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Autorizada pej:9 CNA�E· a; cons
trução da" Moná ',fràllsjuis'sora

Tubat�O-FiorJaÀ9ptlts
Quando de sua recenLe estada na vaIónte de,..\lllttst-'e1nwnto de enér

-Capital Ferlcral, af'im dOe assinar gia elétr-ica, inllih!.'icindívcl ao seu

dr-senvolvimento industrial e ao

licrn estar de SL1a população;
Oonsiderando que a Cia. side-,

rúrgica Nacional �m sua Central
termoelétrica de Capiraví de Baixo,
apresenta disponibilidades pa I'",

'atende!', em parle, as necessidades.
de Florianópolis;
Considerando que a referida

·'Companhia assinou L1m eontrato de
fornecimento de energia _

eJ.éLric:a;
com o Govêrno 'de Santa Catarína,
dépendendo .a sua execução da.

competente e necessúria autoriza

çüo do Govôrno Federal,
RESOLVE:

Autorizar o Govêrno de Estado

contrato com a Cia. Siderúrgica pa
ra o fornecimenlo de euérgi a el':,
tr ica para Fl,ol'ianópolls e arredo
res, o Dr. Leolrerto Leal, digno Se
cretár ío cle Viação Obras Públicas
e Agricultu ra, providenciuu tam

bém junto ao Conselho Nacional de

Águas e Enérgia Elétrica, a obten
ção da au torização Ind ispcnsá vel
a óste f'oruecí mento e a construção
da linha transmissora. Essa auto-

Ano XXXVII
'
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Salvaram-s., mila
grosamente

..

GALWAY, Irlanda, '16 (U.P,)
Um avirio da "Transocean Ali-li-

,ncs" efetuou uma aterrissagem
forçada -prnximo a cosla irlandesa,
nas primeiras hor-as do dia. de hoje,
-e, das 58 pessoas que se encon

travam a bordo, 49 salvaram-se
:milagrosamente, porém, 7 perece
ram c 11 sorte das outras duas aín
da é desconhecida.

O navio' de pesca héitanlco "Sta
:lJ:erg'" trouxe os 49 sobreviventes
que recolheu das ondas e os cada
veres de duas vitimas. O vapor ir

landês "Lanahrore" esperou I)

.erescímento da maré para desem-
,

harcar os COl'pOS das outras cinco
vitimas

O avião ia com emigrantes de
Ruma para Caracas e já eslava com

4 1101'as de alraso quando teve de

aterrissar .

Aomentou a circula
�ão do papel-'moeda
RIO. 16 V,A, De acordo com

os dados estatísticos fornecidos
pela Caixa de Amortização, a

-Circulação do papel-moeda era,
.em 31 de julho ultimo, de Cr$.,.
22.041.264,650, com uma dife-
renca. ' para' mais, de Cr$
434.654,889.00, com relação
ao mês anterior. Essa diferença
provem de importallcÍ'a emiti
da pela Carteira de Redescontos
d.o Banco do Br9,sil.

Aeroporto d8
Florianópolis
O movimento do aeroporto de

�Florianópolis, durante o 10 i"::,mes·

ire dêste ano, foi o que se s'�glJ(';
Aviões - 1056. Passageiros: l�mb.

.5355, Des. 4518, Transito 5921, Cor
Teio: Emb, 2351 Kg" Des. 2782 Kg.
- Total: 5133 Kg. Cfl.rga: Emb.

63.549 Kg" Des. 100368 l{g. T01.a1:

163.917 Kg. .,

O movimento estatistico, refereu' I
te ao mf·s de ju,lho, foi o segl'inie:
Aviões 179, p.assageiros: Emb. 7')1.

Des, 675, Tran�ito, 906. Total· 2372.
(;orreio:' Emb, 485 Kg" peso 515 Kg.
'TalaI: 1000 Kg. Carga: Ebb., 9334,
Des. 15.147 Kg. Total: 24.531 I{g.

Os-conservadores
venceram

M. 10.553

o MOMENTO

o Conselho Nacional de Aguas e de :-lanta Catarina a:

Energia Bictric a. usa n d O das 1° - Receber supi-imento ele
. a lr ibui çôes !eg'::lis, c tenelo em vis· encrgia eléuioa para rlistrlbulção .

ta o requer-ido pelo Govêrno do Es- em Florianópolis e seus ari-edorvs,
tado de ·)::;an'ta Catarina, no preces- da Central 'l'ermocléti-ica de Capi
so nO 745/!l�) -r-r- C. N. A. E. E., e vai-I de Baixo, de propi'iedade da.
Considerandn que a ciclacle ele Corrjpanhia SiCleeúl'g'ica Nacional,

Elor ianópolís ne�êssita de urna 'no- de conformidade com os termos de

rização foi obtida em tempo "re
·cOL'd", e se acha expressa na Reso
lução nO 5'13, daquele Conselho, do
leor seguinte:

Cópia
RESOLGÇAO �o 513

ui Gazeta»
Entrou, ontem, II "A. Gaze

ta" em seu -/6° (Eno de provei
tosa circulação. Jorruü popu
lar, leuiiimo intérprete da co

lpti'vídade a. que serve, o jor·
nul I.ci.o bem diriyida 1)01' Jai
''o Cal[ado,' coadjuvado nesse

intenso labor pelos jOJ'nalis
las JAdio Martinho Cebllado,
diretor de 1'edarõo, e João

Pl'aine1', l'edat01', leve, ontem,
evidf'nci(7da a aceilaçiio ell�

que é lido pelo ]Java eatari-
11(' nse. que testel:lI,unJI01f, indo
à l'edaç(io, ati telegrafando, Oll

enviando cordiais Cil,rtões de

{elÚ:ilaçóes, sen in t e g r a l

a]Joio àUlleles que, não (,01t,�e·

(Ilfll.lo, ,1'el/,eCrlLlt:� a princi�io,
a" IrWI·OI'('S tllrlcl,duudes zne·

'rentes à. vida. de impl'ellsa,
([C/I' a Santa Calarina 1l?1l or

riiio de fe'irão ?noderna eom

[al'lo noticiário e exc�lente
aspecto g I'áfico'.
Associando·nos à::. homena

gens lle ontem, endereçamos,
claqu'i, neste reyislo, a se·t. di1'e·

tOI'-p1'oprietâl'io e C! seus reda

tores, o nossp afetuoso ab1'aço,
regozijando-nos pela brilhante

etapa vencida e lhe desejalldo
crescenl es p1'os])er'idalles.

a lógica do sr. :0,. M.
o sr, D. 1\'1. não gostou que lhe opusessemos razoáveis res

ções aos excessos ele amabilidade com que se rereiíu, há dias,
no vesper-tino oposicionista, ao governante ela Bahia .. Ontem;
voltou ao "Diário ua Tarde", para expor nominalmente o

modesto autor desta coluna à Iur ia de quantos queiram ver

DO sr. Otávio Mangubei ra, o génio tutelar ela democracia inúi

gena ... Não nos convenceu, porém, o sr. D. }1.. elas qualida
des ele democrata do Góvernador ela "boa terra", nem podel'á
fazê-lo a alguém que conheça a verdadeira situação polttica ,

da Bahia,

Porque dissessemos que, governando o seu Estado sob

reg irne ele acordo interpartidárto, o sr. Mangaheira não tem
tido ensejo à prática das virtudes democráticas que se lhe a

tríhuem, o colaborador do "Diár io da Tarde", que pretendeu
esclarecer nada esclarece,

;-':5.0 dissemos que sómenle onde não existe acordo c1111'e

os partidos é que podem existir exemplos de democracia. Es-
sa conclusão do sr, D.-M" evidentemente tendenciosa, visa
deixar passar em julgado o fato ele o sr, jlaug'abeiL'a estar co

modamente governando o seu Estado sob coneliçõ�s' ele ópôio
das várias cOlTenles partidárias qUe ali têm atividade - e,
entrc essas, o P. S, D, Ke, 'na verdade, n'o ambiente em -que'
atúa, nada imprime de sua per,sonalidade de homem público,
de suas cUll\'ic<;ões politicas de udenista, de SL1a iniciativa

de expcrill1enta�to dr.mo.cral,a: - ma.s lnelo c('de e coneliciona
ai) ajustamento duma concórdia no panol'ama da pOlítica es·

1aduaL., que alo, qlle gesto ou alif:udé póde, as�il\1, revelaI' a ex

tensão e a resisl ência UO pl'óprio, ])l'esligio, gl'augeado porven·
tura a golpes do. yalol' pessoal de L1m 8Btaelista ou. das atiLu·

-

(h�.3 JW111 definidas de mn pol.íUco genial-! Que no� parc\:u, a

L D. X. nunca lerá o direito de fazei' ,circula!' no país, sob

legend.a sua II à g.Uisa de

111)l'J.l1a.
s dc uma

<lUDlilliSl.l'i'
r:ão Cij)o

"eli'rna \igiiància" o ctllP sr> ]wafica n:). Bal1ía, SOJ' o goVel'IlO I
voiil1al'lidúrfll ,h,' sr, Olávio. ?lLn1g,lbeir,"" � ).

_ -'\ingném, ceJ'l,am(�lJte, Jo..slimará ou re·:I."Jl':ll,:;i ,I gou'u.'na
elOl' baiauo por !la ,-el'-se feitó elegel' rÓl chapá de cualÍ;,i'ío
e VOI' ha\-er-se Ilodido Cereal' do apôio das dh ersas correntes

politicas do seu Ei'tado.
Daí, porf'!ll1. a pretender-se que, nessas Cil'CUl!;itâncias,

na vcganclo em mal' ou em céus ele rosas, se [)ossa aferir o

gl'áu de perícia e bravura do pilo lo, é llué fatalment.e se des·

cambaria em CXCl'S;30 do 1011yaminl1as. E a maiore::; abismos

se precipitariam os que ufirmassi'l1l que o D<\',eg'ador' famoso é

tanto mais bcroico quanto, ao invés de Ler o punho !'il'me ao

leme, ahandona ao sabor das correntes 'maritilTlas a náu con·

l('111e ...
;-;ão ba\-er'ia, porlanto, que admirar no caso da paeifica

ção polít ica da Iloa terra, onde, al1'tís, não há mares borrasco

sos, nem, anccifes �Jisrarçadus: o sr. Otávio Mang'abeira so

menle não govemará lJem e à vontade, se de ,Lodo talhar à

confiança dos pari idos que o apoiam. De que, não Jalhou, po
rém, eis que nos 'dê testemunho o tclegrama do lider da

, bancada :baiana 'do, p, S. D. i1a Câmara Federa,r, cujos termos

eorcliais nftO signi ficam senão que o governador não se. afas

tou, ainda, da paula que O' acôr-do lbe tra'l;'ou.
SejR. conto fôl', a-I'inal, é bem compl'eensível que o sr.

:\fangaheÍl'a se, lisonjeie com ü aplauso elo -repr,esentante elo
]lo S,D., ol'ganir.ação que, �ôbr,e integrar a coaJisão baiana, con
ta sigJ1ificali\�a máioria de [11'efeituras municipais no Estado
da Bahia.

Finalmente, responda-nos o nosso antag'onista solícito: -

se o P. S. D., como não hesilou em €',screvel', te\-e candidato

próprio a governador da Bahia, quem Joi o candidato pesse.
disLa, na hipcítese, contra o se. Otávio Mangabeira.? Tam

bem isl() queJ'etÍlos saber, . ::

contrato assinado entre o Estado
esta Companhia,
2° -::-- Construir uma linha ele

ll'�nsmissão trifásica, ele aproxima
damente 130 km de 'extensão, en·

Lre a localidade de Capíravf ele Bai
xo, município de Tubarão, e a ('.i�,
dade de Floi'ianópolís, para uma

potência mínima de 4,000 KW, ten·
são, entre condntOl.'es fIe l(!l K\V�
fl'cguên.cüt de 60 ciclos ,por segun ..

,

do, e instalar os equ,ipamen Lo� de

manobras, pl'oleção e medicl,a, que
se tornarem necessárlo�'.

I 30 - Rel1lodel.::l.r o sistema de

distribuicão de energia elétrica de

Florianópolis e seus arre'dores,
Lendo em vis�a as novas caracl('�

ríst icas do :suprimento a spr l'eaJi�
zado,
Est\ldar um 1)lano ele adal1lal·ão

I uos "equipu111ent'os dos consumi<!o·
1'':5 iI1clusiriais, comerciais e resi.

denciall;, à:;; 1l0YUS c,u'f(oleris'·icas
do s\lpr1I1JPnto, api'esentanrlo [lr)

Comrlho, no prazo de cento' B oi-

I Lenia dias (j�O), os meios ele eXl'�

I cução desse plano e o lotal da-;

despesas a serem realizadas.
Sala das Sessões, em 22 de .iul1w

dr 19'19.

(Ass.) vFaldem:m' José de Ca1'l:o,
lho (,N� impedimento cio P1'8,.;ll len

te), José V. de Albuqu81'Cjue Li:n::l,

,AdamastOl' Lima, Alt�yr de PllUla

Freitas Coelho, Carlos Júlio Gal1,ie:!l
Filho.

Manifestação de apreço
.

'

ao Prof. Elpídio Barbos,a
No salão n,obre do Instituto de Educação Dias Velho, a

convite dos professores daqueles estabelecimentos, ás 10 ho�

,l·as do dia 15 do corrente, reuniram-se amigos do professor
Elpidio Barbosa para tratarem das homenagens que lhe pre·
tendem prestar, no dia 2 de setembro pl·oximo.

Depois de discutido o assunto, 'para programar a festa,
foi escolhida, entre os presente:s, uma Comissão, co.mposta dos

senhores Dr. Armando Simone Pereira, Alfredo Campos, Ba

tista Pereira, Marques Rebêlo, Irmã Marilza, Pe. Alfredo Rohr,
Odi Fra,g'a e Silva, Salim lIig'uel, Aníbal Nunes Pires, IJuiz 'h'Ín-
dade, João dos Sallto'S Areão, Sálvio Oliveira, Américo Vespt;,
cio Prates Ondina Nunes Gonzaga, Silene Cidade Gevaerd, Du
pui côrte�, Manoel Franci.sco Coelho, Adriano Mosimann, Man-

. cio Costa e/Antonieta de Barros..
Reunida,'logo após, a Comissão resolveu'dar ampla publici-

dade ao fato e desig'nou o Sr. Américo Vespucio Pl'ates. pal'a
receber alfill adesões.

,

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
� /

.

. QUALIFICAÇÃO ELEITORAL,
SERÃO ATENDIDOS TODOS QUANTOS DESEJAREM
SE QUALIFICAR ELEITOR, NA SEDE DO PARTIDO A

RUA FELIPE SCHlnDT.
HORÁRIO: DAS 10 ÁS 12 E DAS 14 ÀS 17 HORAS,

DIÀRIAMENTE.

"
FRANKFURT. 16 V P i_ Os

:resultado.s completos das elei-

.ções gerais realizadas ontem na .

Alemanha Ocidental e publicaM' Instalado ante 'oote'm em It8)-8." o Corsodos hoje de manhã dão. a vitoria, ,-, ,

.com grande maioria. aos demo- de Balcou·15ta do SIlNA"cratas-cr1stãos (católicos) no
.

. n tJ
novo Parlamento Alemão.

Os resultados finais mostram
que os democratas-cristãos ob- Realizou-se, ante-ontem, em

na-l_lleSiO
de Miranda Lins, Presidente

tiveram 139 cadeiras, e um rotaI jaí, a solene il,lsta1w;ã<! do Curso de da Associação Comel'cial, e cresci

{Ie 7,357.579 votos, Balc.onista do �(\nac, compal'ccen- cio numero de pessoas 'estacadas

Os socias-demdcratas conse- do os 81'S,' Charles Eclgnl'cl lVJoritz, no comórcio na indllsLria e socie

guiram 131 càdeiras, e 6,932.273 Prcsid�nte da Federação do Comér- dadt; SOClaIS.

vetos. cio de Santa Catarina, Prof. Flávio Falaram ao ensejO da inaugura·
Os obser'9!adores politicos Fe'l'l'uI'i, dil'etor gf'ral do �"SC e do ção,. os srs, Charles E. Moritz, PfQf.

locais acreditam que os demo- 8enac, sr, Arno ,Bauel', Prefeito Flávio F'tll'1'êlri, Genesio d,e Miran-

cratas-cristão chefiaram uma :Vlunieipal, sr. Panlo Bane]', Presi- da Lins e José Medeiros Vieira.

coligação de partidos c,omo dente da Camara de Vereadores, sr, A noite, no Hol.el Ca'becudas rea-

� resultado do pleito, no qual' 78,,5 Dl'. Eugênio T. Talllois, juiz de lizou-se um janlar de confraterni
por cento do eleitorado acorreu Direito, Prof. jos{> Medeiros Vi-' zação, ofeJ'ecÍdo ao Dr. Charles

.ás urnas, eir'a, clirE't.ol' daquele Curso" sr, Ge- Edgard MotHz.

Jantar dr. Charles Mo.ritzEdgardao

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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II

E O CAMINHÃO DE SOTO
PÕE A SEU FAVOR

A TRíPLICE PROTEÇÃO CHRYSUR

de vantagens, o melhor em potência e aperrerçoamann, técnico..
.

I
/

,. �<Dib�e�,
CONCESSIONÁRIOS DA 1&.rasmof.or

1. Ao adquirir seu De Soto V. recebe
um Certificado de Garantia Chrysler,
que ·protege o veículo até 6.500

quiléDmetros.

2. O valor dessa GARANTIA é am

pliado pelo CARTÃO DE REVISÃO, que
dó' direito a três revisões' completas,
feitas gratuHamente.

. 3. Todos os concessionários De Safo,
além de possuirem oficinas especiali
zodos, mantêm estoque das legítimas
peças MOPAR, fabricadas pela Chrys
ler Corporofion.

o motorista experimentado sabe avaliar as vantagens, do seu

I
I
1

,

caminhão; Por isso, o caminhão DE SOTO lhe oferece o, que' «te·

melhor pode [desejare um alto rendimento. Seu custo, tonelada

por tonelada, é altamente econômico. O caminhão DE SOTO,. em,.
•

pouco ternpo, paga-se por si mesmo, proporcionando o máximo,
,.

p..

VENDAS ATRÁVÊS DOS
I SÃO PAULO --BRASIL

..._... _ Casa de Ami�o, 16.016

I'

J.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Acham-se retidos nos Cor-
reios e Telégrafos, telegramas Apropriada para Repartição Pública, alugá-se á sua San-
para: tos Dumont n. 6 (ao lado do Tribunal de Justiça), quasí todo;I
Elisa, Lauro' Miller 17, Dr. o andar térreo do prédio aí situado, contendo 7 amplas peças.Artur Buchele, Anor Castro das quais, duas com mais de 30 metros quadrados de área eFerreira, Vigarmas Fernandes, duas outras com mais de 20 metros quadrados, todas comuníGerente do O. L., José Omelas, cando-se 'entre si, com duas entradas independentes, de frenteMario :Bezerr:;t, Joã� Sove�tino, para a via pública e com instalações sanitárias próprias (águaOsmar Amonm, Alice Bitten- quente e fria). Tratar no local com o sr. João Machado da

Não espere que a doença vi- court, Marta, San�ana 28, Ma- Rosa.
site a sua casa Defenda a sua

noel Garcez,. AdellD:o Neone-·

d d· f'Ih t ckottere, Elvío J. Fntsch.
sau e e a os seus lOS, o-

rnando MALTEG. Frio ou gela-
'

\

do, é uma delícia. É o maior I Vende-s'p-fornecedor de 'vitaminas, e, por r.-:
isso, o melhor tortítícante, A I Uma .casa resideÀcial' sita
venda em todas as farmácias e rua Bocaiuva, n? 199.
armazens, I Tratar na R. Cons. Mafra, nO

o dia de hoje é de alrgria
para o lar do nosso prezado
amigo Nilo Laus, e de sua ex-

, ma. sra. d. Célia Espezim Laus,
pois assinala mais uma efemé
-ride natalicia da encantadora
filhinha do distinto casal Ma-

·
rise que, pelo transcurso de tão
grato acontecimento, dará as

. .suas multíplas amiguinhas
uma festinha intima.
A graciosa Mar íse os nossos

cumprimentos com os 'melho
res votos de felicidades.
� ......

"jüRAéi's'ôÜSA_'"
.... , '. .'

-A·
.'

A :'

Ocorre, hoje, o aniversario Faculdade de Clenclas Econollcas
,:natalicio da graciosa senhort-

.

D"
� , " �

nha Juraci ,Sous�, quer.da fi- .retoflO AcademlCO
: lha do sr. JoaqUIm LUCI':· de

· :��:.c�,:p�\��;� ����i�l d:�
. O�!!!�QD!��!L�!� s!!�,��lil�! q!�!!O,!�L; no 80

..JOe DO-P-as�ado'

'A "tos cumprimentos lIia '27 d ocolTente, tiOS saloes d,o Lll'a ,Iems Clube, com IniCIO às 22 "
,

' os m,u� e 11orI'nha Jtl1'a- horas, Soiréc de Homenagem ao "EXERCiTO NAClONAL", como encer 17 DE AGOSTO
,que recera a s n .,

- .. ,

B '1
- A data de hOJ'e record� nos

... tamos os nossos racylcn(o das comemol'açoes ClVlcas, pe-omovldas pelo 1.19 \ atallRo de .-
.

CI, Jun .

Caçadores, comemorativas ao 'dia 25 {Ie Agôsto; consagrado ao "DU- que:
...

'SiiÁ�'EMiLiA'VENTÚRA", OU,E DE CAXIAS", {) maior dos, Baldados brasileiros, - em 1.645, quando da guer-
,Para essa ogl'ande noitr patriótica, que irá eontar com o apóio do ra contra os holandeses, tra-XAVIER b 17e d C F

A efemeride de 'hoJ'e consig- !luadro social do Lira Tênis Clube, Acadêmicos das Faculdades de vou-se o com a a asa 01'-

Direito e Farmácia e Octontolog-ia, além das autoridades e imprensa. te, sendo o estrangeiro derro-
na o aniversário natalicio da � <

d·
.

I) Diretól'Ío da Academia organizou o seguinte programa: tado pelas tropas de Vidal e
e�ma. áa. d. Emilia Ventura Negreiros e Fernandes Vieira;
Xavier, dign&. consorte do dis- 22,00 horas - Recepção das autoridades e Faculdades co ,irmãs.

- em 1710, depois de trocal'
I tinto conterraneo sr. Pedro 23,00 ,boras'� Apresentação do quaãro do "DUQUE DE CAXIAS" alguns tiros com a Fortaleza

· Xavier, conceituado comerci- à sociedade, pelo Exmo. Sr. Governa,dor do Estado. de Santa, Cruz, a esquadra
· ante nesta praça. 23,30 horas - Alocução alusiva pelo Acadêmico EUGÊNiO DOI� francesa de François du Clerc

.............. o. 0.............. VIEIRA, da F'aculdaêie de Ciências Econômicas. ·desistiu de foral' a entraaa d.a
IOLANDA lVIARIA, 24,00 horas - Aclamação pela Comissão Julg:adora, dá mesa 01'- barra do Rio de Janeiro;

Faz anos hoje a estudiosa aamentada com maior originalidade, com entrega do prêmio corl'es- _. em 1825, pento das muralhas

menina Iolanda Maria, dileta pondente. da Colonia do Sacramento, 300
filha do sr. Argemiro Andrade, 2f{,30 hora:; - Entrega, pelo Diretor da Faculdade de Ciências brasileiros comandados pelo
cirurgião-dentista. Econômicas, prof. Flávio Ferrari, de um rico busto de CAXIAS ao Coronel João Ramos travaram

•••• ;... •• o. •••• •••••••• •••••• F,xérciLo Nacional, na pessoa do Comandante do 140 Batalhão de' Ca- , combate com 400 orientais di-

SR. JOÃO ,GRAMS '.:adores.
_ .'... I rigidos �or �avalleja, sendo es-

Comemora, nesta data, mais Pelo Diretório AçadêmIco da Facpldade de Ciências Econômicas tes venCidos,
.

um aniversario natalicio em o . Moacir Corrêa Diretor-8ocial - em 1841, em PIedade, en-
,

tãd Provincia do Rio de Janei-
meio da ruidosa alegria dos A V I S' Oseus familiares e amigos, o ben- ,1'0, nasceu o poéta Luiz Nicolau

,.

J
-

G O Diretório Acadêmico da Faculdade de Ciências Econômicas de F'ia,gunde& Varela. vindo�" fale-
quisto operano sr. oao rams,

ceI' em 18 de Fevereiro' de 1875
h, b'I

.

t
.

"1 Santa Catarina avisa aos interessados no "CONCURSO DE ORl\'AlHE:\-a I carpm eIra CIVl.
em Niteroi. É o patrono dr Ca-

••••.•••••••••••••• ',' •••••••••
'J AÇAO DE MESAS", que o mesmo fal'à proceder na "soil'cé" l1rograma-

. deira nr. 11 da Academia Bra-
FAZEM ANOS HOJE: da para o dia 27 do corrente, no LIRA TENIS CLUBE, em homenag'em sileira de Letras;
_ a sra. d. Adélia Jorge de ao Exército Nacional, como contrihuição do meio ,civil na� comemora-

_ em 1850, depois de hav�r
"

'tlitas, esposa do sr. João Oli- r;ões da �];:'MAl\'A n1': DUQUE DE CAXIAS, que já podcrão fazel' rese1'- passado na França a maior
veira de Freitas, do comércio \ as clr' sua� l'e!'pecLivas mesas, gratuitamente, na Relojoaria Moritz, a parte de seus 27 anos de ostra-
local. L' dia :20 do riles cm curso, quandó sC'rã-o enC€lTaclas as inscrições. cismo, faleceu em Boulogne
_ o sr. Artur Manoel Maria- Jfotlcil' COi'l'ca, Dil'etq[' do De]!. Sociál-Desporii\·o. SUl' Mel' o General San M?-l'tim

ALBERTO l\'IIGLIORI E SENHORA
.

LORENÇO ,BIANCffiNE E SENHORA .

IParticipam aos seus parentes e pessoas de suas relações o _

contrato de casamento de seus filhos .

AURÉLIO E TERESA CONCETA
São Paulo - 13-8-49 Fpolis., 13-8-49

Vida Exposição de Pintu
ra, Escultura
e Gravura

eocial
ANIVERSARIOS: I no, Tabelião de Notas da Co- Com a presença de altas ��llDri'

MARI AR
marca de São José. dades, intelectuais e populares,

,Do A RUDA RAMOS
_ O jovem Orlando F'loren- realizou-se, ontem, nos salõe-, cio

Transcorreu, ontem, a aní- tino Machado, filho do sr. Ma- Clube 12 de Agôsto, ás 20 horas, a

-versário natalicio da exma. noel Machado, Coletor Federal magnifica Exposição de- Pintura.
· sra. d. Maria Arruda Ramos, em Imbituba. Escultura e Gravura do jovem e f'cs-
virtuosa esposa do no?so pre- _ a srta. Eunice Filomeno ,teja�o artista catarinense José S.
zado conter!aneo sr. Vídal R:;t- Avila, funcionária do IAPI. dAvila, sob o patrocínio di! Sccrc-
mos �et9, diretor da Se�retana r _ a srta. Bilmar Sousa, há- taria da Justiça, Educação e Sande.

. .de :Vlaçao, Obr�s .PublIcas e 'bil dactilógrafa da Associação Oportunamente, daremos publi-
.Agricultura. A distinta s-mho- Comercial. cidade mais detalhada sôbre " no-

:ra que, a nobres predícados de '
__ o menino Nied filhinho tável acontecimento.

,.espiri�o, alia ulp- alt�istico do casal João e Ilma Leopoldi
.coraçao, que nao se Isenta no de Sousa.
nU,nca ás campanhas assís-

_ o sr. Elisiário 'Bruno ser
tencíaís, por motivo de feliz ventuário do Hospital d� Ca-
'evento, foi, ontem, muito cum- ridade.
primentada pelas pessoas amí-

o ..

· .gas e familiares que ocorrerão VIAJANTES:
· a sua residência para levar- DR. OSVALDO OLIVEIRA
lhe suas homenagens. O "O Es- Chegou a esta capital o sr.
.tado" a cumprimenta neste dr. Osvaldo Oliveira, abalizado
.fegtsto, excusando-se de. tê-lo médico e .operoso Prefeito Mu-
feito tardiamente. nícípal de Canoinhas, onde é
............ "..... prestigioso politico pessedista.·

DR. ROBERTO MEDEIROS Desejando-lhe feliz estada nes
Na capital da Republica, on- ta cidade.

«de é Integro 'Juiz de Direito, vê
.

transcorrer hoje a sua data SR. OLIVÉRIO CORTJ:
.aníversáría, o' nosso presado Está entre nós, procedente
.conterraneo dr. Roberto Medeí- de Canoinhas, onde é ínfluen

. ros.
, te politico e Presidente do Di-

O ilustre aniversariante pe- retórío do PSD, o sr. Olivério
lo carater reto e fidalguia in- Corte, pessoa largamente rela
vulgar, conta, nesta capital. cíoriada e estimada naquele
.com numerosas amizades que municipio.
por certo, aproveitarão o ense- Aos muitos cumprimentos
jo para lhe tributar homena- que tem recebido nesta capital.-

gens, evidenciando, dessarte, o juntamos os nossos.
'

.:,conceito e a estima em que é _ _
•.,..,__ ..

tido aqui, ás quais nós nos as

:;Bodamos, com prazer dosejan
.do-lhe felicidades.

Telegramas
relidos

MARISE LAUS' ,

rv FEDERAÇAO DO CmmRCIO VAREJI:"TA DO EST ...\DO DO RIO

ÇRAl\'DE DO S{_lL, DIRIGIU AO SNR. CHARLES EDl+AR _\[ORrrZ, PRE
SLDENT1.<; DA li'EDEHAÇ.W DO COM.EHCro DE SA'l\TA CATAR-J':\'A, A

SEGUINTE CARTA,:
N° 1117/'.9.
Pôrto Aleg re, 10 de auôsto de 19'19.
Elmo. Snr, Charles Edgw' Morilz, '/)JJ. Presidente da Federação do

Comércio de Sta. Catarina, F"lol'iallópolis.
Senhor Presidente.
II COl\'F'ERENCl� NACIONAL DAS CLASSES PRODUTORAS
Temos o mais vivo prazer de numitestar a essa benemérita conaé-

ller,e as nossas efusivas couçratulações pelo êxito extraordinário al

cançado pela "JI Conferência Nacional das Classes Proautoras", I'ecerb

uvnente realizoâa em Anaâ.

2. Outrossim: com especial satisfação, cumpre-nos apresentar ao

ilustre lide?' do operoso, digno e lJu,jante Comércio dêsse Estado, que é
'\I. S., as nossas sinceras e mui cordiais felicitações pela relevante atua

cão da luzida delegação caiarinense, briltumtemente orientada e chefiu
da pelo presado e ilustre amiço .

3. lVc10 podia ser mais significativa para os que, como nós, militem,
'110 comércio, a. 11WIleiI'a como decorreram os trabalhos daquele maa-
110' conclane, onde as classes Produtoras do País. numa nuumifica de-

I 1"J,ollstmçã.o de fôrça e coesão, inteligentemente opontararn. novos e atts

uiciosos- rumos á Politcia Econômica, do Governo Federal, que breve
mente serão condesados na "Carta de Araxá".

4. Para ll6s, que sem.pre propuçuamo« pela criação de novas celu
las do nosso orqanismo sindical, constituiu oerdadeirç júbilo constotte:
lia aludido certame a presença de delegações f01'madas de elementos de
novos Federações que, dia a dia, »ão surgindo para maio I' prestigio e

OíNl.1ldeza da nossa entidade !�n.á:rima - a Confederação Nacional do Co
mércio .

Finalizando, queremos mais uma 1JeZ reiterar ao Snr. Presidente a:

segllrança da nossa particular estima. e s1lbida consideração.
Aienciosamente.
(ass.) ,Huben Soares, PI'esiden�eo

ALUGA-SE

e
__ç, ,',. __, _ "_a . ',..ã o

-.A a:1'i�Ti1\O' àssinado, comerciante, por sucessão de seu Inesquecível ,/

à' espôso 01'1'0 BEHNHARDT, estabelecimento, situado nesta cidade, à
rua Conselheiro Mafra n. 13, vem comunicar' ao comércio e- mgeval e os

seus fregueses em particular, que assumiu o Ativo e Passivo do extinto e

sob firma comercial de VIUVA OT1'O BERNHARDT, esperando conti-

D

nuar a. merecer de, todos a preferência dispensada ao seu extinto
querido esposo, pelo que fica sensibilizada e grata. .

Florianópolis, 28 de julho de 1949 '
'

e

Helene Brand Bernhardt

levàntadas Noturnas
Envelhecem os Homens

Freqüent�e ievantad.a.· ou' mioçõe. no

turnA.B, arrl�ncjtJ.r reeíduOB esbranquiçadoJt
na m'ina, dôr 116 base da espính� 'dOrMI,.
11$ ingua., na.s pernas, nervosismo, debi
li�e. perda de vigor" podem ser ca)l-
• ..dos 'p.or'uma ,eMermids;qe ,na pr""t.a�.
Est.. gl�ndul .. é UlIl dos mais iwportântes
órg!los' maeculino8. Para controlar <'!8t�JI
tr�ft!!tôrnos e restaura.r rapidfuneute s.

$a\íde c b� vigor, fijgB. o novo tratamento,'
GientHic0 :oh";!Rado Ilogena. Mesmo que'

-.

seu �fr1mento seja antigo, g�rantlmo.
que Rogen'. o aliviarA, revigorl'zando .ua

glllndula. pr""tátie,,; e faoendo com que
V. se sinttt muito� anos mais jovem. Peça
lIo••na em qualquer farmácia. No.!a «"
rantia é .. eua melhor proteção,

R-indicado no tra.

ogeJlB tllmento de proatar
t.ites. uretrites c <:.ietit(>Jf;. �

HEMORROI'DE's
. LVIALTEG, contem malte,

ovos e mel - os ,grandes for
necedores de vitaminas, É o

melhor complemento alimen
tar para crianças e adultos. À
venda em todas as farmácias e

armazens.

iNTERNAS OU EXTERNAS

Alivio

o' "Santo da ID�pada", herói
da independencla dos paizes
meridionais da Amel'ica do
Sul;

,
f*

- em 1864, nos arredores de

Londres, faleceu o poéta Ma
nuel Odorico Mendes, nascido
em São Luíz do Maranhão a

24-1-1799'
- em i867� faleceu 'Manuel

Inácio de Andrade Souto Mq_ior
Pinto Coelho, Marques de Ita

nhaem, Que foi tuto,r do I:;n-'
perador D. Pedro II e suas 11':
mãs, após a demissão de Jose

Bonifácio;
_ em 1919, faleceu o Mare-

chal José Agostinho Marques
Porto antigo Ministro do Su

pr_em� Tribunal Militar.
-

Andl°é Nilo Tad�sc'[) ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Importação indis
pensável

.... - ',: . � .

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

Regulamentando o

repouso remunerado
Rio, _ {A. N.) - o presi

dente Dutra assinou, hoje, de
ereto aprovando a regulamen
tação da lei n. 508, sôbre o re

pouso semanal remunerado,
com pagamento de salários,
correspondentes aos dias feria
dos civis, e'reIlgiosos.

"

........ �. .." ' .

Dor.es
nas Costas,
Nervosismo,
Reumatismo!
A alimentação i"nconvetliente, o exces

.fiO de bebidas, resfriados, etc. obrigam
freqüentemente os rins a um trabalho
forçado. Os trnustôrnos dos rins e' do
aparelho urinário são a causa da re

tenção do ácido úrico, freqüentes levan
tadas noturnas. dores nas pernas. ner

\"()fÚSmO, tonteiras, tl)l'no�elos inchados.
'reumatismo, olhos empapúçados, e, em

aeral, a impressão de velhice precoce.
.\ ,�jd\JII �('ltS rins ti. purificar �el1. sangue

'

J)CiT mero de Cystex, A prtrneira dose
começa :1. trabalhar, ujudaudo seus rins
n eliihinar o excesso de âcidos, fazendo
aesun CO'l1 que se sinta como novo. Sob
nossa garantia Cystex deve ser {ntei
rnmente sat.isfatôrio. PeçaCystex 'im
Qualquer farmácia hoje mesmo. Nossa
garantia é sua maior proteção.

(!ystex no tratamento de: ,I.
C.5TITES, PIELlTES E URICEMIA

................. I • .. • • • .. • • .. • •• • " ••••••

Casa Recem
conStruidô
DE S 'o c UPA D A

RUA FELIPE l'vEVES
6xl0 r.netros, toda de

rneteriel.
TRATAR NESTA REDAÇÃO

.

Aviso aos srs, a vrcultores

Maquinas de Escrever
"H E R 1\I E S"

Fabricação Suissa

Temos para pronta entrega maquinas modo 6 - nas seguintes me

didas:
CARRO - LARG. PAPEL _: ESPAÇOS 'PAICA

B - 12 polegadas - 117

C - 14 polegadas - 147

D - 18 polegadas - 181

E - 24 polegadas - 24.6

Maquina de escrever ele tripa 117 espaços
A maravilha da Industria Suissa

HER�IES COMPLETA COM GARANTIA O SERyIÇO De UM BOM:
DATILOGRAFO

'

INFORMAçõES , E DEMONSTRAÇõES
RUA ARCIPRESTE PAlyA, 5 - FLORIANóLTS

AGENTES:
PEREIRA OLIVEIRA & OlA.

-,

I

RIO, (ARGOS). Uma noticia A Inspetoria Regional da Defesa Sanitária Animal, por
atvíçareíra para nossa eCOnO- nosso. intermédio, torna público que já dispõe, para forneci
mia foi a que publicam os íor- menta aos srs, Avicultores, da vacina contra a Bôba das Aves
maí dizendo que nossos impor- J (Epitelíôma Contagiosa das Aves, Varíola, Pipoca, Bexiga),
tacões dos Estados Unidos da preparada nos seus laboratórios, em São José, onde.poderá ser

Ameríca do Norte dímínuíram procurada.
em Julho deste ano, de cerca Avisa, ainda, que em se tratando de produto fabricado
de 18 milhões de dólares, em sempre em p.equena,s quantidades, visto ser,muito curto o seu

I
compareção com o mesmo mês prazo de validade, e aconselhavel que os interessados façam
de 1948. Isso quer dizer que nos seus pedidos com uma arítecedêncía mínima de 10 dias,

bastamos a nós mesmos, é bem Inspetoria Regional da Defesa Sanítárra Animal, S. José,
de Ver qUe nos privando de al- 10 de agôsto de 1949. ,.
gurtas ímportaçõds, provada fi- Altamir Gonçalves de Azevedo, inspetor-chefe.
Ca que sssas importações, que

-E-X"--P-RE-�SSO BRU' 'S"··QUENs"'(tanto gravam nosso mercado
cambial, não eram índíspsnsa-
veis.

I

.,

D E

VECCHI & cu. LTA.

Vacina contm a bôba do s aves

Linha Blumenau à Florianópolis e Vice Versa
VI � Bru=que

HORARIO

Partidas de Blumenau: Seyundcls ás "I - Sàb dos às 1ft horas

Pclftidas de Florianópolis: Segundas -às l-Sextas às 11 horas.
Aos Sábados, ás '1 e 16 horas,

AGÊNCIA EM F·LORIANÓPílLIS
Rua Conselheiro MafTa n.· 35 -- Fone 1565

AGÉNCIA EM BLUMEN.AU
Rua 15 de Novembro. -- (Hotel Sãa José) -- Fon€ 1283

Aceítam-se 'encomendas

ACAgoni�
da I{'sma
Aliviada em Poucos Minutos
Em poucos minutos a nova. réceita

- Mendaco ....... começa a circular no

sangue, aliviando os acessos e os ataques
.

da. asma ou bronquite. Em pouco tempo
é possível dormir bem, respirando livre e

facilmente. Mendaco alivia-o, mesmo

que o mal seja antigo, porque dissolve .e

remove o mu•.eus Que obstrúe as vias res

piratórias, minando a sua energia, arrui
nando sua saúde, fazcudo-o sentir-se
prematuramente velho.Mendaco tem tido
tanto êxito Que se oferece com a garantia.
de dar ao paciente respiração livre e fácil
rapidamente e completo alívio do sofri
mento da asma. em poucos dias. Peça
Mendaco, hoje mesmo,' em qualquer
farmácia. A nossa «arantia é a sua maior
proteção.

.._

·Mendaco A�a��mc:.m

Se você deseia
cortar o seu

RESFRIADO
use

•

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

Casa à vênda
Vende-se Ul11a� fôda de l ijolos,

medindo 6,50m ele frente por 11,00
m de lundos, com as seguintes di

visõcs : 1 área, 1 sala ele visita, l'
cozinha e ,,', -C. Construída em fins

do 3110 rle 19'12. Localizada no Es

tréilo, à rua Antônio Matos Areas
n, 51'1, Ihclll próximo, portan t o, do

ponto de ônibus.
Os interessados poderão dirigir

ii_e à l'csi_rlência rio sr. Aristides Bor

ba, -orn Bíguaçú, para melhores in

formações,
A "puda {> motivada pelo fato de

o proprietárlo estar há anos resi
dindo em outra cidade do Estado.
A casa em aprêço se encontra de

socupada.
................ " .. " ...... " " " » •• " " •• "

Aumenfe O

seu ganhO'
Precisamns de pessoas de ambos

os sexos ativas e capacitadas para
trabalhaeem na Organização '''Se
gular ". Dentro da própria reparti
ção de trabalho poderá V. s- au

mentar extraordináriamente a sua

renda - empregando para isso as

poucas horas de folgas. Só aceita
mos pessoas que trabalham nas re

partições federais, municipais e es

taduais, fábricas, batalhões e quar
léis em geral. Pagamos ótimas co

missões e o artigo fi de fácil acei

tação pública. Tratar' à rua Conse
lheiro Mafra, 84, sob. com o sr,

José Pavan.
.....

� �.��� '�G' i��;;_.····'
f'ronrem l'ia A�ê.fjllli

Pr0g1'$880.
LIVRâ-RIA 43. LJ:VRA.ll1U.

ROSA

Tenha sempre em sua

casa um vidro de

.MiSlol

A vista e ii prazo
Enrolamento de motores, dinâmos e t'ransformadorel.

Instalação de luz e força. ,

Venda de motores, rádios e acessarias, outros aporelhos elé
tricos, artigos elétricos, etc.

Representações diversas, com exclusividade dos insuperáveis ,

receptores "SARATOGA"I, -. "INDIANA" e "MERCURY".
A EL:F:TRO - TJlJCNICA

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

"

GU!Rf64 fI{T!
ÀS CARlES!�.K(JtiN re

.1.$ COMBA
destes Ô motkS

MEUTRftLIZnanO os Acrnos,
DO BOCA
Ao entrar em contacto

com Kolynos, 08 ácidos .

da boca. causadores das
caries, são imediatamente

-

neutralizados.

DESTRUINDO fiS BftCTERIDS
Kolynos destroi cerca de
92% das hacterias da boca.
Este efeito dura horas !

LIMPANDO PERfEITBMEHIE •

A deliciosa espuma de
Kol ynos remove as partí
culas de alimentos, deixa
os dentes polidos e retar

da a formação de mucina.

Melhores resultados são obtidos
escovando-se os dentes com

Kolynos, depois de cada refeição.

• • • • .. ... .
�.. • .. • .. .. . .. .. .. • .. .... .. ... 'i

DR. FRANCISCO CAMAR&
NETO

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

Florianópolis

EMPRESA SUL BRASn.E�
DE ELETRICIDADE S. A.

- EMPRESUL-
Serviços de energia elétrica

em Joinvile, Jaraguá do SW9
São Bento do Sul, Mafra, Tt
[ucas, Rio Negro e Lapa.
Material elétrico para insta

lações - Motores - Dínamos
- Bombas - Lustres - Fer
'roo de engomar - tampadas
- Ventiladores - Serviço de
.ínstalações por pessoal técni
co especialisado .

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTERAPIA !RAIOS X . , ..

DR ANTôNIO MODESTO �- Atende, diàriamente, no Hospital de Caridade
�

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

Especialista -,

Efetive do· Hospital de
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR-
.

I) MOI S·'
GANTA 1

r I tou ImOD� I Tratamento e Operações
• {] Residência: Felipe Schmidt, 99

Per "Ira' Telefone: 1.560
e Consultas: Pela manhã no Hospital

,

Á tarde: Rua Visconde de Ouro
.
Clínica Cirurgica Preto n. 2.

Molestias de Senhoras Horário: Das 14 ás 17 horas�

400l Serviços dos Professores Bene- Cirurgia geral - Doenças de Senho-
dicto Montenegro e Piragibe No- \

ras - Proetologia
gueira (São Paulo) Eletricidade Medica

Consultas: Das i4 ás 17 horas Consultório: Rua Vitor Meireles n.

'Rua Fernando Machado, 10 28 - Telefone 1.307
-------..:.....;;--- ,. ---- Consultas: Às 11,30 horas e à taroDR. LINS NEVES,

de das 15 horas em dianteWiretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
'CLLl'IJ'ICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS Cliniea Médica e Cirúrgica tio
tDiagnóstico, controle' e tratamento DR. AUJOR LUZ
$lpecializado da gravidês, Dístur- Médico-Operadpr-Parteiro�i08 da adolescência e da menopau- Doenças internas de Adultos e
.4&. Pertubações menstruais, i 1f1". Crianças
Im.àções e tumores do aparelho geui- Alta Cirurgia _ Cirurgia Geral _
�taJ. feminino. Doenças de Senhoras - Partos -'
I{)perações do utero, .ovártos, trem- Vias Urinárias _ Rins - Coração
$U, 'apendíce; hérnias, varizes, etc. _ Pulmões _ Estomago _ Figado
<Cirurgia plástica do perineo (ru- Tratamento da Tuberculose
!l!Uraa) Raios X .-. Eletrocardtografia
ASSISTENCIA AO PARTO E Ot"E- Praça Pereira e Oliveira (atriz do

RAÇõES OBSTÉTRICAS Trtbunal) Rua Santos Dumont, n. 8.
�oenças glandulares, tiroide, ovi- Con.mItas das 9 ás 12 e das S ás ft

.._,. ll1!I'iOe, hípopise, etc.)
, •

__ Fone MI. FLORIANóPOLIS
4>t8turbios' nervosos - Esterilidade
.- Regimes.
"Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
1..4fil

,Dr. Alvaro de Carvalho
Doenças de Crianças

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

,ilI.
Sábados: 14 ás 17 hs.

CIRURGIA ,GERAL

Besíd, R. 7 de Setembro
«:rWl e Souza - Tel. 846.

-oa, POLYDORO ERNANI DE S

THIAGO
Médico e parte�8

ff)O Hospital de Caridade de "'Iç,.
rtanópolís. Assistente da

Maternidade

"IOoenças dos órgãos internos, es �e.
I

cialmente do coração e V�SO!l

",1)oenças da tiroide e demais g{an
dulas internas

'lCHnlça e cirurgia d'e senhoril'

-,Partos
�fl'ISIOTERAPIA - ELECTROCAR·
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL

;/1I0RARIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente dasIõ às 19110-
..:lt'as.

. CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles n, 18

Fone manual 1.702
RESIDF.:NCIA:

Avenida Trompowski fl2

Fone manual 76ft

Dr. Mário Welldha....
'-abúc. médica de adulto. e crla_
'Oonsultório - Rua João Pinto. 16

Telef. M. 769
'. Con.ulta da. 4 ás 6 bora.

a..td�ncia: F,.n"" �e"",idt •. .1.
:relef. III

EdU.

AU'fD Cm-!ERClO VrDA
JOÃO PINTO, 36 - C. P. 4.39

TELEGR.AMAS: AUTOCQMÉRClO •

FLORIANóPOLIS ,----.:__--____.:._--.--------...---

C�r!!! dP.'!!�, d� quei�!!��!!b�t a����!lr;;.i�i..·;::;-CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo

d I daURGA - MOUSTIAS 'DE SB- firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte: Ip oma aNHORAS - PARTOS EXP B 16 h •
Formado pela Faculdade de Medi- RESSO BRUSQUENSE Diariamente - rusque oras

:.
,

clu da Universidade de Slo Paulõ, e! exeessão de sábado 14 horas
:. Oferece seus serviços.onde 'fai ,a•• istente por vári,"" &Doa do

Serviço Cirúrgico do Prof. A11p1o EXPRESSO BRUSQUENSE _ 28., 48• e 68• feiras 16,30 horas
•,

• Corr& Neto.
. Cartas a Maria Inês

Cirurgia do estômago e viaI e1rr:u1a• Nova-Trento

irei iutestinos delgado e gro••o, tiroi· E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS _ 3&. e 68• feir8\'J _ 12,10 horas Ferreira.
de, rins, próstata, bexiga, utero,

/
.....ário. e trompas. Vanca<;ele. bidro- • Caixa Postal 55.
Coa.ulta�e:le'D::r,:e�. e 5 hb.';."��: i I'U 1. :

-

,

Felipe Schmidt, 21 (alto. dJI Ca.. • ..
Paraiso); Telef. 1.598. .

•

DR· '. ' � ALReaidénda: .Rua Esteves Jllllior. 170; ,.

I
PASTA DENT

Telef. M. 764
ROBINSON

Dr. 'a.lo 'C.t.. A. DAMASCENO nA SILVA , , .

Milita. fel.cidades ,elo el•••
éo tle !leU filhinho t

Mas. não esqueça.. que o •.,IIl••

,resente para o aea "PIMPOLHO"
ó uma caderneta tio CUDlTU
MUTUO PJUiIDIAL.

"Dr. Guerreiro, da
EODseca

Eis alguns, novos caraetehsücas:

Se não pode escolher boas

estradas, escolha um cami
nhão STUDEBAKÉR e faça

.. de sua viagem um passeio!

• Auent!;' amplo e macio c.omo uma poltrqno

• Ven"tilo4jõ,:" graduúvel na confortável cabine

• 'Visibilidade fócil e .correta de todos os lodol

� Direção de novo tipo que totn; STUDEIAKER
o caminhão mais fácil de dirigir do mundt;'

'.
• Fácil O(ouo'" a todos os instrumentos e

pClf'tel "j'ais do motor

• Nova armaçêi'o d. chanis pora relhtêndo
móximo..

. ;
! I

Médico

DR. NEWTON d'AVILA

Residência: Rua Vidal Ramos n.

65 - Telefone 1.422.

'A"nis!êlftia Téflnfl�e"PelfHm lo-do�o Bmil
�.

Publica relação dos comerciantes e rnduatr íals com sem anue-
TEIÜlliNOS

o Escritório Imobiliário f\.. L. Al.....
sempre tem compradores para casa. e

Guia do Paraná

terrenos. .

Rua DeoJoro 38·

".

, A' Dr. Roldão Conseal

,

'

Clinico e operador
'C,>ft'lIltório: Rua Vitor Mtdrelea, 16..

Telefone: 1.405
Co,,"ulta. da. 10 ii 12 e da. 14., a.
t! brl. Residência: Rua Blamenn,

.

22. - Telefone: 1.63iJ

I .

" I A'. ,

,.. riiIII Fabrlcant.. distribuidores da.. afamada. con- ,I1'1 'TI focçõo. -DISTINTA- e RIVET. ·Pol.ue um gron.
do aol'timonto do oasemiroll rl.cado.; brin.

I
bon. o bal'oto.. algodõe.,'marina o o"lam.ntoD
pal'a. alfaiato.. que recebo diretamont. doe

I.,.<1)11\01'0. Idbl'lcae: A Ceaa '"'A CAPITAL" ..homo ClI -at_lIgao dOI Bntl" Comercl••t•• do lntel'lol' no .ontido d. Ih. fasorom �mft

,

vlldta c.nto,1i d••f.tuo ••m "U(I\. CJcmpr�fI. MNI'RIZ em f'lau'lon6p"Ua. � FILIAIS om Blumenau 'SI Lo.je•.
\

· ••••-.ama .m a. am na aa�..mm..� .m .

'-Dr. M. S. CantcaBII
..

Clínica ex,clusivamente de cr�uÇ&l
Rua Síl.ldanha Marinho. 10
, Telefone M. 73:1

,DR.-A�SANTAELA·
(Pormado pela l"aculdade Nacio
nal de MedIcina da Universidade

do Br8stl)
lI�lco por concurso da Ãsslst&n·
ela 'a Psicopatas do Distrito

!!:x·lnterno d�edeii:'{fsPital

PSlqUiâ'ltrtco e Manicômio JudiciÁrio
da Capital l"ederal .

b-Interno da Santa casa de MI·
sertcõrdía do Rio de Janeiro
OLíNIOA MÉDICA - DOENÇAS

NERVOSAS
oonsuttnrro : Edifício Amélia

"eto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de oar

-r8Iho, 70.
Das 15 1s 18 horas \

Telefone:
001"'J!:::.,,1t6r10 - 1 ?nA.
Residência - 1.305.

ADVOGADO

AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS

Praça 15 de Novembro, 22 - 28 ando

(Edifício Pérola)

Fones: 1.324 e 1.388

Florianópolis,....., Santa Catarina

••••••••••••••••

COMPRADORES PARA CASAS •

eeeoe. \
Cada guia é vendido acomuannado de um 'mapa rodoviário

'.)aranA e Santa Catarina,
Redacã.o: -Rua Prudente de M<lraea, n. 626. - Curitiba.
(

dQ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Laureou-se o Figueirense 'no Primeiro Grande Clássico do -Campeonato
.

Mas o panorama técnico da lot'a foi inteiramente fa·vorável ao bi-campeão
Com a presença de grande cidas ", toram a liça dispostos da cidade, a custa de repetidos apanhavam ou recebiam dos mais teve ocasiao de demons

publico, disputou-se na tarde a tudo envidar para conseguir ensaios fisicos e conjutívos companheiros eram imediata- trar suas grandes qualidades.
de domísgo no "stadium" da a vitoria. realizou uma peleja brllr.antE:.· mente arrematadas ao arco Foi a maior figura do gramado
Rua Bocaíuva, a terceira pug- Dois a zero foi o resultado convencendo .a gregos e trota- do novato J A I M E. cau- Secundando-o apareceram For
na do Campeonato Citadino da da partida, triunfo que perten- nos, mas com essa afirma- sando paníco. Pudemos mesmo nerollí (o melhor do bando ven
Divisão Extra de Profissionais. csu iáo ;ar.vi-ne�ro, embora se ção não queremos considerar contar nada menos de cinco cído) , Naldi., Minela, Ivan, Né-
Não ha negar que o espetacuío reconhecesse a superioridade em. plano de infertorídade o bolas que foram bater na tra- nen Verzola e.Jaime, todos bons

oferecido pelos dois litig'(B.ntes técnica do seu antagonista; "esquadrão de aço", porquan- ve, como a revelar a ma pon- Em plano regular: Chocolate.
tenha. agradado totalmente a cuja atuação mereceu aplausos to não tenha jogado dentro taria dos atacantes alvi-negros. Marcos, Mandíco Lazaro e Uru-
assístsncía. gerais. das suas reais Posstbilida- Daí a conclusão de que o Fi- bu. Nede. Gastão. Carioni, Leo-
Com a valentia qUe tanto lhes Dai o nosso juiso de que odes. gueirense, lmenO's preciso nas nídas, Bráulio. Careca e Geral-

carateríza, os times do Paula "placard" não tenha sido a O Figueirense venceu por- coordenações, foi, entretanto do. írreconhecíveís, pouco fazen-
Ramos e do Figueirense, aní- reflexão fiel da sensacional qUe teve mais chance. As bo- mais oportunista que o adver- do. Luiz não teve oportunidade
mados por suas grandes "tor- porfia. A equipe do bi-campeão las flue Os seus dlianteiros sário, conquistando desta ma- de fazer grandes defesas, devido.

---- .. - neira O triunfo a que tanto an- os poucos arremessos ao seu

síava e que o colocou na lide- arco.

ranç., ao lado do Avai. O Juiz
Os tentos Dirigiu a partida o sr. major

O tento ínícíal. da tarde fói Aldo Fernandes, com regular
obtido por Gastão, aos 11 mi- pe�formance.
nutos de jogo, cobrando uma A Preliminar
pena máxima, muito bem or- A partida preliminar. dispu-
denada pela juiz, visto ter tada pelos aspirantes, tambem
Chines cometido "foul" em saiu. favoravel aO Ftgueírensa, I

Urubu, dentro da área parigo-. por 5 a 2, tentos'de Lócio (3) e

sa. Meireles (2). para. o vencedor.
Aos 27 minutos da' fase der- Pardal e Falcão. para o venci

radeira surgiu o segundo goal do. Foi anulado um tento do Fi
do Figueirense e o ultimo da gueirense, conquistado por LÓr

tarde. Leonídas na corrída
arrematou. dlefendendo Jaime
com imparcialidad-e, largando
a pelota que Urubu soube apro
veitar. mesmo fortemente asse

d�ado por Chines, mandando
a as redes.

Os Quadros
Os dois quadros estavam a

ssim constituidos :

t Figueirense -.·Luiz,. Garcia
.

e Marcos: Minela, Chocolate-e
Geraldo; Lsonidas, Néde, Urú

bu, Bráulío e Gastão:
Paula roamos ,- Jaime, Chi

nes e Naldi; Nenem, Verzola
e Ivan,

.

Lazaro, Carioni, Man

díco, Forneroli e Careca.
Altos e baixos

da Segunda Divisão, promovido pe-

,)a Federação Catarinense de 1)(";.- 1°) Paulo O. Scheidemantel - EQUIPE "D"

portos Capitão 1°) Baf'ael Cl'UZ Lirnu
O "team" de Garces superou am- 2°). Renato Machado ião

plamentc suas exibícões anteriores 3°) Germano Faria 20) João Elo)' Mendes
,

e o triunfo alcançado atesta 'clara- ;'.0) Zurl Cunha 30) João Candirto Macinho
mente a perfeita organização do qua- 5°) Laurentino Axila 4°) TlE'. Gilberto Silva
oro embora ressentindo fi falta rI.c 6°) Florisbelo Silva 5°) Oswaldo Melo, /-
Frederico (' Aníbal, que estão CUHl- 7°) Maria Garcia 6°) Lourival Almeida

.jrrindo pena de suspensão im�'osta 8°) Daltro N. Braga 7°) Ruy �tockl.er de Souza

pelo T. J. D. �
9°) Raymundo Vieira 8°) Miguel Daux

O campeão elo "initium" aprescn- 10°) Hamom Carlos da Silya gO) Hernauí ·POI'to

tou tudo o que de bom em futebd:, 10°) Lara Hibas

técnica, compreensão entre \JS )0-. HORAHIOS JlARA OS TREINOS OBRIGATóRIOS

�adores, oportunismo, ardor com- EQ"GJIPE "A" _ Túdas as terças-feiras, a partir Lias HJ, ::lO horas

batido e, sobretudo disciplina. As liJQ.UIPE "B" _ Todas as quintas-feiras, a oartlr elas 19,330 horas

suas Unhas funcionaram C0111 pcrfei- ]�Q[i[,pE "B" _ Tudas as quintas-1"E'iras, a partir fIas iH,3D horas

1:1 segurança, sendo de l'ess�lt�l- () E()l!tPE '''C, - Toua,s as quarta-feiras, a parlir das 1!),�10 horas

trabalho de Toinho, o caçula do A'J'I!;NÇAO: Todos -os domingos, sábado e ,segbllldas feiras, a can-

<jlJarl)'(), que, sem duvida alguma, clia de bolào fica d�sponível para todos os sócios.
'

foi a figura dominante da pe�eja, Os componentes das equipes deverão obedecer rigorosamente á'

T b bmarcando nada menos d'e trê� tcntos l'rgulamcnlação estipulada, JUStl-�� do ro ai oyu A ultima creação em retri-
dignos dos melhores artilheiro,>. Os FELIX MAGNO INTERESSA AO PROVAVEL O REAPARECJl\-1EN'l'O PHOCESSOS K\f PAUTA PAnA

gerante é o Guaraná KNOTTestantes dos seus companheiros CORITIBA DE' BOOS NA PARTIDA DE DO-, IN-STRl'ÇõES E JULGAMr<)�'IO EM GARRAFAS GRANDES
convenceram. Informa o "Diário de N'oticins", MINGO I l\lI,ês de agosto Pre/erindo-o estáO "onze" lpiranguista não re::tÍ,a- de Porto Alegre, �$tar ° Coritilw O medío. es(!uerdo Boos, qw.' tre- Dia 1'6, às 1.3,30 horas.: acompanhando a moda.
receu com o sel1 jogo costUllldl'o. F. C. da capital paranaense vi'.,.· menda CaHatvem fll�endo ao e�;q!l�- Procesi:'os N0 JCJ :-:

lH·--tlH -I'A sua zaga fui impotente e o at'l.,;ne mente interessado em eontrahr os rirão principal do Avai, contundúio Reclamante: José VieIra ..
mediocre, onde os dois meias, <,omo �e)'viços do "coach" uruguaio l' .:)I.x como foi h,1 algumas semanas, emau" Reclamado: Leonildo Ludevcr,

Icoordenadores, naela' produzirr.:n, Magno para a direção tecnieu d,'s efo treinava para enfrentar o B'l- Objeto: ·Salários. '

prejudicando no máximo o conj'.Ill- seus quacil'os
I
de

,
plI'ofis'iionais. caínva; tem apresentado sensíveis 1 Dia 16 à;:; 1a,50 ]101'1s:

'lo. Apenas o trío medío, (I bIgar Para t,rtaIr das dernarches cn-. melhoras, sendo hem provavel a .sua I Processo nO JUJ _ 151-19 -

p(:'los esforços dispendidos, sol)l'es-
cOl1tra-s; na. capital ri�grant.len- p.resellça �(� qua(lro do dr."�onl1as- \ Rec:amallte: João. J.o��Uin� do A:saiu-se, No arco Alexandre nú .. s>'
se o desportIsta DerwlChc. al- 51S, no preho contra o Atle1tcc, em I �alal, Recl�ma�o. L::I� B:.lCh, �bencontra em condições de snbsl!.!!Jir to paredro do Coritiba.

.

continuação ao certame cibilino �e I' Jet�:. Indemzaçao, le�'1Us e :1"150

� Silvio, cuja falta muito 13.111\.''11:1- Felix Magno é bastante conhecl.do ])rofi-ssionais, Qs fans do .o:re.rmo.1 prevlO.
,

ram os alvi-verdes. O "center" r;i-
do puhlico catarinense pois j:1 ori- azurra aguardam com vivo interes- Dia 17, as H horas:

iinho foi expulso do campo n·\ se·-
entou o "team" 110 Avaí, desta' ca- se a palavra: do direto rdo depal'ta- Processo nO 129-49 1--- Hecla-

gnnda fase, por jogo violento e
pita I, transferindo�se mais tarde ;m- mento Medico c!.o clube sobr'e as -tlW'cl'J0lI 'cA1IB opn.a�Hf,lGH :-8lU1HU

desrespeitando ao arbitro.
ra Minas Gerais; onde teve oj)l,nu- possibilidades do "Gigante Louro" da: "Prefcili'-"ca MUll1Clpa1 de FI;)-

Marcaram os tentos: Toinho (3) •. nidade �e treinar o "onze" do vir a atuar no encontro com os tri- 'rian6polis, Ohjeto: A.viso I)['('vh,
Rodinho e Vitor· Na arbitragepl (,<;-

�

Atlético, dando-lhe numerosa� ,itú- colores estreitenses. diferença (de sa�irios,
-

descansos

t l·
-

B t' ta Be1Tet'l lu

,
semanais e anxilio enffl�'lllíl.ia'le.'

�ve, o sr.. 0,ao a I.S '

.. ,: :.,: ;-ias de l.'epercl,lssão na

_p_ais,. ÍlH.'lll-mm, que t('\e falhas a b.IHn"",
sive ° tItulo de campeão imnelro.

GOLEADO O AVAl EM BLUMI<,;-'-A1J Dia 18, às 13,30 hm'as:

podendo ser tachado de frae� () seu
Tambem o Avai de posse do C':i:1W Sábado, inesperadamente, a dil'p., Processos nO JCJ - i52--49 a

d 1 toria do Avai acertou com os pare- -156-4,9'- Reclamante; Arnaldoesempen 10.
preparador internacional conrluis-

O d·
"

1S dros do Olimpico de 'Blumenau, �nn Bal'eelos e outros, Redamada: ela.s qua ros Jogaram aS5lll1 r:', -

tou. tritmfns mel1l0raveis, por esco-

,
"'t 'd J'0>10- naquela cidade rumando des- 'felefúnica Catal'inense, Ob,ieto:.tl UI os:

res fora rio comum, obtendo G ti - �

G 111' RI'llanl' Jllca e .... ·'ll· ta capital as primeiras horas ([:1 ma- Descansos semanais. \

uara _, , ,..
. � _-

tulo maximo do Estado.
"to; Abreu, Orlando e Acioli;· Vitor, drugaoa oe domingo. O enl'onflC,
,Jaime. Moac-if, Tainha e Bodinljl,. ,FORD 5 X CHEVROLET3 futebolístico foi efetllaoo a tarde,

'Ipirallga -.'- Alexandre. Sarap'')c Como parte dos fe.stejos conw"!,o- com o AV3Í desfalcado de varil)',

ti-'IPER'DEU-c:Ee AdlI; Ildefonso, Ari (' Bolelho; ralivos do dia do volante c.alari:H:J1- talares inclusive AdoUinho, e bas- \....

Flavio, Marieca, Gilinho, HodriglJes <;e, defrontaram-se sabado, 1;ela tante esgotado com a ex('"urs!io ca- Uma carteira, contendo vá-

e Alica. manhã, no estádio da F· C. D. gl'U" indo sem apelaçã:o frente ao (I'Ja· riaS fotografias e documentos,
Como aperitivo jogaram os qua- tillllentc cedida os tradi.cionai, ad- dro de Jalmo pela dilatada ('nnta- inclusive um certificado de re

,<]ros suplentes dos mesmos <'iLibes versa rios FORD e CHEVH.Of.l';T, gem de 7 x 1 ql1e e considerada a servista, pertencente ao sr. Pe

em continuação ao certame 'de :\<;- sailído \'el1cedor o p1=illleiro i'elo ·maior derrota já sofrida pelo alvi- dro pa"ulo Machado. A quem a

piranfes da Segunda Divis50 saindo escore de 5 a 3. Aos jogadorf''l �lo celeste em pre!ios illterpalj:'r1anoç• encontrou pedimos o obSéquio
talllbC'lll \'e11('eo.o1' o Guarani. ;;do quadro vencedor foram üfcrre' dos Augusto foi o autor do ullico tcnto de enviar a esta redação, que

escore de 3 a 2. valiosos premios. dos azurras" será ,gratificado.

Oirec:ão de PEDRO PAULO -MACHADO

PROFESSOR FLAVIO

Bolão tio Coqueiros Praia Clube
Organização da.s equipes e horârios PW'Q os treinos .

EQUIPE nA" EQUl'p)j; "C,

De sua viagem ao Rio de ',Janeiro
onde foi representar o nosso Es.a

do. na Conferência de Araxá. reg�'e,,
sou ha dias o professor Flávio Fer

rari, presidente da Fedsração Cata-

1°) Thomaz Camilli _ Capitão 1°) Esper idiâo Amim - Capi-
2°) JoãQ Cardenuto tão
3°) André :\'IazzoJa 2°) Alfredo Damasceno
4,0) ,Paulo Mendonça aO) Cid Rocha Amara],

5°) Orlando Filomeno 49) Benito Araujo
6°) Manoel Gonçalves 5°) Raul Wendhausen
7°) Guilherme Bozzo ÜO) Euclides Lopes
8°) Calvy S. Tavares 7°) Capitão Mazur .

gO) Jayme Abrahão 8°) Raul Caldas
1'1:)°) Jorge Weickert gO) Hamlet Corri

EQUIPE "B" 10°) Alvaro Rovere

rine nse dc Desportos, cargo que já
zcassurniu.

QUARANI 5 X IPIRANGA O

Das pais brilhantes e signif'icatl
vas foi a vitoria obtida pelo Clube
�tlético Guarani na ultima sa'ratina

disputando com o Ipiranga FlüebDI
Clube a liderança do Campeonato

Capi-

O zaqueíro Garcia, uma vez

cio.

Dirigiu o jogo. com regular
atuação o sr. capitão Duarte
Pedra pires e os quadros joga
ram assim formados:
Figueirense - Mafra: Castiçal

e Meireles I; Dadica, Papíco e

Iricio;
r

Machado Hamilton. Ló
cio, Meireles II e Osmar.
Paula Ramos - Falcão' (de

pois Zizínha) . Dinarte e Kateí
pis; Quidinho.' Itamar e Ante
nal'; Nestor., Pinto, Pardal e
Zízlnha (dspois Falcão). Pardal
foi' ejpulso do gramado. no ül
timo minuto, por jogo violento,
..

A renda
As bilheterias do estadío arre

cadaram a' ímportancía de .. ,_

Cr$ 8.190,00.

SENHORITA!

Si os seus nervos o ator
mentam, só Adalina o

�almará.

CASA MISCELANEA dhtn <

buidora dOI :Rãdiol R; O. i\'
Vid01' I V-álvuls.a e Di.co••

.

Rue Conselheiro_', Matra

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Contra o Eczematide
Infantil • Moderno reeurse

da cjência!
V. não precisa mais ver seu filhinho
sofrer o mur+írlo <10 eczem-ttrte. Essa
forma infantil de eczema causa ao seu

filho muito maior sofrimento que qual
quer outra doença. As coceiras cons
tautes não deíxam a criança dormir.
causando uma Inquietacão que conduz
ao esgotamento nervoso. Não é possr
vel impedir que o seu filhinho cause

ulcerações na pele com as unhas, pois
êle Dão suuorta a coceira e não se

pode impedi-lo de coçar continuamente
11 pele irritada. Dai resulta a formação
de cicatrizes que desfigurarão por tôo
da a vida a sua Iisiouomia,
Belzema é uma forma de pomada Dão
gordurosa que penetra rapidamente nu

pele da criança para combater a do
ença na sua origem. Faz cessar as co
c e

í

ras , é ínvísível quando aplicada,

não é sentida e não mancha a rnupa,
mio Rendo nocessarlo usar nraduras.
Br-lzema já ativiou a�g1.ln8 cnS(IS das
mais ob•.tíuadas erui.ções de eczem •

tides, em pouco tempo. As coceiras
cessaram com fi apt.eação dp Belzema
t- com fi continuação óo tratamento a

peie tornou-se novamente Hmpa e per
feita. Se o seu filhinho está sotrenuo
de eczernatíue íníantit, dê-lhe imedia
tamente o alivio de Belzem.a. Cootinue
a usar Belzema até a. pele toruar-re Iím
pa e nova outra vez. Não eneentraado.
Belzema em seu Iorneoedur mais próxí
ruo, queira escrever p"ra Paul J. Chris
toph Co., C. Pn>l".1 r.OtiPi. fIio de Jnneíro.

BELlEMA
o Sangue é a Vida

DEPUHE o SANGUE COM
_,-

ELIXIR 914

INOFENSIVO AO ORGA:'-JTS:\íO
AGHADAVEL COMO UM LTCOH

HEUMATISMO 1 SIFILIS r
. "

Tome o popular depurativo composto de
Herrnof'eni l e plantas medicinais de alto

valor depurativo. Aprovado pelo D. N. S.
P. como medicação auxiliar no tratumen

to d aSífilis e Reumatismo da mesma

origem.

C O'N C U RS O'
Acha-se aberta aesta Sucursal inscrição para concurso de PRATI

CANTE, devendo os candidatos exibirem no ato documentos que pro
vem ler mais de 'iS 'anos de id'afle e menos de 30 e estarem quites com

o serviço mílitar Os demais documentos, serão apresentados pelos can

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

te. Constam do concurso as seguintes disciplinas: Português, Aritmé
tica, Contabilidade, História do Brasí] e Geografia (conhecimentos ge
raís.

Flol'ianópol.lS, 5 de Agosto de 19't9.
BANCO NACIO�.\.L DO CmIERCLtI" SA.

GUIDO BOTT - (Gerente)
ALDO DE ALMEIDA ..:_ (Contador)

Arvores ,frutiferas
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentara na.

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura

H. J. Cipper.
Corupá.
Mun. de Jaraguá - Estado de Santa'Catarina.
Peçam catalago gratuitamente.

BOM NEGOCIO
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
-o.ria de 10'/. ao ano com recebimento de juros mensais.

Informações nesta redação.

\

"Se êle não tivesse
_ previsto ...

hoje você poderia estar assim-:"

li: com verdadeiro heroísmo que milhares

de chefes de família trabalham. E é com

orgulho que vêm o fruto dêsse esfôrço:
em seus lares nada Ialta.. Mas se um

dia, num dêsses lares, -faltasse o chefe,
quem pagaria o aluguel, as contas, os

colégios, hoje pagos em dia? Seria o des

calabro, a espôsa desesperada, os filhos
deixando os estudos, obrigados talvez a

trabalhos humilhantes, ainda não apare-'
lhados para a vida ... Em seu lar não deve
ser assim. Pense em sua espô sa, pense
na confiança que seus filhos depositam
em você ... E proteja-os em tempo, garan
ta-lhes o pão, o estudo, o encarreiramento,

,::

,
,

ColetivosEscola de Aprendizes I

Marinheiros
.

Florianópolís 10 de agôsto
1949.

.

CASAS III TERRENOS
Possue V. S. casas ou terreno. para

vender?
Não encontra comprador?
Entregue ao Escritório

1\.. L. Alves.
Rua Deodoro :Iii..

ImobWArlo

Acham-se abertas na Escola de
Aprendizes Marinheiros deste Esta
do, a partir de 15 de agôsto a 29
de setembro' de 1949, as insr-riçôes
de civis candidatos à matricula nas

Escola de Aprendizes Mar inheiros
nascidos entre 29 de setembro de
1930 a 8 de julho de 1933.

O exame para os'candidatos ins

critos será no dia 30 de setembro
de 1949, ás 7. horas e 30 minutos, nu
Escli de Aprendizes Marinb,piros
de Santa Catarina cm Barreiros,
Todas as infon�lações que 'se fi

zerem necessárias podem ser obti
das na aludida Escola, no 5° Di3;

j trito Naval, na Capitania dos Pôr

tos, nas suas Delegacias e Agências
. e nas Prefeituras Municipais fIe
todo o Estado.

[Alvaro Gonçalves Gomes Filho -

Capitão de Corveta, Chefe do Esta-
do Maior do 50 Distrito Naval reg- ,

�� " tMáquinBs de escrever
REMINGTON - mod. 17 Cr$ 3.800,00
PORTATEIS - '(Novas) _ Cr$ 1.800,00
SOMAR - (Novas) : Cr$ 2.700,00
Capac. 9 milhões - c/subtr. indir.

CASA UNIVERSAL
Rua São Bento n. 200 - 10 andar - salas 3/5 � S. Paulo

7

em quaLquer hipótese:..•. É .

seu 'dever
manter um seguro de: vida'..E· a Sul·'

America lhe oferece vários planos. Aco
lha, como a presença de um amigo, a

visita do Agente da Sul America, que lhe

mostrará, 'sem compromisso, qual o plano
de seguro mais adequado a seu caso r

E tome uma decisão à altura de seus

deveres de espôso e de' pai.

"Alguns talvez dissessem, em inútil bravata:

"Quando fór veLho. não me importa,-ú [icar na

miséria". Mas quem de nós ol1saTia dizer isto,
não em seu p1'óprio nome, mas n'J da espôsa,
dos filJtos ?H ,

Palavras de Ernst Fromln, 3.0 colocado no Con
curso Sul Ameríca.

,

Sul
)

ADieriea
.

Companhia Nacional de Seguros de Vida
FUNDADA El\'[ 1895

_� Sul America
CAIXA POSTAL 971 - RIO Dr,; .JAl'\EIRO '

Queiram enviar-me um folheto com informações sôbre o- seguro.

11·HHHH-1 78 O

Nome .

Data do Nasc.: dia � mês ano
...: ..•••.••

Profissão , .

Casado? Tem filhos? c .

Rua , Bairro " " •••••

Cidade." " " : . " Estado " ' .

Transportes
'SRS. PASSAGEIROS

PARA
ITAJAf - JOINVILE e CURITIBA

Os novos MICRO-ONIBUS do Rápido Sul-Brasileiro ofe
recem o máximo em

CONFORTO E PONTUALIDADE
Carros para 14 passageiros - Poltronas individuais Pulman

H O R A' R :1 ,0 S:
.

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

guinte ás 6 horas.
Mantemos trafego mutuo a São Paulo e Londrina, ven

dendo-se passagens.
Aceitam-se despacho de' encomendas.
Agencia: Rua Deodoro, esquina da Tenente Silveira .nO 29

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



D!:ab!rl��t�le!��t�����1!' liCrôn icavinde de Vienna Austria, onde era

médico chefe da clínica oto-rmo-
laringológica da Ilníversidnde, o 10 sr. Nunes Varela, líder da maioria, esclarece a questão iio.
Dr. Fritz Kretschmer, que vem I áumento de preços nas passagens de ônibus. - Ordem do
prestar serviços como consultor c.;- dia.-Emenda uiienista rejeitada
cntifico à clínica de ouvidos, uariz

'

c garganta da Casa de Sande e - Prcsirriu a sessão de ontem o sr. Leal, Presidente cla C. E. P., no Ii-
Maternidade "São Sebasuão". "�alllo Ramos, presentes 28
Ao ilustre cientista desejamos 111na

i:"l � ,- srs. nal do oficio que acompanhou

Flo,l.n6�01l', 17 ele Agoslo de 1949 proveitosa permanência -mtre nós. deputados. .aquela documentação todo o arqui-
���������������������������������� Aprovada a a� CM lida a mate- vo daquela Com�são e�6 à dispo-

ria de expediente, sição dos represl'ntanlps do povo.
Nâo havendo inscrição 11a hora ORDEM DO DIA

do expediente, falou o sr. Konder Foi a seguinte a maí.er ia :

Reis, udenista, que requereu 'pro- ,Redação Ji rial cio Projeto de lei'
vidências para conserto da ponte nO 17/19 - Aprovado.
de Piçarras, em Indicação qu> EM RElGLHE DE URG:8:\'CIA:'
apresentou. za. e última 'cliscussão elo Projeto
O AU�mNTO DE PASSAGENS DE de-lei oriundo da comissão ele Jus-

óNIBUS tiça que visa allerar divisas iuter-
O SI'. Xunes Varela, líder da distritais no murucrpio de São

maioria, com 'a palavra, reportou- Bento do Sul. - Aprovado.
se :10 discurso proferido PC!.Cl sr. A seguir foi a sessão encerrada.
Paulo Rt5ntes, da U. D. �., abordan- E:\<IENDA REJEITADA
do o aumento de passagens de pas- O sr. Konder Reis da U. D_ x..
sageiros ele ônibus desta capital, que apresentou h Assembléia Ls
esclarecendo a questão em fóco. gislativo, emenda ao projeto de lei'
Para melhor ínrorrnar leu o ilustre que lransfére a séde de Massaran

,lideI' a nota-oficial da Comissão de duba pa-!'a Guaearnirjm, já aprova
Pr êços, em a qual são transcritos do em ia discussão, Leve-a rejeita·
oficios trocados com as Empr ésas da, ontem, na sessão da Comissão
d·e 'I'ransportes Coletivos, a !"ecl'e- de Petições.

, tária da Segurança e aquela com j:,. Foi vitorioso, por maioria.:n pa-
são. A exposição em tôrno do as- recer do se. Cid Ribas, do P. S. D.,
sunLo que inter-essa soln-emanei ra manifestando-se contrário à emen-'

à população da capital e do Estrei- da udenista, que pretende o r-etôr
to foi. longa e documentada e Se- 110 de parti! do distrito de Luiz AI.·-

l gundo o dec'..arou o SI'. Leoherto
I
vez ao Município ele Itajai.

j

Dr. Luiz Gallotti -_Es_tra_dll_d_e_F_e_"o_S_a"_tl__:..,C_at_ar_ína

,

Fez anos, ante-ontem, o nos

so distinto conterraneo dr. J,l.liz'
Gallotti, Procurador Geral da

Republica, membro do Conse
lho Nacional de eDsportos, ex

Interventor Federal neste Es

tado, e figura de excepcional re
lê.vo na sociedade brasileira em

geral.
A pureza de virtudes de- es

:pirita, de coração e de cultura
que exornam a personalidade
do eminente jurista e do i nte
'Iectual primoroso, dão-lhe uma

projeção inconfudível nos meios
.i!ll·idicos e culturais do pais,
onde sua afabilidade 0 carater
relo, bondade e generosidade,
lhe granjearam um numeroso

circulo de amigos e admirado
res, que, no dia do seu aniver
sário, muitas homenagens lhe

tributaram, ás quais, por [us
tas, nós nos associamos: pení
tenciando-nos, no entanto, do

tardio dêste registo.

o PRECEITO DO DIA
VENENOS DO rtnro

O fumo não faz mal apenil'S pela
nicotina, mas também pejos pr')
dutos que se formam na combus
tão do tabaeo. Iludem-se, pois,
nqueles que procuram subrair-se
9.08 males do fumo fezendo uso de
cigarros "sem nicotina",

Não adquira o hábito de fu
mar, e, se' já o tem, ahandone-

Centenário de
Joaquim Nabuco

A 19 do corrente, passa-se o

primeiro cen.tenário dn nasci
mentú de Joaquim Nabuco,
grande figura da história bra
sileira, 'na qual brílh;t como

político, diplo�ata, jurista e

escritor..
Para comemorar I) grato

-

evento, reaUzará I) InstitutG
Histórico e .Geográfico de ;S"n
ta Catarina sessão pública I.'m

que sôbre o homenagead� fa
rá uma conferência o Sr. Dt·.
Nilson Vieira Borges. Palará
também o Sr. Desembargador
Severino Nicomedes Alves Pe
drosa, em nome da Faculdlld(!
de Direito, que se assudou à
comemoração·. Di!lc'Ufsa rá :J ill
da um representa'nte dos aca
dêmicos.
A sessão efetuar-sl.'-á no dia

J9, às 20 horas;' no salãt) núbrc
da Faculdade 'de Direito, sendo
franca a entrada.

PONTE SôBRE O RIO ITAJAt-AÇÚ
I

De importância capital para a, economia do Es
tado - principalmente para o escoamento da imen
sa riqueza do vale do Itajaí - é o prolongamento da

��tr�da �e Ferro Sánta Catarina até o pôrto de Ita
JaI. As vesperas de sua integral realização - segundo
os técnicos, não passará de 1950 - nos deteremos na
apreciação de importantes obras que se fizeram nessa

extensão de cinquenta quilômetros.
_

À chegada de Blumenau, logo se nos depara a

majestosa ponte sôbre o rio Itajaí-açú a "menina dos
olhos" da administração do dr. Ávila Filho. Sua dire
ção, �a Est�ada, mereceria um artigo aparte, não fôra
sua

_
impertinente modéstia. Engenheiro que se não

nabItuou. nunca à quietude enervante do gabinete- _

ourocràtteo, adivinhou, na ponte, o "leit-motív" de
sua predestinação. Pr'aquilo estudara. Sim, pra cons

trução de concreto e ferro, ou para os imprevistos do
campo, Duas: três, e mais vezes por 'dia, se dirigia à
ponte para ve-la crescer. Admirava-a fascinado. Poucas
pessoas lhe terão falado, em Blumenau, sem que não
recebessem um indefectível convite para acompanhá
lo à ponte. Ainda hoje o faz, Virou vício. E, neste ins
tante, depois de tê-Ia percorrido de margem a mar

gem, .trazêmo-Ia esmiuçada àqueles que nos leem.
Mede 407,50 m. O lance sôbre o rio é de 124 00 m,

em três arcos atirantados, os outros 283,50 m: com
preendem os viadutos de inundação nas duas mar

gens do rio. Nas fundações de pilares dos viadutos em

p�egaram-se estacas "Franki" num comprimento mé
dIO de 12,00 m. Registe-se, logo, à guisa de ilustração,
que, antes, em Santa Catarina, não se utilizara êsse

t�po de estaca. Nas fundações dos 2 pilares, no meio do
rro, e,m]?regou-se o processo de "caixão pneumático",
com uttnzaçao, port;anto, de ar compmmído, o que
permitiu, com relativa facilidade o trabalho muna

profundidade de 8,00 a 10,00 m. dágua, Tais caixões
mediam 10,00 m. de comprimento, 5,00 m. de largura
e 1,80 m. de altura. Concretaram-nos atínzída a ro

cha, transformando-os em sólidos blo�os pa�a o apoio
dos ,2 pilares com altura de 1�,00 m. cada um. A ponte
dara, na parte central, passagem para via férrea com

gabarito para bitola larga e 'calculada para resistir ao
respectiv? trem tipo: N� parte que vence o rio apre
senta 2 pistas laterais, mao e contra mão para o trân
sito de veículos e passagem de pedestre�.

Quando a vimos faltava apenas a concretagem de
1 arco de 41,00 m. para seu término. Dependendo, pois,
de quase nada. Escoramento e fôrmas dêsse arco se en

contl'avam em adiantadissima ·fase devendo a estas

h�ras, estar sendo co�ocada a ferragem, Feit� isso -
nao nos su_r�reen�eria, hoje, ou amanhã, um telegra
ma do dr AvIla F�lho, comunicando a auspiciosa nova
-- teremos pronta a maior ponte de concreto armao.o
no Estado, .

Com à ponte ter-se-á dado um grande avanco ao

prol0!1-game�to da Estrada para o pôrto de Itaj�.
. �E a maIor obra de arte nesse trecho de cinquenta

qUllometros" e, o que, na realidade, vinha impedindo,'
pelo vulto, um maior aproveitamento das verbas· na
abertura dos .cortes e conformação dos atêrros, parali
sando, dessarte, o progresso da linha.

De Itajaí em direção a todo o vale homônimo
atin�ndo, através da' ligação fel'roviária de Barra d�
Trombudo para Trombudo Central, depois, o planalto,
os �ales do Canoas e do Uruguai, com interligações já
proJetadas, a Estrada de Ferro Santa Catarina em fu

tur? próximo, se�á fi via de transportes que �nricará
maIS o Estado, nao se lhe comparando, pela expressão
de grandeza, outra,

. ,

Isso só não ressalta a olhos malsãos. Felizmente
os há abertos à operosidade do dr. Ávila Filho, um ilus
tre patrício alérgico ao. pessimismo inoperante dos de
"braços cruzados", querendo, com o determinismo da
vocação que lhe guia, dar à Estrada de Ferro Santa
Catarina sua verdadeira e impol"tante missão como

esco�douro de :vasta e fértil zona; onde o progre�so fez
aplbIente profIcuo e prosperidade coletiva. Acredita
mos nele.

HERNANI PÔRTO

da Assemb!éia��

--��--------------------�--------------.�----------�

Hospital de Caridade
Servico de transfusão. de- sangue

. .

o Banco de Sangue do Hospital de Caridade neees
sita doadores. Qualquer pessõa que deseja doar ou ven

der r.�,eu sangue poderá procura),' os técnicos enearre

g'adolSf do Serviço entre 8 e 10 horas. Terão os doadores

gratuttamente exuma clínico e exames de sanaue-

Doar sangue não preludíca, tráz bellfícios.-

Qualldo o nome de Epilacio Pesgl)a foi indicado para a

Pl'e,sidencia da. Repú blica, o seu Estado naLal - a gloriosa
Paraiba - estava dividido e pel"tLll'baíl-o por lutas parlidál'ias.
de \"Íolência nunca. antes conhreiela. A oportunidade de eleger
um cOllterrâneo paea a suprema magist.ratura, entretanto,.
uniu todos os paraibanos,) que passaram, a trabalhar com 0>.
máximo' emvenho' pela eleição do. saudoso hrasi�eiro. Êsse'

e'X'eml)]o de compreensão de um Estado pequeno, -veio·nos à
mente com a leiLura do Diário da Tar'de de sábado último. O'

órgão da u. D. N., (lessa mesma U. D. �., que, no âmbito nacio-

nal, juntamente com o P. S. D. e o P. H.. e, já agora., com o"

apoio de todas as demais faceões politicas, 'discute as prelimi
nares do Pl'Ob'.3ma SLlCeSi'ól"Ío - lanvou foguetes aos ventos··

pelo fato de concluir, de umas tÚirmalivas do sr. Barr,et.o Pin-

to, que O sr. 'Ntirêu Hamos llão será candidato. Os partid,os até'

,hoje não euidaram de nomes. Nínguern, com autoridade para.

fazê-lo, laneou a candidatura do eminente chefe do P. S. Dr.. :':
'A autoridade do_ sr. Barreto Pinto, elogiada pelo Diário, foi,
recentemente, empastelada pela U. D. N., que, pelo- voto .ele to··

elos os seus -deputados, lhe caSSou o mandato, pOl' falta de de

coro. Só me.smo um jornal anonimo, sem 'l'esponsabiJidade•.
aceHa a autoridade do '51'. Barreto Pinto. ,Aceita-a, por uma,

'
..

questão de coleguisr110, de s'emelhanea na conduta ... E isso de;
afirmar o jOl'naJ..,co ill.cognito que o sr. Nerêu Itamos v·enceu

eleições cpm compressões, com dinheiros l)úblicos, é falta de

memória. A maior e mais espetaclúar vitória do sr, Nerêu Ra

mos, em 1945, verificou-se quando o Govêrno ,estava entregue'
a um mag'istrado, o sr. Luiz GaJ.lotti, e era Secretário ela Segu- -

rança Pública um-udenista de quatro costados - o sr. Oswaldo·
Bulcl'io Vi ana! A única compr,essão de que a autoridade com

petente - o egrégio Tribunal Regional Eleitoral - teve co

nhecimenLo e providenciou ,energicamente em garantia das

vitimas, _regist.rou-se em JóinvHle, sendo compressores diver
sos próceres da U. D. N...

.Tá dissemos uma vez e nfi.o 'custa repetir: os filhos de ou

tras terras, que trabalham no D..iál'io, e os siJlverios catarinen

ses, dev,em aguardar -os acontecimenLos da sucessão para s'e

pronunciarem. Trair Santa Catarina a priori é burricel O des
tino pode poupar-lhes êssa traição!

P. S. Amanhã falaremos em res'posla ao Diá�'io de onLem.
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