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IConstroem, OS

de bases para
HAMBURGO, 18 (Unite«\

russos, um,a
_ rêde

as bombas: ',(fV-2»
ta sôbre �Jin��?.�:ã�: "d� !lla�af(Ji'
mas para o l�n'Çal1}.�ti:to::,da:s b0111 bas-

foguetes. -"... .

o'.

O referido perito declarou que:

teve oportunidade de' 'ver ,Cl.'r[08
arquivos de documentos que. se re

O· per ito, que pediu não fosse men- feriam ao planejamento e>;trat.(;l{i�
cionado o seu nome, acaba de che- co de bases das bombas V-2 ns- Ale

gar da Alemanha oriental, depois de

Um perito alemão em bomba.fo

guete disse que os russos estão

construindo uma r êdevde bases P:'!

ra lançamento dessas bombas V·Z.

orientadas para a Europa Ocideutal.

\

ser obrigado, durqnte três anos, a

prestar serviços aos russos. Duran,

te êsse período Iêz uma visit-, &0

Instituto Central 'Soviético para o

desenvolvimento da bomba V·2, em

Moscou.
Fontes do Serviço de Inteltgencí.i

norte-americano em Franckfurt

disseram ter tido noticias das ati

vídades secretas russas na Alema
nha oriental, especialmente ao lon

go da costa do Báltico, porém nâo

tinham informação alguma concre-

manha oriental.' Diziam êsses do
'cumentos que várias comissões rus-,

sas já estão se ocupando dos' p"epa

rati,;:os necessár.ios para pô> em

funcionamento as bases dessa hom

ba poucos minutos .depois de rece

ber a ordem. Foram traçados pla
nos para constru ir bases estacio ,

nanas e móveis, para uma e três
baterias. Cada uma delas está pro
vida dos cálculos necessários para
as ordens: de fogo, explicaçõf'<;l sf,·
bre balística, etc. para determir-adc
território Ja Europa ocidental.
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'Passou o perigo de
uma Dova goerra

Declarações de Trygve Lie em
. Nova York

Nova York, 18 (D. P.) - O sr.

'I'rygve Lie, secretário geral da
OND, declarou que "a guerra fria
está encerrada - estamos agora
no per iodo da paz fria�.
Ao saltar do aparelho que o con

duziu da Nsruega, 'depois de ,seis
meses de férias, no aeroporto inter
nacional, Lie declinou de tecer no

vos comentát-íos em torno de suas

declarações de que o perigo de
uma terceira guerra mundial havia
passado.

.

Foi recebido no aeroporto por
-Grove r Whalen, que veio represen
tando o prefeito 11e Nova York,
William O'Dy.er.

\

QueimarãO 20 mil
exemplares' de
(La Prensa»·

Buenos Aires, 18 (LI. P.) - Um
grupo de parí idár-ios do governo
anunc iou que pretende queímar cm
praça publica 20 míj exemplares di>
jornal "La Prensa", como "uma

lição simbólica para todos aqueles
que se opõem a uma Argentina
grande, soberana e justa".

.

Vár-ios cartazes nesse sentido 1'0-
ram a fixados em vár-ios pontos da

cidade e1)1 nome cio "Clube da 18a
Guarda", nma ol-g�nizt\(',ão eCllils"
tente dentro tio Partido Pe ron ista.

. Nesses rar'Lazes, -o--:p.uhl.i['-<l_1Leo "

,dado a assisl ir à r:el'imunia publi
ca, que será realizada no clia 20

(ia COl'l'entr, às 20 horas.

Pelos l'egu lamenlos 'em vigor,
êsse ato - com touos os caracLerís·
ticos dr> um comício político - Le�

Tá que ter licença préyia da poli-.
cia, para a sua rea'jizaç.ão.

O local cscolhi{lo pelos promoto
r,!,", da manifestacão não é próximo
dos escl'Ítórios e da reda(;ão' de
"La Prensa", mas fica apenas a

um quarteirão de elislância das res

pectivas oficinas.
A"lazes afixados acusam "La

PrEl'fisa", de eslar "a serviç.o de

uma potênria estrangeira" e a,e ter
sempre seguido uma politica de

"fidelidade aos signos da libra e

<lo dólar".
"La Prensa", tem andado em di·

ficuldade com o govêrno já desde

uns três anos, e algumas vezes sua

,,1"":;0 foi atacada por grupos ·en

,tregues 'a manifestaoões pró-govêr
no, mas as altas autoridades sem·

pre- desaproval'am essas violências.

Ultimamente, porém o Serviço de

Imprensa da Presidência, em' suas
irradiut:ões diárias ,em rêdr; com

1.ôLlas as rádios do pais, renovou

seus ataques contra aquele jOl'nal. ...

Patalisia infantil
DOS Estados Unido�
Washington, 18 (D. P.) - O

Serviço de Saude publâc,a informou

que a semana passada foi a pior
do ·ano, no que diz respeito a no

VOR casos de paralisia infantil.
MAIS CASOS ÊSTE ANO i

Chicago, 18 CU. P.) -:- O sr. Ba

sH O'Comior, presidente da Funda

ção Nacional contra a Paralisia In·

fanLil, declarou no dia 6 de agôs
to, que se verificaram 10.74,A .ca.sos

d!3 paralisia infanlil êSle ano, con

tra 7,080, 110 ano passado.

5�xta.feira U de Agosto de 1949 N. 10.55$

o decreto de,excomunhão dos\ comuDistas
estabelece' a divisão das fileiras de
Jesus ,Cristo e dos seus inimluos

. Vaticano, 18 (D. P.) - O Papa Lre as fileiras de Jesus 'Cristo e de
Pio XIT declarou, ontem que o re- seus advérsários".
cente decr-eto ele excomunhão do "As conciências católicas
Vaticano contra os comunistas es- acrescentou o Santo Padre - se·

tabeleceu a "necessária divisão en- dentas de verdade e luz, cederam á
Ire as fileiras de Cristo e de seus indicação onde a verdade e a ve

adversários., reda segura. da salvação estão si-
Ao receber o novo embaixador tuadas e onde ficam as veredas

do Perú, dr. Filipe Fortocarreto,· tortuosas e a escuridão que as le

,eH'! sua residência de verão, em vam á perdição. Nunca a Igreja se

Castel Gandolfo, S. Santidade, que sentiu tão serena e tranquila como

falou em língua espanhola disse: neste momento em que sua voz ma-

"Vossa excc-l-êne ia chega até nós tcrnal ressoou atravês .do mundo,
numa ocasião em -que muitas areas buscando éco nas almas e nos co

do mundo estão mostrando 'a tra- rações, como uma advertência ins
gédia que surge para os povos, pirada unicamente pelo amor e

quando os principias ,e objeLivos pelo desejo de salvação".
anti-religiosos de algumas corren

tes sociais moder-nas, exploram a

credusídade e o interesse de certas
classes.
Vossa excelência chega precisa

mente quando a palavra da Igreja
estabelece a necessarie divisão en-

la Reuoião Pao-Ame
ricana de Coosulta
Sobre üeogril fia

Rio, iS-(A. :'-I.) - Instalando-se
no próximo dia 12 de seternhro,:
nesta capita], à I Reunião Pau-Ame-

r.�'{1W.)rr\to�serfi'ô-xmõr1at de G�Õ
gT;J,('ia constituiria, uma, Comissão

Organizadora para cuidar dos pl'e�

pal'ati\'os daquele importante cer

tame cienLifico, A referida comis·
s5.o compreende membros honora·
rios ex-officio", e efetivo, tcndo

ainda um Comité Executivo assinj

consti tuido: presidente: engenhei
ro Cristovão Leite de Caslro, secre
tário: 1)rof. Jorge Zarul',voga,is mi�
nisll'o Joaqlliin de Sousa Leão, pre
sidenle do SubcomHé de Recepcão
,e Protocolo; engenheiro Virg'ilio
Correia Filho, presidente do Sub

comité de Expediente e' Informa·
çõcs; prof. Carlos Delgado de Carva.

lho, présidente do Subcomité de

Publicidade e Publicações; ,enge

nheiro flabio de Macedo Soares.

Guimarães, presidente do Subcomi·
tê de ExposiCão.

SêlõCómmorativll
do centenário
de Nabuco

. o Departamento do CorreioE e'

Telégrafos, assoei,ando-se ás hetnc

nagens' que serãQ p·restadas ao in�

dito brasileiro Embaixador Joa-

o \MOME�TO

Celltenário. Je
-

d1J81101m IJiIUII1;V
. A 19 do �orrente, ,passa-se II

primeiro centenário do nai;'ci

mento de Joaqu'im Nabucc,

grande figura da história bTlt.

sileira, na qual brilha como

politico, diplC:mata, jurista' e

escritor.
Para comemorar o g'rato e

vento, realizará o, Instituto His

tórico e Geográfico de S\\nÍ<1.

Catal'ina sessão pública, em

que s.ôbre o homenageado Í'lrá

uma cOllferênci� o Sr. Dr· Nil

son Vieira Borges. Falará tam

bem o Sr. Desembargador Se

verino Nicomedes Alves Pedro

sa, em, nome da Faculdade de

Direito. ,que se as�ociou á ei)

memoração. Dis�ursará ainda
um representante dos ·acadêmi ..

coso

A sessão efetur-se-á no d;rt

19, ás 20 horas, no salão I\ol>l'e

da Faculda.de de Direito. s'e!l

do fra,nca a en,trada.'

Democracia e licenciosidade
Ainda há poucos dias, o sr. Otávio Mangabeira,

em"d���rações a um jornal carioca, reproduzidas pe
lo Diário da Tarde" desta capital, preconizava para
a próxima campanha eleitoral um sentido educativo

. -

'

que Visasse a elevação de nível- do civismo das .massas
nacionais. Era evidente, como o fizemos notar em co

mentário a respeito, que o governador da Bahia, tão in
cisivo 110 traçar assim rumos doutrínários à propa-,
ganda política em tôrno do caso da sucessão presí
dencial, não se persuadira, até então, da existência de
um clima favorável ao funcionamento do sistema de.
mocrátíco no Brasil, onde as massas que compõem o

grôsso do eleitorado necessitem de educacão cívi
ca. Não nos parece que tenha razões o sr. Mangabeira
para dêsse modo generalizar conceitos nada Iísonjeí
r?s à consciência politica do eleitorado brasileiro. Po
risse, opusessemos, àesde logo, às declarações do gover
nante baiano as considerações que elas nos sugeriam,
para defesa da capacidade de civismo do nosso povo.

Valeu-nos, ainda, acentuar a propósito, que não
era justo atribuir às massas eleitorais do país tanta
insuficiência cultural, que viesse a comprometer a

essencial significação duma campanha política.
Insistimos, agora, nesse ponto, para aproveitar,

como convém, o ambiente propício ao apostolado cí
vico do governador Mangabeira em algumas rodas

udenist1s da nossa terra.
Com efeito, o político' baiano incorreu num exa,

gêro por generalizar o seu juizo à cêrca da suposta fal
ta de educação cívica das massas, �o encontro das
quais concita a intensa pregação em novo estilo os
responsáveis pela consolidação definitiva do regime.
Não teria 'porém, cometido pecado algum se, ao in
vés de estigmatizar as massas,' se limitasse a rerretear
a capadoçagem dos que, arvcrando.se em arautos do '

��...mucr.a�ICIJ, •.ra;u"Ch.-b-oru-�-, ----�-

vícios de urna péssima revivescência dos velhos estilos

de politicar, que o sr. Otávio Mângabeira precisamen�
te conciena.

Ê1sses exemplares são remanescentes dos tempos
em que se violentjvam as conciências e se forçavam
ao silêncio, sob coação fisica, os adversários pOlltl(?i).:),
São os que não compreendem a coexistencia da iguàl-.
dade democrática em têrmos de princípio, mas pre
tendem que a capoeiragem pelintra goze dê privilé·
gios de elegància moral nos códigos da sua democra�

cia falsificada. Daí o personalismo agressivo, levado

até à irresponsabilidade no falar, no escrever e no

agir, como ;se, para dirimir as diferenças pessoais, que
não derivam de divergênciais político-partidári.as, não
�ôss�m outros os campos de encontro, que � ,dignidade
rmpoe., .

'

O sr. Otávio Mangabeira errou, pois, apenas no

atribuir às massas eleitorais do país a carência de

educação cívica, quando, na verdade e com muito pa-.
triotismo, o devêra ter feito a cer�os pseudos-demo
crata,s, que não se têm por seguros na altitude das

tes'es e das aduções lógicas e impessoais.
.6 governador da Bahia fo\ eleito,. no seu Estado,

por uma coalisão política, de qne 'fez parte o P. S. D.;
um de cujos dignos próceres ocupa a presidência da

Assembléia baiana. Não lhe sobejam, de-certo, au

toridade ,e experiênCta para muito mais do que decla
rar-se satisfeito con:;;igo mesmo e com o panorama
politico da Bahia. Porêm, se forçoso é admitir a sua

doutrina, v,alha ela comü admoestação a certos ,polL
ticos locais, correligionários do isr.lVymgabeira e que,
pelas atitudes, justificam o pessimismo de quantos
se desencantam dos ideais democráticas" porque, in

felizmente, ainda há quem -confunda a democracia
('om qualquer sistema bastante el,ástico para legiti
mar todas as licenciosidades e, até, para nutrir_se de

certo relaxamento da conciência moral.

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

de Araujo.

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATlCO

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

RUA FELIPE SCHlflDT.
.

HORÁRIO: DAS 10 ÀS 12 E DAS 14 AS 17 HORAS,
DIARIAMENTE.

I'

Teútará ,cruzar o
canal da Mancha'
·8 nado

quim Aurelio. Nabuco
mandou emitir um sêlo comemora-

«(T. P.) _ Jo- tivo destinado a assinalar o tram;-.
Calais, França, 18

sé Antônio 'Cortinas, de 3.2 anos de curso do Centenário do seu nasci-

idade, "ás" oa natação cubana, mento.

anunciou que tentará cruzar o Ca- O referido sêlo, por motivo de'

nal da Mancha, a nado, as primei- fôrça maior, não circulará no dia

1"as horas de amanhã. 19 do corrente, data da comemora··

Carl_nas havia IPlan�lj.a:do,· ori- ção do acontecimento, mas a 30'

ginalmenLe, fazer a tenül'liva no dia dêste mês, em todo o território na�·

9 elo correnLe mês, porêm a:bando- donal. ,(

nou a idéia quando o s€u barco-es-

colta não compareceu ao ponio de Chaves
partida.
Cortinas disse que se hnçará ao

mal' amanhã, a 1 hora (hora local),
• partindo de Cabo Gris :--;ez.

perdidas'
JGrStifica-se com Cr$ 100,00 a

que mel1ltregar na casa Pôrto uma'

argola com chaves .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A secção de Fomento A�r:coIa
comunica :Jos snrs. Agri�u!�f)res
que acaba de receber 60 toneladas
de batata-semente, de prinleil'a
qualidade, importadas da Holun-

I
do.
Os interessados devem dirigir-se

---------"'!""--__..: á Secção de Fomento Agricoh. si
tuada à Rua Visconde de Óuro
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Díretor ; RUBENS A. RAMOS
.
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7 hOll'u.

SIDNEI. NOCETI Au,to-Viaçao naja! - IuJaf - l' IM).

Diretor de, Redação: ru�.1O Brualqu__ JIIWIq'U _

GUSTAVO NEVES 18 horu. ,

Chefe de Paginação! Expresso Brtl!8qUenM - NOTa ';l'reU
- 16,30 bar.u.

FRANCISCO LAMA1:.QUE Áuto-Viaçlo Oa� - JoIa'YU.
- • hor...

Chefe de Impressão: Áu�Vlaçlo Catuln_ - CUI'i�

J0AQUIM CABRAL DA SILVA - �� 81J1.BruU - M:to

.Alecr.lRepresentante: _ 3 boru. '
'

< A. ,S. LARA Rápido Sul·Brasllelra - Jolnvlle -
,

13 horas.
Rua Senador Dantas, 40 - 60 Rápido Sul·Brasllelra - Cur1t1ba -

andar 6 horas.
TlIlRCA-J'IlliIU

Tel.: 22-5924 - Rio Ce Janeiro Áut.o-Viaçlo Catarln_ - Peno ÃI.

1ft - 6 horu.
RAUL CASAM�'i'OR Áuto--V1aç.Io Catarm� - cunUbI

Rua Felipe de Oliveira. 21 _ _, II horas '

Áuto-VIaçIo Catarln_ - Jola'fDI
8° andar - • hor...

Tel.: 2-9873 - São Paulo Á�.Viaçlo Cat.u1.neD>H - TuNdo
- 6 horu.

ASSINATURAS / Expresso 110 0r!H6'f10 ;...... J:AcWI& -

N C ltal 7 OOl"a.. ,

a, IlP r, Emprfsà Gl6r1a - LqaIIa - ,�
Ano ..•••••••..•• Cr' W.oo e 8'ri1 horu.

S t Cr- 45.00
� �u.u. -, BrIJJIQu -

emes re •.••• ;.. '" '18 horu.
'

,

Trimestre . ',' ••.• Cr' 25,00 .. ·\tO-V1açI.O Itaj" - ItajaS - 1. IM).

ft
1'&1.

Mb Cr' ..,00 Rápido Sul·Brasilelra - Jolnvlle-

N
. I C - O " 13 horas.
umero avu so •• r", ....0 Rápido Sul-Brasileira _ cunUba -

No Interior 6 horas.
QU.A.RTÁ.J'IlRÁ

Ano ••••.••....• Cr$ 100,00 .'Ilto-V1açIo catllr'1llenae T CUritiba

Semestre • "; ••. '. •. Cr$ 80,00 - Â�t��r:ÇlO ca,tu1n�
Trimestre ••...... CrI 35,00' - • horas.

Número avulso .. CrI 0.60 • Áuw-ViaçAo Catu'1J:I.eUe

1_
6.30 hGTIUI.

Anúoci� lllldiaote contrito.

�
Rápido Sul·Brasileira - C'.nitlba -

.. . ..._....
- 6 horas.

.,S OJ'I_, mesmo nao Ráp:do Sul·Brasileira ,_ Joinvlle-

publicados. não serão 13 horas. .

I A,=:'::::::::- l ;.�_:,::c.:::���
emitidos nos artillos r&ÊxPreaso Brulqu_ _ No... Trato

assinados_ - 16,30 horas.

�':r.IPIo- - -- - ...__ - •••• - __ RodoYlé.rla Sul Br..u - � ÃI'_"
�- .&"_.L&.LW_ ._,... V& _ • boral.

Viacão Aérea ÁutO-Viaçã����;::'
.. .Alegre - 6 hocu.

Horário Auto-VIllçAo CatarlnellH
- fi horas.
Auto-Viação Catartnen..

- • horu.
Áuto-Viaç10 Catarinenae,- Tubarlo

Alegre - 6 horas.

PANAIR -'iO:,W _ Norte _Á�1�v���. ClIt&r1neDM - LapDa

'VARIO _:.: 10.40 - NorfA'o EXll.resso SAo CrLlltorto _ � -

7 baMs.
PANAIR :- 14,05 - Sul Jlmpr�sa Glória - LaBUJl& - • l/I

• 7 1/2 !:t�Ta8.t,;�UZEI�O DO SUL _ 13.55...., :Ilxpl-es� BrusqueIlH - Bl':'.aquo -

Terça-ftJiNJ _ '-..:._._.r: ;:'��1.QW-naf.ao l'tB�aI -- �".JlD r- -__'-

-TAL" _ 8.00 _ Joinville _
Rápido Sul-Brasileira - JoInvlle-

13 horas.
Curitiba - Paranaguá Rápido Sul·Braslleira -- CUritiba -

• horall.
- Santos e Rio. �presa Sul Oeste Ltda - Xapecó - Ih

y' IR - 10.40 - Norte - I horas.

GkUZEIRO DO SUL - il.OO - Rodoviária ����:Jí� PM-tc> �ecn
Ifone - 3 horas.,

Àuto-Viação batarlnenH, - CUritiba
VARIG - t2.30 - Sul - fi J horas,

. PANAIR \-'- 14,05 _ Sul �u����o \ Catarmen.e ._ Jotn..u.

, (Jua:rta,.feíra • I AutoNIaçAo �tllrlnenM - t.azuna

"TAL" - 13,00 - Lajes e

pôrtOI-
E���e!,:a�� Q-!stoylo _ L&� _

Alegre 7 horas.
Auto·Vlan"o Ita··' - Ttaja! 1/1 h�

pANAIR - 10,40 - Norte ru.
,..,. ..-. -

-
-

CRUZEIRO DO SUL _ ti,OO
Expresso Brusquenh � BrUiJqu.

- 16 horas.
•

Ifórte / Rápido Sul·BraslleIra Joinvlle
13 horas.

VARIG --U.iO - Norte Rápido Sul-Brasileira

PANAIR - 14,05 - Sul
6 horas.

SÁBADO
Ouinta.,..(eira Auto-ViaçAo CatartnellH· - CUriUba

- 5 horas.
"TAL" - 'S," - Joinville Rápido Sul·BraslleIra

C ri.... P á
13 horas. '\

U .. a:'" aranagu Rápido SÜ!.Braslleira
_ s.nroa e Rio. 6 horas.

- , horas.
'PANAIR - fO,40 _ Norte' Áuto·Vlaclio Catarmense

PANAIR - 14,05 - Sul
- Át.t���t:-çAo Catarl!nenaa

VARiG - 12.30 _ Sul - 6 horBS.

CRUZEIRO 00 SUL _ ,tS,Ii'"
ExDrp,sso SAo OratoYIo - La.irIma

u 7 horas. -

E�reseo BrulQueIlH - Bruaque
a horas.
Autc,ViaçAo J:ltajaf - ltaja! - II' lI.o'

raso
Expresl!lO BruIlQ'IlelLH - NOft Trato

- 9,30 horU.
.

Expresso Glória - Lacooa - • 1"
e Pôrto • 7 1/2 har...

,

DOMINGO
RápIdo Sul-Brasileira

6 ·horas.

utets

Se(/unda,.feira
"TAL" - 13,00 -,Lajés e parte

CUritiba

Jolnvlle

CUritibs

JotnY1le.

Tubarl<J

ilorte

CRUZEIRO DO SUL - t5.S0
iul

Sexta-feira
"TAL" :- 13,00 - Lajes
Alegre
CRUZEIRO DO SUL _ 7.20

lItorte
PANAIR _ tO.40 - Norte
VARIG _ H.40 -- Norte
PANAIR - 14,05 - Sul

Sdbado

CUritiba -

·Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crim. e cfy.l

Conltltuição li. Soci.dad••
NATURALIZAÇÕES
Titulo. D.alal'at61'1ol

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

VARIG - 12,30·_ Sul
CRUZEIRO 00 SUL - t3.��

"m-Uo
PANAIR _ 10,40 - Norte
PANAIR -, 14,05 - Sul

Domingo
'f>ANAIR - 10.40 - Nort'e

i (' I1RDZETRO 00 SUL - 11,00
j PANAIR - 14,05 - Sul

,E.ltrit6rio e Re.idlncla
Rua Th·adente••7.

FONE 1468

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

FRAQUEZAS EM GERAL

Coceira dos Pés
Combatida no 1.° Dia

Seus pés coçam, doem e ardem tanto

a ponto de quasi enlouquecê-lo? Sua

pele racha, descasca ou sangra? A ver

dadeira causa destas afecções .cut âneaa

é um germe que se espalhou no mundo

inteiro e é conhecido sob diversas deno

minações, tais como Pé de At.leta, Co
ceira de Singapura, "Dhoby" coceira.

V. não p6de livrar-se dêstes sofrimentos

senão depois de eliminar o germe causador.
Uma nova desco berta chamada Niloderm
faz parar a coceira em 7 minutos, �ombate
os gê'rmes em 24 horas e torna a peje
lisa, macia e limpa em 3 dias. Nixoderm
dá tão bons resultado. que oferece a ga

rantia de éliminar a coceira e limpar aI

pele não só dos pés, como na maimja dos
caBOS de afecções cutâneas. espinhas.
acne, frieiras e impigens do rosto ou

do corpo. 'Peça. Nixoderml ao seu far ...

maeêuticÓ',.,boje 'mesmo. A nossa ga-

U;"oderm rantia é. a
&-..... sua maior

,.,. 1$ AfecçõI' Culan••s
.

proteção.

Chopinicmc»
«Radio Gazeta» institue dois valiosos prêmios aos melho res:

executantes das obras de Frederico Chopin -As bases
do grande cert:1.me pfanístico.

Dentro do seu programa de I to e uma peça de Ii v re csco iha
estimulo e' desenvo lviruento da de Frederico Chopin;
Cultura

.

artistica em IWSi> () b) Para a, classificação drs

país, a Rádio Gazeta - PRA-6 seis 'melhores que irão exccu-

- a emissora .delite, promo- tal' a prova final, deverão os

verá à realização .de um gran- candidatos alcançar um miniruo

de certame pianistico, denomi- de quarenta pontos;
nado "Semana Chopi nia nu ", c) As provas finais da execu ..

comemorativo da passazem do ção "obrigató ria, por part» dós'
100.0 aniversário do f'alecimen- "eis candidatos, das scguiutes :

to do celebre pianista e cornpc- obras de Frederico Chopin:
sitor Frederico Chopin, - Duas Polonesas,
A "Semana Chopiniana destí- - Duas valsas,
na-se a premiar o melhor pia- - Dois Estudos e

nista executante' das Obl::1S de - Um movimento de um dos

Frederico Chopin e tern a se- concertos para piano � o rqnos-r
'

guinte regulamentação: tra, à escoha da "Comissão Di ..

1.0) DAS TNSCH rçüE� rigente?";
,

a) As inscrições são livres e .::I) Estas provas finais serão

gratuitas. podendo IHirricinar' efetuadas 'entre os dias f e lO de

pianistas de ambos os sexo", outubro, devendo os vence-do-

nacionais ou estrangeiros, com res (lo e 2° lugar), 1int:ança.-'

idade até 'tún'ta anos.inclustve ; 'nota superior a quarenta e-

b) Os candidatos deverio pre- cinco pontos.
encher uma ficha especial f'ur- 4.0) DOS PREY1IO�

necída pela Comissão Dirigente a) A "Rádio. Gazeta"
.'

da "Semana Chopínianu". Os PRA-6 - á emrssora de el ite,
candidatos do Tnterior c de 'J1.i- estabelece dois premios destina-
tros Estados deverão �oHdtal" dos aos dois melhores executnri-

estas fichas, .para o devido 11"1'- tes <das provas finais, c'la.ssif ica->:

enchirneuto ; dos em 1° e 2° lugar. :)8 pre-

c) Sempr� que [ulaar :lece,'"- ,mios são os seguintes:
sârío, poderá a Comissão Dtri- 1° classificado - CrS

gente solicitar ,dos candidatos, 10.000,00
provas de identificação, como 2° classificado � Cr$

sejam: carte-iras de identidade. 5.000,00.
cartpir.a modelo 19. etc.

_ 5 o) VARTAS
2.n) Do .JULGAMF.:--rTO a) Os 1° e 2° ,c1ass.ificados

a) A Comissão Jul'gadol'a, se- participarão da Soirée de (;a-'

rá composta .de 5 mem!>r,,!> n(-e- Ia da "Rádio Gazeta" eomemo-

viamente indicados lleIa R:l(I1(\ rativa da: "Sepana Chopilliana" ar:

Gazeta; • ' te)' inicio no dia 11 de outubro,
b) A classificação da Comi;;;- executandô> integralmente um

sãol Jull!'adora Ida "Sem,wa f'ho- Concerto de Chopin, com'acom ..

piniana" será definitiva c ine- panhamento de Ol'questm. nlém
corrivel. I ,de outr.as obras do grande rl'l�s-

3.0) DA EXECllC"O tre, nas ·d'emais comeml'rações
a) Todos os candidatos dCH!- em ápreço.

rão submeter-se a uma elimina- Os casos ol11issos neste Regu-
tória. entre 1° e 5 de outuhro lamento serão resolvidos pela
de 1949, executando "Impromp- Comissão Julgadora.
tu" em lá bemol" para. ('onf"ou- São Paúlo, julho de 191!l.

Aumente o

seu ganbo
Precisamcs de pessoas de ambos

os sexos ativas e capacitadas para

trabalhaeem na Organização "Se

guIar". Dentro da própria reparti

Çfo de trabalho poderá V. s- au

mentar extraordináriamenLe a sua

renda - empregando para isso as

poucas horas de folgas. Só aceita

mos pessoas que trabalham nas re

partições federais, municipais E' eg

taduais, Iáht-icas, batalhões e quar

téis em geral. Pagamos ótimas 'co

missões e o artigo é de fácil acei

tação pública. Tratar à rua Conse

lheiro Mafra, 84, sob. com o sr,

José Pavan.

�UA VOLUNTARfOS DA PÁTR1À N.- 68 ...... ANIJ.lIf'
C4lU.PO:iU.r..� .1E1.EfQj'(Eél6.40· t�-an:c(dR..

Agencia Geral para S. Catarina
Rua Felipe Schmitlt. 22--Sob.
C. Postal, 69· Te!. «Protetora»

FLORIANOPOLIS

Casa à venda

«Semana

o E

VECCHI & CIA_ LTA_
LJn,!:la Btumenau à Florianópolis � V'ce

VI ..

\ ,

\ encl e-se 11ITlU, L(ÍLla (f(if· t.ijofos,
medindo 6,50m ele frçnte p'or 11,00
m ele' fundos, com ai) seguintes di
visões: 1 área, 1 sala de yisHa, 1

cozinha 'e \Y. C. Construida em fins
do ano de 19112. Localizada 110 Es

treiLo, à rua Antônio l\Iatos Areas
n. 511, !bem próximó,' porLanto, do

ponto de ônibt{s .

Os i nteressados poderão dirigir
se à residência do sr. Aristides Bar"

ba, em Biguaçú, para melhores in

formações,
A venda é motivada pelo fato de

q proprietário estar há anos

reSi_,dindo em outra cidade do Estado.
A casa em aprêço se enconlra de

socupada.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

Casa Recem
construida
DE S O c U PA DA

-

RUA FELIPE NEVES
6xl0 r.netios, toda de

r.na terial.
TRATAR NESTA REDAÇÃO

CASAS E TERRENOS
Possue V. s. casas ou terrenos par.

vender?
Não encontra coIJ?prador?
Entregue ao Escritório

A.. L. Alves. \
Rua' Deodoro M.

Im()bUltrlo

HORARIO
Fartidas de Blumenau: Seg-undas ás '1- Sàb, dos àS 1ft horas:::
.Partidas de Florianópolis: Segundas à� 'l-Sextas às 1'1 horas,.

Aos Sábados, ás 'I e 16 horas.
AGÊNCIA EM FLORIANÓPOLIS

Rua Conselheiro 'Mafra n. 35 -- Fone 1565

AGÊNCIA EM BLUMENAU

/'
,e ••••••

Rua 15 d;_ Novembro. -- (Hotel São José)

Aceitam-se
FonE 1283

encomendas

BAT4TAS-SEMENTE

Preto nO 57.
Preço por quilo
Preço "por caixa

........ Cr$ 4,00
(30 ks) Cr� 120,00

(O REGULADOR VIEIRA)
A mulher evitará dores

ALIViA AS CóLICAS UTERIt,AS
Bmprega-se com vantagem para
combater as Flores' Brancas, Cóli
cas Uterinas, Menstruaes e ap

.

li o

parto, e Dores nos ovári08.
É poderoso calmante e Re�tJ.la

dor por excelência.
FLUxb SEDATINA, pela sua com-

provada eficacia é receitada por
médicos ilustres.

FLUXO SEDATINA encontr9.-se cm'

toda parte.
•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,

Sr. ÁlVO,1'O Lima,

AniverSRl'ia, nesta data, o vene�

rando anciüo SI'. Álvaro- LIma, que,
dlll'ante muitos anos, exerceu a

Chefia .dos Corl'cios e Teié'grafos em

nosso Estaelo, gozando hOjc mereci-
;:da <lposentadoria.

Juntamente com os cumprimen
,

"tos de snas r'elaçôe� familiares vão
-(JS nossos tamIlém.

Festi�a� de arte �m Crônica da Assembléia
benefiCIO do Serviço o sr, Gooeriuúior Jos� Boabaid encarn;in'hou, ontem, a mensagem

A :\irVEHSARIOS: , pinzal, anele com acendrado zêlo e 80"1·,al da Ju'ven'tude que acompanhou projeto-de lei conceâendo aumentQ de venci-
U mentos. - Voto de pesar pelo [alecimento do sr. Gustavo,

Maria Aparecida de Sousa operoso dinamismo, 'exe'rce o ca!'-

C tól" d
-

d'
L I a ICH A olfo Martins. - III Conferencia, e Contabiliàade Pública.

Ocorre, hoje, mais um aniversá- go (O JreJeiLQ Municipal, está nes- . tv , Requerimei» o moperante.
rio natalício da interessanta (' g+a-

.ta capital o nosso distinto conter- O publico de Florianópoli s terá O Sr. Rui 'C, Fuerschuette, 1° Vi, mentais, não sendo contrário a qU8\
ciosa menina Mar-ia Aparecida de I

râneo S1', Antônio de Pádua Pereí- o ensejo de ouvir um programa de ce-Presidente, iniciou os trabclhos seja dada a maior publicação pos ..

Sousa, querida fHhin!lil (lo) nosso ra, que tem sido muito cumprirnen- belíssimas paginas musicai .. (rnnsi- com a presença de 27 srs. deputados, sivel ao referido projéto de lei. de-
estimado conterrâneo dr, Jorge Jo-

' tado pelo seu vasto círculo ue amí- cas, de Meyerbeer - Sihellins
-

- Aprovada a ata foi lida a maté- grande importância. Ainda em de-
sé de 'SoLlsa. gos, entre os qnaís nos íncruímos. P' S' R b D

'

Il'1SCO - uppe - orn erg - e ria do expediente, que constou de c aração- de voto, falaram os srs,

.l\,rarl'a Aparecida, a' tarde, rece- Dese.iamos-she feliz estada nesta C ti T ti S h'
-

C f'
. A d C 1'1 J J C bL "-

, v
- ur IS - os J - C ma -- 11'- o ICIOS e telegramas. rnJa,n o a I e . . abral,

,
berá na r-esidência ele seus pais, ii cidadey los Gomes - e Bizet). Executá-lo- Do expediente', constou a mensa- -REQUERIMENTO INOPERA"TTEt
rua Bocaiuva, suas numerosas arni- I ã a Orquestra Sinfônica, sopranos gern do Governo do Estado, enca- O dr. Fernando Melo, udenista,
guinhas of'erecendo-Ihes lima 1"'"ll'I.>' S e N' M C L d 'I d

. �

.

"

'- uc 'ln e 1 azrra ansur- e .ora (j mmnan o o Projeto de Lei que requereu consignaçao, eJn ata !!e
mesa de doces e g't."raraná s. H·' d In tit t d E I 'I

� - t tulaté I'• o

Dle no passa 'O
S 1 .u o e (1 caçao, concede aumento e reajustá venci- vo o congra LI atono pe a passagem

Muito vivaz e alegre, Maria Apa- '.
"

Esse Concêrto será promovido mentes' do funcionalismo estadual, do primeiro ano da publicaç,o das
recida é aluna elo "Jardim da In- pela Juventude Católica de Flerta- 'bem como da Policia Militar e do novas tabelas do Regimento de Cus-
fância", 'Onde goza da simnatia de 19 DE AGOSTO ,

.

10
_ em i627,�Martim de Sá, gover-

nopolis en� beneficio do Serviço de bem como da Policia Militar do Las. Em ·votação, falou o sr. Ra.ul
suas coleguinhas e das irmãs que· A

.

tA
.

S '1 d C S h f d 1nador do Rl'O de Janeiro, concedeu
.
SSIS enCIa OCIa a mesma. orpo de Bombeiros, Prevê, ainda, c ae ei que ec arou não haver

dirigem aquele recreio infantil.
Desejamos-lhe uma existência sesmarias, nos Campos de Gaita- lVlALTI<;G, contem malte,

a majoração, em 50%, do salário-fa- razões para que o requerimento

cüs, aos irmãos Capitães Gonçalo ovos e mel _ os .grandes for-
milia dos funciopá.rios que per ce- justamente o' seu pedido, sendo, ele

-venturosa e um feliz aniversário. - J: -

Manuel e Duarte Correíra de Sà e necedores de vitaminas. É o
bem até 1;000 cruzeiros de venci .. inoperante. Assim, foi a pretensão

aos Capitães Miguel ".(ires Maldo- melhor complemento alímen- mentos, mensais. udenista rejeitada, por maioria!

"
Sra. Henrique Pontes . ORDEM DO DIA

Faz anos hoje a exma, sra. d, nado, Antonio Pinto, João de Cas- tal' para crianças e adultos. À VOTO DE PESAR
tilhos e Mig' I fi' scad d t d f

,.

' , -

A unica metéria foi a aprovação
Clotilde da Luz Fontes, digna ('.011-

" ue 1 . o; ven a em, o as as armaeias e O primeiro orador foi o sr. Pin
€Orte do n085'0' Ilustrado coestadnn _

. -. e.m. 1627, LUl.'Z Pires da Veiga armazens.
.

,

-

do Projeto de Ieí que transfere pa ..

'o,".
to de Arruda, do P. S. D., que reque- ra G' . .

'd d
..

no desembargador Henl'l'q""'-e(la ",,',','1,_ lD,q.lllsH:lor dos remos de. Ang',ola,...L..
c -.uarmmrun a se e o mumci-

ue
'C C. D-

, .. reu voto d'eA pesar pelo fal ..�chr.en-, pio de Massaranduba.
--va Fontes l.énte da Faculdade de .

ougo 'e Estado do Brasil, errou,
.

IDe larlO tI' di, c

J)'
�

R'
- o, la las, na cidade de Lajes, .do Em seguida foi a sessão encerrada

Direito e Presidente do Insí ituto por : rovisao, 'no 10 de Janeiro, G t Ad If 1\"
•

f
'

de tesourei I á
sr. us avo o o 'lartms, pai do NA SES"'TO DE HO.JE

-!Iistórico 'e, OeogTáfico. o o imo e tesourell'O de fisco, no- R '1'Z - s 7,30 horas, V d
��

I "Ir d D t 1 d NTINHO DE ABUl'RE'"
erea or Adolfo Martins, lideI' peso Na sessão de hOJ'e, de partl'cl'pa�

A distinta spnhora, que é mâ,c de m. eapc 0.0 1\.' eN�� a ,l'{lI' a eza e ' ,1'· ,�-� ii�
d' t ('ã

� t C J
-

(' I d COM'. Dennl's J\�OR'(�AM e 'TJ"'eca s.� IS a na-. ,mara Municipal ,io ,ça�o do LeC'islatl'vo a's COlnemo""I'o-u,'
numerosa e ilustre prole, e, alia a

",an a
. ruz, oao ,onça ves o � "",, \ _

� ''''v L_

A. cl, LINDFORS
Sao Joaq�1l:1, o que foi aprovado, do primeiro centenário 'de "l:lsci-

,.!Seus nobres s�ntiment()s cri�tãos . zeye",p; . ,1 por u,nanll11Jdade. mellto de JoaqUI'ln Nabuco ."'ala,
um coração solícito sempre à/,pl'á-

- em 181�, fiel Ric� d� Janeiro, 1\'0 Programa - 1) - Notícias da
III

'

tica: do bem, Lem lug'ar de rele'"o nas.ceu, o g)·an.de JUl'lsconsulto Semana - Nac. - 2) - Atnalida-
- a. C:oDfl'!rência ,de CQ?talJili- rão a Dep. Antonieta de Bal'ros e

. da,de Pubhca-

I
. DF'

na nossa sociedade onde cuHiva TeIxeIra de Fr-elLas;
,

des \Varnes ,Pathé-JoJ'nal. .

" .

o SI. ep. ernando Melo, pelos

selecionadas a.rrHzad�s, motivo pOl'- ,

-

,em 1�27, ? Tenente-�oronel Preços: Cr$ 5;00, 3,20. .Outro ,� lalflr fOI o sr. i.ntonio ballcàdas do -P, S. D. e U. D. N.,

,que, hoje,'no transcurso de seu na-
Saltlsüano ::-:leveI'lllo dos ReIS com "Imp. 14 a11os". Dlb MnssI do P. S. D" que se r"!e- I·espectivamente./

\ ')10 b '1'
'

1
' riu á 3a, Conrerência de Contabili-

1alício, muitas homenagens lhe se- apenas �'l raSl elT'OS e 13 'Jocas .. , .. , ."... " .

.Jfe l' O' ep 1" u ld d Il\KP'i'RIO 730 1 dade Publica, ora reunida �10 Rio,
rão prestadas, às quais nós nos as-

UI .0",0 r e lU em ,na ona o, 'na '-'�, J", -, lOras.
destacando trêc:hos de declaracões

saciamos, r'espeitosamente. Ponla de Leste, um ataqup elo Ge· O DELEGADO- E O HERDEmO .

neral Lavalleja, a' frente de 1113 A 'GAR.l�A DE FERRO
•

do sr. dr. David Ferreil'a lim:l. Se-

argentinos ,e orientaes; U e 15 episodios cl'etár'io da Fazenda dêste Estado

_ em 1835, prosseguiam os ' , , , , , . , .. . .. ,..
cujo c1estaql1e, aplaudiu.

combates nas ruas de Belém do ODEON "Não hav'erá Sessão Cine- -DISPENSA DE PUBLICAÇÃO
Parà; maJ.ografica". O dr'. Raul ::ichaefer, suili-lidct' do
- '81n 1838, foi aprovada ,a pro- , , .. PSD d'

, ,

I' . ., (ju'e, e J I1lNO re5sa tq,l li

posta para a criação de um Jllsti- TEATRO A. Dg CARVALHO mensagem governamental qtl(' a-

I.uto Historico e Geografico Bra- rrEMPORADA DE RI,SO companholl o, projéto de lei ue au·

sileiro, sendo inaugurada a 21 de Extreia de menta de vencimentos do flllH:lOl1:1-
out.ubro;

'.

ALDA GARRIDO ii lislllu estadual, a que já uos e-':'o-
- em 18'49, em Pernambuco, A atriz mais engraçada do Brasil. mos ácima. S. Excia" finaliz::wdo,

nasceu Joaquim AUl'él,io Barreto E sua grande companhia ele co·
requereu a dispensa de impressi";,) do

.'.\abuco de Araujo. v.indo faleoeI' medias com a 'peça. em 3 átos: projéto de lei c dos seus al1!ne�llo:s,
em Wasbing'fon a 17 de Janeiro ele GOSTAR .. , E FECHAR OS OL'HOS afim de ser evitada despêsas çue
1910. Destacou-se DO Parlanién{o, I Pl'eço.s: Assinaturas para 7 RECI- isso acarreta!"ia, uma vez (llH" toúos
na Imprensa, na critica liLerària TAS Cr$ 140,00. 'Camarotes Cr$ ..

'

"'00
os seus pares tem e111 mãos o ""oh:.-,

e na historia poli I.ica do Brasil. , ,00. ... .

li'oi nm orador lll'ilhan!.e e elo- ,...... . '.... . 1 moISO Plro���so, o que fOl df'fendo

S
'

l! ]-
.

7
pe o p enauo.

qnente e quando tinha a p,alav\,a ensa.ClOna" - .lIa 2 ". .,.,

"corria um calafrio pela assistên- LINDA BA'PIS'I'A
A seglllr a PresId,encla InfOl'P10l1

cia exdtàela"; A força revolucionária da musi-
haver despachado o projéto de ld

_ -em 1879. tomou assento no ca popular brasileira.
em causa pau a Comissão de 'co'i-

SpTlado, José Bo'nifacio Caldeira .. ,... .,.", "........

nanças, tendo o sr. Nunes Vlll'ch

(le Andrada e Silva, "O Mor;o". ROXY �ás 7,30 horas. lideI' .da maioria, em dedal'�lçik -

André Nilo Tadasco A VOLTA DOS VIGILANTES de- voto dedarado não �JaVér o

Cinocolor seu colega requerido urgência lJ::ll a

COM: Jon HALL _: Mal'garet LIN- aquêle processo, não pedirrrlo, as

DSAY. sim, a �isIJensa dos prazos !�('gi-

Vida eocial

Cumprimelltâmo-Io,
lhe fel;icidades.

1 nova diretoria da
ÀS5. ,CatariR8ose
de ,EODen'beiros

Oi...,....
-

".;.

CONTRATO

desejando-
.

Precisa-se alugar uma casa, por
conteato, de' preferência nas' ruaS
mais próximas do Mercado.

Mais retirada só com grande
quintal ou chácara.
Carta para a: Caixa Postal nO 185.
Infor"mação pessoal com o Snl'.

rrrajano Regis.
Mercado Publico, ChaleL nO. 26.'

'Pie . .João Cm'doso de Sousa
Vê passar seu anÍ\',ersário natali·

do, hoje, em Joaçaba, onde atual
mente serve, o nosso distinto con

tel'rânco Tte. João Cardoso de Sou-

sa, correto ofidal da Polícia Milii�
tar.

'

Às homenag'ens que lhe j,ribu la,
rão, nós no� solíclarizarnos com

.prazer.

Tr'anscorre, 'hoje, o aniversário
llalaIicio do nosso estimado cont.er-

o preceito do dia
FACES CôR DE RO�A

A pele do rosto das mUlheres é
a maior vítima das imposições (f'a;
moda: - altera-se, em geral com
cremes, pós de arro.• , pomadas, rVll4
ge,' contendo, nâo raro a vitalidade'.
acabando por enrug:ála preeoce�
mente. A água e sabãD, aJim�nta
ção sadia, vida ao ar livrI'c e ginás
tica conferem à pele aqllela CÔl'.
rosada que nehuma droga jámais
pod-erá dar.

Aos cosm,éticos, poniada�
e' pós, prefira os tônicos que
a Natureza lhe o/úece gl'a·
tuitamente. - SNES.

S1'. Ademal' Nunes Pires

Tâneo sr, Ademal' :Nunes Pires, com
petenLe piloto do' "Carlos Hoep
\\ke", e desl.acada figura dos nos

. sos meios náuticos.

,

.

No Programa: 1) - A Marcha

Ii da Vida - Nac. - 2) - A VO:l do
Mundo - Atualidades. ".

Preços: Cr$ 4,20 - 3,20.
"Imp. 14 a11os".

---------------------------� ,--

Prezado Senhor
.........................

D, e c I. � "r a ç ã'O '

:

A abaIXO assinado, comerciante, por sucessão' de seu inestr,leciv�l
spôso OTTO BERNHARDT, estabelecimento, situado nesta cida(le à."
'ma Conselheiro Mafra n. 13, vem cOl1lUniCal� 'ao' comércio e mge!'ul � los
eus fregueses em particular, que assumiu o Ativo e Passivo do extinto o

�ob firma comercial de VIUVA OTTO BERNHARDT, esperando cOllti
nuar a merecer de todos a preferência dispensada ao seu' e.xtinto e

querido esposo, pelo que fica sensibilizada e grata.
Florianópolis, 28 de julho de 1949

Helen� Brand Bern,hardt

D, Lourdes Mal'ia Silveim '

A dala de' hoje consig'na a ef-e,
méride natalicia da exma. sra. d,

SabaIJo - RTTZ
Mecha ORTZ - em

UMA MULHER SEM HfPORl'ANCIA
Temos o prazer de comnni,c,ll' a

V. S. ter sí(lo eleita e empossad3 a
Lourdes Mayia Silveira, digna con-

-sorte do nosso confrade sr. Moacir nova Diretoria que regerá os desti-

Tg'uatemí Silveira, ex-diretor, do nos da Associação Catarin!'ns'3' de

Engenheiros,' dtÍrante o a:110 de

1949-HJ50 e que ficou assim COilS

Pj'!'!. Antônio ue Pádua Pe1'eim

Pl'nc('dente do Município ele Cu-

Ramllilf'u

Il\<lPERIA!L -'-- 'ás 7,30 horas.
Ultima Exibição

ENCANTO ]}L"; LA BOHEME
COM: Jan KfElPURA, Martha

EGoGERTH.
tituida:

Pazem anos, hoje: , .

.

� "
. •

I-t 1 PaI d' 1 zel PresIdente: Eng. Gld Rocha .." l�la-
- ü sr. a o ' a 11 o, "aso· ,

'''''u 'd d a 'r ral; Vice Presidente: Eng, MarCll10
'" aI a a 1.1 nela.

10 S
,.

E A W'!
_ o sr. Roberto Sehmidt, próspe-j �lotta; .

�ecretarJo: �ng, ° '

, .�-
_

1'0 (lomercianle.· Ison
CoutJJl1ho Marques, 2 Srcle-

_ a srta. Jarmes-Terezinha, fi- till-io: Eng:' Heitor Fe1'l'arij Te!.0L1·

lha do sr. José C. Callado, hábi.l reiro: Eng. David da Luz Fonl;3;:;

dentista. Bibliotecário: Eng. Calvy de Som:a
•

- a sl'la. Silvia Biccochi, filha Tavores;

do sr, Reina'do Bíccochi: Conselho Diretor:

_ o jovem Carlos A. Krueger, ·Olimpio Bastos, Eng.

filho do sr. Ca,'los \V. Krneger. Bezerra da Tr'indade,

No Pi'ograma: Cinelanelia
:\'ac.

Pr,eço: Cr$ 1,20 - 3,20.
"Imp. iI, anos".

,

'''Diário da Tarde".

.Jo1'ool ALBERTO MIGLIORI E SENHORA
LORENÇf) ,BIANCHINE E SENHORA

Participam aos seus parentes e pessoas de suas relações o

contrato de casamento de séus filhos '

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

\.

Eng. naul
'Domingos E.

Eng . .TO?/) E-

RI'I'Z - Domingo - ODEON
Margaret O'SRTEN - Cyd CHA·

RISSE - em

A DANÇA INACABADA

ITechnicolor A L U G A-S E
'Viajantes:

,

I

Sr. Alfeu Lins

�cha-f;e entre nós, o sr, Alfell

Lins, diúlor do Expediente e Pes
SOal da Pref,eitura de Joim'ile,

dllardo Moritz,;
Conselho Fiscal: Eng.

Cid Rocha Amaral
Presidente

Não espere que a doenç� Apropriada para Repartição PÚblicá, aluga-se á su'a San-
site a sua casa.. Defenda a sua tos Dumont n, 6 (ao lado do Tribunal de Justiça), quasi todo
saude e a Idos seus filhos, to o andar térreo do prédio aí situado, contendo 7 amplas peças,
mando MALTEG. Frio ou gela- das quais, duas com mais de 30 metros quadrados de área e

do, é uma delícia. É o maior duas outras com mais de 20 metros quadrados, todas comuni
fornecedor de vitaminas, e, po cando-se entre si, com duas entradas independentes, de frente

isso, o melhor fortificant�: A para a via pública e com instalações sanitárias próprias (água
venda em todas as farmácias e quente e fria). Tratar no local com o sr. João Machado da
armazens. �.iV.'�

" Rosa.

Cl!llha, Eng. Victor da Luz Fontes,
Eng, _Haroldo p. Pederneira;
Valemo-nos do ensejo par� l1prc

sentar a V. S. nossas mais atet',do

sas saudações.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTERAPIA IRAIOS X
-

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

.......•.....--.._-_·.._···_-·-_····-·-·-_·_·_-.�--·-·-----·--r.---·-...;..--......-.-..----.-.---.-.-.-.-.-.-.....
•

Dr. Alvaro de C.uvalhQ
- Doenças de Crianças

; oonsuttorío: RUa Tenente.
1B1lvelra, 29
Horário de consultas: 9 ás 11

bJt.
Sábados: 14- ás 17 hs.

Dr. Milton Simone
Pereira

-

Clínica Cirurgica
Molestias 'de Senhoras

.

CIRURGIA GERAL
Po. Serviços dos Professores Bene
dicto Montenegro' e I Piragibé- No

gueira (São Paulo)'
üoaeuttas: Das 14 ás 17 horas
Rua Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
.CLINICA DE .SENHORAS - CI-

. RURGIA PARTOS
Diagnóstico, controle-e tratamento

.pecializado da gravídês. Dístur
ldoa da adolescência e da menopau
sa. Pertubações menstruais, i 'l�'t.
mações e tumores do aparelho geuí
tàI feminino.
Operações do.utero, ovários. trem
paa. apendice, hérnias, variz,e!. etc,
Cirurgia plástica do perineo (ru-
turas) I

IlSSISTENCIA AO PARTO E OtlE-
RAÇõES OBST�Tru;CAS

Voenças- glandulares; tiroide,. ová-
rloe, hípopíse, etc.)

,

IDltlturbios íDervosos -. Esterilidade
.- Regimes.
Conau1tório R. João Pinto, 7 - Td.
1.461
Besíd. R. 7 de Setembro

Crus e Souza - Tel. 846.
EdU.
,

DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parfeiJ'o
Pc Hospital de Caridade de Flo�

ríanópolís. Assistente· da
..

Mate�idade, _

Doenças dos órgãos internos, es ;le.
I

_..

.

eíalmente do'· coração e., vasoll

Uoenças da tiroide e demais �lln-
· ..•..

.

"dulalJ ,internas
'

.

,

.

CllnÍc,. ,e cirurgia de senhora,

-I·

.

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR�

· DIqGRAFI� - METABOLISMO
. BASAL'

.OlURIO DE CONSULTAS: :_,
Diàriamente das 1548 19 ho-

.ras. '

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles D. 18

Fone manual 1.702
RESID�NCIA:

Avenida Trompowskf 62
.
Fone manual 7f16

'1:; I

Dr. Mário Wendh.ua
·Olmea médica de adultos e cnlUlAJU
'Oonsu:ltório _ Rua João Pinto, 16

.

Telef. M. 769 . \;
Cousulta das 4 i. 6 bora.

�dlõncia: Fellve Sebmidt .. "._
TeIef. II'

Dr .. Guerreiro da
Fonseca

J

Especia:lista
Médico - Efetivo do Hospital de

Caridade
OUVIDOS - NARIZ e GAR

GANTA
Tratamento e Operações :

Residência: Felipe Schmidt, 99
Telefone: 1.560

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

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

ras - Proctologia
,Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

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

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

65 - Telefone,1.422.

r

I
!

.

I

Clíníea Médiea e Cirúrgica ••

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta -Cirurgía - Círurgía,Geral -
Doenças de Senhoras - Partos -

,

Vias Urinárias - Rins - Coração
- Pulmões - Estomago - Fígado

Tratamento da Tuberculose
Raios X - Eletrocardiografia
Praça Pereira e Oliveira (atriz do

Tribunal) "Rua Santos Domont, n. 8.
Oonsultas das 9 ás 12 e das S '1'1 8

.

__ Fone MI. FLOR1AN�POUS

, .

Dr. Roldão Coo."
CIRURGIA GERAL -- ALTA CI·
RURGA - MOL1!:STIAS Dlt S..

NHORAS - PARTOS
.

Formado pela Faculdade de lle4i·
tina da Universidade de Sio Paul",
onde foi- assistente por virio. anOJO do
Serviço Cirúrgico do Prof. Ali,!.

Corr�a Neto
Orurgia do estômago e "Ia. eireuJa'
rea, intestino. delgado e grollo, tirol·
de, rins, próstata. bexiga, atera,

o'l'ário. e trompas. Varicocelel bicfro.
ceie, varizes e hernas, \

Consultas: Das 3 á. 5 hora.. " l'1I&

Felipe Schmidt, 21 (afto. ela ca..
Paraíso). Telef. 1.598

Iteaidéncia: Rua E;steves Junior, 170;
Telef_ M. 164

Dr. ,••10 Foata
Cllniéo e' oPerador

C:'IIIult6rio: Rna Vitor Meirelel, IL
Telefone: 1.405

CoMulta. das 10 ii 12 e da.· 14 "
U hn. Residência: Rua Bl_.

22. - Tel�fone: 1.620

Eis alguns novos caracteristicos:
I

• Anento c:'mplo e mocip como'uma poltrono

• Ven'íl�<ão graduóve' na confortável cabine

• Vi5ibitidade fácil e correta de todos os lados
,

i
j
}

• Direção de novo tipo que torno\_ST'!OEBAKER
o caminhão mais fácil de dirigi, do mundo

I

• Fócil acesso a todO$ 0,' instrumentos e

pol'tc. vito;s do, motor
• Novo ormaiõo do chauis para rOlilf�"(io
máxima.

J

I
1

Se não pode escolher boas
estradas, escolha um cami

nhão STUDEBAKER e faça
de sua viagem um passeio! �.:" ,�

AUTO COMERCIO LTDA,

JOÃO PIN'rO; 36 - C. P. 439

TELEGRAMAS: AUTOCOMÉR'ClO
FLORIANóPOLIS

.�!��!rlf;;:;;;:;:-�I'_ 16 horas diplomada
14 horas Oferece seus serviços.

16,30 horas: '\

: Cartas a Maria Inês

12,10 horas I
ferreira.

Caixa Postal 55.
............�...,..................................... :

••••••••••••••••••••••••••

PASTA· DENTAL
ROBINSON

Carros para o interior do
o horário dos carros de que é agente, nesta. capital,

firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:
EXPRESSO, BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

( .

cl excessão de sábado

EXPRESSQ·BRPSQUENSE _ 2ft., 4a. e 68• feiras
Nova-Trento

E. A. vIAÇ..{O ANITAPOLIS - Sft. e 6a• feiras
,

DR.

lIalta8 felicidad� pelo ...eí•••
&0 4e lIIeD filhinho I
Mas. aio esqueça. que o mella.'

,resente para o seu "PIMP0L80"
é uma caderneta cio CReDITO
IIUTUO PREDIÀL.

A. DAMASCENO DA SILVA
ADVOGADO

AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS

I
C1inica u.cluiiÍvamente d,e erlal1ll11

I
Rua Saldanha Marinho, 10

(Edifício Pérola)

DR.T��on;A';IT�iLÀ- Fones: 1.324 e 1.388
<ponnado pela paculdade NacIo-'
nal de Medleina da Universidade

do J'lrasll) 'I· Florian&polis - Santa Catarina Illéôlco por concurso da, Asslstên·
ela a Psicopatas do Distrito ,
,

l"ederal I!••••••••••••••••rl!:l:·_terno d( Hospltl).l PslqulA-
trfeo e Manicômio Judiciário

da Capital l"ederal
Ex-Interno da b';mtl). Casa de MI
sericórdia do Rio de, .raneíro
OLíNIOA M1:DICA -. DOENÇAS

NERVOSAS
oonsultsrto: Edifício Amélia

Ifeto .

- Bala 3.
Residência: Rua Alvaro de oar

nlho, 70.
Das 15 As 18 horas

Telefone:
Oonsultórlo - 1.208.
Residência ,_ 1.305.

Dr. M. S. Canlcaall
,

Praça 15 de Novembro, 22 - 2° anti.

Guia do Paraná
Publica relação dos eomercíantes e industriais com seus eJ}<1e. CO;&1PRADORES PARA CASAS JII

TERRENOS
o Escritório Imobiliãrio A. L. Alvee.

sempre tem compradores para casas .

cerrenos.

Rua D.eo-ioro 31

eecos.
'Cada guia é vendido acomuannado de um mapa rodoviário

Paraná e Santa Caêarína.
"

Redaeão : Rua Prudente de Morae,s\ n. 626. - Curitiba.

d'

Fabricante e dillltribuidores da. afamada. con
focçõ•• ·�ISTINTA· • RIVET. Po••ue um gron.
d. .oll'timento d. oasemiral. ri.cado••

'

brillll
bon•• bClUl'ctca. algodõ•• , morin. e a.lam.nto8"
pal'a clfalctelli que I'ecebe diretamente dos

Slr1!rl:l. Co",sl'eldlate. 'do lntel'ial' 1'&0 ••nttdo d. Ih. fazorem 'Jm�

nCl'fCll�óPo1i •• _, FILIAIS mm Blumenau e Laje ..

I

fdbl1'icOlll, "CeDo·A CAPETÀ1,· ohaMD d ·tllt"'!!1çtlo dOfl>
V�!!iltQ antllll" da Ii!IftiltuCl'!'(!)m C'l\�C!õ '(Iomplf" •• MATRIZ �1'Il"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



BBTA[)O-Sexla·'elrl't 19 �e Agosto e-. ,�a9

DR. FRANCISCO CÂMARA
NETO

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

"

Florianópolis

Conservação do solo
reflorestamento

II
I

e
si os,

Escreveu OSMAR CUNHA
A agricultura na con:t.erêll- ·O+U8tu'B+s8.1o[J8.l � 0IoScía magna das classes produto- op O!i5'BA.1asuo::J ap SOU'Bld .l'Bznras do País mereceu o ínteres- .'Ba.1 'B urarazndo.rd as anb SI'B.1n.I

se mais profundo dos I nossos nação da exploração madeirei-
· homens do campo. 1'8. no sentido de serem presar-

Estão a atesta-lo as 134 teses vadas aS sspecres florestais
apresentadas na primeira seção raras sendo recomendada tarn
do . temário que objetíva, entre bem, a obrigatoriedade das em-

· outras, as seguintes medidas: prêsas industriais madeireiras
.

1 - Problemas de abasteci- 'e estradas de ferro consumídó-
menta de mercados ras de lenha de reflorestarem

2 - Financiamento das sa- as áreas que exploram. Serão
iras e garantia de preços; se- estabelecidos prêmios aos par-
.guros rurais ticulares que praticam reflores-

3 - Problema da pecuária tamsnto em suas propriedades
.

4 - Habitação e saneamen- em função das espécies e áreas
to rural '

plantadas.
5 - Problemas de assístên- Os congressistas foram unãlC�a social e de educação prorís- nimes, iguaJmente, ao recomonsíonai da população rural. darem a organização de uma
6 - Assistência técnica e me- legilação eficiente que regulacanização . agrícola, programa mente as explorações agro-pe!:te conservação do sólo cuárias em função da declíví
'7 - Industrírilízação dos pro- dade dos solos, da agua dos

dutos e dos
.

sub-produtos da

[mananCiaiS'
das vertentes em

.agro-pecuária. • geral e de reservas renováveis8 - Propriedade da terra, para exploração florestal

.cada.stro rural; código rural. Para a objetivação de tão.EVIdentemente o estudo. en- importantes fatores recomsn- ;globou as mais diversas fases dou a Carta de Araxá que, nodo estágio agro-pecuário e as orçamento Federal, sejam con
.suas rslacões com o homem ru- signadas verbas capazes de per-ral, tendo sido acertadas medi- ttirem ao Ministério da Agrí--das capazes, de, aplicadas, me- mitirem ao Ministério da"Ihorarem as condições de pro- Agricultura. a' consecução de
-dução e, consequentemente, planos tão relevante aos inte
·0 levantamento e indice de vida ressas nacionais.
.do trabalhador do campo nacío-
.nal.

Entres os trabalhos apre
. sentados pela delegação.de
,Santa Catarina avultaram as
.:de Alcides Abreu, Artur Büchele
Roberto Lacerda, Riggenbach e
Atilio Fontana sôbre fumo e'
.mandioca, divisão da propríe-

· �ade rural, trigo, suinocultura
e Conservação do sólo.
A Carta de Araxá evidenciá-

· Tá a necessidade de medidas de
· conservação �o solo para o tu
-"turo da economia nacíonaí pela
,adoção de práticas conservacío
.nístas como base de uma polí
tica agrária capaz de preservar
-as gerações ruturas do Brasil.

Foi, tambem, considerada a
- importância de que se revestem
· a defesa e a expansão das re-
· Servas florestais no panorama

, €conõmico � social do país- pro-
píclandd-ss os benefícios do
artigo 20 Decreto 24.239, de

· 22-12-47 (Lei do Imp, de ]:(,enda)
,:20S agricultores ou Instituições
.. ,:,nd!;)sJP � 'BP!::J8raq'B+sa hO�!..[

,

.......... � � - '" .

EMPRESA ,SUL BRASILEI�
DE ELETRICIDADE S. A.

- EMPRESUL-
Serviços de energia elétrica

em Joinvile, Jaraguá do Sul,
São Bento do Sul, Mafra, Ti
jucas, Rio Negro e Lapa. .

Materíal elétrico para insta
lações - Motores - Dínamos
-- Bombas - Lustres -- Fer
ros de engomar -- Lampadas
- Ventiladores -- Serviço de
instalações por pessoal técni
co especialisado.
Loja e critório á rua 15 de

Novembro, n. 449 Caixa Postal
n. 62 - End. tlegr. - "Empre
sul" Joinvile .:,_ Sta. Catarina
- Brasil.

Arvores Irutiferas ...... " .. " " , ..

o VA.LÊ De ITAJA.J
. ProeareJll •• A.8't.ela

Prorna8O,
LIVRARIA 41, LIV1UKU!..

JIOU

Arvores Frutíferas enxertadas e plantas oenamentare nal

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
,.rta de 10'/. 80 Imo com recebimento de juros mensais.

In[orD1ações nesta redação
------�-----------------------

....... : . ..

Vende-se
Uma casa residencial sita à

rua Bocaiuva, na 199.
, Tratar na R. Cons. Mafra, na
......... '" . '" '" '" .. .. '" .

PASTA DENTAL
ROBINSON

mt,.

�[\,' "� '. � '�:�",� í.�

�..
.

'

.<:) ii::; <:,
.: : :;;,,': ..� ...:: :.; .. : .:;;:::::::.:':}{:"::::':::;""''''.

/ii::··;··':
"':::::.";'.;.'
"{:_;::\\::';

.

II'.
.

nodo se 'perde ...

'.

\.

com.a assistência ,i,nestimável
do frensporte rodoviário
Da precioso maçõ ou capuz do algodoeiro, nada
se perde ..• Tecidos poro os seus lençóis e cerni
'505. .• óleo para os suas soladas e· frituras ...
10rtas para alimentar o godo nas fazendas .: e

<linda outros sub-prodvtos do algodõo são trans

portados dos plantações '005 pcrques industriais
e dali 00 consumidor pelos cominhões que varam
·as longas distâncias deste imenso Brasil.

O transporte rodoviário simplifica o� problemas
de distribuição - faz entregós de porta a porta
com rapidez e segurança - promovendo o circula
ção eficiente das riquezas. Confie' aos caminhões o

tronsborte de suas mercadorias. Pequeno encomen
do ou volumoso emborque ... Envie por Caminhão
- dê o seu apoio ao Plano Rodoviório Nacional.

ue ndo &lguém. tal_c ...
Ihen-o da ilustracllA> ....oima,�
lh�. em o.mà.vel gesto. um c&lice cio
excelente "peri�OT. l.embt'e-
8c V Sia. de a.�r. ao a.g�
oe· • gentilez.. , ESTEE :',411-
BF1'1 O NEY APE/7IíIV(}

�. I'nED/J.ET(J!
�"""lI!IID

"

INDÚSTRIA BRASILEIRA

o MELHOR HOJE ••• AINDA MELHOR AMANEiÃ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DO MEU ARQUIVO •••

j)'L\O SE ENT.IJ:NDEftAM FÉLTX
.

MAGNõ fi: O COJU'l'rBA
Porto Alégre, 18 (V. A.) - Há

com qualquer numero .

Florianópolis,
.

16 de agôsto de 1941).
J. B. BONASSIS Presidente

6 8BTAOO-2 ext. 'elr. 19 a• .Agoste ti. ,,49

Prosseguindo o \ Campeonato de Profissionais, deírontar-se-ãe domingo os quadros do
Avaí e do Atlético. Pelo Campeonatol de- amadores jog'arão amanhã Olímpico e Ipiranga,

"V tU FUlt8UL tLUBt
Edital de Convocação

Para os fins previstos nos artigos 11, § 1° e 34 - letra h, ficam,
pelo presente, convocados todos os sócios quites do Avaí F. C., para a.

Assembléia Geral Ordinária que se realizará dia 20 do corrente, sábado,
iís 15 horas, na sede social do clube, à Praça 15 de Novembro

A assembléia se reunirá, em pr imeira convocação, com um terço"
. '110 minimo, dos sócios quites, e, em segunda convocação, meia hora após.

Direção ti. pmlo I PAULO MACHADO
------

contrário será exagerar, será reve

lar ignOl:ancia .sôbre .fufeho! dD

bom, futebol digno de ser visto, fll'
tebol na act'pç5'0 da palavr:l.
Fornerolli começou tud'l e US"

seus companheiÍ'os o imitaram. O

"inside-left" concitou-os a lutar
sem ecmoreeimento, portando-se
assim como llJ11"captain" �H�,rJirá
vel. O espíl'ito de luta não m' :.:!ban

volei e basquete, ás 19,30 hora,;, 110
donou um só momento e o iilc�n�i

Lira Tenis Clube.
'ir f' d d' a dl'a lia tro qu P'Ll'1 11 uenag 10° n' vo da sua torcida rel)reSent�v��. IDui-em se lrman o, la ,J, I

.

e _>... OI em ao a l� 6a. FEIRA _ idem, no mcsmo
terra barriga verde o desporto no� versal'lO da Associação Atlética hOl'ário e Jocal. •

ta coisa,

bre. Aumentam as suas fileü'a8. Barriga Vzrde (25 de ag(�sto) ·';'ão SABADO _ treino da seleç3D de
O públib estava com o� olhos

"I 11
• .

1 t eu p'
.tI' d t' l I fixos nu "onze" dü'üüdo Tlor Tel�'1\ e lOra senSlve meu e o s 11- er uas eqUIpes essa cn l(uH e, futebol frente à equipe do A. 11. � r'

drão tecllico. Sucedem-se os 101'. uma MILITAR e outra CIVIL, dis- Colegial do. Colégio Catarinef!�':_ mo, surpreendido pelo belo "train"

neios. Realizada em principim; do putando uma taça oferecida' pelo DOMINGO _ ensaio Àe valei e
de jogo. Nào restava díl'VÍth. D()T!�i-

t ompet'ção ·de 'x Ten C:el Ani 1'0 le I.) H·b:.! nava técnicamente o bj-can�peãocorreu e ano a c
.

1. '
.•

-

• , • - . OI J ( <Ira !' S basquete, ás 9 horas (la m'lnhi:. _'ii
treantes·, tornou-se também r':fllj- além de ricas medalhas, hon"" �;)S da cidade, obrigando o camreãocancha do Lira Tenis c:111be.
clade a existência dé uma clllssiH- prêmios of�recidos pelas mach'i- do ,"initiuUJ" a fazer tudo para es-

cação permanente. Assim é fJU::' de· nhas do 1m'meio aos detentores de ---�_ ...".. capar de uma possível (le''1'ota,

pois do torneio de 17 do mês p. maior numero de vitórias· .J-ud"·'e'· O Brasil Perdia'o tricolor e o tempo' ia-se

passado, vários encontros resuttan- Após êsse el:contro que será na
B .escoando, rápido para os paul:üuos

tes de desafios, €m disputa d(' me- tarde de 26 e manhã de 28. rlen:ro a conhecer-se I � eterno ,1)31'a os aIvi-pretos,
.

mas

lhores lugares, foram efetivado!; 11a de duas semanas na máximo s�rá os torcedores do clube de DIrccu
.seguinte o)'dem:- Dia 7 GjJb�rtü realizado o torneio da segunda a si m�smo .

Gomes es1:t,:a�Tl. animados. _ <;orr�-
'disputou a Nelito o 2° lugar que turma de extreantes de ]9:19 e !)

-

dentes. A "ltona moral na0 n�<lJs
Como é do domínio púb1.ico, de-.foi mantido por êste que venceu torneio para a classificação dos
'r .. 1950 VI R

lhes escaparia.
aquele;' Manoel Gome/) disputou a ESP!AUISTAS em condições iiden-

vera rea IZtal':sOee' ea'm) .:' B'l��'l Ol)·ee· A cbance favoreeeu o Fig:Jeõ"cn-
. . _ . . eenseamen o "r uO 'u;:,l ,

-

b
_ ..

Valmor 0,8° lugar mas foi hlOl,tido t�cas - a Ja eXIstente para .os fl.ore-
I raç:,ão de grande vulto que abran-

se que, em ora .ua.o blsasse 511<1 es·

permanecendo a classificaçãv eo- hstas.
. gerà, não sp a -população fIm geral plêndida performance contra o A

mo estava, não alterando-à os em- . . . .. .. . .....•..�.. . ... ' .. , ... : 'I-mas, també\m, os vàrios ramos de vai, soube ser adversário !13ra I)

,bales dêsse dia. VITORIA DO BASQUETEBOL atividades profissionais, quais se-
Paula RamQs e isso o faz l1H�r?c"doi'

Dia 9 Alceu disputou a Benito ()" BRASILEIRO jam a indústria, o comércio, a agl'i- da simpatia do público.
:5° lugar mas foi batidO' e perma l1e- RIO, 16 (V. A.) - Inaugurai1do a cu�tura e os serviços diversos. Muitas surpresas ainda, reserva-

ceu inalterada a classificaç50 efJt1'e telllporada infernaeional de hasqnc- Os resultados do Censo trarão rá o certaiuf\ ela cida{je. O tÜfl'i' da
ambos; a contagem foi'de 5 a 4 t! f) tebol. jogaram sabado a noHr no enormes 'benefícios, tanlo ao GG- praia de Fóra está confiante e cnlll

assalto muito renhido pois os atl- Ginásio da Gavea, os qU:;ldl'oS rlo vêrno, como aos particulares, para
:radores nivelam-se perfeitamol�te, "Flamengo e da seleção argentina, o mais amplo proveito da coletivi-

" :ambos em boa forma.
... venccl�do os nacionais pela COOt3- dade, tornando-se, assim, imperi-

Dia 14 ValInor conqltistou a Ira- gem de 44 x 39. oso que. todos colabol>,em nessa

'd o 70 Jugar; 'Nelito disputon a I .••••••••••• ,.. • •••.• -,....... •. obt'a de grande envel'gadura, cuja
'Hugo o 7° lugar fazen,rlo baqn<:'ar iL

.

d "d i'ealizacão foi .confiada ao IllstiLu-
·0 campeão de florete. Nêsle dh os I uva per I a to Bl'asileiro de Geografia c Esta·
'assaltos llludaram a 1'[1('111 1)ois �rf'_ rJessoa que perdeu uma luva de lística.
lito ocupa agor� o 1. lugar ,e \'al- c'ã!' cil;?:a IJoderá encontrá-la nes- O RrcrllseamenLo, como todo J.�-
mor o 7° tendo deslo�ado irilcÍ pa- I a reclacão. yantamento estatíslico, não ctepcn-
Ta 8°, enquanto que Hugo p:.lSWiJ

.••••. _ " • .. . ....•.••••..• ,......
de apenas da capacidade Lrcnic� do

a figurar cm posição serunr.':rb. EMPREGADA Órgão recenseador; é pl'cciso Iqne
No presenle momento gr:m:1c é Casal ingV1s precisa - Tq,tar na hajã boa vonla'de e comproens[ío

a cSfJccfativa em torno do ('nl'cnj rua Almirante Lamego 166. por l)a1'te ÇIos informantes, para o

campeonato paulista de 1927· Cou
dias que se encontra em nossa ca

NO DIA 29 de Novembro ele 1912 vérn '

notar que o record mundial
realizou-se em Pôrto Alegre o • ri- pertence ao Nacional, de Montcvi- pital o, désport.istu paranaense Elias

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

Derviche, alto prócer do Coritiba,melro encontro interestadual, entr e déu, .com 133tentos, conquistados
em 19?0. que, veio .espec ialmnete da capital

um comhinado portoalegrcnsc c �

ela Torra dos Pinheirais para con-
uma seleção carioca. Com um cius- EIS A SELEÇÃO paranáense ,pc h-atar o técnico Félix Magno, que
tado empate terminou essa peleja tomou parte no Campeonato Bvasi-

recentemente rescindiu seu com-
Os tentos foram marcados por Ar- leiro de 1931: Alberto (Atlé+ico): promissão com OS colorados.
naldo, dos· cariocas, e Batista, dos Anjolino (Atlético) e Borba (Al1e· As demarches, que vinham s,e
ganchos. Os dois quadros atuar-am tico);- Andreta (Palestra), Dula prccessand o denLro da maior+-cor
com a_ seguinte formação: GOAU (Palestra) c Rosa (Atlético), Lz- diasidade, conforme notíciamos-em
CHOS: Mocler (P. Alegre), Shuck vorato (Atlético), Vani (Palestre), pr-imeira mão, não tiveram bom
(Grênlo) e Mohrdik Afegre), Shusck Gahardinho (Palestra), Emílio- (Co- exito, pois ontem, á tardei após um
(Mohrdíck (Grêmio), Mário Reis ritiba) e (lannier-i (Coritiba)., novo encontro entre o desportista
(P. Alegre), Hanssen (Grêmio) c NO DIA 1° DE MAIO de 104f}. � Derviche e o preparador Félix Mag
Kluve (Internacional), Sisson ('}r(�- Operário, de Ponta Grossa venceu

no, foram dadas por encerradas,
mio), Batista (P. Alegre), Moods Q Peri, de Mafra, por 5 a 3. visto que não chegaram a acórdo
(Grêmio), Ribas (InternacÍtlll3:n· e O GRANDE ponteiro Formiga quanto aos numerarios, jâ que Fé
Vares Oinll'rnaóonal) - CARIO- nasceu em 1896 e jogou até 1930. lix exigiu 128 mil cruzeiros por '16
CAS: Robinson, Píndaro é Stuart, Contava pois, 34 anos, quando ahan- meses de trabalho.
-Mílton, Mutzenbacher e Almeida, Ar- donou o futebol. Estreou no 1.111ran- Fracassando as negociações, o

naldo, Paranhos, Amarante, l'II"ri e ga em 1910. Quer dizer que fi"fOlI 'desportista paran aense regressou
Raul. Comandou a ofensiva da ccle- 20 anos consecutivamente I á Corítiba,
çào de P. Alegre o dr. Tomas WOI,d�, A Pl(-lMElRA corrida de revata . , , ...•.• , _ •.• " _ .....

alto funcionário do Ministério da de que há registro, no Rio de J:l- TABELA DE TREINOS DA F.A C:t<:.
Agricultura, quemai1ltardo.s�rll-neiro.tevelugar·cm1846. e 'I�,e':1 Prosseguindo com/o treinamento
dicou nesta Capital, onde. ainda re- tomaram parte duas canõas, à de suas seleçóes: ;para a disputa
sidc, Woods foi, no passado, um dos "Lambe-agua" e "Cabocla" dos jogos Uuiversítarios Bras'Ieíros

�uais famosos jogadores da Ingla- EM 1938 o Avai empatou com o Extr-as, a serem realizados de I :.

terra, tendo por várias vezes inte- Brasil, de' Blumenau, por 3 a 3.. 7 de setembro em .Sâo Salvadcr, .J

grado a seleção amadora inclosa. EM JOGO do campeonato flcr in Departamento Técnico da Federa-
�

giu ao Avai) e acomodaram ·se nas.

A LINHA dianteira do Interna- nopolitano de 1935, o Figueirense cão Atlética Catarineuse de Estu-
• maltratadas depcndencias do �stá-

cional, de Pôrto Ah!gre, .integrada derrotou o Aval por 1 03,0. dantes estabeleceu a seguinte t.ibe-
dio efoccdeano para ver 'como ;e

por Tesourinha, R.USSillho, ViHl1ha, O MAJS ALTO empate regi'itra- la de treinos para a presentr ser.rs-
sairia o Paula Hamos.

'

Hui e Carlito,.. foi a mais poderes a do no ,tampeonato pauhsta fOI de na: "0 gremio da "estrela solit.:'trla"
"artilharia" quc o futebol gauclw:': 5 a 5, em 1924. entrc 'O' Br:1z Allé- 2a. FEIRA - treinó coletivo ele

salli-se às mil marâvilhas. Dher .)
ja produziu. Bateu êste perigoso tico e a Portuguesa de Esporte·. volei e basquete na cancha <lo U-

quinteto, em 1942, o record brasi. O EXCELENTE mera-dil't:it::l Zi- ra F.C:, ás 15 horas.
leiro de tentos registrado numa zinlw nasceu em São 'Gon\:<J!o, ai-i 3a. FEIRA - treino coletivo de

temporada : 108 tentos! Até e��t:'ío de setembro de 1921. volei e de basquete frente aos ({ua-
o maior nomero de tentos, feitos O FUTEBOL foi introdllz�d() na dros do I.ira Tenis e1nhe, ;ís Hl,30
por um clube bras.ileiro, ]1ert('ucia Jtalia em 1880. horas.
ao Sanlos, com 100, assinalados 110 Nelson Maia Machado

.

4a. FEIRA - ensaio coletivo de
/ futebol,' ás 16 horas, no grama: lo

do Colégio Catarinense.
5a. F\;:'IRA - treino coletlv\, de

XXVII

((V,ITORIA MORAL"
Com a rnaxima atenção ncompa- a moral levantada, esperando obter

nhamos o desenrolar da sensacíu-Ío "tr-i", Se tal acontecer, que o cc.,
nal porfia realizada domingo na Itro máximo do futebol barr-iga-ver
velha praça desportiva da Praia de volte à capital do Estado. tl';i1.1-

de Fóra .
do por essa expressão Iidima d.CJ.

Grande assistência, boa discipli- -nosso "soccer". que é o Paula !'!'a-

na, sensacionalismo a sobrar c mos Esporte Clube.
muito torcedor saltando do assento, . , . .••

Figueirense e nenhum para o SI'U

opositor, o Paula Ramos.

Gostamos. imensamente do tri-
unfo do Paula Ramos, Não, não es-

Telegrama de Nova York cHz qUEI'
o pugilista Koel Maxím foi indicado'
para ser o próximo adversário der

campeão mundial de box de todos
os peso-s. Ezzard Charles. que há
dias derrotou Gus Lesneviteh por'
knock-out no oitavo round, O tP.tc

grama não diz quando será realiza
da a luta.

tais os lances de rara vibraç-io.
Escoados os noventa minutos

regulamentares, o marcador Iá es

tava, acusando dois golos pare o

NOVO ADVERSÁRIO PARA
CAMPEÃO MUNDIAL

tamos exagerando C01n essa afirma
ção. Fil. lamo; da vitórl� moral dos

paulainos·, '

Sabia perfeitamente, o publico
e até a equipe tricolor

.

que o Fi

gueirense iria ser um osso bem du-
1'0 de roer (Ora, não há quem con

teste o valor do alvi-negro, depois
daquela tremenda surra que ir.fli-:

l' • .. � '
lO ..

NA CAPITAL PORTENHA O CAM
PEONATO MUNDIAL DE

.

TInO

Informações chegadas de HUf)no!l'
Aires dizem que o próximo Cfíl�-;
peonato Mundial de Tiro será rea

lizado em novembro deste ano, na

capital platina elevando-se ate a

agora a O o numero de paí'les hl?,
critos o que supera a todos .s ou

tros idênticos certames·

ESCRITóRI() IHOBILIARIO A. L.
ALVES

Encarrega·se, medl�nte com1sa!lo;
compra e venda de im6vels.
Rua Deodoro 35.

E 5 G R I M A'
\

Uma carteira, contendo vá:
fias fotografias e documentos,.
inclusive um certificado de re

servista, pertencente ao sr. Pe
dro Paulo Machado. A quem a
encontrou pedimos o Obsêquif>
de enviar a esta redação, que
será gratificado.
. . . . . . .. ..... .... ... . .... ,.,.. .

SENHORITA!
A ultima

.

cl'ea.ç�o em ,retri
éérante é o G-u�1aná ltNOT
EM . QARRAFAS ORA.N:DES

Puderjn,dó-Q �tá
Bcnmp-sniumdo a moda.

....ASA MISCELANEA dbtr.·
buidor. dOI :R6diol' R.· O. A
Victor; V6lvu1aí e a;lco••
RUI!' Contelhe'iro': M .tra

............. .� _I

�íeto ê:xitodos trabalhos.

r
" '"

O ]. B. G. E. esLá, ag'ora - g'ra- - - - _. _ .. - - - _.. _ .

\.,as
ao [Jist�m�. t�cnico-adminis�l'a. C6�i... , Gra98�.'i Pitam'H

bvo dp que dJspoe, com uma l'pcle Melei da•.melhore., pelol m�
de agências {!isLrllmidas por todos 10res preço••6 na CASAr1MI8:
os Municí'pios do País -, aparclba- rELANFA'- RuoO. Mafr.
do pura a impol'tante op-eraoão. In� ••...........................•

SEU RElOGIO PRECISA DE
REVISÃO?

NOSSA OFICINA É ESPECIALIZADA
Nossos concertos são, .

, garantidos 100%
ÓTICA' MOri�LO
JOAO PINTO, 25 (Frénte ao 'Tesouro

do Estado)
,

c1ispensúvel, pOl'rTIl, ê que o PO\·O

empreste sua colaboracão esponLâ·
nea, prcrnchenclo, com fidelidade,
os questionários .co Censo, a fim
de q tle possa o Brasil conhecer�se
verdadeieamenbe a si m�smo.

ADVOGADO EM S. PAULO

DR. A. PEREIRA PINTO - Rua:

Quintino Bocaiuva, 176 4° 'llldal"'
salas 414, 415 - Fones; 3-3fH& e

2-5053.
CONSULTAS S/PAGA!l'ffil'TTO_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



1f.'"tTAPO J.@xla.'elr. 19 II. agosto ele '949 7

Dr. Pampbilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá, .

,

U TESOU11.u

V S .." R
.

d I t·
Anísio Ma�orra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e JOi?é Abreu.

de ����ã��e ��ur�O &�oa�o:i. • V IaJa ! eSI e' no n er10r __._..
- .._ _

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

_-.-.-�- :--..

, 6IIligo analfabeto, levando-o a um V. S. viaja? Reside no Interior? Adquira um Catalogo de Moedas ��)�..-<)�)4I...()4...()4 (�.

curso da alfabetização no Grupo Antigas do Brasil e enriqueçadepressa.;'" 1-Escolar São José, na �B(lola luou.. Peça em qualquer liv.raria de FlorIanópolis. Custo Cr$ 20,DO. Pelo I "I ta
'

trial de Florianópolis ou aa cate- Correio Cr$ 25,00; pedidos a José Claudino da Nóbrega. Rua GeneraJ /J, 'idral MetrO:Politana. . .' Bitteneonrt, 91, sob - Florianópolis, � .

t

:�
� I
I Transportes. ·Aéreos Limitada :1
!I 2as. Aas. e 6as: Rio - Santos - Paranaquá - Curitiba

t' - Joinvile - Ftorunurpous Lajes e' P. Alegre.
3as. 5as. e' sábados: P. Alegre '-- ;_'cLjes -- Florianópolis /

1°,11
Jouunle -- Curitioa -- Paranaguá -- Santos e Rio.

Opera com Aviões Douglas, DC3 de 21 lagares.

Agentes: Fiuza Lima & Irmãos
,f Rua Conselheiro Mafra, 35

� Telefone 1565 IL)-()-()-()-()---�>--<).....().-.<)�()�;..

Industria de Maquinas Agrícolas
Nardini 'Ltda.

.. maior e mais -aperfelco-ada Fabrica' de

Maquinas Auricolasr Tornos, Teares e

Artigos de' Cutelarias
,Fabrica em America:na - Estado de São Paulo

RQPPQSQIltan tQS Q)Ç_@llJsivos papá o 6stadõ
o� b�anta '@atapina

.

. ·Industria Comercio e ·Seguros Knot S. A.
.

'

Praça 15 de Novembro, 20 - 2.0 andar

Caixa Posuü 139 - Telefone - 1324

..

End.· ,Tel.
•

-

KNOT
r=lopjanópn'ds - Santa. @atapina

Aceita-se rl'presentante no interior do Estado. C(]rtas para
Caixa Postal 139 - Flol'ianópolifill

"VI'R<iEM ESPECIALIDADE"
/

,

lA� WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILL-E (MllrCll rej4'iol

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA
I

,

..,-

----------------------------�---- -- �__� u

o Sabão

'Bo'm

1
binóculo'
Grande visã�

Dr. Liudolfo 4.6.
Pereira

AdVOlJildo-Contabilista
Civ.el -- Comercial

Con.tituiçõe. d. .ocieda.de•
e .erviço. corel:1to•• em geral.
�Organizaçõe. contabei•.

Registro. e marca•• di.pondo.
no Rio,' de corre.pondente.
E.crit6rio: Rua Alvaro de I

Carvalho n, 43.
Das 8 ã. 12 hora.,

Teltlfone 1494
Visão maior e PIais perfeit.
que a de um bom binóculo

alcança quem tem .ólida
FERID-AS. REUMATISMO f; inetruçãe,

PLACAS SInLlTlCAS

1.1• d 11 • Bon. livros. sobre toda. o.

Ixir e ltoguelra assuntos:

I Medicação a�UClI' no trotamento LIVRARIA ROSA
dtl IUlJi. Rua Deodoro, 33 - Flodanópali•

________ . . w_. __ ••. _. �_.-------.-.-.�y-

h�COMPANUÍA ·"ALiANÇA ornA- -BAfíiA"
_ - ..u

•

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

Fundada em 1870 - Séde: BAHIA .

INC:tNDIOS
. E TRANSPORTES

Cifras do Balanço de '1944

CAPIT}L E RESERVAS Cr$
Responsabildades Cr$
Receita ....•. ..•.•...........• Cr$
Ativo........ ....•.• •........ Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 'anos .•.. Cr$

Responsabilidades •.•... .... .•......• Cr$
Diretores:

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.0&3,245,30
142.176.603,110
'98.687.816,30 •

76.736.401.306,20

.

QUER VESTIR-SE COM CONFORTe E ELECiANCIA 7
PROCURE

Alfaiataria
A

.Mello
Rua Felippe Schmidt 48

Cirurgia-Clínica .. Obstetrícia·
. Dr, Antônio Díh Mussi
Médico efetivo do Hospital de Caridade

Serviço especializado em Doenças de Senhoras'
Modernos métodos de tratamento

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

Consultório: - Residência:
Rua Tiradentes. 9 Hotel La Porta

,c;,�6Ã��!RCt�
Esp EC IAlIDAOE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



. Florlan6polll, 19 de Agoslo de t949

JOAQUIM �'ABUCO
Andrelino Natividade da Costa

, Nasceu o ilustre brasüeíro, cujo primeiro centenário de

nascimento hoje se comemora, em Pernambuco, sendo filho

do Senador e Conselheiro José Tomáz de Araújo, falecendo

em Washington a 17 de Janeiro de 1910; quando exercia as

elevadas Junções de Embaixador do Brasil nos Estados Uni-

·dos.
'

Joaquim Aurého Barreto Nabuco de Araújo, ou simples
mente Joaquim Nahuco, formou-se em ciências juridícas e

sociais pela Faculdade de Recite, em 1870, esteve como adi

do de primeira cLasse a Legação Brastleira em Londres e em

Washington, de 1876 a 1879. Foi Deputado pela sua Provin

cia n'a 17a Legislatura e nas duas últimas da Monarquia. Des
íacou-se pois, no parlamento, no jornalismo, na critica literà

Tia e na história politica do Brasít, tendo sido um dos ruais

brilhanles e operosos paladinos da abolição ela escravatur-a,
� revelando-soe o seu .ardor e os seus esforços através dos dis

cursos pronunciados na tribuna popular e parlamentar, na

imprensa e no livro.

Foi membro cio Instituto Histórico 'e da Acadêmia Bra

síleíra de Letras, deixando obras verdadeiramnete notáveis,
como ,"O ·aboliqionismo", "Um estadista do Império", "Minha

formação", "O povo e o trono", "Camões e os Lusíadas",
"Socíedade brasíleíra", "Reformas nacionais",

.. O erro do lrn

perador", <IA minha carreira politica" e muitos outros em

que s� lhe acentuavam as energias ele combativo e- o cm:!1o de

ardoroso patrióta. Na academia Bl'asileil'á ele Letras toí i-lecre

tàrío perpétuo, ocupando a cadeira cujo Patrono éra �laciél
Monteiro, como ele, pernambucano ilustre.

•Afastado elas lides polilicas, com o advento da Repúhsica,
regre,ssando somente em 1909, quando aceitou o cargo de Mi

nístro do Brasil em L0l1c11·es.

"A figura de Nahuco formava por si só o melhor dos exor

dios. Bastava assomar a tribuna para 'empolgar a atenção e a

simpatia. Muito alto; bcm proporcíonano, a cabeça e o rosto de

uma pureza de Iinhas esculturais, olhos magnificas, ex

pressãoa �m tem�o meiga e viril., nobre conjunto de força e

gra�, delicado gigante, Nabuco sobressairta em qualquer
turba, tipo de 'eJ.eição, dêsses que a natureza parece fahricar

para modêlo com cuidado e amôr".
A voz -estridu lava como um cla-rim: dominava os rumo

res;.cortava, penetrante 'e poderosa, as interrupções.
J

De 01'

dínát-io, despedia rajadas, como um' látego sonoro. Não seI'

um látego sonoro. Não enrequecia, antes adquiria, com o exer

cicio, vibr-ações cada vez mais metálicas e rijas. Voz de com

hatc, ._ a elos comandantes exeeítando os soldados, no acesso

da batalha.

E Afonso Celso continúa nos descrevendo a grànde per

,sonalidade, "a g'esticlllação garrida, as atiludes plásticas de

Nabuco contribuiam para a grande impressão pro-duzida pe
los seus discursos".

.. Home�' perfeito, em todos os sentidos, <lama d.iplomata, po
LItICO, escl'ltor, deixaya transpareoer alraves dos seus ensaios

orações e conferências� todo o s·cu idealismo, revestido
.

d�
opulenta {)111tura classica,

Pasmem ·aí os fomentadores -de arLes modernas. Pasmem
aí aqueles que procuram profanar a galeria de nossos Gran
des Vultos do ·Passado, empanando-lhes a memória com suas

doutrinas ·exóticas., Pasmem aí, e retrocedam definitiva
mente, os que maculaTll as nossas tradições de liberdade.

Joaquim Nabuco, como tantos outros, foi também um ba
talhador incansavel pela liberiacão dos escravos negros.

L�mbrem-se os párias abraçados aos moscovistas que para
JoaqlllID Nabuco a vida fóra do Brasi� éra um exiliO, e,
quando de sua primeira viagem, traduzida em magia e des
Jumbramenlo, JogO após seu primeiro contacto com a civiliza-

1;50. européia, rompeu-se o ·encanto e Ele, a grande persona

l1�h�lade �rasileira,fiél aos seus tresentos anos ele sangue bl'a!
SII[eI1'O, so no Brasil póde viver set:-n, salldades.

Saibamos nós, os que amamos' o Brasil e prezamos seu

11assa,no histórico, honrar a memória de Joaquim Nabuco, no

tt'�nscl[rso de seu. primeil'O centenáriQ de nascimento, cum

pnndo lodos os mandamentos civicos e- oferecendo-nos como

lbaneira iIlLranspon.j,vel a crédos politicos importados d'e

�lém mar, cancro de 'raizes firmadas na es-cória e na menta
LIdade úos que cometem um crime 'de lesa-pátria, renegando
a terra fim que nasceram.

Elevemos, nesta ef.eméride, hosan'as ao grande vulto de
110.880 passado.

Honremos a memória de Joaquim Nabuco !'! I

CURITIBA "'C'"�fCRÂMÃ; PROSEBRAS

NUNÇi=i EXiSTIU IGUI=IL
. -----,----------�����

Escola de sargentos
das armas
u Comando do 14° B. C. faz sa

ber aos interessados que se encon

tram á disposição, na secretar ia

desta Unidade. as Instruções- para
Matricula na Escola de Sargeutcs

das Armas, com séde em Realengo

Rio de Janeiro.

Os requerimentos solíçitando ins

crição, deverão dar entrada neste

Batalhão até 30 do corrente.

. O candidato aprovado e chama,

do para efetuar matricula na Esco

la, terá direito á passagem gratui

ta fornecida pelo Corpo ou Repar

tição .do Exército onde o mesmo'r

prestou -exame,

O aluno da E. S. A., alem de ali

mentação, roupa e alojamento, go

zará .das seguintes vantagens:

.. Desde o dia da matr icula passa

rá a perceber vencimentos de sol

dado engajado: - Cl'o$ 400,00 men-

.�
sais

'Após o 1° per iodo (5 mêses) ca

so seja aprova-do, será promovido
a cabo com vencimentos de Cr$ ..

800,00 mensais.

Aprovado no exame parcial aos 7

meses de curso será promovido a

3° sargento com vencimentos de

ces 1.580,00 mensais-

Após 10 meses, terminado o cur

so �om aproveitamento, receberá

um diploma que lhe dará dtrcito

ao acesso até o posto de Sub-tenen

te, Oficial da Reserva e Ingres=o 110
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A matematica e a
navegação aérea

Aplicando à navegação aérea a

conhecida regra matemática segun

do à qual o "camifíbn mais curto

entre dois pontos é uma reta" -

a Pan Arnciican Airways acaba, de
encurtar em H2·qu'ilômetros"0 tra

jeto entre o Panamá e Miami. ;U;r
aqui, os Olipers tinham de voar

sôbre estações ele rádio instaladas

em San Bloas,. Panamá, K!ing'sto!\,
Jamaica, e Manzauilo e Camaguey,
Cuba - para manter contacto ter
reslre. Agora, com esta<:-ões mais

polentes e a \"iões de maior alcance,
êsse rodeio foi eliminado, sendo a

l'ota reduzida a 1.866 quilômetros,
graça,s á su-gestão de um inspetor
da AAC, após um vôo de pr0'ía de
dois Olipcrs, que chegarám a um

ponto ,distante apenas 320 quilôme
tros do Panamá, sem escalas.

Sendo a mais curta possível, a

rota atual r'éduziu o ti'ajeto estabe

lecido há 20 anos atrás de 1.440

quilômetros. Naquêle tempo, gas

tava-se 56 hor·as na viagem, voan
do-se via Havana, México, lilelice,
Honduras Britânicas; e Managua,
Nicaragua, antes de chegar ao Pa-

.

á, Um ano depois, a Pan A:l11e
rican Ainvays reduziu senslvel

,mente o traj-eto, voando tliretamen

te de King'ston a Oristobal� �s8e

vôo marítimo de 960 quilômetros
sem escala -.' record mundial na

época - foi ainda superada ,pela
mesma emprêsa cinco anos mais

tarde, com a inauguração dos ser

viços transpacíficos.

I SERVIÇO DE METE0-

I ROLOGIA
I Previsão do Tempo, até 14 horas

do dia. 19 I
Tempo Bom passando a Instilv�l

sujeito a chuvas.
VENTOS Var,iaveis, modcr-u00S
TEl\:1PERATURA Estável

Temperaturas extremas de boje:
Maxima '2,3 Minima 17,3 I

PARÂ� fERIDAS,
ECZEMAS,
INFlAMAÇO�S,
COCEIRAS,
.FR EIRAS,
ESPINHAS, ETC.
--

.. J

Hospital de Caridad'e
Servico de transfusão de sangue

,

... "I

o Banco de Sangue {lo Hospital de Caridade neces

sita doadores. Qualquer pessôa que deseje doar ou ven

der seu sangue poderá. procurar os técnicos eurture

g'adol� do Serviço entre SelO horas. 'I'erão os doadores

gratuítamente exam«
' clíníco e exames de sangue-

Doar sáng'ue não .prejudíca, traz benefícios.

Instituto Brasileiro de Educação"
Ciência e Cultura

ComiSfão
.

Nacional d� Folclore

(Org�o da UNESCO) I

Súb-Comissão Ca.tarinense de Folclore

Iteuncm-se no "próximo dia 20, sábado, às 15 horas, na sala da

biblioteca do' Departamento Estadual de Estatística, os senhores mem-:

]1l'OS ria Sub-Comissão Oatarlnense de Folclor-e,

A. entrada é tranquiada ao público.

Meu caro F. f. M.

Ninguem mais e melhor do que você sabe que, coruo 0['1-

cial-de-gahinete, na Secretária de Segurança Pública, o aca

dêrnico Fernando Ferreira de MiliO _mpareci! pontualmente
às all1t"\S de direi.toJ no Rio de Janeiro, sem faltar à repartição
em Florianópolis.

.

Contra isso alega você "ter esta.do ouatro ou cinco vezes,

em comissão, junto à policia da Ca.pital da Resniblica. Veja

comq são as coisas! Todos a pensarem que você f'ôsse, à epoca,

ura jovem polrre, mas obstinado no idcal de subir pelo estu

do, e você nos surge como um funcionário bem instalado na

vida, a ponto de aceitar constantes comissões no Rio de Ja

ne iro a lrôco apenas dos próprios vencimentos!

E que homem mau. êsse honíssimo dr. Olaribqlde Galvãn,

que exigia tanto labôr de seu oficíal-de-gabinete, perseguido de

comissões a leite de pato! Aquí entre nós, que ninguem nos

ouça: você acredita que alguem "ai nêsse seu suipisteioue
de {fll.nsu? Falar com a verdade não seria melhor? O que ocor

reu está evidente : você ar-ranjou um meio de. estudar e o Esta

cio auxiliou! Só isso! E, í'rancamente, não vejo nisso nada

demais. Você foi uma espécie de precursor dos atuais bolsistas.

Esll1rl.oll e formou-sr, ])l'o\-ando a honesla aplica�ão' do auxillo

recebido. Veio ele�ois servir sua terra, onele, citando a sua habi

tuai modéstia; conseguiu ser um elos melllOres, promotores do'

Estado. Essa história contada assim não fica mais bonitinha,
mais limpinha? Eu, n'o seu caso, faria o mesmo. O que não faria,
entl'etanlo, depois disso, era forçar interpretações e a\'inagrar
iniciativas para descobrir e.scândalos em atos de honesla e

justa inLenção. Com o rigor quc você quer julgar os outros,
os outros podem julgar as facilidades que você t'e0ebeu, C'

outros não receberam,/para estudar. Não ql1eremos, ioda-da,

�esmlliçar as suas comissões, muito embó1'3 a sua J.inguag-el!1,
paI' essa coisa malvada que s'e chama alo falhado, esteja re-'

cheada clp 'mama/as, sinecuras, bandalhei1'aS• il!:ntre as pf'imei�
l'as incl ui o meu cargo de consuJlor jurídico do Sesc. Para

dar maior vibração ao seu vêso de escândalo, você, 'com a

sua habitual honestidade, passou 9S meus vencimentos de

Cr$ 1.500,00 hl,ensais para Cl'$ 3.000,00 e jogou por cima a

minba obrigação de fazeI' nada. Foi além: calculando com

as cifras que a sua habitual honestidade Í11ventou para me -

,

atacar, mostrou que em cin�o meses de esfalfantes comissões

na Cidade Maravilhosa recebeu apenas o que eu perc·ebo em

um mês!' Já convidei meus detra1.ores a uma visita ao Ses-c .•
·afim de iudaS'arem se a�i faço ou não faço o que me obriga
um contra lo! Poderia indicar-lhe pessoas insuspeitas paTa'

que delas ouça como foram atendidas por mim. Poderia infor-

mar que, atua!.mente, está em juizo a pretensão de uma as-sis-·

tida pelo Sesc, 'e estou coligindo provas para uma segu�da acçãD,
ambas nest-e mês de agosto. Poderia fazer cálculos assim:

Cr$ 600,00 em 1935 vaJi.a'm, no mínimo, s'eis vezés mais do'

que valem hoje, ou sejam Cr$ 3.600,00; o sr. Fernando l\1e�

lo, em cineo meses, recebeu, em d'inheiro valorizado, '.' ...
Cr$ 1'8,000,OD, ou ;sejam, mais do que percebo durante um ano'

no Sesc!
Você arrola, entre os meus cargos, o ,de Secretário do

'Conselho Penitenciário, como se,. como um dos melhores pro

motores do Estado, não' soubesse que, por le� federal, do tem

(po do sr. Artui' Bernardes, no Brasil ·todos os direLOTes de

Penitenciária são secretários dos :cespecLivos Conselhos.

Fiquemos por' aqtú. Se você s'e julga necessitado ,de atos

cinu'gicos, que lhe reforcem os bordoõe.s ou lhe est.lrpem os

apêndices, não é a mim que deve recorrer. Em todo ca�), para:
consôlo seu, aí ao seu lado, no jornal e na Assembléia· está

um nohre deputado, 'eminente representante da U. D. N., Ji

gma impoJuLa, cal'áter sem jaça, etc., etc ... com quem falarei

amanhã.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


