sto., em geral.
IOrganizoçõe. aontahei•.

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

, Carvalho n, 43.
.

Da. 8 àli IZ hora••
Tel,fon. 1494

'Bom binóculo
8rande visá ..

Cifras do Balanço de 1944

CAPFAL E RESERVAS Cr$
Responsabildades ,.. ....•• , � Crt··
,Receita •. ,... . � , . ' , Cr'
: Ativo ,..... .....•. Cr'
.. Sinistros pagos nos últimos 10 anos , Cr$
ResponsabiIídades ...'... .... , .. " ,. Cr'

Diretores:

8l1.900.60{j.:�0
5.97'8.401.755,97'

6.7.053,245,30.'
142,176;603,80
98.687;816,30

76.736.401.3H6.20

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

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

Dr. Pamphflo d'Utra Freire de Carvalho, Dr, Praneiseo de Sá,
Anísio Ma!l8orra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e Jesé Abreu.

Cirurgia- Clínica - Obstetrícia
Dr .. Antônio Bíh Mussi
Médico efetivo do Hospital de Caridade

Serviço especializado em . Doenças de Senhoras
Modernos métodos de tratamento

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

Consu Itórío:
Rua Tiradentes. 9

Da Ina:�ol:SU�� av ..10&UOO 'V' S' VJaj· a 1
"de todos. Vá esse tesouro &0 teQ ••• .•

·amlgo analfabeto, levando-o t

uml
v. S: viaja? Reside no Interior? Adquira uru Catalogo de Moedas .-.<)�()4..�()--.<�:,.-.<:....ItoO...IoO<_H)oII_o()4I�.

�UI'SO de aírabeuzaeão no Gruj.o Antigas do Brasil e 'enriqueça depressa.' I
'

I.Escola!' J::Iâo Jose, 1111 J:lJ8cuta mdus, Peça em qualquer livraria de Florianópolis. Cuslo c-s 20,JO. Pelo
-

T
\.

tati'ial 'de Ftortauópolts ou na lAt.f'· ' Correio Cr$ 25;00; pedidos a José Claudino da Nóbrega. Rua General
dral M�t.r��p�ljtllIUl.._ Bittencourt, 9,1. sob - Florianópolis.

.

� /.

i
- -, -

.

�
.. i "

'1 'I Transporte$ aéreos Limitada "

.

•1 2as. 4as� e 6as:;' Rio ,- Santos - Pararuujuá _:_ (:'writiba

'oi _ joinviLe _ Eloruuurpolis Lajes e P. Alegre.
3as. 5as. e sábados: P. A�egre -- ':"'u,jes -- Florianópolis

I i' Joininie -- Curitiba -- Paromaquá �- Santos e Rio. .�

Opera com Aviões Douglas DC3 de 21 loçares.

Agentes: Fiuza Lima & Irmãos
i "

--()-()-()-().._.()�)-(-)�)--)-""

II r QUER VlSIIR·SE COM CONfORTO
A

E ELECiANCiA 1 I
PROCURE

I alfa!�t�r.!�Cbmidt�eno

Residência:
Hotel La Porta

"VI'R(jEM ESPECIALIDADE"
, lA. WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marcalrefl':

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

,

.s�aÃ�y/RCt�
.... ....,

ESPECIAltDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



a"· realizar-se

6 BSTA00 auana. e'r. 10 ,•• Agoste ele "49

Figueirense x Paula Ramos, o c�oque máximo do· ano,
domingo próximo. �.agbardem-no.

.,... _4.....,""""."...,.t......_-_-_-_-��'·-.-.----

,/

Com o prélio Lira Tenis Clu- cornpanhou a brilhante traje
be x Caravana do Ar, vencido tória do Clube da "Colina", íe
pelo primeiro, terminou, sexta" licita os campeões de cestebolís
feira ultima, o -Campeonato Cio tícos de 49, almejando-lhes no
tadíno de Basquetebol promo- vos e brühantss triunfos.. '-' '.

. GRANDE PREMIO BRASILvido pela operosa Federação
Atlética Catarinense. EM VOLEI O UBIH.ATAN FOI No Hipódromo da Gávea, no

O certame, que se revestiu de ABSOLUTO' Rio de Janeiro efetuou-se do-

brilhantismo invulgar, foi re- Não menos brilhante foi a mingo, o Grande Premio Brasil

nhidamente disputado pelos conduta do "síx" do Ubiratan de 1949, promovido pelo Jockoy .AG RA O EC I M ENTO
clubes Lira Tenis, Ubiratan, Ca- no setor do voleibol cujo cam, Club Brasileiro. O páreo foi dis-

Carlos Antônio Ferreira e familia, César Manoel Ferreira
ravana do Ar, Barriga Verde e peonato da cidade encerrou-se putado na distancia de 3.000

e família Ilca Ferreira Vaz, Altamiro Guimarães Vaz, Silvia
Atlético, sagrando-se campeão no mês passado. O clube de Ru- metros CDm o premio de Cr$

Ferreira zomer, José Zomer, Maria de Lourdes Ferreira Sá e
Q Lira Tenis Clube, que teve bens Lange conseguiu o titulo 1.000.000,00, vencendo o cavalo

H' de S' f d t b lados pelo rude.
Carrasco, da Argentina. 'Gustavo ermque a, pro un amen e a a

.:uma atuação digna de todos os maxímo da cidade com a maior
�•••""""••••"""'''''''''''''•••wI'' -.-...*wf golpe sofrído com a irreparável perda de seu extremsoo e mes-

encômios, merecendo por isso facilidade, dotado como estava quecivel pai, avô e sôgro .

as simpatias do nosso mundo dos mais completos atletas do PE'
.

RDEU t:E' ADEODATO PATRICIO FERREIRA,
desportivo e a honra de concor- genero, como Vadico, Dedeco,

.

-

1...
.

falecido a 6 do corrente no Hospital do Senhor Jesus dos Pas-
rer ao titulo máximo do basque- Marcos, Edie, Erico, Umberto e Uma carteira, contendo vá- sos onde se achava internado, após 9 meses de crueis sofri-
tebol do Estado. outros. .

rias fotografias e documentos, me�tos 'vem por-êste-meio - agradecer de coração a todos aque-
Integraram a equipe Iaurea- Mais um ano passou com o inclusive um certificado de re- les que' o as�istiiaÍ1i, nesse 'doloroso transe, confortando-c com

da os cestinhas Ubírajara (téc- Ubiratan conservando a homo- servísta, pertencente ao sr. Pe- palavras de consôlo e amizade.
nico), Ondínaldo, Dinhoca, Hon- geneidade do esporte da rede dro Paulo Machado. A quem a Agradecem também a todos os que enviaram coroas, flo
duras, Helinho, I Barbato, Adal- em nossa Capital. encontrou pedimos o obséquio rés, telegramas.e cartões de, pesames e conduziram o idolatrado,
berto e Eran, os quais tem sido Nosso cumprimentos ao Ru- de enviar a esta redação, que. 'morto a sua últimamorada.. '

bastante felicitados. I binho e seus valentes pupilos será gratificado. De modo muito especial, agradecem ainda o bondoso e ea-
"O Estado Esportivo", que a- pelo titulo obtido, encorajando- . rinhoso Dr. Alfredo Cherem, aos dedicados Provedor Dr. Me-

BATATAS SI1MmNTv deiros Filho sr. Orlando Cunha, Eduardo Nicolich, às bonde
.

.... I) n
'.
Il I sas Irmãs d� Hospital de Caridade, enfermeiras e enfermeiros,

A secção de Fomento \gõ':\'nla •

pelos esforços, dedicação e carinhosa assistência presta?à. aocomunica oos surs. Agri;:l!!�l'Ies extinto e ao ReVIDO. Conego Frederico, pelo conforto relígtose
que acaba de receber (lO toneladas r palavras de consôlo proferidas na hora. do sepultamento.
de batata-semente, de ]1rin',ei!'a Convidam outrossim a todos. os seus parentes e pessoas:
qualidade, importadas da l:k!an- de suas relações e amizade a comparecerem à Missa de 70 dia
do. que mandarão celebrar no dia 13 do corrente, às 71'2 'horas,
Os interessados devem dirigir-se na Igreja do Senhor Jesus dos Passos.

á Secção de Fomento Agrícola, si.
tuada à Rua Visconde de Onro

Os espo'rtes e a cama

radagem internacional
Londres (de Walter Pilkíng- Não ha duvida de que outros

ton, do B. N. S.) - As atívida- clubes brítanícos voltarão a pa
des desportivas dêste após-gusr- Isss transatlantícos, em suas
Ta na Grã·Bretanha contínu- excursões de verão, em lugar
am a revelar uma aprecíação j de irem a Europa. O publico brí
crescente do, valor da camara- i taníco nada aprecíaría mais do
dagem internacional, a qual au- qua Ver uma equipe do Brasil.
menta em escôpo e perspecti- O Arsenal foi ao Brasil em a-. C I 8vas todos os anos. Agora seu ca- vião. Outra equíps notável a- "ss. ar os omes' I

rater é verdadeiramente inter- travessou o Atíantíco por mar,
., COMUNICAçAOnacional. O Oceano Atlantico é no "Quen Mary". A Associação A Diretoria da "Associação Cu

boje uma barreira não mais in- Escocêsa de Futebol esco- los Gomes" (Cultura Musícalj , co.
transponível do que o Canal da lheu dszasseís jogadores para muníca a tôdaj, as pessoas que' oe
Mancha há alguns anos. As vi- essa excursão. A ultima exeur- sejarem estudar Teoria Musical, bem
agens aéreas e o. rádio, torna- são realizada na temporada como qualquer instrumento e. não
ram tão facil uma excursão. de, passada pela Escócia roí á Eu- puderem custear seus estudos quecinco mil milhas como era an- rapa. A visita aos Estados Uni- se dirijam á sua sede, á Ru�' T1a
rígamenta vísítar a ,Europa. dos e Canadá, nêste ano, é uma [ano 31, sobr., sala 5, (altos do Sa-
Assim .em todos os ramos recompensá merecida para os- Ião Moderno), afim de preenche-principais do desporte vão-se participantes na mais bem su-

rem os requisitos exigidos ])11':1 a
criando laços de amizade e cedida temporada internacional matrícula. -,

compreensão com essas viagens de futebol na Escócia nos ultí- Nota: As pessoas interessadas,-ao exterior realizadas por equí- mos vinte anos. O Newcastle serão atendidas no seguinte lJorá�'
lJes desport�vas .ou .n:-eraI?ente 'IUnited, uI?a das p!:imeiras equí- rio:
por dssportístas Individuais. A pes da LIga Inglesa, também Todos os dias das 15 ás 16 horas.idéia que os anima é digna de I foi aos Estados Unidos, ssguín- (ass.) Milton A.' Ramos _ 1.0 Secre<estimulo; Trata-se de fomentar

I
do as pegadas do Liverpool, que tário.

a rivalidade. ar:u�tosa e d: ?ro-I ra aumentar a �nteresse, nos Eg·
mover retríbuições de visitas. \ pera-Se na Gra-Bretanha que SOCIEDADE CAR:NAVALESCA
O Desporte já se despojou de' essas excursões contribuirão pa- "TENENTES DO DIABO"
suas tendências de campanário. ra aumentar ointeresse, nos Es· O Grêmio desta Sociedade,'
SeuS expoentes maXImos, em tados Unido.s, pelo futebol, de- tem o praze.r .de co.municar aos

CLUBEambos o.s lados do Atlailtico; terminando maior gosto pOr es- senhores SOCIOS desta e de
são mais que co.ncorrentes aos te desporte, e sua orientação mais Sociedades, que fará rea
prêmios e honrarias. To.rna- mas desenvolvida no estilo. eu- lizar nos salões do. clube 5 de A Diretoria do Clube Doze de Agôstó tem o prazer de eom :lÍ<:r
Tam'se missionários da boa von- ropeu. Compreende-se que ha Novembro, no Estreito, duas

Iseus ass'tciados e exmas. fam.ilias para o baBe de gala em COITte11l0t'a]ilotade entre as nações. outros desportes' jue apaixonam grandiosas noites dançantes, ao 770 aniversário de fundação e que fará rcali::ar em a noite t�e sa-
A visita á Amérca do Sul de o publico DOS Estados Unidos, nos dia-s 13 e 14' deste, nos bado 13 do corrente com início às 22 horas.

um dos melhores clubes' inglê- maS essa não é a razão para que horários de 22.-' 17 horas re8'
I Como nos anos a�teriorcs não haverá reservas de mesas a nRn ser-

'ses, O Arsenal, foi um sinal dos! a perícia, a velocidade que o fu- pectivamente. Ipara representação de clubes e autoridades especialmente convidac.éls.
tempos e muito apr.eeiada no i tebol exige não cheguem a em- Os ingressos encontram-se a I Arnaldo Dutra _ Secretário Geral
'Brasil, onde a refenda equipe polgar o puplico desportista venda na Livraria Moderna e _

'disputou seis jogos. O treinador norte-americano,. como Ja a- na sede daquela Sociedade. MóVEIS. LOUÇAS E MO'EDAS ANTIGAS
'do Arsenal esperava que opa- J conteceu em quase todos os pai- Haverá condução após o tér- Deseja comprar ou vender?
drão de jôgo de sua eqUipe I ses sulamericanos. Tenho a cer-' mino das festas. .

Cartas a José Claudino da Nóbrega.
manteria o prestigio do despor- teza de jue ainda dentro em - - . _.. São José - Ponto final do ônibus, - DISTRIBUIDOR DO __ .

te britanico. O Southâmpton a- j pouco verei organização de I PASTA DENTAL Católo!\,o de Moedas Antigas do Brasil
tuou ']10 Brasl 11c) verão passado. uma Liga Mundial de FuteboL l ROBINSON l>elo correio Cr$ 25,00 '-:: -;,�7Y�Jl*fi

�---��----------------------

Direção de PEDRO P�ULO MACHADO

o Lira 1 C:' é o novo campeão de basket
No I volei o Ubiratan manteve a coroa

-

05 a vencerem o certame máxi
mo do Estado, a realizar-se em

10 e 2 de Outubro na .cidade de
Blumenau.

Preto nO 57.

Preço por quilo Cr:ií <1,00
Preço por caixa (30 1;:1-» CI'� 120,00

j

CREDITO MUTUO PREDIAL
,

Resultado do 24° Sorteio do Plano "B", realizado no dia 3 de

agôsto de 1949
CADERNETA N. 22.712

Prêmio maior em .mercadorías, no valor de Cr$ 6.000,00.
Aproximações Superiores Aproximaçõ�s Inferiores

Em mercadorias no valor de Em mercadorias no valor de

ors 1.000,00 cada uma c-s 500,00. cada uma

Caderneta n. 22.713 Caderneta n. 22.711
Caderneta n. 7.270 Caderneta n. 7.268
Caderneta n. '1.146 Caderneta n. 1.144
Caderneta n. 7.729 Caderneta n. 7.727
Caderneta n. 3'5.808 Caderneta n. 35.806
O próximo sorteio realizar-se-á no dia 31 de Agôsto.

.

O resultado acima, é do. sorteio do mês de- Julho, extraído
dos cinco primeiros prêmios dá Loteria Federal, realizada na

dia 3 de Agôsto de 1949 .

Florianópolis, 6 de �ôsto de �949. . .
'

..
,

Visto: Orlando S. Seara - FIscal Clube Mercadorias ínt,
PP. J. MOREIRA & CIA.

"'

se é BAYeR , bom

DOZE DE GOSTO:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTERAPIA
RAIOS X

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

Dr. Alvaro de C.,rvalho
Doenças de Crianças_

Consultorio: RUa Tenente

I' 8llvelra, âg
lIorário de consultas: 9 ás 11
••
Sábados: 14 ás 17 hs,

Dr. Milton Simone
Pereira

Clinica Círurgica
Molestías de Senhoras

CIRURGIA, GERAL
Pila Serviços dos Professores Bene
dieto Montenegro e Piragibe No

'gueira (São Paulo)
Consultas: Das 14 ás 17 noras
Rua Fernando Machado, 10
------_ .. '----" -

DR. LINS NEVES

Hospttal de Car-idade
CLINICA DE SENHORAS - CI

RURGIA PARTOS

lHagnóstico, controle- e tratamento i
_pecializado da gravidês. Disrur
InO$ da adolescência e da menopau
P. Pertubações menstruais, 1 'lf'l,\.

�flções e tumores do aparelho geuí-
bl1 feminino.

'

. Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
�.4i51
Resíd. R. 7 de Setembro

CJr�:ur e Souza - Tel. 846.
EdU.

DR. POLYDORO ERNANI DE S

THIAGO
Médico e parteil!'Q

00 Hospital de Caridade de P}o

rtanónolís, Assistente da
Maternidade .

I)oenças dos órgJos internos, es oe-
I

eíalmente do coração e vasos

&>.oenças da tiróide e demais R1:irí�
dulas internas

CJinlca e cirurgia de senhoras -

Partos IFlSIOTER.I\.PIA - ELECTROCAR·
OIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HORARIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 às 19 ho
ras.

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles n. 18

Fone manual 1.702
RESIDENCIA:

Avenida Trompowski fl:'
Fone manual 7611

Dr. Mário Weodh.úe.
Olalea médica d" adultos � criaD'lU
CGnsult6rio - Rua João Pinto, t6

-Telef. M. 769
Consulta das 4 á. 6 hora.

Iboridc;ncia: l"dipe Schmidt .. II.
Telef. SIlI

W hEi

Dr. Guerreiro da
Fonseca

,

II
II
i
I
1-
I

I

'1

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

'SÃO FRANCISCO 00 SUL para NOV4 IOHM.
Ff�riBo6POh.
São FraoCiJCO

Infol'mavé)e. comoa Agente.
- Carlos HoepckeS/A - Cl- Teletone 1.2U

do Sul-Carlos Hoepcke S/A -Cl::.... t'ele.lol�·6

I '

,

'I,j.,,_.._.............--__w__'._.,......._...-_......_-.-..-...._....._..............__ a_a a ... I
, I

� I� !
• I

Oi I

� I� :

"..,..·_·a·.....-.·_·_.......•......• .....· ..............·_·.....-_·_-............-_....-.-a......_-_....-.-.-.-.-..-.. • _ ..

• !
,

!

I

Especiahsta
Médico - Efetivo do Hospital de

Caridade
Ü'UVIDOS - NARIZ e. GAR·

p cf V
... ·

Tratame�!�T�perações ro·' utos eterlnarlOS
Residência:: Felipe SC�lmidt, 99 Ó INSTITUTO PINHEIROS _ (Caixa Postal 163 _ FI

'

ó oli )1 elefone: 1.560 .,,' orran PS.
Consultas: Pela manhã no Hospital tem o prazer de comunicar aos senhores Veterínários, Fazendeiros
Á tarde: Rua Visconde de Ouro

I
e Farmacêuticos,

q,ue
está iniciando o lançamento de uma grande sérte

Preto n. 2. dêsses produtos.
,Horário: Das 14 ás 17 horas. Us primeiros já a venda, são:

DR. NEWTON d'AVlLA SULFAGUANIDINA: rubos de 10 e vidros de 100 comprimidos de
Cirurgia geral - Doenças de Senho- II,GG g.

ras - Proctologia VACINA CONTRA MANQUElRA: Ampolas de 10 cm3 e fraSC08 de
E.letricidade Médic.a lOu cm3.

Consultório: Rua Vitor Meireles n. SóRO ANTl-TETANICO: ampolas de 20 cm3.
-;

28 - Telefone 1.307 VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos
Consultas: ÁS 11,30 horas e à tal'. de 100 cm3.

de das 15 horas em diante VACINA ANTI-RABICA: Ampolas de' 5 cm3 e de ,10 cm3 e frascosDirdor da Maternidade e médico do
de 100 cm3.

,
Residência: Rua Vidal Ramos D.

65 - Telefone 1.422.

Dr. Roldão COOI.... IICTRURGIA GERAL -- ALTA CIo
RURGA - MOL1tSTIAS DE S.._

NHORAS - PARTOS
Formado peja Faculdade de Medl-,ema da Universidade de Slo Paulo,

ande foi assrstente por vário. ano. do
I

S'erviço Cirúrgico do Prof. Allplo

ICorreia Neto
Cirurgia do estômago e ...ia. elreula·
rei, intestinos delgado e grosso, tirof·

de. rins. próstata, bexiga, utero,
nArios e trompas, Varicocele, hidro

ceie. varizes e herna••
Consultas: Das 3 áo 5 bcras, • rua

Felipe Schmidt, 21 (altos da Ca..
Paraíso). 'relef. 1.598

Reaidéncia: Rua Esteveo ]amor, 170;
'felet. M. 764

�..

-

Clínico e operador
c..'U�ult6rio: Rua Vitor Melrelea, 116.

Telefone: 1.405
Con.ultao das 10 b 12 e da. 14 li
IS bro. Residência: Rua Blumemra,

22. - Telefone: 1.620

---------- ..

Dos dois últimos, por serem os seus prazos de vaJidez relativamen-
te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atendeu

Cliniea Médie& e Cirúrgica io do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessário
DR. AUJOR LUZ ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso-

Médico-Operador-Parteiro luta garantia de atividade máxima.
Doenças internas de Adultos e Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve·

Crianças terinários de grande eficácia, como: 'I'ernertna (Buco-Vacína contra
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral - diarr-éia infecciosa dos bezerros), Srilbestret, e ainda, Vacina Contra _

D�enças. �e. Senhora.s - Partos -:-1 Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. .. . _.

Operações do utero, ovários, trem- VIas Urlnártas - Rins - Coração Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doenças
lJ'iU, apendiee, hérnias, varizes, etc.

- Pulmões - Estomago - Fígado dos animais domésticos, serão prontamente, respondidas pelo Departa-Cirurgia plástica do períneo (ru- Tratamento da Tuberculose nento de Veterinâria.
�) Raios X - Eletrocardiografia Pelo sistema de reémbôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten.
ASSISTENCIA AO PARTO E Ol-'E- Praça Pereira e Oliveira (atráz do derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en

,l�AÇ.Qt.:S OBSTETRICÀS 'Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8. centrados na localidade de residência do solicitante.
l»>oenças glandÍtÍàres,·· Íi.rõfde; od· Consultas ,das.".9 .. 4a,J2 e das S Is fi
dOIl� hipopise, etc.) ,

__ Fone 841_ Fio�'1([)POLIS '-

�'taturbios nervosos - Esterilidade

g e o e �OCIAl.:

po�ro Al�§R;,
RUA -VOLUNTÁRiOS DA PÁTRIA N.O 68 • 1.0 ANDAR

"'AIX", Po,STAL, 583 • TELEFONE 6S�(l • TE�EGRAMAS: ,PROTECTORA· (

Agencia Geral para 8ta. Catarina
J)ua Felipe Schmidt. 22-Sob.

Caixa Postal. 69 '- TeJ. "Pi'olectorü" - FLOR!ANOPOLIS
---

·······......·...·····.............

··················1C1jD�' !�si�:me���:.�c��ça. 1 DR'
Rua Saldanha Marinho, 10 I

'
,

•Telefone M, 133

(FO!�:�:-S!�t�e�aclO- i A. DAMASCENO nA SILVA i
Dal de MedJcoina da Universidade fi A D V O G ADO.

do Brasil)

I :Médico por concurso da Asslstên,
•ela a Psicopata� do Distrito ' AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS

:_Federal
!!lx-interno de Hospital Pslquiã-

I
/" .,

tt-Ico !' Manicômio Jurllc!tt.rlo PI'aça 15 de Novembro, 22 - 2° aneL •
da Capital Federal •

ZX-!nterno da Santa Casa de MI- ..
serlcórd!a do R.io de Janeiro (Edifício Pérola) •
OLíNICA MÉDICA - DOENÇAS I. ••NERVOSAS II
Oonsultttrlo: Edifício AmélJa I e

Fones: 1.324 e 1.388 :!feto - Sala 3, !

1
·Residência: Rua Alvaro de Oar- I •ratho. 70,

I •Das 15 tis 18 hora. Florianópolis - Santa Catarina •��: ! IOonsultório - 1.208,
Residência - 1.305. • ..

......................��..

I Datilógrafa
I diplomada· '

•

I
•

I Cai.Ta Postal 55.

.. �..

Oferece seus serviços.
Cartas a Maria Inês

Ferreira.

Acabe com ris Levantadas
r , I

: NoturnR� e Si�ta ..se 1:,

Muitos Anos Mais Jovem
Freqüentes levantadas ou micções no

t urnas, ardência, resíduos esbranquiçados
na urina, dôr na.' base da espinha dorsal.
na ingua, nas pernas, nervosismo, debi
lidade, perda de vigor, podem 'ser cau

sados' por uma enfermidade na próstata.
J�fita glândulué um dos mais Importantes
ôrgãoe masculinos. Ijuru controlar êates
tr&Ilst6rnos e restaurar rapidamente a.
saúde e o vigor. siga O novo tratamento
cient lfico chamado ROg�llP. Mesmo que
seu sofrimento seja antigo, garantimos
que Rogena o aliviará, revizorisando sua.

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

Roge
- indicado no tra

na tamento de presta
tites, uretrites e cietites.

<

oi I •••• I •••

"r.'
• � ••••••••••

I· ��asa Jl,��,m��_,.,�.
I construíde

DE S O C U PA DA
RUA FE'LIPE lvEVES
6xl0 nnetros, toda de

nna terial.
TRATAR NESTA REDAÇÃO
••• " , ••••••••••• " ..... '" I ••••

As águas' do mar não constituem
perigo�ra a conservação dos Mo
tores JOItNSON Sea Horse pois to
dos êles, antes de sair da fábrica,
são tratados por um processo espe
cial, idealizado e executado para
proteger as partes metálicas contra
os efeitos corrosivos da água salga
da. Distribuidores Comércio- &:
Transportes C. Ramos S. A. - João
Pinto, 9.

COMPRADORES PARA CASAS •
'rERRENOS

o Escritório Imobiliário A. L. A]vflll.
sempre tem compradores para casa. _

terrenos:

Rua Deojoro sa

Fabricant. _ distribuidores da. afamadas oon

fecçõe. -DISTINTA- e RIVET. Po••ue um groll ..
de .Ol'timento d. aasemiral, r1Dcado.: tlfin"
bons e baratellll algodõea. mor·iol!! • a"iam&ntclP
pal'a alicicte., Que r(loeb. diretamanb doe

6itrlll� Co:mei't1B.at•• d@ interial? lua ....nUdo d" Ih!) fallarom '�mf
Flol'iu:n6poUIil, "'!';! FILIAIS Gl'rJl Ehh"A:oe),'toc @ Laje!!'.

!dh!'tecoJl. � OCII.O ." CAPITAL- ahl2mc.� 'Clt %'If,ll\o I.\'ÍlOIlll
'lhdta �n!:Il"1i' dil ofotuc:n"m IIUCII Q�rof)I'�I< MATRIZ .m.�

I!
f
I
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I

«Curso de Culinária Moderna»
A entrega solene de certificados às alunas que conciuiram. o

curso. -Muito apuiuduio o discurso do Pro]. Fuuiio Fen-ari.

Realizou-se no Lira Tenis não teceria elogios a qualquer Ol'

Clube, na dia 6 do corrente ganização?
mês, às 20 horas, a solene en- � no momento presente nu;:! "

tegra de certificados às alunas família brasileira precisa de ,-ilua

que concluiram o "Curso de Cu- assistência social que não se,Í? n.é

línáría MOderna", subordina- ra fantasia e sim uma grand f' 'rea�
do ao Departamento Regional Iidade a serviço da saúde de n:u

do Senac. povo que deve ser forle ali',':[re f'

sadio.
Presentes 210 alunas djplo-

macas, autoridades e exmas, Assim, é o Serviço Social du Co-

mércio:
familias, teve início a solenida-
de sob a presidencía do sr. dr.

Tolentino de Can,ali13, pres';í
gloso prefeito da Capit.al, por
indicação -do sr. Prof. Flávio

Ferrarf, dígníssímo diretor do

Senac, nesta Captal.
A srta. Maria Nilza Spoga

nícz, oradora da turma, pronun
ciou comovida oração, agrade
cendo, em nome das colegas, as RIO, 9 (V.A.) -- O ministro
atenções do sr. Prof. Schwab e da Aeronautica acaba de desíg
dos dirigentes do Curso, ofer- nar o tenente-coronel aviador
tando áquele/ professor, um ri- Helio Bruggemann para prece
co presente. der ao inquerito policial e milí-
O sr. Prof. Flávio Ferrari, pa- tal' na 5a Zona Aérea, com [u

ranínro da turma, se dírígtu.] risdição sobre o pessoal do Rio
com eloquentes palavras, às a- Grande do Sul.
lunas que concluíram o curso,
incentivando-as á culinária e

fazendo um profundo retros
pecto histórico na vida da mu-

1her no lar e na sociedade.
FinaliZando a cerimônia fa

lou O sr. dr. Tolentino de Carva
lho agradecendo a designação
40 sr. Prof. Flávio Ferrari e se

congratulando com aS senha'
ras e senhoritas que haviam
chegado aO término do Curso.
A{)S presentes foi servdo pelas
distintas senhoras e gentis se

nhoritas componentes da tur
ma do Curso de Culinária, uma
rica mesa, onde Se viam artis
ticos pratos e finos coqueteis.

Oportunamente, traremos,
com amplos detalhes, todo o

desenrolar do importante acon

tecimento social.
O professor Flávio Ferrari, dire

tor dessa Ol'ganização, em Santa

Catarina, vem se revelando como

"Um pedaço de pão, um fílr;-[tn'o
de linho, um frasco de remédio,
uma palavra meiga. uma �ôta de
leite e um grande coração".

Inqnerito policial e
militar na 5a Z. 4.

15 crianças mortas
Dnm desastre
OPLADEN (Alemanha), 9 (U.

P,) -- 15 crianças alemãs mor

reram e 21 resultaram grave
mente feridas, quando o ônibus
em que VIajaVam colidiu com

um trem expresso. As crianças
retornavam de um acampamen
to de verão. O acidente ocorreu

num cruzamento, 3 kms ao nor

te de Colôna. O onbus, que re

bocava outros dois veiculos,
com um total de 80 menores, re

gressava de um acampan1ento
de verão mantido por organi
zações católicas.

PASTA DENTAL
ROBINSON

Desmentido

/

lHomens e fatos na Conferência de Arax �
o li io Grande ;20 :-íl1l, I a111bém Pel,
. ,
\'OZ de 11m dos seus dr-legados, ào
só aplaudiu o uahalhu rm discus,
são, como. l arnlrérn, lWll1enageOll a
delegação caturíncnse, P01: tão reli!
oportunidade da ma l.é ri a rlj)'I'csC1j.
tada

O Benjamim da Delegação C�\a,
rinrnse foi o 'ir. Alcides Abreu qUe,

A memuruvt-I Couferência
Classes P J'O�II toras, rr-allzada no

pcriudo dr> �/l a 31 de agosto últi-

mo, na magnífica c fOl'mo�a Esl án
ci a de Araxá, nu trtàngulo mineiro,

das g rcssistas a um "acordo nas dís
cussõcs ", muito mais ránido c fá
cil do que o nutro "acc)l·do".,.

"

O "BE:\'JA:\11:\1" DOS CO:'\(;llI;:�
sr:;:"L\.S

reuniu as mais expressivas perso- Parí ic ularidade que a pouros
nulirlud cs do mundo oficial, indus- coube conhecer, a muit os surprc
Irial, coiucrclal e da agricultura do eudcu: o "Benjamim" dos congres
nosso País. I sistas estava integrnndo a Delega-

A delegação

Através dr uma série de crõni-

"O Médico Amigo", nos casos de MADRID, 8 (V. A.) -- Os
"peste branca". A origem :!esde I membros da comitiVa pessoal ieira.

edi.torial surgiU·, aliás, de WIl con- i de Franco desmentiram tenha Tão 'lIgO r,hegamos àqL]('la Estân

.tato do seu autor com a dil'e::ão havido qualqquer tentativa de cia, indagamos cio (11'. l\Iário .Paivu,
do Serviço Social do Comel'éio. As assassinato contra o chefe do g'entlemun fl um dos meThores'auxi�

;providências tomadas foram imr.- govêrno espanhol. Um fun- liaJ'cs na ol'ganização dêsse conela·

diatas e de ocôrdo com a urgência I cionár�o do govêrno em San ve, a razão da escolha daquele lo

do caso. Inicialmente foi o exa.me I
�ebastla�, que _esteve presente cal, longe' do ('entro da cidade, j}a

médico gratuito, precedido do ('xa- as malllfestaçoes levadas a ra aquela ['eunião, E êle, sorriden

me de Haia 'X, no Hospital de Ca- efeito, informa que foram to- le� quase suslJlTnnclo, nO:3 il1J'or-

ridade. No mesmo dia, a receita do I �a��s �s medidas habituai� de mou:

médico foi manipulada e o C!,lt.,cllte I vI,gllanCIa contra,. conheCIdos - "�\LJn.1, llleu amigo, o pessoal

clllja.,lo<' elementos esqueIdIstas, duran- Lem CJl1e írabalhar me;;mo... Si
jú sentia os primeiros � �

exa1ue de
I

te a viag'em de Franco. Não foi fàsse no Hio, em, São paulo,' enl
médicos. Depois, foi o _ , o o

.médico tisiologista, feito na l.'rÓ- descoberto qualueqr complô con- PorCo AlegTe, \'oce sabe, mela dú·

'.
• ,1' '..l

•

d S tra a vida de Franco

I
zia

í.jCal'irt para cst.Udar
as que·s-

pna reSiuenCla ...,0 aSSOCia o. ' i1r-
.

-

\ f H
• "

,

f' J
;. -

d "S I
toes. ,. } s a.U1S senam 111Umeras

giram, a 1113
,
as ln]eçOes o Ife{)-

A I- " , d 'J "

"
,

t
..
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. tam, em, ,o � tradicional festa do dia 15 de

I
De fato, us organizadores da C011-

�uxlho moral e fmancell'o fi fami., agosto na linda Gruta de Angelina I ferência tinharn razão, e muita ra
]la do doente. Em tod:)s ,e�s�s pas- ha �e realizar-se neste ano com es- 7.ão, pOl'qlJd poucos ficariam "prê
,gos, o trabalho do ProL F !aylO Fer- peclal brilho em beneficio da "ova 80S" aos trabalhos rias Comissões,
rari foi digno dos maiores t�lodl's, casa paroquial em construç'io. labôl' êsse que foi insano, inintcr-
sem qualquer espirita de b':!jnla- Consta de suculento churrasco, rupto e mesmo de sacrifício para
ção. galinhas, cafezinho com cuca e ou- os homens de boa vontade .. ,

Após um trabalho destes. OTlem t1'as su1'prezas ;tgTadaveis. E, só assim, conseguiram os cou-

cas Que jruhlicarnos, rumo enviados O mais moço cios í',ll'ayaneiros,
da Assor-iuçüo Catar inense ri0 Irn- que sohressáín pr-la cultura, ]Jeln
prensa, il.qw'!t'. canela vc, tivemos con hecimonto pprfrif 0, dos assu 11-

ensejo (.!.e roeatízar, com detalhes tos que vent ilou, pr-la sereu idad«

pr-ecisos f:' nuort imos, os di f('('c'ntes das discussões. pvla argúcia dos ar- E {>Ie, cui assim procedendo, ..
aspectos quo se rtesencadeavuru, I gumen los, () sr. Alcides Abreu, Di- mais urna YCZ provou q ue ,"as gran
momento :1 momento, dentro (lo retur do "r.l'\'�i�·o dc Cooperaí.ívis- dp;; p;:scnsias ... "

grandioso c monumental Hotel de mo, 1111stl' Eslado, mert-ceu a alcn

Barreiros, Lima obra rícnrneute I.:.fío rle dt'l('gações c referênr ins plo

construída I' instalada, que custou gíosas do ri!'. Maltn Cardoso, mcsi
ao Esl.ado de Minas (�rrai", scgun- denlr� de uma das Cómissijr';; Tt\cni-
do f{\mo,.: informados, cerca de 50(1 caso tegl'unte 'fle: llelegacües, o <;1'. l:rene-

r(�so Ponce Pilho de",envo!veu ati-
milhões d(' erllz!'il'OS ou sejam, à

QU<l.ndo da discussão da t,�sc f;Ô- ."idades dignas de registo 1)0105'
época da RlJa eUl1strur,;:Yo, 50ü mil

bl'c (l FL�:\'IO, f raba'ho dpsse nosso congTe�sislas !la Gonl'el'{mcia.
contos de rris, , .

SiLuado :l JO ljlÚlúmeLros da ei- contf'rJ'k'meo, a�sistímos romentá- Pelos corrc;lore;; fIo grande Ho-·

1 dos em V\rnn da mall'ria, cOIl"ide- 1.t'I, pplos salões tias COl.nissões ']'éc-
dade oe AI'a;.;:'I, o gl'andioso Hoie, ,'. .

f d t j ') TIl l1Clc JJ' f'l�s rada de \'llal· ImportBncl:t para a
a ama f) em OI (l l . lI. ) .' u,

á ," l' . t' '. "01n .,� ceonomia nacional. Verificúmos
SitaS gnas 1.,l(loa.l\aS" u'

, ,

_ ,t' tn tf' '111'1'S com o� seus I
que 11111 cios delegados ela BallJa, dl-

�llas 011 "S _I t, I , .
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d' c en-J)·J.'e 1'1.01'1'
• antor tla pr011051('UO, llt'pOI.S dp es-

seu Jal' )m sempre, s- .1. - ...'. •

elo, daJl(lo-HH' ambienL.e P:ll'::tdiSía-! clarrCll1.1entos prestados, de manei-

f
'

Ih' 1 e J)I·' ferl·.:!f) l)a
ra COllVJllCente e sel'rna 1)('10 lll)SSO

co, . OI o esco J( o e � ,-
,. . ,

(' f
.' l'e'] j Sr.:O BC'IlJamllll, concluIU por aceita-lo.

ra a l,on errmeJa que 11!1l\:'. <l

convl'ncionais,' proc�(m tes rle to

dos os Estados da Federarão Brasi-

catarinense ,�tr-
"

-. �:!-��
)(�\'ando para plenár-io assuntos se

lecionndos, de ínterôssc vi í

a l para,
a cconómia do seu II�starlo, ]Ogl'OU:
dest aque para as pl'oposii;o,'s c pa
i-a o seu Estado.

na sua primeira reu nião

çãl) de �anla Catarina.

:\.pesal' de não sei' elcmento ln-

A "({I:';:'\EROSU),\DE" DO SIl.
CH!i:\EROS.O T'O\lCF.

niras, pelos Jal'rlins da Estância, o'
SI'. Gpneroso Pouce Filho, corria,.
confabulava, pl'orUJ'a\'ll fazer-se-'
entender· Al.3'O estava acoJllecendÜ'·
e afg-o de gl'a'ie psta\'a rcser\'adcc•

para o sen Instituto �acjonal do:,c
Mate.

Concllle na 2a. pág.

Dar aos leitores, como prêmio dominical, um

l'odapé substancioso e diferente, que fuja ao .trivial
feijão com arroz e carne dos outros dias, foi programa.
que desconhecidos motivos de fôrça maior interrom

peram. A plataforma, entret3lhto, não está relegada
ao esquecimento. Ainda há duas semanas, êsse sabe
dor discreto e exato que é Carlos da Costa Pereira nos,

brindava com Somerset Maughan e os Lusiadas. Em
seguida, Cesar Avila, discipulo amantissimo de CeSar
Sartori, em traços geniais, retratou o Mestre inolvi
dável. Para o próximo domingo está escriturada a pro
messa de um trabalho de Altino Flôres.

Conhecemos-lhe a severidade da pena quando, há
tempos, tatuou plumitivismos. nossos. Fora daí, admi
ramo-Ia sempre, sem reservas, reconhecendo-a e pro
clamando-a invejável pela personalidade do estilo,.
pela fluência com que deslisa mansa e nova, criadora

'
..

,

de opulências verbais e de energias descritivas, como·

as que estão na conferênCia do Congresso de Geogra-
fia. Facunda como é, devia também ser fecunda. Como
a sua, a presença de Nerêu Corrêa motiva orgulho. Ü'
jovem pensador: tubaronense, é uma das mais com_

pletas e vigorosas vocações de analista literário do
nosso tempo. Aqui lhe deixo 'Ü recado: a próxima vez

é ,sua .
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