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Agradecendo o excelente album que me enviou, renovo-lhe e aos

seus dignos auxiliares o meu caloroso aplauso pela, obra que estão

realizando mo Inter êsse da Deft\sa Sanitária Animal.

Cordialmente,

r->j-�p O sr, dr. Nerêu Ramos, -Dreclaro. Vice-

U P���i:3:t�b�: d�e��'�:���I�i�'� �,

,! J 'Animal em Santa Vatarin8 "

�jU',
j -

� Ao sr- .dr, Altamir Azevedo, operoso chefe da Divisão -de Defesa

Sanitária Anibal, -Inspetor ía Regional em Florianópolis, recebeu do exmo,

sr. dr. Nerêu Ramos, insigne Vice-Presidente da Republica, o seguinte
expressivo telegrama:

RIO, 18 ;_ Dr. Altamir Azevedo

Boje 'na passado
20 de agosto

-em 1.759, em Lisbôa, com a

ldade de 94 anos, faleceu 'I Con
dessa do Rio Grande, viuva do Al
mirante Lopo Furtado de Mendon

ça e filha do General Francisco
Barreto de Meneses,
das' duas Batalhas

o vencedor
dos Guaram-

pes;
- em 1.782, em Recife, nasceu

Bernardo José da Gama, Visconde

de Goiana, ali falecendo a 3 di! A

gosto de 1854;
- em 1.822, Joaquim Gonç-alves

Ledo, presidindo uma sessão úo

Grande Oriente do Brasil, proferiu
um discurso em que declarou -ser

chegada' a ocasião 1ie proclamar-se
a independencía no Brasil;

,

- em 1.,823, D.Pedro I, Imperador
do' Brasil, assinou decreto conce

dendo a Maria Quitéria de Jesus o

.soldo de Alferes de linha p.ela i�-Itrepidez com que, no Exercito LI'

bertador da Bahia, se distinguira
em diversos combates;
- em 1,835, no Rio de Janeu-o,

faleceu o ensaísta José da Srlva

Lisboa, Visconde de Cairú, nascidc
em Salvador a 16 de Julho de 1.75ti:
- em 1.842, travou-se a Batalha

de Santa Luzia, ganha pelo Gene
ral 'Caxias sobre o exercito dos li

berais mineiros; termino aSS;'11 a

guerra civil de Minas Gerais;
- em 1.878, faleceu o Senador

Jeronimo Martiniano Figueira de

Melo, nascido em Sobral a 19 de A

bril de 1609;
_ em 1.918, faleceu um dos mais

Ilustres jornalistas brasileiros, AI

cindo Guanabara, nascido em Ma

sé a 19 de Julho de 1865;
André Nilo 'I'adaseo

49.8DO Icruzeíros
para cada municipio
RIO, (ARGUS) O Governo Fede

ral determinou que será dado a

cada mun:icipio, brasileiro. este

ano, a quantia de 49.850 cruzeiros.
Trata-se da execução de uma djs

posição legal; levada a efeito nela

primeira vez, nesses termos, pela
Diretori� ,da Despesa Publica do

Ministério da 'Fazenda. Serão; as

sim, contemplados, 1.679 o muni

elplOS do interior brasileiro. Esse

auxilio aparece tanto mais predsos
quando é sabido que dos 1.679'mu

IlllClplOS brasileiros, 84 arrecada

rall). renda inferior ,a' 50 mil Ci'U

:zeiros; 202, arrecadaram rendas en

tre 15 e 100 mi! cruzeiros; 494 ti

veram arrecadação entre 101 mil e

250 mil cruzeiros. AssÍm senilt;,
quase a metade dos municipios ar

recadou soma inferior ,à que ag�ra

vai receber- por determinação da lei

eonstitucional n. 305. '

As Coletorias Federais nos Esta

dos receberam instru.,ções para pa

gar a quantia referida.

tFaculdade de Cíências Econômicas
Comemora�ões a Buqae de Caxias

, '.
Associ�ndo-se ás homenagens que em todo o país se farão

à memóda' do inclito braSlileiro DUQUE DE CAXIAS, durantt'
tôda a semana próxima, e como encerramento das festividades

iniciad'as no Quartel do'14° B. C., o diretório acadêmico da ra

culdade de Ciências Econômicas realiza'rá, no dia 27 do corren

te mês" um.a "soirée" nos salões do Lira Tenis Clube, com ini

cio ás 22 horas.

Para a noite de 27, o diretório acadêmico elaborou o pro

grama ,seguinte:

,o MO,MENTO

Na' III Conferência Fazendá.ria
, Na IH Conferência de Contabí lídade Pública e Assuntos

Fazendái'ros, o S1'. Secretário dá: Fazenda de 'Santa Catarina,
dr. João Daví Ferreira Lima, tem tido, quer como presíden
te de uma das comissões, quer em plenário, uma atuação que ,

obtém justa e larga repercussão- através do país. Defendendo

importantes Leses que visam o melhor equilíbrio e harrno

nía entre as unidades e a, Feder-ação Nacional, no tocante à

distribuição das rendas, o seu ponto-de-vista grangela logo o

apóio geral ,dos membros ela Conter ência, que certamente
lhe percebem o extraordinário tírocín;o à cerca das ques
tões fazendárias, adquirtdo no trato dos negócios da pasta
que superiormente ocupa em o nosso Estado.

O "Diário de Notícias", de Pôrto Alegre, ainda na sua

edição de ontem, citava o ilustre ütu.w.r ela Fazenda ele San
ta Catarina, aludindo, em conceitos muito honrosos para
aquele nosso coestaduano, à sua atividade no' momentoso
conclave realizado na Capital da República. Referindo-se,
particularmente, a um tema advogado pelo sr, João Davi Fer
reira Lima, qual o de um padrão único de Iegíslação para O
sistema tr-ibutário d,e, todos os Estados, aquele matutino por
to-alegrense acentua as incontestáveis vantagens dessa provi
dência. Não sómente lucrariam caiu a sua aplicação os con
tribuintes, pejas facilidades que se lhes confeririam no caso,
mas também as organizações Jazendártãs padronizadas.

"Que haveria vantagens, em consequência da adoção dêsse
padrão único, não padece dúvida ", escreve o jornal da capital
gaúcha. "E eJa;s estariam dentro do principio constitucional que
impede' 'o erguimeulo de barreiras alfandegárias entrg os Es
tados. A, diversidade de critérios fiscais, desde que importe
cm ônus para qualquer produto, na verdade equtvale a uma

barreira",
É verdade que, mais 'adiante, nessa ordem de comentá

rios, o editorialista do "Diário de Noticias" insinua o aspecto, o
SéU ver, dcsf'avoravel da padronização do sistema tributário
dos Estados : é que I) princípio da autonomia estadual pode-
ria" s'entir-se arranhado. . .

'

)
No entanto, convenhamos, não «:l.enxa de apr'eseutar os"

seus pontos vulneráveis essa consideração do rigorismo fe

derativo, numa Conferência em que, presume-se, toclos fo
ram animados a, encontrar solução comum para problemas
comuns.

Desconhecemos, ainda, ,a tes� que o sr. João Davi Fer
reira Lima defendeu a tal respeito, motivo por que nos limi
tamos a referir o que, em relação a ela, escreve um jornal da
vizinbo Estado do Sujo

Mas, queremos crer, .não teria escapado ao nobre e hon
rado Secretário da Fazenda catarinense uma par.ticul&fidade
dentre as que se expõem a' debate, no estudo do assunto.
Ademais, igualmente ciosos do federalismo, pois, ela autono
mia tríbu tária dos Estados, serão os homens que, represen
tando os interõsses f azendár íos das respectivas 'unidades,
aplaudem o alvitre da padronização, que indiscuLivélmente

"a,tende a inlerêsses da mais alta signjficação l)'ara os 'Estados./

Converteram-se
Chicaqo, 19 (U. P.) - Anun

dou-se que Elizabeth BentleJj,'
ex-espia soviética, entrará
ainda êste ano, para a Facul
dade da Univer'sidade de Mun
dele i, instituição católica, pa
ra mulheres. As autoridades
da Universidade disseram que

Bentley ocupará a catedra de
ciência politica.
ElizaiFeth Bentle1J foi con

vertida ao catolicismo e bati

zada no dia 5 de novembro pas

sado, pello 1'everendo Fulton
Shen. Assi'stiu a cerirnonia
Louis Budenz, ex-dirigente do
Paz·tido Conwnisla Norte-A·�n.e.
l'icano, que ta.mbém foi COIl

vel'lidp ao ca.tolicismo.

'-;1"

·_�.=�11'
C��oreL _,

Flol'Íanópolis, 20 de agôsto de 1949.

22,00 HORAS RecepçãG
Co-Irmãs;

23,0-0 HORAS Apres;entação do' Quadro do Duque de

à Sociedade, pelo Exmo. Sr. Governador do

NEREU RAMOS

Crônica 'da Assemblé,ia
Á sessão de ontem foi dedicada às homenagens do L€Aislativo à;

_ figura de Joaquim Nobuco, cujo p1'imeiro cwtenário
de nascimento se comemorou no Brasü

O sr, Rui Cezar Fuerchuette, 1° o sr, Fernando Melo, o qual ,ii, se

Vice-Presidente iniciou os trabalhos I achava inscrito para �sar da 1>,a1a
ás 14,30 horas, estando presentes vra, mas' que por motivos de força
2951'S. deputados. maior teve que se ausentar desta

Aprovada a ata e lida a matéria do capital.
expediente, o plenário aprovou o

seguinte requerimento: O DISCURSO DA DEP. ANTONIE
TA DE BARROS,

"Exmo. Sr. Presidente da As- Em seguida" a Deputada Anto-
sembléia Legislativa nieta de Barros, do P.S.D .. ínscríta

Requeremos ouvido o plenário para falar nesta sessão, pronun-
que a presente sessão seja dedica- ciou magnifica peça oratória, que
da ás homenagens do Legislativo, a 'an'ancou aplausos da, assistência.
figura de Joaquim Nabuco, o cmi- Destacamos, do bilhante dincur
nente brasileiro que tão alto elevou so da culta educadora, Os seguia
o nome da Nação, e que conste em tes 'trechos:
ata um voto de regosijo pelas co- ,"Há nomes, há homens que são

memorações qu� óra se realizam verdadeiros imperativos à nossa ad
no país, pelo transcurso do cente- miração. É trazida por um desses
nário de seu nascimento,' dando-se imperativos que, me encontro no

ciência aos Poderes Executivos e alto desta tribuna para, em nome

Legislativos 'do Estado de Pernam da minha bancada, render homena
buco dessas homenagens. gens ao grande Joaquim Aurélio

Sala das Sessões, em 19 de Nabuco de Araujo, na data (ia;�
agôsto de 1949. lhe marca o primeiro centenário de
Nunes V�rela, (P.S.D.

�

nascimento.
Jo-ão- José' de Soüza Cabral, (U.D·N.) Falar sôbre Nabuco nesta culta
Saulo Ramos, (P.T .B.) Assembleia \ é obra temerária, por-
José M. Cardoso da Veiga, (P.R.P.) quanto nada se lhe poderá dizer,
Encaminhando a votação do re- de novo, Mas, há instantes em (rue

querimento acima, falou o sr. Ri- o silêncio é injustificável. Fale-
bas Ramos, do P.S.D., que exaltou, mos, pois.
em ligeiros traços,

-

a figura do Senhor Presidente e Srs, Depu
grande politico e escritor, cujas tatdos. Dentro do mundo civilizado.
homenagens lhe foram, ontem, à os construtores das pátrias nao

sua memória. são só, tais sómente, os que erunu-

Falaram, também, os srs. J. J; (,a- nham as armas e solidificam O in

bral, da U.D.N., Braz Alves, do P. turo e a glória com a orgamassa de
T.E. sangue, mas, também, os ifil'f:."

opõem à descrença, ao cepticismo
A PALAVRA DO REP. DA U· D. N

e à anarquia, a robustez. da SU'i fé,

criadora, a opulência da sua ação
progressista, quê a flor azul dum

ideal elevado perfuma e afor'y,,()

seia'; mas, também, os que. pre.qmn
e praticam .o bem Jl' no meio ctn,

egoismo que seca, aniquila e q,wta,
as almas, são fachos luminosos a,

indicar horizontes largos e chros",
onde õ homem possa viver, sem

ofuscar. torcer op quebrar a., SI'Jt'

, dignidade de homem".

Concluindo, após fixou a pers('
nalidade de Nabuco, disse a ora·

dora:
"Nabuco é eterno, C01110 eterna é

a Pátria quê êle ajudou a construtr;
Lembrando-lhe o nDlue e os feitos.
nesta data, s'r. Presidente, requere-'
'mos a V. Excia, consulte a Casa se

consente se issira na ata dos:
nossos tr.ahalhos um voto de iu-
bilo ,profu,ndo pela felicidade de o'

Brasil, possuir tão grande filho e'

que' nessa homenagem se dê ciên.._
cia à sra. 'Carolina Nabuco, SIta

nobre filha, dizendo da emoção
com que o fizemos".
Falaram, ainda, sôbr-e a pers('na-,

lidade do inovidável brasileiro, oS>'

srs. Saulo Ramos, do P.T.BJ' êste his"',
toriando a vida do politico c:t�e.,

ontem, teve a 'sua memória revu-.'

.ciada
-

pelos parlamentares catarÍ-
l1enses.

Após foi a sessão encerr.ada,

Em primeiro lugar, em nome da
sua bancada, falou o sr. Adroaldo

Carvalho, da U.D.N., que suhsti: .iu

das Autoridades e Facllld,ades

23,30

Caxias,
Estado;
HORAS - Alocução alusiva ,pelo Acadêmico da Fa

'culdade de Ciências Econômicas, Eugênio Doin
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATlCO

, OUALIFICACÃO ELEITORAL
SERÃO ATENDIDOS TODOS QUANTOS DESEJAREM
SE QUALIFICAR ELEITOR� NA SEDE DO PARTIDO A

RUA FELIPE SCHIDDT.
-

HORARIO: DAS 10 ÀS 12 E DAS 14 AS 17 HORAS, '

DIARIAMENTE.

VieÍl.'a;
24,00 HORAS - Aclamação peja Comissão JulgadQra com

entrega do prêmio correspondente à Mesa Ornamen

tarda com maior originalidade;
24,00 HORAS - Entrega pelo Diretor da Fí!culdade de Ci

ências Econômicas, �rof. Flávio Ferrari, de um rico

Busto de CAXIAS, ao Cemandante do 14° Batalhão de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Na Capital
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Semestre •••••••• Cr$
Trimestre •••.••• Cr$
MIJ8 ••••••.•••••• Cr$
Número avulso .. Cr$

No Interior
Ano ••. , •....... Cr$ 100,00
Semestre Cr$ 80,00
Trimestre Cr$ 35,00
NÓmero avulso .. C,r$ 0.60
AnúÍlcia.mediante contrâto,

90,00
45,00
25,00
9,0«)
0,50

Alegre
pANAm - 10,40 _..;. Norte
CRUZEIRO DO SUL - .U.OO

Iforte
V:ARIG - 1t,40 - Norte

PANAIR - 14,05 - Sul
Quinta-feira

-TAL" - 8," - loinville
curie. - Paranaguá
- Santos e Rio.

PANAIR - tO,40 - Norte

PANAm - 14,05 - Sul·
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO !UL - �5,15. -

IIorte
CRUZEIRO DO SUL - iIi,50 -

8u.l
Sezta-felra

"TAL" - 13,00 - Lajes e Pôrto
Alegre
CRUZEIRO DO BUL - 7.10

lIarte
PANAIR - tO,40 - Norte.
VARIG - 11.40 -- Norte
PANAm - 14,05 - Sul

Sábado
"'TAL" - 8,00 - Joinville

Curitiba _ Paranaguá
i

- Santos e Rio.
,VARIG - 12,30 - Sul
eRUZEIRO 00 BUL - t3.rilS

"nM�
PANMR - 10,40 - Norte
PANArR - 14,05 - Sul

IJominqo
PANAIR - 10,40 - Norte
URUZEIRO DO SUL - H.OO
PANAm - 14,05 - Sul

f

ISTAOO",Sábado 20 cae Agosto CIo "49 .

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

I H O"R A R iI O S: í .

Carro direto a Curitiba: parto 6 Hs. /

I 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 Silveir_a ?o 29

curitiba

Bnulqu. -

I Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crim•• ci,el

Couatttutção fi. Sociedade.
NATURALI2:AÇÔEB
Titúlo. D.olarat6rlol

EXPRESSO BRUSQUENSE
DE,

VECCHI & cu, LTA.
I

\:. \
, -;

.

Informações utets
lP\."&Õ"·"ESTA·ÕÕ

..a-..

Horario das empre ..

i Redaç�:ã: :::::":.'•• na f SIHI rodoviarias
Diretor: RUBENS A. RAMGS OlGUNDA;J'JlJlU..
Propríetárío e Dir.-Gerente Expruw Mo OtJtóvlo � � -

7 hOCAS.
SIDNEI.NOCETI Auto-Viaçlo ltajaf _ IQja1 - li �

!'a"

bJ)!'euo �u_ - 'J!I!'Ucla" -

1e hOra.
ExPresso BruIlIqUenH - NOT' TrQtc

- 16,80 horaI.· .'

"'uto-VlaçAo Catuin_ - .Toin....u.
- • horas.

"'uto-Vl.açlo CatRln«DoH - CUritiba
- IS boras.

RodoT1ér1A1 8ul·Brall - !"&rto

Alea-r.l- S bar•.
Rápido Sul.Bras�leira - JolnvUe.-

.

13 horas.
Rápido Sul-Brasileira Curitiba-

6 horas.
TERCA-J'EDU

Auto-Viaclo catarlnenH - !'6no. Al.
� - 6 horU.· , .

"'uto-Viaçll\o CatarlnenH - CurlUbI
_. li horas
"'uto·V!açlo Catv1nenH - JomT1)o

- • hora.
. ...utb.V!açAo CatumeJIM - TQbU(o
- 6 horas, .

. Ex�gíKl 510 Crlató.'o - J..quDà -
7 boras.
Emp�8a Glória - [A&'U:Da - '1�

• 6� bora.
Expresso Bl"u:Iqu_ - BrwIC',u. -

HI horu. .

'

,6 -sto-ViaçAo Itajlif - ttajaf -- l' �
ras.

'iIRápido Sul-Brasllelra - Jolnv' e' -

13 horas. I.

Rápido Sul·Braslleira - CurItiba, -

6 horas.
_ ..QUARTA·..._

...uto-�iaçAo Catll'rlnenH - CUritiba
- li horas.
ÂUto-Viação catarlnenM - .101DT1l.e

- • horas.

• Àuto-ViaçAo Catu'IMDft - �

,_
6.30 horas. ,

Rápido Sul·Brasileira - C'..I1'ltlba -

•
• ...__õ_ - 6 horas.8 OrI_, mesmo nao

Ráp!do Sul-Brasileira ._ JolnvUe-
publicados, não serão 13 horas.

.

_olvldos • ...)

\
7 �resso 840 Cr1l1tO.ao - � -

A direel9 nlo s� respon- E=E*> �uellft - Bt-u.Que -

I sabillza pelos conceitos
UIA�<f':�iaçãO ltajaf _:: 1ttja! - 11 bO-

emitidos nos artigos r"�e8S0 Brusqu_ _ No," 'l'lrento
assinados. - 16,30 horas,

__�.......,....&.........&.... WIO _........__...._ Rod,.?��ãria Sul Brull - Nno J.l4t,CN
- ..... ".. '

Viacão 'Aérea A.uto-Viaçã�ung�r:! - P&no
" Alegre - e borae.

CEBEUHorário Auto·Viação Catarlnenn - OJrltiba RE

Segunda-feira
- A�t!�r:ÇtO Catu'!neDH - JolnT1l.e ClONAIS

ti horas MANTEM"TAL" - 13,00 � Lajes e pa....
_

i :. catamen.ao _ TUbarlo
Alegre

. .. Auto-V 'a...-o
, - {I horas.

'DANAIR - 10�4. O, - Norte
J'

"'uto-Viaçãa CIltarInenH - �
�

- 6,30 boru.
VARIG - 10.40 -',Na!'t"" v' ExJFesso São CrJ,JltOTIo - �-

'I horas.
PANArR - 14,0� - Sul Ilmprêsa Glória - LapU - • l/I

GRUZEIRO DO SUL - i3.riS .....
• �!s�:r�rusqueIlllll _ BruaqUG _

·or·.... II horas.... ""
"'uto-V!aç!o ltaJI.1 - ItaJa1 - li ho-

Terça-feiN j ':,,:-.r: ruo

-TAL" _ 8,00 _ JoinviJIt! _
:Rápido Sul·BraSileira - JoinvUe-

IS horas. "

Curitiba _ Paranaguá Rápido Sul·Brasllelra - CurItiba -

• horas.
- Santos e Rio. :Kmpresa Sul Oeste Ltd.•._ XapecO - Ia

"'''\lR - 10,40 - Norte 7- "horo.
SEXTA.FEIRACAUZEIRO DO SUL - tI,OO - RodoT1árla Sul Brasil - Pôtto Alecn

I'oIie - :'I boras.
"'uto-Vl.ação CAtarlnen.u

VAJtIG --- t2.30 - Sul - Ii�haras.

PANArR _ 14,05 _ Sul _ �u����o ,€atarlnenlle·- Jotn'l'ib

Quarta-feira Àuto-Viação �tN"lIneDM - t.acuDI
- 6,80 horas."TAL" - 13,00 - Lajes e Pôrto Expresso 810 CrtetO'l,lo _ � _

7 horas.
Auto-VlaçAo It.aj.af - 1ta.1l.1 - 1/1 ho

ra•.
Expresso Bru8quena.

UI bor8.8,
Rápido Sul·Braslleira - Jolnvlle-

13 horas.
Rápido Sul·Brasileira - Curitiba -

6 horas.
SÁBADO

Auto-V!a.çIo CatM'lnenR - OUrrltibl
- li hora,s.
Rápido Sul·Brasileira - JoinvUe-

13 horas. '

Rápido Sul·Braslleira - CUritibm -

6 horas.
- • hO,l'IIII,

/ "'uto·ViacAo CatarinJense - JolnT1l..
- .. horu.
Âuto-VÍaçlo Catarlln_ - TU!barl()

- 6 boras.
Expr�sso Mo OriItoTlo - l..aJrWIe -

7 horlUl.
.

ExpreSllO BruIIqu_ - Bru8Que -

H boras.
Âutc-Viaçlo Itajl.1 - Itajl.1 - 1. !lo

raso
Expres'J!O Bru..l!QueDM - NOft 'ftQt()

- 9,30 haru.
Expresso Glória - Lac'UM - II lil!

• 7 1/3 hora.. I
DOMINGO

Rápido Sul·Brasileira - CurItiba -

6 horas.

Elcrit61'io e Relidencla
Rua Til·adento 47.

FONE •• 1468

VINHO CREOSOTADO
c" S I L V E I R A '!

FRAQUEZAS EM GERAL:

Linha Blumenau à Florianópolis e Vice Versa
Via Brusque.I , I

HOHARIQ
,

Par1ídas de Bíumenau. Segundds tis 1- Sàb;jdos às 1ft heras
Partidas de Florianópolis: Segundas às i-Sextas às l.i horas.

Aos Sábados, ás 1 e 16 horas.

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

AGÊNCIA .EM BLUMEN AU
Rua 15 de Novembro. -- (Hotel São José) -- Fone 1283

Aceitem-se encomendas

LOJA OIS'CASEMIRftS
Especializada em ertíqos' para

homens

Confecção,
de GRAVATaS

VARIADO SORTIMENTO DE CASEIYlIRAS NA
E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
PER.MANENTE ESTOQUE, DE, ROUPAS FEITAS

PARA HOMENS
ARMARINHO EM GERI<L - CÁPAS, CAMISAS, GRAVA-

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.
.

Tudo pelO menor preço da praça
Faça Qma visita à nossa Casa '6 verifique

nossos preços e artigos
.lIIrJ1••ID.II•• ca•• IIl•••••• III••••••II!••_••• IIl .... IIIIl.'iiI••III........

co 50

. '

cu
Acha-se aberta nesta Sucursal inscrição para concurso de PRATI

CANl'Et devendo os candidatos exibirem no ato documentos que pro
vem ter mais de 18 anos de idade e menos de 30 e estarem quites com

o ser;viço militar· Os demais documentos, serão apresentaclos pelos can

didatos uma vez' a'ljrovados e admitidos, .

na quadro de funcionários.
A inscrição encerrar-se-á no dia 15 do corrente, impreterivelqJen

te. Constam do concurso as seguintes disciplinas: Português, Aritmé-
tica, Contabilidade, História do BrasH €i Geografia (conhecimentos ge-

Florianópol,is, 5 de Agosto de 19'19.
BANCO Nl\.CIONAL DO COMERCIA BA. r, .

GUIDO BOl'T - (Gerente)
ALDQ DE ALMEIDA - (Contador)

Ouçam diariamente, das 9 às 13 e das 17 às 22 horas

RIOIO TUBA' ZYO '9

)

_/

-Aceitam-se encomendas para'
qualquer quantidade

Rua Anib GCli'iba I di, 58,
FLORIANÓPO LlS�

·Santa Catarina'!
EMPR:S:SA SUL BRASILEm&'"
DE ELETRICIDADE S. A.

- EMPRESUL-
Serviços de energia elétríce.,

em Joinvile, Jaraguá do Sul,.
São Bento do Sul, Mafra, Ti,;.,··
[ucas, Rio Negro e Lapa,
Material elétrico para ínsta

lações - Motores - Dínamos
- Bombas - Lustres - Fer
ros de engomar - Lampadae«
- Ventiladores - Serviço d$
instalações por pessoal têení-.
co especialisado.
Loja e crítôrío á rua 15 de"

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

o VA.LE De IT..u..u
Procuem •• A.«I'Ilela

. ProrNSIO,
LIVRARIA fi. LIVRAm& I

• BO&

• • • • • "'! .. . ..

1530 kilocielos' ondas: médias de 196

/

.

TUBARÃO -- S. CATARINA

metros

"
.

Coletivos

i

\ .Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Sábado 20 dtl Agoslo Cle '949 3

Clube
DIA 21 - DOMINGO - COCKTAIL-DANÇANT�, -::- INICIO: DAS 9 ÀS 13,00 HORAS. DURA�TE,O COCKTAIL SERÃ'o HOMENAGEADOS OS ATLETIÁS QUE
,LEVANTARAM o CAMPEONATQ DA CIDADE. S.tRAO OFERECIDA MEDALHAS. DIA 27 - S;t\BADO - GRANDE SO�RÉE - HOMENAGEM A,O EXÉRCITO NA

CION:AL PELO ENCERRAMENTO DA S�MANA DE DijQUE DE CAXIAS - PROMOVIDA PELO DIRETÓRIO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONôMICAS - HA
VERA CONCURSO DE MESAS, ORNAMENTADAS MOTIVO SUGESTIVO A DATA - IRESERVAS DE IYIE5AS SÓMENTE PARA AS PESSOAS QUE DESEJAM TO
MAR PARTE NO CONCURSO. AGUARDEM DIA 3 DE SETEMBRQ A FESTA MAIOR DO ANO - PATROCINADA PELO GREMIO·LlRA.

m�'�'1 'C,arta aberta ,aojVariedades' �Ug",�::�����!c:g",,�?o�éed�:iti���Y!�!r"."
�__� pintor Emmerich CDRIOSID10f,S último; a 2!t EXPORIÇÃO DE JOSÉ seus desenhos, além das esculturas

Colega! SILVEIRA D' ÁQlUNO veio confir- c das gravuras, belíssimos cama-

O vosso sincero entusiasmo é a (Serviço da Agência A1'gUS) mar o prestígio que o jovem artista feus, confirmam o que já havíamos

melhor recompensa do ,e.sfôrço di- desfruta em nossos meios sociais e dito anterlormente: confirmam que
O veneno da maioria das ser-

Ja1/. Guedes I r-ígido na minha busca do Belo. culturais, o artista, ontem esboçado, é, hoje.
É

. pentes é tão intenso que um dedal O..-lIOS grato registra, hoje, o ani- Habituado ao "rnétier" da pintu- Clune Doze de Agósto acolheu, uma realidade; confirmam sua vo-
cheio dêle bastaria para mntur Iversárío natalicio do nosso bri- ra e da arte em geral, por' certo, a

.

aque a noile, um público seleto, que, cação seu talento, sua dedicação
25.000 pessoas ..

.Ihante confrade jornalista Jàu vossa opinião � das mais honrosas ,
' assim voltava a apreciar os belos a-os estudos,

-Guedes, membro diretor da Caixa e das mais gratas de se ouvir.
.._

trabalhos de d'Avila, desta vez nã-o José Silveira d'Avila, que faz

E ô..... C I
Os exércitos mongóis de Oedaí '

tC011 mrca, u to e inteligente, o A vossa espontaneidade me des- '" sornen e pintura e desenho, mas, seus cursos de pintura, escultura
Khan, que 'assolaram metade do

'- ilustre conterrâneo teve destacada vanece sobremaneira. Quanto ao também, escultura e gravura. e gravura na Escola Nacional de

.atuação na imprensa catarinense 0 modo de se referir ao meu traba-
século XIII, já �varam consigo pe- Essa mostra 'd'e arte teve o pa- Belas Artes, é bolsista do Estado.

.aínda em elevados cargos adminis- II "t
-

I
. querias peças sLe artilharia Iahri- trocínio da Secretárfa da Justiça, Sua exposição é a melhor prestallJ e aos vossos concei os, onge cadas na China.

.trativos, onde prestou assinalados estou de procurar criticá-los ou Educação e Saúde, foi aberta pelo ção de contas que o Govêrno pode-
resideníe fora {lo Estado. mesmo usá-los para alimentar qual- Sr. Dr. Armando Simone Pereira, ria' receber, pois nela se nota o

C
' , A maior estação telegráfica do r !'S";

.nmpa-imentâmo-lo cordialmen- quer orgulho vão. Fôsse ou não, o que se fazia acompanhar dos Srs, aproveitamenfõ, a honestfdàde e o
mundo é ,a Central, de Londres, na

'.te pelo feliz evento e lhe desejamos caro colega, um conhecedor das D1'. Elpldio Barbosa, dir&tor do muito de tra:ball'\"8 que vem empre-

I
qual trabalham intensamente eDl'.re icidades intensas. coisas de arte (e. eu sei que o é) epar .amento de Educação e do gando para bem honrar sua terra
constantemente 3.000 telegrafistas. P f S' I

-

embora não possa ainda opinar sô- ro. '3, vio 'de' Oliveira, Consul- natal e agr-adejer àqueles que mar-
Uma terça parte dêsse número é é

'

Cell. Bomulo Pacheco D'Avila I bre a vossa produção porquanto tor T cnico daquêle órgão, ca sua exístência.
1 composta de mulheres, SE' d G EAniversaria, nesta data, o nOSS0 ainda não tive a oportunidade de '. xcra. o sr. r. overnador do

.

não só o Govêrno do Estado,

.dísünto conlerrãneo sr. CeI. Rõmu- apreciá-la em conjunto, em me sin- 'Estado fez-se representar pelo mas a nossa gente tambésa saberá.
\" Carlos V, rei da Espanha, Sicí- .

'lo Pacheco D'Avila, ser/vindo ai) to honrado com a vossa entusías- Ajudante de Ordens �,Casa MiIi- cercar o jovem artista do carinho
lia, Nápoles, Países Baixos e im- /

Exército Nacional há muitos anos mada carta aberta, e ainda mais ta r, 'I'enénte Nerooy Nunes Neves. 'que merece, oolocandoso, com seu

perador da Alemanha, foi o pri- ,

"residnido fora do Estado. partindo de um colega, eu sinto es- Estiveram ainda presentes os apôio integral, no lugar que seu

Oficial de relevante folha de ser- tal' alcançando as 'minhas final ida-
meiro soberano que exigiu o tra- srs. CeI. João Alves Marinho. Co- talento, desde já, vem exigindo.

.

'1 I , r' t
'

des, estéticas, o que é o mais irn-
lamento de MAGESTADE; ante- mandante da Fôrça Policial do Es-

ViÇOS, o I USLre nata ician e aqui teriormcnte, os reis tinham o tra-
conserva numerosas amizades que, 'portante para mim. tado ; Desembargador Hemique

hoje, por certo, lhe triibutarão ma- Pessoalmente conheço o vosso
tamento, de Vo.SSA GRAÇA ou Fontes; do Instituto Histórico e
VOSSA ALTEZA;

.

-nítestações de aprêço, às quais espírito em relação à arte. Sóbrio, Geográfico; Dr. Wilrnar Dias,

juntamos as nossas. oscrupulosc, preocupado por vá- •
membro do IBECe; jornalista Gus- ..

rias sortes de problemas estéticos, .0 grande poeta rrancés Arthtll� ta vo Neves, de "O Estado"; Dr .

. . -

1
. R1Ibbaud (185'�-1691) Cl'IOU

LO-, LI'dl'O Martinho Callado, de U.• Ga-
. a sua Oplll1aO vem va orlzar o ,meu IVJ."1. U

esl'ôrçu, como toda expressão sin-
nas .as suas ohras. a .que �eve sua zela"; Batista Pereira, diretor da

cera, mesmo as que se opõem ao
glória antes de atI,ngJl' a idade de Imprensa Oficial do Estado; mern

meu trabalho, quando ditas direta-
19 anos; depois .dISSO, aban,�onou bros do Circulo de Arte Moderna de

mente, por. completo a literatura, .arírn de Florianópolis; o pintor Emmertch,
". 1

dedicar-se a viagens e ocupações I' d it t f'
.

Bem sei que a vossa carta a rer- " a em e mUI as ou ras iguras re-

la" não pretende sel' crítica, mais comerciais, entre as quais o trá- pl'esentativas do nosso mundo so
fieo d� armas na Abissinia,

f'spoilHtnea expressão de l'inceridtl- cial, que paJ:liciparam do elegante
ue de um coleg'a, e ,eu aceito-a com coqueLeI servido no recinto da ex-

A palavra '·amém. de origem
o mesmo entusiasmo. hebl'áioa é .çlue eXl'Icime uma' con-

(a). José d'Avila. firmação ,eqLli valente "assim se-

Plorianópolis, 18-7-49". ja", ocoerc fim ele todas as ora

ções r,p,lig'losas, sejam católicas ou

protestautes, como israel.itas 011

ANIVERSÁRIOS:

Srta. Norma-Maria Viegas
'I'ranscorre, hoje o aniversário

nataltcio da graciosa senhorinha
Norma-Maria Brüggemann Viegas,
filha da exma: vva. d. Heliete Brüg
-gemann Viegas, e fino or'Ilamento
·-da nossa vida social.

Aos nnmerosos cumprimentos
,que receberá pelo tra.nscU.rso de

,seu natalicio, associamo-nos com

·'prazer.

posiç-ão.
Nóta alegre na reunião foi a pre

seTI\:a de grar\de número de senho
ras e senhorita.s, entre a's quais no

tamos Layla Freysleben e Eg'lê Ma

lheiros, riarticipantes do movimen
to cultural dos "novos de Santa

--'

Menino MUTilo

Rejubila-se o lar 'do nosso prezn
,do amigo e apreciado colaborador
Sub-T�. Andrehno Natividade di

Srta. Cetina Nocetti
De ret01'nõ de B'/fIC! viagem a Tu

bar'Cto, aonde fora em gozo de 'rne,

reciclas férias, já voltou 0.0 l.abor

diário ,neste pe?'iõdico, a srta. CeLi

na Nocetli, nossa prestimosa e efi
ciente auxiHal' de gerência.
Senti!:t1.0.nos satisfeitos com êste

auspicioso 1�egis lo, c7.r.rnprimentan
do-a, com prazer, pelo feliz r-e(j1'es

soo

maometanas.

Catarina".
, ,

üs senhores OsLas Guimal'ães e

DOl'alécio Soar'es, da revista "O
Vale do Itajaí'" também presentes,
levaram ao . jovem pintor o convi
te de estender sua ,esposição às ci
dádes de Blumenau, Joinvile {l

Brusque, numa compreensão per
feita da obra de divulgação cultu-l
1'a1 que d'Ãvila, ainda tão jov,em,
vem realizando e da necessidade de
difundí-Ih.sempre mais.
A "EXPOSIÇÃü DE JOSÉ SIL�

·'Costa e e)oo sua exma. espõsa d. Auta
Luz da Costa com o aniversário do

,seu querido filhinbõ Murilo.

Associamo-nos à alegria do di,,

tinto casal, formulando a Murilo os

noss'os melhores votos de felicida
,.des.

NEGóCIO DA CHINA
, Uma mesma doença tém caráter
violento no homem, - a varíola -

e evolllçã� sem gravidade na espé
cie bovina, - a vacina. Providen
cie bovina, -' a vacina.. Prociden
cialmente, se' transmitida à, esp.é-

Comer","al Cre�C·ID-
cie humana, a vacina conserva sua

� II
- benignidade e impede <) ataque da

'S / I
'varíola. Quando nos vacinamos,

'mense • '(, ,em troca do insignificante incômo-

ASSE.MBLÉIA GERAL EXTRAOR- do das vacinas ,que "pegam", ad-
, DINÁRIA quirjmos o imenso privilégio d,e

Pelo presente edital ficam COI1- n50 ter variola e alartrim.

vicIados os senhores acionistas da Vacine-se cOlltru a varíoJ

�omercial creS:ium�n�.e oS. �:' a se

1__
la e o aLasil'im. - SNES._.

I eUlllr�n: �m .t\'ose:nblela Gel aI Ex-

SERVIÇO DE METE0traordmal'la" na sede da Gompa-....' -

nhia, á Praça Dr. Nerêu BafiOS, em ROLOGIACresciuma, rio dia 10 de ,Sot,eml1l'o
'

vindouro, ás 14 horas, para elelibe- Previsão do Tempo, até 14 horas
rarem sôbre a seg'uinte ordem do do- dia 20.

dia:
.

'rempo: Instavel, SUjeito a chll-
a) Discussão ,das condições de vaso

liquidação da Sociedade, ,na forma Ventos: Rondarão para o Sul,
já aven lada entre os socios, em reu- frescos.

Pref. Wences!a1t Borini nião conjunta; Temperalura' : Entrará em decli-
, Acha-�e .entre no�, o sr. "T�nces- b) '1'omar conhecimento do an- nio.
lau BOJ'lI1l,' pr,pstlglOso Pref81 to do I lamento dos serviras de Iiquidaf'ão Temperaturas exb'emas de hOJ'e:
1\6
•.•

d R' d � 1 d
,(. { y ,

:'lLllllC1Pl� e,. 10 o dl
�
on e e até o pl'esente momento, na forma Máxima 19,4. Minima 16,5.

lnflllen.tc pohbco p.essedlst<;1. anLor'izada pelo Conselho Fiscal; vV03Có,
Desejamos-lhe felIz estada nesta

c) Outros assuntos de interesse
.capital.

Fazem anos, ho;ie:
- o sr. Nelson de, Almeida Cou-

lho, funcionário dos Correios. e
, Telégrafos.
- o sr. Edmundo Menezes, co

merciante em eaçador.
.

- o jovem Nilo Veloso, filho do

·sr. Agapito Veioso.

ue.noo "teu- fal"- •a_
lheiro da iltUtraqlO� ..._,
lhe. em I>Dlrl.vel ,_... _ CI6IioIt ..
�Iente &pe�lfOT......
_ v, Sia. de IIItIiIILcar. tIO ........
- .. genUi_:ESTEÉ1m-
8F1'1 (J I1EU APERITIVO
", PREDILETO!

TOl1E KN"T
lo
<l1f /){l()I)(/ro DAKlforU, ///4 (;01'- rUfII/lDI
_______ .TAd�I •

JilSCRITóRIO UlOBILlA1\IO Ao ...
, ALVJil8

Encarrega.se, IÇelÜl!nte coIl$llâo,
VEIRA D'ÁVILA", com ·as suas ,compra e vend;! de'lmó.v.els.

águas-fortes, onde se mostra vig'o- Rua Deodoro 35.
.

I

José Luis Junkes
A data de ante-ontem, assinalou

-Ia. passagem do aniversário natalí
cio de nosso ,estimado conterrâneo,
"José Luis Junkes, dedicado funcio�
l1ário do Almoxarife d'a Diretoria
.·,dos Correios e Telégrafos e figura
muito bemqU'ista 1105 meios católi
,cos desta Capital.

VL,uANTES:

MÓVEIS_--LOUÇ,AS E MOEDAS ANTIGA.8
Deseja comprar ou vender!

Cart§ts a José Claudino da Nóbrega.
/

São José - Ponto final do ônibus. - DISTRIBUIDOR DO .• o

Católogo de Moedas Antig�s do Brasil

d d
Pelo correio Cr$ 25,00

per í as '---A-Ç-O-U-G-U-E-S-D-O-P-O-V-O-,-PO-P-U-L-AR--E-M-O-n-,E-L-O-/-
Pessoa que perdeu uma luva de Gratifica-se com Cr$ 100,00 a OS MELHORES ESTABELECIMENTOS NO GENERO

côr cinza poderá encontrá-la nes- que mentregar na casa Pôrto uma HIGIENE ABSOLUTA - ARTIGOS DE PRIMEIRA '\

ta redação. argola com chaves_ QUALIDADE i

EMPREGADA
social. Casal illg,l.•,�S !JrecI'sa - 'T1rataI' na
Cr,cscillma, 16 de Ag'ôsto de 1949.

- L

rua Almirante Lamego 166:
Jorge Fl'y/dberg, Dir. Pr-esidente.lVIAL'l'EG, contem malte,

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

. melhor complemento alimep
tar para crianças e adultos. À
ven<h em todas as farmácias e

arnnlzens.

ChavesLu�a perdida

-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o ESTADO Sàbado 20 �. agoslo de 1949

," Dr. PamphUo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Si,
"

O TESOURO

V S
... I) R

.

d I tIO
Anísio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de, Araújo e José Abreu.

de �"os��á�e =ur�O a�oa�e:\. • V IaJa ! ' eS I e no n erior �._---_._'.'_'_.""".-_'_-_"'.-_-_-_-_-_-'-'-_------.-.'_-_-'.'-"_-.-.-.-_-.-_-.-.-.-_-_�

S.Ilugo analfabeto, levando-o & um V. S. viaja? Reside no Interior? Adquira um Catálogo de Moedasl��� .•

curso da alfabetização no Grupo I Antigas do, Brasil e enriqueça depressa.
'

I IEscolar São José, na .i!:8001� Indua- Peça em qualquer livraria de Florianópolis. Custo Cr$ 20,DO. Pelo

I"
;

trlal de Florianópolis ou na 0&""
. Correio Cr$ 25,00; pedidos a José Claudino da Nóbrega. Rua GéneraJ' (

.

- I

Transportes' aéreos limitada
., 2as. 4as. e 6as: Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba

I�· _ Joinvile - Florianópol.zs Lajes e P, Alegre.
I 3as. 5as. e sábados: P. Alegre, -- ;"cijes -- Florianópolis

" Joinvzle -- Curitiba :-,Paranaguá -- ��ntos e Rio. •

I A�;�tC;: Aii�z;O�Lhn;� ie 2irl;;;� _

I Rua Conselheiro Mafra, 35 - Telefone 1565

L�)�)...-<l-..<)��-().-.c��....

Industr ia de Maquinas
Nardini ltda.

gricolas

A maior e mais aperfel <oada Fabrica' de

Maquinas Agricolas, Tornos, Teares e

Artigos de) Cutelarias
Fabrica em Ame! icona '_ Estado de São Paulo

r�(;rppgsgqtan t9S )9.)(el1.lsi-Vos papa 6 6stado
\r�' 8a.r;1ta <9atapinõ

Industria Comercio e Seguros Knot S.I.
f' Preço 15 de Novembro, 20 - 2.0 ender

Caixa Postal 139 - Telefone - 1324

End. Tel. KNOT

Aceite-se representanta no interior do E3tado. Cartas para
Co ixo P""'ltt:tl 139 _. f'L"ri ... ·�:;,n..,l\q

'Bom
I
I

binóculo
Grande visão

-. -

80.900.606,30
5.9780401.755,97

67:053,245,30
142.176.603,Ho
98�687.816,30

76.736.401.306,20

Dr. Lindolfo 4.0.
Pe·reira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

'1 Con.tituiçõe. de loeiadada.
• lerviço. coreb.to., em geral.

I �.organizoçõ.. contabei•.
Regi.troa e :narca•. di_pondo,

I no Rio, da corre.pond.nte.
. ,

E.crit6rio: Rua Alvaro de
Carvalho n, 43.

Da. 8 à. 12 hora••
Telefone 1494 -

Visão maior e mais perfeita
.............. - , que a de um bom bínôcnlc

alcança quem tem sólida
instrução.

BODI livros, . sobre todo. a.

assuntos:
. LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro,. 33 - Florian6poU.

FERIDAS, REUMATISMO t:
I PLACAS SIFILITICAS

Elixir de NOGueira
Medicação- auxiliar no tratam.nte

dCl .ifUi.

._- -.-

-cQMPANlíYÃ�'Al1ANÇl···DA_wa"BArúA;"'··"·""""�
Fuodada em 1870 -·Séde: BAHIA

INC1lNDIOS E TRANSPORTES
"

Cifras do Balanço de' 1944
CAPITAL E RESERVAS Cr$
Résponsabildades ....•. ..•.•. . " ,Cr$
Receita ....•. ......••.••.•.... Cr$
Ativo........ .•.... Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anos , Cr$
Responsabilidades •.•... •... ...•..... Cr$

.

'Diretores:

QUER nSTlR·S� COM' CONfORTO E ElECiANCIÂ 1
PROCURE A

Alfaiataria Mello
Rue Felippe Scbmidt 48

Cirurgia- Clínica - Obstetrícia
.

Dr, Antônio Dib Mussi
Médico efetivo do Hospital de Caridade

Servi �o especiali�ado em Doen�as de Senhoras
Modernos métodos de tratamento

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

Reeidência: -,

Hotel La Porta
Consultório: .

Rua Tireden tes. 9

"VI"R E ESPECIALIDADE"
lÂ� WETZEL IN.DUSTRIAL-JOINVILLE (Marc12t rei''" I

TORNA A ROUPA. BRANQUISSIMA,

!
�. \ Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Veterinarios
O INSTITUTO PINHEIRQS =r (Caixa Postal, 163 - Florianópolis),

-<fe:r;n o prazer de comunicar aos seahores Veterinários, Fazendeiros
te Farmacêuticos, -que está -iniciando o lançamento de uma grande séríe
..dêsses produtos.

Os primeiros já/a venda, são: ;-

SULFAGUANIDINA: Tubos de 10 e vidros de lUO comprimidos de
41,60 g. -

VACINA CONTRA MANQUElRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de
-aOÚ cm3.

SORO ANTl-TETANlCO: ampolas de 20 cm3.
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cmâ � frascos

-de 100 cm3.
v , VACINA ANTI-RABICA: Ampolas de fi cm3 e de 10 cmâ e frascos
de 100 cm3.

-

Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relativamen

I',le curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atendeu
.do. entretaiao, a qualquer: pedido dentro do prazo mínimo necessário
.ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos eom ahso
"uta garantia de atividade máxima.

Brevemente o· Instituto Pínheiros apresentará outros produtos ve

,"erinários de grande eficácia, como: Terne'rina (Buco-Vaciua contra
«diarréia i��e?ciosa �os bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vteina Contra a

,iBouba AVlana, Vacina Contra a Peste Suina, etc -

' '

Qúaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sõbre as doenças
,�os animais domésticos, serão prontamente respoadidas pelo Departa,
nento de Veterinária,' -

Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTI'Í'UTO PINHEIROS aten.

,->derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, Quando não en

�.contrados na localidade de residência do a�licitan1e.

p�tfe;,eoJ
VA�IG

r
• VÔOS DIÁRIOS DIRETOS li S.PAULO E RIO • 3 VEZES POR SEMANA VIA JOINWtE
'VÔOS DIÁRIOS ÂPORTO'AlEIiRE EXCETO' SERViÇO IND!'PENDENTE RÉGUlARDE '

AOS DOMINGOS. :�,,<.',' _' CARGUEIROS. .

'

ARARANGUA - Às 3a - 5" - Sábados.

MAIS INFORMAÇõES NA

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

Campanha do Agasalho
Mais uma vez se revela a generosidade do povo' de nossa

terra: a "Campanha do agasalho", iniciativa da Congregação
Mariana, vem encontrando o mais franco apoio de nossas fa
.milías. Os sectores visitados, assim nô-lo demonstram: con

tríbuíçâo altamente generosa, quer em dinheiro, quer em roupa
-de inverno.

As zona's não visitadas sê-le-ão nesta e na próxima semana

LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO,' N. 33)

ACEITA ENCOMENDAS
DE SER,VICOS TIPOGRAFICOS

� .

'

APRESENTAÇÃO IMPECÁVEL ENTREGA
RÁPIDA'

C t-t E R'E.·M

NAVIO-MOTOR "ESTEUA fi

'DBx,'na rapidez e garantia para tr ansnor te de suas mercado-ia ,

Agentes em Erorianópckia CARLOS HO�PCKE S. A,

'-----,,-- ----------------

1 "Qnllp(Jr't"'I!l_regulor�s de cargos dopôrto de

SÃO FRANCISCO 00 JUL para NOVA fORI
, Infol'mavõe. como. Agente. .

.

,

F'�oriEln6Po�il
-

- Carlos Ho�pckeS/A - CI- Teietone 1.212 ( Elli. teleg.
Sao Francieco do Sul- Carlos Hoepcke S/A -CI - Teleloae 6 MO:JR,�MACK

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

Aume,nte" O ' VENDE-SE por ,motivo de mudança
.

.

seu ganho fi dá' d·t·
· "

11- dPrecisamos de pessoas de ambos urau e reu e erreno la co Iva a
os sexos ativas e capacitadas para (Distante cerca de seis quilometras da capital-Boirro-Barreircs
trabalhas-em na Organização "Se- ATea de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, iriclui1ido
guIar".. Dentro <la própria reparti- c � li 6 casas de madeirá e uma de material.
ção de trabalho poderá v. s, au- TRATAR:
mental' extraordináriamente a sua F,lorianópolis - nesta redação ou Escritório I. de ,A L. Alves.
renda - empregando para isso as Barreiros -- com o proprietário Mathia8 lha.

poucas horas' de folgas.' Só' aceita- : BJumenau - com o sr. Christiano'Knoll, no Hotel Cruzeiro.
mos pessoas que trabalham nas re�

partições federais, municipais e es

taduais, fábricas, batalhões e quar
Iéis c_m geral. Pagamos ótimas' CQ
missões e o artigo. é de fácil acei
tação pública. Tratar à rua Conse
lheiro Mafra, 84, sob. com o sr

José Pa"ál1'.',· ..'

tre ito, à rua Antônio Matos Areas
n. 511, Ibem próximo, portanto, do Sociedade de sorteios -e seguros contra acidentes
ponto de ônibus. dendo mais outros beneficios de carater assistencial.

Os interessados poderão dirigir- I' Representante em Florianópolis:
.

se à residência elo sr. Aristides Bor- PEDRO NUNES
ba, em Bignaçú, para melhores in- Rua 24 de M'aiQ 801 (Estreito)
formações, Sorteios mensais, mediante mensalidade de CrI 20,00 talém d. Jóia
A venda é motivada pelo .fato de Inicial de Cr$ Iu.oo apenas.

o jiroprtetário estar há anos resi- Participac;lo DOII lucro.
dindo em outra cidade do Estado'.
A casa em aprêço se encontra de-

socupada.
�

.

�u" VOLUHT.A�IOS .DA PÀ fRIA N.- CI8 ......�rwl'4'
'::J.u'APO:>lAL,$1) .1�OJlfIllMO ·l'l�.u:.�ÉD'aa..

Agencia Geral para S, Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22--Sob.
C. Postal, 69 - Tel. «Protetora»

FLORIANOPOLIS
........ � � ) �

(;asa
"

a

A vista e a .'prazo
Enrolamento de motores, dinâmos é transformadores.

Instalação de luz e força.
Venda de motores, rádios e acessortos, outros aparelhos elê

trícos, artigos elétricos, etc.
Representações diversas," com exclusividade dos insuperáveis

receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY".
A EL�TRO·TeCNICA

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

. i
J

Vende-se urna, tôda de tijolos,
medindo 6;50m de frente por 11;00
m de fundos, com as seguintes di
vísões : 1 área,' 1 sala de visita, 1

'cozinha e \Y. C. Construida em fins
do ano de 191.2. Localizada' no Es-

•• e, .... _'

PASTA DENTAL
ROBINSON

Casa Recem
construíde
DE s O c UPA D A

RUA FELIPE JIIEVES
6xl0 metros, toda de,

-meüeriel,
TRATAR NESTA REDAÇÃO

Arvores frutiferas
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas omsmentate nal(
melhores qualidades oferece o grande Estabel�cimento de

" � Flori ,e Pomíeultura
H. J. Cipper.
Corupá. _

Mún. de Jaraguá '- Estado de Santa Catarina.
Peçam catalago gratuitamente•

BOM NEGOCIO r '

para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cy$ IDO.OOO,OO renda
�erta de 10'/. "O ano com recebimento de furos mensai•.

Informações nesta redação

II C A P I T-A l A R II
pessoais, conce-

•

Pedimos ias nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

coupon abaixo '" remetê-lo à nossa Redação, afim de completarmos
quanto antes, o nosso Cadastro Social.
Nome ..........•..............••......•.•..•..•......

Rua _ . . . . . . . . .. Est.·Civil ..... _. . • . • . .. R. 1!lasc. • •.......• '.' •

'Mãe . .... .... •••...•. . .•...•••• _........ .•..• . ........•.••

Pai /
............ ··1- _ ...

Emprego ou Cargo
-

- •••

Cargo do Pai (mãe) ,

.

Observo ., _

• .. .. .. .. .. .. .. .. .. ••• .. .. .. .. .. .. .. .. • 4
,

Agradeceríamos, também, a gentileza de notícias de nascimentos,
casamentos e outras, de parentes' ou de pessoas amigas.

BAT4TAS-SEMENTE
...... .o -.o.o.o .o � � .o.o '... _ •

_

Põbl;caDepartamento de Sande
A secção de Fomento Aavicola

comunica [lOS snrs. Agr-icultores
que acaba, de receber 60 toneladas

. de batata-semente, de primeira
qualidade, importadas da Hclan- 20 Sábado - Farmácia sto. Antônio - Rua João Pinto
do, 21 Domingo _:__ Farmácia Sto. Antônio --:- Rua João Pinto.
Os interessados devem dirigir-se 27 Sábado - Farmácia Catarinense � Rua Trajano.

á Secção de Fomento Agricoln, Si-I 28 Domingo - Farmácia Catarinense - Rua Trajano.
tuada à Rua Visconde de Ouro O serviço noturno será efetuado. pelas Farmácias Santo

Preto n? 57.
_

I
Antônio e Noturna, sitas às ruas João Pinto e Trajano n. 17 ..

Preço por quilo ..... � .. -CTS- 4,00
. � pre�sente tabela-não poderá ser alterada sem prévia auto

Preço por caixa (30 ks) Cr� 120,00, nzaçao deste Departamento. ,

Mês de Agosto Plantões

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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vaí '4 Vr: �$U$ '4) AtI l' tico
- ,

o
.

embate de amanhã em . continuação ao Campeonato de- Prnlissionais

6
,

.

DireÇão de PEDRO PAULO MACHADo

Jogam hoje Olímpicp e Ipiranga
pelo Compecncto \ de AInadores

o nosso público esportivo eS" grandes "torcidas", sempre pre
tá se ,acostumando a prsssn- sentes para íncetíva-los ate a

cíar as reuniões sabatinas pro- vit'Qria final.
'

movidas pala F.C.D., com os ío- O' Olímpico, apezar de s-er o
gos do Campeonato de Amado- ultimo colocado na tabela d
res, do qual são' concorrentes pontos, tentará, hoje, obter sua
Líra Tenis Clube, Clube Atléti- primeira vitória oficial, o que
co- Guarani, lpirangtt, Fuitebol possivelmente se dará, levando
�lube e. CI�be A.,tlético Hecr,ea-I se em conta a boa forma do
ttvo Olímpíco. ' conjunto e considerando qUe o

HOje á 'tarde teremos mais adversário apresentar-se á des
uma reunião futebolística, mar- raleado dos atacantes Gilinho e
candí a tabela o teso entre o Alica, êste contundido e aquele
lpiranga e o Olímpico, suspenso por desri9speito' ao ár-

Pá:,r:eo! dãrící], não resta dú- 'bítro. Ainda mais, a vitória, do
yida. Os dois clubes possuem Olímpíco mo prélío amistoso

frente ao Ipiranga, no grama
do do alví-verde, em fins do
último mês, credsncía o rubro
negr-o -a um triunfo expr-essi-vo<
Todavia, o Ipíranga, valoro

so e decidido como é, saberá
tázer frente ao seu forte anta
gonista.
O choque está marcado para

ter início ás, 15,30 'horas, deven
do, como preliminar, dsrron
tarem-se los quadros de aspi
rantes.

BENJA1\HN GALOTTI SERÁ ELEI·
TO VICE-PRESIDENTE DO I\MÉ

RICA

Decenário da Assecieçãe Atlética
«Barriga Verde»

prêmio indivídual dos . vencedores,
São madrinhas do torneio de espa
da as Exmas Sras. Carrnelia R:has,
Dora Araujo, lvete Mesquita, 10-
lauda Spalding de Souza e Ond.na
Teixeira de Souza; do torneio de
florete as gentis senhoritas Dirce
Noemy ·de Souza, Iolanda Almeida,
Iolanda Bonassis, Iolanda Híbas e

Dilza Dutra.

Ao completar o seu 10° aniversá
ra A.A.B.V. que no transcorrer des
sa década (39-49), manteve íuiter
rupta atividade desportiva, fará as

suas comemorações realisando vá
rios embates dentre as suas múlií

plas modalidades de desportos. As

sim é que no .programa já delinea
do consta um torneio de tenís para
o qual a entidade aniversariante
conta com a participação do vete
rano pioneiro do elegante desporto
branco o LIRA TENIS CLuBE,
torneio êsse que terá início as 15
horas de hoje 4J.a quadra CeI. Begis
da Policia Militar. Torneio verda
deiramente amistoso pois as duplas
são formadas por um tenista de ca

da clube, é o mesmo dedicado 110

Comando da Policia Militar que 0-

fereC'�u 5 pares de medalha. As du

plas estão assim distríhuidas: San
tacIa e Fernando X Abelardo e Ur

bano, José e Rui X Beck e Pereiri
nha,- Carmelo e Valmor X Walther
e Aderbal, Arnaldo 'e Hugo X tiOIl
çalves e Barbato, Guerreiro e Aír
ton X Carinha e Gilberto,
No·dia 27, as 14 h{)ras terão iní

cio competições do fidalgo despürto
da esgrima nas quais defront2.r-se
ão auas ,equipes pertel1centtJs a

A.A.BV., composta uma de atlta
dores CIVIS e outra de MIV'fA·· Dia 31 ser,á uma quarta-feira de
BES. Bsse torneio tem como paü'o· gala tendo início essa reuniílo me
no o T'en. CeI. Antonio de Lara Hi- ro·social as 19 horas. Nessa 1'Puni
bas que ofereceu uma taça. As n',u- ,ão será feita a entrega dos premieIs
dl"inhas oferecer,am ricas med'.l.Hías ! conquistados nas diversas puguns.

Na manhã de 27 a equipe de VOlCI
feminino da A.A.B.V. deverá def'rcn-
tal' a valorosa equipe do Colégio
Sagrado Goraçãà de' Jesus em dis
puta de magestosa taça �fer('�ida
pelo sr. Lourival Almeida em nome

do Banco Agricola. Na mesma (..<;;_
síão a equipe masculina de bola ao

cêsto do clube aniversariante' Jf�
f'rontar-se-á com o forte

.

conjunto
do UBIRATAN em disputa da laça
Celso Perrone oferecida pela C:1sa

Perrone· Também, nêsse dia silllul-

Rio, 19 (V,A.) Segundo informa

ções colhidas pela nossa reporta
gem esportiva, o senador catari
nensc Francisco Benjamin G'>loti
deverá ser eleito, hoje á noite, vi
ce-presidente do América. 'Trata-se

de )'elho e abnegado americ:l.l1:J,
com serviços já prestados ao chhe,
de modo que contará com as sim

patias 'não só de todos os associados

rubros, como, acima de tudo di-s

próceres destacados do "campcrl�"
do c�n:tenário", dentre eles os se-

,

nhores Antonio AveIar, Pizarro Fi-

lho, Autur Sobral, Fabio Horta,
Max Gomes, Alvaro' Bragança e

Claudionor de Souza ,Lemos,

taneamente com as outras cQmpet'
ções continuará o torneio de eSf!rl
ma cujas equipes es.tão assim COJ18"

tituidas CIVIS Nelito, Bruno S.�h
lemper, Fernando Murilo, Bpnito
Nappi e Alceu S. Tiago; MILITA
RES: Ten. Gilbertó, Ten. Valmor,
Aluno Carlos Hugo, Suh-ten. Irllel
e Suh-ten Comes.

"

aVII FUTEBOL CLUBE
Editai de CODvQcaçDo

Para os fins previstos nos artigos 11, § 1° e 34 - letra b ficam,
pelo !presente, con�ocad{)s todos os sócios quites do Avaí F. C., para a

IAssembléia Gerál Ordin{ll'la que se realizará dia 20 do corrente, sá�Jad0,
ás 15 horas, <1l,a sede social do clube, à Praça 15 de Novembro

A assembléia se reunirá, em primeira convocação, com um terço,
,no minimo,' dos sócios quites, e, em segunda convocação, meia hora após,
.com qualquer numero.

Florianópolis, 16 de ag&sto de 1949.
J. B. BONASSIS Presidente

t

Unidos do Cabo - Santanar
-

CiCero e Vaica; Cardoso, Murá
e Melo; Valmir, Biscoito, Jér
Bonito e Inísío.
Fernando Raulino - Jorge.

Bóde e Afonso; João, Maurã e

Cabra; Pacheco, Gustavo, Ha
miltou, Luiz e Biguá.
O quadro vencedor conquis

tou uma linda taça oferecida
pelo sr. AV. Santana.

Dando andamanto do Cam- II'muita disposição, estando apta
poonato da Divisão Extra de

.
a reaparecer no embate de a

Profissionais, àmanhã disputa-!manhã, ao lado de Jair e Qui-
I '

rão os quadros do Avai e do do.
Atlético a quarta rodada. I Q t trí 1 d 140 'B
O

.

t
. - uan o ao fICO ar o '

•

conjun o avaiano e apon-Cd" d d PI1'
t

." ssgun o no , .01 'a o a -

ado como franco ravoríto, mas t
t d tá 1 0'0

-

o
pa a v ncer deverá 'lutar bem' 1',),1", .u o es a D,ZU. ,,,,CI�l(
rlh e

'lt. 1J)/rUJ('lr €spera oue seus PUl)l,l'}g,
me 01' qUe nos U Imos com-

.

.'
.

.' : .-

'�.;J O "t d Ad lf' rraüzem uma boa exíbíc'ío,
Prlu.ussos. eam e o 1-' . _

'

,

.' uma oxbtcão que apague por
nho esteve no estádlo da F.C.D.,

I t
- . -

dei
ita d rrí de comp e o a ma rmpressao ei-

exerCl _no-se para a PO la
d ni ncontro com o-

amanha. Entre os craques ava- xa. a, e
.

íanos, foi notada a presença do :,�ula Ra�OS'oqUando foram na

médio Boos qua. se encontrava 1 Os por a .

contundido há várias semanas. Aguardem a pugna de a

O" Gigante louro" treinou com manhã entre Avai e Atlético"

Cíne-Díérío

ODEON - Às 7,30 horas.
NINHO DE _.v3UTRES ,

Com: Dennis MORGAN e Víveca
do LINDFORS.

No llrograma:
1) - Cinelandia 'Jornal - Nac.

Preços : - Cr$ 5,00 e 3,20
Irnprópi'io até 14 anos.

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

IM,PERIO _:,_ Às 7,30 horas:
MARCADA PELA ,�Al,UNIA

rShirley Temple.
,

DESAFIO
Tom Conway
............. lO •••••••••••

ROXY IM'PERIAL

Não espere que a doença vi Nal' VOLTA DOS VIGILANTES
site a sua casa. Defenda a SU CinecoIor
saude e a ,dos seus .filhos, to I Com: John HA.LL ,e Margaret
man�o MALTE�: Fn,o ou ge!a- LINDSAY
do, e u;'lla delí�la. .E o maIor O DELEGADO E O HERDEIRO

CURIOSIDADES ESPORT:rVA,S fornecedor de vl�am�as, e, po A GARRA DE FERRO
Numa secção de curiosida- isso, o melhor tortlhca�t�. A

Com: Charles QUIGHLEY
des esportivas do ultimo nu� venda em todas "as farmaclas e

mero de "Seleções". aparece a armazens.

seguinte hitoria, d'e uma c,ar- --------�-._--

reira não muito normal: CONTRATO

"Num prado da Inglater.ra, Precisa"se alugar uma casa, por

há alguns anos; um \ polioial contrato, de preferência nas ruas

montado ajudava a manter em
mais próximas do Mercado.

linha os cavalos de corrida. Ao Mais retirada só com grande

sinal�e partida, o cavalo do po- quintal ou chácar�.
, °

1, '. I d'
,

f nt dos d !
Carta para a CaIXa PoslaI n 185.

lCIa lsparou a re e e- . -
, '., S

mais. Por mais que tentasse lnJormaca? pessoal com o ) nr.

_ TI'aJano Regls.conte-lo, o cavalo nao

conse-I M d P bI' Ch '1 t ° 26
. -

t 1 t erca o 1.1 lCO, a e n. .

gUlu senao a rasa- o para o er"

ceiro' lugar. Na reta final, po" DR.
-

FRANCISCO CAMARA
rem, não obstante os desespe-I NETO
rados 'e!sforços do guarda, o ca- Advogado
valo avançou para o segundo Escritório: Rua Felipe Schimidt
lugar e cruzou .a meta a menos 21 (sobrado) (Alto da casa "O
de um peSCOç( do vencedor, Paraiso")
que era pilotado por Freddy Ar- Residencia: Rua Alvaro de

car'lcher, um dos maior�s joqueis valho, 36
da Ingllaterra".

. ' _ __!:_l Florianópolis .if

VENCEU O UNIDOS PELO ES- CORE DE 3 x 2.

/ n (']'Z - Às Q,30 e 7,30 horas.

Deverão comparecer va sede da UMA MULHER SEM IMPORTANClA
1üa..C. R., .(2a secção), afim de tra- Com: Mecha OR'l'IZ

tal' de seus interesses, as sras, No programa:

'I'arctlia Conceição Eloy de M-elo 1) - Noticias da Semana - Nac,

e Maria Lydia Tenório de Albu- 2) - Fox Aírplan News - Atua-

querque Nóbrega. Iídades.

Pr-eços: - Cr$ 5,00 'e 3,20.
Imprópr-io até 14 anos.

,

Domingo passado, no. grama
do do Ipíranga, em Saco dos Li

mões jogaram as equipes do U

nidos do Cabo e do Fernando
Raulino, vencendo o prímeíro
pela contagem de 3 a 2, tentos
marcados por Biscoito (2) e Val

mil', para o vencedor, e Bicudo
e Pé de Anta para o vencido.
As equipes jogaram assim

constttuídas:

16a. C: R.

"- Eseterísme
(Palestras e Confe1-ênJiaS)

AVISO
De ordem do sr. Presidente

'I'atíwa "Amor' e Luz", sediado nes

ta Capital, à Rua Conselheiro Ma

f'ra, n9 33, 2° andar, tenho o pra
zer de levar ao coríheoimento de

todos os interessados que, na se

gunda-feira próxima, DIA 22 DO

CORRENTE, será realizada mais

uma palestra espiritualista, a car

go do esforçado irmão Sr. Hélio

Moura, dissertando sôbre o tema -

"IMAGENS POSITIVAS E NEGA·
TIVAS".
A reunião terá inicio às 20 horas,

precisamente.
Florianópolis, 18-8�49.
Marília Gevaerd� 2° Secretária.

Sírnultaneame!nte
Às 4 e 7,30 horas

Sessõ-es Colosso
,

1) - Atualidades em Révista -

14.0 e 15° episódios.
Irrip. até 10 anos.

Preços: - Cr$ 4,20 e 3,20.
- -; •• % •••••• •••• • •••••••

Amanbã - RITZ e ODEON:
A DANÇA INACABADA

..
. -

Sábado - ODEON - Às 2 bora:;;,

VESPERAL EX'l'RAORDINARIA
Cllja renda I'·everterá ao Gre

mio Cultural Pc. Schradel', pari
auxilio do seu fundo pr6 excursões
cllllurais.

NINHO DE ABUTRES
Ctm1: Dennis MORGAN e Viveca..

LINDFOR>S.
Preços: - Cr$ 5,00 (unico)
Im]). até 14 anos.

..

.•••••••••_.. • • • .. •• • *

PASTA nEN'1'AL
ROBINSON

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



7

......-.:- -.-JP_._-.-.-_ - -. -...-.-_-.-. -_ -.-.-_-.- -.-. _ .

,�
�
""
.J

�
�

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

RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR ANTôNIO MODESTO
Atende, diàriamente, no Hospital de Caridade

Cirurgia geral _ Doenças d'e Senho
ras _ Proctologia
Eletri°eidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

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

de das 15 horas em diante
.Diretor da Maternidade e médico do

Dr. Alvaro de Car�alho
Doenças de Crianças

Consultorio: RUa Tenente
IH1velra, 29
Horârioo de censultas: 9 ás 11

lia.
Sábados: 14 ás 17 hs.

Dr. Milton Simone
Pereira

,.

I� Clinica Cirúrgica
Molestias de Senhoras

CIRURG·IA GERAL
Ilo. Serviços

o

dos Professores Bene

dicto Montenegro e Piragihe No

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

DR. LINS NEVES

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS _. CI-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, contr-oleoe tratamento

,Mpecializado da gravidês, Dístur
ltioa da -auolescência e da menopau

A� Pertubações menstruais, 11�1,\,
mações e tumores do aparelho geni-
tal feminino.' /

Operações do utero,. ovários, trem
iJU, apendice, hérnias, varizes, etc.
Cirurgia plástica do períneo (ru
turas)
ASSISTENCIA AO RARTO E OJ:"E-

RAÇõES OBSTETRICAS
Doenças glandulares, tíroide, ová

rios, hipopíse, etc.)
Vf:sturbios nervosos - Esterilidade
- Regimes. \
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
l.41S1
Besíd. R. 7 de Setembro

Crus e Souza - TeI. 846.
Edil.

1lR. POLYDORO ERNANI DE S.
THIAGO

Médico e parteuG
Hospital de Caridade de FIo- _

rtanópolís. Assistente da
Maternidade

Do

Doenças dos órgãos internos, es pe
cialmente do coração é vasos

Doenças da tiroide e demais glan
dulas internas

CIi�ea e cirurgia de senhora.

-IPartos
.

FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
.ORÁRIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 às 19 ho
ras.

CONSULTóRIO:
Rua Vitor .Meireles D. ti

Fone manual 1.702
. IRESIDENCIA:

Avenida TrompowsJd ft,
Fone manual 7611

Dr. Mário Wead.....
CIlllriea médica de adulto. e cri&JlÇa'
Oonsultório - R"va João Pinto, 16

Telef. M. 769
Consulta das 4 l. 6 boru

•aid�ncia: "�lille 8<1'TDidt L JL
:relef. II'

CIRURGIA GERAL -- ALTA CI·
RURGA - MOL�STIAS DE: S"_

NHORAS - PARTOS
Põrmado pela Faculdade de Medi·

íina ,da Universidade de SAo Paulõ,
onde foi assistente por vário. anOl do
Serviço Cirúrgico do PrDf.. Allpio EXPR�SO BRUSQUENSE

. Correia Neto
Cirurgia do estômágo e 'ria. ein:ula·
rei intestinos delgado e groSlO, tírai·

cÍet rins, próstata, be�a. utero,
OTários e trompas. Varicocele, hidra-

ceie, varizes e hernas,
•......o��H..�H........1IConsultas: Das 3 ás 5 horas, l f'1III '.

Felipe Schmidt, 21 (alto. da eag IParaíso), Telef. 1.598 DR
lI.elídéncía: Rua Esteve. Junior, 170; •

•

.

Telef. M. 764

Dr. Guerreiro da
Fonseca

Estado li·
.....

�·:····
..·······�

a conceituada : DatIlografa
16 horas i diplomada
14 horas :

16,30 'horas •
•
•
•

12,10 horas •

I
•
..........................

PASTA 'DENTAL
ROBINSON

Maitas felieidadetl pelo .aael••m:
to tle ilSeu filhinho J
Mas, não esqueça. que o mellaM

presente para o seu "PIMPOLHO"
é u!Da caderneta 110 CUDITQ
MUTUO PREDIAL.

Especialista
Médico _ Efetivo do Hospital de

.

; Caridade
OUVIDOS - NARIZ é GAR·

GANTA
Tratamentc ,e Operações

Residência: Felipe Schmidt, 99
Telefone: 1.560

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

DR. NEWTON d'AVILA ,

Residência: Rua Vidal Ramos n.

65 - Telefone 1.422.

Eis alguns novos cáractensüeas: \ "�I

I
CUnica Médica e Cirúrgica 401

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas
.

de Adultos e

Crianças'
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral. -

Doenças de Senhoras - Partos _
Vias Urinártas - Rins - Coração
- Pulmões ...:. Estomago - Figado
'Tratamento da Tuberculose

Raios X ...- Eletroeardíegrafía
Praça Pereira e Oliveira (atriz. do
Tribunal) Rua Santos Dumont, n, 8.
Consultas das 9 ás 12 e das li is fi

�_ Fone 841. FLORIAN([)POLIS

Dr. Roldão Com."

Dr. r••lo Foatn
Clíníeo e operador

c.:mlultório: Rua Vitor Meirelu,
Telefone: 1.405

Consulta. da. 10 ás 12 e da. 14 ...

IS hra, Residência: Rua Blum_,
22. - Telefone: 1.62ll

• AU1!nto o,!!plo e mac�o como uma polÚQna
<,

.. Ventilação graduóvel na c.onfortável' cabine

• VisibiliG!ode fácll e correta de todos Ot' IQd�,
• Direçõo de novo tipo que torna STUDE&AKER

o caminhão moi" fácil de dirigir do mundo

• Fácil acesso. (I todol OI �n5tr"mentol·.

portel vitais do motor

. .. '"

recoso ,

Cada guia é vendido acom»anbado de um mapa ro.doviário
Paraná e Santa Oatarína,

Redação : Rua Prudente de Moraea; n. 626. - Curitiba.

d<

COMPRADORES �ARA CASAS ..

TERRENOS
O Escrit6rio Imobiliário A. L. Alve.J�

sempre tem compradores para CIlSlLl •
terrenos.
Rua Deodoro 38·

Dr. M. S. eanlcull
Clinica elr.c1u8ívamente de enancu

lI.u. Saldanha MarinhD, II!
TelefDne_ Mo 733

DR. A. SANTAELA
(Pormado pela Faculdade Nacio·
nal de Medl.cina da Unlvers\dade

do BrasU)
.

Védico por concurso da Assistên·
ela 8 Psicopatas do Distrito

Federal
h-Interno dr Hospital Pstquié.
trtco e ManIcômio Judicié.rlo

da CapItal Federal
Ex-interno da. Santa Casa de MI
seric6rdla do Rio de Janeiro
CL:tNICA M1:DIOA - DOENÇAS

NERVOSAS
consultnrto: Edlf.íclo Amélia

lfeto - Bala 3.
Residência: Rua Alvaro de oar

ralbo, 70.
Das 15 t.s 18 horas

Telefone:
Oonsult6rlo - 1.208 .

Residência 1.305.

• NovCI armasóo do chaui.. paro resittê"cio
. máxima,Se não pode o escolher boas

estradas, escolha um cami

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

. /;r
'. �.o,.Ij �

I. "A··-. t..'rMI�,
-,

Fabrloante e distribuidore. doe afainada. eon- I·'11 '11 f.cçõ.. -DISTINTA· • RIVET. Po••ue um gl'an.
d••ortim.nto d. oGsomiral. ri.cadoll,' briralt

I
'\ bona • bonito•• algodi:e., mor4na (9 oviam.:ntoll.

pCi!l'a alfaiato., que 1 ecebe diretomenh dae

Imelhore. fdbl'icalli. li Coa0 "A CAPITAL- Glharoo C\ .c;;i;�,rrgao l10lll &:nritlt Ccm.l'ol••tlJ. de intel/leu' na t�!"itido d� Ih. fazerem 'JOU" .

'li'!ldtc! antell1 õ••f.tua!!'.m tlua. oompl'olll: MATRJZ $W-; r'l(l)j'lan6poU•• -l FILIAIS em EH'!l\n"fll\o\' • Lnielll'l

..........................__ � _ �=-ma __ ---__am'*�=§==BaMMBmlmwR��cM..Deaalw�•••m.am_-_

_AU'fO COMERCIq LTDA
JOÃO PINTO, 36 - C. P. 439

TELEGRAMAS: AUTOCOMÊR'L'TO
FLORIANóPOLIS

\

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

el excessão de sábado Oferece seus serviços.
Cartas a Maria Inês

_ 2R., 4a• e 6R• feiras
Nova-Trento

E. A. �çÃO ANITAPOLIS - SR. e 6R• feiras , Ferreira.

Caixa Postal 55.

A. DAMASCENO 'DA SILVA
ADVOGADO

. . .. . .. '" .... . ...· ...

AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS

Praça 15 de Novembro, 22 _ 2° ando

(Edifício' Pérola)

Fones:. 1.324 e 1.388

Florianópol�s - Santa Catarina
o.

Guia Paranádo
. Publica relação dos (}omereiante. e industriais com seus enue-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.. Beauoille, AV. P.r) - O principe
Ali-Khàn coniirmoú que sue espo

sa, a ex-estrela de cinema Rita Hau-
-uiorth, espera um bebê.

Florlan6polll, 20 ele Agosto de '949

Churchill . não
desiste

o Dia do Soldado
Das Escolas/'

As Inspetorias Escolares desta

capital, autdfhadas pelo Departa
mento de Educação, em referência
ao "DIA DO SOLDADO", a ser co

memorado a 25 do corrente mês,
enviaram aos estabelecimentos de

ensino desta capital, o seguinte
ofícío-circu lar:
Senhor Diretor:
Cumpre-nos, na qualidade de

Inspetor Escolar desta Circunscri

ção, cientificar-vos de oae, em »is
ta das suaestões apresentadas pelo
digno Comando da Guorniçõo Fede

ral, neste Estado, pm'a as homena

gens a Sel'€'.'l\ prestadas a. 25 do
corrente - Dia' do Soldado - O

Departomento de Educação do Es

tado, dando plena aprovação às
mesmas; vos solicita a máxiJ:'I1Jl co
operoção; aulo)izando-vos a come

morardes Cl referida data cívica,
na eorifo'l'1nidade do sequirüe pro
grama:

-I - Preleções llOS estabeleci-
meutos de ensino, sõbre o gl'lwde
'Vulto de nossa Histâria.: o b�avo
soldado - Caxias;
j - Liçeira bioçraiia elos bravos

vultos do nosso gloriOSO Exército,
representados nos monulY'/,entos
eeietentes nesta capital;
3 - Visitas de comissões ele aluo

nos aos referidos monumentos, on
de depositarão flores, podendo ser

oheflecidtl. a seguinte ordem: .

(J) CeI, Fernando Machado
G'I'II pos Escolares Arquiâiocesano
São José e Dias Velho;
b) Heróis da'Guerra do Para

Ilttai - GI'ttpO Escolar Lauro Mui-
ler e Escola Lndustrial; _

r) Anita Gariboldi - Gnlpo Es
colar Siloeira ..de Souza e Abrigo de
Menol'es;
d) Gal. Bulcão Viana - Escola

N01'm(!l Coração de, Jesus e cou
gio Catarinense;
e) Caxias (14 B. C.) - Grupo EI/

colar José Boiieuai e Escola Nor

mal Haroldo Callado;
f) Almirante T'amandoré (5°

Distrito Naval) - Instituto de

Educação.
Certos de que cut:n.pl'ireis pairiâ

ticemente as recomendações su

pra., reituamo-vos os nossos pro
testos de mui estima e distintissi
ma consideração.
Amél'ico Yespucio Prates
Manoel Coelho."

Mandado de
segurança "

Rio, 19 (V. A.) - o mandado de

segu:l'aIzça impetrado pe:lo ex-bisp6
de Mattl'((, d. Carlos Duarte, para
a l'ealizQCr'ío· de atos religiosos e

procissões da Igreja Cat6lica Bra
sileira, que foram p1'oibidos pelo
titular- da pasla da Justiça, chegou
ha dias ao Sttpl'emo Tribunal Fede
ral, em vista de ter o Tribunal Fe.
del'al de Recursos declinado da sua

competência, P01; seI':;; anlO1'idade
coatora Q presidente da R_epublica_
O ministro Lafaiet.e de Andmda,
l'e-lalol' do feito, pedill f.l a1tdiência
do pl'ocul'rklol' geral da Republica,
q1te leinbl'ou fossem pedidas

infor_,t:'r!..açáes àqttéla autoridade. n rela-
1'01', ainda esta semana, tomm'á
esta pl'ovidência.

Estrada de Ferro Santa Catarina

R�::���������l
\ "_WI."�."".'''_",._''_-'''''_.'''-Jl\J'''''''J'' _._._- .-• ..,....,. �.._-_-_-_-'J"_-_-""'-:': _-..- ..- - • .:
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- CRtTICA IMPROCEDENTE -

III
,

Atingimos, hoje, o terceiro- e último artigo desta trin
dade. Quando não outro intuito 'lográssemos, compensar
nos-ia a íntima certeza de que fizemos um pouco de luz a

cegos olhos de críticos levianos, além de .ímpenítentes.
,

/ Vezo antigo, neste país, o da crítica desarrazoada. O
bate-boca virou ínstituícão de âmbito. nacional, Irascível,
às vezes - aliás essa modalidade é chatíssíma - outras,
chistoso; mas, sob qualquer forma, destituido de medita
ção e sobriedade. Ao critico de tal jaez não sobra tempo.
pra nada mais, senão para cultuar a maledicência, dene
grecendo reputações.

Ora, a Estrada de Ferro Santa Catarina - e isto é
óbvio - não se livrou à língua que fere, nem a tenta o es

tulto privilégio. Criticam-na, e a seu diretor, com o vazio
da demagogia, tão a sabor dos menos refletidos que se não
abalanceiam a exame mais acurado (do complexo proble
ma ferroviário em tôda a extensão, ou por ignorância, ou
- o que é mais chocante - por má fé.

Medindo a irresponsabilidade da .crítica fácil, o dr,
Avila Filho, ao assumir a díreçãp da Estr�da; fez o.uvido�
,nwucos àqueles que se propunham a desanimá-lo, como se

à inquebrantável vontade de querer, mossa fizesse o. diz
que-diz-que dos comumente sem vontade, e arregaçou as

mangas no estafante trabalho de recomposição de um to
do fragmentado. Abstendo-se de paliativos que, ao invés
de cura, mal pior provocam, o douto. engenheiro decidiu,
com a convicção do especialista que diagnostica lendo. o

Raios X, atacar dois pontos vitais à Estrada; reapare
lhamento e prolongamentos. Um, e outros, vimos em arti
go anterior, vão adiantados. Quando terminados a Estra
da resolverá seus problemas econômicos e dará lucros
compensadores ao ,Estado. O deficit se origina do aumento
crescente do custo do. material, da melhor remuneração
do pessoal que, em 1947, aumentou de 180% sôbre a de
1940 e ide 60% sôbre a de 1945, contrastando. com o. au
mente irrisório das tarifas, do decréscimo. da exportação
de madeiras que perfaz 70% de sua receita, e, nos anos de
1944 a 1946, mais se acentuou o desajustamento por falta
de aparelhamento e dificuldades nas reparações do mate
rial rodante e de trdção, em consequência da última guer
ra que paralisou a .importação de materiais pesado.s. Que
fazer?! A paralisação, afetou todo o conjunto de estradas
de ferro do país, advindo disso males comuns a tôdas elas,
que continuam.

Em se manuseando o volume "Estatística das Estra
das de Ferro do Brasil", se verificará que, até(1945, o. mo

vimento da Estrada de Ferro Santa Catarina proporcío-
nava saldo, de 1946 em diante, deficit, atingindo .

Cr$ 5J3.384,oo. e m1947; As causas, nós já as ventilamos.
Repisamos até. A solução há-de vir, naturalmente, com a

maior extensão. ferroviária aparelhada, para que, à ma

neira de ,Rio. do Sul - cria da Estrada é o que é - outras
povoações exsurjam à margem de seu leito 'conduzindo
irmãos brasileiros à felicidade de uma vida progressista.
Não se lhe negue, no entanto, propositadamente, nesta
hora, sua parcela de cooperaçãQ à prosperidade das clas
ses conservado.ras e às rendas públicas. Exemplo. disso?!
Pronto! aí vai um de aparente insiglÚficância para co.rro

bo.rar nossa asserção: ao viajante perttuiridor - dificil não
o. ser - não deve ter passado. despercebido" lá por :Blume
nau, o interêsse do. lojista da rua J5 de Novembro pela
chegada àquela cidade do. trem das 9, saido às 6 horas de
Rio. do. Sul, invariàvelmente lotado de polpudos freguezes
que todos os dias atulh_am suas registradoras. Se, como. soe
acontecer, um' imprevisto fechar de portas em Blumenau,
co.memo.rativo de acontecimento local, não eco.a em Rio do
Sul, o sagaz lojista durante aquele dia, principalmente
no período da manhã, �ntreabre a po.rta do. estabeleci
mento - também po.de co.nvocar o.s empregados à arru

mação. de vitrinas para despistar - à espera do.s riosulen
ses que, aproveitando a condução. da Estrada, descem à
co.mpra em Blumenau, uma vez mais.

Prospera o co.merciante e a arrecadação' das co.leto
rias ascende, graças, indiretamente, à contribuição uti
líssima da Estrada de Feno. Santa Catarina. É verdade tão
silencio.sa quão esquecida .. ,

*

* *

Os comunistas estavam organizandu:
um exércilo popular revolucionário,:

RIO, 19 (y. A.) - A policia federal informa que se apoderou de'

numerosos e sensacionais documentos, que comprovam a nova a-ti

culacão revolucionária -dos comunistas em todo o Brasil.

Á policia carioca surp reendeu em flagrante uma reunião dos meuo

bros do chamado tribunal' pleno comu,nista num dos suburbios nesta

capital, o qual elaborava os regulamentos para a formação do "Exér

cito Popular Revolucihnário do Brasil", com ·filiais em todos os Estados'

e territórios -do país. , ,

.
Foi apreendido também inacabado um manifesto dos comunistas,

contendo instruções sobre o movimento armado a ser deflagrado em to·

do o Brasil, ao mesmo tempo.

Oswaldoca amigo.

Bom dia.
De começo, meu g-rande e eretuoso ahraçn por pilhar-te

com o fíg-ado em helas condições' de funcionamento. Esperava"
havia anos, pela restauração de�sa 'nobre víscera para umas

valavras de cordial franqueza e fraterna amizade. A permanente
ebulição biliosa em que te queimavas, frustrava-me sempre o

gesto afeLivo. Hás-de compreender, agora, quando confessas.

tuas passadas hepatargias, porque eu repelia que er-as uma.

criatura de maus bofes.
, "Já que te restabeleces, toda prudência será [lOUCO no pe-

ríodo delicado da convalescença. No teu caso, mais uma recaí

da serra fatal para tua vida po l itico-Iiterár ia. Entre a severida

de de um regime dietético ,ê os riscos de uma enceíajohepa
togustrite, não há escolher. Por sôbre i5S0, nessas emergências,
a dieta castiga menos que o ostracismo ou o impenchmetü: re-

.

pouso de pés, ele harr'iga e cle cabeça, eis Ludo. Nadá ele anda

rilhismos partidários, daqui para ali. Passeios matinais pelo
jardim, a exalar o suave perfume das rosas, a frag-rância rubra

das açucenas, ta candura evangélica dos lírios, o cheiro í'uné

reo dos goivos e o odôr indeciso dos mal-me-queres; mesa leve

e nugal, em que o abuso de miúdos de galinha coi-responda
cem por cento à abstinência de feijoadas, mocotós e mexilhões,
com ou sem pickles e quejandos- envinagrados; c, sobretudo,
nada de parlas ruentaís. Recomendasse eu a um leigo, por .cer
to não esqueceria o veto f'orrnal à leitura e à escuta ele notí

ciártos políticos, exLremamenLe .perigosos para éssc mal nesta

estação do uno, Ainda há poucos dias, um pobre nomem, já ,es

capo às garras de uma udenite aguda, ao ouvir o senador Ar

tur Santos declarai' que o sr. Nerêu Ramos t eni todas as qua

lidades pora a Presidência da. República - deu de chorar, de

tremer, de espurnar c acabou palpite de bicho, Já nas 'I'res

Pontes. Pelo exposto, se me abalanço a terapêuticas, atinarás
, que não no faço por obra cio chartatunismo imanente em to

-dos nós! Não! �endo eu teu tom. e sendo tú meu autor predile
to e meu orador favorito, em def'endendo-ãe, dorendo-me. E

exulto com a saúde do teu figado, na esperança de que, de

agora por frente, também a' tua memória e a' tua inteligência
'Passem a funcionar Iigadalmente. Se conseguires um acordo

interpartidário entre essas tuas faculdades, ganhas em glórias
o qu,e eu lucro em facilielades no exercício do espinhoso encar

go de teu comentarista ele letras e tretas.

Para os míseros ombros dos críticos literários B políticos,.
os escrilores e homens públicos costumam sacudir o pêso elos

'PJ'ó;prios insucessos. E que uns e outros fazem confusão tre-'

menda ,enLre as funções elo analista e as do empresário. O dever

deste é gabar a mercadoria, ,boa ou má, para impingí-la ao'

albeio aceite, em quaisquer conclições. Já aquele ol)edBCe :a "

principias éticos e estéLicos. \.

PoHticamente falando, o empresário apoia ..
incondicional

mente o empresado e s,e opõe sistemáLieamente aos que lhe

não lêm a cârtilha, enquanto que o crítico se atem. à verdade'
e à virtude, segurando"a f,esmo ad �[�zguem, como ·?S esP'�
nhóis ela Catalunha . .se, como teu crItIco, passo a empresa-'

rio, perco-me e Perdes-te. Se eleves ser me'nt-icnloso em teus tra-'

balhos, cumpre-me ser marcianamente imparcial em minhas
oríticas. Que o tenho sido, tú o provas,. citando explendidOg ar

tigos meus e oonfessando a honra ,que sentes em ser por mim

analizado. Sabes que o melhor amigo não é aquele que lison

jeia ,s,rympre, O -rodapé do dia 16, por exemplo, é absolu�amen
te imprestável, em certos pontos, para quem 'deseje fazer o

teu cartaz. A minha crítica não lhe é, ao rodapé, nada lison

jeira, As restrições começam, por sinal, nessa última palavra,
que repetes grafada com g! A um Heródoto da Coloninha e

adjacências, como tú, fica mal ignorar a origem omãntica da

,palavra, descida dos losang.os dos brazões medievais, borda
dos de louvores, a our·o ,e púrpur,a.

,Não d,evo afadigar·te com longas cartas, que cartas, afi

nal, são letras, como diria o Leopoldo, de bordo do "Cm'los

Hoepcke", Livre-me Deus que êsse teu figado caia em pr·e

guiça outra vez, depois de longo e tenebroSo inverno.

Até amanhã.

Nada o.bstante o. crítico. continuará sua malsinada ro

tina, num crescendo negativismo, co.m fl'ases ocas à ponta
da afiada língua para pulverizar no.sso. despretensioso co

mentário.. À fôrça disso existe aquilo.. O critico é o aqui-
lo. . . HERNANI PôRTO
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