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da
Enviado pelo Gooêrno do Esta'do

de arrendamento da E. F. Santa

deputadu Ilmar Corrêa o projeto
A sessão de ontem q ue foi pre- lei'

sidida pelo SI'. 'Saulo Ramos, com

pareceram 30 srs. deputados.
Aprovada a 'ata, foi lida a ma

teria de experiente, sendo de maio
01' importância a remessa, pelo
Govêrno do Estado, do contrato
de arrendaeiento da Estrada de.

ferr� Santa Catarina, com a União
Federal, já autorízado

:

pelo Con
grosso Nacional.
Não houve oradores e nem ma-
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Dr•. RQmeu" .

.

"'Moreirá
Via aérea, reçressoü ontem. do

Ri.o de Janeiro o Dr. Romeu MOl'ei
ra, DD. Procurador Fiscal do Esta
do, qu naquela cidade participoú
da representação catarinense ao

Congresso de Assmüos
.

Couiabes,
«(li rCfllizag,o sob. os auspícios do
Ministério da Fazenda.

-

S. S. que naquele conciace tão
bem smtbe des�:'n.penha1'·se da pai"
te que lhe foi designada pela che

fia, (la nossa delegação, apresenian
do apl'eciadissirna tese, tem, sido
'muito cnmprimentado pela sua

atuação.
Aos muitos abraços de [elicü«: '

ções de bôas »inâas que tem rece

pido elas inumeras pe,��oas que
compõem seu »cstissims» circulo
de relações, [untamos também: os

nossos.

Café para as tropas
americanas Da
Alemanha

RIO, 23 (A.N.) - Nada menos de
70 mil sacas de café estão arruma

ilas nos porões do navio cargueiro
norte-americano "Morrnacwre", que
ainda hoje deixará o porto desta

capital com deslino á Alemanha,
O produto, que foi .íJ_dqllerido em

diversas firmas exportador-as Lra

siJ.eitas, num tot al de 4 mil e :?Uo

toneladas, será consumido pr-las
tropas norte-americanas de ocupa

ção da Alemanha.

4.096«,000 desempre
gados DOS EI. UU.

WASHf\!GTO:.i, .23 (U. P.)
Informou-se, hoje, que o numero

de pessoas desempregadas nos Es
tados Unidos, em julho último, era

de 4 milhões e 96 mil. E,;:sa é a

mais alta cifra de elesel1lpreg'ados
.que se' reg-istra na históei'a do pais
nos últimos .sete a110S e meio. Afir
ma-se que o total de desempl'egu
dos no pais é alto porque atual
,mente exi,sLe maior numero de pes
soas disponiveis 1)ara o trabalho.

o MOMENTO
«Díárío Papular»•

Será lançado na Capital
F e d e r a 1, em setembro
próximo, com circulação
simultânea em todos os

Estados, o: "Diário Popu
lar", a serviço do P. T. B.,
e à causa do social traba
lhismo.
Esta notícia nos chega

ao conhecimento por carta
enviada do Rio para o sr..

deputado Saulo Ramos, re
presentante tdo P. T. B. à
Assembléia Legislativa.
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'!-!!Oé;.�YSP rNIlitlirJ,após inscrever-se o -sr'. sva c o ta':'

ln-al, da U . .o. N" que. abor-dará as

sunto referente ao pro.ir-to-de-Ieí,
em transito na Assembléia, sÔbre o

reajustamento e aumento de "en.ci-,
menta do runcíonajísmo público es

tadual, civil e mili! ar.

6á e • •

- PROJETO DE AUMENTO- '

Na reunião de ontem da Cernis-
sãs ele Finanças, entre os vários.'
projetos de lei, o do Executivo
concederido reajustamento e au

mento de vencimentos ao funcio
nalismo civil e milltar, bem co

mo aos 'inativos e pensionistas, foi
distribuido ao Dep, Ilmar Corrêa.
do P. S. D., para relatar, dentro em

8 "dias, prazo que estípulado
:

J.lC
lo Regimente Interno.

Após o processo em cansa será:
ainda entregue, com "vistos" a um

representante de cada partido, ,si
o desejarem, com o 'prazo, cada

um, de 48 horas, devendo, em bre

ve, ser submetido a apreciação do

plenário.

CURIA METROPOLITANA
Repique de sinos

Atendendo ao apelo da Comissão Especial de Homenagens Nacio
nais ao Duque de Caxias, de que é Presidente o ilustre catarínense o

sr. Dr. Nercu Raàl10S, a Curia ha por bem determinar que hoje ao meio

dia, sejam repicados os sinos de tod'as as igrejas, em' homenagem ao

grande Soldado brasileiro e Patrono do Exercito Nacional, Duque de

Caxias, pela transladação dos despojos daquele imortal Estadista Sol

dado, do Cemiterio de Catumbí para a I igreja Cruz do� Mi litares, a

realizar-se, hoje, -na capital da Republica.
Plorianópolis, 24 de Agôsto de 1949

(A) Jilons. Frederico Hobold
Vigario Geral do Arcebispado.

o (,Pravda) anuncia o propo
sito do kremlin:

os comunistas iuoasuuco« mata;n Tito ou a própria Russia
,

se encarrega do «serviço» .

.\lOSCOC, :2::3 (U. ;p,) � O org-ão viJ;h e Djilas grite, e salte em ReI·

d·,) Partido Comunista, "Prax da", grado ; não imporiam os métodos

publicou um despacho; asseguran- satanicos que empregam. Eles, as

do que a "camar-ilha de Tito", na sim como Kochi, tarde ou cedo se

Iugnslavia, sofrerá a mesma sorte I'ão justiçados e pagarão com as
dos "traidores" albaneses, que Io- suas cabeças os crimes que come

ram executados recentemente. O teram contra a causa do socialismo
e do proletar-iado internacional" -
diz o "Pi'avda".

.

Por outro lado.:« tensão na si

tuação russo-iugoslava tem provo
cada intensa atividade diplomatica.
O embaixador brital1ico, sr. David

Kelly, visitou o. embaixador nOl'te

americano, almirante Alan Kirk, e

acredila-se que fal.aram sobre o dis
puta que s'e avroxima do ápice, de
pois que a Russ.ia ameaçou adotar.

o vespertino da oposição local publica, com fre
quência, os comentários que lhe envia do Rio um cor

respondente. São, invariavelmente, referências em

grôsso à politica nacional e insistem, com obstinado
rancor pessoal, nos ataques ao sr. Nerêu Ramos.'

NS,o haveria nisso coisa de .extraordínárío se
também do Rio, onde reside, o sr. Adolfo Konder 'nã�
assumisse as responsabilidades do jornal que, aquí, di
vulga aquelas assanhadas e ásperas alusões à indivi
dualidade, do eminente Vice-Presidente da República
e Presidente do P. S. D. O caso, porém, é que, proce
dendo da Capital da República as apaixonadas corres
pondências de resto firmadas por Isaac Volchan (evi
dentemente ainda um pseudonimo ... ), não será fóra
de propósito a suposição de que não sejam estranhas
ao proprietário do órgão oposicísnísta de Santa Cata
rina.

Ainda ontem, uma daquelas colaborações se refe
ria ao acôrdo de Minas. Não o fazia, porém, com o fim
de celebrá-lo como um acontecimento auspicioso, de
que se possam tirar ilações otimistas à cêrca do movi
mento de pacificação nacional visado pelos três che
fes d� partido que buscam a fórmula comum para a

solução do problema da sucessão presidencial; a inten
ção do comentarista se denunciou ao insinuar que o sr.
Nerêu Ramos estaria sendo vítima de insídia, den
tro do próprio partido que, tendo-o como Chefe, lhe
delegou os mais dilatados poderes para ir ao encontro,
das aspirações das demais correntes democráticas, no
sentido de um entendimento em tôrno do problema da
sucessão presídeneíal.

Ressalta, portanto, daí, ou a deshonestidade es

túpida do correspondente, que, sabendo ligado ao

.. propósito de um acôrdo interpartidário o SI'':' Adolfo
Konder, hostílíza, sob a responsabilida� d�qut;le. o

representante e presidente do P. S. D. lia. comissão
dos três, - ou, porventura, a surpreendente doblez
do chefe udenista catarinense, cujas idéias, a respeito
de acôrdos interpartidários, já nos são suficientemen
te conhecidas.

Sómente uma obtusidade à prova de tôda con
tundência das realidades conceberia. que o sr. Nerêu
Ramos, presente na comissão que processa as negocia
ções entre as correntes democráticas, não conta, para
isso, com o apôio do seu partido. Esquece-se o con
fusionista de qUê o P. S. D, ainda constitue maioria no

país ou parece olvidar que, tendo como finalidade pre
cípua e patriótica uma campanha em têrmos de verí
dica parada de civismo popular, não será o P. S. D. a
corrente a quebrar-se, vencida, renunciando à posição
que de direito e de fato lhe compete, como expressão
de fôrça predominante no t,ablado 'da política na-

cional.
'

Digam o que quiserem, o P. S. D. não falhará
ao sentido de sua função, no regime que já lhe per
mitiu, como incontestável poderio eleitoral que é, in
fluir nos destinos da República. O sr. Nerêu Ramos,
que sobranceiramente emergiu de tôdas as insidiosas
tentativas de alguns inimigos políticos, que lhe. nã<1
vêem co�' olhos amáveis a carreira luminosa par_a a

consagração fóra das fronteiras do seu pequeno Esta
do, não há-de falhar à própria consciência de um ho
mem público, - mas preservará, na sua dignidade
política, as glórias que conquistou por seus méritos
pessoais e para orgulho de sua terra.

artigo elo "Pravda" comenta o pro
cesso 'e execução do general alba
nês, Kochí e outros.

Estes acontecimentos não dão

lugar a duvidas ele, que a Russia
considera o marechal Tito seu ini

migo puhlico- n. 1, e que o seu no

me se junta [1 Leon Trotzl;:y, Adol
[o 'Hit',"r e generalis,si-mo Franco.
"Não importa que o bando na

ciona'.i,sta burgués de Tito, rranko·

Dos vez.,s mais violento' que DO' Equador
Verijica-se terr1vel terremoto na Columbia Britanica, pouco

depois da meía-noite de domingo ultimo,-Fugiu
a população em trajes menores.

Desconhece-se o numero de vitimas.
VANCOUVER, Columbia BritHuica O Professor L., Donieet 10t:aJizotl'

23 (DP) - Violentíssimo terremo· ,o terremoto a 2.880 milhas djstan�

to abalou o Columbia Brita!1ica,
I
te daqui, na direção de 30 gr::ms no�

I

pouco depois da meia noite ,prove· : roeste. O professor qualiflC'ou o t('r�

cando panico entre a população que Iremoto éomo "um dos mais vio!e'l

fugiu para as ruas em trajes meno- tos registrados nos ultimas aliDs".

res. Segundo os peritos esse<; cho- I Disse que o choque se verificou P(\U�'
que foi- dez vezes mais intenso de co .d'ep'ois das 23 horas de ontem e

que o terremoto que deva'3tou o Ique os instrumentos estavam em

Equado1'. Até agora, não ha i�for- continuo movimento havía mais de'

.mações sobre vitimas. ,6 horas.

Dois mais violentos

HARVARD, Massachusetts. 23

(UP) - O Serviço de Meteorologia
da Universidade de Havard anne-

Dr. Iilton Leite
da Costa

Para os amigos e admirado
res do nosso prezado conterrâ�
neo sr. dr. Milton Leite .la
Costa a data de hoje é as,�áz FraDI'3 tem' uma lorl'8 adec.tradagrata, pois consigna o' seu ani- Y'

.

Y " .

versário natalicio. dtOOO OOO d hFigura mal·cante da modf'r- e " ." e umens para se
na geração, o ilustre natalici-
ante, com honradez e invejável opôr à agressão, comunistacultura, exerce o cargo de Pro
curador Geral- do Estado, 011- MIAMI, 23 (U:P.) - O Congresso fôrça adestrada de um milhão de

de se tem. havido, com\) nos dos Veteranos da Guerra de todo hÜ'lflCns. qu� poderia ser "mohili

cargos an�eriotmente ocupa- -o .mundo, ,nesLa cielade, deu motivo zada amanha mesmo"; em caso de

dos, com dedicação e brilhan. a promlnciamentos e reve�ações de uma agressão comunista. Disse Le- dou que os seus sismografos rcgis- ve sorá definitivamente fundada a

tiSlllO, O que lhe tem graujea- Lransoedente importancia. Depois gay qu.,e a Franç-a "lutaria co.m Lo- taram ontem a noite um terrf'mnto Legião da Decência, sob os auspi

do 'o respeito e o acatamento do enérgico e incisivo discurso de ela a decisão" se fôsse alacada, 'por- dez vezes mais violentos do qne o cios do -ca.rd'eaI- arcebispo do Rio

dos seus conterrâneos. 'rrmnan, ouviu�se o gen. Clay com que "sabemQs que agOl'a o nüfso que abalou o Equador no dia fi de_, de Janeiro, dom Jaime ae Bunos

As homenagens que, hoje, tôda sua experiência de governaelor futuro correl'ia maior perigo do corrente" . Câmara. Pretenele o cardeal aI"ee-

lhe serão pre�tadas pelos mimaI" da .Alemanha durante 4 que em qualquer outra guerra ante-
. Segundo. um sismol;gista do ref�:-llbiSPO d�sta MpHal que a cada de'

amigos, colegas, auxiliares _ e anos.
I

1'io1'''. Legay terminou, advertindo ndo SerVIço, o fenomeno se vc-n- d.lssoluçao dos costumes e menos

admiradores, por )justas, nós I Por sua parte o comandanle Ro- quI' uma das amea\:as a 'que faz ficou num ponto entre 100 e 2en preso dos postulados cristã�s sPja

nos associamos, prazerosamen- gel' Leg-ay, aelido militar á ,embai- frente.a Europa ocidental ,é 1\s ati- milhas a largo do continente, nas eficientemente combatida pel[1 nO\'f\

te, desejando-lhe os melhores xada da França em \V,ashilig'Lon, vid,lides da quinta colun[1 comunis- vizinbanças da ilha de Vancouver. org-anisacão que tení como
. base

votos de felicidades. declarou que a França tom uma ta. no Pacifico· i colt�gio;; e associações.

Será fundada a Le·
gião da Decência

RIO,
'

(ARGUS). Dentre. em bre-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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para Eczematide Infantil
.

t'omada não gordurosa, antíssé
tica, que combate as coceiras e

erupções-da pele. Não mancha a

roupa e não requer ataduras.
""

Se ,V_ não encontrar BELZEMA
em seu forriecedor mais próximo,
queira escrever para a Caixa
Postal 687, Rio.
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112 anos deidade aprendi'
diz Pedro' de Oliveira

\

Casa Recem.
construíde ,.

DE S o c U PA DA
RUA FELIPE JliEVES
ixID metros, toda de, �

material.
TRATAR, N�STA REDAÇÃ�

,

,. . . . .. . ..IUo Em entrevista concedlda .bem llc-r, vp-se 11m cartaz ';-:\esta ca-

à "üazeLa de Nol ícias" do Distri- sa não há analtanetos".
'

to Federa),' pelo Professor Louren- "O prefeito, de Bragança.: S. Pau-

ço Filho, Diretor, do Departamento lo, desistiu de seus vencimentos, -

Nacional lle' ]�dLlca�lüo sôbre o mo-
.

a fim de que, ôles, sejam mantidas

vímenio de recuperação dos }uar- classes de adultos. Nesse mesmo

ginais analfabetos, foram feitas, in- Estado, houve um caso: singular:
teressantes revelações, que mere- patróa e empregada alrabetizando
cem trausorítas, pe�o que represen- se na mesma. classe.

Iam dcdenodado esíúrço, .ahenega- Para edital' livros' de distribui-

ção _e heroismo. ção gratuita a ad ultos recem-alfa-

"�Campanha alf'ahetizou o aluno, netizados, a senhora paulista Maria
mais velho do mundo, Pedro de 0Ii- Ana do ,falp Macedo fundou. uma

"eira, com 112 anos de idade e sociedade.
também conta, entre o seu pro í'es- A fôrça de vontade .de dois já
sorado volunl ária, com o mestre vens goianos levou-os a percorr-e

mais jovem do mundo, Pedro Neto rem uma J.r\gua, cada noite, duran
Rodrigues Chaves, 'com 9 anos de te o ano de 19.47, para assistirem
idade. às aujas ele uma escola distante.
Há voluntáiios como o sr. Ante- Em Santa Catarina; o ind ustrí al

1101' Edmundo S\umpi, ele 8. Paulo, J. Bertuzzo paga-urna hora a mais

que, no Jundo de seu quintal, COl�s- ele lrabàlho aos seus empregados,
tr íu um barracão, para abrigar uma que frequentam escolas.'

'

class'e de adultos anaHabelos. l\io Espírilo Santo, a pl'ofeSSÔl'fl
D e'\'linas é a Sra. Jandira Peaelo Zilma Coelho, desde que se iniciou

a camp'anha, vem se revelando uma

f'l1tllsiasta após tola, tendo conse

gu\do manter em Cachoeira de Há-

Pardo, S. pemirim, _23 elas,ses em 1948 �,
- Lquina Paulo, rm tilda casa onde todos sa- nêste ano, 25 classes.

Sociedade de !\orteios e &eguros contra acidentes

,
dendo mais outros be�eficios de carater assistencial.

Representante em Florianópolis:
----------------------� PEDRO NUNES

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante men'llalidade de

Inicial de Cr$ lu,oo apenas.

Participaçl.o DOS lauoa

Bruaque -

Auto-VlaçAo
'_ 5 ho.ras_
Rápido Sul-Brasileira

13 horas.
Rápido Sul-Brasileira - Curftlb& -

6 horas.
- • horas.

Áuto-Vlação Catarfnense - J'olnY1le, •

- 6 horas_
Áuto-Vlaçlo ClJtarl.nelliN - Tub&.t1I(;

- 6 horas.
EXDr�sso 840 Or1lJto,,1.o - La.-una _

7 horas.
ExpreSllO BrIlsquenH - BrtuIQu. -

14 horas.
Auu:-VlaçAo l'taJaf - ltaJa! - 11 )I"

ra8.•.
Expre&l!iO BrullQUeDft - Nan TrCIIIltQ

- 9,!O horllll.
Expresso Glória - Lacuna - • li)

e 7 1/2 horu.
DOMINGO

Rápido Sul-Brasileira - Curitiba -

6 horas_

Jolnvile

Dr. (LAANO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime II cível

Constituição no S�cleclad.1I
NATURALIZAÇÕES
Titulas Oeglarat61'ioll

Elcrit6rio • R••idln,cia
Rua Tb-adent•• 47 .

�ONE •• 1468

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

FRAQUEZAS EM GERAL

ler»,

,
'

Ã grande «Campanha» .
e seu aspecto pitoresco, na palavra

, ...
. do profess_or .Lourenço. Filho

dos Santos, que aclqLliriu um ter

reno, a prestações, para construir
uma escola de aclnltos.
Em SLa. Cruz do Rio

Se o· resfriado
,_ a sua doença
INSTANTlNA

(
,

�XPRESSO " BRUSQUENSE
D E

VECCHI '& CIA� LTA_
Unha Blumenau à Fiorianópolís

Via Brusque
e Vice· Versa

._----0.-

! ESCRITóRIO 'IMOilILIARIO A. Lo

lota I ALVES
-

EDcarrega-se,' mediante cOmissl!o, Gil"

I compra e venda de imóveis.
Rua Oeodoro 35. 'r' '-1'':1''

J...�. J ,l-...r

HORARIQ
Partidas de Biumsnau: Segundas ás "1- Sàboldos às 1ft horas CJ

Partidas de Florianópolis: Segundas às 1-Sext�s às li horas.
Aos Sábados, ás "I li 16 horas.

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

AGÉNCIA EM BLUMENAU
Rua 15 de Novembro. -- (Hotel São José) -- Fone 1283

\ Aceifam-se eoc-omendas
./

II LPIT
pessoais, �once'

Cr' 20,00 a.lêm d..

I
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1�:.'::"' ,?!l. !.� I. l1la�ànS�!�ra ��!stbe!l�u�' ViV� CO��!Ol��!!O' ���L1 �:�l)lPe
, �l.j_J � o aspecto ê a orientação de sua vida".

"Ã partida das naves para 'tuna nova expedição no oceano, Anita

ANIVERSARIOS: se encontra a bordo, O mar-ido desaparece do ambiente mais i'ÍnedH110,
Des. Guedes Pinto internado enfêrmo no hospital ou agregado ás tropas revo luci onár ias,

.

Transcorre, nesta data, o e não aparece mais".

raníversárío natalicio do exmo. Lindolfo Color, si bem que ao registar grande parte dos episódios
.sr. desembargador Guedes Pin- da vida de Anita, o fizesse apoiado em 'fundamentoS! solidos como as

to, juiz aposentado do nosso "Memórias", de José Garibaldi, não deixara, entretanto, de compilar
Tribunal de Justiça. Ao íntegro historiadores que se basearam em informações pouco fidedignas, e

.magtstrado as nossas felicita- agora contraditadas .

. ções. Relatou-nos, por. exemplo, que a casa onde Gariba1di se encontra- Em mem' o' ri-a de Joaqu·lm Na'buco.

Dr. Antônio G..Almeida ra pela vez primeira, com a futura "companheira na alegre e tr isle
'

Ocorre, hoje, o aníversárío sorte", não era a da r.esidência desta, e sim de famiJia conhecida dc
DISCURSO DO SENHOR DEPUTADO SAULO RAMOS�natalício do nosso distinto con- Anita; - quando tal aoontecêra, já Manoel Duarte Aguiar, "por ser

em nome do Partido Trabalhista Brasileiro, na Assembléia Le.terrâneo sr. dr. Antônio G, AI- legalista, havia, ingressado nas tropas do Coronel Vilas Boas, fugindo gislativa do Estado de Santa Catarina, em 19....49.meida, suo-diretor da Peníten- com estas para o Morro dos Cavalos", '

"

Sr. Presidente e nobres Srs. Deputados, .1lJaquim Nabuco..cíáfia do Estado e provecto I Color nos apresenta a cena da fonte, que "ficava numa pequena nascido e educado na côrte do império, cresceu e se desenvol.eausídico no fôro local. .

:abertura de mato' à encosta do outeiro", um tanto dramática' Gari, veu numa sociedade agrária _ de senhores e de escravos, ondeMuito estimado por seus nu- IbaJdi desvairado pela paixão, dirige formal advertência a Anita: () privilégio exercido pelos doutos, à' sombra da Iavoura e àmerosos an:igos e admi�ado nos ,"" preciso que sejas minha!" O encontro não se déra por- acaso, Ga- margem do analfabetismo de outras classes, dava aos nobres de
, nossos meIOS culturais, onde ribaldi viu Anita seguir- para aquele lugar, com um cântaro � mão e sangue azul e aos funcionários de epiderme branca, essa pe-· sempre se impôs desde quando' fôra ao seu encalço. "Falou-lhe nervosamente, cedendo às palavras quena carta, as prerrogativas de poder e mando postas .em práacadêmico, por seu privilégia-Ide fogo de sua paixão". "Tomou-lhe as mãos e ela inclinou a cabeça, tica pela mentalidade feudalista do antanho.do talento, o prezado conterrâ- vencida, incapaz de novas resistências!" Aí, então planejaram:'l Inga, Joaquim Nabuco, apesar de sua estírpee de ter sido um-neo será alvo, pelo transcurso "o que acontecêrn dois dias antes da partida da esquadrilha", E "ás esteta da monarquia, estadista no império, foi, antes de tudo,.de sua efemeride

_

natalícia de primeiras sombras da noite, Garibaldi a esperava no seu escaler, no um espírito culto e retormísta e, corno tal, um itimwante da eí..'fartas demonstrações de estoma desvão da praia onde haviam combinado encontrar-se".. vilização _ defensor do abolicionismo _ para se suprimir, no,.€ aprêço, às quais, [ubllcsamm- Ulisséa, um dos últimos biógrafos da heroina, e outros, relatam ter Brasil, a escravidão do homem pelo/homem, bem como da de
·te, nos associamos, por mere� Anita aparecido inesperadamente a bordo do "Rio' Pardo", causundu mocratízação do solo, sua sub-dívisão, para se súprlmír os Iatí-.cídas. .,-�l indisfarçavel espanto a Garibaldi, que 'dela se havia despedido on;' ter- -fúndios Improdutrvos,Sr. Jacob Tavares

ra; e não houve como demovê-la do propósito de acoinpanhar naquela Como parlamentar erudito, sabia auscultar os anseios, asFaz anos, hoje o nosso pres- crnprêsa terneraria.l necessidades das massas populares e oprimidas, príneípal-·timos? �migo sr. J��ob :r�vares, Vejamos agora, como José Garibaldi nos descreve em o Cap�tulo mente aquelas dos escravos, nascidas nas casas senhor�is, dep.restlgIOso c?rrehgIOnano re- XXIV de' suas importantes "Memórias", tradução de Alexandre Dn- nobres e' ricos, nos mucambos, nas .Iavouras, nos pelourmhos.sídente em TI]UC!l�' '

mas, publicadas no Brasil, em 1907, na cidade do Rio Grande, por or-a- Soube sempre ser fiel ao mandato do povo, enriquecendo e
Ch�fe de famílía, exem�lar, sião do 10 Cent.enário do nascimento do grande general, o episódio da prestígíondo O paelamento, eom sua açliW e eultura, (1nui'to

ncidadão .ql!e, por sua prO�l�a- conquista do amor da. mulher extraordinária, que fora sua fiel: valoro- bem). Quando � controvérsia da abolição incendiava conscíên.de e
..

retidão, g�z�l��OCle a-
sa e abnegada companheira 'nos dias gloriosos e felizes ou amargurados cias e sinceridades na "Casa do Povo", a suaatitude, ímpar, se·4e. tlJuquenset· ehll, 01 cofn- de sua existência, até 4 de Agôsto de 1894, data em que exalou cm 0S exteriorizava pelo calor do verbo e pela fôtça da dialética. �e.ceito por cer o,

.

0Je, pe o e-
b 'd dei José do .Patrocinio dizia: "A escravidão é um roubo", JoaqulInIíz ac'o'ntecimento' será a1vo de seus �aços' o suspiro erra elro:, . .' -

1 to h' d h u
·

, ,

' "Só o amor de uma mulher me podia curar do Isolamento a f!�:C rr e Nabuco afirma.va: "E no par amen que se a e gan ar o
.múltíplas homenagens dos.

, .

incerosv d di d
' perder a causa da liberdade"

.

.

dmir d reli prostou a .morte de dOIS amigos. que me eram sinceros, e ica os A !r,- '. , _
. amigos, a mira ores ecor·,

I' d T' I id 1 d
,. Nobres Srs. Deputados, cultuemos, nesta Casa, a memorra'. " separaVC1S, pareeendo ae lar-me so no l1lun o. ln la necessl ac e (' � 1-

I
_'glOnanos. , de Joaquim Nabuco, como temos feito e faremos em re açao a'

Os de "O Estado" envl'am- gne.m que me amasse, Era .poIS uma, mulher o que se me tOI-naV,a nec%-

betantos outI·os vultos da nacionalidade que sou, l'am, nos mo�
lhe cordial abraco com os me· sáno, cmbora en me 'cOllSldedrasse lllcapaz dte serbUl�d bodm l��latfld(!" Ei::' mentos decisivos da nossa evolução sócio-econômic.a, projetar-lhores votos de f'elI'cl'dades, com esse pensamento que, o meu camaro e, a, .

01 o
.

o apanca,
d t.a pátria e o povo para novos es mos_

.

_ .

..

Sr.IRodolfo Vl-eI-ra "(.lHava sem cessar o I,neu olhar para terra. D.,·u ,descobn fOl"l1los1!S "',le- tal d d d tJoaquim Nabuco, com sua men 1 a e, arraIga amen e
É-nos grato registar, hoje, n.mas �cupadas em. dlferen,tes_ trabalhos do�:nestJcos. Uma delas. i�l'm- monárquica, legou-nos um exemplo sadio e edüicante, ao ser-

'.mais um aniversário do nosso clpalmente, me atraIU a atençao. Mandaram-me desembarcar. TII' "dIa ta-
vir à causa do liberalismo democrático,;com patriotismo e cont-.,estimadó conterrâneo sr. Ro� mente me encaminbei para a casa s'Obre que ha tanto tempo se fi';;:v.va
brasilidade. Saibamos nós, os contemporâneos, que vivemos 110doI'fo Vielra, \lelho funcioná- o meu oI�a1·. � eOl'a�íío batia-me apressad,o, mas. tinha formado u!;:a .limiar de grande transformação social, cultural, política e.ecorio da Delegacia Fiscal, hoje dessas resolu�oes qne/uma vez tomada�, nl1n�a,mals �nfraquecem - 'C,ll
nômica, vencer, para o 'Povo Brasileiro, a causa das conqUIstasgozando de merecida aposenta- homem· c�mvl1dou,me a· en[l'al', - terJa-o .Jelto Ullldl) mesmo CItY,' I) sociais ditadas pelo EVOLUCIONISMO. •

"rloria. Cidadão probo e muito proibisse. Tinha-o visto uma vez. - Vi sua filha c disse-lhe: .- ""'ir-
Existe, e ninguém pode coIitestar, o desnível social e eco-

benquisto no nosso meio so- gem pertences-'Illel" Havia 'por es,tas simples palavras ena,do 11'�1 l'lçO nômico do povo brasileiro. '

óal, quer por sua afabilidade que só a morte podia quebrar. TinJia encontradO um tesouro ptoil)i,ctr" Existe a exploração de nossas riquezas básicas pelas fôl'ças
cquer por seu espírito sempre mas de tal preço! Se houve uma falta cometida, a responsabilir'wk S') ocultas do capitalismo internacionalista .

. moço, o aniversariante de a mim pertence; sc foi uma falta unirem-se dois corações despedaçm:do Existe no nosso sistema econômico, a exploração do ho*
.hoje terá o ensejo de aferir o a alma de um inocente: Mas ela est�! morta e êle vingarlo"! mem pelo homem.'
grau de estima em que é tido Por essa revelação de Garibaldi, conclue-se claramente que:. ;) ;�1O- Um povo explorado econômicamente não desfruta de in-
pel�, numerosos cumprimen- ]1Jelll a quem.o guerrei!"O tomou a principio por pai de Anitll.'" olltro não dependência política, porque esta é consequência da libertaçãotos e homenagens que recebrá era senão () marido: Manoel Dual'te de Aguiar, (o pai de Anita já não econômica. O cidadão, na (sua maioria, - ontem, era um es�
'pelo decorrer de tão feliz existia); que logo depois fieára sabendo dessa verdade, pois confessa cravo _ hoje, é um desajustado social.' '.:,evento. As justas homenagens ser ela "um tesouro proibido"; e se manifesta culpado do mal q�!o':.' pro- Saibamos, por isso, combater a velha ,mentalidade conser·
que 'lhe serão tributadas, nós duzira, "despedaçando a alma de um inocente", considerando'o "jDga- vadora do liberalismo, individualista, porque OS CONSERVA·
nos associamos. ido ao pE'rder Anita, roubada peja mOrte. DORES sempre ser�o OS REACIONARIOS �e tod<?s. os temp?s.Sra.� F):ancisca B_atista .Galvão j Essa confissão ta:mbém envolve em CO'ntradição o pronunci::1l11f'1J10 Saibamos transformar esta democraCIa política apdslO-Ve passar, hOJe, malS uma dos hístoriadores que afirmaram ter o casamento de Garibaldi e Adta, nada por essa ment!l�idade tradicionalm�nte ao seryiço. dumefeméride natalícia, a exma em Montevidéo, se realizado em vista o falecimento' do marido rla he- profissionalismo polítIco, numa democracia com maIor 19ual-
sra. d. Francisca Batista Gal- mina.

.

dade social e econômica, integrada no ,concêrto e no dinamis-
vão, digna consorte do sr.

dr'l Aliás, na certidão de casamento passada pelo Cura Reitor d3 Paro- mo universal. .

..claribalte GaIvão, �c.1vogado. quia de Montevidéo, não" se encant1"d qualquer menção ao fato �le f �r '. Srs. Deputados, cultuemos,a memória de Jpa9u�m Nabuco,Fazem anos, hOje: Anita viu-va. ,A incerteza da morte de Aguiar, foi, sem dúvida, a razão imitanc1o-'he a sua ação revolucionáJia e renovadora, . c0lP.0
- .0 s�. Edmundo �rust, co- para a :ctispensa dos neces�ários proclamas, ordenada pelo Vigário Ce- faz o P. T. B., definindo ideias filosoficos, zelando pela cultura�

�erClanLe em MondaI, Chape- l'a!, a pedido de Gariba1di_ '. pelo destino e pela sorte .do povo brllsilt(iro, .para entregarn�os.co.
, . I Brasil Gerson em bem fundamentado artigo pelas colunas (lI:' "1) às gerações novas�- UM BRASIL NOVO - como. �asoCle-

- a sra. d, One11:1 Cunha Jo:mal", de 31 de Julho, opinou identicamente, evidenciando, baseado dade nova, com melhor igualdade de harmonia social, cultural,
,::P�azel'es, e,spôsa dQ s�_ �ran· nas "Memórias," de Garibaldi: "O guerreiro se encontrara com. Anita, politica e econômica. Tenho Dito.

CISCO Prazeres, do comercIO 10-
pela primeira vez, na casa do marido de Anita, que o convidára para DEP. SAULO RAMOS

cal.
, . tomar café"; � "olharam um 1)a1'a o outro, como se já fossem vfOlho,>

C'· TI' ,- d -S t C t
'.

C t
a sra,: Ofe�a cun�o d� conh€eiclos que estavam revendo, e fmediatamente se entendl'm de lal alxa e egra Ica' e an a a a, riDaCOSta, esposa o sr. anoe

or.ma, que as primeiras palavras que lhe disse êle, foram estas, h�m. os a.

't L
.

01"' iJ róprias dêle mesmo e' da '&ua fabulosa ousadia: ___:. "Til serás minha!" De acordo do Sr. Presidente, convido aos senhores sor.lOS ,1('<.;ia

S t
a ��l�' 'deonle d

lvelra
"Fôra nessa casa, - õbserva ludiciosamente Renato Travasso�, I�m C;lixa, para compareeerem á séde da. mesma, no dia 31 Vl C.Ol'i(:u'e,

t��â�:�o tte� B��i���ioo�a���� l�'jlha�lte artigo pelo "Correjo da. Manhã", de ·1 �e Agôsto, - "que Gll- para a elei�ão do Conselho Dit'elol', que deverá dirig'ir os :hs(il�L'S da

_ a srta. Walquíria Meri- lualdl encontrara aquela que tena de acompanha-lo nas suas aveIl.hras nlt:',n;:1, durante o ano social de 1949/1950.
. evolucionárias", }' ',0,1' ianú})u]i.s, 22 de agosto de 1949.'zio, filha do sir Pedro M'êri-

" . .; L'stellyta Neves, Secretár-io.zio, do comércià de Brusque. Ganbaldl confessa ter .�:ldo ,ousado, .atr�vldo, CÜ'llqmstando m�Ilher
_ a srta, Carmem Melo há- 'usada, na presença do mando, desrespeItando o lar de Manoel Dl1arte

bil dactilográfa da D. O. 'E. ite Aguiar, que historiadores mal inform�;elos dão. eomo b�bedo e lDi-lil

_ O jovem Evandro, filho
· ..�poso,. e ,go e�tanto, soube ser cava�helro, gentll �b,s�qlllador, lIome,

do sr. Evandro Luz Moura. I]J�g:alldo o chefe ela esqu�dra farrouPII,ha; que, lhe- vls�ta:'a, C?ll) o pro
_ O jovem Antônio Almen- �oslto, vel�do ele lhe sedUZIr a espos�, dISpOsto a conqmsta-la a força, se

dros Paladino filho do sr. 'a tanto nao lhe valessem o� galanteIOS!
Ítalo Paladino', guarda adua-I Agniar retirou-se de Laguna, incorporando-se ás forças do goyêr,

· neiro. . ,no imperial, não porque' fosse legalista convictq, e sim, obl'igaeb pf'Jas fl luz da pub-Úcidade em 1907; não obstante, nos anos seguintes, e até
- O interessante Hamilton,! circunstancias. " por falta de felieiclaJe no lar, da qual não fôrª (':lU- quarenta anos depois, ainda se mistura o real com o imaginário, le-

filhinho do sr. Francisco Pra- 'saclorL" gando-se aos pósteros uma salada histórica!
zeres :comerciário, I Os uiógrafos' de Anita, teceram lendas em torno dos seus amllres NinS'1lem poderia melhor e mais seguramente dizer' do amor que
- 'a graciosa srta, Lia-,Tere- com Garibaldi, ignorando ou não considerando a existência (Ie �'lHlS lhe uniu à heroina brasileira, do que o própri.o Gari�aldi. Desflr(,7�,�rzinha, dileta filhinha do sr. !"Memórias", escritas logo após a morte da heroina e a tel'll1inaç<íél d'1 o seu dep?imentp e tecer lenda em torno-do assunto, e falsear a I-Il.�-

Celso Capela funcionário da ,luta pela Unificação da llólia, pela qual ambos lutaram heróicamcnk A !tõria. ,
, Alfandega.

'

'tradução portugnesa de tão importante dOC'llm(:nt�rio sómente su,giu '

• (Conclue amanhã)
•

Hospital' de Ca,idade
Servi�o de transfusão de sangue

o Banco de Sangue (lo Hospltal'ríe Caridade neces
sita, doadores. Qualquer pessôa flue deseje doar ou ven
der seu sangue poderá procurar os técnicos encarre

g'adO'� do Serviço entre 8 e 10 horas. 'I'erão os doadores
gratuitamente exame clínico e exames de sangue-

Doar sangue não rprejudíca, tI'3Z benefícios.

�óVEIS_ LOUÇAS E MOEDAS ANTIGAS

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

Católogo de Moedas Antigas do Brasil
Pelo correio Cr$ 25,00
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binóculo
Gr�nde visãe
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Ind,usbia de Maquinas
NÇtrdini Ltda.

gricolas
.I

A maior e mais aperfelcoada Fabrica' de

Maaninas: Agricolas, Tornos, Teares "e
I

Artigos de Culelarias
Fabrica em Americana - Estado' de São Paulo

l�opPQsQqtan tos Q.xelusi-vos papa o estado
o� Santa <Satapüla

Industria Comercio e Seguros Kool S. A.
Praça 15 de ·Novembro. 20 - 2.0 andar

C�ita Postal 139 - Telefone - 1324
.

KNOT
banta

I

�atapinaFlopianópn i js

Aceita-se r�presentCinte no interior do Estado.. Cartas para
Co ixo PORta} 139 .- Florlanripolis

I Dr. Lindolfo 4.0.
Pereira

Advogado-Contabilista•

Civel -� C'omercial
Constituições de' .ociedadaa
II lIer9i908 coreb.toll. em gerol.
t·Organizaçõell contabei•.

Reqilltrol a marca., di..pondo.
no Rio, de corra.pendente.
Eacritório: Rua Alvoro d.

Carvalho n, 43.
Dali 8 à. 12 hora••

Telefone 1'494

'!
\

, I

!

I
I
1

· .. · .

I.
FERID.\S. REUMA.TISMO t

PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira
M.dicaçQo CluxiliclI' na tratarnant,

da .HUi.

Visão maior e ID8is pêrfeit.
que a de um bom bínôcule

alcança quem tem sólida
instrucão.

Bonl _ Iivros, 'sobre todo. o..

assuntos:

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro. 33 - Florianópolíe

- ._,- �

CÕMPANÚÍA'_-Z'ALíÁNÇA·"ô�f·"BAHiA�·····"·""
Fundada em 1870 - Séde: BAHIA

INC�NDIOS E TRANSPORTES

f

Cifras do Balanço de 1944
€:APITAL 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

67.053,245,3e
142.176.603.Ho
98.687.816,30

76.736.401.306,20

QUER nSHR·Sf COM CONFORTO E ELEúANUA 1
PROCURE A

Alfaiataria

Dr. "Pamphtlo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,
O TESoURú

V S
..

1 R·d I t
'-. Anísio Mas8orra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.

de �OB�����e t:�ur� &�C&i:i. • V I aJa . eS I e no n er10r .._....· . ._·....._·_·.·.·.·.-.....·.·.·.-.·.-.·.·.·...._·...w_.-,-.-.-.,-.---.....-.---. - �

amígo analfabeto. levando-o , um I v. S. viaja ? Reside no Interior? Adquira um Catálogo de Moedas!�>C'lIIIH)4I:D()�>4IIIIH)4111..()__·()�)c:IIII.04_.()411111..(�.
curso de alfabetização no Grupo 'I Antigas

do Brastl e enriqueça depressa. �
< ,

'IEscolar São José, na .hlscola Indus- Peça em qualquer livraria de Florianópolis. Custo Cr$ 20,DO. Pelo Il'A'ial de Flot-íanõpolís ou D& Gatt-. Correio Cr$ 25,00; pedidos a José' Claudino da Nóbrega. Rua General !

arai MetrvJ)oUt&ne.. .

.

.
.

Bittencourt, 91,. sob - Florianópolis.·o I

I
.

� �

! I Transportef Aéreos limitada I
.. 2as. 4as. e 6as: Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba

'0 ___:_ Joinvile -r-r- Florumopou« Lajes e P. Alegre.
3as. 5as. e sábados: P. Alegre -- ':""...tjes -- Florian0polis

I Ioininie -- Curitiba -- Paranaguá -- Santos e Rio.

'I A;r�t�;: AFi�'z:OULi��C3 &" 2irl;i�s •i .

i

II Rua. Conselheiro- Mafra, 35 - Tele1one .... 1565 !
_)_)�l_()��_)_,_(_)���

-

f
I
l

ello
Rua Felippe Scbmidt 48

Cirurgia- Clínica - Obstetrícia
11- Dr_ Antônio Di� 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 Tireden tee, 9 Hotel La Porta

I
')
1

"

\

;'t
:!i \

,
�..

1

o ,Blhio

SPE( LIDADE"
]A� WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (McrcGtreg

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

I'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.Exposição Agro-Pecuária em Rio t agradecimento e Missa AI���:r::s
do - Sul o préxim L'da Pi t d L" PRC-3 - R.ADIO GUANA�

, _, n O ano 1 10 ln o e .1m.a B4RA, do Rio de Janeiro -

Rjo do Sul, 22 (D? Correspon- classe produtora do Município, j CARLOTA VOIGT LIMA E FILHA, José do I'atroclnío Limn j; sra, 1.360 quilociclos, oferece valío-
'<dente) - Em eu trevista conced ida l,C�dO enc��trad,o, em: L�d,��' o,mais IFirmo Lima e Sra, V�uva Abrahan� e �ilhos, Júlio' Voigt e Familia, 1:1'0- so prêmio a 'quem lhe remeter a
:à nossa icportagem, o dinâmico í'ranco aporo à sua magníf'lca idéia, fundamente compungidos com o falecimento de seu extremoso esposo, história, a notícia ou o fato
Prefeito Municipal, sr. 'Venceslau, que pode ser considerada, desde já, pae, irmão, cunhado c tio,

'

mais original e curioso, observa-
Bor ini, expôs mais um grandioso ínteíramentc. vitor-iosa. LIDIO PINTO DE LIMA . do nesta região. O programa
plano de sua. eficiente adminisu-a- Os acêrtós com a presidência da externam sua gratidão ·e reconhecimentos' a todos aqueles que o aco 11l- "Copacabana Bluce" e "0 Es

Ção:, qual seja o ela realiz,a?i'i.o" �;)l I �_ssoc�ação }{ural do. Município, s:�-lpanharaJ1: no do�oros� transe, e "aproveitam pa�a, C'onv�dal' os 'ijmcliles tado" darão o resultado dêsse
AbIIl de ,1950, ,de uma ,E.x�oSI("Jé) IdO plomoVI�os oportunamente, '::[-IC pessoas de suas amizades, pará a missa de sétimo dia, que mauuam concurso mensal

Agropecuária neste Muniotpio. sanc1? a, llJ_u.lspens,avel cooperaçao

I'rezar quinta-feira, ás 7 horas, na Catedral Metropolitana. Escrevam para .a Rádio Gua-

Tivemos, assim, o ensejo ele sa- daquõlc orgao, conjugando esforços Antecipadamente agradecem a todos os que comparecerem a (-S5;:, nabara - Avenida Treze de

ber, em prírriêira mão, ele impor tan- para. que uada falte para o bri- .ato de fé cristã. Maio, n. 2-3- - 25° andar - Rio

tes detalhes, que nos' foram gentil- Ihantismo da iniciativa. I de Janeiro, contando o que sa-

mente fornecidos por Sua Senhoria, A opinião pública será ausculta- bem, de trágico, de engraçado
com os quais levará avante o seu (Ia, desde já, através da imprensa � lY'.I'_.( '-#----;v- ou fora do comum, e candída-

simpático intenLo ele promover e, possivelmente, do rádio, para V ./Z/rf� () tem-se a um valioso prêmio que
-aquêle transcedentak certâmen.

_
que o povo, também, possa manif'es- aquela emissora remeterá a

Adiantou-me, ainda, ter entrado tar-so a respeito. quem fôr contemplado.
em entendimentos preliminares c'Copacabana Clube" - de

com criadores e represenl anies elas
De fáto, uma Exposição nas con- S�g-unda à sexta-feira, das H:,(}I)

dlções planejadas pelu operoso 'Pre- às -l5,30 horas; e aos sábados,
fRito do Muniéipio, viria não só be- das 13,30 às 15 horas.
nef'iciar- uma grande e 1.a])0l'Íosa Diretor do programa: Carlos
classe, corn 'otamllf'l11 ·['e-presentaria Pallut.
uma notável propagunrla, uma

grande dernunstraçâo das nossas

possibilidades no terrôuo agro-pe
cuário.
Oxalá a idéia. enconlre éco favo

ravel 'e se concretize, d-ando a Rio
do Sul a opor-tunidade de' se avan

tajar ainda mais no ínvejavel con
ceilo que desrruta en lre os co-ir
mãos elo nosso Estado.
Solidários com o plano,. somos

gratos ao sr. Prefeito pela ccrtezia

q ue ti ispensou à nossa reportagem,
e enviamos-lhe, daqui, o nosso cor

dial ab�aço rle felidtaçõcs, pelo
a '.canee -do empreendimento.

D?partamenlo
M:ê§ de ,L\.go�:, i,n�
27 Sábado - Farmácia Catarinense - Rua Trajano.
28 Domingo - Farmácia Catarinense - Rua Trajano.

IlIgeO"·13 I!nr�1 n�U1'J (lt� f4".tf'i!�i.tr.B O serviço noturno será efetuado pe1as Farmácias Santo
1� \J U>!i uI m'iUlJ U 'i] � lI�UÜQ HNU _, Antônio e Noturna, sitas às r;uas João Pinto e Trajano n. 17.

�uQ\ Felipe 5chmi.dt, 22 _'_ Soh. I A presente tabela não -poderá ser alterada sem prévia auto-
Postal, 69 Tel." fi'otectorõ" ,fLORIANOPOLI3 rização dêste Departamento.

VENDE-SE por motivo de mudança
Ora ode .area 'de terreno iii ctll'Uvada

I(Distante cerca de seis quilometras da capital-Bairro-Barreiros
Area de 142 metros de frente por .1.850 de fundos, incluindo

6 casas de madeira e uma de material.
TRATAR:

iFlQrianópolis -- nesta redação ou Eecritorio 1. de A L. Alves
Barreiros - com o proprietário Mathias Iha.

Blumenau - com o sr. Chrtstíano Knoll, no Hotel Cruzeiro,

----------�-----------------------------------

A .vísta e a prazo
Enrolamento de motores, dinâmos e transformadores.

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

tricos, artigos elétricos, etc.

Representações diversas, com exclusividade dos insuperáveis
réceptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY".

.

\ A ELETRO -TECNICA
Rua Tte. Silveira, 14 - Caixa Postal 193 - Fone 793.

Homens' Rejuvenescido!
porTratamentoGlandular
Freqüentes levantadas ou micções no

tumas, ardência, reeíduos esbranquiçados
na urina, dôr na base da espinha dorsal,
na ingua, nas pernas. nervosismo, debi
lidade, perda de vigo�t podem se� cau

sados por uma enfermidade na prôatuta.
Esta glândula é um dos mais importantes
ôrgãoa masculinos. Para controlar êstes
tranatôrnos e restaurar rapidamente a

,

saúde e o vigor. siga o novo tratamento
eientífico chamado Rogena_ Mesmo que

1!16U sofrimento seja antigo, garantimos
que Rogena o aliviará, revigorisando sua

\. glândula prostática e fazendo com que

V. se sinta muitos anos mais jovem. Peça
Rogena em qualquer farmácia. Nossa gn
-rantia é a sua melhor proteção.

R-indicado no tru

ogena tamento de QroRta-
'tites, uretrites e cistites.

,I

'ürvores frutíferas
Arvores Frutíferas enxertadas é plantas oruamentale naf

melhores qualidades oferece o �rande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura

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

BOM NEGOCIO
�9ara ,quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda

,
,guta qe 10'/. ao ano com t:ecebimento de iuros mensais.

InfoFmações nesta redsçio

DO
R.OS, (."O�01r�

"

TRABALHOA
, SEDE SOCIAl..:

POú'1[(;I t\lrEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA pATRlA N,O 68 - 1.0 ANDAR

(�,I'I����, POSTAL, 583 - TELEFONE e"',�) • TELEGRAMAS: .PROTE,CTORA.

:taixa

SÃO FRANCISCO no SUL para NOVA VOIK
Informagõe. como. Agente.

Florísnópoiilt - Carlos HoepckeS/A - 01- Teletone 1.212 ( Eni: t eteg,
São Frane'lco do Sul-Carlos Hoepcke S/A -CI - Teleloae 6 MO:)R �MACK

-_.........�-------------,-----

I,

l'
1 I

I
I

I
I
!

!
I

ARARANGUÁ - Às 3a - 5a - Sábados.
MAIS INFORMAÇõES NA

FILIAL À Praça 15 de Novembro Edificio
TELEFONE: 1.325

HOTEL LA PORTA

Rádios - Geladeira - Máquinas de Escrever - Máqui
nas de, Costura - Lanternas - Toca Discos - Motocicletas
- Máquinas Industriaís - Lixadeiras - Baterias Suecas para
Automóvel e Industriais - Artigos variados 'para presentes -
Artigos de Natal - Capas para Automóvel de material plás
tico, Palha, Lona e Couro Cientifico - Automóveis Europ�us
e Americanos,

I

Distlibuidores para o Estado

\
M. H. SIMON LTDA.

Rua Jerônimo Coelho, 3 - Caixa Postal, 396
,Endereço Telegráfico - SIMON - Fone 1.160

,Flotíanópolis - Santa Cátarina

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

QUALIDADE
'

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

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

'ribuição, altamente generosa, quer em dinheiro, quer em roupa
de inverno.

.

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

de Saúde
I

Pública
.P�an,ões

.'

f
,

............. � .. c.···········.l

SENHORITA!
)4. ultima creeçiio em refri

gerante é o Gusraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o
acompanhando

está
a. moda.

......... ",' .',' ..

CA.SA MISCELANEA diltri·
buidora dOI :Rádi.ol R.�C, A

Victor,; Válvllla&l e Discos,
Rua Conselbeire Mf.iba

. . . . . .' .. � . . . .. _,

•. ,reune som". acabamento ••

solidez••. no piano perfeitr.!

Além de váMos modêlos para

pronta entrega". êste ma'ravl
lhoso piano pode ser seu ho;<'l
mesmo, através do p\;omo de

pagamento a longo lCt'azo!

REPRESENTANTE
Santa Catarina

��/A
para

KN(rr
Cx. 134 - Tel. KNOT

Florianópolis
------ _.- -------

DR. FRANCISCO CAl\1ARA
NETO

Advogado
Escritório: Rua Felipe Schimidt
21 (sobrado) (Alto da casa "O
Paraiso")
Resi:dencia: Rua Alvaro de Car
valho, 36

Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



• 9JSTAOO ......Quarta re',a 24 ele Agosto CIo 19»49
____ . -----------------------------------------------------------------------------------�------------------------------------�----------..�...

I'

Figueirense x Bocaiuva, a próxima partida do Campeonato de Profissionais,
a realizar-se domingo. Sábado, .será «: ncerrado o . primeiro turno do Campeonato

de Amadores, com o encontro Guarani x. Lira ..

Numa das vitrines da conceitua
da casa "O Paraiso ", acha-se em

exposíçâo a valiosissima taça "Du

que de Caxias", oferecida pelo co
mando do ,110 B. C., e que foi pela
primeira vez disputada em 7 de
setembro de 19!!(� pelos quadros
do Clube Atlético Catarinense e do

O B I' •

Pigueirense Futebol Clube, saindo i-"eotenárIR
vencedor êste ultimo pelo escore

da Gmtbode 4 x 2. Dos tentos' do alvi-negro, (J 'II \J
dois foram anulados por Dirceu'
Gomes, atual presidente do Paula
Ramos E. C.

Agora, decorridos- 9 anos, lem

brou-se o comando da gloriosa uni
dade do Exército Nacional, sedia
da no Estdeito, de colocá-la nova

mente C111 disputa entre os mesmos

clubes, consrderando-se o acôrdo

havido quando da sua instituição
de que ficará de posse do clube que
conquistar três triunfos consecuti
vos.

A taça "Duque de Caxias" esta

rá em disputa no próximo sábado,
no estádio "Tte. CeI. Nilo Chaves",
pertencente ao 140 B. C ..

. Os quadros do AtLético c do Fi

gueirense desde já estão em pre

parativos para o choque da próxi
ma sabatina, sendo de se observar

nos n;eios íutebolistícos o maior

ínterêsse pelo encontro. Os 'portões
da pr-aça desporfiva do Estreito

serã-o franqueados+ao publico, ha

vendo ainda onibus especiais para
o transporte de quantos desejarem
presenciar a pugna.

Direção de pmlo PAULO MACHADO

o clássioo .Vasco I Flameu,o através 'do Taça «DuqueCampeonato Carioca I

C'
·

(Ao d1-. Milton Leite, chefe da «torcida» de aXlas»fLamenguista de Florianópolis),
Um dos cotejos, que mais VaSCo .... _ ; � 2 a 1

apaixona os "Ians" do fuL€DOI 1931 �- Vasco
- 7 a O

carioca é, Indiscutivelmente o Vasco. . . . . . . . . . .. 2 a 1
clássico Vasco x Flamengo. Contra 1932 - Flamengo 1 a O
ú choque entre rubro negros e "Vasco , . . 2 a 1
cruzrnalünos 2H anos, já que data 1933 - Vasco 3 a O
de 19,23, quando o Vas-co ascendeu Vasco , 4 a O
á divisão principal. Marcar-se aliá<s 193/1 - Plamengo ,.3 a 1
o cotejo no seu primeiro ano de Vasco. : _ .. 5' a 2
existência por um fato excepcional, 1935 a 193'6 - Não jogaram
que foi a vitória 'dg Flamengo no 1937 - Empate 3 a 3
segundo turno, 3 a 2, a uníca derro- Flamengo. . . . . . .. 5 a 1
ta sofrida pelo Vasco naquele ano, 1938 - Vasco 5 a 3
€m que foi campeão. E dai Dor Flamengo 3 a 1
diante os jogos entre' ambos

sem-I
1939 - Vasco 2 a O

pre Ioram sensacionais. Nesses 26 Flamengo. '.'_ . _ . . . . .. 3 a O
anos de lutas, em que se observa- Flamengo 4 a' 3
ram duas interrupções - a de '1942 -

'1940 - Flamengo •... 3 a O
-e a do período 35-36 - Vasco e Empate. . . . . . . . .. 1 a 1
Flamengo disputaram 49 jogos,' ca- 19/d - Flamengo .. " .. ..3 a 1
bendo a vitória ao Vasco em 24 Flamengo 2 a 1
partidas, ao Flamengo em 15 e re-' 1942 - Empate 1 a 1
gistando-se 10 empates. Flamsngo _ .. 1 a O
OS PLACARDS DE 1923 a 1949 Empate. . . . . . . . .. 1 a 1

1923 - Vasco _ - .. 3 a 1 1943 - Empate, .. _ 1 a 1

Flamengo .. ':' .. _ - 2 a 2 Flamengo 6 ,a 2
1924 - Não jogaram 1944 - Vasco , 2 a 1

.. 1925 - Flamengo· ., .. 2 a O Empate 2 a 2
Empataram .,...... 1 a 1 1945 - Vasco 2 a 1

1926 - Empataram .. 2 a 2 Empate. . . . . . . . . . .. 2 .a 2
Vasco . . . . . . . . . . .. 2 a 1 1946 - Empate 2 a 2

1927 __.:_ Flamengo 3 a O Vasco , 4 'a 3
Flamengo 2 a 1 1947 - Vasco 2.a 1

1928 - Vasco 3 a O Vasco 5 a 2
Vasco 2 a 1 1948 - Vasco 3 a 1

1929 - Vasco 3 a 2 Vasco. . . . . . . . . . .. 3 a 2
Vasco .

"
. . . . . . . . .. 1 a O 1949 - Vasco .. ., . . . .. 5 a 2

_ .1930 -:- Vasco 2 a O NELSON MAIA MACHADO

DO MEU ,ARQUIVO ___

X X X
Não espere que a doença viO S.A:UDOSO Americano, da

lbeirão Preto, em 1933; 5 a O
site.a sua casa. Defenda a sucapital pauüsta, fo� � primeiro e 4 a O contra o Palestra, em
saude e a -dos seus .fílhos, toclube brasíleíro a exíbtr-ss no eS-

.

S. Paulo, em 1929 e 1941, reg-
mando MALTEG. Frio ou gelatrangeíro. Disputou 3 partidas pectívamento.

em auenos Aires �,Montevidéu EM 1902 o' Paulistano ven- dó, é uma delícia. É o maio
. fornecedor de vitaminas, e. poem 1913. Na metropole �n'g(J1tina ceu, em S. Paulo, o Fluminen-

isso, o melhor fortifican�. A
\7e:uceu �ma seleção por � a 4) p. .se por 1. a O. Foi esse � prí- nd em todas as farmácias e
fOI abatido por um seleclonaão melro roso do Flummense

ve a

por igual contagem. Em Monte' contra clubes paulistas e tam-' armazens.
vidéu perdeu para uma seleção bem o primeiro cotejo entre ------------�
uruguaia por 2 a 1. cariocas e paulistas.
EM 1925 o Palestra Italia, hoje EM OUTUBRO de 1946, O Ca�

Palmeiras, de S. Paulo, disputou xias venceu, em JOil1ville, ao
varias partidas em Buenos Ai- Atlético, de Curitiba, por' 3
res e Motevidéu. Na capital uru- a 2.

"

guai perdeu para uma seleção � TAMBÉM em outubro de
por 3 a 2 e 1 aO. Em Buenos Ai- 1946, o AtlétIco derrotou o Ga- use

res foi abatido pelO selecionado xias, em Curitilba, por 4 1. 1.
argentino por � a 1 e na "revan- O SELECIONADO mara-
<:he" empatou por O a O. nhense que disputou O Cam ..

EM 1946 Vasco e Fluminense peonato Brasileiro de 1946,
defrontaram-se 7 vezes a sl:lJber: não contava com um único jo
Vasco 1 'á O, torneio relampago; gador nascido no Maranhão.
-o a O, torneio,municipal; - Deci- Eis a "nacionalidade" do "on·
são do torneio municipal: 1° jo- ze" maranhense: Rui, Galeg0
gO

- Fluminense 4 a 1; 20 jogo e Jaime, paráense; Carapuça
- Vasco 2 a O; 30 jogo - Vasco e Vicente, cearen,Se; . Batistão I
1 a O. Campeonato.: 1° turno - e Mosquito, piauienses; Nasci- \ BOIVl, DE QUALQUER
Fluminense 2 a O; 2° .tmllo -- menta, caroe'a; Valentim, mi-, MANEIRA
Va,sco 3 a 2.'Assim. o Vasco ven- neiro; Zuza. pernambucano e f O leite é um dO.s melhores
ceu 4 vezes. o Fluminense 2 e re- Erasmo, alagoano.

•
alimentos. Além disso, pode

'gistrou-se um empate. FRIEDENREICH na�C;eu em servir para o preparo de pães,
As MAIORES derrotas do ,FIa- Julho de 1892. mingaus, bolos, sorvetes e re-

mengo ante os clubes paulis- OS CAMPEõES sul america� frescos,. aumentando-lhes o
tas foram: 7 a 3 7 aI contra noOs de basquet: 1930 e 31. valor nutritivo.
o S. Paulo, na capital Bandei- Uruguai" 1934 e 35, Argentina; Aproveite sempre o lei-
ra.nte, em 1933 e 1946, respec' 1937 Chile; 1938, Perú; 1939, te na sua alimentação,
tivamente, 6 a O contra o San- Brasil; 1940, Uruguai; 1941, 42 quer simples, quer como

- tos,' na cidade do mesmo no- e 43, Argentina; 1945, Brasil; 'componente .dos mais va-

me, Bill 1920, 4 a 1 contra o 1947 e 49, Uruguai. r i a dos alimentos.
ComerCial, na cidade de Ri- NELSON MAIA MACHADO SNES.

."

A T E N ç Ã O, G A R O T A D AI
Acaba de chegar o 20 numero da
G A Z E T A J 'U V E TI' [ L

Posto de Venda Café Rio Branco

Um Suplemento
Comemoratixo

RlTZ
- ÁS 5 e 7% hs, -

UMA-MULHER DO OUTRO MUN
DO

- Technícolor -
- com -

Rex HARRISON - Constanee
CUl\iMINGS - Kay HAMMON»

Cine-Diário

Comemora-se, no próximo dia 28,
o bi-centenário de Goethe, o imor
tal poeta, 'Ü maior lírico da língua
alemã.
Por êsse motivo, o Círculo de Ar- - No Programa -

te Moderna, assoliiaJ;ldo-se'ao movi- 1) Noticias da Semana
mento comemorativo que se .p ro- - Nac. -

cessa em todo o mundo, fará pu- 2) Menino Precoce
blicar um suplemento literário em - Desenho Colorido

homenagem tl grande- figura da li- - Preços : -

teratura universal, que será dis- Cr$ 5,00 - 3,20
trrbuído por êste jornal, no do- "LIVRE" � Cr-eanças maíores

mingo, de 5 anos poderão entrar na ses-

O suplemento está sendo feito são de 5 hs .

na Imprensa Oficial do Estado, por ODEON

especial atenção de seu Tãíretor - Áf' 7% I1s. -

Jornalista- Batista Pereira, e vem - Ultima- Exibição-
recebendo apóio e cooperação de OSCAR. WU.JDÊ
figuras representativas .do nosso. U.MA.MULHER SEM IMPORT,ANCIA{
mundo oficial, destacando-se -os - com -

srs. drs, Armando Simone Pereira, Mecha OR.TIZ
Secretário da Educação, e dr. EI- - no seu melhor trabalho -

pídío Barbosa, Diretor do Departa- - No Programa -

menta de Educação. - A Marcha da Vida
Firmas importantes, como Carlos - Nac. -

Hoepecke S" A., C. Ramos e Cia., 2) - Basehal Mexicano
MaCliado e Cia e Osny Gamá e Cia., �- Desenho Colorido
filiam-se aos que patrocinam essa - Preços:
publicação, numa demonstração de Cr$ 5,00 - 3,20
que o movimento dos "!lOYOS de "Imp. 1ft anos".
Santa Catarina", Já pode contar IMPERIO - 7% hs,
com o apóio material. dos homens u'M SONHO E UMA CANÇÃO
da, Indústria e comércio, para a rea- - 'I'echnicolor -

Iízacão de sua obra cultural. ROXY .

Também o SENAC, peh Prof'. - As 7% hs. -

Elávio Fei-rari, aderiu aos patrocí- - UM SERIADO PARA SER.
nadares. , EXIBIDO EM DUAS NOITES

O Suplemento Literário Come- - HOJE -

moratívo do Bi-Centenário de Goe- 10 90 \
- 30 - 40 - 50 -

the, em oito páginas, coutará, além 6°,':"'_ --;; 7:' 'Eps. (�6 part�s) do es

das duas páginas centrais de ori- petacnlar 'e. ,gigantesco seriado:

ginais 'e traduções do imortal po'e- A CHAVE MESTRA
ta com artigos do Pe. Luterbc.ek, de - com

l1;!io BalsLaedt, Ody Frag'a e Silva, Milburn STONE
poesias de Eg1ê Malheil'os, Dl\spi- Jan WILEY
na Nicolau Spyrides, Walmor Oi;tr- - No Programa -

doso da Silva, Sálvio de Oliveira em 1) - Cinelandia Jmnal

adapta\\ão de uma traduçãe ·dB _. -

- Na-c. -

Emmerich. Terá, ainda, uma pági- - Preço�: -,...

na c.omo noticiário das últim�s uH- Cr$ 4,20 - 3,20
vidades do C. A. M. "lmp. 14 anos".
A organização geral do 8uple- Amanhã - RITZ E ODEON

menta está entl'egllo a S::i.(\,Ír, d.e CANTINFLAS
Oliveira, que, com José Silveira, - em -

d'Ávila e Dora.lécio Soares, dirige O CIRCO
tamb(�m a parte artística. Sabado - RrrZ
As i'.nstrações são de Silveira VI<jNDAVEL DE .PAIXõES·

d'AviJa 'e seeão apresenta.das em IMPERIAL
cllcheríe, de Doralécio, constífllip- ....,. Ás 7% hs.

do dois grandes fatores para {) êxi- - Ultima Exibição
to dessa arrojada realização elo C. NINHO 'DE ABUrrRES
A. M. - com-

, ....• '" ..•. •....••• •. Dennis MORGAN
"'"

Viveca LTNDFORS
- �o Progl'ama -

1) - Atualidades em Revi;ta __ .,

- Nac. -

- Preços:.-
Cr$ 4,20 - 3,20

CASAS 'E TERRENOS
, Possue V. S, casas ou terren08 para
vender?
Náo encontra comprador?
Entregue ao Escritório ImoblUirto

A.. L. Alves.
Rua Deodoro '35 •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Na Reino Fontdsnco do
Barba Azul

Chiquinha Rodrigues
Londres, Quando menína.. ouvia rei notável, mas não põe à mostra

emocionada sempre. meu pai con- as mazelas do coração inquieto e,

tal' 00111 aquele modo gaiato que lhe "pel'verso.
era peculiar, a história trágica do Hoje, quando meus cabelos em

Barba Azul, um rei prodigioso de hranquccem, defronto-me com o

remotas terras, que se 'casou muitas passado de Henrique VIII, em seu

vezes, matando ás espôsas de modo próprio castelo à beira do TamIsa'
tirano e sem respcíto« aos seus' sub- - r o Harnpton Cour-t Pal�1ce, cons
'ditos e vassalos. 'trução que atesta a avancada men-

Crescendo em idade e raciocínio,
I
talidade de seu dono, ca;ninhando

pús de lado e à margem como in- à vanguarda de seu povo, conf'ian-
, '

verosstmíl, o perverso matador de le na valia de sua gente. É hoje.
mulheres. um museu e dos maiores de Lon
A história, na rapidez de pr in- dres - sala de armas, ,'como pe-

etpíos, -Ta la de Heruique VIII, t1l11 tas ele uso doméstico -, salas e

quartos inteiramente conservados,
definem a época de entã-o. Grandio
so, soberbo.

Mas, ,e as mulher-es'? Tudo ver

dade. Catarina de Aragão, uma

priucesa espanhola; "Ana Boley,
Ana de Cléves, a, única feia, con-l
íarn as lendas) pertencia à casa rei
nante da Alemanha; depois Janne
dr tSeYlnOl', Elizabcth P3'l'1', etc., A

quase todas matou Henrique Vlll.
"JaloLHls ou as fez malar? Quem

sabe? O 'certo é duas verdades são

correntes aqui:
1) - ninguem o abomina por ter

agido assim e a sua ]J istória, anda

rcproriuzida por toda a parte de

Londres;
?,) fazem-lhe justiça, dizendo-o

uni dos ma iores reis da Gi'an Bre
tanha. Foi o criador da Arruada
inglesa.
Passando pelos jardins ele Hamp

ton Court Patace, construido por'
Henrique Vl Il, "em tt Iembrança a

memória de meu pai, o maior con-

I Iador dr:' histórias que já vi.

Para muitos dos problemas e, afazeres de
uma dona de casa, VARSOL e OILEX
representam a solução. VARSOL, poderoso '

.solvente, -

é usado na limpeza de roupas
finaSt espelhost codirias, tapetes, ,soalh�s
encerados, ladrilhos e banheiros e para
a diluição da .cero do soalho. OILEX
é o lubrifican!. apropriado pàra a

máquina de costura, a bicicleta,
,a enceradeira; as Fechaduras
etc. Tenha em �ua casa

Varsol, para limpar e

Oilex para conservar!

S
STANDARD OaL COMPANY OF BRAZIL

VARS·OL

Oik-
- ._,

DA-DONA DE CASA!

McCam},

para a limpeza

para a conservação

'1-.. �' '..

.

", �

•

lU8RIFICANTE
DOMÉSTICO

, ,",

',I

- -..

Produtos garantidos pelo oval

I

em laias fechadas

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

PARA HOMENS ,

ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA
TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelo menor preço da praça
Fava uma visita à DOSS;8 Casa. e ve.rifiqu8

�l:e;\O;, �;�ap_;�;��i:, �roa;�:nt��'e;� nossos preços e artigos
ponto de ônibus,

,?s in.te:es�ados p.ode�à� dirigir- Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséqui� de preencher a
se a resld�ncIa ,do sr. Aristides B?r- coupon abaixo p remetê-lo à nossa Redação, afim de completarmos
ba, em, Biguaçú, para melhores in- quanto antes, o nosso Cadastro Socia.I. .

forrnaçôes- Nome . .. . .. •...•... .......• ••..... .....• .. _

A venda é motivada pelo fato de Rua '

.• Est. Civil K. Nasc. . ..........••

o proprietário estar há anos resí- Mãe _ '.. ••...... .......• ••••••••••• ....• . .....•.••..•

dindo em outra cidade do Esta'do. Pai " ......•• .• . . •• •..... •.•• •.•. ..••.. .•••.... • ..

A casa em aprêço se encontra de- Emprego ou Cargo ..••.......• ••.•.......••...•• .;...... . .....•••

socupada. Cargo do Pai '(mãe) .

........ .•. � Observo _

1530 ki locielos ondas, médies de 196 metros

TUBARÃO s : S, CATARINA

LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO,' N. 33)

ACEITA ENCOMENDAS
DE -SERViÇOS 'TIPOGRAFICOS

APRESENTAÇÃO IMPECÁVEL •• ENTREGA
RÁPIDA,

REM

NAVIO-MOTOR "ESTELA II

maxima rapidez e garantia para transporte de euas mercadoria,
Age ites _CIO Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

HEMORROI,DES
lNTERNAS ou EXTEFNAS

Alivio

venda

LOJA DaS CASEMIRAS
Bspecíelízade em artigos para

homens

Vende-se uma, tôda de tijolos,
medindo 6,50m de frente por 11,00
m de fundos, com as seguintes di

visões: 1 área, '1 sala de visita, 1

cozinha e \V. C, Construída em fins
do ano de 1912. Localizada no Es-

RECEBEU
ClONAIS

[v.IANTEM

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

,

Agradecerfamos, também, a gentileza de .notíclas de nascimentos,
casamentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas.

o Mucus da
Asma Dissolvido

.

Rapidamente
o. ataques desesperadores e violen

tos. da asma e bronquite envenenam

o organismo, minam a energia, arruí
nam a saúde e debilitam o coração, Em
:3 minutos, Mendaco, nova fórmula

médica, começa a circular no sangue,

dominando rapidamente 08 ataques.
Dêsde o primeiro dia começa a desapa
recer a dificuldade em respirar e volta
o sono reparador. Tudo o que se faz ne

cessário é tomar 2 pastilhas de MendGco
ás refeições e ficará completamente livre
da asma ou bronquite. A ação é muito

rápida mesmo que se trate de ca�os
rebeldes e antigos. Mendoco tem (ido
tento êxito que se oferece com à garanti�
de dar ao paeiente respiração livre e Iácil

rapidifmente e completo alívio do sofri
mento da asma em poucos dias. Peça
Mendaco, hoje mesmo, em qualquer
farmácia. A nossa garantia é a sua maior

proteção.

Mendaeo A�a:�m��m

Transporles Coletivos
SRS. PASSAGEIROS

PARA
, ITAJAf - JOINVILE e CURITIBA

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

'

CONFORTO E PONTUALIDA:9E
Carros para 14 passageiros - Poltronas individuais Pulman.

H O R A R [O S:
Carro direto a Curitiba: parto 6 Hs.
Carro de Fpolis. a Joinvile nos dias úteis: Partida às 13:

horas, podendo prosseguir de Joinville a Curitiba no dia se-"

guinte ás 6 horas.
'

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

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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HOje no passado Socorros por via
'A data de hoje recorda-nos que: mente, ..

do Brasil para o Equador- em 1.501, os oficiais e mari-

nheiros da esquadrilha de André A catástrofe recentemente verff'i- Agora mesmo o movimento PI'&>\ T
Gonçalves, vindes em exploração cada no Equador, com o 'abalo sís- vitimas do Equador "em de recebe!"
ao litoral brasüeiro. assistiram a mico que sacudiu aquela repúhli- do sr, C. E. Moore, representante
atos ele antropofagia dos nossos ca irmã, deixou, pe',a sua arnpli- especial da Pan Amerjcan World
indígenas, diante dD Cabo do São tude, de constituir um caso nacio- Airways em nosso país, coopera

Roque: Um dos marinheiros, atrai- nal para se estender, num mesl;no ção valiosa, Sem embargo da cola--

do para longe da praia, foi morto, estalão de sentimentos, por tõdas boi-ação que essa empresa de na-

cortado em pedaços e comidos de- as comunidades que se acham ínte- vagação aérea está prestando as t'e-

pois ele passados no Iogo ; gradas no âmbito panamericano. giões vulneradas pelo cataclismo, ..

- em 1624, emboscados perto O Bras il não poder-ia se furtar às' atraves dos seus serviços ao longo da
do Convento do Carmo, na Bahia, suas tradições filantrópicas e as- costa do Pacifico, pôs o SI'. 'Moo're à
os Capitães brasileiros Manuel sim, desde logo partiram ,)S pr.i- disposição do comité o espaço ne

Gonçalves e Luiz Pereira de Aguiar melros socorros e auxiliós remeti- cessúrio nos dipers da PAA que
atacaram e destroçaram um con- . dos pela Cruz Vermelha Brasileira, realizam a ligação pela. orla atlan

tingente
'

de .holandeses; .M�rinha e Exército, com a coope- tica passando pelo Rio com destí-
Na cena U dó 2° áto da peça, de Aníbal Matos, Anita sae rl� casa

-em 1631, dep-ois de atravessar ração ela FAB, assim corno se ins- .no.a capital argentina, para enviar'
com um cântaro, em direção ii fonte, onde encontra Garihaldi, assus- E b 'l I ité b

..

t d at ial d ativos angao Beberibe, o. Capitão Luiz sar ie
.a ou um comi e so os auspicros o 'Ü o m err e on �

.tando-se ao vê-lo. O quadro tem por cenário a 'tão decantada ft:i-:ü·�, e, lho lançou fogo a um deposito ele .rlas senhoras Raul Fernandes e rIados no �rasil, sendo que em
sob a copa escarlate do flambeayant, Garibaldi

'

declára à Anita o) seu faxina dos holandeses, construido Neréu Ramos, assessoradas por fi, Buenos Aires serão transfer ídos.
grande amôr, Anita se enternece e tão prontamente corresponde :lOS

ao abrigo db Forte Bruyn; gurar as mais representativas nos para os clipers da Panagra, que
galanteios do valoroso capitão "farrapo", que logo lhe propõe casa-

_ em 1.618, em Pernambuco, circulos sociais brasileiros, tendo conduzirão essas contribuições. ao
'mente. Anita concorda. Garibaldi procura falar' ao pae de sua, nsmo- faleceu D. Antônio Filippe Cama- também a co1,'1boraç-ão de Mrs, Cla- seu destino através dos Aneles.
rada, dizer-lhe do grande amor pela filha. e da sua intenção de � des-

rão, Capitão-mór, um dos heróis rcnce Brooks, espôsa do Conselhei
posar: - "Garibaldi (com intimidade) - Urge a teu pae fale e tudo Ihe da guerra contra os holandese, na 1'0 Econômico da Embaixada dos
c'Onfesse.· qual serviu, com' distinção, desde Estados Unidos e de ínumeras

Anita - Preveni-lo lé rnistér, difícil me parece ...
"

1630. No dia ti de Março de 1.612, senhoras (Ia colônia americana, O
Termina a cena eom o rapto de Anita, por lhe ter sido esta lH'plda quando foi batizado, habitava a <1.1.- movimento desse grupo tem sido

pelo' pai; e o ato, com o aparecimento de Bento Ribeiro da Silva, r-orno deia de Igapó; na margem esquer- notável, corno se poderá inferir pe
um louco, a procura da filha, bradando: Minha filha! Minha filLa' a da no PoU, mais tarde Potengi, no la intensidade e o volume das ade-
flue vozes a um tempo indagam: - Que sente? Hio Grande do Norte, e éra Chefe sôes recebidas.

Bento Ribeiro soluçando responde: - O peso da desdita! dos Potiguar-as ;
---------------------------------

Osvaldo Cabral, a págs, 276 da substacíosa obra "Santa Catarlna", _ em 1.855, no Rio de Janeiro,
(História e Evolução), publicada em 1917, nos deixa entrever que Ialeeeu o General José Joaquim de

\

também seguiu as pegadas dos primeiros historiadores ma} informa- Lima e Silva, Visconde de Magé,
dos Talvez os. primeiros trabalhos de Henrique Boíteux, sobre Ô) ',{s- ali nascido em 2,6 ete Julho de L787,
sunto, Ê do referido livro <lesse conceituado historiador, o seguiute Lendo sido o comandante do Exér
trecho: "Ele;(Garibaldi), farrafo destemido, barbado, vigoroso, um cito brasileiro na Bahia, no ultí
eandílho, um aventureiro, Ela, Anita, filha de Bento Ribeiro ria Silva mo. período da guerra da Indepen
e }1aria Antonia de Jesus - uma jovem cabocla, bela e de tempera- dencia;
mento ardente. Ele amou-a porque ela era bela e simples; ela. p,1rrp-':e - em -1.855, nasceu em Santa
el� era valente e audacioso. Ao romance se opunha. o pai dela (' o Catarina, Carlos Augusto ele Cam
matrimônio contraído com Manoel Duarte - mas Anita, apaixonada, pos, vindo a falecer no posto de
não hesistpu em abandonar o lar para jogar-se à aventura com o Iar- General do Exército, em 2 de Já-

rapo, donde haveria sair, com êle, para a imortalidade". neíro de 1.9,29;"
Para esse ilustre historiador eram dois os ohices ao' auiôr de - em 1.863, no Rio de Janeiro,

Garlhaldi com Anita: a oposição do pai e o matrimônio contraído c"m onde nascera ·em 27 de Janeiro de
Manoel Duarte, o que não ,deixamos, entretanto, de reconhecer tra:tnr- 1.808, faleceu o ator João Caetano
f,C de um, ]ap�o de reVIsao, em vista o incontestavel valor de dos Santos, o "Talma brasiloeiro";
{Iue se revestem as olH:as do referido cultor de nossas letras histórÍ- --c, em 1.896, o Congresso Nado-

coas.· nal Brasileiro reg-eitoll os protoco
los italianos;

- em 1.939, em Florianópolis,
Santa CaLal'ina, fundou-se a Asso

ciação ALlética "Barriga-Verde",
hoJe uma das mais legitimas rcc

presentações atléticas do Estado.

I
;

Ftorl.n6poll" 24· de Agoslo de '949

Ildefonso JUVENAL

ANITA GARIBALDI, A, "HEROINA DOS DOIS
MUNDOS"

«Cóntinuação do número anterior)

Compulsa-se qualquer enciclopedia, a ver o que se encontra re

gistrado a respeito de A'nita" e logo aparece o tal namoro na fOllte, a

}'ecusa do pai em dá-la por .casamento a Garibaldi, e outras cr'ea�:'i'íes
tia imaginação da{ll1eleis que mal informaram [!os historiadores.

Na Enciclopeflia e Dicionário Internacional de W..M. .hck; ·n,
em o qual colaboraram eminentes figuras de nossas belas lelr:3.,�, er
contra-se a páginas 5.027, volume IX, o seguinte: "José Garibaltll ena

morando-se de ela, (Anita), 'raptou-a, porque c pai, Bento Hibeiro da

Silva, se opoz a essa união, mas. legalisou o ato que praticára em �.hn�

1evidéo em 18'J2",.
Tudo isso aconh\cêra em Julho de 1839; entretanto em !30 TIe

Agôsto de 1835, quatro anos antes, Anita consorcia,va-se em Lagl:,na,
com o sapateiro ltIanoel Duarte de Aguiar, natuml do Desterro e,

conforme se verifica pela certidão do casamento, passada pelo Vi�6rio.

,-

Manoel Fen:eira da Cruz, que oficiára o ato, e transcrita a pgs. 121 (!o

livro "Coisas Velhas" de Saul Ulisséa e 54 e 55 ,do "Anita Garih�ldi",
de Henrique BoiÍeux, Bento Ribeiro' da Silva, pai de Anita, n[{(!neIa
época já era falecido!

.

Saul Ulisséa, págin:as adeante, nos deixa compreen.der que A '1i�a
não' era a virgem incauta, conquistada a medo e raptada por Ga

ribaldi, e sim, mulher casada, "tendo ido para, Laguna com menos de

tluat-orze anos, porquanto com esta idade contraiu o primeiro matrÍ1nu
nio com Manoel Duarte de Aguia'l'''. O mesmo historiador a pgs' 11!) do
seu livro, nos revela, com desdouro para. a mãe de Anita, que -"a esqu.o:.-·
drilha tinha por fundeadouro o canal da barra, próximo ao morro, à
t111trada do porto". "Talvez fosse em conseqlt�ncia de estar Garihaldi
distante da Cidade e já existir entre êles alglilll nan;lOro, que motivou

a mudança de Antonia de Jesus, (sogra de Manoel Duarte de Ag'!iar),
com sua filha para o pequeno povoado da Barra.

Anita Garibaldi (Neta), filha do bravo general R.iccioti <;:egunrJo
filho de Anita, nascido· em Mont�vidéQ, autora do importante livro "Ga
ribaldi na América", traduzido pelo escritor -e jornalista Renato Tra

vassos, e que veio ao .Brasil afim conhecer os lugares onde se desenro
laram os feitos extraordinários da Revolução dI!! 1835, co.mpulsou todas

3S obras referentes à ep-opéa dos Farrapbs, tendo se. referido
v.o episódio amoroso de que foram protagonistas os seus avôs, nos se

guintes termos: ,. Casê-ida cê.do com um jovem da visinha Laguna, esta

heleceu-se Anita, C"om o marido, no morro da Barra". "O ancora't!O;lro
das naves quasi debaixo de suas janelas, e a presença dos marhiheiros
!Yi�gl'andenses, tinham trazido uma nota insólita là sua, vida monül:ona.
A aparição do jovem italiano, já notavel pela sua personalidade e fa-

� Conto na 3a pág;

,SERVIÇO DE METEO
ROLOGIA

Pl'evisão do Tempo até 14 horas
do dia 24

Tempo: Instavel sujeitos"a chuvas
Ventos: Predominarão os ele Sul,

moderados.

Temperatura: Bm declinio .

Temperaturas extremas de ])o,ie:
Maxima 17,3 - Minima 11,6

Compromisso do jU
ramento à Bándeira

.

No QUa1'tel do 110 B. O., rea
liza-se, am(JlIlhã, com toda ;�o

len'idade, o compromisso do

jl.l,ramento ii. Bandeira Naci()o
nal pelos rec1'utas recem-ill

C01'lJOrados,
Após, o Gornllndo do 1-10 B.

G. recepciona.rá as o-utorida
eles civis, militares e impren
sa local, /lo Salão de HOllra

da.qtwla nossa. b.,'iosa Unidade
do Exercito Nacional.
Agl'adecer:n,os"a gentileza do

convite que nos endereçoll o

sr. Gel. Paulo Gonçalves Wo·
bel' Vieim da Rosa, distinto
oficial comaIldante do .f4° B.

ç_ para assistirmos' à c'ivica
cerimônia, que terá início ás

9,,']0 horas.

rONICO CAPILAR

POR..'E-x-àí:h!:CIA,� �, � .

,

aerea, diaría-

iV1ALTOO, contem marte;
ovos e mel - os .grandes :for
necedores de vitaminas. É·
melhor complemento alimen
tar para crianças e adultos. x

venda em todas as farmácias
armazéns.

CABRAL.
Bom dia. Hoje íar eh stop. E ninguem não me diga que já

não vou tarde. Esta nossa última troca ele ideas, Dom a since
ridade que an�bos nela usam�s, reve'tou-nos. conclusão gravís
sima: a ele estar cu velho e chato, e de eslar,es tú decaelente.
Calemo-nos, pois, seu Cabral! A julgar pelas tuas m.j,niJnas�
de ante-ontem, nã-o chegarás nunca a Marqllês de Clt1'icaca. E

eu, a quem o tempo não tem feito as concessões privilegiadas>
e femi'uinas de não envelhecer, sofro ainda a esmag'adora tris
leza de estai; ficanelo chato, apesar de ,espêlhos e -amigos afir
mal'em CJ,lle o que eu estou ficand·o é redondo! Desconfio, en

lretanto, que estamos é qttad;'ados, se� Cabral] Tú, 11,0 t.eu ro

dapé, pal'a pro\'a de que tua ida aos Estados-Unidos d.erivava.
,de um convite, citas artigo meu, em que confirmo êsse cleta
lhe. Escrav,o da lei esci>-ila, podias citar a própria lei - o De
creto n. 10 da .Prefeitura - em cujos consideranda há mençãO"
OXLJl'essa ao convite. Mas a minha rci'el'ônria não revogaria a

lei e não na aUl1J.aria em sua finalidacle: a tua designação pa
ra retJ!lizar estudos e.specht,liza{ios sÔ!Jl'e a terapêutica da pa
/'(/,.lisio. 'infantil. A pág'üia 2/12 ,elo teu livro e as anteriores pro-
vam que essa missão JiCOll por ser 'cumprida. Ê quadl'atul>(l
querer imping'ir aos outi'os que, num .abrir e fechar .c}'ol!1os, o' '.

dr. Gus \Valdemar encheu o teu saco ele viagem de Lodos os.

segredos do ,11.létodo Kcnny, Quantos dias, quantas vezes e

quantas horas 'estiveste no Ghül'en's Hospitrtl! Mllito embora-·

estejamos na era atômica, ningnem acredita em CurSos re

lâmpw/os, qllan[o Inais em cursos insla.nlâneos. Um oftalmo
laringologisia, em especializaçãozinha dentro da especialidade. -

leva três, quatro e mais meses para saber onde tem o nariz, ..
Se a tua coneie,pcia - essa mesma que le proibe de colocar em

teus anúneios a e·sl)ecialização em paralisia infanti',. - se �a:
tisfez, todavia, con1 esse curso feito em fraçã,o de minutos, ..

d�ll-t,e os ]_j)�rabens pela fu1minâncía dos teus poderes de aqui-,··
sição .cientifiea!

Deixemos, no en tan to, êsse qua.d'i'ante e passemos .a outro.
Tú ·citaste a lei na. 7ÓO, da Pe'efeiLur�, como p,osterior á ma

nifestação ,de natureza igual à que agora condenas. Certo. Se .

tirares um zero àquela lei, - o zero que faltai ao nosso orde
nado - que fica? 70, não é? Pois a lei 70 eX'Ísltia, era ,ante
ri.Ol' à manifestação ,e nela estava a proibiç'ão ge o:s funciol1á
'rios, ,durante o expediente, se ocuparem de assuntos estranhos
ao serviço. Para um legalista ferrenho, como tú, e,lU cuja.,
heráldica, por seguro, haverá um palo ley, essa proibição não
seria suficiente? Por i,sso tudo é que eu d�sconfi() do teu zêl()",
'\.Ie servo da lei. A nossa Constituição _- que é a Lei· das leis -

não determina. a representação dos partidos nas comissões?
�ão estavas entre os que, em 194.8, desobedeceram: à Magna
Lei?

, Devo, ao concluir, ,em honea da verdad\) e em Iliome da,'
amizade que nos liga, protestar contra a injustiça de me' atri
buires o feio pecado ele isolar conceitos teus, para 'explorá
los. Protesto, Cabral, protesto, :. O teu discur,so ao nosso que
rido Batista, citei-Oi ,eni corrido, de comêço' quas-e ao fim, sem

desviar ou tmitir nada.
Se tratas assim ao teu critico, suicido-me! Vou ·ali ·à·

frente do teu .consultório e pratico Q haraquiri! E, se Perco
a grande satisfação de fazer a .crítica do discurso fúnebre
que deverás proferir ·à beh�a-túmulo, perdes o teu único fi

.

último {(m, Não é negocio! Nem para ti, nem pal'a este teü"

/
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