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Em Florianópolis ()
lento sopra a 90
km. por bora

Rio, 9 (A. N,) - Um vento do

'Sul, í'rio, castiga a capital do Esta
do de �unta Catarina, desde a ma

drugada, soprando a uma velocida
de de noventa quilômetros por ho

ra, ('.001 rajadas,

'ai a Strasburgo
Mi Ião, 1 () (u. p.) - Churchill,

em u-ansíto ]Xll:a 8trasbul'S'o, na

França, anele assistirá as Coilf<'r,1n
cías rio Conse'.t�)o da Europa, clie

gou a pslH cidade de automóvel,
acnrupanhudo do scerct úrro, d eum

jnspefor da <coüaud Yar« e de um

.ínvestigndor italiano. Part.irú !la-
1"a Strasbllrgo amanhã. Churchill
1em estau(i a pintar e a ,eSCl'e\'el' na

Hália,

Auabella ua Espanha
Bal'('!'lona, 10 (tT, r,l - A alt'iz

fl'afl(!c�a Analwlla declaJ'ou I�nl

Barcelol1a, p01' mutiúl da "lIH !las

sagl'm para ao: illlas Halpul'C's, qlle
1Vladn l'· uma cidadp I1laJ'êlxilhosa

c q!l" n c,i.lratPj' espallhol tnrl muita
Sf:'J1WIl18nt'a com ° nOl'j('-alllPl'lCano

}Ida sua hospitalidade t' ,illlva1ia

Preparândo O «soro
da inventude»

Pnris, 10 I C. }J.) - () TlIsli/ulo
Pastel/r pstá iralJ(l]fumdu num "sr;-
1'0 di.! oiv?'enturle, 11(1]'(1 jJl'olonuo/' tl
'vida, seI/lindo l'ceel,)//. 1l11/. )lar!a
vo:; eh, insl ituiçtio, "i cl'CSfellÜJU o

-meSlIl.O 110J'ta-voz {lHe os 11'Uú(llhos
'vêm sendo l'ea[i;;ados l/(i cerca de
um ano com o allxí.lio de eohaias e

1'olos, lincantl'ando-se nu,l}((! lasp
e:l'pel'imental, o.i1ula se ln l'esll/t.ados

,<lefinidl)s. O ol)Jetivo dns e,rperi
ências, disse, é desl'olll'Ll' U'.'II, SI]I'O

qnr' res(aure às (flôlUlrztas j'ali(/adas
wn /lOVO vigor. Revelm'am (antes
bem lnj'm'/lwr[as que se os traba
lhos lJl'ogi'ulirem no j'itmn l'lI.anti
dll ai,; agora o SÔI'O talvez esleia
1)1'fmlo em 1950, ael'esceu/ando (['lte
o() Tnslifufo não apl'csentaJ'á nenlzll1n
1·('/(tllÍrio sôbre as e"�pe1'if�nci(J,s
"(/Jé que lenha alcançado '/'es'll,lla
âos eficientes e obtido a aprovacão
dlls autol'idades cienti{ir{ts"',

•

o DOVO regimento
da Camara

Rio, (Argus) - Está sendo
muito comentado oQ rigorismo
do novo regimento interno da
da Câmara dos Deputados, An

tigamentle os deputados não
fumavam no recinto, e foi o
sr, Getulio Vargas que, infrin
gÍlndo esse regulamento dra
coniano, acendeu o primeiro
"palha", com grande escandaJo
dos seus colegas, que, aliás,
logo o imitram. Pouco depois
tôda a Câmara fumegava, En

tretanto, hoje até a mesa fuma.
E os oradores também !Sobem à
tribuna de cigarro nos labias,
O sr, Flores da Cunha já f.oi
pronunciar um discurso com

seu tnfatigavel charuto, O no

vo regimento põe tudo isso em

ordem, 'Os deputados poderão
fumar, maS nem a meSa nem

os oradores terão licença para
fazê_lo, Vamos esperar pelos
indisciplinados.

o .MOMENTO

"

"
«:i'......� '.

Ontem. em São uorj� �illf!lDtrll do sr
Getulio Varnas com o sJ. �ilOD Rosa

Churrasco e chimarrão ao rheio-dla
Acredita-se em São Borja que. W-);istôrica conferência de ontem

não tenha produzido 1'esuUadq i7)t�diato�J±esguardanclo.se o

sr, Getulio V'a't�qs 1Jara um pr�nciamentu
definitivo,/lm "'s&f�í;i�"lní:r Rio,

São Borja, 9 ry. .L) - () sr, (ir
tulio V(U'rlus está prepnroiio pura
receber amanliti f� »isito rio SI' Ci

loii [10811, É esta a )Jl'i+:n,cinl l'C:,
desde há três alias. que o che]« ,17
Estado ;\'ovo se acisto. ('om. () ,�·m

antigo III.ClIIdalrú'iv na interrentoria

!�(I11clw.
Es!« reportrr pôde dedusir, dos

contatos (fUC reni mantendo !'(lm

San/os Re is', oue siio siin.ua! icos,
cordiais os sentimenlcs elo SI'. Ge
tulio "(1]'(/(lS em relação tio presi
detü e do' P. S. D., gallcho· Se) 6,
pois, II/J ni clima omeno, diriamo«
(lir; amiqo, (Jue se p{efllará (W1<tn!l.rl
o hislorico encontro entJ'c o em;"
surjo dos "Três (/l'nlUles" ·e o r.lu:{f?
da [ttsuit ia lrubulhista brosiletr«.

.\"[1111IU:/II, aqui, porém, alimenta
olill1is':I�ô <'1II.1;ela:un a e,çia conte
réncia. Todos são unanimes em, que
·0 encontro não transnorâ os tinii-,
I e« estreitos de uma simples e 1!(Jl'

dia! palestra, sem que SY? oerifique
1WI !JI'f)llunciumento [ormrd do sr,

Gctuli» Var(Jas o: [tr-oposito da no

I�, conjunta dos par/idos do "Aror

elo", que o sr, Gilon Rosu fará cIze

(flli' ofidaIYII,en(e, ás mãos do prcsi
dellll? do P. '1'. B,
A im.pressão dom.inante á, de

O (/11(' parece ('('1'/0 - (' este l'e

jJOI'(I"; o ouoiu. de {(imiliares do sr

Getulio "(/J'(Jas - (; que o P, T. H,

airlcitmeru e accitará II idéia do

caudidaio único; po'is deseja com

parecer (/,0 comicio eleitoral de
1 \1:;0 ('o/II. chapas )l)'(ípl'íIlS, e ('OIJl

lllelas, para toUós os postos I'lr'ii
cos,

Esn« (- o IJClls[t:l�enlo central e

retieteo ponro de 'pista oar« rui u i

trazido, )'01' iodos os cuüssnrio« pe
tebisi as [file cisitorani santo» Reis

nestes nltiinos e intensos meses de

].HtI'('(jI'i!wçiio á steca do trolrathis
mo ��o�, ial,

que () sr, Gelulio Vargas pl'ocrasf.i
l1iU'!Í (I palavra final do P. T. B" pa�
J'1l setelillJl'o, quando l'etorl!w'(Í pa
/'(1 o Rio, e delJOís de ouvir sells

C(I)wplf,nl!eiros da diz'e�'üo nacional
do 7', ?'. B,

o sr, Getulio Yoraas t etn tudo

o remate do nosso editorial de ontem inflou até
novo estouro de oratória nada parlamentar o trêfega
representante do P. R. P. na, Assembléia Legislativa. o.
deputado Cardoso da Veiga malbaratou a atenção da
Casa com assunto de pura e sovada auto-apologia, en,
quanto atacava (j autor destas notas porque houvesse
feito reparos a atitudes do líder de si mesmo, E como.

a certa altura da parlenda burlesca, aludisse a zelos de
liberdade de imprensa, e lépido e preciso o nobre

deputado Armando Calil o aparteasse estranhando

que tais zêlos não advertissem o 'Orador de que se.estava
paradoxaãmente desmentãndo ao i'l1sUJ1".g�r�3e contra
um órgão da imprensa local, o sr. Cardoso da: Veiga
pretendeu evadir-se à reprimenda mestra dizendo que
não se rebelara contra a liberdade de imprensa e sim
contra o jornalista que o critícára ... Houve risos ge
rais, é clamo Mas o homem continuou na tribuna, ges
ticulando colérico para afirmar que não é uni covarde.
nem se esconde no anonimato. Essa alusão à covardia
e à pasquinagem deve ter caido, como um raio, sôbre
alguns' sueltistas duma folha local, que mente ao povo
e fere a lei de imprensa pela falt.a de responsaveis de_
clarados no cabeçalho.

Aliás, .se o valente deputado populista soubesse ler
melhor do que o demonstra a sua atitude em relação
ao nosso editorial de ontem, não teria esmurrado o

ar tão ferozmente como o fez, diante de um tópico em

que só ele quis encontrar, sequer por coincidência,
qualquer semelhança para cóm certo e determinado
personagem real: - ele mesmo .. _

Vejamos o que escrevemos qntem: 'SómentA a

covardia do anonimato, por detrás (a ülnpel'tinencia
inócua do deputado populista, poderia insinuar, etc."
Onde, aí, o epíteto de covarde visando o irrequieto
deputado, por detrás de cuja caturrisse alguns escribas
da oposição gozam das regalias do anonimato?

São estes - estes, sL.'11! - os que "desertam das

próprias responsabilidades, preferindo a. infâmia das

pasquinadas torpes .. ,"
O sr. Cardoso da Veiga, ou não se apercebeu do IUO,9(arglls)- Wantuil Gonç'flJ-1 tagonista, (�u{' foi levado ;)Pl'n o

endereço, ou propositadamente usou o barrete como ves dc Oli\'l'ira. solteiro,{'om 2G pronto socorro.

pretexto a mais uma das suas vesperais tribunícias. E anos de idndc, natural de Carangola O criminoso quando fugIa ievc

foi O que se viu ontem: ao invés duma alta peça dou- :\fi nas t;crais, é um pervel.ld,o que seus passos ell1bargadus por 'lm ]JO-

trinária, abarrotada de sólidos princípios políticos e atualmente trabalha como cozi- lidaI que o conduziu á Delegnda

coruscante de idéias gerais, o que se ouviu foi o es- nheiro numa pcnsão á rua Cunf]e do 5° Distrito Policial sel1,.10 ,iii

taJo dum desabafo pessoal aliviando os máus hum0_ Lago, !lO, Ali trabalha, como :[!1I!- lavrado o flagranle, O ci.niSlll'. <ia

res do homem, a quem só nos cumpre, já agora, agra- bem, ocupa um quarto, que é con- vitima baleada, era revollant!' que.

decer a honra de haveros sido citado nominalmen- tiguo ao rIo desocupado Waldir dos no Posto de Assistencia, ao ser ill-

te da tribuna da Assembléia. Anos Batista, solteiro, com 24 'H]OS terrogado pela atitoridades, rcsp()1I-

Ainda assim, tendo-nos põsto muito à vontade com individuo sem cscrupnlos, que deu o seguinte: - Que culp:3 tenho

as suas lisonjas, havemos de pedir-lhe escusas do po!' C'OIlS{'gllir facilmente mut·'nha eu de ser "bonitão", as duas" me

tom jocoso e alegre destas considerações, para decla- e outros entorpecentes, adql\!:"iu queriam e eu só amava a uma de-

rar-lhe que, dora avante, não interessarão a esta colu_ por esta razão, amizade de de('�idas Jas", ...

na a sua pessoa e as suas atitudes. . e de pervertidos que se tornam scus
--------------

. � ,- alllantes. E em virtude disso, Wan� Estudos em Roma
Homenagens nacionais :;���ã�)\)��()���!h��ld��i(����� (�:���: p:�?aes��l�l��:tar�I����eu;I;�\l��:���.��
ao "r'\...,uque de Caxl·as exigia em (1'oe3 de sua amizar!e go]'- P I'f'· � I" p'.

,

I I OTI ,1 leIO Co rglo 10 BrasileIl'O,
das somas, Assim iam vivend" os em Roma, Dassaram ha !1011CO j)lW

O sr, Nerêu Ramos convidado pelo presidente ela Republica pai a dois, uni a sustentar o outro. E se esla Capilal. ú.:' alunos Osmar Pedro

presidír a Comissão Especial ,porventura \Vantuil nào tivesse di," :\Inellcr e OSl1i Hosenbrnck, eb

}tlO, 9 ,Y. c\,) _- O lJl'psidente da República dirigiu, onlem ao sr. ,nhril'o na ocasião em que Willdi1' Seminàrio Central ue São Leopoldo
..\er{'ll ítamos, o seguinte ofício: Ipl'eSiZaSse, er3 espancado por pste, fi1ol10S da paroquia de Bl'llsque,

"Tenho a honra de cOllvi(lal' yo;;sa e:xcclêncía para presidir à Co- Ultimamente, vVilJd�l', vin11'l a"·�c- neste Al'cebispado.
'J1issfio Especial de [-loIlWnagE'11S :\"acionais au VU(111C de (;axims, que, rliando a decaida Maria ua (;loria, Ditos alunos vão agl'cgar-se a

constituída de

alt.as l1f'['SOmtlirlad(�.s CiViS. e 111 íl,if �l'I':" será Í_ncumbida de I que reside :'I �ua fias Missões, �8, mais dois que silo os s1's, Francicl1

:Jl'g·alllzar o programa das s(}lemdauc� eSlJ('CHllS qun serao, este ano, em Ramos, e lSSO era causa de dIS- Jliancitini c Antonio Ullglichni,
J'ealizadas na selllana dt' 19 a 25 de agüsf O.

I
enssões enlre Os dois hOlHe!1<;. Sa- este da paroquia de JagllanmH, e

�\. e:'ta COl�lissão cab'�I'iÍ Lamb,ém jJl'OJlJül'l'r a eX�lIl1noão, no e�mité- b�do mais uma vez, Wald�r c ,\van.
- aquele lambem da paroquia de

1 la de CalnmlJl, dos restos mortaIS do maJ'cchal LUIZ Alves de Luua e huI se altercaram a respeIto, 1'1\'1:;'- Bl'llsque,
t-.Hl'a. duque ue Caxias, I' de ri, �\nna Luiza CaJ'llPiro Viana de Lima" ctn- tindo aquele sobre este, a fin' de Para () pl'üximo ano anuncia-se

(JlIl'za de Caxias e sua trasladação para a lTipt.a do novo monument0 espanca-lo, vVantuil entilo sacou dr que novos elemenlos ir'ão eu

,'rigido pela Pl'efpitura do Dislrito Federal, em I'r·eule ao ecli1'icio do uma pistola F.N. calibre 765, aeio- g·I'ossar a colônia calarinensC' fl()

}[iJ1istério da Guerra. à llraça da RefjlTIWea, cuja inaL1g·ul'ação deseja o nau o gatilho indo o projétil aJo-, colenclo ,Colf'gio de Eduear;50 sa

Guv('rno realizul' no dia 25 do rOl'l'81lte, aníYel'Sario nata li cio do grandE' jar-se no omhro direito de �cu an- J eel'<101al, de Roma.

estadista e noLa\cl figlll'u mililar c hoje consagrado o "])ia do Soldado",

Serão meml"ll'o!' 1umhhu da Comissfiu J�sIlecial de Homenagens Na

cionai" ao Dllqlle tlp Caxiasc os 8J'S. mlnisU'o Laudo de Carnal'gü, p1'e

drllte .-10 SlIpr'C'mo Trihllnal F'elieral, general de [)jyjsi'ío Callrobert Pc

!'I'ira da Costa, Jlüllis(l'O da Guerl'a, g'cl11'1'al de ni\"isão Ang(\lo J.len.de�
('e 'Ilurais, prefeito do Dísf 1'1[11 Federal llJarccha1• João BafisLa Masca

re1111a� de 'lI orais, coutra almirante Hf'l�alO de A. Ciuillobel, lJrigarieil'o
(lo AI', Luiz 2\e(o dos Hr'is, dr. Hprbert. ]\fosps e sr. BeuLo Carneiro da

",ilya, sencttl os trahalhos secl'f'lariados pelo sr, general de Brigada Pau

lo dI' Figueiredo, seet'elário geral elo }linist,iriu da GUf'rra.

Aproveito a oporlunicladf' para renovar a vossn excf�lencia os })1'O

Lesios ue minha alia con�ideraç'ão ·(a.). Eul'Íro G. Dlllra,

CATURRICE IMPERTINENTE

disposto :PW'O enirar e JIJ conterén
ela com (J Si'. Cilon. Rosa ás 11 110.

ras, pois o Electra espeeiol da Va

riy f: uqui aynardauo (Í_� 10 teares,

8slá pi'evisto oiu: o encontro -

que seni absolutaniente secreto -

durará a.té ao meio, dia, quando o

��1·. Getuiio v oroo», erercendo I) sev.

1){lpcl de dono da caso, oierecerâ
�l\,'n. Churrasco co presidente do p

S, D,
É possível que depois âo ll'Cllli·

tional cll'imarrão, os dois chefes
politicos pI'o,�si!laln em SIUt COllr,,
renda. 1)(' 'Ílw.�qller mario .. o SI'_

Cilon Uosa. 1't!(JI'essw'(Í u,manlzd mes

?tUl pa/'a Porto Ale(Jl:e. 1<1, em ollc

dif)ncíll, IÍs detel'lll,inar;õf',� do n_ A·

C" o }Necl,'(( não /1[10 pode'I'(í le

Nmt01' l'UO depois ((a.ç "J<\C,T ho

I'as, ..

Surgiu «outra»a na

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

11m crime passional, DO qual apa-
recem dois homens anormais

e uma decaída
duas me qneríam«As

vida do casal tarados ...de

e eu só delasamava uma

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

QUALIFICAÇÃO ELEITORAL
SEn.lO ATENDIDOS TODOS QUANTOS DESE.TAREM
SE QUALIFICAR, ELEITOR, NA SEDE DO PARTIDO A

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

DIARIAMENTE.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"TAL"
Alegre
PANAIR _. 10,40 - Norte
VARW - tO.40 - Norte
I�A� \.TH - 14,55 - Sul
.�RUZEIRO DO SUL - 18.5&

"TAL"

Alegre
CRUZEIRO DO SUL - 1.!0

"arte
PA.NAlR - iO,40 - Norte
VARIG - U,-IO - Nf}rte
PANAIR - 14,55 - 'Sul (14,05)

Sd.bado I
-TAL" - 8,00 - Join'l'ilI"

.,
Curitiba - Paran8�uá
- Santos e Rio.

VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO 00 SUL - i3.lSG

,RIM."

J'PANAlH - 10,'10 - Norte
PANAm - 14,05 - Sul (14,05)

J)omtlll1o
..,ANAIR - {O,-IO - Norte
1"'-qn7,F,TRO 00 SUL - H,OO
PA1'\AIR - '14,05 - Sul
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NORMALIZA O FUNCIONAMENTO DO Ft
GADO, combate as cólicas, CORRIGINDO A
PRtSAo DE VEN1'RE e as funções intestinais.
Remédio vegetal em gôtas. Tome 28 gôtas, 2
vezes ao dta •

PERDA DE MEMORIA; ESGOTAMENTO EM
AMBOS. OS SEXOS, cansaço, falta de fosfatos,
convalecenças de moléstias graves, anemias e

magreza. Tome 2 col.heres de Fosfosol, OlL 1
ampola ao dia, tntl·amusct<lar. (Use ampolas
sob recettn. médica.)

ACIDEZ DO ESTOMAGO- DIGESTAO DIFlcIL
Dôres, mau hálito. úlceras, azias, enjôos, arrotos
e dispepsia. Auxilia o funcionamento do
fígado e intestinos. A venda em papeis (pó),
ou em comprimidos. Use 2 doses após cada
refeição .

BISMUBELL "
I

E;xpl'euo &lo Oltt6T1o - 1AC1JIUl
7 bMU,
Au�Vi•• It.."W - lta)aS - 1. JIo.

....

E%pr.AG BnaQu_ - JIruIa.' -
l' borD.
1lxPh.'� BrUIIqUe\II.Ie - No_ Trate
- leJlO bill'at.
Aut6.Vlacto ca�_ - JeuTU.

- t bor...
Aul,o.VIa. Camrlll_ - CUriUM

- ��.r� .-ai.BruU - Hrto

AI-.r'l- t .bQr...
Rápido Su}·Bra�llelra - JOin.Tlle-13 �Ol'as..
Rápido SUl·Brasileira CUr1tlba-

6 horas.
TJmCA.J'J)UU.

AlJ1D.Vlaolo catarfrulrae - .petw AI.
«" - fi ttor...

....\lw..Vl� Ca'tarlll- - CQs1t1..
_·5 h,Ol'M
..A.uto-V� c..tarfJI.eUe JOUi..ut

- • boru.
A�.VIa�O Catu1n_

- fi horu.
Elxpre•.a Uo �Tt. - IApIUl -

700r....
J!:·mprta Gltl!1a - lAPM - , ..

li $ '.& tlor'U.
JIIIC.prUIo Bna.Icl� - �ve -

,t. h_o .

.4 ·�tQ.Vl.a9lo lt.tljat - lta)ú - 1. .,
1'•••

Rápido Sul·Bl'aellelra
13 horas..

Ráptdo Sul-nrasllE!-Ira
• hoI'ás•.

Para o estonlago

ATAQUES, INSONIA, PALPÍ'i'ÀÇOES, depres
são moral, agitação, angústia; acalma as írrt

tações, ellmina o ôesassossêge f! as crises
nervosas e dolorosas.

. P�YI0BIL
...

�
Para O n����.

e .pr15ao de' v<int��
. �

.

..

�

FRAQUEZA NEURO-MUSCULAREVIRIL. Este
produto contém um vegetal da flora brasüeíra,
com propriedades estimulantes e vttalizadoras,
em combinaçiiocornoalcaloideàa "Iol1imbeôl\",
mais o horrnõnío sexual testicular e cerebral.
Age ràptdarnente no combate à astenia (fra-

.

queza nervosa) e desAnimo.

CATUAS( COMPOSTA
'. . VIRtuS.:;;(;':' .

.'
'.

'TO�'';9 P'é'l:I.Q �ff\.b.�� _':��KO�.
Procure nas farmócias e drogarias o, no Falta, com

V. IAM.OVAL J" - Caixa Postal, 1374 - Sela Paulo - Rom.ssos ...1. r.embôlso

"

I
�\

ONTEM NO P4SS4DO
Jolnvlle - 10 de Agosto

- em 1630, um grande con-
QU..A.RT.4.J'JIBA t· hAno ••.......... Cr$ 100,00 4uto-VIaçt.o catwlnGN 0IIr'W..... Ingente olandês atacou e to-

Semestre ,. Cr$ 80,00 - A�t:;"��IO oa.tIrlIleUe loSa'ril4t mou as trincheiras que Luiz
Trimeltre Cr' 35,00 _ • hora. Barbalho estava construindo no

Námero avulso .. (;r$ 0.60 Auto-VUlçeo o.� lAI'WI8 Buraco de santiazo. na mar-

,-
B.M I1<»"U.

Anúnci<» ...mante contrato. Rápido Sul·Br!i9Uelra - C"..tr.ltlba gern direita do Beberibe, mas o
... rl--'"

. 6 horas. a 1 M t' d Alb'1118 o _. mesmo Dao Ráp:'do Sul.Brasilelra _ JoiXlTlle enera a las e uquer-
publicados. não serão 13 horas. que expulsa os holandeses;

cInol.tdos.

tI
'I �xpre_ 810 CT11JtoTt.o - J.ACv,Cu!I -

- em 1647, foi morto, ataca·

I
A direclo alo se respon- �r:a:elllO B1'I�uCH - BruJqu. - de Sá, Tenente-general dos re·

.

lIabilba pelos conceitos
HI fu���ia910 Itajal _ ItIJIJ - 1. )lO- ais exércitos, Vice-almirante

emitidos nos artij(oa l'''kepa Bnaqu_ NOTa TrU.to das costas do mar do Sul, nas-
assínadoa, - 16,30 horas. cido 110 Rio de Janeiro, que go-

_����................ = ... "..,..........,._
_ R���. Sul BruU � .A.leCl't

vsrnou por 3 vezes;

Viação Aérea .luto-Viaçã��I�� P&nc w em 1647, foi morto, ataca-

Horário Ãlrut�VI�ob<»"�Ulrln.�.. C>.u1t1t.
cando os fortes holandeses das

- IS hOI"llll. Amoreiras. Clm Itaparíca, o
Segunda-feira Áuto-VJ.açl.o Catulne1lH Jo1n1'il*

Mestre-de-catupo Francisco Re-
_ 13,00 - Laies • Plm

- • horu.

Auto-Vlaçt.o Oltar1n.nH Tubarlo belo;
- 6 horas. 7..A.uto.Viacto catarineIUII _ Lqua

- em 1 93, os federados de
- 6,30 001'8'. Marselha entraram em Paris,

Exn,N!'1ISô &0 Cl-i4toTIo - LscW!. -
'1 hora". cantando "Chant de guerra de

e ri%��or��Ul - I..aa'1IM - • 1/1 l'armée du Rhin" que ficou
_.. :lIl:xpreSI!O BrllllQUellM - Bnulquo - seu do conhecida como "A Mar-

1. bore,s.
Auto-Viaç1o fuja! _ lta,Ja! - 1. tio- selheza";

r�f'ça-feif'. .' c''#('. ru 1823Rápido Sul.Brasilelra JolnvUe
- em , em C.axias, Mara·

8,00 - Joinville ,.... 13 horas, nhão, nasceu o poéta Antonio
Curl't'b PrD Iná Rápido Sul·nrasileIra CUritiba .

I a - a a a..
• hora. Gonçalves Dlas, faleçendo com

- Santos e Rio. Bmpresa Sul cem Uda - XllpeOO - ... I
O vapor "Ville de Boulogne"

..
"\ I [lo 10 1.0 No.... - • hora.. f d B',,-- ,�- ...._

BEXTA.II'ElR.& que a un ou nos axlOS de Aus-
,;! 'UORO DO SUL - 11.08 - RodoYiãrla Sul Bra81! - P6t"to AJe«n tm, na Maranhão em 3' de Ju·

.. ri
._. li hor8ll. ,

{} e

Aut.O-VWtçAO Oataxln4!1l" _ Curitiba

I
nho de 1864. É o Patrono da

VARTO - 12.30 - Sul - A����ao Catlll'l.nen.le._ JoIJI'FÜI Cadeira nO 15, criada por OJa-
PANAJH - 14,05 Sul (14,05, - i hora. VO Bilac, na Academia Brasílei,

Quarta-feira Auto·Viação Cet.:rJ.nenae t.q-.m& ra de Letras;
"'TAL" 13 00 L' pA t

- fI,�() horu.
-

,
- aJes e or

OI
Expresso &0 OrlIltO,,·ao - � .- em 1836, os

"caban.os"Alegre 7 i��i.riaç&o ltajat _ Itaja! _ 1... )10- destroçaram um contingente de
pANAIR -- fO.�O - jNorte ruo marinheiros voluntários e s01-

Expresso Brul!quellft - BrutIQue -

'

CRUZEIRO DO SUL - H.OO - 16 horas. dados de linha, comandados
Morta 13\á,f;�� Sul·Brasllelra Jotnvile pelo 20 Tenente Fernando ao-
VARIG - H • .&O ._ Norte Rápido Sul·BraslleIra CUritiba - mes Ferreira da Veiga que de-

6 horas. I.
c ,

PANAIR - 14.f)5 - Sul (14,05) USA.DO f sembarcara na Fazenda de Per-

Quinta-feira _ fft�;!:�:ao c.tMln_ - OUIr1ttt. nambuco, no Capim, no Estado
"TAL" - 8." - Joinville Rápido Sul·Brasileira Joinvlle do Pará;

13 horas.
Cundlta - Paranapi Rápido Sul·BrasUeÜ'a _ Curitiba

- em 1837, no Ceará, n:asceu
_ Santos e Rio. � �I}r:��as. Antonio Tiburcio Ferreira de

PANAIR - {O,40 - Norte Auto·Vlac!o Cz.t&rlnelllle Jo1nY1le I Souza, que faleceu em 28 de
PNAIR - 14,55 - Sul (14.,05)

- :ut!?��çl.o ú.a.tarm_ Tl,�< I Março de 1885 como General
VARIG _ 12,3G - Sul -:- II borllll.

I
do Exército Brasileiro, é uma

CRUZEIRO 00 SUL _ tS.GI 7 ��:::811O SAo CriItoVio - Lqu.na -

das glqrias nacionais;
,"or'''' Exprm.o BrullQuenft - Bru.tQ\W - - em 1848 fOI' inaugurado"" 1-4 huras, "

CRUZEIRO DO SUL - n,so Autc·Vi.ç&o najaJ _ [tI!jIJ - ll)lo no Rio de Janeiro, um Conser-
.tui r·�xpN.!"SO BrullQuetl.M _ NOft 'I.'r«o.t< vatorio de Miísica, hoje ESCola

,St'Jzta.fl'iira
- 9.30 horas. Nacional de Musica'Expresso GlórUl _. IA.-uno - II 11 � I

'

_ 13,00 _ Lajes e Pôrte • 7 112 hO!'u. -em 1864, o ministro bra·

Rápido SUl.B���m;:�o_ CUrltibll _
s!.leiro Saraiva anunciou em no-

a horas. ta dirigida ao governo de Mon-
tevidéu que as forças navais e

terrestres do Imperio iam dar
começo as represalias anuncia
das no "ulti'matum" do dia 4;
- em 1894, no combate de

Carovi, faleceu em consequen·

,
- em 1943, o então General

t de Divisão João Batista Mas-

r carenhas de Morais respondeu.

!:o,O Ministro da Guerra do Bra-
-------------...; sil, aceitando o convite que lhe

fora feito no dia anterior, para
comandar a Força Expedicio
nária Brasileira;

Andl'é Nilo Tadasco

Df. CLAANO· G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e ai".l

COl'1l!itituição ti. Sociedadee
NATURALIZAÇÕES
'I'ítulc. O.alarot6a-lo.

PREGUIÇA E FRAQUEZA
VANADIOL

�JOÇAS DESA�aM,\f)ÁS!
HmfENS gEM ENERGIA,

... Xào {> sua culpa!
É a fraqueza que o deixa cansado, pU1<Jo,
("0111 moleza no corpo c olhos sem brilho,

A fraqueza atrasa ti vida porque rouba

as Fôrças para o trabalho,

'V.ANADIOL
aumenta os glóbulos sanguíneos e VITALIZA o sangue cu

Iruqnccido. ]i; de gosto delicioso e pode ser usado r.11' t(l(':!�<;

as idades

Eecrit6rio e Reaidlncia
Rua TiI·adente. .2.

�ONE •• U68

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

FRAQUEZAS EM GERAL

'C

� ........

tl
I� /

-.�\
; -�

pt/IISrtlíflltILl1S�I(FRE#lES·
,Pdrtlab/$'II/(//Í:>@!e?r@ks .

De acordo com os imperativos da
razôo, da ciência e do bom senso: �:>

N.o 1: Regras abundantes, pro
longadas, repetidos, lJemorrogios.. .

e suas consequências.
N.o '2: Faito de regras, regras
atrozadas sU5pensas, deminuidas.
e suas consequências.

VAUMI'.RT

por motivo de mudançlJ
Grande área de terreno iii cultivada

(Distante ce1'cq de seis quilometras da' capital-Bairro-Barreiros
A rea de 142 metros de frente por 1.850 de fundos: incluindo

6 casas de madeira e uma de materiaL
TRATAR:

F'lorianópolis - nesta redação ou Escritório 1. de A L. Alves
Barreiros - com o proprietário Mathias Iha.

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�LIRA TENIS CLUBE - DIA 14 -- DOMINGO -- SOIRÉE OFERECIDA A EMBAIXADA DOS TENISTAS DO BôA VISTA TENIS CLUBE, DE JOIN
VILK INÍCIO ÁS 9 HORAS. - DIA 21 - DOMINGO - COCKTAIL - DANÇANTE - INÍCIO DAS 9,30 ÁS 13 HORAS. -- DIA 27 -- SABADO -
GRANDE SOIRÉE - HOMENAGEM AO E.xERCITO NACIONAL PELO ENCERRAMENTO DA SEMANA DE CAXIAS - PROMOVIDA PELO ruas
'l'óRIO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONôMICAS - HAVERÁ CONCURSO DE ORNAl\'lENTAÇÃO DE MESAS.

merdal, c JlO';SO prcstigiuso corre

Jigiomido.
o anlversru-iantc (IlIP, em nossos

meios sociais � comerciais, dcsfru
,ta de merecida simpatia, por seu

,�spÍl·jto c lartvidente e pOI' seu CIl··

ração magnânimo, será alvo, nest e

aniversário, rJE' múltiplas homenn-

;gcns dos seus amigos e adrnirndo
res- Os rlP "0 Estado" se associam

: às mesmas, desejando-lhe perenes

·lelicidades.

Aumentados os preços das passagens de
ônibus entre esta capital e proximidades

.\.'\lVEH.S_\.H10�: II:nLre nós, () nosso prezado amigo
Sr. Vasco Gondin. .JOSt· Peneira. operoso fiscal cio

Oeo1'1'c, nesta data, o ani\"'l'súrio Trabalho, excrccudo li chefia da ?a.
"yatalício do 110S�0 d1�ljnto 1'0111 er- Zona de Fiscalização naquele Mn
ràneo, s r. Vasco dr Oliveira Gun- rric ip io do Valo do l taju í.
dín, concci l uudn rcproseutaní.e t'O- O distinto visitante {cm sido Iar-

Na íntegra, as portarias sob numeTOS 24 e 25, da CEP, a

meiTa f ixa preços e a sequtuia condiciona qualquer
aumento à apresentação de bolanço,

PORTARIA �. 24 DE 9- DE AGOSTO DE 1949
O PHESIDENTE DA coxnssxo ESTADlJAL DE PREÇOS

pri-

CINEMASVida Bocial

J)epnlb.do Ioão Jus/: Caural

A eJ'1'n1ól'irJe di' hoje consigna o

.1lllÍvel's:írio natalício do ítusf.r»

depulado João .JosP de Sousa Ca

bral Iirlr-r da hnnrurla udcnista . 11'1,

'As,;�ml)""ia I ,eg-i<;!a!i\a do EMadu.!
O distint.o nntalil:ianle também é

!t·d\.ogario e catcdrátlco de Direito

P d- -.Adminü;trativo llU Faculdade de Di- e lU aSI o
reií o, onde d estruta de justo cnn- i r

·

coito. Dada a sua posição destacada Ina urquI8
· no Partido P .em virtude do manda- J Angorá, 9 (U. P.) - Um ro-

to que exerce. ao an iversarintr-, I mandante de exército soviético
.corn cerl eza, estão reservadas e x-. manifestou que vinha fugindo
pross ivas homenagens em o dia de II do "terror comunista", ao ser

.

.

t Biguaçu até Igreja - Cr$ 1,50.hoie, de júbilo para os seus nume- recebido na fronteira urco-
.

á' t d ",. Biguaçu até Serraria - Cr!"\ �,30rasos amigos e cor re liglon nos, russa por agen es o eserviço
de Inteligência. Informações Biguaçu até final -- Cr$ 3,50

;)1'11. Otília Hiinieuumn dêsse serviço dizem que o co- Estreito até ° Canto - CrS 0,70.
I

Bonderí Estreito alé \-Iatadouro - Cr[i; O,6óOcorrc.. nesta daI a, o ani vC'r"á.l'i,o I· mandante Nicolai
.

on eno,.vI 01I· T d s Palhoça até Capoelras - CrS 1,20.naíalicio da exmn. sra- ( . 1 Ia , fugiu para a urqUla, epol
Hüntemauu, muito relaclonada na I de ter cometido o que na Rus- f'illhoça até São José - Cr� 2�20

d " '" Palhoça alé �Ial'()irn - CrS 2,50UOf'sa sociedade, unde conl.a COmi' sia s.e consi era e�mo cnme)
�m1 \asl.o eíJ'culo de amizades. .por:ém não detern::lJnaram a �a- Palhoça até fiual - Cr.� 3,50
Aos muitos cumprimenlos qlW a, tureza da sua açao. Bondenov Sãu José até Capoeiras -- CrB 1,20

.

.

, .

1 d f ��. Sa-r) J(lSe' ',Ité 1'1nal - Cr:" 2,20 EI,eita a nova diretoria pa'ra O
· di"tinLa senhora t'pcpherá, hoje,

.

pediu as sentme as a r�ml>1:'l� q

I'
.

d d 13 8 49 J? 8 50. .

lh d oteçao co Caj-JOel'l'aS ai,', filiai -- (}r8 1,20 peno o,. ,�, -.-. a." u- -

•• ;pelo feliz ('yenlo, .]Uutamos, respel-, ra que. e essempr. � ,

I
Do sr. AlIstou J:i'er1'elIu, dlgu!).

'f
.

d • Imedl'atamente Santo Amaro alé Ari!'ill - Cr$ 4,00, tosarnentc, 9� nossos, ! mo re ugIa o: ,. "eel'l'túio da União Beneficente

I foi pôsto sob vigilancia e trazi- Santo Amaro ate Neca Vicente' - CrS 5,00 clus Chuurfers de Santa Catarina,
F I·ell lZn(I" 11I)J·n. do a Angora' para seI' interro- Santo Amaro até final - CrS (i,oo I J ,) •I � . /, �.'''' , " rrce )(,llIO� p agrauecpmos a segUI n-

- (1 S1'. Sidnei Morilz, ftll1cio- I gado. Bonderiov declarou: "Fu- Sanlo Amaro até pf)�'() Fundo - (:r� S,oo 1(' cfllllunicaç,iío:
'llál'io do i"abinf'te dr ldentifie3(;ão l gi do terror comunista que 80- Santo -,,\maro alé. Agllas �tol'nas - Cr!:' 9,00 "Te[)ho a honra de cOlllllnicar a
,e M!�dico Legai,. e destrrcaflo ele-! frem todos os qu� se encon- Santo Amaro até CaldHs - Cr!5 10,00 Y. 8. (Im' foi e'.ei'la a. nova Diretor'ia
mento no� meios cinegéticas.. I tram contra o regIme de Sta-., Art. 2° .- Tôdas as li nhas ficam obrigadas ao fornt'cime'D;o de

erlH' lJfl dI' dirigir os destinos desta
- I) sr. "HuI "\.morim, cOllceILna-. lin". "passes esc(j.1ares", ('{ml pelo Hlenos 2;') taliks. com dClicont�) de. 2;)('"._ 'Assol'iariio durante o periodo de 1.3

· 'do comel'cianl e em Bigllaçú. Art. 3° - Os preços l'('ajm,tados peja presente Fortana VIgorara,) I <In Ag'''sto rle HH9 a :13 de Ag'ôsl,o
- ri sra. d, .Tudite Bayer, t,spôsa UM PILOTO FOGE DA RUMA� a titulo precário, alt' que se realisc a ,coJ1cUl'rt'ncia a ser aberta pela 1 dI' HI50 que fiellu a,ssim constitui-

do sr, Oscar Bayer. NIA," COM. S:EU AVIÃO Prefeitura :Municipal. I ria: .

- a sea, d. Vír'gínia Reis e Sil-
Estambul, 8 (United) �Um' Art. 4° As tabelas uas linhas ,tle longo perCl1rso porlerão so' I . Pl:(.'siclente, Julio Cesarino �Ia Ro-

va, 8spÔ"sâ! do �l'. Uasliarino n,'i� e
avião rumeno, tipo Junker 52, aprovadas sem audiência uesla (�omiss�o, C{.lI:sitlerando-se para' isto 1;;(1 (reeleito)'.

SiIYa, funcionário municipal. c6nduzido por Dimitrie Seven, !i'ilhas de longo percurso as demaIS .de �O qmlometro.s. I Yice�PrrsidC'ni.e, Marcos Nunes
- a sra. \'\a, �)ol'\'alina Lígoeki, aten;issou' no': aeródromo de Art. 5° - A ex.ecução e fiscahzaçao do cUlllprllnento (testa

por-I Vieil'a I reeleito).
- genilora. rIo sr. 'J'e()doro LigtX'f;;:i. gado. Boncieriov- declarou;

.

"Fu t<lria ficam a cargo da Inspetoria de Veiculos t' Transito Publico.. _ 1 ° Seer('tú 1'10, Joaquim Ribeiro
- Emico, Jillw 1,10 sr,·, FrHnci�é()

loto, que erá o unico a, bord? Art .60 � F:sta Portaria entra em vigor na data de sua puhllca- : Borges íl'epleito).
de Paula e Sousa; h-áhil .tipógrafo. do avião. pediu pari:t ser adml- i;l'\o, ficando re\'ogadas. �s disposições rlU, conl:'úrio.. I �o St'el·t'tár�n. Ari�ton Fer:éira.- a mcnina 'E'oá. filhinha do SI',

do cenn "refugiado". . .
. LEOBER10 LEAL - Pres1flente 1 10 'J'psünrelro, Joao Cluudmo da

,4jap. Conceição Nunes PTatt p, de
nu�a (I'eeleito).

·sua espú;;a d. Heloisa-Maria Rego �...........J'�..........-........-o.....-�. ...,.;.·. PORTAIUA N, 25 DE \) DE AGOSTO DE 1949
1 20 Trsoul'eiro, Antero Aguiar.

C a... venda' o P·!·nsl·f.lent". (la ",01111·S'.S'IO F:stadual de Pre"os de Santa Catarill<l,!Miranda. asa. ,. L \, , - -

•

.. Delegado Gpral, Antônio Vieira
- a srla, Maria fie Lounles PluH.

'1 no uso de suas atribuições e,
.

MI__'Vpude-se lima, [tida· rll' Li,J() OS, II! ae 1a .. o_
filha do S\lb-Il'n· AnLenor Plutt e de

00 Considerando Q que foi deliher}atlo em r(,lIniâo tIl' 2"1 de iun 10 . e
I 1 I) R f I C I'medindo 6.50m de frp:lJte por 11. i A( \'oga( n .. r. a ae t'uz ,llna'

·

cS'Ha f'Sl)ôsa d. Olga Prazeres PlaLt. .

I' lU49, .

COY�."'.,I' ,I']. O FISCAL: Andr6 \fe-m, ril' rllDrlos, com as seguníies (1- ,,� r, _::t
- " sra. d. Ii:lsa S11\'a (lomide, .

1 R E S () L V E :
I \. t'd M' d" S'l - 'le1- .

"isi,'cs: 1 área, 1 sala de visüa, . o,. 1:IS] os al'lano '" ,] \a," .,�

dig:na rspôsa üo sr. Jrajtl Gomlde, l
.

I f"
.

I\rt 1° - O estudo de quaisquer so!ieitações de firmas, indlvi-
lj"lia-1es BraD'a, Darcy Xavier, Josét'o!.Ínha f' \\., L:. COllS l'lHl a em lllS ..

. ,u"
·df'stacadu I'omerciüüo.

j '\f ""(' J 9'[') Localidade no l<:s· duais ou coletivas, relativas a preços, fica condicionado ii. préVia a:Jre- Cal'do�o da Costa, JDão Fl'anelsco[(' ,I] ) u· . _.

t
-

I t"r c "€ Pcrdas" rnh
I . "1

"

., .' nt \nio :V[alos .'\I'ea,: ,sentação ue balanço e demons raçao la epn a .u 1'0" '

,
�.

-

GOll.l'alves.'elO,::tI.IIU.'\ t. ,

•.••. 1:' 1'" "

-

10"":
'

II. f)l1, 11)('[11 próximu, porlallto, do tivos ao ultnno exerC1CIO fJl1do, e que alem am <IS C1SP()Slç�)eS . e",.G,l; ,;- j.\pl'ovcHo a oporüwirlarlc par'a

.' . .'J '\1'1 .10 - r�sla Porlaria entra em \'JgOI' na dala de SUei JJUiJhc.a�ao, allre"entar a V, S. os protestos del)'lll!U cle flU! .l\lS. - . - , , .' ,_
.. : ,.

Os illLerrssado� podel'iílJ diriglr- licando j,pyogaclas :\S dlsf!O:ílçnCS em COJ!l·r'UlO.
, ).

alta ('�lima I' leal eonsidel'aç:iío da
: .

l' .. 1 "l'\l·J·�.t]·(.lee Bol'- LEOBEHTO Ll�AL - I resIdcnte Uniiío HI)llel'ieenl.e dus CiHlufl'eursse n I'rSl1 I'llma l o .� . -" �

li'�;.);��;.()I:�gllaf:ú, 11m'Cl lllelhores in-

CLUBE DOZt:J DR AGOSTO d� ������: .I.�l��'i.n.a:'�.
_\ ,,;nda f\ molÍYada 11elo faLo de

.

.

.

li Ai
, . .

_ .

I) pruprid,írio esl ar há ano� resi- A Diretoria do Clube Doze de Agôsto tem o prazer de cOIly!dt:r
diiHln ('n! Olltrn cidadp tio Estado.

seus associarlos e exmas, famílias para o haile de gaja em comelll()1·,t:;âo
.\ casa cm <1[11'1;,:(\ SI' crll'Olltl'a dc-

ao 770 ani\'ersflrio ele fundação e que farú reali:::ar em a noite de sá

hado 13 do corrente com início às 22 horas.

(';0ll10 nos anos a�ll'riorcs não haverá resrrvas de mesas a. llã0 ser

1 ara reprl'scnt�çã() ue c"Tubos e autoridades cspeclahl1Cll�e. cOl�v�da(!as.
Arnaldo Dutra -- SecretarIO CC! aI

gamente cumprimentado pe'.os seus

nurnerosns am igos dcst a capi! al
qLH' 1118 I t'm a ugurudu votos de fe
liz I'stada nesta cidade.

SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições e,
Considerando os pedidos de aumento de preços efetuados pelas

cmprêsas concessionárias de transporte coletivo que servem � FIo ..

rianópolis e proximidades,
Considerando o que ficou re501 vida em

9-5.49, 5-8-49 e 9-S-49,

DE primeira vez o cinema apresenta
um tema tão palpitante!
Mãos assassinas _ .. M(10s :--J'i;.:pa

das pelo ódio ... Mãos que matam

pelo prazer de matar!
sessões de 22-3-·19, �!)-4-·19, RANCOR

Si: nu i tancameute

RTTZ, {IS 5 e 7,30 horas
ODEON_ Ús 7,45 horas
HOXY. ás 8· horas
Lrn f'i lmr- que realmente prr-v'sa

ser vislo!
Ousado ... Audacioso ... Pela

Art. 1° -- São estabelecidos os seguintes preços máximos admis

sivcis de passagcir'os nas seguintes linhas de transporte coletivo que
servem à cidade de Florianópolis e região circundante:

LINHA SECçõES PREÇOS
Circular (a) Cr$ 0,60
Circular (b) - Cr$ 0,60
Agronômica - Cr$ 0,70
Tr.í ndade alé Penitcnciúr ia - Cr$ 1,00
Trindade até final - Cr!$ 1,20
Itacorobí até Cemitério - Cl'� 1,20
Itacorobi até final - Cr$ 1,50
Saco Grande até três pontes - Cr� 1,20
Saco Grande até final - Cr$ 1,50
Saco dos Limões até o Grupo "Getulio Vargus '

Saco. dos Limões até Iinal - CrS 0.90
Costeira até ti entrada do Pantanal -- Cr::; 1,00

Cr$ 0,70

COj\'l: Robert Young Robert
Mitchum - Robert Ryan - Glo.
ria Grahame
No programa: 1) Noticias da Se ..

mana. Nacional. 2) Atualidades
Warncr Pathé. Jornal
Preços: nrrz Cr$ 5,00 e ;},�o,

ODEOX Cr8 5,00 e 3,20 e PDXY
Cr!ll 4,20 c 3,20
Higoi-osamentn proibido até 18

anos.

HESOLVE

Costeira até fhúil - Cr$ 1,50
Coqueiros até Capela - Cr$ 1,00
Coqueiros até final (Itaguaçu) - Cr!\; 1,20
Biguaçu até Clube ele Barreiros - Cr$ 1.20

IMPERIAL, hoje ás 7,30 horas
Programa Colosso

1°) Um adórávcl filme slntótlcn:
. ESTRELA LUMINOSA

2° Uma verdadeira tempestade
de riso

NASCIDOS 'PARA MACAQLEAlt
COM: Os :'l Patetas

:1°) um "westcrn"
MASCARA DO TEImOu.

COM: Charles Starrctt

,

No programa: À' March« I!:1 Ví
da' - Nacional

.......... '. � ;'-..
"

União Beneficente
dos ,Chauffenrs

Cone(;!'1 os;
Reali:l:a-se, hoje, à� 2(),:3 O li oras,

CONTRATO DE CASAMENTO
Ajustou nupcias com a pren

{lada senhorinha Ivana Müller,
fino ornamento da sociedade
local. o sr. CarlOS Gutler, fun

cionário do Ministério da Ma

rinha.

'{w Lira 'j'1'l1is (;11111c, Il111 eO!l(',\rlo

-do I'estr'jndn gnilalTista \lbol' '\ra

TI1E'nrla, soh l) put]'orlllio do l\()rar�'
{;Ill1,!: df'sta e:1[1i(:11. em 11')]11(']1:'1- .& nneiio'A!
grm hs .'(']1llOl'a" P �l'lliJ(lril<lS I[\IL' �

A tradicional festa do dia J;, de
COl1elllÍl'arn, l!O dia 6 (lo C()i'J'f'll[e

d • 1- -,""�_��II!!._�>CC��". uroO.Ci;aU!ON'llll" "

I'
. aL.,·ôsto na linda Gruta e ",ngf' ma ....�---"_.

... _ _ ().e l·ntc'reç.. sarl()s 11e\'c111 diri_,,,1;'-�emi'>s. () Curso de t:lI ,lnana ( (l ;-.el'�C, "

p
-

"_,,

llú ],OllCO l'('aliz�ld(). ';01, a (,(_lll'IJPtt ll- ha de realizar-se neste :':0 eOI:l e�- a l' t l C 1 P a ç a o ú Secção de Fomento AgrÍl:ü!'l si�
tc dil (:�o do ],rd['. "\\,"n11 pecial brilho em benefICIO �a "o,a I

. '.T SILVA E SENHORA tuatla a Rua Visconde de Um'"
("'sa p'lro'�uial em conslruc:·o. I ZEDAR PERI<E.'-TO DA �

f' I) t nO ;-,.,L, , '1 -

i . t.· nto de seu

1-'
r� () v

Conota de suculento (·h'l1'ra,.;�o,! participaU1 aos am-gos e paren es, o n,�S�lm� t·_" Pn' () .. _ ..... Cr'\ 400
e OU-!1110 AT.. ,'1'1_NI:O OCC'rrido D.a Casa de Saude Sao ....,ebas !aO , em ç, p.lr quilo

'".. ·lin .... '�. cafezinho com cuca -� Prl'l) pl'r c"i � (30 ks) Cr'i 1'>:) II

I ;�. Furl)l"f"zD.S aOTur1::.,,·eis. f dp 2S·OstO.

BATAT�8-SEr4ENTE
A secção ele FOlienlo ,\!.p·�.:'(lla

comunica ::lOS sn1's. Agri�ll[�()res
quc acaba dc receber (i() toncl:11ias
de batata-semente, de prin.; h'a
qualidade, importadas da ]l('l;1II

do.

Pr

y 1.\.J \:\Tl':�:
0/' . ./OSI' r"l'f'cirl/
1t nll_ (1\.' "L,lIlILP 1(\ ':, (' � t I
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o Sesc e sua obra de assistência

4 OBSTADO - Ou·l·n·'. felr. tI a•• gosto •• ,g.9

l-
i
J

Eis alguns no,es característicos:
• Aueftto "mplo e "'ado como urna poltron.
• Ven,il.�ão g,.duóve-' .,a cQn'or'úvc' cabine

• Vitibili4lod. fitei' e COf"f.'. ce t04.0. o. ladoa

• "'refiio ele novo tipo 'tu. torno STUDEaAXER
o (a�inh.'. mah f.cit 4. ctirisir d� .,.u"llo

• Fá,iI oc."o ..

.

tolllo. o. ;"",,,,..,,tOI •

.,_".. vít.b tio •• 'Of'

• No...""'-Sa. ti. ehcutis p..... ".""."";0
"'••i....Se não pode escolher boas

estradas. escolha um cami
nhão STUDEBAKER e faça
de sua viagem um passeio!

(,"�sj$liftcia Téniu,e" Peças lIA !o·do·o Biasil

Ar1'O COMERCIO LTDA
.1.0-'\.0 PINTO, 3t> - C. P, 439
Th:LJWRAMAS: AUTOCOJ.\IÊRGIO

:FLORIA....�(lPOLIS

••

ESCTEveu: Acy. CabTCLl Teive

Não é fácil, hoje em dia, da.las
ás dificuldades da própria vi:!.!,
conseguir o auxi lio Indispensúvc , ,\

manutenção da saúde do cnrpo. ,J ;',
temos observado, por exemplo, eJUC
a tuberculose encontra sua IWli.t:!'

propagação nos or-ganismos sub"
alimentados de gente que d�,!,'pro
vicia de quaisquer recursos, cun.,

titue uma família numerosa c �H: r

conseguinte, fatalmente condc.rada
á obtenção da terrivel doença ..\üo
consl itue mais novidade para nino

guem a extrema miséria de q:��' (s

tão possuídas milhares de fa'l'J!:a�
brasileiras. - Seja no Cc.uá, lia

Capital Federal ou em Santa CnLl-

como a Caridade. Aqui, em nessa

capital, cresce dia a dia, o número
til' amparados pelos benefícios do

SESC, todos de real importa '!,�la.

Convém entretanto, que ressalte
mos o "Amparo ii Tuberculose", Já
que neste selo!' o Brasil enfrenta
unia situação verdadeiramente an

gustiosa e até deprimente.
O professor Flávio Ferrari, dire

tor dessa organização, em Santa

Catarina, vem se revelando como

"O Médico Amigo", nos casos de

"peste branca". A erigem :1é,;de

editorial surgiu, aliás, de um con

tato do seu autor COlll a clirc::�io
do Serviço Social do Comércio As

r ína, o problema mais 'angus! ',)st.> providencias tomadas foram ;me_
é ° ria Assistência Social, o 11[' lWj- diatas e de ocôrdo C0111 a urgê:J;..ia
teção à infância e (lo aux i l io à do caso, Inlclalmcnte Ioi o exame

Maternidade. médico gratuito, prcccdído rio exa-

Parle-se dizer, mesmo, que essa me de Raio X, no Hospital de Ca
assixtência é uma espécie 'Ie carl- ridade. No mesmo dia, a receita do
duele que (I individuo recebe mui- médico foi manipulada c o tL�!llte'

Itas
vezes com lágrimas nos olhos. jú sentia os primeiros cuidados

� "E, a Caridade, como dizi:1 (;)C- médicos. Depois, foi o exame de

I ho Neto, - é como a Cordclin do médico tísiologista, feito na ;.)ro�

a poeta: niio fala. Olha e seu olhar pr ia residência do associado. Saf
,l' o esplendor; chora, e as sua., Iú' giram, afinal, as injeções do "Strep
I grimas são como orvalho: <;nrri e tomicina" e outros mcdicameu+os
lo SOPl'isQ é toda a sua eJootlem:ja, auxiliares. Não faltou tambem. o

1<'0 seu gesto maior é a i)('u\,:lo. auxilio mo ra) e financeiro A faj�1í-
Pu .. a chama r os aflitos abre os lia do doente. Em todos esses pas-

I braços tornando-se em uma
.

cruz sos, o trabalho do Prof. Flávio For
viva. e, quando os 'fecha, transf'or- rarí foi digno dos maiores ('loL'Íl's,
ma-se em abrigo. O seu bci]o rcrli, sem qualquer espirito de b'1jul(l4
Inc. De pé é a vigi lla ajocl'ruda é ção .

• a Prece". "A vcrrladei ra caridede {: Após um trabalho destes. quem

rmpalpá vel como a luz (' invis ivcl não teceria elogios a qualquer (tr

como () perfume: dú o calor e 'o ganlzação ?

arómn, mas não se deixa t';OJI', ]� no momento presente nue a

nem ver, Ela é o pão." família brasileira precisa ele üJlta

Em meio li toda essa situ :lç:ão assistência social" que não se.i'.' mé-I

desespcrador a, eis que surgr, co- ra fantasia e sim uma gralld(' rea-
InO milagre de Deus, o Serviço So, Iidade a serviço da saúde de U:l'f

dai do Comércio (SESC), orcuni- povo que deve ser forte �lf'2'rc f'

zaçâo nacional que visa mlnornr, sadio,
de uma grande legião de pal rir-iux, Assim, é o Serviço Soda! dr! G()-
essas ri if'iculdades oriu ndas da C\,,'- mércio:

(ação da própria natureza. O !)p·;c, "Um pedaço de pão, 11m f'arrauo
podemos afirmar é a "Cordclia do de linho, um frasco de remédro,
Poeta", não faz pr-opauand-i. -".u- uma palavra meiga, uma gô1::l de
xil!s e o seu auxilio é grandioso leite c um grande coração".

Tronsportes Colenvos
SRS. PASSAGEIRQS

PARA
I'l'AJAt - JOINVILE e CURITIBA

Os novQS MICRO-ONIDUS do Rápido Sul-Brasileiro ofe-
recem o máximo em '

CONFORTO E PONTUALIDADE
Carros para 14 passageiros - Poltronas incllviduais Pulman

H O R A R lOS:
Carro direto 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· I
guinte ás 6 horas. I

Mantemos trafego mutuo a São Paulo e Londrina, ven· I
dendo'se passagens. l

Aceitam-se despacho de encomendas.
Agencia: Rua Deodoro, esquina da Tenente Silveira nO 2.9

CONCURSO
Acha-se nberta nesta SncUl'sal insCI'i�'ão pal'a concurso de PRATI·

CANTE, devendo o:> candidatos exibirem no ato documentos que p;'o
vem I er mais de 18 ano� de idadt, e menos de 30 e estarem ql1ites com
,o serviço mililar· O:;; demais documentos, serão apr(,scl1Laclo� pelo::; can
·didatos uma vez aprovados e atlmiLido�, no quadro de funcionários.

A inscrição encerrar-se-á no dia 15 do corrente, impl'Ptcri"clmen
te. Constam do conc.lIl'Su as seguintes disciplinas: Port.nf�Ll(\�, Aritmé
'tica, Contabilidade, nj�lúJ'ia do Brasil. e Geogl'afia (l:onlIec.imenios ge
l'[fis,

.Inol'Íanópo',is, ;) de }\g'o�t() de 1919.
BAi'lCü l\ACIO.\' \L DO COME.RCT:\ SA.

(remO BOT'!' - (Gerrn/e)
\LDO DE AL.\mTD.\ - ,Contador)

Campanh,a do AQi.�salho
Mais uma vez se revela a generosidade do povo de nossa

terra: a "Campanha do agasalho", iniciativa da Congregacão
Mariana, vem encontrando o mais franco apoio de nossas 'fa
milias, Os sectores visitados, assim nô-lo demonstram: c·::m

"'ibuição altamente generosa, quer em dinheiro, quer em roupa
de inverno,

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

CATALOGO DE MOEDAS DO
BRASIL

Já se encontra a venda com
todos os preços de moedas dt
OurÇl, Prata, NiqueI e Bronze.
Preço 2U,oo em todas as ltvra·

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

1látdd(J. ai�
par.CJ DORES REUMáTIcas.
CONTU-SOES, LUMBAGO.

lO.ftCEDURIS!
'";" . �

; )
lL\ I�] .1

I
�,'L.j,

EXPRESSO BRUSQUENSE
«) E

VECCHI & elA. LTA.
. Unha Btumefl3lJ à Fiorian·õp-oli·s e V4ce

Vh Bru�que
Versa

HORARIO
Par1ídas de Blumenau: Segundas ás 7 - Sàlp dos às 1ft horas

Partidas de Florianópolis: SegUn13s às 1-Sexias às 17 horas.
j\ os Sá!lados, as '1 e l6 horas·

AGÊ.N�IA EM Fi.!)!U \NÓPOI.IS
Rua ConselheiTO Majra n. 35 -- Fone 1565

AGÉNC!A EM BLUMENAU
Eua 15 de Novembro. -- (Hotel Sua José) Fone 1283

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

Se ricos quereis ficar
De modo facíl elefl'al
Fazei hoje uma inscrkão
o Credito Mutuo Precha
.. . .. .. � .

() VAIJE 1)0 ITb.1��
PMelllJ'leIf' ti.1ll A êlllltJ>?

LIVRARIA 45.�
ROO

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

QUALIDADE
---- .. --�_.. _.-- .. - .-- -_ .. _."
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11iu Corrr-ia Pinto - organizou e guiada, sem rlúv idu, pelo seu gran

.diiigiu fi handt-ha que em 1700 foi de amor ao coudot ieri mas sem

1\1I1rtar um povoado para fazer í.es- rlúv ida pelo amor ao ideal lillJerlá

l,f! às Missões Castelhanas I' f'urt if'i- rio qu« agitavu a hunrlciru dos f'ar

car li Rio Pelotas em tel'rilúl.'io ca- rapes, de�fraldada pur Bento Gon

J:arinensp, na paragem .Ienoruinuda calves p David Canuhar-ro - pelo

Laíe-, urule e}lPgOlt a '22 dr' IlUVPn1- ;mlll' à cuu sa jlela uual .\nila valo

'bJ'() de t7(j(j. Jornada heróica da rosamente havia Sr' bulido no com

'ilJandeiJ'u de Correia Pinto, rompeu- halc naval da Laguna.
«lo a matar-ia hravn, pelo sertão em- Aí. a formosa e encuntadora Ani

-nasüdo. pr-lo dorso das montanhas, ta baif\l'U-Se ao lado cio gW'l'l'ilbeil'o
vadiando dos caurlalnsos ao rugillo Garilw'{fi, que comnudava li cxpe

,das águas que no ser tào silencioso (lil,'ão maríí.ima )1[1 tornada da La

,e ignoto confundia-se com (I rugi- guna ourle f'TU :1D o� Jal'rapo� pro

<110 da" l'eras. Ao lado dr l;oI'rela clalllaram a Hepúlllil'a .lul ia nú-

IJinlo, c()nd"zin'io uma imagem de ,'eneidtls pelas rorras
í

mpo r ial is

Nossa Senhoril dlls Prazeres. seguia [a� ao mando do Lnpifitu do ,\Ial' e

-sua esposa, a valorosa compunhr-irn Guerra Fl'cdl'l'Íl:1) :\1ariath, glJUI'

"1lUlllis(a que nunca desanimava U, dada, ('nf.retan1o, fleoll a tradi(;ão

Mal'ia Anlonia de Jesus, l'kasIl do llpl'o.i:mlO dessa lllltllwl', S]l1lrta

Gel'Ron, sem dúvida, �{1 agora lli�-Illa que fui Anila, (JU:llH]O.;1 bOl',do
,torjado\' e escritol' Cltando obras' (lu Hio 'Pm·t!o _- 11]0 dos ti','s nU\'JOS

dos il'1\\ãos BoHpux, de Santa C:1.- de (jal'lbflldi l'üill ,\nitl sôhl'l' unI

tarina - do almiJ'untp, Hpurique monta0 dl' cad;nerf'� - rf'J'iL!::l I.:.a

Boilellx, diz que ap(),; lransl'eril'-se ril,alcli acuditHI jltlganc!o-a \llorla

fie Lajes para Tnba6ill (' Lagllna! _ \-iu-a, logo, de pp. sl11'l'idl'll!e lf'o

J3então da ,�i�va ral��ia u .lagt'ano! nillu,TllPnle lira, fi relurnandl' ao

llcnl.1io. rlelxanr!o ·Yll.l\ a 1), 'Jlun:1 r eombate,

.J\ntoni� de �eslls com ilua!' {l\Oei-! Ap{IS, (3al'i,haldi il�eeIldianll() Sl'll�

,nhas para CI'lílr e casar '�ann('hl e i na\'ií_'�. com a Itrl'Ollla p ,,('IIS co

. Ana Maria, conhecida na íntirnida- I Illandados Reguiu p,lI':1 a Serra,

,dI) pf'lo nome de AninhaR do Bel1-1 Foj por pste tempo. que elte�O\l it

tão. "iJa de Lajes 8111 Hn\-l, Garillaldi ('

Aninhas, 81'. Presidente·, {> "Ili-; as forças de Teixeil'[l l\lIlles ai pl'O- hana I' .Josc" Ital'ibaldi. "Ve-ftoi" da

''La Hiheiro \lo .Jesus {,al'illaldi -- i clamando a HeplllJ'.ieH. j,í, elltãO) \'it(lI'ia dns irnpcr'inJislas em .\la

famosa em estátuas e)]1 Roma. em: dl'�fraldada a l)ao(\c'ira da "Igllal- l'omlllls \'o!tal1l ao [{iu <_:rande os

ltavena, em BeJo Horizonte e 1:"10-' dadr, da LiheJ'Cla>lc I! da I:lulllanida- Fal'!'a[Ju�! ,\ inlt'f'pida (, glorios'a ('al1�a da Ilnificu,;ilo .ilal,iul1a, ]I;

�'Í!1l16polis, ' lie":' Anila ae('D11Jnn 1m (,;I ri ba ld i (' toma eSS<l l'alaJ'il1('nse e bra�ilf'il'a. filha

,11ecol'dando a terra dos pais ele .\nita Garibalrli tem lJOjf' sua parte, 1'\Ii 1üd;ls as refregas e ('<1\11- do 1))('11 I':slmlo pl)ude ,.;pr cognomi-

Anila _ Lajes que é terra nat.al do memória perpdnada I�Ul helo mo- bate", nunca dp.les I'llgindo. tl'ans- nada "a hel'oina d(\� dois Muudol\"

{'stadi.sta l\'erêu Ramos, atua! vire- I\llllH'nlu em I{unu estátua plllHtn 1Il0nhIl)ItH�, vadpant!u I'ios Cll!1l0 Tel'f>sa Crislina, filha do Hei

lJl.'e�idellte da Repúhlica, diz o es· equestl'p, notando-se "In volta o cauda 1IlS()� ii n;1 do, ])I'I1Cll'anllo pe

cl'itUI' citado que o tropeiro
I
Bpn- jal'rJim Ll'o]lic.al !'l'col'dando o BI'a- IM n(1I'('�las cmhast idas, na eSl'lll'i

ião era um inquieto e agigantado, sil e ('!ll Havena, cW Be',!_) HOl'izon- dií.o ·da lllfda. lileSlrtO 1-'111 lloiles

: ginete d08 arredores de rjaje�. \' te f' Santa Catarina, h!1111'Jeslllllsas e agol'a ..ift nl'sia al-

Não há muitos anos, Br. Pl'esi-. :'ia localiLlade dt' 1\lo1'\'inl1os, on- tm'a, de\·!) dizer "11l esl,Hlo dr' !l-ra-

,.dente. l'eceLt�amos em )l(lSS" Casa' tl'oru 11unícípio de Tul111rão, em ,;�O I vider. I r<1z:('lldo no, \'cnl�e (), fil�\o Y"lel1 tim Vahm te psere\ en ]'('-

modesta !li' mterlOl' - lena dus ,de agi\::do de 18'.'1 nasceu _\.mlal l"romogc·mlo que 1(1[ (h'jl(l]S I) llllre- ('('lll('nwlIle to :br'ilhanlemnet(' a his

])aÍs de Anita, a visita dellma nela. dOllde passoll a hal)itar com 8PI1,. !lido {)rllf'ral r.tclloti (';Hri:lla�di! tcíl'ia .II' c\uiLn - "uma llisiória de

,.de Anita, filha do (,enHal Riecioti,: pai::; nm local pl'óxiJno :1 enseada da j)ep(li� veio a P�IZ e (:'a�'il:jaldj j,á UII)I)I' l' de Jlltasl de hl'l'OP'; vl'nla-

se niío nos trai a memória, .. inda! Laguna. :;� f'neO'Jltra ctn 1ioIlLp\'ldeu, llenll- Ót\ÍI'US atl'(\ \'('S do!' qUfli,.; o Brasil e

I . ! '"
�

de Hnma lJal'a \'isil:Jl' na Regíi'ío i Os fal'l'aptls em glU!l'l'a eom o I111-, Lia tO,la a p:;jleranç,u ":l �4)n�el'va\:,a(J a Há',;a SI' aDiaram, na aureola do

.,�ert'ana, os ]uga1'cs onde ii margNYI I JIPl'io desde 1835, da Rcpúb!iea ut' Pll'al.lfllJn - ao la- müSTn0 ideal".
i

' - Encarrega-se, mediante eomtssAo,

"do Rio l\!al'omüas e do Pelota� I ra· i Os navios de (ial'ibaldi qllP e"ta- do (]f, pai riot[l!? integram () a :t\a(:ao
Dois ilnstl'es oriciais LIas nossa,s compra e venda de !móveis,

'varam-se ,-;angl'cnlos cumhates en-: ,'um ao serdeo tios ideais reyolu- que se \ in. lUllcar:ada por OriiJc
cla��es armadas _ hisloriarlol'es Rua Deodoro 85.

t]',., a� t'tH'l,'aS ÍlllIlel'Ía!is(us ,lo Co-: CiOllÚi'lOS do Rio Gl'ande aneora- Pl'otc�ido [leIo liran() Rosas'. llot[t\eis! _ I) General Leite de Cas

ronc1 A'.tJ\l(�nerqu(' �1l'llJ e !I� ,t'C)I:-! \Hm l\m Lagllna" (hll'ih:llili ('.onl�e- Ai cm ü"de, mal'l.:o I,LP. lHlr2 ,�\�a (r" (' () alrnil'unle Henl'iql.w Boi

ças fanollpllhas do Gorollel 'leC{8!- i ('eu aí ('Ssfl Dlelllna; ele taIl11Jf'!l1 ele JpSllS HJ)1eu'o cOllll aI sen ('.,li5U-

ra Nunes _ conhe.ci.ClO J.)el0
nome

I aiD.da Il1.o<;o.
- menina dl� 17 anos. .lJwnto C l)l') I (iarillulCli na, T�re

.

.ia dI'

de C01'ouel Oa\'Íão. l1oti:tYelnlpnte O chcfe da esqnndrêl ellamurara- S, PrallcÍS('O elD :Vlortfe\ 11.leu. COI1-

llPlas valorosas, rdiJ:nda�, dos seus
I �e lierrlidnmellle ria lX;pl'1.ll1a )J:la e fMl1l{' dOI.''lmentn d" i.rrecus(JYl·l

!allceiros e Jose (-ial'lbaldl' \ '-""111 iJ e ei-la qne ,lal Ptn dwnte autenlieidade,

COllSPg'll imos pnUío de IImeles· ;rompanha o glwl'l'illleÍl'o I amliPU1 ,.\\ ais tanlt' \nitn ('()111 SCI1S miJOS

.cenrlplüe do Coronel I'ar,ronpilha I ]Iprdidamente. diz
o h,iiltol!adol' Lll- :\Ienoti c Hirioli, (;PlIf'l'ais mais

Muniz de I\l.ol1l'a _ bravo lart'olljll- ('as Boi.teux com dedlcal;an .p C'Hl'J- larde, ramosos Cl)lll �ell 11ai, e sua

lha rios ('omha(ps (le Yaearia, La- nIIO nos 1l'aJ1S('3 mais difíecis da filba 'I'r'l'es<1 ('111 HlIl7 seguill pal'H

__guna e Marombas _ (jue (]Ierel'l'�sc slIa vida lonnelllo�a, i'íire, installlncl(1-sl' em ('.a�a dM, ,\nila (i:1J'iirlldi, famo�a llf'l'oina Durma bem a noite toda

à )1('(.a da heroina italll-lll'asileil'a O Sr, Dw'd n)'()S,� -- nl.'\() lem- pais 1[1" Sl'11 ('Sj)I\S(1. rlo� dois mundos desallcJ'ccida há Aqui está um remédio caseiro

11n'la das lemhr'aIl",'as dO'i J'fllTap(lS [11",11' ao nobre orador (\11<' mI ca li i.. Em ,! R \S na [t;í1ia a j)1)Jlulacão mn s.'culo, Curiosos depoimentos e econômico que lhe dará alívio

, _

" rápido da tosse e da lJ:onquite

_ lima banda encarnada ,., UIll 1(('- lal rio Rio (d'ande I enws lima j)1'�- r('\'ollada l'Olli J'i{ os ausll'Íncos quI' stll)l'p lima das mulheres mais ta, -asmática. proporcionando um

1)i-tllmet \)Hrn o i\luseu (Jarillaldino ('.a chamada Ual'Í'lJalcli, ,'I1('I�1 se <1 dominavam \l'l1cidus na Lomhar- lilosas da iJis(ól'Íl1, COm(1111)racÕCs sono reparador a noite tôda,
,

1
" 1)

\} r< e �rl"�lO Nada mais garantl<io rlo mun_

.cm l\oma, Dali a lwía d,\ Ilel'uÍ1la P]'gllC' UHl JT]OD1l11'lC'ntn n ('ste 11'1'<)1 dia p pro('[;llll<ldn a Rellúhli('(\ ,()- cm Homa, "av('na, "cnova
.

" lO<
do do qUe. Parrn;.nj ._ tornado

rumoU para () Rio (,1'l1llc!C', apfís yi- e Ü Slla digna ('Sl}(l�a. a lll'l'oina de Diana, ehet'iada [lO!' \lazzini e rle- l)f'l' Bra..,f] ('(,l'son, nu "O .Tol'nal, de duas ou três vêzes ao deitar -

sitar os lilg31'l's dos {�IHl1hnle.; \l() dois lJ11.mdo:,: \I\ila (:ar'ibaldi. fpudida lleroie<:JHlI'llle flor Gari"n'.. :31 flll n]('� rindo, �(,�tl' dia, kr, Pre- para combater II asma sufoe�nte
" f 'I'() e a tosse rebelde da bronquite,

rio '\Iarlllllhas e P('lola� onde, reza I O SH, UTAI';TLICl (;O;<L\. - Re- di, sitiadn pellls t'raT1ces·('·�, na hora sillel1!e, dia do jll'lTllClrO (,Cll,en"r
Compre hoje mesmo um vidro

a lJis!.6\,ül mOl'reu bl'a\'unwllte c!"'ll-. gi�II'o e01l1 êalisr:u';'(1 () :ql<lJ'te qllP ll'pmPI\(!n dI) "itio no lado cip ("Il'j- do f'al .. cirf1pnh) em Han'lHl. da he- de P.ar""'n1 !las bo:,,: f8rrná-

1 I 1 'I'
"

, I I" 1)11'11Clc'� Hill 110!1lP eias, Cunfie em Pa.,'I"""� que

t.l'() 1'11'., ll!ll (!uarll'ado - O ernllan( ::1..11" "().I·',slillli 11\11 111'11) "li )�\( lO ao mo- haldi e .. lava Anita j101'1lllf' l'OlTla T'OlnH lOS' OIS ' ',.'
.

, 1
.. t (' Ih", proporcionnrá aliv.,o seguro

te' das j'(ll'I'HS iJlll,crialisia::; t) briga- r:!eslo estudo que estoll I'<1ZI'])[]1) Sell1jll'p pal'a a 111t<1 corno l1!'l'oilla da lJaneadn dI) Estado; l' San.<I ,a-
e rápido dêss.- edorç'o asfixiante

deiro Xrniel' ela Cunhr,. 'WtO opoirll[os; S(IIH'" a Iwssua de IlJlll' eril, Ul'i;lilc!O sru eSjlô::,n com a l.aJ'illa (' solicítaçiío do :;('\1 lideI' - para respirar,

l'i('�s:t ocasiãu j;'t ell\ hal�as ou \niln G<ll'ibaldi, ("lhel':I pos!;! " pI'r'mio tf'H' ([co fu- \imos l'pqw'rcI' consle rIa ala' dos r-HI

\larelJS a nlda t.eria I\'ansl,f)�lo os l�m -15 (11' 1\1)\el11l) 'I) rl(· 18x0 ((ir Anila ((in la ('IIIJl:llld'ill a l'('!i- nossOS lral,alhos um yoto de sanda- •••••••..•........ ,"'"

Hios CanoDs e Pelutas, ollrlf' em pro('lmna-sc a l\ept'lLlil';1 flrasill'i- ;'ad:1 ela JL.gi,io - b'J'{\\,jda e rk\'Ill'U- de l' um jWI'it(l de grande homena- Encontram-se atllalmente em us,-.

lInH, <l Sll:l êbcenr1l'nte .\nila lta\'ia 1':1, 1ll:1'; Cl!l<I:lenla alli1S antes, na d;l Jll'l1 ]'c,l)l'" lJela s,'dl e pela i'u- g"111 :1 1l1{'IlH)]'W impel'ech d dr em todos os reean!os do mun lo.

I L' \11'11,'1 {;',ll:illaJI]i - a catarinrnse e centenas de milhares de Motores

al\',\\ 'ssudo n nac1" 1111'; diu.": 101'- \;',�l dt, f;ri,ll" comu ('1)1 t:ra11' I' par e Tlle' l
Illent()�Os da guerra ,I"s 1';11,':1]11)'; �l' ....nntn l,a!;ll'in;1 ,j:í Ilayi.1 Sido rm g)'<1I1(lc ,(.nip,n - gl'an(lL' (' ]1r;,silt'lr(' - a hpl'oina i.lalo-hra,d-I de popa JOHNSON, pr()p<)rci�nalld()
IH11 ii ; .l'al1c:<lI' h<1l'ilta1dJ CPI ]'I'li "1- llll[lianlada a I\"l'úlllit'n tle Pll'a- ']edil'iH]1' cund '/.\\1 \nila ai,; n'l- ieira qw' pas,.;u 1 i, histcSl'ia com o I aos seus possuidore< ano apOR ano

<1,1. {'I \"a('aríu, lill;,n: j'oi :.lO h'IJlj\ll da gl'aJld,' ill- \('na onde n 111 agl.'l's[,' <Íl:se 'llpa� ('1l,-\1101l\e ele hpl'oina dos Dois

Jllln-I
um SERViço SEGURO. Distríbu.,·

;\;l .ril'a,]" do �r:I('oI1l1',ls, SI), \ asiíl1 d�l� 1"",,;\., dI' 1-\1'\1111 (;o'lI'ul- (IO!ln fnZl \lfh do \1' "(1I1(,S de ( 'Iil'-, (los, .lEI/ii) bem.' ,l!IllitU /)('/(1, 1'(/[- r1n\"n<: r()r�.-rl'i" � Tr.ansP0rtes C.

;tln', 1'1,1' .';(",-"".' >'1 li.! ,I'<',II"''''! 'oC., .;i\' II \'III'I<ll',I(, li.: 1);1\ iii "i\l1<1-, ('ii ii I J1l \fan 11'i .. iia, f"II'('l'U H � 01,' I iJtUS' () (JI'I}I/!',' (�CUi'I'i'i ;;'}"/1(,i'io. Ramos S. A. - Joao Pinto, 9.

BSTADO- Qur.,t. !elra 11 Oe agoslo "••••t

da morte de Anilai LIRA TENIS CLUBE
na Câmara Federal A V I S O

centenário
assinalado

ugúsl.() dI' lHHI, Assim vivell esla

IH'l'oina IlI'<IsilcÍl'a, Lulo!! pela li

Iwf'tlade ria Sllfl l';'ltl'ia l' prla nobr�

'Discurso do deputado OtacHio Costa
A Diretor ia do Lira Tenis Clube novamente, leva ao conhecimen

to de seus dignos associados que proibira a entrada de pessoas, quer

cio sexo feminino ou masculino, acompanhadns de SOclOS, que não este-

jarn munidas cio respectivo ingresso, rornecído pela Secretaria do t

Clube.
Em hipótese alguma serão fornecidos conviles a pessoas residcn

tes nesta capital, e mesmo pessoas em transito que já receberam mais

de dois (2) convites para Iestas. �esse caso o sócio interessado de

verá solicitar ao Secr-etario um ingresso mensal.

Os ingressos para pessoas em tràns ito. solicitados unicamente

por sócio maior, serão fornccí dos até ás 18 horas do dia da festa.

Durante as Iesl ívidades não serão atendidos pedidos na Portaria.

E para que não haja dúvida c ahOl'l'recimentos aos srs. Associa

dos e á nirel.oria, é a presente resolução publicada em todos os [or
naís locais e fixada na portaria do Clube.

a vila de Lajes onde em 25 ele de-oco rrc um r.ircnnstànr i.;Aqui

,\Ii,;sa do (lalo, na IgTe,ja de ::\o�sa

:-:l'nllOl'a dos Prazeres.
Xa reliT'ada dormiu lima no ito

em casa rir lima-, i 1'I1J<}s soltei l'OnHS

e na manhã, [)PIa madruguda se

guia, nssust adas as
í

rrnãs (lu!' lhe

(!t'ram pousuda - pl".�)S caminhos

tr'l'nw� ao ulcauc« de í'1ül'illaldi -

zenrliro de 19'[0 havia ussist idorlig.na de nu-nr iouar. Um outru I\[)'

l\)(' igua', ocorr« na h istúria .lu mi

n ha lPITH natal. b'O\ ernuva a Ca

p itan ia de S:'u Paulo, em 17ô<l, ()

Capituf) (,cneral D, Luiz Antonio de

';;';OIlSll, :\Iorgadn dr ,\laltJells.

Fui por nrrlern (WSSf.' govcrnrulor
que o t:uIJi Ião 'Mor Itcgeute dos

,i::\el'lúes d(' Cm·ilibu ao Sul Anto-

a

Plori auópo lis, í de Agúslo de '19 í0.

A mHETOHIA

Quando você

�er(eber que
vai ficar

RESfRiADO
�.

use

Mimot
/;o,cC

Tenha sempre em sua

cena um vidro d.

Mistol

de ,\':'Ipoll's rui cugnominada "a l\1üe

I!.'IS nrasill'il'os" ')llltas d,(' André

i'lilo 'l'adasl'o. no ji1l'Il:ll "() Estado

d�' Flul'Í:tnl'lI'0!io", rle '[ de ngC,s[o
ele HHH),

lPlIX, em suas olll'as fizeram d.esa

pa['PI�el' inc'nmpJ'eel1sões levHlltadas

e'fI ttll'IlU rla lwroina ]lassando a,

ucupa)" o lugar lllfcl'eddall1el1te,

conquislado pda bra\'lll'a " estoi

cismo lJa II iflüria do Brasil, pois

qUl' a It;\lia jt;, (Ir há 11111ilo, a ti

Illta I'()n�agl'ado,

s
-

I ,

IGUERRA ÀS CARIES 1
SOMENfE
KOLY�OS
AS COMBATE

destesg modos

,
lEUTRUIZANDO os áCIDOS

•
DI BOCA
Ao entrar em contacto

com Kolvnos, 08 ácidos
da boca,' causadores lI.e
caríes, sâo imediatamente
neutra lizados.

2, �!:�����e��r!il��!�!Sde
92% das bacterias da boca.

I,
I

Este efeito dura IIOTa.�!

t!HPaHllO PERfEITAMENTE3. A deiieiosa espuma de
Kolyoos remove as parti
culas de. alimentos, deixa
06 dentes polrdoa e retar
da a fOTlD ação de mucina,

Melho... resultados .ao oblido"
escovando-se os dentes com

Kolynos, depois de cada refeição.

Aviso üOS

lei.ores
PRC-3 - RÁDIO GUANA

&ARA, do Rio de Janeiro -

La60 .quilociclOS, oferece valio
so prêínío a quem lhe remetera
história, . a noticia .ou o fato
i'rúüs qrigihal e curioso, observa-
do nesta região. O progra�a
"Copacabana Bluce" e '·0 Es
tado" darão ,o resultado dêsse
eQllcurso mensal.
Escrevam para a Rádio Gua

nabara - Avenida Treze de

Maio, n. 23 - 25° andar - Rio
de Janeiro, contando o que sa�

bem, de trágico, de engr2.çadü
ou fora do comum, e candida
tem-se a um valioso prêmio que
aquela emissora remeterá a

quem fôr contemplado.
"Copacabana Clube" - da

segunda à sexta-feira, das H,(N
às 15;30 horas; e aos sábados,
das 13,30 às 15 noras.
Diretor do programa: CarIO.!

PaUut.
........ 4"

'

ESCRITóRIO IMOBlLlARIO A. L.
ALVilS

• • . • • . ... ..... 4..... .., '" • .....

PAS�A. DENTAL
ROBINSON

...................................... " . -.

BRONtUITE
ASMATICA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o Henrique Lage F. C., da or

deira cidade de Imbituba, tão

logo filiou-se á recem·criada Aumente 'O
Liga TUbaronense de Desportos,
tratou de reforçar o seu esqua- seu ganhodrão principal visando fazer Precisamos de pessoas df' ambos
boa figura 110 certame inaugu- os sexos ativas e capacitadas para.

._
XXIV ral daquela liga. Não tendo ob- 1I'ahalll""'f.'m na Otgan izarflo "Se-

giao.
FOI

tido o concurso dos dianteiros
,l tabeln do (;(llJIjlI'nila!o - Cariocns o norueguês Nerusen jogos em Coritiba. Venceu o gular ". Deutru da prúpria rl'vadi-
e ji(lIf[iS[IIS estrearão (I 26 dr' '1I{:1I'I;O Ernst o maior corredor de dís- Atlético por 3 a 1 e perdeu para

C.aréca e Manara, ambos Inte- çiio de trabalho podcrú v, s- au

Por fim o Conselho aprovou a tancia, que o mundo viu. Os inu- uma seleção por 3 a O. grando o Paula amos, o clube lIlental' extnlol'dináriaml'nle li sua

tabela para o campeonato brasi· 'meros recordes qUe alcançou O CLUBE argentino Huracan
imbitubense depois de muitos renda - 1'1ll1lf"ganclo para isso as

�el'ro, com o l'nl'cl'o fl'xado nas ela- na Europa, J'ámal's foram l·gua· t d d 1936 esforços conseguiu privar o tri-
pOl1cas horas de [,0100'3s. :-:ô aceita-

� em sua empora a e , no color da Praia de Fóra do seu
tas propostas, tabela eSsa que Jados. Vejamos um dos seus Brasil, foi vencido pelo São mus ]lp,,,oas l[lte trabalham llas rc

abrangendo os jogos eliminato- grandes feitos: Nerusen correu Cristovão pela elevada conta-
excelente guardião Tonico, o pal,til;ües J('de['ai�. municipais I' eg�·

rios, quartos de finais, semi·fi- de Paris a Moscou em duas se- gem de 6 a o. qual já se encontra inscrito e I.atlnai,.:, fábl'icas, baLalhõ-cs I' qliar

nasi e fnais, ficou assim distri' manas. Através de péssimas es- O BASQUET foi incluído nos
disputando com real brilho o 10is em gel'al. PagamoH ótimas C'J-

buida: tradas e enfrentando todas aS jogos Olimpicos em 1936.
certame sulino. missões e O artigo i\ de f:í.cil aeei-

El'
.

1
.

I V l'ações m teo lógicas Atra I NAS OLIMPIADAS d A t Agora, ao que fomos infor- Í<t(:,üo pública. TI'atar ii, rua Comm-
.

l1111na orzas a'1
,

e 1'0 .

-

,e ms er-
mados, mais dois dianteiros a-

la Região _ 10 encontro: vessou a nado 13 rios e ainda dam, em 1928, o jogo de lacrose lht'Íro ,\fafra, 8i, sob. com os!'·

Amapá x Pará, a 29 de janeiro assim perfez uma média de 200 figurou a titulo de exibiçã,o.
caba de possuir o Henrique La- ,José Paun.

e 5 de fevereiro; 20 encontro: quilometros por dia! Outro : NO PRELIO Santos x Palmei- ge. São eles: Medinho e Gil, que

Acre x Guaporé, a 15 de janei- Mantendo a média de 152 quilo- ras do 20 turno do campeonato vinh�m defenden�o as core� do ASS'. "arlfi� 6(\mes
ro e 22 de janeiro; 30 encontro: metros por dia, Correu de Cons- paulista de 1948, o arqueiro Boc�1Uva e Aval, respectlva- '" \J .,tl "

Maranhão x Piaui, a 29 de ,ia, tantinopola a Ca1cutá, e voltou, Oberdan defendeu dois penais, meDn ..e·d d b 1
COMUNICAÇAo

neiro e 5 de fevereiro; 40 e11" em 59 dias. Venceu rios, atra- ambos cobrados por Odair. I
oua o

.

esses ons e eme�· A Diretoria da "Associação eRr-

contro: Amazonas x Vencedor veSsou desertos e sofreu longas O "POLO" teve sua origem na
tos. Lacredlt.an:-tOS �u�

f
° Henn· los Gomes'" (Cultura Musical). 'Co·

1 b 1 d A t 1· que age mm o vlra azer no Illuniea a !údas as pessoas qu(' de-
do 10, a 12 de fevereiro e 26 de loras so re o so e na ,a Ia, Pérsia há quatro mil anos.! t d L T D ' ,'.. "

". .

...

fevereiro; 50 encontro: Ceará Pires, Alganistão e India - 11U- O FAMOSO zagueiro Domingos
campeona o a . '.

.

�Jal em estudar �eona MUSIC·,tl, ",em

X Vencedor do 30, a 12 e 26 de ma distancia de 14 mil qulome- integrou o quadro do Nacional, I ATL"iTICO X FIGUEIRENSE
I (!(11110 qualquer lllstrumento c, l1ã(�

fevereiro: 60 encontro: Vellce- tros! de Montevidéu, que venceu o II Apurou a nossa reportagem pmle.n:l.n cll�lear seus e�tu�lds, �lUC'
dor do 40 x Vencedor do 50.

. A MAIOR luta que a historia Flamengo por 7 a O, 11a tempo- que o Comando do 140 B. C. a- �e dl:lJam a, sua se�le, a 1,tH' li�
(Surge o Campeão da região), do box revela foi a que Corbett rada do rubro·negro na capital pós entendimentos com os páre- J�no 31, sob!., sal� ;), (altos do Sa-

a 5 e 12 de mare.o. disputou com o negro Johnson. uruguaia. dros do Fi 'ueirense d AtI- _

lao :Moderno), alun de precn,..he-·
g e o e .

't
. '.1

2a Região _ 10 encontro: Rio Essa peleja durou 81 rounds e O QUADRO de basquéte do tico, solicitou licença á F. C. D.
rC,1l1 ,O� 1'N!UlSIOS CXlgluOS p:lr:l a

Grande do Norte x Paraiba. a 22 ainda por cima finalizou em- Hindu Clube, de Buenos Aires" para realizar um jogo amistoso
111:.ltl'lcula.

e 29 de janeiro; 20 enco�tro: pata.da. disputou 3 partidas no Rio, em entre os dois clubes, no dia 27
Nota: As pessoas interessa(ias,_

Sergipe x Alagoas, a 22 e 29 de INTERESSANTE é o reeorde de 1933. Perdeu para o Flamengo do corrente em seu estádio, ten-
srrão atendidas no seguinte horá-

janeiro; 30 encontro: pernam-I desempate de campeonatos. por 24 a 21 e para a seleção ca- do a entidade deferido o pedido.
rio:

buco x Vencedor do 10, a 5 e 1211 Pertence ao Bologna e Genova, rioca por 22 a 21. Venceu o Tiju- ._------ -_
Todos os (lias, das 15 ás 1r, J1IIras.

de fevereiro; 40 encontro: Baia da Italia, Estes clubes,em 1925, cas por 22 a 29. PERDEU�_�E (,:IS�.) Milton A. Ramos - 1° S('cre-

X Vencedor do 20, a 5 e 12 de fe' i levaram a efeito 5 partidas con- O QUADRO do Canto do Rio, '
> - ... I tdrJO.

vereiro; 50 encontro: Vencedor, seC'utivas para decidir o titulo que em 1942 disputou varias Uma carteira, contendo vá-I ----o--

do 40 (Surge o campeão da Re- de campeão italiallo. partidas em gramados catari- rias fotografias e documentos" .

QUARTOS

gião-. a 26 de fevereiro e 5 de jNO CAM�E�NATO uruguaio d� nenses foi o seguinte: Velz, inclusive um certificado de re-,I Alugam-�e ,q�artos p�ra ::3-
marco. 11920, o NaclOn.al, de Montevl- Gerson e Galvans; Bell, Eli, servista, pertencente ao sr. Pe- pazes solteIros, a rua Joao PIU-

33.' Região - 1.0 encontro: déu, registrou J33 tentos. Peles�a e Mario Martins, 01'- dro Paulo Machado. A quem a
to. 29, sobrado.

Mato Grosso x GOiaz, a 22 e 29 O NOSSO melhor recorde é o do J.8,ndinho Juan Carlos, Mical, encontrou pedimos o obséquio C 4,SA lvnsc�i'__A-N-E-A--dich'"
de janeiro; 20 encontro: Rio I Santos, com 100 tentos, em 1927. Magri e Noronha. de enviar a esta redação, que ruidorl'l dOI �Rádi.oll R. C. A

de Janeiro x Espírito Santo, a EM 1926 o Santos disputou dois Nelson M. Machado será gratificado. Victor. Válvub. e Dil"')o.
5 e 12 de fevereiro; 30 "l1('rm-'-

- "O (" '" 'I.! I

,

�'O l"ii�='f:v�:e����m���;:�na Dgentes e r presentantes locais (capital e interior) I .�,:�,�:;;;����::�;;�,��::�:.:
< tl·O. VeI'('l'dor do 1°, a 5 (' 12 dE' fl1l\)orlnnli' orguillzill;ÚO f1<lcinnal precIsa .-Ie rI' preseI' ,:,mte, elO, todas as cidades (' ,ilas rio Brasil.
, ,Ct>vt'réiro; 40 1'11contro: Vl'l1ce- \(�'()(,;il ]'fll'i'" fiara :,I)ll)s os �esj)s, nJ"Sflli'.' nas li'll' as \"V,IS. FSC'l' \ <Im sem r()llfJl'()JI1i�so, ppdindo r!L

-,1: dr ')0 X Vencedor do 3°. I lll!1 � Olim' opol'f,mil!u(ll' l.l<tra ql,llqlLer pes,;nP oh PJ' b'a llll('d pensaI em ]lO Icas Juras de tr��1 ..

'�gl ) Cal1.ppão da RegIão), 'lID. I·'slre\'/_l' a J·:(1.ifi(�' or�t l11dSil, Lldft. Hua rll �âo l("n I) - - ('''lva Püsl i, �7J.7 - �00 \:l'ltO.

Crun n fim ue angrtlt'jul' fundos
nccessúrios para a cobertura de

des]ll';.;as com o Ir-ansporl n dp sua

dclega(,'iio aos Jogns . Universitários
Th-asi lchos, a serem realizados de
i o a 7 de sel.ornbro em São SaJya·
(lo]', partil'Ó segunrla-fcirn próxi-
11'1'1, prua (l interior do Estado, urna
curnvnna ria Ferlcração Atlética
Cataiíncnse de Estudantes (r. A.
C. E.)·

lu, ej·êneias T<;eonôrnicas, Furrnacía
e Oclon tologla, passará por: Brn s

que, Blumonau, Jaraguá do Sul,
Joinvile e Jtajai,

tclegrumn prupoudo <J l'eaJiza<;ão do
""_.. -. ,..._" .. _._

H hll')lO ,rlo torneio de tenis, naque- NOVO H.EPRESENTANTE
la capital, nu dia 27 clt'sto mês- É

LIRA' TENIS CLUBE
DO

-

o BSTADO-Uulnla tel,. 1 t ela agosto a. 1949
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------

Figueirense x Paula Ramos, o choque máximo do ano, a r.ealizar-se
domingo próximo. Sábado: GDarani x Ipiranga.

.

Federacão Atlética C, de Estudantes
f

.-1 firo cada o requlotnent o do

com peoruüo brasileiro

Depois o Conselho tratou do

regulamento para o campeona
to brasileiro de football, o qual
foi aprovado com ligeiras modi

rícacões, em relação, ao ante
rior (do campeonato de 1946).
Resolveu mais o Conselho pro

por á diretoria a antecipação
do inicio do campeonato na-.

cional, para 15 de janeiro, na la

região e 22 de janeiro na 3a re-

Treinamento das seleções
O Deparlanwn!lj Técnico ela F. A C. K avisa aos a(',·'tas acaclemic.)�

convocados para o treinamento das seleções de: futebol, vo leihol e bas

quelr-Lo}, quo os [reinos respecti vos serão realizaclos na segu iní e ordem:

Futebol: às quartas-feiras c sábados. <,

, Yo',"itJol e Basquete: às torças, quintas e clomingos·
Os locais e horários dos tr-einos são préviamente indicados pelos

respt-ctivos encarregados técnicos.
Os elementos faltosos serão punidos com a pena de el imin ação do

selecionamcnto.
Os al létas convocados deverão comparecer aos treinos clpyiclamen

(co munidos do seu material cle�pol'ti\'o, exceto de camiseta, as quais se

rão Icrnccidas.
.'\. lista dos atlélas convocudos roi indlcarla pelos rpS[Jeclivo� mern

lnos represenlnntes ele cada Associuçf ) Atlética Ademir-a.

11"1-io Mitt on. Pereira, Diretor elo D. T.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Catarina estreará no Campeonato Brasileírc
fevereiro, enfrentando a seleção do Paraná

Rio, 10 (V. A.) - O Conselho· a 26 de fevereiro e 5 de março. e 23 de março. Semi-final: Dls-
Técnico de Football da C. B. D, 4a rcegíão - 1° encontro: Pa· trito Federal (by) x Vencedor
esteve reunido segunda-feira, à raná x Santa Catarina, a 5 de dessa quarta.
tarde, sob 'a presídeucía do Sr. fevereiro e 12 de revereíro: 2° Segunda chave - Quarta fi
Castelo Branco, para tratar de encontro: Rio Grande do Sul x nal: Vencedor da Segunda Re·

importantes assuntos. preli- Vencedor do 1°. (Surge o cam- gião - Nordeste x Vencedor da
conhecimento de comunicações peão da Região), a 26 de feve, Quarta Região - Sul, a 12 e 19
conhecimento de comunica çõ- retro e 5 de março. de março. Semi"finaJ: São Pau-
da FIFA sobre o campeonato (J/I(1I'[os de [innis e sem iiiuuis lIa x Vencedor dessa quarta, a 26

.

do mundo, apreciando, ínclusí- Primeira chave - Quarta de de março e 2 de abril.
ve, o pedido da entidade inter- final: Vencedor da Primeira Finais - Vencedor da primei
nacional no sentida de serem :H.egião - Norte x Vencedor da ra chave x Vencedor da segun
indicados dois juizes brasíleí- Terceira Região - Centro, a 19 da chave, a 9 e 16 de abril.
TOs para o turno final da "Co'

��l:"á��:���� �u�o�e��ode���� Caravana da FACE ao inferior
nados tres nomes, ao invés de
dois, indicando para isso os Srs.

Mario Viana, Gama Malcher e

�ario Gardeli.

II Turno' �d'o Torneio de Tenis
entre o Graciosa e o Lira

.� .... _""_'_'-_.

segou nrlu tu rna, Av isarcrnos, a ntes,
estado campo. Saudações. Graciosa
Crnmtrv Cluhe.

A diretoria dI) Lira 'I'enis Clube,
o (,raeiusa CnuIJt':r Clube, dI' Curi

tilia, ;I(;.aha fie dirigir o seguinte

Dita i.lelcgação f'ormnda por aca

c!ômic()s das Faculdades de Di !'I:!l-

Esp-ra, a F. A. C· K, que essa

caravana lenha bôa acolhida .nes

sas cidades. a fim (1f� que [J()S3;1
coucreüzar "pu grandioso "dcsl
deralum" de levar o nome glol'ioso
de Santa Cai arina ao -grande cor

tame-extra dos desportos universi
tários hrasílciros!

o segu inl.r I) rell'grama r-nviado aos

dirigt-n lcs do Lira:

CWitilJu - Ace itamos a data de

27 ,lu <:OlT('JlIl', para os jogos do

O Lira Tenis Clube, símpatí
ca agremiação esportiva e re

creativa que vem disputando o

campeonato citadino de amado
res, comunicou a F. C. D. que.
credenciou o sr. João Gasparrno
da Silva seu representante ofi
cial junto á entidade.

O HENRIQUE LAGE, DE IMBI

TUBA, REFORÇA SUAS
FILEIRAS

DO MEU ARQUIVO

venrler?
l.,J50 pl"'C'ontl"'::)

FptrE'''<"t e ao

compr�dor?

"- L A'lf'
H.�; a D( ( )t'O �.�,),

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CREDITO MUTUO PREDIAL
:Resultado do 240 Sorteio do Plano "B", realizado no dia 3 de

agôsto de .1949
CADERNETA N. 22.712

Prêmio maior em mercadorias, no valor de Cr$ 6.000,00.
Aproximações Superiores Aproximações Inferiores

Em mercadorias no valor de Em mercadorias no valor de
Cr$ 1.000,00 cada uma Cr$ 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. 35.808 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, extraido

dos cinco prímeíros prêmios da Loteria Federal, realizada no
dia 3 de Agôsto de 1949.

Floríanópolís, 6 de agôsto de 1949.
Visto: Orlando S. Seára - Fiscal Clube Mercadorias int.
PP. J. MOREIRA & eis.

.....

1.
.�. ,

.���\)d
• vôos !>IÁRIOS !>IRETOS A. S.PAUlO E RIO • 3 VEZES POR SEMANA VIA JOINV1LE
'VÔOS DIÁRIOS Á,PORTOALEGRE EXCETO' SERViÇO INDEPENDEtllTE REGULAR DE
AOS DOMINGOS. CARGUEIROS.

AH:\HANGüA - As 3'" - 53 - Sábados.
::'lUIS JNFOJUrAçõES �A

FILIAL À Praça 15 de Novcruln-n Edificio
TELEFOKE: 1.325

HOTEL LA PORTA

1530 k.ilocieloe ondas médias de 19� metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

LOJa OIS CftSEMlftlS
Especializada em artigos para

homens
RECEBEU
ClONAIS
MANTEM

VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PARA. HOMENS
ARMARINHO EM GERAL -CAPAS, CAMISAS, GRAVA

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelO menor preço da praça
Faça uma visita à nossa Casa e verifique

nossos preços e artigos
AGRADECIMENTO

Pública Soe. dos Atiradores
de Florianópolis

Departamento de Saúde
�ês de Agosto - Plantões
13 Sábado - Farmácia Moderna - Rua João Pinto. Assembléia Geral
14 Domingo - Farmácia Moderna _ Rua João Pinto. I>e ordem do sr. Presidente e de acôr-

20 Sábado - Farmácia sto. Antônio _ Rua João Pinto do com os Estatutos da Sociedade, con-e

\'OCO os sócios para a assembléia geral
21 Domingo - Farmácía sto. Antônio - Rua João Pinto. que se r-ealizará dia 15 do corrente, à&

27 Sábado - Farmácia Catarinense - Rua Trajano. 19,30 .horas nos salões d" Lira Tênis Clu-

2.8 Domingo - Farmácia Catarínense - Rua Trajano. be gentilmente �edidos pela sua Direto'

O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias Santo ria.

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

rização dêste Departamento.

eonee-

Agenda Geral para S. Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22-Sob.
C. PO$taJ, 69· Te!. «Protetora»

I FLORIANOPOLIS

1Ób! SENHORITA!
I A ultima creação em retri

'gerante é o Guaraná KNOT'
eM GA.RRAFAS GRANDES;

-

Maquinas de Escrever
"H E R Nr E S"

Fabricação ::-uissa
Temos para pron-ta entrega maquinas ruod, ti - nas seguintes me

l)idas:
CARRO - LARG. PAPEL - EBPAÇOS

B - 12 polegadas - 117
C - H polegadas - 147
D - 18 polegadas - 181
E - 24 polegadas - 2-46

lIIaquiua de escrever eletrica 117 espaços
A maravilha d-a tndustria Suissa

HERMES COMPLE'l7A COM GARANTIA O SERVIÇO De UM BOM
DATILOGRAFO

llXli'OmL<\.çõES E DE.:IW�'P:rRAÇõES
RUA ARCIPRES.TE PAIVA, 5 - I<'J,ORIANóLT:S

PAlCA

AGENTES:
PEREIRA OLIVEIRA &; ou.

Drvores fmtiferas
A.rvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentaís nal

melhores qualidades oferece o liP"ande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura

H. J. Cipper•
Corupá,
Mun, de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.
Peçam catalazo gra:tuitamente�

Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes
Carlos Antônio Ferreira e família, César Manoel Ferreira .tendo mais outros beneficios de carater assístenetat.

e familia, Ilca Ferreira Vaz,' Altamiro Guimarães Vaz, Silvia Representante em Florianópolis: !
Ferreira Zomer, José Zomer, Maria de Lourdes Ferreira Sá e PEDRO NJP.'I�
Gustavo Henrique de Sá, profundamente abalados pelo rude Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
golpe sofrido com a irreparável perda de seu extremsoo e ines- Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ . O 00 além d.
quecivel pai, avô e sôgro Inicial de Cr$ 111,00 apenas.

ADEODATO PATRICIO FERREIRA. Participaç!' 808 11lcr&li
falecido a 6 do corrente no Hospital do Senhor Jesus dos Pas- _

sos, onde se achava internado, após 9 meses de crueis sofri
mentos, vem, por êste meio, agradecer de coração a todos aque
les que ° assistiram nesse doloroso transe, confortando-o com

palavras de consôlo e amizade.
Agradecem também a todos os que enviaram coroas, flo

res, telegramas e cartões de pesames e conduziram o idolatrado
morto a sua última morada.

De modo muito especial, agradecem ainda o bondoso e ca

rinhoso Dr. Alfredo Cherern, aos dedicados Provedor Dr. Me
deiros Filho, sr. Orlando Cunha, Eduardo Nicolich, às bondo
sas Irmãs do Hospital de Caridade, enfermeiras e enfermeiros,
pelos esforços, dedicação e carinhosa assistência prestada ao

extinto e ao Revmo. Conego Frederico, pelo conforto religioso
e palavras de consôlo proferidas na hora do sepultamento.

Convidam outrossim a todos os seus parentes e pessoas
de suas relações e amizade a comparecerem à Missa de 70 dia
que mandarão celebrar no (lia 13 do corrente, às 7 �12 horas,
na Igreja do Senhor Jesus elos Passos.

BOM NEGOCIO
oara quem poseu« de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
:".1ta de 10'/. 80 ano com recebimento de ;UtOIS mensais.

In{orm.açõe,I'. nesta redação

I
�-

�'-.
-------

,Ct-IEREM

NAVIO-MOTOR "ESTELA II

máxima rapidez e garantia para transporte de suas mercadoria t

Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

II C A P I TAL A R II
pessoais.

A vista r zo
Enrolamento de motores dínãmos e trauetormadoree.

Instalação -f Iuz e fo"c •

Venda de motores, rádios e- a cessorios, outros .porelhos elé-

tricos, artí elétricos, etc.

Representações diversas, por I exclusividade dos ínsuperáveís
receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY".

A ELÉTRO· 'l''E.CNICA
Rua Tte. Silveira. 14 - Caxa Postal 193 - Fone 793.

MóVEIS. LOUÇAH E MOEDAS ANTIGAS

Deseja cornnrar ou vender?

Cartas a José Claudino di Nób e a.

São José - Ponto final do ônibus, - DIIs1RffiUIDOR DO_ ..

Católogo de Moed <; '\'ltiga<; do Brasil

Pelo correio c-s 25,00

Or-dem do dia:

1. o - Eleição da nova Diretoria e Con-
selheiros.
20 - Prestação de contas.
�o - Diversos.
Cal'los Ga,<;8l!llfe.·th Nelto, Secretârío.

EMPR1l:SA SUL BRASlLEIR&
OE ELETRICIDADE S. A.

- EMPREStJL -
Serviços de energia .elétrica

. em Joinvile., Jararuá do Sul.
São Bento do Sui, Mafra, Ti
[ucas, Rio Negro e Lapa.
.

Material elétrico para insta
lações - Motores - Dinàma.
- Bombas - Lustres - Fef"
ros de engomar - I..ampadu
- Ventiladores - Serviço d.
instalações por pessoal técni
co espeeíalísadç,
Loja e crítórío á rua 15 d.

Novembro, n. 449 caixa. Postal
n. (j2 - End.. tlegr�

- "Empre
sul" Joinvile - Bta. Catarina
- Brasil.

DR. FRANCISCO CAMARA
NETO

Advogado
Escritório: Rua Felipe Schimidt
21 (sobrado) (Alt.o da casa "O
Paraiso")
Besídeneía: Rua Alvaro de Car
valho, 36

Florianópolis
.... !" ••••••••

•

\
"

\ SUO \u,gUO
Se \� burlosoestcs so

.
..

':. or-.. 'dêntÍO 00

,S50 evl d funções'
fflolidade �s melhor,
góstricoS, lizó-las, é

a

norma d queporo " Bisura o

MagoestO excesso
eotraliza o tomacolri 'dez eS
deac1 be-

exerce _

e
'fico 0«;00

ne osobre
fígado .

.

,
.
.

..

'.,'
.'
"

,

Magnésia
Bisurada

PORTÕ AlÊGI!€
�I\ VOLUNTAR!OS DA. PÁTRIA N· 69 .... AtIQtWIf
C ..W POH��.� .H.LI;FOJE��· 'Ta.f.�..aoao1'l�

Preferitido-o está
a moda.acompanhando

PASTA DENTAL
ROBINSON

•••• . . .. ...... .... . .. "

..Ita. felieldades ,elo ....eí•••
'e 4Ie ileU filhinho I

Mas, aio esqueça. que o mel" ...

,resente para o seu "PIMPOLRO�
é ama caderneta 1'10 CRflDn'O
HUTUO PREDIAL.

Vende-se
Uma casa residencial sita à

rua Bocaíuva, n> 199.
Tratar na R. Cons. Mafra, n?

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'I· Hoje no passado 4 g�ande rAunião tlegante de 8ábado�'
- em 1636, D. Antonio Felipe DO Cfube Doze de Agosto

.

Camarão tomou o reduto ho-

o centenário
assinalado

landes de Goiana, em Pernam

buco;
- em 1645, Fernandes Vieira

levantou seu acampamento do

Monte das Tabocas e marchou
em direção de Gurjaú, fazendo
junção com tropas baianas de
Vidal de Negreiros e SoareS Mo·
reno;

- em 1710, no Rio de Janeiro,
foi repelido um ataque dos fran
ceses de Duclerc (Capitão Fran

çois Duclerc) ;
·-em 1,744, no Porto, Portugal,
nasceu o poéta Tomaz Antonio
Gonzaga, o cantor de "Marília
de Dirceu" e um dos Inconriden
tes míneíros: morreu em

Moçambique em 1807; Patrono
da Cadeira nO 37 da Aeademía
Brasileira de Letras;
-em 1.815, um Alvará do Prin
cipe-regente D, João, autorizava
os ourives de 'ouro e prata sxer

cerem livremente a sua profis
são no Brasil;
-em 1.823, foi reconhecido, em

Belem do Pará; a independencia
do Império do Brasil;

.

�em 1.827, uma carta de lei
criou os dois cursos [uridícos de
Olinda e São Paulo, sendo Minis

mulheres mais famosas da história, tro do Império o Visconde de
São Leopoldo. Foram instalados,
respectivamente, em 15 de Maio
e 1° de Maio, de 1.828;
--em 1.867, durante a guerra do

Paraguai, travou·se o combate
de Palmares, nas proximidades
de Estero-Rojas, entre um com

boio brasileiro saido de Tuiuti
e uma escolta paraguaia, sain
do vencedores Os brasileiros,
com a chegada de reforços;
- em 1913, em Pernambuco, foi

O Dr. Armando Valerio dt> A;::sis assassinado o jornalista Traja·
ayÍsa aos seus clientes que reabriu no Chacon;
o consultório. _

((Dia do Chauffer» Conferência

Florlan6polll, 11 ele Agosto de '949

da morte de 'Anita
na Câmara Federal

Discurso do deputado Otacílio Costa
cem anos, na data que hoje 'passa,
falecia, na Itália, essa mulher ex

traordínária que traçou páginas
fulgmantcs da história da nossa

Pátria. Foi a heroína Italo-Brasí lei-

A propósito do centenário da

mort e de Ani la (tari])alcli, o Ilusl re

deputado catarinr-nse. "r. Octac í

lia Cusla, da baucuda rio p. :=;;. D.,
,proferill na Câmara Federal, em

sessão tI" í do corrente, o soguint e
disct 11:50:
",pnhor Presidente! Tma rlas pá

�inas mais formosas de Ruv foi a

sua conf'er-ência, ronhccicla sob o

nome d� Regresso .kl T('IT<1 Nnt.al. O

exórdio, diz Batista Per-eira - -Co
Ietâur-a li t orái-ia, e de per-egr-ina be

lnza: a' saudação e a recordação
tlão se mãos para evocar o passado
"ao primeiro sorriso da minha
terra. na curva azul rla sua ensea

da".
Aos primeiros sorr-isos Iong in

flUOS da sua ler-r-a. ôle via pr-udu
rar-se do Céu estremecer LI ninho

onde cantou Castro :\l\'f��", \'l'I'dc

ninho murmuroso de ('tcrllé) pOt�sia,
debl'uoado entre as onoas e 115 as

tros",
Sr. Presidente, nesta IHlra (Im qUf'

evocamos o nome do grande Ruy,
tenho o meu p·ensamento também

voltado pura u minha tr'JT3 para a

v('rde ilha encanta1Ja onele nasceu

(:rllz e Sóusa - o grande poela ne

.gI'O. que foi tão grande eomo ',fal

lanné na f'rant;:3 e Eugenio de Cas

tl'O eln POl'tugal-- o po('ta de quem

Nilo Bruzi flis�p qw' tiuha o sol

(jlmfro do cOI'a�:ão: na�eeu para não
mOl'l'er na lem]Jl'aJl�n daqueles que,

ra, a heroína dos dois mundos.
Desapareceu Ana do Jesus Ribei

ro, 011 me ahor, Ana de Ji'SUS Ribei-
1'0 Garibaldi, no dia 'I de agôsto de

1S·H), numa casinha humilde do

feito!' de urna fazenda do Marquez
de Guicr io li, em �anto Alberto, em

Ravena, na Itálta- Hoje, Sr. Presi.

dente, estamos comemorando, no

Bt-asil c na Ilália, o centenár-io ela
mor-te da hei-nina brasileira, espõ
sa de Jnsé Garíbald i - uma elas

An ií a era filb a de um tropctro
o dos arr-edores na minha cidade

natal quI' foi Bento Rrbr-iro da :-:iJ

\'a - eOllhccido (,Oll! o nome de

BenLio da :Sil"a e sua espôsa �Ia·

ria A.nt"nia dI' Jesus, TiYel'am di

'1'1',08 filhos, llllS llilS('irlos ('m La

jP,; outl'OS em Lag'una.
Conclue na 5a, PÚfl·

A V IS O

Progranla ria" festi\idades que a Healiza·sf', hoje, 3S 19.3l1 horas,
um \l'rSI) na memül'ia, como quem União BeneJ'icenle dos Chauffrl's no '-'alihl i>ar,,([uial, á pflleslra do

n50 ('''tlnl'ce uma oraciio aprcndirla de Santa Cal,.ll1'ina, eOlDemor:lJ](lo o ,I Ht'ymo. Pe. dr, Hal1lilr Luiz da CflS

�m (,l'ianl:a. Dêle�, do poeta ]l<'gro seu 24° êlUiYPl'''ÚrÍO, rará realizar la. �lll)llrdinada ao tema:

(�ararjileDsc, disse Adelmal' 'fava- depois de amanhã, eia 13, c em 110- MAlTA

tl'PS, l[Ue glorioso e infeliz, eom seu menagem à data da classp.: Há, n01; nossos meios culturais e

gênio p a sua dor, ilUlllinoll de uma 06,00 horas - :"ahil. tODl 1:3 1'0- cal,ílico.", in1pllsa f'xpectativa em
.....

1m de eterllida!l(' as letras tio Bl'a- jÕE's. It'lrno dt'sse acontecimento de cul-

sil. 8,00 hOl'as -- :\lissa em at;ão cle fura, onde o Pe. Itamar, figura de

E, com o pensamento r II eoru- gra\.j<ls, na Catedral �letl'oIHI�il:UHl. {ll'oje(.'ilo no clero nacional e rrno-

.;iio voltados !Jara o meu r/(JI'e nillho 9,00 horas - Mrsa de doce para modo c(lnreJ'(·llr·j�ta, perlnsll'H)'1Í o

'llHU"n111'osn de e/aTIa poesia crianC;as filllo� de soeiois e do Asi- tema pscolhido com aquela fluêl1-

qur, f'!l1oCÍonado, assomo a esta lo de Oi'l'ãos, cia [[IIC Ih!' é c<ll'aeferísticfi.·

�J'nmna. '10,00 horas -- Foot-Ball,

f.;sse .doc.e ninho munmn'o",o é a H,nO horas - Homaria no cpmi-

O
·

Iminha terra nalal, o meu glorioso lél'io puhlico. onde será dr>po;ita- qu·e vai pe a
e pequenino Estado - a lerra for· da mna palma de rJores em memo-

mosa a que referindo-se um dos ria aos motoristas ra!.'!ci.1I0,_s. ,

)

Pedra Grandeseus filhos mais .ilustres, cultor do 15,30 horas - P),ocl,�ao dI' S.

direito ,e internacionalista - Ed- Cl'isíovão, saindo a lmag'em da Ca- e·.

llll.lndo da Luz Pinto, prol1nneiou tedral e acolllpanhada por todos os

frase semprr evocaria e por isso aulomo"eís, caminhões, caminho

mesmo inesqnecida. Dizia que sua neles·

terra aLé no nome era Santa. Fi- 18,30 horas - Posse, nos salõrs pr·l'ambulam lia Pedl'a Grande,
lbo de Santa Catarina que somos, do Chllw 15 de Olltuhro. I'utre Slio Luiz e a rua Rtú Barbosa,
evocando o nome da Santa - Ter· 22,00 horas - Baile para os IllO- di\'erslIs nolínlgocl que, à falta de

ra Santa - o fazemos, com profun- toristas socios nos amplos s�lões l:O!l�a melhor, espalham o desasso-

da emoção, para recordar que há elo Clube 15 de Outubro. cego na vilÍllhança·
..................................................11. OT'a, tal vadiagem está prrocu-

AVISO :AO PUBLICO paudu!' molesLando os moradores

As Emprêsas de Transporte Coletivo de Passageiros, q�le faz�l1l as � ;�i:;l��!� ;J��I�·:��il�'��i:s�:r��;�n�o��:
linhas de Biguaçú, Barreiros, Escola, Estreito, Matadouro, COlilWÜ'üS, rUrC'i!1l 1lal'a coibir o abuso.

"fijuquinhas, Três Riachos, Circular, Avenida Mauro HaJDos. "�gronô-

�ica, Trindade, Itaeorohi, Saco dos Limões, Costeira, Palhoça, São

:.José, Capoeiras, Santo Amaro, .-\guas ::\fornas e Caldas da lmpcl'<1trÍz,
ql.visam ao público em geral que, consoante comunicação feita à lbpar·

ição competente do Trânsito,à dando o prazo legal determinado jJor

lJ.ei, suspenderão os seus serviços E�TRE E PARA as referidas locali

dalles e' zonas, a partir ÚO dia 14 corrente.

Florianópolis, 9 de Agôsto de 1949

OS EMPRESÁRIOS

t�nam"J'atl()s ria lleleza, guanlam

Os vadios pertU1'bam a tran

quilidade dos momdo1'es

Quem perdeu ?
Pessoa qUI", em um banco do

Jardim Oliseira Belo, encontrou

uma chave, nos trouxe, imediata·
mrnle, a esta l'prlação para ser en-

IregLle a SPu dono. ,

PARA fERIDAS,
ECZEMAS,
INflAMAÇOES,
COCEIRAS,
f R I E I R A 5 r

NUNC� EXISTIU IGUJ:lL ESPINHAS, ETC.
--='

Esplentiuio congmçarnen to da sociediuie local

Para o grande baile de gala
j� foram enviados convites es

psciais a todos Os principais
clubes recreativos dansan tes do

Estado, bem como para os des

ta Capital.
Não haverá, como todos os a

nos 'anteríores, reservas de me·

sas, sómente para as autorida
des e diretoria do Clube,
A orquestra' selecionou mu

sicas de compositores conheci
dos para o grande baíle, que
promete alcançar invulgar es

plendor.
Haverá, durante o baile, a

pres€ntação das candidatas
mais votadas para a RAINHA
DA CIDADE, sendo um momen

to de ruidosa atração.
Sendo traje a rigor - sumer,

Smoking, casaca e os militares,
os uniformes correspondentes e

ásdamas trajes de baile, a reu

niao terá por certo desusado

brítho.;
Uma.

.,
valsa de Straus dará

ínícío ás dansas, que se prolon-
garão, até iHas horas da ma

drugada ....
O conjunto tipico "17", abrí

lhantará o já tão esperado baile Ide gala, que marcará mais uma

etapa gl.oriosa nos anais do tra,
diciorial "12 de Agosto ".,
O conjunto "17", famoso ent

todo o Rio Grande é uma das
atrações de Porto Alegre e aqUi
chegará esta semana, num dOs.
aviões da Varig.

nu 1'�C'EfTO no nu
Buuho diário

Banlrar-se l', li, prinr iual rneí., de
manter a 1wlf' .�ílllpa e ,antiúYel.
Alr-rn d isso

,
() hauh o tr-m, S(l]ll'e ii

prlc e Y<Íl'io,.; !Í!-;ftos, ('rr'ito tônico
e est imulun l e o, sóhr« o sistem;1
nervoso, 3(:1\0 cahnunlc.

Lnclna entre Sf'IIS hábitos '{IPI_

�()(iÍ.Ç (J d" tornar lntuho dirÍ1·ia.
vueiüe. - 8.\'/<.:S·

)..CWA ·'S.\:\TA C.\T.\RJ:-;c\" ,

O prnprir-Iúr io comunica aOI

consumidores de sua água, que f'e

iniciou a venda r-m garrnf'ões e quP e

estão sendo disttihn irlos pelo Caié
São Cri�l/)\ão, de prnpr+edade ;!n
SI'. Teodoro Hneming, (antigo Ca
fr> .Iava) ao pl'eco fie Cr$ 1,OfJ �

garratão. Os gan-af'ões vasíos sã"
cohrados ;\ pai-t r, e custam Cr$ 9,Ü{}

PASTA DENTAl.
ROBT]\T!';ON

Grande concêrto de 8uitarra
Sob o patrocinio do Rotary Clube desta capital, presidido,

pelo sr prof. Flávio Ferrari, será realido. hoje, às 20,30, no Lira
Tenis Clube, um grandioso concêrto de guitarra pelo maestro
Albor Maruelhda, que ora se encontra de passagem nesta capital.

E' o seguinte programa a ser executado pelo famoso guita!'-
1 j,sta chileno:

1) - Minuetos - (Fernando SORS). Los Adioses - (Fer
nando SORS). Preludios - (Juan S. BACH). Estilo N° 1 - (A
dolfo V. LUNA). 4 PIEZAS - 'Preambulo, Albada, - Arada Fan·
c1anguillo, - Serenata Espanhola - (Federico Moreno Torro·
ba), e (Joaquin Malats).

II - Preludio, Mazurka y Estudio de trémolo. - (Francisca
Tárrega). Capricho Arabe - (Francisco Tárrega). Canc. popu.
:ares catalanas - (Miguel Llobet). Dolor (Preludio vasco) -

(.f>adre Donostia). Danza N° 5 - (Enrique Granados). Asturias
- (Isaac Albéniz).

o rato ele algulIs l.'uuCÍonlÍl'ios do Depart anll'lll o de Edu

eal:à'J j)rdenrtel'em l!olllenagear seu direlOl', S('Dl qUE' f'ste sou·

iJl'.�se da inieiatiya, deu mofiyo a que o ilust re deplllado Fer

nando Melo fô��e ao miel'llfulle LIa As�cmbleja para pl'o{ligar
o escàndalo,

Com a sua el!'l'na rebeldia idealisLa, o reprpselltante da
li. D, S" ycrlJenm o fel lo, conflenanuo·o curno engl'osswnen
lo,

Nessa sua atituelr� va,i forte injustiça ao r..!edinado dil'elol
do Departamento de Euucacão, vÍSc.erallnenle aV(�S80 a bome

nag'ens l' ql1P, há muitos anos, sem mprJir esforços .. "em dando'
ao ensino calarinellse o COIlcurso �adio da sua eapac.idarle e u(}
seu entusiasmo.

Se o nobre depllfatln Fernalldo \felu reéU;bsr' alguns anos:.

no tempo e pO\oasse sua mel;lól'ia U03 elogios r.apJ'ichado� que

Jez, em Tijueas, ao sr, Nerêu ltamos, por certo não jlÜi!ioU'ia 0;'

outi'OS com o rigor que nfto quer aplicado ao seu jlrópl'lo julga
menlo.

Sabe ('[e, melhol' que os modl.'slns promotores ila homena-·

gpm ao sr. Elpidio Bal'Jwsa, qUi) na sua ol'<1(!fio tle ,[,i,jlu'as está-
11Ill l�ngl'OS�amell[1l Sf'111 sinceridade, corno ü .[lrovam sl1as pos·
teriore ...; ati [udes. E, em matéria, de lnt:rl.l, aquele rlisem'sso selo

é formidêt.-elmente formidável.
Bem diz o proH".l'lllO: nlin far.mn o que eu {{I('o, )JIOS {ar'am

o que eu digo·
O endellsa dor de ontem, sem sineericlade, não pode Sl1 por

tar a sinceridade dos que, hoje, querem fazer justiça aos assi

nalados serviços que um chel'e de repartição tem prestar!o ao·

E"tado.

Inveja ou remorso?

Inveja, por certo, :f: qlle o sr, Fernando JVll']o, quando o{i-'
cidl-dc-(Iabinete no Estado, não recebeu l1llllCa outras home

nagens ql1e as fjr, sem excrcrr () cargo. embo!SHl' os \('l}('!m"[1

los integrais, E () sr. Elpillio Barbosa é diferente ... De\ p ser

por is�o,.. Deve, ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


