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Pedido de informações i
o Juizo de Direito da 2a Va- mentes que vinham sobressal

ra oficiou à Delegacia Regional tando a população da cidade. "

da Capital- solicitando tnror- Nenhuma duvida temos sol, I

mações á cêrca de alguns índi- bre o deferimento desses pedi ( I
viduos presos como autores dos dos, uma vez que o M. Juiz d�'(1 ,
diversos arrombamentos de ca- 2a Vara,. dasejando s�ber, exl '

sas resídsncíaes, ultimamente orícío, da situação jnrtdíca do�li I
verificados nesta cidade. ladrões detidos, livrará a cidadel( I

Taes indivíduos têm varias dos assaltos que possivelmente) ,"

entradas na policia como la- vcltarram ii. SP verif'icar .si tai,'!,
drõss, sendo que em poder de indíviduos fôssem postos em u"
alguns- foram encontrados vá- bordada, sob o pretexto de qUE' \.,ríos objetos pertencentes aos .deixál'a de ser observada qual
moradores das casas assaltadas; quer formalidade processual. I

Begunrlo pudemos apurai>, será que em nada asseguraria a tran
pedida a prisão preventiva des- quilidade da população de FIo- f
ses meliantes, todos sem domí- rianópolts,

. iIcílio certo, sem profissão e reín- __;_ l,cidentes na pratica de arromba- r.
mantos. R It ILouvavel a, atitude da poli- evo a COD ra 'I'cia cuja ação, neSSe particular,
foi persistente e continuada, OS comunistas )
tanto que, somente após varias I

e fatigantes diligências, tornou- Catão, 12 (U. P.) - Fontes

se possível a prisão desses ele-
oficiais anunciam que os cam-ii
ponios chineses, em numero de

------------- 240.000, que se revoltaram
contra os exércitos comunistas Irnas províncias da China Cen
tral, estão fortemente armados

\e resistindo às fôrças rebeldes I

A classe dos chauiiers come- que tentam requisitar homens
mora hoje o seu dia. Integrados e mantimentos para o "exérci, I'
nas atividades sociais, onde re- to popular de libertação".
presentam. setor importante de Outras noticias recebidas'
operosidade, muito contribuem aqui dizem que os habitantes
para o proçresso, visto sua das provincías da China Cen
.protissão estar êiçaâa rJ.O pro. traI estão 'se_ recusando aber-. "\',blema de transportes. tamente a cooperar. com os l

Sua assiduidade e dedica- I comunistas e que há indícios:
.

ção ao trabalho e seu espirito de .que um colapso foi registra-
I

de renúncia, eleoam.nos no do no sistema político comu
conceito e na estima da popu- nista na China.
lação. Arrostando mil dificul.
dades inerentes à profissão en-

.

H
irentanâo intempéries,.sem,ho. IIOD"e"rto DO Teatroaverá consumo racional de gaso- ras de descanço, SUa mda e de

I
U U

.

�f:���te trabalhO pro coleti· A. de Varvalbolina e não racionamento dra'stl�CO .

Festejando, hoje, o dia da Dia 19 às 20 horas
classe, os motoristas da capital I

elaboraram sugestivo progra. A Juventude Católica de Flo- "

ma de homenagens ao qual, rianQPolis, (Serviço Assisten-,
sem dúvida, se solida;rizará o cial, sente·se honrosa em pro- 'Ipovo, comparecendo as festas. mover um concerto da Orques- '

o "O Estado"", neste regis� I tra Sinfônica - em beneficio-· �
to) se congratula com a labo· contando com a colaboracão li
riosa classe MS chauffers pela; dos notáveis sopranos 8ucen' e' 'i
passagem de tão grata data. Nazira Mansur e belíssimo Or- (

feão do Instituto de Educação. t
sob a regência do Prof. EMA- r'

conseguido sem a necessidade NOEL PAULO PELU80.

de racionamentos ou medidas Os ingressos custarão Cr$ .... K
drasticas daIS autoridades, bas- 10.00 e poderão ser adquiridos á '�
tando apenas boa vontade dos rUa Felípe Schmidt, 44, ou com

automobilistas. ! os membros da Juventude.

Dia da rátria
Pelo Comando do 14° Bata.

Iluio de Caçadores, com apôio
das autoriâcuiee civis e milita
res desta Capital, está sendo
elaborada um' programa que
orientará as cerimônias cívi
cas do Dia da Pátria;
Afim 'de dar início aos en

âetuiimenios necessários)' ha: .

verá uma, reunião das autori
dades interessaãas ,M Qumtel
do 14° B. C.; dia 16 do correu;
te, quando serão- tomadas as

primeiras proviâêneias. r, ..

O programa' a ser -elabortuio
cogitará da realização de pa
lestras nos G1'UPOS Escolares,
Colégios e Quartéi.s e de várias
-retretas nas quais tomarão
parte todas as bandas de mú
sicas civis e militares desta ca- -

pital. I'

Para o Dia da Pátria, será
retüiuuia a já tradicional pa.1
rada militar e escolar e ás'
16,OJ horas do dia 7 de Setem:
bro - Hora da. Independência
- será levada a efeito uma ce,

rimônia cívica no Teatro Alva
ro de Carvalho, onde será foca
lizada a atuação da FÔ1'ça EX-jpedicianária Brasileira, na Itá:
lia, em palestra a ser realizada
-peio Capitão Jaldyr Bherinç
Faustino da Silva, como home
nagem aos ex.combatentes.

Instalada. DO R101, a I"
agência do Ba-uco
de São Paula
RIO, (AltGUS) - Constituiu

um acontecimento marcante no

mundo econômico do Rio a ins

talação da agência do Banco de
São Paulo.
Instalada em um elos mais be

los edificios novos dessa capi
tal, em plena rua da Asssmblea,
o novo Banco terá por missão o

incremento da troca, no sentido
econômico, entre _

os Estados
brasileiros.

8ravemente ferida
a Butora do \livro
«E o vento levon... )
Alanta, 12 (U. P.) - Os Iun,

cíonários do hospital Grady
informaram que a senhorita

�ar�aret Mitchell, autora do liIívro "E o Vento levou ... " foi
atropelada por um automovel
e se encontra gravemente feri.
da.

.

A senhorita Mitchell, cujo
nome é Joan P. Marsch, vive
.em Atlantida desde a publica
ção do seu livro, que lhe deu
fama mundial.
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RIO, 11 (V. A.) - O sr. Cilon. Rosa, através do telefone i111
terurbano, falou á imprensa, declarando ter'encontrado o s;

Getulio Vargas tomada da melhor boa vontade no têcanie 1\,�consulta interpartidaria, acrescentando: ,
"

- "Nada posso âizer por óra. Recebi u'a missão honrosa I

somente depois de haver dado conta dos seus resultados a quei.\a outorgou, estaria apto a falar. Estou escrevendo uma carta d
senador Nerêú Ramos, contando pormenorizadamente o que s
passou em Santos Reis. Essa carta seguirá ho.je por um emissá
rio. O sr. Nerêu. Ramos a deveria receber esta'l'kJite. O sr. Get'lll i
lia Vargas está bem disposto a colaborar na procura de uma so

I ql
lução democrática que harmonize o problema da sucessão. Na : I
da mais posso dizer. Porém se o sr. Getulio Vargas houvesse rs
cusaâo (la priori", minhas ptüaoras, certamente seriam outras
Em termos qerdis: seriam diferentes".

.Há alguns dias, transcrevemos de jornais cariocas
alguns conceitos à cêrca de recentes atividades polí
ticas do sr. Otávio Mangabeira. Não eram, evídente
mente, de molde a lisonjear a pessôa do governador
da Bahia, em quem o udenismo terá, sem dúvida, ra
zões para reconhecer atributos de "estadista de visão
ampla e profunda", enquanto nos não recuse o direito
de negar ao governante da boa terra as virtudes de um
democrata genial.

.

Aliás, governando o seu Estado sob regime de
acôrdo interpartidário, natural é que se lhe não co

nheçam exemplos de uma conduta essencialmente de,
mocrática, que dificilmente poderá ser posta à prova
num ambiente da concórdia politica. Esta, que não
deriva das suas virtudes pessoais, é que não lhe con

fere o ensêjo de reagir às vicissitudes comuns a- tantos
outros estados d.a Federação Nacional, onde o oposí,
cíonísmo sistemático e deseducado tudo faz por en

travar o curso das administrações e distanciar, se pos,
sível, dos ínterêsses e problemas do povo, a atenção
dos governos.

Não assim na Bahia, onde o sr. Otávio Mangabei
ra, eleito em chapa comum às diversas correntes
partídárlas regionais, vive à superfície dos aconteci.
mentes, navegando em "mar bonança" e, pois, sem o

perigo dos arrecifes traiçoeiros ...
Dir-se-ia, mesmo, que o governante baiano, ao in

vés de atuar no processo evolutivo da política do seu

Estado, é nas próprias atitudes, como qu.e um efeito
do meio pacífico em que as agremiações partídártas
se entendem, e traçam a média das aspirações de tôdas

O colaborador 'do "Diário da .Tarde" acha que o

fato de a .representaçâo do P. S. D. baiana.na Capital
Federal hhVe\ telegr3.J}ldo em t�irnos cordíaís ao sr..

Otávio Mang�Déi1'a depõe Invulgarmente �m favol(lo
governante .. �ão nos parece assírn, desde que se saí,
ba que, na Báhla, funciona, de há muito, o acôrdo in-

terpartidário. ,

Ademais, a cordialidade não se proscreveu da boa
ética politica do P. S. D., cujos homens, estes sim, dão
constantes exemplos de educação democrática.

O sr. D. M. do "Diário da Tarde", antes de ínsur,
gír-se contra nós por havermos transcrito notas da
imprensa carioca pouco lisonjeiras ao sr. Otávio Man
gabeira precisaria explicar porque o órgão do oposí,
cionismo catarinense ataca frequentemente a pes
sôa de um grande homem público de Santa Catarina
- o sr. Nerêu Ramos -..,.. quando tantas vezes tem si.
do s. excía. alvo dos mais francos encômios da parte
de eminentes próceres da U. D. N. no cenário nacional.
Se o sr· Mangabeira é o governador da Bahia e tem,'
ali, o apôío interpartidário, o sr. Nerêu Ramos, sôbre
ser um Catarinense que honra a su!1 terra pela proje
ção de sua carreira política, ocupa a Vlce-Presidên,
cía da República e, no momento, estuda com os pre
sidentes da U. D. N. e do P. R., a exequíbílídade de um
acôrdo para a solução do problema da sucessão presí,
dencial.

A palavra do líder baiano do P. S. D. a respeito
do governador daquele Estado não poderia nem de
veria ser outra senão a do telegrama conhecido por.,
que, no âmbito estadual, o P. S. D. não fórma oposí
ças a despeito de possuir a maioria dos municípios.
Não provo, senão que, oferecendo exemplo de elegan,
cia política, o signatário resguarda os compromissos
assumidos no governo estadual de coalísâo.

---_ ..._--_._. __ ._. ---_ .. _._._-_ ...-_...---- _--- ------

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
../ . ,

.

OUALIFICACÁO ELEITORAL
SERÃO A'l'ENDIDOS TOOOs QUANTOS DESEJAREM
SE QUALIFICAR ELEITOR, NA SE'DE DO PARTIDO A

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

DIARIAMENTE.

«Dia do Chauffern

II

Rio, 12 (A. N.) - A questão brusca e exagerada no consu-

DI·a dA 8P." d da r.estricão do consumo de mo de gasolina,
V "ao e graoas gasolina não f.oí posta de lado Se assim fizesse, a e, N. P,

Rio, 12 (A. N.) - O presi- pelas autoridades como já se perturbaria a vida econômica
dent.e da República marcou a supunha. O general João Car- da nação e daria ensejo às es

data de 17, quarta feira, às 16 los Barreto, presidente do Con- peculações e ao cambio negro
horas, para apor sua sanção à selho Nacional de P,etroleo, fa- de combustlvel liquido. O que
lei que cria o "Dia de Ação de lando hoje ao "Correlo da NoL o Conselho Nacional de Petro�
Gracas" te", informou que os estudos leo d.eseja, de acôrdo aliás com

O
�

ato: que se revestirá) de em torno do problema estão já o momento é quç os automo_
solenidade, realizar-se··á no Pa. concluídos e deverão ser postos bilistas consumam racional
láeio do Catete com a presença em pratica dentro ,em pouco. f mente gasolÍ<na, evitando gas
dos cardeais do Rio e de São Recusou-se a entrar em deta_, tos superfIuos. Sómente com

Paulo, dos ministros de Esta.. lhes, mas adiantou que o C. N.l isso poderemos economizar o

do e de representantes de ins� P. não pensa em adotar um ra-
.

suficiente para aliviar o pais
tituições TeligiosCfS. I cionamento ou· dh:ninuição da crise de divisas. E isto será

J'
I
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Transpories Coletivos

o BSTADo-Sêb.do 13 de Agosto d. ,...,

I Illf()l·llHl{�ÕeS llteislAumente O I
� � seu ganbo

I i-OÊSTÃ--ÕO�j Borario das empre- osP:ee:(::a��\Sa:€e P::;���tad:a:l���!
d
." trabalb aeem na Organização "Se-

Redação e O.ficinas à rua Su 'ro aVIariaSJoio PUlto n, 5 ) Wll gular ". Dentro da própria reparti-

'). Diretor: RUBENS A. RAMOS DG'OND.l-J'JII1&A ção de trabalho poderá v. s- au-

__ ..... 1110 lU_A-lo _ ._--. - mental' extraordináriamente a' sua
Proprietário e Dir.-Gerente - ...- ........... ...-.-

SIDNEI NOCETI
7 '::�iaglo lU3&l _ IIIaJú _ 1...... renda - empregando pa'ra isso as

Diretor de Redação: ....,' poucas horas G1e folgas. Só aceita-

GUSTAVO NEVES
. Ezpreuo '9ru.Qu_ - .......- - mos pessoas que trabalham nas re-
1.�..!".;_ u...._,,__ ..:_ J(0'I'a "'_w

Chefe de Paginação: ........- A>""",_ partições Iederais, municipais E' e3-

FRANCISCO LAMAl'.oUE
- .l��i=-- c..t-.rta- - lola"t1loe taduaís, fábricas, batalhões e qnar-

Chefe de Impressão:
.... • hor...

OlIfttA'llll
téis em geral. Pagamos ótimas co,

JOAQUIM CABRALDASlLVA _.l:�r.o,CI.�� -

missões e o artigo é+de 'fácil acei-

Representante: _ .ar-�� Itu).......u - ..,..

.uett'·l taç,�ô pública, Tratar à Tua Conse-

A S UM' RãlJldo Sul,Bl'lllIlIeira - JolnTll. - lheiro Mafra, 81, sob. com o sr-
• •

18 horas. J "p' .

. ,

Rua Senador Dantas, 40 _ 10 Rápido Sul-Brasileira CUritiba - ase a\ ano

andar 6 horas.
T1DRQ.l-J'IlllR.l

. • • . • . .. .... .• ".. • •• ,.... •••

TeJ.: 22-5924 -Rio t.le Janeiro Âuto-VIa�lo c.ttrtnenn - Nrto Al+

Casa
"

vendave-�hOTU.
' aRAUL CASAMAVOR Á'U!to--Yl�� Cl.tUll1'll!.N ,- CWitttM

Rua Felipe de Oliveira, 21 _ - IS noras
• .luto-Yla9lo catU'1l1- - lelanlt

8° andar - • bol'U.

Te1.: 2-9873 - São Paulo 'Áut"o·Vlt.ÇAo Catu1nUM - TllbUt�
._- 6 horas.

ASSINATUR..:\8 , 1l',�,;J)!'e!l90 ao CrlJIt,6Tto - lAC'IIü

N C ltal 7 boraa. .

a ap EmPl"ê". Glória _ LapI:I.Iio - ".,.
Ano .'............ Cr- 10,00 • 6'À nor... __•

JlxpNluo Br'lHIQ� - _· ....tu. -

Semestre .. ,..... Cr$ 45,00 'Ht hOl'P.

Trimestre .. , ...• Cr' 25,00 ..·�to-Vla.� Itajaf - Ita.ItJ - l' *'

M�s ....•...•...• Cr$ i.oo ra�áPidO Sul-Brasileira J'oinvlle -
,

N' 1 C· O 5 13 horas.
.

umero avu lIO •• r", , o Rápido Sul-Brasileira _ CurItiba -

No Interior 6 horas. -'-.
QU.lRTÂ.,.-...

ADo •• , •••....•• Cr$ 100,00 .luto-vtaçt.o catwrln- - eunUlM

Semestre Crf 80,00 l-.Â�J;.�:Çto cata.fiinenM - lola.u.
Trimestre Cr$ 35,00 - • horas.

Número avulso �. Cr$ 0,60 • .lU'to-ViaçAo catarlDeJ1lla - LapU

,_
6.30 horas.

Anúnci� lDediante contrâto, Rápido Sul-Brasileira - C'.u:ltlba -

... .... - - 6 horas. ,.' l 1..5 on8""", mesmo nao ,Rápido Sul-Brasileira _' Jo1nl'lle - ""- casa em apreço se encon ra ( c-

publicados, não serão

I"
noras. socupada,

� �����Ed�::::ft�:- \ ::�_:"',.[���,;:� ···v���i����··o.emitidos nos artigos E'rpre880 BrusQUenN - Non Til'ato

assinado!!. - 16,30 horas. Uma casa residencial sita à
...."...._.�_ _.w_w_w -

.."'.íN'Il
_�;::!it& Sul BruU - J>,!Irto Alqn

rua Bocaiuva, nO 199.

Viação Aérea Ã1:s��vlag'���;:! - r.o
.. ::����·.��� .. ?��� .. ��.f��:.�� Linha

Horário Auto-Vlação C&tarlnenn - ComUbI
- li bOr&8.
Auto-Viaçlo C&tu'lneIIM - Joln"f'il.

- "horu.

Áuto-Viaç.lo CatllrtnenN - TubILl'io
- 6 horas, ,

.Âuto-V1a�ão catarmeIlft - L-.una
- 6,30 bora,•.
Exm-emo São Crl5to�o - LJ.-una -

7 bOrãs.
IImprêsa Gl61'l.11. - Lqwna - I l/I

e 7 1/2 hora!.
Expresso BrnflqueIIM - BrwIquo -

1. !l0ras.
Auto-Vlaç!o JtaJaI - ItaJaf - II !lo-

Terça-feiN _. na.

"TAL" _ 8,00 _ JoinviJIe "'" 13�g;::. Sul-Brasileira
- Jolnvlle-

Curitiba _ Paranagui Rápido Sul-Brasileira - Curltiba -

• horas.
- Santos e Rio. �presa Sul Oeste Ltc1. - Xapecó - ..

, ., III _. 10,40 - Not'Ie - fi hora•.
SEXTA-FEIRA

H\_.l't1UBO 00 SUL - il,OO - �Rodontrlll Sul BruU - P�t;; Alecn
... -" - 11 horas.
fll"IOne Áuto-Vl.aç.!lo C&tIllMnMN
VARIO -_ f2.30 ._ Sul - lS"horss.

PANAIR _ 14,05 _ Sul -'�u���o Catll.r�
(Juarttr(<<ira Auto·VIação CaItU'IJll.IlH - t4#U1!lI

'''TAL'' 1300 L' p�
- 6,30 bar",

'� -, - aJes e orto
I '�pre8so alo CrtJltovio - � -

tr"' 7 horQ
Alegre

'I Auto-VIaç!o ltaja! .... It·tJ� - 1" 110-
i'ANAIR - fO,40 - Norte 1'&'.

.

..... , -'1'
"

\',
'ORUZEIRº DQ e� - !.t30º ...... 1lxg;::1IO BrulqUen.it - Brulqu4 r

Mort.A'
,�- �

.

,." '-.', �- - ,��, I �prà� §\-!l·llrªI!!I�_!!,ª - Joiuvl1e
-, I�. -.. '�.o--J , ...�-l...�.. 13 horas. ��"""le1.�.• _ ...

'VARIG - 1 t "0 - Hortê.
!

Rápidc Sul·Brasilelra - Curitiba '=
,

, 6 horas.
PANAIR - 14,05 - Sul SÁBADO

Quinta-feira Auto-Ylaçao C&t&rlnenw -_ CurltJ.�
- I) hora,s.

"TAJ�" - 8," - Joinville Rápido Sul-Br!ll!lle!ra

F C J á
13 horas.

;

''',
1':' ,.

--....
ar tlba - Paranagu Rápido Sul-Brasllelra - Curitiba -

t""'.'-.-....- ..,.;. a-nt08 e Rio. 6 horas.
� ,_ • boraa.

�"'};ANAIR - fO,40 - Norte Âuto·YlacAo Catarln,ell8e - Jom'rile.

PANAIR _:_-·14,05. :__ Sul - :ut�%!:-�o Catarm.@I1U - Tuba.rll' _ .. �__

-

..

<

��:mo !�O rroi:ul tS'" ..:., ��. """".....,;..;�::-I "'���;"';Rió .��o·:': oi.: -ÃÇ6UGUES DO POVO, POPULAR m,Mt'lDELO
�OÍ'te �l�::';.:J"Y� I;�. a. �"!:�� �110 _

Encarrega-se, mediante comissão, do OS MELHORES ESTABELECtMEN'1'O-S�GENERO
CRUZEIRO 00 SUL: ';;:-nSO _1 __ .AUto-Vtlçlô ltajú ,;_ ltlJa1 -- li)lo compra e venda de imóveis. '_ HIGIENE ABSOLUTA =- ARTIGOS; :OE"Ptt!IMEIRA

""'.,
":' t'M.

..=, RUIl Deodoro 35. QtlA:I' lDAbE

!;�;i,�����"4<'iii!:-';;r�ajes e Pôrto ��€jI.::U:"'��:.:":: ......

<QUÀRTOS"
.. , .... ,

IVENDE SE nftr mi,"'lo"(iVO' de mudanr�,'Alegre "6 ���!�� Sul_B��s���t)- Curitiba - pa!�����fl�O�:�a��c:J���apf�
,

IS.. U '.. I 'II
'

• y.l
.O:UZEIRO DO SUL - 7,tO

t�: .�:� _���:��?:.. Grande área' de terreno là cultivada
PANAIR - to,tO - Norte

IVARIG - ti,olO -- Norte
,

PANAIR - 14,05 - Sul
Sábado

"TAL" � 8,00 - Joinl'iIle
Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

VARIG - 12,30 - Sul
ORUZElRO 00 SUL -- fS,fili

JfOl'tlt
(

PANAIR - 10,40 - Norte
PANAIR - 14,05 - Sul

DomiRflo
PANAIR - fO,iO - Norfie

,
OOUZEIRO DO SUL - 11',00 '-,

J PANAIR - 14,05 - Sul

o V�.I,E J)fj) ITAJ..U
Proetl.Hm "II ApJIleJa

P1'O�880-.
J..lVRARlA 41, LJVB,l,.lIlU

li ",

ROSA
,

���� .�. ������
.. , .

-- ...iIiiii .... Possue V. S. casas ou terrentls pl/Il'ai
vender?

Segundtrfeira
"'TAL" - 13,00 -- Lajes e P.rio
Alegre
PANAlR - 10,40 - Norte
VARIG - 10.40 - NortA

PANAIR - 14,05 - Sul
"fWZl!�IRO DO SUL - 13,55 -.

Curltl,bI '

lom'"l.

JoiuvUe -

Dr. (LARNO G.
a.LLEfT.

ADVOGADO
Crime e 01:".1

Oon.tituição _de Soci.rioc.
NATURALIZAÇÕES
Título. D.alal'c!tórlol

E.crit6rio e R8fli'chtlbla
RUQ Tb'adenta", 41,

�ONE •• 1468

VINHO CREOSOT.(DO
"S I L V 1: "i 'R 'A "

l,fR�QVEZAS r�ij iCERAL

Vende-se urna, Lôda de Lijolos,
medindo 6.,5Dm de frente por 11,00
m de fundos, com as seguintes di
visões: 1 área, -t sala de vísita, 1

cozinha e IV. C. Construtda em fins
do ano de 1912. Localizada no Es

treito, il rua Antônio Matos Areas
n. 511, 'bem próximo, portanto, elo

ponto ele ônibus.'
Os interessados poderão dirigir

se ii iesidéncia do sr, Aristides Bor-

ba, cm Biguaçú, .para melhores in

formações.
A venda é motivada pelo rato de

o propriet.ário estar há anos resi
dindo em outra cidade do Estado.

SRS. PASSAGEIROS
PARAI

ITAJAf - JOINVILE e CURITIBA
Os novos MICRO-ONIBUS do Rápido Sul-Brasileiro oÍf:,""

recém o máximo em

CONFORTO E PONTUALIDADE
Carros para 14 passageiros - Poltronas individuais Pulmazs,

H O R A R I O S:
Carro 'direto a Curitiba: parto 6 Hs.
Carro :�e Fpolis. a Joinvile nos dias úteis: Partida às list'

horas, podendo prosseguir de Joinville a Curitiba no dia se-
guinte ás 6 horas. ,

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

dendo-se p'assagens. .' ';";',
Aceitani·se despacho de encomendas.
Agenda: Rua Deodoro, esquina da Tenente Silveira Jile �,;,

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

Acha-se aberta nesta Sucursal inscrição .. p�rll" concurso, de PRATi�:··

CANTE, devendo os candidatos exibirem no' ato documentes que p1':Q-·
vem ler mais de 18 anos de idade e menos de' 30 e",estaíl'"em quites CllI.mh

o serviço. militar- Os demais documentos, s-erão apl'esenLados pelos e;'l�-"
didatos uma vez aprovados e admitídos, no quadro de Iunolonárres. ..

A inscrição encerrar-se-á no dia 15 do corrente, impretef'ivelm,e1!l-"
te. Constam do concurso as seguintes disciplinas: Português, Ar'lflnê-'·
tíca, Contabilidacle, História do Brasij e Geografia (conhecimentos ge-.
rais.

Florranópo'és, 5 de Agosto ele 19/19.
13A:\CO NACIO:\.\L DO COMERCIA SA"

GUIDO BOTT - (Gerelltl'�'
ALDO DE ALMErDA - (Contador)

,EXPRESSO BRUSQUENSf
D E

VECCHI & CIA_ LTA�,"
Blumenau à Florianópolis e Vice

Vh Bru'que
'Ve"'rS""�"C!J; ,�

:'S

,

I,

Se ricos quereis ficar
De modo tadl elegei
Fazei hoje uma inscrição
o Credito lVIutuo Predia
;, ....... ;, � '" '. .. .. .. . .... ...... ,..... ....... .. ,

HORAR!O

Não encontra comprador?
Entregue ao Escritório

A. L. Alves.
Rua Deodoro M. i\�,

Partidas de Blumsnau:. Segundas ás '1- Sàbi dos às 1ft hor_
Partidas de Florianópolis: Segundas às 'l-Sextas às 1'l horas,.

Aos Sábados, ás i e 16 horas. ,.

AGÊNCIA. EM FLORIANÓPOLIS
Rua Conselheiro Mafra n. 35 -- Fone 1565

AGÊNCIA' EM BLUMENAlJ
15 de NovflmÍJro. -- (Hotel São José) •• Fbn;0,·.128s�Rua

Aceilam-se
"

(Distante cerca de seis qui:tóin:étrds da capital-Bairro-BarreiTOE:
A rea d'€ N2 :metrbs de frentê por 1.850 de fundos, incluindo

6 casas de madeira e uma de material.
TRATAR:

li'lorianópolis - nesta redação ou Escri.tório l. de A L. Alve.e:;
Barreiros - com o proprietário Mathias lha.
Blutil'énau - com o sr. ChI'ilitiáDO Knoll. no Hotel Cmzeiro.

Campanha do Agasalho
Mais uma vez se revela a generosidade do povo de no.s;sa.'

teri'a: a "Campanha do agasalho", iniciativa da Congregação,'
Mariana, vem encontrando o mais franco apoio de nossas fa
ruilias. Os sectores visitados, assim nô-lo demonstram: 001ll

�TiJ:mição altamente generosa, quer em dinheiro, quer em roupa}
de inverno.

As 2lOnas não visitadas sê-Io-ão nesta e na próxima semàna..,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRATENIS CL�BE - DIA 14 - DOMINGO - SOIRÉE OFERECIDA A EMBAIXADA DOS TENISTAS DO BÔA VISTA TENÍS CLUBE, DE JOIN
VILE. INteI?:,-s 9 HORAS. - DIA 21 - DOMINGO - COCKTAIL - DANÇANTE - INÍCIO DAS 9,30 ÁS 13 HORAS. - DIA 2'7 - SABADO -

. G�ANDE SOiREE - HOMENAGEM AO EXERCITO NACIONAL PELO ENCERRAMENTO DA SEMANA DE CAXIAS - PROMOVIDA PELO nU:'E-
ToRIO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS ECO�ôMICAS - HAVERÁ CONCURSO DE ORNA�\'IENTAÇÃO DE MESAS.

l

!

�!9.:�...._�9.5?��!JG��������i::�:���� t��:a�:�:���:�1�t�no 12

Al'lfVEnSAHIOS: _ <O sr. Luiz Hamilton, fun-
'

rá kigar hoje nos aristocráticos sa-' A urquesí.ra exclusiva do Clube

cíonário do Instituto do Mate Iões do Clube "12 de Agosto", o também selecionou musicas novas

Cléia Jeni e �osso colega de imprensa, grande baile de gala, com que se: para o seu repertório, que será por

Comemora, nesta data, seu residente em Joinville. comemora a passagem do 77° ani-; certo urna elas aíracões (1,") baile.

.,'5° aniversário natalicio a ínte. -a srta. Usa Damíaní, filha versário do tradicional Clube. I Deverá comparecer hoje, nos sa-

ressante menina Cléa Jeni, or-] do professor Anacleto Damiani, A r-eunião elegante com seu ini- 'Iões do Clube, uma delegação do

namento do lar do nosso preza-I lente do Instituto de Educação cio às 22 horas, dará motivo para: "BLOCO DOS 20", de Itajaí. ha

do amigo João Marçal e de sua Dias Velho. que as damas que compareceiem.] vendo nesta ocasião umn esplendi-

"digna espôsa d. Altair Barbosa

I
---:: o jovem Percy Kajetz, fi- apresentem

-

suas ricas toílettes de .
da surpresa com a '�ipresentacão

Marçal. lho do casal Januárío e Irace, baile, ele variados matizes e de te- ! dt". .. bem, "amos deixar para logo
Cléa Jen.i festejando o gra. ma Kajetz. cídos de. todas as finas qualidade". esta ruidosa surpresa ...

·to acontecimento, oferece às I - o jovem Niverth José De- Sabemos que o movimento nas

.amiguinhas - aliás em grande brassí, da Sociedade Rádio A- modistas tem sido intenso e que

número - uma farta mesa de 'raguai Brusque Ltda. e alto muitos trajes serão de uma admira-

.doces e refrigerantes. funcionário da firma otto vel apresentação e beleza.

L�iz Fernando Shaeffer, de Brusque, A Diretoria atual do Clube" 12",
. Na Capital da R'epublica, on, - a menina Maria.Helena que está terminando seu mandato,

-de estuda, vê transcorrer, hoje, filha do sr. Guarino Todescato contratou o famoso conjunto í.ipi
mais uma data natalícia, O· e de d. Bernardina Tedescato. co platense "17", de Porto Alegre,
distinto jovem conterrâneo VIAJANTES: para maior brilhantismo da br i-

'Luiz Fernando Guimarães, fi- Prot. Torquato Tasso

.ih? do. saudoso. deputado Alta- Procedente de. Urussanga,
-rmro Lobo Guimarães. onde é operoso e diligente pré- .

A.o aniversariante, que nesta feito Municipal, está entre nós!
-capítal, conta com seleciona. o nosso prezado conterrâneo
-das amizades, muitas, por cer- sr. Torquato Tasso, que, por As E�prêsas de ':fransporte C.oletivo de Passageiros, que
to, serão � felicitações que lhe êsse motivo, tem sido grande- fazem as linhas de Bíguaçú, Barreíros, Escola, Estreito, Mata
endereçarão. mente cumprimentado por seu douro, Coqueiros, Tijuquínhas, Três Riachos, Circular, Avenida

Os de "O Estado" o cumpri- vasto círculo de amigos desta Mauro Ramos, Agrônomica, 'Ptindade, Itaoorobi, Saco dos Li,

:mentam cordialmente. capital. mões, Co�teira, Palhoça, São José, Capoeiras, Santo Amaro,
Sra. Adelaide Lobo Amaral Auguramos.lhes feliz esta- Aguas Mornas, e Caldas da Imperatriz, avisam ao público em

Ocorre, nesta data, o aniver-I' da. geral, que os serviços de transporte coletivo, não serão suspensos
.sárío natalicio da exma, sra d. NASCIMENTOS: no dia 14, Domingo próximo.

. Adelaide L�b? Amaral, víuva SÉRGIO é o nome de um ga- Os Empresários esclarecem, que a atitude que estão toman,

do sr. Antomo Tavares do I roto que, ontem, nasceu na do em conjunto, não tem sentido de greve e nem visa ferir

.Amaral, ex-vice.cônsul de Por- Maternidade "Dr. Carlos Cor, qualquer Orgão da Administração Pública, hem como os inte

tugal. rêa", para alegria de seus pais, resses do público que utilisa os serviços de transporte coletivo.

_

AS homenagens que lhe se� o S1'. Heitor Melo, proprietário' Os Empresários visam, apenas, que se estude, devidamente,
Tao prestadas,' associamo-nos, da Alfaitaria Melo, e sua exma.! a situação em que se acham suas Ernprêsas e se encontre uma

respeitosamente. espôsa, "do Luci. Melo. solução justa, que atenda, não só os interesses do público, como
Srta. Maria de Lourdes Bott Parabéns. ' também ás necessidades das Emprêsas, para que estas possam
Transcorre, hoje, a efeméri- NOIVADOS: manter os serviços de utilidade publica que exploram, com a re-

de natalícia da gentil senhorita
.

O nosso estimado conterrã- gularídade que os.mesmos exigem.
I

'l\_1aria de Lourdes Bott, dileta neo Helio Píracuruca Blum, fi. E' desejam que isso se efetive, sob a orientação dos Orgãos
filha do professor Mario Bott, Iho do Dr. Heitor Blum e de responsaveis da Administração Publica.
Iente- da Academia de Comér, Da. Otilia Píracuruca Blum, e OS EMPRESÁRIOS
.cío. funcionário dó IAPC em São

i' o.

Fazem ((JlO.S, hoje: Paulo, contratou casamento,
'-- ----- '--'

- o sr. Bráulío Jacques Dias, em Curitiba, com a distinta se- Federação do Cemércie do Estado
-competente topógrafo da Díre- nhorinha Suzana Lujol de Sou-
tOl'Ía de Estradas de Rodagens.. sa Araujo, filha do Dr. Hosti- de Santa Catarina
- a sra. d. Tersilia H. Fer- lia de Araujo e de Da. Zeny Pu.

reíra Bandeira, digna espôsa ] jol de Araujo. A V I S"do sr. Custódio Bandeira, f'ís, I Aos .dignos noivo, os nossos O
-cal do Imposto de Consumo, cumprimentos e votos de pere- A Federação do Comércio do Estado de Santa Catarina, co-
.aposentado. I. nes felicidades. munica ao comércio e, indústria desta capital que o próximo dia

15 de agôsto - "ASSENÇÃO DE NOSSA iSENHORA" - é fe,
ríado religioso decretado pela Prefeitura Municipal (Decreto
r:o 3, de 21-2-1946, artigo 5°), sendo, porem, permitido ao co

mércio em geral permanecer aberto, até ás 12 horas, por recair
esse dia numa segunda feira, conforme dispõe o parágrafo 'Úni
co do artigo 5° citado.

Outrossim,
. comunica-se que de acôrdo com a Portaria n"

277, de 19�10-148 do Snr. Mínístro do Trabalho, Indústria e Co
mércio, artigo 2°, é permitido o trahalho de empregado, até ás
12 horas, nos estabelecimentos de comércio em geral e nos bar
beiros e c�beleil"Os.

Quanto à indústria só é permitida abertura e o trabalho dos
empregados nas seguintes atividades:

1 - Lacticínios (excluidos os serviços de escritório).
2 - Frio industrial, fabricação e distribuição de gelo (ex

cluidos os serviços de escritório).
3 - Purificação e distrÍ'buição de água (usinas e filtros)

(excluídos os serviços de escritório).
4 - Produção e distribuição de enérgia elétrica (excluidos

os serviços de escritório).
5 - Produção e distribuição de gás (excluidos os serviços

de escritório).
6 - Serviços de esgotos (excluídos os serviços de escritó-

rio).
.

.

7 - Confecção de coroas de flores naturais.
8 - Pastalaria e confeitaria (excluídos o fabrico de pão de

qualuer natureza).
9 - Indústria do malte (excluidos os serviços de escritó_

VA.RIADO SORTIMENTO DE CASETvIlRAS NA- rio). '

E INGLl!SAS PARA HOMENS E SENHORAS. 10 - Indústria do cobre electrolitico (exéÍuidos os servi-
PER,NIAIVENTE ESTOQUE DE ROUPliS FEITAS ços de escritório). ,

'

PARii HOMENS 11 ,- Turmí1s de emergências nas emprêsas industriais in.s�
.ARMARINHO EM GERAL -- CAPAS, CAMISAS, GRAVA- taladoras e cOlbServadoras e cabos aéreos. ITAS, PlJA.MAS, CHAPEUS, ETC. 12 - Alimentação de animais destinados á realizacão de

Tudo pe�o menol� "reço da nraça _����Uisas para preparo de sôro e outros produtos farmacêuti- '

I
·

P fi 13 - Fundição e siderúrgica (fornos acesos permanente-

Java uma vlsUa ii nOS88 Ua�� e verifique meni� )ex����ff���sç:�1�:ii�;a��se��ri!���21hamento industrial

nossos precos e artHJos .

J (tur���1'�:Se:;�!1���4tz) Presidente.

A. S·
Com o comparecimento de altas

autoridades, civis e militares, to
do o mundo sociaj desta caoítal,
Lerá inicio o grande 'baile de gala,
que marcará urna etapa nos anais
já tão brtlhantcs e de gloriosas
tradições do querido Clube "12 de
Agosto"...

.

AVISO AO PUBLICO

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

lOJft DAS CASEMIRAS
�speciali.zada ,elO artigos para

homens
RECEBEU
�CIONAIS
;;MANTEM

3

tiNE AS
Ritz - Às IL,30 e 7,30 horas
L'ma agrndalrílissima opereta!
Romance encantador!
Musica inolvidável!
-- Eis que volta ... para matar

saudades a famosa dupla:
MARTE.\. EfKi-EHTH - JAN

KI[D.p lJHA
.

em

ENCANTO DE LA BOFlEME
1\0 progr-ama:
1) - Cínelandla Jornal - Nac,
2) - .Fox Airplan News - A

tualidades
Preços : Cr$ 5,00 e S,20
"Livre" - Or íanças maiores de

5 anos poderão entrar na sessão
d,r 4;30
HvJ,PEHlD - Às 7,30 horas:

ItANCOH
,ODTW� - Às 7,30 horas
"

Ultima exiliição
Pr-ograma duplo

RANCOR
Com" Robert YOUNG - Robert

.MITCH1J?\ _, Itohert YYAN-
Margot GR.'\JHAME ,

2) - Robert HUTON c Joyce
REYNOLDS cm:

�

ruxros PARA SEM,PRE
De1iciosa comédia rornantíoa,
No programa: Oine Jornal.

Preços: Cr$ 5,00 C 3.20
Rigorosamente proibido até 18

anos.

ROXY - TMP1�RIAL
Simultaneamente
Às 4. e 7,30 hor-as

1) - A Marcha da "ida -- Nac-

2) - Muitas gm·otas... Otimas
musicas ,e gargalhadas a granél]

RAINHA DO CALENDAR:IO
Com: Jane FHAZER - 'William

MARSHALL � James ALLISON e

Vicbn: Me LAGLl<i)'<

3) .__ Um 'filme eletrisaute, re

plcto de lutas títanicas e torcidas
,

sensacionais:
DESA'FIO

'

Com: Tom CON\yAY e June
VINCEN'r' I

4) - Mais dois colossais episo- "l'dias do espetacular seriado:
A GARRA DE FERRO

Com: CharIes QUIGtILEY ....J.. 12
e 1:3° episodios.
Preços : Cr$ 4,20 e 3,20
Improprio até 10 anos.

Amanhã - Finalmente - Ama� ,

nhã I

RITZ - ODEON - IMPliiRlAL -

IMPERIO
PECADORA

PASTA DENTAL
ROBINSON

.
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Cifras do Balanço de 1944

: CAPITAL E RESERVAS........... Cr�

: Besponsabüdades .....• • . . . .. Cr$.
• Receita .....••.......•.• Cr$

•
Ativo. . . . . . .. .:..... •..•....• Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anos .... Cr$
Responsabilidades ...• ••......• Cr$

t t Diretores:

�������������������.�������_�_..������ t D� PamphUo �Uka Fr�u de C&"�h� D� F�nciuo de S�
.

, O 'I'ESOURO

V S
...

7 R
·

d I t
· t Anísio Ma!!80rra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.

, !ro8��ru�e ��u��6&�e:!. • viaJa. eSI e no n erlor .·..a·_- ...·...._·_...._......_....-_..- ·_w_-_._-.-�__-_-.-_._..___._.._

OlgO analfabeto, levando-o a um I V. S. viaja? Reside no Interior? Adquira um Catálogo de Moedas������.

rrso de alfabetizacA.o no Grupo Antigas do Brasil e enriqueça depressa. .

i
/

seolar São José, na Esoola indu.. I Peça em qualquer lívraria de Florianópolis. Custo Cr$ 20,DO. Pelo

�' %-_lal de Florianópolis ou na Üt\t.e.! Correio Cr$ 25,00; pedidos a José Claudino da Nóbrega. Rua General
-al Metr(.)1lolitana.

'

Bitteneourt, 91, sob - Florianópolis.

I·
.

Transportes Aéreos Limitada

I
2as. 4as. e 6as:. Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba

,

- Joinvile - FLorianópoh� Lajes e P. Alegre.
I 3as. 5as. e sábados: P. Alegre -- ;"..ljes -- Florianópolis
, Joinmle -- Curitiba -- Paranaguá -- Santos e Rio.

e' Opera com Aviôes Douglas DC3. de 21 lagares.

I 4g;�t:�;e!i�:�j:,i��'�k�m!�S
L�,_(�).....(��O�)-�):eIIaI>(2..�,!�

Industria de aquinas
Nardini 'Lt ii.

9,;(0Ia5

A maior II! mais aperf..eicoada Fabrica' de

Maquinas Agrícolas, Tornos, Teares e
. Artigos de

.

Cutelarias
Fo,brica arn Americano. - Estado de sao Paulo

RQ'PPQSQCltantQS Q){(9IUSivos papf"J.
d� banta. (�atapina.

j

O 6stado

Industria· Comercio · e Seguros Knol S. 4.
P-rc.ço 15 d. Nov$mbro, 20 - 2.0 andar

Caixa Postal 139 - Telefone - 1324

End. Tel. KNOT
r=lopianópnds Santa. @aiar�in.a

interior do Eüado. Cartas para
139 - Fj"rl'1""'o..,i;"

.1

'Bom
]
I

binóculo
Grltode visãt

Dr. Liudolfo. A.G.
Pereira

AdVOlJ8do-Contabilista
I Civel -- Comercial
i COlUlti!uigõea da .ociedad••

.

I' • �erv'iço. co�ebto., em geral.
�Organizaçõ.. contabeie.

, Regi.troa. marca., diapondo,
i no· Rio. de corra.pondente.
I Eacrit6rio: Rua Alvaro d.

11
0a

__rV_Ql_h_o_n_._43_. __

Da.. 8 à. 12. ho�.,
T.I.(Qn. lC94

l"�""""'"
.

!
FERIDAS, REUMATISMO E

P�ACIIS SIFILITICAS
.

Elixir de Nogueira
Mld1OctçQO QUEm.r lU) tratamento

dQ .UUi.

Visão maior e mais perfeit..
que . a de \Im bom binócu!4

alcança quem tem .ólida
instrucãc.

Bani Iivrca, sobee todo. oa

assunto.:
LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro, 33 - Florianópolia

80.000.6�6,3o
5.978.401.755,97

67.053,245,30
142.176.60il,Mo
98.687.816;30

76.736.401.306,20

QUER VfSnR.SE COM CONFORTO E ElEGAMOA i
PROCURE A .

Alfaiataria elloIr Rua . Fe�ippe Schmidt 48
! ....

1
... ....

Cirurgia-Clínica - Obstetrícia
.�Dr" Antônio Dib. Mussi
Médico eietivo do Hospital de Caridade

Servi ço especializado em Doel1�as de Senhoras
Modernos método; de tratamento

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

Consultório: Residência:
Rua Tiradentes. 9 Hotel La Porta

"VU�
.

E ES ECIAUDADE"
{ lA� WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (MorOllLre� <I.

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA
� ,

....--------------------------------------------------------------------------------:-__,-----------------'.- .-. ....._...,.. i

..S��Ã��:RC;ti1?
EspECIAlIDAOE

, í

I
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'CREDITO MUTUO PREDIAL
.

,
'

esultado do 240 Sorteio do Plano "B", realizado no dia 3 dei
agôsto de 1949

CADERNETA N. 22.712
Prêmio maior em mercadorias, no valor de Cr$ 6.000,00.

Aproximações Superiores Aproximações Inferiores
111 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

os cinco primeiros prêmios da Loteria Federal; realizada no

ia 3 de .Agôsto de 1949.
Florianópolis, 6 de agôsto de 1949.
Visto: Orlando S. Seára - Fiscal Clube Mercadorias int.
PP. J. MOREIRA & ClA.

\
MóVEIS. LOUÇAS E MOEDAS ANTIGAS

Deseja comprar ou vender?
Cartas a José Claudino da Nóbrega.
São José - Ponto final do ônibus, - mSTRIBUIDOR DO ...

Católogo de Moedas Antigas do Brasil
Pelo correio Cr$ 25,00

Ouçam diariamente, das 9 às'!13 e das 17 às 22 hOrll.5

SIDIO TUBI' lYO 9
1530 k ilocielos ondEls médias de 196 metros

\

TUBARÃO -- S. CATARINA

ARARANGUÁ - Às 33 - ija - Sábados.
MAIS I:\fFORMAÇõES NA

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

LIVRARIA ROSA DR FRAN���g CA�IARA

(RUA DEODORO,
-,

N. 33) Advogado
Escritório: Rua Felipe SchiIpídt

ACEITA ENCOMENDAS 21 (sobrado) �Alto da casa "O

OE SERV IçOS TlPOGRA F' ICOS
I
����!�da: Rua Alvarode ça.rQ•

APRESENTAÇÃO IMPECÁVEL .: ENTREGA
- valho, 36

Florianópolis
RÁPIDA ._

" ..

t\D�elin·a
A tradicional festa do dia 1:; de

agôsto na linda Gruta de Angelina. .

ha de realizar-se neste ano com es�

pecial brilho em beneficio da ,'ova

casa paroquial em construção,
Consta de suculento churrasco,

galinhas, cafezinho com cuca e ou
tras surprezas agradaveis.

II
Agencia Geral uare S. Catarina

• Rua Fe lipe Schmidt. í2--Sob.
eonce- C. Postal, 69· Te!. -s: FI ; retoca»

FLORIANOPOLlS

Departamento de Saúde Pública
Nês de Agosto - 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 - Farmácia Catarinense - Rua Trajano.
28 Domingo - Farmácia Catarinense - Rua 'I'rajano.
O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias Santo

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

rização dêste Departamento.

Maquinas de Escrever
"H E R !'vI E S"

Fabricação Suissa
'remos para pronta entrega maquinas mod, 6 - nas seguintes me

(Jidas:

"" "., � ..

EMPR!:SA SUL BRASn.EmAl
DE -ELETRICIDADE S. A.

- EMPRESUL-
Serviços de energia elétrica

em 'Joinvile, Jaraguã do Su1�
SãQ Bento do Sul, Mafra. Ti..
[ueas, Rio Negro e Lapa.
Material elétrico para tnsta..

lações - Motores - DinamOl
- Bombas - Lustres - Fel"
roo de- engomar - tampadal
- Ventiladores - Serviço d..
instalações por pessoal técní-

.

co especíalísado.
Loja e critório á rua 15 de

Novembro, n. 449 Caixa Postal
n. 62 - End. tlegr. - "Empre
sul" Joinvile - 8ta. Cata:rina
- Brasil.

. "�

CARRO - LARG. PAPEL - ESPAÇOS PAlGA

B - 12 polegadas - 117

C - 14 polegadas - 147

,D - 18 polegadas - 181
E - 24 polegadas - 246

Maquina de escrever eletrica 117 espaços
A maravilha da Industr-ia Suissa

HERMES COMPLETA COM GARANTIA O SERVIÇO De UM BOM
DATILOGRAFO

INFORMAÇõES E DEMONSTRAÇõES
RUA ARCIPRESTE PAIVA, s - FLORIANóLIS

AGENTES:
PEREIRA OLIVEIRA & ,CIA.

MODERNO TRATAMENTO DA ASMA
De �<!ih-do com a evoluQão dá terapêutica moderna. lol ela.

"orada a fOrmula de_ ASTHMA,N cujos componentea toram e....

tudados com meticulosidade. Age modifIcando o terreno .,

eq'ullibrando o statema nervoso 'vegetativo. ASTHMAN propor.
eíona ao paciente uma respira<;ã.o livre e fâcil. sendi) de ação
lmediata. ASTHMAN atua dIretamente ,,�bre os "ronqulo!!l.
C-!uidificando o catarro endurecido, ta�endo desaparecer a onres
eà". aliviando em pouco. instantes, a mais penôsa fa.lta de _
re a sutocacão. O uso de ASTHMAN não se limita sõmente Ag .

"'-cesso da Asma sendo também In:&ndeme,Pte dica", 0&8 touetlo
�l'onquites agudas «lU c:r6uica,.

.

M

..!",-

-:

;',."7'
":f!�:._.

.,..4 _.

Á:c;.UA "SANTA CATARIINA"
O proprletár io comunica aos

consumidores de sua água, que re

iniciou a venda em garrafões e que

estão sendo distribuidos pelo Café

São Cristóvão, de propriedad-e do

sr. Teodoro Haerning, (antigo Ca

ré Java) ao preço de Cr$ 1,00 o

garrafão. Os garrafões vasios sãu

cobrados à parte, e custam Cr$ 9,o'.l·
..... .,

� � ,

.,

NAVIO-MOTOR "ESTELA."
mexime rapidez e garantia para transporte de sues mercadoria IJ

,

Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A

I T
RUA QfOl:UNTARIOS O" PÁTRIA "I." 68 . , s-�
€;�)f,A YO:;TA".�!ln • rEU;'OWlõ 1ItM.l . rWIi""�' _QTI!ClQll�

..........................
a o • .. • • •

.

SENHORITA!-
A ultima creoção em refri
gerante é o Guaroná KNOT
EM GARRAFA$ GR�NDES

Pre.ierindo-o está
acompanhando a moda.

••• ., .. � .. 1

PASTA DENTAL
ROBINSON

Muital!! felicidades pelo �.8ehl""M;

to de seu filhinbo I

!\tas, não' esqueç&, que o mel!un

Jlresente paTa o seu "PIMPOLH(1I"
é uma caderneta do CRJ1:0nQ
HU',f.UQ PREDJ4L. ;.)

Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais,
tendo mais outros beneficios de caráter assistencial.

Representante em Florianópolis:
PEDRO NUNES

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além dlll ,óJit

inicial de Cr� lu,oo apenas.

" Participação 1l0S lacro!

isla e [I. prazo
Enrolamento de motores, dinâmos e transformadores.

Instalação de luz e força.
Venda de motores, rádios e acessor'ios, outros aporelhos elé

tricos, artigos elétricos, etc.

Representações diversas, com exclusividade dos insuperáveis
receptores -"SARATOGA", "INDIANA" � "MERCURY".

A EL�TRO - T�CNICA ; 1'''--T

Rua Tte.· Silveira, 14 - Caixa Postal 193 ...... J.<:one 1193.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



COMPLETOU, QUARTA-FEIRA. MAIS UM ANO DE GLORIOSA EXISTÊNCIA, A NOVEL AGREMI AÇÃO ESPORTIVA BOCAlUVA ESPORTE' CLUBE \

FUNDADA POR AGAPITO VELOSO, EMBORA TA'RDlAMENTE ENViAMOS AS NOSSAS FELíCI TAÇÕES AOS PAREÚROS BOQUENSES, MUI ES-'
PECIALMENTE AO SR. JORGE DAUX, SEU AB NEGADO PRESIDENTE.

Guarani x Ipiranga, disputam hoje a liderança do campeonato de amadores
O maior embate do vitorio- esta tarde, no velho estádio quadras do Ipiranga e .do Gua- pico, respectivamente.

.

e irão à liça para a conquista
so Campeonato da Segunda Di-Jda F. C. D., com início às 15,301raní, vencedores do Lira, Tenis I Estará em-disputa o título de de um triunfo e�cercionalmen
visão (amadores) assistiremos horas, defrontando-se as es- Clube e do Clube Atlético Ohm- "leader" invicto do certame em te belo e eXpresslvo.

-

referencia. Dirigirá a peleja o sr. Acali
Segundo podemos observar, Margarida.

exista igualdade de forças, O Preliminarmente jogarã� os

que faz prever um embate pa- quadros de aspirantes sob as

relho, de proporções descomu- ordens do sr. Noberto Rodri.-

naís, destinado a agradar agues .

! quantos acorrerem ao estádio I Os preços serão os seguintes.
da rua Bocaíuva. de acordo com a nova tabela�

I Guarani e Ipiranga estão com' Arquibancada Cr$ 5,00 e Geral
Direção de PEDRO PAULO MACHADO seus quadros em plena forma � crs 3,00.

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

Paula. Ramos x Figueirense, em forma para o embate· de amanhã
Os esportistas locais em mas- "teams" do Figueirense e do de' que ela vem despertando Ique a ansiedade reinante pelo ra que os profissionais lutem

Sa comparecerão amanhã, ao Paula Ramos. há semanas. sensacional embate está atin- com todos os recursos que d�s-
campo da rua Bocaiuva para Trata..,se de uma pugna des- Nos círculos ligados aos dois gíndo o auge. põem até o triunfo defínítlvo.
presenciar o primeiro clássico tmada a agradar em cheio, clubes ninguém quer admitir Segundo fomos informados, as Aguardem o encontro máxí-
do Campeonato da Divisão Ex- quer pela sua alta ímportancía a derrota. O ambiente é de op- diretorias dos dois clubes rasol- mo do Campeonato proríssíona
tra de Profissionais, em que quer pela grande potencia das tímtsmo e os palpites eorrsm verarn instituir polpuda soma lista da cidade a ter lugar
serão degíadíantes os fortes duas equipes Ou pela ansiada- de boca em boca pela cidade aos seus jogadores no caso de,' amanhã na praça desportiva.

__

o que demonstra com claresa vitória. Eis mais uma razão pa- da F_ C. D.

== , :!ZS a

Come parte do programa das
comemorações de Dia de Cnau
!ffem ", qúe hoje transcorre,
será efetuada, esta manhã com
inicio ás 10,30 horas no estádio

Ford Chevrolel
da F. C. D., gentilmente cedido,
a tradicional peleja entre os

quadros do Ford e do Chevrolet.
formados por valentes associa
dos da União Beneficente dos
Chauffeurs de Santa Catarina.

•__/,__--------_ •• __ • __ o
• _

Jogos lJoiversilários
Rio, 12 (V. A.) - Com o a- devendo ser realizada bienal

poío do Govêrno Federal e do mente. Tendo sido os ultímos

governo da Bahia, a Confede- jogos realizados o ano passado,
ração Brasileira de Esportes os próximos estão marcados
Uníversítarios realizará, duran- para Recife, em julho de 1950.

te Ia Semana da Pátria", em Só mesmo pelo motívo da ím

comemoração ao IV Centená- portancía acima relatada e que
rio de fundação da cidade do serão realizados no corrente a

Salvador e 1° de nascimento de no,

Rui Barbosa, os Jogos Univar- Para ultimar as providencias,
sítáríos Brasileiros Exeraordi-' vís..jou para Salvador o presí
náríos. dente da CBDU, acadêmico Ne-

Como se sabe, esta competi- li Lopes Casali, onde, na au

ção dos universitários é oficia- sencía do governador Otávio
lízada pelo decreto-lei n. 3.617,' Mangabeira, procurou o secre

tá no da Educação de SaúJe,
LIBERATO CARIONI com a cordialidade que carac-

Dia 10 último festejou seu teriza os baianos, o dirigente
aniversário natalício evaloroso universitário viu sua missão

e destacado esportist.a Liberato coroada de êxito, ficando assen

Carioni (Bebelo), alte paradre tadas tôdas as providências pa

do Paula Ramos. bi-campeão da ra a realização desta empolgan
cidade e vice do Estado. te competição dos unívorsítà-

A aniversariante que é tam- rios brasileiros.

bém bastante relaciona.do nos SÚão disputados os campeo

nossos meios COmerCIaIS dirí- natos de futebol, basqutebol,
gíndo a firma Carioní & Irmão, voíeíoot, remo, tênis e xadrez,
foi bastante felicitado. uma vez que não havendo pis-
Tardiamente embora, envia- ema e pista de atletismo em

mos o nosso abraço de parabéns condições, não poderão ser rea

o nosso abraco de parabens, lízados os referidos campeona

com votos de crescente pros- tos.

psrídade. Cada filiada estadual da CB
.. -------_--------- DU não pode incluir em suas

O D. L P. E A "COPA DO
I representações mais de 60 pes-

MUNDO soas, ficando tôdas as delega-
Ria, 12 (A..qGUS) - O De- ções hospedadas no Instituto

partamonto de Imprensa Es- Normal da Bahia. As inscrições
portíva da A. B. r. comunica das filiadas encerram-se dia 3
aos seus associados que procu- de agosto próximo.
rará entendimento com os diri-

gentes da C.B.D. afim de concer-

tar medidas que realmente ven- \

ham facilitar o trabalho dos jor
nalistas especialiZadOS noS jogOS
de 1950. Entre outras,-que opor
tunamente serão pleiteiadas, de
seja-se conhecer os planos da
entidade no tocante ao livre. a
cesso da imprensa as fontes de
informação, partindo das preli
�inares das sessões das co

missões, até o desenvolvimento
(10 dito de campeonato.

lIma explicacão Dari as faHas do BotaloQo "COPA DO MUNDO"
Rio, 12 (Argus) - Quando seu jogo com o Canto do RIO. Rid, 12 (At<,GUS) - Anuncia

um team adquire o vicio de en-IA infração foi anotada devida- se que já foi dado a conhecer
trar em campo atrazo, não há mente. pelas autoridades, de a importancia que será gasta
multa que o concerte. Isso tem maneira que como das outras com o SCRATCH brasileiro na
verificado val'lOS veses e com

-I
- , 'Copa do mundó. Esta orçada

('I"f t· veseS e e nao escapara ao cas- •
_ .

. J eren es eqmpes, tal ,como sU·. Ad' t
'

it em três mlhoes de cruzelros! A
sede, no presente, com o Bota- tIgo. lan a-se, a propos o,

Suécia tem reservado para 1950
fogo. Ora, o �otafogo, achou, nO entanto, que o quadro não

e já escolheu seu campo de trei-[€ste ano, de so comparecer aos infringe a lei por que que�ra namento, o que demonstra nota-
1!ramados fóra da hora regu- mas exatamente por que aSS1ll1 vel organizaçã� da nação nórdi
gulamentar. Resultado: multa. o determinam os responsáveis., ca em tudo por tudo. O Hotel
Ainda domingo passado, a A explicação, alias é esta: o América, foi o escolhido como

exemplo das rodadas anterio- atl'azo dá sorte. Pelo menos pouso da delegação suéca por
res o campeão não cumpriu o tem dado sorte neste campeona- ficar mais perto do campo do
R8gulamento por ocasião de to ... l"luminense.

x

Retumbante vitória do Paysandú
Brusque, 11 (DO correspon- Egon, inteligente e perigoso des

dente) - Perante numerosa I locado semrn'e com muito senso de
assístencía. realizou-se domingo oportunidade. Do C, Itcnaux: A

últímo a sensacional peleja en- Ionso, Pileilo, e cérebro {lo time,
tre ° Paysandü e o Carlos Re- Bolonini .e, no ataque, Zequ inha,
naux, tida por todos como par- malicioso mas inofensivo e Julio
tida chave, na disputa do cam- esforçado.
peonato da LBD. Justa pois a vitória do Pavsan-
Peleja movímentadtssíma, in- dú, que, com verdadeira pinta de

centívada por uma assistência campeão, jogando sempre á base

que podemos classificar de fan- d egrande entusiasmo, brindou sua

tástica, levando-se em consíde- torcida entusiasta com um tr iun

ração a chuva miudinha que I ro maiúsculo,

caia a todo instante, com um A renda ultrapassou os _ .

sol praguíçoso, procurando va- o-s 14-000,00.
iar as nuvens rechadas.

E, debaixo de um nervosismo
moomum, teve inicio o Walde

prélío sob as ordens de Walde
miro Melo, da FCD, comandan
do as seguintes equipes: Paysan
dú - Osvaldo - Renor- Piaz
za- Orlando-c- Cachaça e onon
Branco - Wllmar - Egol1 -
Zico e Heinz. - Carlos Renaux:
-Mosiman - Afonsin}lo -

Konder - PUolo - Bolonlni -
Wald í r - Hélio - Aderãial - Ju- Fi Ilda o jogo, os jogadores do
Iinho - Zequinha - Vanildo, con,- Paisandú foram carregados em

vi ndo destacar que o Paísandú jo- triunfo, dentro de inarravcl 'de

gou desfalcado do seu centro-mó- Ih-lo ela torcida. J!J, não fosse a

dio Ariobaldo. ehar-so o Clube de luto com o

. Os golos foram feitos ;por Kon-I falecimento do seu querido Pre

der, contra, ao 30 m·, Zico aos 28, siden.íc, O grande esportista. 1yo

Br'anco aos 3.2, e Zeo, d-evendo-se Renaux, ·ontl'o baHe teria havido
l'ess·altar que os 2.°, 3° e 4°, goIs desta vez na sérle cio Clube. De

Jomm feitos no 2° t.empo e bem qualquer maneira corr,eu muita
assim que Egon, o endiabrado ceu- cerv·eja e (JS abraços foram-se
tro avante do -Paisandú tece um ]Jrolong'ando até pejas 21 horas. Fu

�rol anulado 0- mesmo ,sucedend·Q
_
Ia-se agol'a nmn bicho de ... ,., _ .

com Julinho do C. Itenaux. Cr$ 1.000.00 para cada jogador,
Os melhores: no ,Paisalldú: além de urn churrasco a ser ofer·e-

Osvaldo, em grande forma, Renor, círIo na praia de Uamboriú, em

Orlando e Vlfmar, muito firmes e homenagem aos valorosos craques

O vencedor em G partidas fez
24. goals, contra 15 sendo Zico o

artilheiro. Ocupa atualmente o 20

lugar, tendo pr',,-t frente o Olím

pico, com quem se defrontará dia

21, em Blumenau.
Na 11rcfm1inar houve um empa

te de 4. x 4, tendo sido bastante

movimentada, com expulsões bri

gas e muita coisa mais que não

mais deverá se repetir.

Brasileiros Extras

Variedades
CURIOSID�Df,S

(Serviço da Agência A rgus)

o diamante teme a mais simples,
das estruturas chimicas entre to'
das outras pedras preciosas pois
é constituído apenas de carbono
puro cristalizado,

o maior, continente é a }\�ia:.
mede 41 quilômetros quadrados,

A tartaruga li o animal que telfr
vida mais longa. Algumas h-.í qne
vivem até 400 anos.

Foram os árabes que ensinaram
aos europeus o emprego da álgcbr;;t
nos cálculos matemáticos.

No museu de Artes Decorativas,
de Paris, 3. �xposição "Quatro Sé
culos de Tapeçarias FrallCeSilS'F
t11])1'esenta obras ctesde o séeuJ.0c
XVII ao séeulo XIX, e tapetes exe

cula:dos segundo projetos d'? artür-<
tas vivos- Desde Henrique IV, q:ue:
instalou as primeiras oficinas mi
ma fábrica de sahão Chaillo( até
nossos dias, segue-se a história c(}

fhelldo os mais belo� especimes ·em

prestados pelo mobiliário nacional.
por diversos coleeionadorcs, in�

dustriais, e célebres manl1fatl't'35

como Aubusson. Os evemplares ,qUfl'
rrscan\ da Galeria de A!10ID, sOO
Llliz XIV pre<:rdem o cenário do.

To'loér10, com illumel'as maravilhas-.

o Brasil é o terceiro pais produ'
t01' de milho do mundo.

� necessária a tempcratura
79.00 gráus centigl'auos p3.l'U
dir um diamante.

o bico do Tucano é cheio de Cll'

maras de nr.

PASTA DENTAI.
ROBINSON

ALIMENTOS ENERGÉTICOS
Além dos alimentos proteto

res (proteinàs, sais minerais e

vitami;nas\), exils't\em outl1O�,
encarregados de fornecer o

combustível para que o orga_
nismo possa ra;balhar e manter
constante a temperatura inter
na, As gorduras e os hodratos
de carbono (açúcares, fari
nhas são os alimentos comus�

bustíveis, também chamados
energétioos.

Dê ao organismo ali
mentos fornecedores de
combustíveis, usando na

a�imentação, banha e

óleos vegetais, mantei
ga, açucarados, massas

e farinhas, tudo, porém,
sem exageros· - SNES.

"..,._._..................·Q�...�w_._",..".._·.

C9mb... Gravata;; Pilam �

Meíea dlu melhores, pelai m�

nores preçot 16 De C A S� 1 a�!6
C'ELANEA - RUGO. Ma:rn

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTERAPIA �
-

� RAIOS X '

�
DR. ANTôNIO MODESTO �

AteadeJ diàriamente, no Hospital de Caridade �
�.;.. .,._ :.. _� -..:.: �.� _.__ _

�
.

I

Dr. Alvaro de C.rvalho
Doenças de Crianças

consultOrIo: RUa Tenente
;fJlve1ra. 29

• 'Borário de consUltas: 9 ás 11 Especialista
"�<"""�'" , 2l •• �� -: "" I

Médico Efeth:o do Hospital d�
.. Caridade
Sábados: 14 ás 17 hs•. \� ", OUVIDOS - NA�IZ e GAR.

GANTA
Tratamento e Operações

Residência: Felipe Schmídt, 99
Telefone: 1.560

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

Clfnica Médica e Cirúrgica II.

�iagnóstko, controle' e tratamento DR AUJOR LUZ
:a�aliz�do �a ��l� .E�t\\t-l' _. h!t�!,����Q�erador-Parteiro
iieQ!:,�,.l?Iescêncla e da menopau- Doencas internas de Adultos e 1
'li. Pertubações menstruais, ; '1�1�. Crianças 'I'mações e tumores do aparelho geuí- Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

� feminino. Doenças de Senhoras - Partos -_

Operações do útero, ovários, trem- Vias Urinárias - Rins - CoráçÍio
?tu, apendíce, hérnias, varizes, etc. _.Pulmões - Estomãgo c; 'Figad{)
Cirurgi& plástica do perineo (ru- 'l'ratamento da Tuberculose
mru) I Raios X - Eletrocardiografia
AsSIS'l'ENCIA

-

AO' PARTO E Oi"E- Praça" Pereira e Oüveíra (atráz do

RAÇõES OBSTÉTRICAS Tribuna{) Rua Salitos Dumont, n. 8.

.Doenças glandulares, tiroide, ová- Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás &

nos, hípopíse, etc.) __ Fone 841. FLORIANéPOUS

Vlaturbios nervosos - Esterilidade
- Regimes.
f'..onsult6rio R. João Pinto, 7 - Tel,
1.431
Besi.d. R. 7 de Setembro - EdU.

'{;nu e Souza -- TeI. 846.

� Dr. Milton Simone
Pereira

Clinica Cirurgica
Mo)ütias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
1)08 Servíços dos Professores Bene

meto Montenegro e Piragihe No

gueira (São Paulo)
Consultas: Das i 4 ás 17 horas

Rua Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES

mretor da Maternidade e médico dl{J

Hospital de Caridade

CLINICA DE SENHORAS - el
RURGIA PARTOS

en, POLYDORO ERNANI DE S I
THIAGO

Médico e parteil'Q
Hospital de Caridade de

rtanópolis. Assistente da
Maternidade

,Do Flo-

Doenças. dos órgãos internos, es De

eialmente do coração e vasos

'Doenças da tiroide e demais gían-
•

dulas internas
&Unfea e cirurgia de senhoril'

-IPartos \

FISIOTERAPIA - ELECTROCAR-'
DIOGRAFIA - METABOLISMO

IBASAL ,

.ORARIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 às 19 ho
ras.

CONSULTÓRIO:
Rua Vi�or Meireles D. 18

Fone manual 1.702
RESIDÉNCIA:

Avenida Trompowski fUI
Fone manual 788

Dr. Mário WellAa""
Cli-.!ea médica de adultos e moças
�tórl0 - Rua João Pinto, 16

Telef. M. 769
Consulta daa 4 á. 6 !lona

"dbeia: Felipe Schmidt L 'L
Telef. III

Carros para o i'nlerior do Estado I··r·
...�··�.......

·······

Dr. Roldão Cons." o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada : Datilografa
CIRURGIA GERAI. -- ALTA CIo
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I
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Corr�ia Neto Cartas a Maria Inês
Cirurgia do estõmago e .ia. eirt;ula' Nova-Trento
'I'eB intestino! delgado e grD180, tirol· "" A VIAÇÃO ANITAPOLIS .Da 6a f'r 12,10 horas Ferreira.

de, rins, próstata, bexiga, utero, c.. •
- ., • e • el as

o.ários e trompas. Varicocele, hiclro- Caixa Postal 55.
CoJlllulta,:,:le'D::r�es,. e 5hi.r;::: , rua _ ..
Felipe Scbmidt, 21 (altos da Cau I ..

Paraíso). Telef. 1,59� DR, C R......

:.��::;::. :' i A. DAMASCEN� DA SILVA
• :�:str��=:

Clinico e operador
c"ulnltório: Rua Vitor McinJel, ••.

Telefone: 1.405
Collllulta. da. 10 ia 12 e daa 14 'I

1� brl, Reeidêucía : Raa BIWID_.
22. - Telefone: 1.62>0

Dr. Guerreiro da
Fonseca

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

ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles D.

28 - Telefone 1.307
Consultas: As 11,30 horas e à tar.

de das 15 horas em diante
Residência: Rua Vidal Ramos n.

65 - Telefone 1.422.
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Eís alguns' novos característicos:
f • Aut!'nto ·.,"plo e macio eeme umo pohron�

• Vel\.tila�ão graduélvel "0 confot',á.vel cabine-

'-
• Vi.ibitidade fácil e correta de ,oeio, o, lados

I
• Dire�êio de nqvo tipo que torna SrUOE&AKEIl
o caminhão ",ais fócil de dirigir do mundo

• fácil aceno ti tôdo� os 'n5'rumento5 IS

porte. vitais do molor

Dr. M. S. Canlcull
Cllnica e"c1u.ivllmente d·� crianças

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M, 1U

• Nova arm�õo do choui.$ paro rO-Ihtê"üa
máxima.Se não pode escolher boas

estradas, escolha um cami
nhao STUDEBAKER e faça
de sua viagem um passeio!

'J;Ssistêlfcia Té�iCl-e "frs· em tlfdo' o BUsi!
(

•.,

DR. \ A. SANTAELA
(l"ormado pela Faculdàde Nacio'
nal de Medicina da UniversIdade

do Brasil)
Médico por concurso da Asslstên·
ela a tls\copatas do Distrito

Federal
lIx-tnterno de Hospital Pslq\Út.
trtco e Manicômio Judlclt.rlo

da Capital Federal
h-Interno da Santa Casa de MI,
sertcõrdía do Rio de Jan�lro
OLtNICA l\U!DICA - DOENÇAS INERVOSAS
oonsultnrto: Edifício Amélia

IIeto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de oar

.alho, 70.
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Residência - 1.305.
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13 de Agosto

Hoje no passado

,

- em 1633, as duas Capita
nias do Maranhão e Pará fo

ram mandadas reservar para a

Corôa. por cartas régias;
- em 1645, D. Antonio Feli

PE' Camarão e Henrique Dias,

com suas tropas vindas do Rio

Real, fazem junção com as de

Fernandes Vieira;
- em 1646, os holandeses fo

ram batidos nos proximidades
da Estancia Aguiar (ou Enge
Ilho Mingau), por Felippe Ca

marão, Fernandes Vieira e Vi

daI de Negreiros; •

Casado em Brusque, o ope- Sim, nãolhe restava outra - em 1774, na Colonía do sa-
.

rário Matias Servi, competen- alternativa senão trazê.la a 'Um cramsnto, nasceu Hipolito José
te tecelão das Indústrias Re- especialista da, capital. Homem da Costa Pereira Furtado de
naux, nunca sofrera qualquer de poucos recursos, não tiiu: Mendonç.a, falecendo em Ken
contrariedade de vulto. A '/Jida beou na hora em que o tiesen- síngton, Londres" como redator
lhe corria às maravilhas, mui lace parecia fatal. À pressa, do "Correio --Brasiliense",' em
principalmente, agora, que trouxe sua filh.inha à capital, 11 de< Setembro de 1823;
nascera do feliz consórcio, sua ao- �r. �uerrezro da FOTu3�ca, - em 1801, São Miguel, nas

querida Carmélia Tereza. Me· que, rru:zs uma vez, no Hospiitü nasceu Antonio José do Amaral,
nina vivaz e linda, saudável e tU! G_aridade, fez valer sua espe- politico dos mais. notaveis de
irrequieta-. Por tudo isso a ale- dlalid� � sua reco:mecida seu tempo, falecendo a 21 de
gria do velho Matias aumenta: cfYT!Lpetencza. A pequetuna Caro Abril de 1840;
va. mel�,. de 7 me�es, c.heg�a _ em 1801, São Miguel nas
Por um âêstes azares tão aqui a tar� do dia 30, imeâia- Missões daquém Uruguai, capí

comuns na vida cotidiana, Ma. tamente [oi operada. tulou a José Borges do Canto,
tias Servi, no dia 30, cedo, teve Com os olhos desmesurada- desertor de um dos nossos re-

sua atenção voltada para con-
t b t

' . gtmsntos de dragões, acompa-
ti hAd'

.

ha men e a er os, o operaria Ma.
tnuo c oro a cruincm:

"s ti S
.

b li nhado de 40 avantureíros:
a' id

. . tas erpi V'lU o a a izaâo cio
que, sem uva, porecia mm-

_ em 1811, no 'Rl'O de Janei.
t d t S L

.

't rurqião extrair do corpinho,o oen e. ua a eçrui se rans- ,

f' ro, nasceu Domingos José Gon-'
formara em proiamâa tristeza. apos e eSQ agoscopia, a corren:

S fl'
- .

d te com medalha e aliénete. No çalvss de Magalhães, mais tar-
ua a zçao truus o esesoeroti A

J1
• .' 1

n1ln.���
•

t
.. -

L
• caso em apreço um detalhe de VIsconde de Araguaia, fa e-

� _1f,U,V, por in uiçao examz·, , .' . d J d 1886'
na:n40 devagar sua filhinha, I necessa.rw e oportuno: o dr. cído em 16 e ul�o. e ,

deu pela falta da correntinha G:uerrezro teve de fechar o a!-
- �m 1822, fOI instalada a

I
com medalha e um alfinete ftnete: =«. se?,: o que nao Relaça? d� Pernambuco, sendo

que a menina costumava ira- p.oderza tirá-lo. A'l, a_maior di- seu prímeiro chanceler o D�'
zer presos ao pescoço. Terrivel iicuuiaâe da operaçao. semba:gador Lucas �tonlo
suspeita se apoderou do pobre Finalizamos êste registo com t;.0nteuo de Barros, mais tard�
pai: sua Carmélia âeçtuiira, um Obrigado Doutor, balbucia. ���conde de Congonhas do Cam

com certeza, tudo aquilo. Fo'i do aos ouvidos do dr. Guerreiro
ti caminho dela, abriu gavetas, da Fonseca pelo pai de Carmé-

- em 1824, a esquadra de
Lord Cochrane Marquês de Ma

remexeu papéis, olhou todos lia que, novamente sorridente, ranhão, chegou ao porto de Ja
os recessos de casa, mas nada. voltou à cidade de Brusque
T t raguá, conduzindo as tropas do
ris 'e situação a sua. contente, feliz e gratíssimo. Rio de Janeiro comandadas pe-

lo General Francisco' de LirrIa e

Silva;
� em 1859, o Coronél E. L.

Drake, perfurou o 1° poço de

petróleo, em Oil Creek, na

Pennsylvanía, E. U. A ... sendo a

torre, que ergue a cerca de 10

metros, chamada "A maluquí-

Tratar�se-ia de um barbáro latroéinio ce�ee�r����: em São Paulo, a

Snra. Jeronyma Mesquita fun
dou a instituição "Bandeiran
tes" que adoutou o lema "Sem

pre parata" (sempre pronta) e

nesse ll1esnao dia 11 moças pro
feriram O devido juramento;
- em 1925, em Florianópolis,

foi fundada a Uni�o Beneficen
te dos Chauferes de Santa Ca
tarína;
- em 1927, no Rio de Janei

ro, faleceu o historiador João
Capístrano de Abreu, nascido
em 23 de Outubro de 1853, em
Maranguape, no Ceará;

André Nilo Tuâasco

Florlan6poUt, 13 dle Agoslo de '949

Impressionante intervenção cirúrgica pra
ticada nesta capital ptlo abalizado esae

eialista . dr. Guerreiro da Fonseca
criancinha degLutitL uma

Também .' um

corrente com medo Lha.
alfinete.

A

CURITIBA PARANA. '-nU:CIlAMA" �ROSEBRAS

Carbonizado o pamlitico. Gritos de socorro partiam do
interíoT do barracõo

lt.IO, 12 (argus) - Verificou
se

. misterioso caso, na noite de
ontem, no interior de um bar
raco no Morro da Mangueira.
Um homem jazia sobre a cama,
se contorcendo em dores e o seu

corpo pegando fogo. De nada
valeram Os esforços dos vizi

nhos, pois a vitima acabou mor

rendo carbonizada. Manoel Hen
rique Dias; este o nome da vi- comunicando o fato á policia.

tima, primeiramente trabalha- Com a presença do corpo espe

vá. no cais do porto, tendo porem cíalízado, foi constatado tres fe

ficado parantíeo, requereu sua
rímentos produzidos por faca.

aposentadoria, e passou a viver Foi então' levado a efeito o in- -----. _ .. - .-.-----

do rendimento de varias casas tsrrogatõrío, tendo Alvaro con- A V I S O
de sua propriedade, inclusive, fessado_: haver escondido_a fac�, O Dr. Armando Valerio de i\.Jsis
O pagamento do instituto do para nao formar contusão, POIS I . ..,

-

.

C· d . todos inlcusive ele pensam na
aVIsa aos ·seus clIentes' que reabrIU

aIs o Porto. Dentre seus lll- .' .. '. . o consultório.
quilinos, havia o sr. Alvaro

Via_llllPotese
de SUlCldlO. TodaVIa

_

na, casado, que todas aS noites a,pol�cia não se Conf?�mou e se-

PERDEU f"'IiEIfriccionava alcool nas pernas
ra feIto o exa!pe pencla1, estan-I -�

do senhorio e por esta razão e-
do bem provavel a presença de 'u t

.
.

,
.

ma car eIra, contendo vá-
l"a bem qmsto. pelo mesmo. um barbaro ·latrocinio, pois o rias fotografias e documentos..
Ontena, -tendo SIdo avisado de paralítico' não teria forças capa- inclusive um certificado de re�
que, o �r. Manoel iria ja�1tar zes de prOduzir una ferimento servista, pertencente ao sr: Pe
fora, na? procurou fazer aJuda de ordem mortal. Continuam dro Paulo Machado. A quem a

d: frecclOnar o alcool. Logo a- detidos os implicados, isto é seu encontrou pedimos o obséquio
pos, sua chegada, Manoel �an- sobrinho,. respectivamente Ger- de enviar a esta redação, que
dou chanaar o Alvaro, pedmdo- SOn Laurmdo e Alvaro Viana. será gratificado.

lhe que o litro de alcool fOSSe
depositado no SeU lado. Fazendo
isso, voutou para casa. De repen
te ouviu gritos vindos do barra
cão, encontrando o corpo de
Manoel, envolto em chamas.
Imediatamente um sobrinho da
vitima de nome Gerson Laurin
da da Silva, acorreu ao local,

I PARA fERIDAS,
E C Z E MAS,
INfLAMAÇÓES,
COCEIRAS,
F R J E I R A S,

!i.UNCR EXISTIU IGU�L

!

Em fins de junho do corrente ano, ouvindo um
discurso proferido pelo sr. deputado Bulcão Viana,
na Assembléia, entendemos que o nobre represen;
tante udenísta, aludindo ao caso da luz, acusava o sr,
Nerêu Ramos de haver desviado para outros fins o pro,
duto de um empréstimo, pelo sr. Aristiliano Ramos ..

feito com a Caixa Econômica, no valor de vinte rní
lhões de cruzeiros. Silenciamos, entretanto, até que o

Diário da Assembléia divulgasse o teôr desse discurso.
Não queríamos, de ouvido, citar o absurdo das concíu...

sões a que chegara aquele ilustre deputado. Ontem o

discurso foi publicado. Referindo-se à anterior maní
festacão sua, diz o sr. Bulcão Viana:

';Acrescentei que, em 1934, havia sido efetuado·
'empréstimo, na Caixa Econômica, no valor de .....

Cr$ 20.000.000,00, precisamente destinado a essas

obras, de que tanto carecia FlorianópOtis. "

Tenho em mãos, sr. presidente, e lerei, para co

nhecimento de meus nobres pares, o decreto n. 19, de
15 de setembro de 1933:

"Art. 1° - São orçadas em vinte mil contos de réis,
(20.000:000$000) a receita destinada e a despesa ne,

cessária ao melhoramento da instrução pública, ao

desenvolvimento da rede de estradais de rodagem, a.

medidas de assistência social e a outras de caráter fi.
nanceíro.

Art. 2° - Para a obtenção da renda prevista no.

art. 1° fica autorizada a emissão de vinte e cinco mil
contos de réis (25.000: 000$000) de apólices da dívi
da interna do Estado.

Art. 3° - Essas apólices serão ao portador e de
valor de um conto de réis (1: 000$000) cada uma e

vencerão os juros de sete por cento (770) ao ano, pa
gáveis semestralmente em janeiro e julho, durante o

prazo de vinte e dois (22) anos".
A simples e corrida leitura do decreto n? 19,.

mostra que o sr. Bulcão Viana, com a verdade a al

guris centimetros dos olhos, procurou torcê-la a seu

gosto. Onde, nêsse decreto n? 19, está que os vínte mi

lhões de cruzeiros eram precisamente destinados a

essas obras, (de energia elétrica) como afirmou o sr,

Bulcão Viana?
O que lemos acima fala na aplicação desse di..

nheiro:
1°) no melhoramento da instrução pública;
2°) no desenvolvimento da rêde de estradas de:

rodagem;
3°) em medidas de assistência: social;
4°) e em outras de caráter financeiro.
Como se vê, o sr. Bulcão Viana, dando destino es,

pecífico àquela verba, ao declará-la precisamente des
tinada a essas obras ( da luz), inovou o decreto n? 19!
Por alta recreação, sem mais nem menos, acrescen

tou-lhe um item, para fazer prova contra o sr. Nerêu
Ramos!

O decreto n? 19 foi baixado pelo sr. Aristiliano Ra
mos e a Lei n? 23, citada, como veremos abaixo, pelo sr.

Bulcão Viana, teve a sanção do sr. Nerêu Ramos.
Afirmou o representante udenísta:
"Passa o tempo, sr. presidente, e vários créditos

foram abertos por conta dêsse empréstimo de .

Cr$ 20.000.000,00, nenhum dêles se destinando, entre,
tanto, àquele fim, isto é, à construção da usina do Rio.
Garcia.

Tenho em mãos a Lei n. 23, de G de dezembro de

1935, que diz o seguinte: .

"Artigo único - Fica o Poder Executivo autoriza
do a abrir, por conta do saldo de 17.000:000$000 do

empréstimo contraído com a Caixa Econômica do Rio
de Janeiro, ena 28 de setembro de 1933, créditos espe
ciais, para serem aplicados em providências de cará
ter financeiro, no desenvolvimento da rede de viação,
em serviços de assistência, higiene social, saneamento
das zonas rurais".

E vem, em continuação, extensa discriminação, da.
qual, porém, nada consta a respeito da usina do Rio
Garcia ou sôbre melhoramentos a serem introduzidos.
no aparelhamento da usina de Imaruí".

A finalidade da construção da usina Garcia não
estava na aplicação do empréstimo, segundo a leÍ
Aristiliano. Na lei Nerêu, as finalidades da lei
Aristiliano foram respeitadas, uma a uma, se -bem que
discriminadamente, em mais de' um. item.'

Resta ·evidente, das próprias citações do
.

nobre'

deputado udenista, que a conclusão a' que' quis che-'

g-ar foi estorvada por um desmentido sêco e cristalino:
a lei Aristiliano, aplicada, dentro de suas finalidades:'

todas, pela lei Nerêu.
O sr. Bulcão Viana provou brilhantemente, citan

do a íntegra das duas leis, que o sr. Nerêu Ramos res

peitou as finalidades do empréstimo realizado pelo sr.

Aristiliano Ramos.
A -sua tese, todavia, era outra, diametralmente

oposta. Essa, entretanto, com à exuberante e irrecu
sável documentação em pról da primeira, virou
minhóca de alfalto ..

Por isso de fazer, cona a sua in\Suspeita;bilidade�
a verdade resplandecer, somos�lhe gratos.

GUILHERME TAL
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