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Pesquisas para ideuII
tilicar os ossos de
São Pedro
VATICANO, 24 (U. P.)

Uma fonte proeminente do

Vaticano disse que o Papa Pio
XII solicitou aos peritos que
Intansifíquem seus estudos dos
ossos encontrados num ataü

De, debaixo da basifica de São

Pedro, para poder determinar
se eles são do primeiro dos

Apostolas. A mesma fonte dis
se que o Sumo Pontífice será
quem anunciará as conclusões
dos partidos. -:'Espera-se que se

iorem comprovados que os

.restos são de São Pedro, o

Papa proclamará o' fato ao
mundo, na primeira noticia
importante f durante o jubileu,
no Ano Santo, em 1950.

A Santa Sé, tem mantido a

maior reserva sôbre o ataú
de zinco, encontl'lado há 7
anos na cripta situada debai
xo do, altar de confissões da
basílica, enquanto se faziam
escavações ali. Pessoas infor
madas disseram que o Sumo
Pontífice pediu que se tenha
cuidado infinito 1\0 estudo do

ataúde, em vista \:la tremenda
responsabilidade quanto a de
terminar se são Os do maior
santo da igreja.

Circulas do Vaticano procu
raram dar ímportancía aos a

contecímsntos, baseando" se
que não se fará declaração al
guma i'iôbre os mesmos, até
que os peritos terminem os

Seus estudos. Outros círculos
indicaram que todo apóio às
conjeturas de que os OSSOs são
os de São Pedro, poderia cau

sar um dano irreparável à
Tgreja, se se comprovasss mais
tarde que são de outra pes-
'soa. Esses circulas disseram,
entretanto que o Papa ,come

meçou a estudar os ossos e

se a,pres,se o trabalho de in
vestigação, em vista de se a

proxim;;tr o Ano Santo. O de
sejo de Sumo. Pontífice foi
transmitido ao Instituto de
Arqueologia Cri'stã, organismo
dia Santa Sé, integrado, por
proeminentes arqueologos; his
tóricos,

Designada ii delega
�ão do Brasil
Rio, 26 (Ã. N.) - O presiden

te da República assinou decre�
to designando 'a seguinte d€le
gação para representar o Bra
sil na IV Sessão da Assembléia
Geral das Nações Unidas a rea
lizar-se em .1'fova York, em se

tembro próximo -', chefe da

delega,ção, embaixador Ciro de
Freitas Vale; delegadOs; sena
dor Ivo D'Aquino Fonseca,

Ideputado Gilberto Freire, em

baixador João Carlos Muniz €

lUinistro Gilberto' Amado: de
legados suplentes: ministro
Henrique de Souza Gomes, e
Sr. Olinto Machado; € assessor
sr, João Batista Barreto Leite
Filho.
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A sessão ele ante-ontem, que foi' ultima .di. "zq,.• a.
"i'�\

presidida pelo s r, Hui Fuerschuet- Fazenda E.
" ..' (�J;i'c'.

te, r: secretariada pelos 51'S, Pinto Br as ilei ra .� -.. � O.Á\k-,cflJeaS {_!f"
Arruda e c\_].fredo Campos, estando terras em t Il1L11liélJÜ6 ele Jóai-aba"
pr-esentes 23 srs. deputados, sendo para 11m �'���8 de PIH.llAq��l�f?J. 'or.
toda ela ele horneuagens ao Duque Aprovado. ':�'k�,',
de Caxias, cujas comemorações, Projeto cI� lê'i nd"7�!1!l';' em 1a

neste NlO, foram ele grande signi Ii- discussão - Autoriza a Fazenda

cada cívico. elo Estado a doar ao "Preventor-io"

Aprovaria a ala, foi lida a mal er ía um terreno em São José. - Apio
elo expediente, sendo mais impor- vado,
tante vários projetos do Govêrno do Pr-ojeto ele lei n? 7:3/'{Q, em la

Estaelo, criando cargos e funções discussão - Declara de utilidade

gratificadas. pública o Centro Cultural Antonio
HOi\lENAJGENS A CAXIAS ,Guimari'ies Cabral, .da cidade de

Solicitamos outrossim que des

sa homenagem s'e 'dê conhecimento
aos Exmos, Sl'S. Vice-Presidente da

República e presidente da Comis
são de Festejos; }Iil1istro ela Guer

ra ; Comandante da 5a. Região Mi- RIO, 26 (AN) - Procedente de
Iitar e Comandante do 14.° B. C" Gênova. e escalas deverá chegar.
congratulando-se a Casa, com o pela manhã de hoje, ao porto desta
Exército do Panteon - Monumen-' .capítal 10 navio italiano "Filipa"
Lo, em que repousam os restos a cujo bordo viajam centenas de
mortais do Duque c Duquesa de passageiros destinados ao Rio e a
Caxias, também destinado a, r:co- portos do sul. Entre os que dosem
lher os despojos dos brasilelros barcarão neste porto encontram-se
que se sacrificaram em defesa da rlezenas de imigrantes italianos, la
Liberdade e da Democraei a nos

campos da Há1.ia,

Aprovado o requerimento acima,
o' sr, Pedro Lopes Vieira, elo P. S.
D., proferiu discurso em que res

saltou os a Los heróicos do insigne
brasileiro Luiz Alves de Lima e

Silva, o Duque de Caxias, cuja vida

foi de saorif'icio pela Pátria,

Falaram, a seguir, sôbre Caxias,
os srs. Braz Alves, do P. T. B., Bia
se Faraco, cio P. S. D., este aí'ir

mando a influência de Caxias no

c�nál'io politico do Império, quan
do da crise religiosa surgida em

consequência da ])l'isão de D. Vital
e D. ;\lflc",do Costa, salientando o

papel relevante do Duque como

pacríicador também nesse terreno,
Em nome ela F. D, ;\T. falou o SI'.

Bltl.cão Vian�1, sendo a sessão en-' Nazira Mánsur presentecerrada em seguida.
h

'

Càs omenagens a axiu,A SE�SÃO DR ONTE}!

na «so,irée» de
.

hoje,
Lira Tenis ClubeI.

Presidiu a sessão de ontem o sr.

Rui C. Fuerschuette, estando pre-
sentes 3'1 81'S, deputados. no

j'
Aprovada a ata, toram lidos vá- Mais uma grande atração, =stá

rios oficios., res�rYada para a noite de hoje, no
ESMl1 (lA:,_\/DO. .. Lira Tenis Clube. Nazira Mansur,

O SI'. Osvaldo Cabral, da U. D. simpático c aplaudido soprano r-a

N .. 11;1'1)011 a esmiucar o projeto- tarinense, deliciará os prese ctcsI d�-lei Cjllf; linlmcllL; e reajusta os com sua mat'avilhosa voz, CLlntan
vencimentos tIo funcionalismo es- do as canções: Lili Marlene" e

latIual, ag'ora em müt'S do Sl', IImar "Canção do - Expedicionário", co

Curl'pa, relator daqul'le processo laborando assim com seus (lules"
na Oomissão de Flllanças. artisticos para :maior brilhantismo

.J�SCOLAS RURArS' dos festê.io,> em homenagem '-1 Du�
O orador segninle foi o sr. F.sLi- I

que de Caxias, patrono do Exér
valet Pires, rIo p, S. D" que ailós cito Nacional.
s .l!lt";L. ter Santa Catarina �ido

cumf,emplaL no .\côrdo com ()

,Mini'�I',-Irio 'rle ='lllea�ão e :-\aúde,
('0'11 Üi!l Escolas Rl,'nis, sendo que Alt DO mer'tado100 ja. eokclLlidas e 1; ',em í'aSl' (1(,' a ti
conclnsão \� apres'elltt,�, projell)s do café,de J.ci autorízmndn a Faze" ,çla cto J
Estado a UDt)!', gratuila'lente, NOVA YORK 2& (U. P.) - O

áreas dI' terras vara constru�'i{), mercado do café, a têrmo, fe

nas,lucalidafles de 'Tamanduá e 1\1- chou com alta orig'in:ada em

ya 1".strcla, mnnicipi\,)' de Coneor- compras de prodUtores para se'
dia, afim de serem c'onstruidas iRr a coberto.
duas escola,; Ü\cnicas de agl'icul- O �afé Santos D fechou com

alta de 15 a 45 pontos na Ven

da de 5 lotes. O Santos S estê
ve em alt:;, de 19 a 26 pontos
na venda dt 58 lotes.

(

Crônica da As

o HOMEM
A despeito de tõda a injusta e tendenciosa cam,

panha com que tem sido visada a personalidade poli
tica do nosso preclaro coestaduano sr. Nerêu Ramos, o
nome desse- impávido Catarínense, projetando-se no

I panorama político do país, concentra inconfundiveis
provas de prestígio e de simpatias das mais insuspei
tas prccedêncías. É forçoso, portanto, concluir que,
enquanto o relêvo de sua atuação mais e mais se

acentúa e se impõe ao consenso das mais pondero
sas opiniões políticas, é em vão que se torturam, roi
dos de impotente ódio, as poucas almas [ungidas às
próprías paixões íncontroláveís, as quais têm pro
curado criar em desfavor do eminente coestaduano
um ambiente hostil.

'

Ocorre em regra precisamente o contrário, onde,
como entre nós, os interêses da nossa terra e a nobre,
za da nossa gente, estão a indicar aos Catarinenses
o homem em cujas qualidades de político e de esta- ,

dista é indispensável confiar.
O sr. Nerêu Ramos, que ora participa dos enten,

dímentos Interpartidários para a solução do proble
ma comum da sucessão presidencial, _já pão é, como
possa parec,er a alguém, apenas o intérprete das as

pirações de um pequeno Estado, cujo povo,' desaper
cebido dos seus direitos em regime democrático, re,
nunciasse à varonilidade tradicional e à legítima
conciência de sua posição cívica. O sr. Nerêu Ramos,
na Vice-Presidência da República, espelhou, nessa

consagração nacional, a dignidade de seu Estado e

dos seus coestaduanos.
Não se afira, pois, se pelo critério político-partidá

rio, a grandeza de sua perssonalidade invulgar, no
cenário brasileiro, impondo-se pelo seus méritos de
homem público ao nível dos grandes momentos da
hístóría: o sr. Nerêu Ramos é o grande Catarinense,
a: cujo valor pessoal têm rendido homenagem nobres
vultos da política nacional, não importa a filiação

f partidária que ostentem, Os srs. José Augusto, do Rio
Grande Norte, José Américo de Almeida, da Parai,
ba, Soares Filho, do Estado, do Rio, Hamilton No
gueira, do Distrito Federal, - todos eles próceres emí.
nentes da U. D. N. - se contam entre os que, perten
cendo à agremiação partidária presidida pelo sr. Prado
KeUy, se definem pela candidatura do sr. Nerêu
Ramos à Presidência da República. Cumpre acrescen
tar áqueles nomes os dos srs, Ribeiro Gonçalves e Ma
tias Olímpia, do Piauí, os quais também não ocultam
as suas tendências naquele sentido.

Essas considerações vêm a propósito de uma ho
nesta correspondência do Rio para a' "Folha da Ma
nhã", de São Paulo. Nessa correspondência; se comen
ta a repercursão que teve, nos círculos político;;, o pro_
nunciamento franco do sr. Artur Santos, membro
ilustre da U. D. N., para:nàense, a respeito do sr. Ne
rêu Ramos. É mais um nome a relacionar-iSe entre os

que, n6.seio da U, D, N., não dissimulam a sua atitude
em relação ao sr. Nerêu Ramos.

Como Catarinenses - e, já agora, não só como

pessedistas - registamos com imensiQ contentamento
aqueles fatos, os qUais, ,por si ..sós, r€spondemo ao

pequenino grupo dos que -renunciariam aos naturais
sentimentos comuns da nossa gente, pendendo antes
para o facciosismo cego, que avilta mesmo a razão de
ser dos postulados democráticos.

CURITIBA TCLECRAMÃ: PROSEBRAS P"RANA '-

"Exmo. SI'. Presi dente da Assem

bléia Legislativa. Requeremos ouvi
cio o Plenário seja a presente ses

são cledicada às comemorações elo

"Dia elo Soldado", como homena

gern do Poder Legrslativo a-o

Duque de Caxias, insigne vulto da
história Pátria e Patrono do Exér
cito.

tura.
ORDEll DO DIA

Foi a seguinte a matel'ia:

projetiJ de lp.i nO 71/49, en.'i za e

Laguna. - Aprovado.
REDAÇMj FTNAL - Pro,jet'o de

lei n? 74. / /i9, abrindo o créd ito es

pecial ele 300 mil cruzeiros para
conclusão das obras da 3a Cia, Iso
lada em Canoínhas, - Aprovado.
A seguir foi a sessão encerrada.

Imigrantes italianos·
para o Brasil

Homenagem da A. 4. Barriga Verde
aos srs. contra-almirante Antão Alv
ares Barata e comandante GOD�alves

A ASSOCIAÇÃO AT;LÉTICA BARRIGA VERDE,
oferecerá aos Exmos, Snrs. Contra_Almirante Antão
Alves Barata,,,Comandante Gonçalves e Exmas. espô
sas, no dia 6 de Setembro, às 19 horas, no Clube 12

de Agôsto, um jantar de despedida. ,

Os senhores aSlsociados que desejarem participar
dessa homenagem deverão entender_se com o-sr. Ma
jor Eloi Mendes, com quem se encontra a lista de ade
sões.

vradores, que acabam de I ser admi
tidos 110 Brasil pelo govêrno do
Estado de Goiéls.
Naquele Estado, os mencionados

imigranteg irão integrar uma ('0-

operativa agro-pecuária, para o que,
viajam acompanhados de consíde
rável copia .de material agrícola,
inclusive modernas maquinarras
para trabalhar a terra.

Em virtude da categoria em que

viajam, -isto é, imigrantes, as auto
r idades farão seu desembarque di
reto para a ilha das Flôres, CInde
aguardarão ulteriores providências
no sentido de serem enviadas para
o destino.

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

PARTIDO SOCIAL DEMIlCR'!ATICO

QUÀLlFICACAO ELEITORAL
SERÃO ATENDI,OS TODOS QUANTOS DESEJAREM
SE QUALIFICAR :ELEITOR, NA SEDE DO PARTIDO A

RUA FELIPE SCHMIDT.
HORÁRIO: DAS 10 AS 12 ID DAS 14 AS 17 HORAS,

DIARIAMENTE.

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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«Est�mos diante de um projeto e vamos examiná-lo para votar

concientemente», declarou. o sr. Nunes Varela, em aparu: ao

Redação e Oficinas à rua «crítico» da U D.N. � Urgencia para estudo do novo
João Pinto n. 5 contmto de arrendamento da· E. F. S. Catarina. -

Diretor: RUBENS A. RAMOS RGUND.Â·J'IlIRA Pagamento de dividas do Exercicio Fin·do. -

Proprietário 'e Dir.-Gerente l!lXpresllO 510 Ol.It6vlo - Lac\IIIUI " Aplausos ao trabalho da Comissão de
_
Rea-

7 hocu.
.

SIDNEI,NOCETI AutD-VlaçAó ItaJat _ 1t&1at _ II JIo. justamento. O sr, Raul Schaeffer
.Diretor de Redação:' ruo esclarecerá ao-sr. O. Cabral.
GUSTAVO ,NEVES le�� Bru!lQu_ - �... -

,

Chefe de Paginação: Expresso Brulque:nae - NoYa ',l'Nnto O sr, Hu i Ccsar Fúerchuet tc, 10 ante-ontem encaminhado à Assem-

FRANCISCO LAMAR,QUE
- A;�tl�r:" ·Catarin_ _ -JolllTilI Vicc-lPresidenlc, iniciou os l ruha- hléi a pelo Govêrno do Estudo A

Chefe de Impressão:
- • horo. lhos de ontem, com o compareci- medida foi justificada com a l"i�'Llra

JOAQUIM CABRAL DA SILVA _ .Â:�� Catutnfilft - CUrlUba monto de 30 51'S. deputados. �IS 14.:]1) que () orador fez do oficio que o

Representante: Rodowirla SUI·BruU - .f'6rto .lIec:re

\hOraS' diretor daquela Viação Férrea di-
....:Shor&s. '

'

'
....

A. S. LARA Rápido Sul·Braslleira - Jolnvile - Aprovada. a ala fUI clel1l1flc<t{Ll 1 rigiu ao sr. Secretario da Vi"çãi).
Rua Senador Dantas, 40 _. fio 13R�c;i�� Sul-Brasíletra Curitiba..". Casa não haver expediente a S?� li- OUI'as Públicas e Agricultura, cm

andar 6 horas. do, usando da palavra o pr.mciro que são expostos os ruelhoramcu-
TERÇ..&.-lI'.I!lIR.Â

Tel.: 22-5924 - Rio l'e Janeiro .ÂUItO-Vlaç.lo catarlnellH - Peno .lI. orador inscrito, sr. Osvaldo Cahr.il, tos de que será benefic-iada aquela
RAUL CASAMA\TOR &rre.Âuto-�i�uc..tar1n__ Curlt1b1 da 'C.D.N., que abordou ti !)l'oj(',O- autarquia.

Rua Felipe de Oliveira, 21 _ - II. horas de-lei, ref'ert-ntc ao aUJ1lPnLo c refi-, Encaminhando à. votação ess« re-
.Âuto-VIAçAo Catutn__ JolJlT1le

80 andar _ • horo. justamente rios vencimentos, cujo qucrirnento falaram os srs. Raul
Tel.: 2-9873 - São Paulo . ..&.��ViaçiO Catarm.n.. - Tubada processo se -acha em uansíj o, já em Schaef'er e J. J. Cabral, do' "r.S.G.

ASSINATURAS
- 6 horas,

\-1 Cli/:;q>resllO Uo Cr'Wt6l'la - � - poder do sr. mar �OrI'l'a, ch P. e {la H.D.N.
N C it I 7 horu. S D 1 I' L ("

- • •••••••• ••• ••• • •••••• _.

a ap a.
Emprêaa GI6!'1. _ IA&'UIII _ T,* .., vara rI' a a- o {la .iormssau

""i ' .

Ano ..••.••••..•• Crf 90,00 • 6� horo. , de Fi uanças. OnDENl DO DIA I"asa a' vendeSemestre Cr' 45 Ilxpreuo BnaqU4lUe - 1IrUM,U. -

O I
. . ." l'

.. ,..... ,00 le horu. oral or i crüícou o a,Ulllento ()OS Em regime de urgência foi anro-
Trimestre ..••••• Cr$ 25,00 .. ')to-Vlaçao ltaj" _ IUJt,1 - 11 110- diretores de repartição pub+ica, vado o Projeto de Iei n- 78/'l\l, do
U'. C, A- raBo .

aLeS ••••••.•••••• r .,00 Râpído Sul·Brasileira - JolnvUe - achando ser elevado, quando, à e5- Governo rio Estado, abrindo o crê-
Número avulso .. Crf O 5 13 horas. .

, O Rápido Sul.Brasileira _ CurItiba ...c_ ta altura, após outros casos,' (). SI'" dito especial de Cr$ 120.7<11,90. pa-
� No Interior 6 horas. Nunes Varela, lider da maior-ia, ra aOo·am.ento de "Di\'idas. do Exer-

A C 1 QU.ART..&.·:nl.RAno ••..•...••.. r' 00,00 .ÂutD-Vla�G' Cab:rinen» 0ui1It1ba expressou o pensamento da sua cicio findo". .

',Semestre ,. Cr· 80,00 - II horas.
b 1 t I N- I d

.

t'
.

.,.
A. t VI n" Catarin_ JolnTll. ancar a, C0111 este aparte: ao taven o 111alS ma ena para

Trimestre C. 35
uto- 11....0 treito, .à rua Antônio. Matos Áreas-

••••••••• 1'", ,00 - • horas.
_ "Como legisladores não Asfa- discussão e' votação, usou da pala-Número avulso .. Cr' 0,60 • ÁutD-Viltç4o Ca�JI.Ie t..acuDa .

'1 d C P
n. 511, ibem próximo, portanto, do-

A Ú
•

-"i ,-
6.M horas. ' -mos aqui (et.a'.lwn o pessoas, A vra o sr. ardoso da Veiga,· "10 .

ponto d
•

ib 1n, nclO._. ante contrito.
.

Râpído Sul-Brasileira _ C-J1'jtlba _
. '. e ou L S.

.. minha bancada quer ser justa e 1.1:.\1 R.P., que declarou "ser ele aplau-Os' oti , mesmo não 6 horas. Os interessados poderão dirigir--
.,ublicados, não serão

\
13R:cii�� Sul·Brasileira - Jolnvile - \'êÚlOS aqui A. B. ou C. E.stamos sos. o trabalho de Comiss.ão qur l)J.:- se à residência do Sl'. Aristides Bor-

dnohtdos.

\7
Exh�rPf�S80 810 CrtJto1'l.o - � -- diante de um projeto c vamos l'xa- ganizou o :lllmento e reajust'lmcnio; ba, 'em Big'uaçú; para melhores in-
v _. miná-lo para volar cOI1:3cientenwn· do Funcionalismo Puulico Esta-

�
A direçlo DIo se respon- Expreseo Bru8qU_ - Brulqu. - fOl'marões·

16 horas te". dual".sabillza pelos conceitos .Âut.<l-VlaçAo ltaja! _ Itaja! _ 1. ho- A venda é motivada 'pelo fato ueo,
emitidos nos artifl08 ras. Assim, com esle apartc, () ilustre O sr. 'Valdemar Hupp, uelenista, o 'proprietário estar há anos :res}.,-.

Expresso Bruaqu_ - NoYa 'l1rOnto lideI' ela maioria de�&ez toda a ar- referiu"se fiO pleito de 11 dc setem-assina�os_ - 16,30 horas.
�

, o dindo em outra ciJade do Esfa:c?o:;·
_....._..w......_ ........._ 01".-••.-•••"'.....,. Rod�la Sul Braail - �1) A.le81"e

I
gU111entaçao do representante da hro vindouro !nqs novos' munici- A ·casa em aprêço se encontra de--

V-a
-

A
'

-

-. I., QUINTA.l"EIRA U.D-N., que tencionou obstn,il' o pios de Santa C�tarina, para Pr'c-' so.cupada.
...
I ÇHftO.. _

erea .lI���ar1tor!:.tar1neIlH peno projeto de lei, \'isando pcssoa�.. feitos e Vereadores ás Carl'wras };uC ..

orar'ó .\uto-Vlf\çAo· Çataruteue OJrrlUba Qs srs. Ylmar Corrêa. e Raul mClpais. ESCRITóRIO IMOBILIÁRIO A, lL.
,

r>--�\' �',�.B(/unda..,�ira --[-_,,�thO-�ia.:�o,. . .JolDT1le Schaefer, do P.S.D., também em O ultimo orador do dia foi o sr.
ALVES '

, . .,:- ..... _ ÇJtmnMH
,. . ,.

'

. I Encarrega·se, mediante com1ssAo, dG>o'
, "TAV; - 13,I)() - Lajes e P...... -..Q Ilgr.., aparte, e�dareceraJ1l "anos ])')llt9S Raul Schacfer,. sub-lIder da 111'110- compra e venda "" 1m6v Is ' ,-: - .._...._. ..&.u�Vlâ910 Catat"lnenH.fl: 'rl1bN'io ..

. .

I
. "'" e � . ''''''.1 ,," '. ,

Alegre
"'.. ,., ..,''',''-�:l:��s....� ::::;6-horas. ·r....·'�-.,_. que sLlcltr�� dUVIdas do orador. na, que fez.consideraç.õc: em .[61'- RuaDeodofa,� _�""'.mr,jjiJl"'�'-·-" -.-.,

� D.ANAIR _ to 40 _ Norte :4iy�V� �� - ÍAC1Jl!a] .Em �eSUlcJal Q sr, S.a-nlo Rr>!nos,. !l.o do trabalho da COllussao <1(' ljca· ':. >�
••

.' "._�"" •.•••••••.••••.•••••• "'"
1 �ARIG _ 10 �O _ Nórt�

,. - �:�o��.ld� J...� - iirler do P.'1'.13., focalizou bmbcm o I :iustamento, de que foi mC!11br(i�,
..�., e

,

PANAIR;- Í4,05 _ Sul
7 ::::&a Giórl.l. � lAI'IlD;A�, .1/1 D:eSm,O aSS�Jlto, rrssaltanclo O PI';C�- f\f,irr�1,�nuo estar satisfeito com 'J' �.�.

�.1

uROZEIRO DO SUL �3 ,tI<
�

•.7 1/2 haru. " dJmento d" bancada pesse(l,,'là Jn11;\1'C':5se ql'e o mesmo vem mcl'P- ,_- .. ,,,_u Ilxpt"esso Brtl&queIlN - BrwIQu � '. .
,- ,. -

IJlorte " ""-'(....,... ..' 1. horas. eXIJendldo- atraves do apàr:tf- 6r)u):- C'en(lo dos representantes no Lcgis-' .

,1fi'}tJi4 TtJrÇa-lttiN

-�--"�I
ru�to-!iaç!Q I�:lat -:- �at:. -: l� bo-I tuna do respectivo lider, que rc- laiivo, de'claral;do que, após r::ler .

"'."

,
-TAL" - 8,00 _ 'Joinville 7_ 13��� Sul·Bràs11elra _ Jolnl'l1e �

I gisla'Il!0s linllas ·acima. c�'" o discurso do sr. Osvaldo Cabr'llI,,!
�

e. Curitiba _ Paranapi Rápido Sul·Brasileira - Curitiba! -I LiRGENCIA ,- , proferido nes� sessão, voltará a'
�." • horas. <II". -

�.........�.=:�a�os e Rio. artlpresa Sul OeBte Ltda :;;,Jtaileço,....� A Casa aprovou requerune.r:-to do abordnr.o assunto, colocDI1(ln ris. til-
••• ; .. _U:\ _. {(),40 - No� ,"""�,.,. .. �-:::: �::'.t��.,:,.#' I

sr. Alfredll Campos, do P.SJ)·j 110 SOS venlllados 1101' aquele tlcl�I:Ista,
-"'-:l,RU:r,O W §UL� .

.

. SEXTA.ri� �

sentido de ser dado l1rg{�l1('ia ao nos seus verdadeiros terl11os.

,..�.��- .._"'-
,.._

,
- �':"l�!a Sul Brasil - PclTt6 .lIesn

novo contruto de Arrel1damne�t) da Em seguida foram os trabalhos
lüi"iíi _. _"'

_ S horas. .

'"AnIfl Ç'-"2 30
.'

.. Auto-Vlaçâ() Catartn�H OIH'lt1ba Estrada d. Ferro Santa Cabrina, levantados •

1 }�'f C. ..� - i. ,"- ouI - II Jhoras.
5'" PANAIR -14,05 _ Sul _ ,,\u��!!�lO catll1'1nenH Joln1'Üf

ti' Quarta-feira' Auto·Viação C!!tarlnenH - �
.

"TAL""":' 13,00 - Lajes e Pôrto
- E���e::'ora�o OrlAltOd.o Lac'WWl - TranspAr'es Colell-VO'SAlegre 7 i��V1açiO ltaja! _ ltajat _ 111 ho- . � -1

'

pANAIR - fO,40 - Norte ru.
" SRS. PASSAGEIROS , J -"%":: �' ..�. _'" 11i;��;.·

ICRUZEIRO DO suL _ B,OO 16E;g::.:_1IO Bruaque.D.iie Brutlque
PARA, i"1""·

Ifarte 13�g;�� Sul·Brasilelra JolnvUe ITAJAí _ IJOINVILE e CUIUT1BA IV"-RIG - 1i,'O - Norte Rãpido Sul·Brasilelta Curitiba Os IlOV.OS MICRO-ONIBUS do R,ápidô Sul-Bl'ãsileiro ofe·
6 horas.

PANAIR - 14,05 - Sul 8A.lUDO recem O máximo em •

Quinta-feira _A�t�:��'o Catar1nen.e - ounUba CONFORTO E PONTUALIDADE
"TAL" - 8,0, - Joinville 13R;cij�� Sul·Brasileira -

i,J���v!l7
- 'Carros para 14 passageiros - Poltronas individuais pultnan

CarlU'. - Paranagaá Rápido Sul·Brasileira
1 ,Curiti\>;',J - H O R A R lOS:

a.. .... 6 horas j ""

C d' t r< 't"b t 6 H_ ._a.to. e .1\10.
_ • horas. arro Ire o a �UrI 1 a: par . s.

PANAIR - 10,&0 - Norte' .Âuto·VlacAo ..:"tar�nse _:. JolnT1le. Carro de Fpolis. a Joinvile nos dias úteis: Partida às 13
PANAIR - 14,05 - Sul - .Â'ul:,%'f:ç.l,'

.'

Catartnenl!"'. '_ Tut..rto horas, podendo prosseguir de Joinville à Curitiba no dia se·

VAHIG - 12,30 - Sul - 6 hor&P,'
_ i guinte ás 6 horas.

Exor'lSJü Slo 0rist0� - r.acu:na - .

-

1 Lo d
.

CRUZEIRO DO SUL - 13,151 7 horllOl. I Mantemos trafego mutuo a Sao Pau o e n rITIa, ven-

�orta 14E�;::.o Brulqu� - BnulQue -

dendo·se passagens.. l'

CRUZEIRO DO SUL - ili.30 /ji::.Vlaç.lO JJtajat .- Itajat - II )lo. Aceitam-se despacho de encomendas. .:..

l.ul !':'�xpre&1IO Brue(Q'l1__ �Cm '!'rato Agencia: Rua Deodoro, esquina da Tenente- Silveira na 29 - _. . . . .. ., .. ", .

Se:r:ta-fetra
(.... 9,30 horu.

.

PASTA DENTAL
Expresso G11.óri. - Lacuna - • 1/1

"TAL" - 13,00 - Lajes e P?í':t'ó • 7 1/2 harl
·DOMINGO

LOJa'
,"

'Das cnSEMIRas
R������: .

Alegre I Ráplçlo Sul·BrasUeira - Curitiba -

EMPRli:SA sm BRASIL:EIR&�
CRUZEIRO DO SUL - 7,106_..h_or_a.,s.__________ DE' ELETRleIDADE S. A.,

:IIIorte
_ EMPRESUL _

PANAIR - 10,40 - Norte

'I D C R G EspeCializada em _artigos para ,Serviços de energ.ia.elétrlça·VARIG - 11,40 -- Nortf' / r. LA NO •

em Joinvile,' Ja�guá: do SUl,
PANAIR - 14,Ç" - Sul (GALLETTI homens São Bento do Sul; Mafra, Ti--

$ábaa A D V O G A O O
S N jucas, Rio Negro e Lapa."'TAL" - 8,00 -' 'oifH'ilIe _.. Crime a cl:.. 1 RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASENlIRA A-

Material elét'fieo, para instad-

Curit.lua'"� -:t.?'''''llaguá II / CoDaUtulção lia Soc:ledode. ClONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
1

-

M to D' OINATURALIZAÇÕES MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS açoes - 'O res:- lllam '

- Santo" ,e, Riu. Bomba Lustr"'s Fel"....
Titulo. D.alarat6rl0. PARA. HOMENS'

-' s -' .",-

.VARIG - 12,30 - Sbl ros de engomar - tampadas
CRUZEIRO DO SUL - iS.1I1) Ellcrit6rio e Re.idancla

ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA-
� ,Ventiladores _ Serviço da

"mof.. Rua Th·adanta. tl. TAS, PIJAMAS, 'CHAPEUS, ETC. .
.

t 1
-

-

1 t' Di I

�����-=-1�4�ci5 -=-�O:lte 'f'_O_N_E_"_"_l_46_B ' Tudo pelo menor preço da praça �{!f:!:�a1�P:: IS"C d�
,

Domingo'

F
S •

t à 11 .,. Novembro, n., 449 Caixa Postalll (

'PANAIR - 10,40 - Norte • �,I��OL �Ri�S�T�D,? aça oma VISI a nessa vasa e verl Ique n. 62'- End. tlegr. - "Empre- 'oI!

pC:��RO :5SULSUI ii,OO
fRAQt1EZAS EM GERAL 1103808 'preços e artigos' , I ��'�:�Yt�ue,�.sta"cat.arin2�

1

Assembléia

. .;

, .r

• Vende-se uma, tôda de tijolos", ..
medindo ti,50m de fronte. por 1 'l,{}I)"
m de fundos, com as seguintes di
visões: J área, 1 sala de visita, 1

'

cozinha e \V. C. Construida em fillS\
do ano de j 9!â. Localizada no Es-'

�)J J,#iJril-' '., "

�
-

�
_!- _.AA""";4-

til,.!:t\;.� , �
Quao:' .�� tal__�� i,

lheiro da ilustMJ.QAo..nma.�, �
lhe. em 6lIlé.vel gesto. um �_, �. .

excelente aperitivo KNOT•.� .�
"" v. Si&. de làCf'9SCeDts.r. '!"'�_ .:
oe•• gentilesa;ESíEE 1..-41"1., i}
BF1'1 O I1ElI APEilJ!IYViJ· *

, '" PREDIlETa! l�
fíi!tI3I ;i�C� \

11 i//'f P!lOliUTO [U.rnorrA./flo.,cO!1.·é SE611'1(}$
,

________ ITÂdJd� �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



, K8TAf). '- Sábado 2" ele Jlgosto c. 11149

As'ooto
SABADO, DIA 27. GRANDIOSA "'NOITE RUSSA" PltOMOVIDA PELA ASSOCIAÇÃO "CARLOS GOMES" (CULTURA

"MUSICAL). FESTA TíPICA, COM BAILADOS DE COSSACOS, T'RAJES ADEQUADOS, ORNAMEN'fAÇÃO ORIGINAL DOS SALõES. INICIO ÀS 21
HORAS. MESAS A RESERVAR, A CRS 50,30, NO CLUBE, DURANTE O DIA E À, NOITE

'.

S ·

d d B i' t R t' I lVlAL'l'J!;G, contem malte,
OCle a e ene icen e e ecrea lva

I
ovos e mel -- os ,grandes for
neeedores de vitaminas. É

vX de Setembro melhor complemento alimen'\.
,
,,I I tar para crianças e adultos. J.

Assembléia Geral, Ordinária I ::���e��.,todas as fal'mácias

Ficam convocados 'Os senhores sócios da Sociedade Bene-
ficiente e Recreativa "XX de Setembro" para a sessão de As- C· D·'·sembléía Geral Ordinária, que se realizará dia 31 (quarta-fel, lDe- larlO
ra) , ás 19 horas, na séde 'SOcial, á rua Trajano, n. 36, para elei, RITZ
cão da nova Diretoria.
J

Caso não haja numero suficiente em primeira convocação,
rar-se-á nova chamada, ás 20 horas, quando a Assembléia deli
berará, com qualquer número de associados presentes (art. 300
dos Estatutos).

Florianópolis, 23 de Agôsto de 1949.
Patrício Santana Borba - Secretário

-com

WILLIAM BOYD
1

(Hopalong Cassidy) I

-3-
110 minutos de gostosissi..

mas e ininterruptas gargalha·
'Florianópolis das!

Vida

---------------------------------------- --

eocial
.---, .------------------------------'---------------------

Os "SERõES" DO "BARRIGA-VERDE"
A Associação Atlética Barriga.Verde vem mantendo, vito

-riosamente, uma reunião original e única. Êsses interessan
tíssimos serões, de quarta.ieira onde com acentuada caracte
rística de uma "reunião em [amiõia" cultivam a música, o cano

'to, a poesia, o humorismo, a âansa, e reverenciam artistas, au
tores e atores, o que está formando ambiente propicio para re:

"Delação de muitos dos nossos valores que ali vão encontrar
-, compreensão e estimulo. Na A. A. B. V., nunca foi elaborado
-um. programa; a festa surge expontânea como expontânea sur;

, 'ge a inspiração no artista; essa ausência de proçrama é uma

"das caracteristicas liberais que desde O início ,i1 'mantido; é q'l!-e.
na hora, qualquer um dos presentes é solicitado para ir à "pis,

, ta", e são muitos os que têm ido e arrancado aplausos tornam
.âo-se conhecidos num repente no meio artístico e literário. Mas
"não são sómente extreantes, novatos, calouros, os que procu
-ram a A. A. B. V., dentre os seus; numerosos colaboradores,
.aqueia agremiação tem contado em seus proçramas com a

-participaçiio de nomes consagrados tais sejam: Nazira e Sussen
_Mansur, Lourival Almedida, Dilza Dutra, Valdir Brasil, Osma
.rina Monguilhote, Ocy Campos, Tezeu Muniz, Ioonésio Catão,
; Osvaldo Lira, Manoel Gomes e tantos outros,

A quarta.teira última, dia 24, esteve magnifica. Presentes
Dilza, Osmarina, Lourival, Teseu, Catão, Lira, Brasil, Mane
ca, extrearam com pleno sucesso Dan Duarte Sousa que muito
.aqraâaram. Foi uma noitada cheia de arte: gorgeios, ritmos,
.harmonias, risos. Amtiienie alegre, acolhedor, fraternal e

, amigo.
A açremiação rubro-verde atinge dessa torma seus obje

'tivos; além de intensa atividade desportiva espraiando-se por
setores tiiiiceis como os desportos femininos e jUvenis e os

desportos classificados elegantes como a esçrima e o tenis,
.tem, como coroamento, êsses delidiosos "serões" que vem

'mantendo, e 'os quais dia Oi dia vêm crescer o número dos seus

.seletos colaboradores.

PARA O SEU RERÊ
Enxoval vistoso e de fino gôsto - Roupinhas
e peças avulsas p/erianças - Tricô e

_

Bordados

CONHEÇA O rfRABALHO DA COS'fUREIRA
CACILDA NOCETTI

Coqueiros - 2a• 'casft, i próxima à Capela do Bairro.

Tropa Tupanciretã
Formados no pateo do 14 B. exagerado egoismo, semente de

C. os escoteiros do Padre Ita- dolorosos e tardios dissabores.
mar constituiam com o colorí- Isso é estímulo ao promovido
do dos seus uniformes uma no- por essas entidades escoteira
ta alegre naquele ambiente de que sendo escoteiTa objetiva
solene austeridade militar. D,es'! criar o espírito de camarada
filaram os soldados de ama-l gern, fraternidade, cooperação,
nhã, prestando homenagem l disciplina e ordem, e sendo
aos soldados de todos os tem- I cristã mais o de desprendimen·
pos, e provocando comentário,' to próprio, proteção aos frágeis
em torno dessa iniciativa que e amor ao próximo. Disciplinar,

FAZEM AN,PS HOJE: é uma realidade. Salta aos I ensinar auxiliar essas CRIAN-
- o sr, Humberto Machade. rte- �lhos de todos que êsses garo- ÇAS esclarecendo-lhes o espíri

SR. JOAO STEUDEL ARE.�O dicado funcionário dos Corretos e tes estão endo inteligentemen· to. fortificando-lhes o corpo
Faz, anos hoje o nosso distinto Telégrafos. te, crístãmenta aproveitados. e mostrando-lhes exemplos

-coestaduano sr. João Steudel Ardo, - a sra. d. Maria de Beru Faisca Os garotos aos quais nos "1"efe- mais dignos, estimulado-os pa-
•competente rádio-telegrafista da espôsa di) sr. Hermiuio Faisca, 'rtmos são os que constítúsm I ra ambições mais nobres, é
fAB e nosso apreciado colaborador prospero comerciante. aquela maioria desherdada dos obra patríotíca, humanitária
-sob o pseudonímo de Areão Júnior. - o sr. Rodolfo Paulo da Silva, moleques do morro, dos piás da e cristã. Essa' é a obra em o

O ilustre aniversariante que a operario rua, dos gurís da sargsta, como qual se lançaram o Padre Ita-
iinvejáveis dotes de espírito alia - a sr ta. Elia Eutália Fer-reira, queiram, mas sobretudo crían- mar e o prof. Rosa; que não

-excepcional cavalheirismo, impon- dedicada professora em Picarlas, ças - CRIANÇAS para a� lhe falte o estímulo e o apôio
-do-se nos meios culturais como 11m São José. quais faltaram os brinquedos que precisam para levar avan-

-dos valores da nova geração, ,goza - o jovem Antônio Grillo, i�pli- conrecéíonados, Os doces e os te tão meritória empreitada.
-entre nós-de selecionadàs amizades cado aluno do Colégio Catarinense, passeios de àutomóvel; CRIAN-

'que, hoje, por certo, pelo feliz even- ,filho do SI'. Nicolau Grillo, zeloso ÇAS que não chegaram a tez
to, lhe tributarão expressivas 110- contador rio Banco Inca. eficiente assistência dos paes,
nnenagens, às quais nós nos as- - o jovem Benjamin José, fi1hr) porque se têm, êstes, absorvi
:sociamos. \ .do sr'. Otávio da Silva Arantes. dos no ganha pão de' todos os

- o interessante Carlos Augusto, dias, de pouco tempo e sscas- participum aos parentes e pessoas

DR. RENATO BARBJ)St\. .f'llho do distinto casal Maria José c sos de recursos díspõem _ para amigas, o mascimento de seu filho,
Na capital da Hepublíea. onde Plínio Franzoni Junior, ,dedicar'lhe�;' CRIANÇAS p�e- Reinaldo, ocorrido dia 25 do correu-

"l'esitle, e em cujo fôro advoga, vê r sas fáceis da tentação dos vÍ'- te, na Maternidade Dr. Car los <:':01'-

'transcorreu hoje o seu aniversário VIAJANTES: Cios; CRIANÇAS sem díscíplt- reia.'

-natalicio o nosso prezado eonterra- SH. PEDBO, ARLANT na e sem ideias outras de que
meo sr- dr. Renato Barbosa. Está nesta capital o sr. Pedro Ar- o Se tornarem amanhá os

Desta Capital, onde o natalícan- lant, competente engenheiro cons- "bambas do bairro", sem am- DR. FRANCISCO CA'MARA
"te deixou inumeras amÍZadeos. 1he truto)' residente em Caçad.or. bição maior de que a de se I

- NETO

'!.I'Serão enviados muitos Cllmprimcn- TTE. MOYSES 'CORDOVA transformarem no craque ,de . ,. Advog�o ..

10s ,inclusive os nossos. Proce:cl'ente de Curitibano<;, onde futebol" ou no "campeão de fSCrltorlO: Rua FelIpe Schlm1d1

é digno Delegado Especial, es!á en. luta"; Para eles o "modelo" é 1 (S,Ob�ado) (Alto da casa "O

MENINO RUBENS RAMOS tre nós, o brioso ,oficial da üossa um modelo eivado. de vícios RPar�so �
Rejubila-se o lar do nosso e�tima- 'Policia Militar sr. Tte. Moyses Cor- porque ao par de qualidades ,eS1 enCla: Rua Alvaro de, Caro

'<lo conterr�i1eo d�. Rubens, Peder- dova.
-

que devem merecer considera· valho, 36

lleiras Ramos, Procurador Fiscal da ' Ao ilustre oficial que, J1'J.(fuela ção, juntam os .ínqonvenientes
Fazenda Nacional e de sua exma.' zona, vem promovendo uma l.'1h:n- d� um "cartaz" que estimula,
�sPôsa d. Mirza G. Ramos, com a S3 campanha contra os malfeitoJ'es
'Sã' alegria da petizada que irá à que a Ínf�stal11, o nosso corc�ial
residência do distinto casal felid· abraço,o e merecidos louvores·
iar o interessante Rubens, se', di.
leto filhinho, que, hoje, C0l1H'ilI01'�
lUais um aniversário natal.icio
Os de "O Estado" fOl'i11l11�ln à

1i.ubens os melhores votos d�' feli
, cidades.

ANIVERSARIOS: '

Participação
Oswaldo Damasceno da Sil,l"a

Senhora

.F'lorfanópo'lis, 26/8/49

Simultaneamente -

As 4% hs. - As 73/4hs.
- Sessões Extraordinarias
O arrebatador e super.dra

ma que pôde e deve ser visto
muitas vezes!

'

- Eletrizante e maravilho..

so espetaculo que nos faz pal
pitar de ambição!
- A beleza exótica das pro

fundezas do mar ...
- A magia envolvente de

idilíos sedutores ...
- Tudo no mais ríeslum..

brante 'lrECHNICOLOR até ho
je apresentado!
CECIL B. de MILLE apre

senta sua maxima produção:'
VENDAVAL DE PAIXÕES

- com--
RAY MILLAND - JOHN

WAYNE - PAULETTE GOD
DARD - RAYMOND MAS�
SEY - SUSAN HAYWARD -
LYNE OVERMAN
MAH:THA O'DRISCOLL, e

milhares de figurantes!
ODIAVAM-SE MORTAL ..

MENTE .. -. e AMAVAM A
MESMA MULHER!
ASSOMBROSO. . . ARRE..

BATADOR... SENSACIO
NAL. _. UMA AVALANCHE!
DE EMOCõES!
No Programa - A MARCHA

DA VIDA ...
Cr$ 5,00 - e - 3,20
Amanhã - RITZ - ODEON

- RECORDAÇõES
-com-

Robert Cummings - Susan
Hayward

'

ROXY
- As 4 e 71/2 hs.
- Colossal Programa-

-1-
- Uma verdadeira fabrica

e
de gargalhadas!
SHERLOQUES MEDROSOS

-com-

as 3 PATETAS
Rir. " Rir... Rir ..•

-2-
LUTAIS sensacionais e eletri..

zantes!
LENHADORES DE IMPROVI

SO
•

MóVEIS. LOUÇAS E MOEDAS ANTIGAS

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

Católogo de Moedas Antigas do Brallil
Pelo correio Cr$ 25.00

t, Missa de· 2� :aniversário
Ambrosina Vieira Simõ�s

Severo Simões e Família convidam aos seus parentes e

amigos para assistirem à MISSA que em intenção à alma de
sua querida mãe, sógra e avó AMBROSINA VIEIHA SIMõES,
:í1andam celebrar no Altar do Sagrado Coração de Jesús, da
Catedral Metropolitana, às SETE horas do próximo , ............... ("f.�
gunda feira), por ocasião do segundo aniversário (\

,

dmento.
" Antecipadamente, agr����em.

Não espere que a doença ví
site a sua casa. Defenda a su
saude e a :dos seus filhos, to

SR. LOUHIVAL SCHMIDT mando MALTEG. Frio ou gela
Do sul do Estado, 'ende fôra fi $1:'1'- do, é uma delícia. É o maio

viço do Cabo Submal'ino, 'md� é �ornecedor de vitaminas, e, po
categorizadp funcionário, r-begou ISSO, O melhor fortificant�. A

ontem, a e�'ta capital, o nosso pre· venda em todas' as farmácia\ e
7,ado amigo Lourival Schmidt, }l0S- armazens.

EUDóXIA VIEIRA soa grandcmente relacionada entre inse-ri-m-o-s--n-e-st-e,-jo-r-n-a-l-d-o--s-et-l-"-'J-li-a dia de hoje, assinala o tl'uns:-' nós. versúrio natalicio, o nosso lJrrzado
�t1rso do aniversario natal1rio da Aos muitos cUllJprimenlos (fIl,e
s conterraneo sr. Arão F. da Clll1ha,enhora Elldo'xia VÍaira..' 0n'lvrr- t J

.

1 1 t
.

11
'- 01·' em rcce )IC () pc o seu re Ol'lll', .ll:n- eategorizarIo funcionário d::l firma

al'iante tera' a gra·ta oport,I'.n'l·rju-", � t
'

I I
,>

- 'too amos os nossos. Carlos Hoepcke S. A. - Comércio e

,�e constatar o gl'áo de estim3 c Industria.'-
, Preço de {lue se tórnotl merpcetl". AGRADECIMENTOS:
l' Cumprimentamo-lo uma vez mais, .u, !Jchs belos prrdicados de (f'_,C Endcreçou-nos UIll gentil c"!l'tão pelo feliz 'evento ocorrido no dia� POSSuidora.

-

1 ,. t 1 t
- l e agra(,CC1I11en os pc a nO.a que 25 do cOI'renle mês.

.'\
I
\
,
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RADIOTERAPIA
R'AIOS X

l
�

DR. ��TÔNIO MODEST9. �
. Atende, diariamente, no Hospital de Caridade "

!I ,

'

. �
"'--..._....- ...·.-.-_-....-..-.-.......-.,._..w.·.".......-.-.-.-.-_-""._-.-.-... _-__..w.__-..-.-__-v ..

Especialista
Efetivo do Hospital de
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR·

Dr' M °11 too s·,moD n I Tratame���T�perações
.".

.

(J Residência: Felipe Schmidt, 99

P .,
e , Telefone: 1.560

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

Dr. Alvaro de Carvalho
rDoenças de Crianças

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

118.
Sábados: 14 ás 17 hs.

Clinica Cirurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
POI Serviços dos Professores Bene
dicto. Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo) I
üonsultas: Das 14 ás 17 horas

Rua Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidad� e médico do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - CI-'

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle' 'e tratamento

Npecializado da gravídês. Distur
m.i05 da adolescência e da menopau
II&. Pertubaçõe� menstruais, i 1�1,\.

mações e tumores do aparelho gení-
1 tal feminino.
Operações do utero, ovários, trem
fl!.Í, apendice, hérnias, varizes, etc.
Cirurgia plástica do perineo (ru
toras)
�SISTENCIA AO PARTO E O ..·E-

RAÇõES OBSTÉTRICAS
lDoenças glandulares, tiróide, ová

lrios, hipopise, etc.) .

IDbJturbios !I1ervoso� - Esterilidade
.- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
1t.4�1

.

Resíd, R. 7 de Setembro - Edíf,
Cruz e Souza - Tel. 846.

ID� POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e partelJro
IDo Hospital de Caridade de Flo

rianópolis .. Assistente da

!
\

Maternidade . .'

iOoenças dos órgãos internos, esye·
eíalmente do coração e

.

VaSO!!

Iloenças da tíroíde e demais glan
dulas internas

IClinlca e cirurgia de senhoril'

-IPartos
FISIOTERAPIA - ,ELECTROCAR- .

DIOGRAFIA - METABOLISMO
Y BASAL

1Il0lURIO DE CONSULTAS: -

Díàrlamente das 15 às_l9 ho-
Iras.

CON1;)ULTóruO:
Rua Vitor Meireles n, t8

Fone manual 1.702
RESIDENCIA:

Àvenida Trompowski 1J1I
Fone manual 788

Dr. Mário Welldh....,
Cbtdea médica de adultos e crian<;at
'Oonsult6rio - Rua João Plnt?, 16

Telef. M. 769
Consulta das 4 ia 6 bora.

lI!eaidência: Felipe Schmidt B. I'.
:relef. III

Dr. Guerreiro. da
Fonseca

E t d 1
� o �

saol -�.
'

li conceituada : Datilografa
- 16 horas I i diplomada
-' 14 horas :
16,SI} horas :

:
12,10 horas :

: Caixa Postal 55.
.

o .

........" �
\

Se ricos quereis ficar
De modo Iacil elegal
Fazei hoje uma inscrição
o Credito Mutuo Predla'

Muita. felicidades pelo lIasei....
to d� .seu fil.hinho I:
Mas, nio esqueça. que o meU••t

,resentil para o seu "P1MPOLBO�'
é_ uma caderneta tio CRJilDITO
HUTUO PREDIAL.

�; F .J

t'

I·
í

jl.'
I'�

I,
Eis alguns novos caraclerislicos:

• Auento o"mplo o macio como uma poltrona

Médico

DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Senho
ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua yitor Meireles n.

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

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

65 - Telefone 1.422.

• Ventila'ijão groduável na confortóvel cabine

• Visibilidade fácil e correta de todos os lados

• Direção de novo tipo que �torno STUOE8AKER
o caminhão mais fácil de dirigir do muncto

Se não pode escolher boas

estradas, escolha um cami

nhão STUDEBA_KER e faça
de sua viagem um passeio!

• fácil acesso a todos OI instrumento, e

partel vitais do motor

• Nover arma,õo do challi. para reJistênciG
máxima.

CUnica Médiea e Cirúrgica iD

DR. AUJOR LUZ
Médico-Opecador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos _
Vias Urinárias - Rins -' Coração
- Pulmões - Estomago - Fígado

Tratakento da Tuberculose
Raios X - Eletrocardiografia
Praça I

Pereira e Oliveira (atráz do
Tribunal) Rua Santos Dumont, D. 8.
Consult�s das. 9 ás 12 e das li ás IS

__ Fone 841. FLO�«)POLIS

Dr. Roldão Conseal
-

CIRURGIA GERAL -- ALTA CI·
IIURGA - MOU:ST.rAS DE sJt.

N"TORJlS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi·

Cina da Universidade de Slo P.olá,
vuae 101 assistente por vário. anol do
Serviço Cirúr<:ico do Prof. Allplo

Corr�I. Neto
Cirurgia do estômago e ..ia. circ.ula·
res, .intestinos delgado e grosso, .tlroj·
de, rins, próstata, bexiga, utere,

O"ári08 e trompas. Vnricocele, hldro
cele, varizes e hernas.

Consultas: Das 3 áa 5 horas, , rua

Feli� Schmidt, 21 (altos da Cala
Paraiso) , Telef. 1.598

Itelidéncia: R ua Esteve. Jamor. 110;
Telef. M. 764

Dr. P••lo 'oata
Clinico e operador

Co.'1laalt6ric: Rua Vitor Meirelet. .1.
Tele'one: 1.405

Coalultaa das 10 á. 12 e da. 14 ..
23 hu. Residência ; Rua Blammura.

22, - Telefone: 1.620

AUT� COMERCICY LTDA
JOÃO PIN'l'O, 36 - C. P. 439
TELEGRANIAS: AUTOCOMÉRUIO

FLORIANóPOLIS

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

firma Fiuza Lima & Irmãos, é D seguinte:
EXPRESSO BRUSQUENSE Diar-iamente - Brusque

cl excessão de sábado
EXPRESSO BRUSQUENSE - 2a., 4a• e 6a•. feiras

Nova-Trento
E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - 38• e 68• feiras

Oferece seus serviços.
Cartas a Maria Inês

Ferreira.

. Dr�' M. S. Canlcull'
IC1inic� e'lrclusivamente de criauçaa

Rua Saldanha Marinbo, 10
Telefone :M, 733

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

A•. DAMASCENO 'DA SILVA"'

I
IAÇõES CíVEIS E COMERCIAIS Ii. I

Praça 15 de Novembro, 22 - 2° ando :
J :

I (Edifício Pérola) :

i
·

Fones: 1.324 e 1.388 IFlor�nópolis .._ Santa Catarina
- .

• •
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DR.. A. SANTAELA
(Pormado pela Faculdade Nac1o
nal de Medicina da, Universidade

do Brasil)
Médico por concurso da Asslstên·
'cta a Psicopatas do DistrIto

Federal
Ex·lnterno de Hospital Pstquíâ
trteo e Manicômio Judlciá.rlo

da Capital Federal
h·interno da San ta Casa de MI·
serlcórdla do Rio de Janeiro
OLíNICA Ml!:DICA - DOENÇAS

NERVOSAS
/ Consulttlrlo: EdIfício Amélia
!feto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de Oar·

..alho, . 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
(lon�"ltórl0 - 1.208. ,Residência - 1.305.

ADVOGADO

Guia do Paraná
Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ellQP

-eços,
Cada guia é vendido acompanhado de um mapa rodovtárío ó

Paraná e Santa Catarina.

;
Redaeão : Rua; Prudente de Moraes. D. 626. - Ourítfbs,

COJUPRADORES PARA CASAS III

TERRENoe
o Escrit6rio Imobiliário A. L. Alvea.

sempre tem compradoras para casas'.,
errenos.

Rua' DeoJoro M

f

..

Fabricante o distribuidores da. afamada. con
feaçõ•• -DISTINTA- e RIVET. Po••ua um gl'on
do lortlmento de QQsamiral, !'llcadoa.' brin.
bon. e bal'atoe. algodõ••• morin. a o9famentol
para alfcdat•• a que Il'eceb. diretamente daI

Bnrl'h Comel'ola.t•• do lrat.l'lol' no ••nti4o d. Ih. fa•• r.m -UDI»
FloJ'! crn6pol!ClI -3 FILIAIS em Blum.nau • Laje•.

_

\

fã:Ol'tttClIli. fi ç� ICC "A CAPrnU,'" Clhatn Q @ _ ct"'l!!�ao dOif
"7iaito '(1\n� �, n'h <nfetU!H''''m 'H.H'JIJ C(!%'l'Ipl'� •• MATRIZ �l!t'i

aw, 5e * g M*S+WM'i'MW&'WW 1+.",,*55' 4'dWMeAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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binóculo
Grande visãa

Cifras do Balanço de '19�"

CAPITAL E RESERVAS .' ,

Cr$

Responsabildades .;.... ....•.
CrI

Receita .. ,.,..
. ..• '.. . ..... " .. '".,.. Cr$

Ativo .. , •. , .. '.',.,
",., .. ', .. ,..... CrI

Sinistros pagos nos últimos 10 anos ..•. CrI

Responsabilidades .,.. . ....;.:....
CrI

Diretores:

.

,

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de "Carvalho, Dr. Francisco de Sá.

,

Da mB�:SO�s� ao alcanM y ,S viaj-a ? Reside no Interior ....!.��!��.!!!:�:..��.:_.�::_-!:.��_!_��_!:!.�!��_.!:._!:.���.:...!.!�=-.-�;:U.'4-1

<tde todos. Dá 88Se tesouro ao teU'··
•

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

,!lUI'�O da alrabetíaação no GruP<l1 Antigas do Brasil e enriqueça depressa. i
'

.Escolar São José, na .Il:scola Indu," I Peça em qualquer livraria de Florianópolis. Ousto Cr$ 20,DO. Pelo'

trial de Ftortanõpolía ou na Cat.6. Correio Cr$ 25,00; pedidos a José Claudino da Nóbrega. Rua General

-dral MetroIlolitana.
Bittencourt, 91, sob - Florianópolis.

'

!
..

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

I - Joinvile - FLo1'ianópolzs Lajes e P. Alegre.
3as. 5as. e sábados: P. A,_legre -- :"'<I,jes -- Florianópolis

'0 Joitunle -_ Curitúia -- Paranaguá -- Santos e Rio.

Opera com ' Aviões Douglas DC3 de 21 lágares.

1 Agentes: Fiuza Lima & .Irmãos

I Rua Conselheiro Mafra, 35 - Telefone 1565

-)�-�(��)�).-.<_)

,

,
.

/

'Bom
I

t
,f

Indust,'ia Maquin�s Agricol'8S,
ltda.

de
Nardinij

(
- ,

J {
,

�'
..

:i:
,

I'

V
I�
.(
I'

�r
:.I�
�

A m,aior e mais, aperte1coada Fabrica' de

Maquinas Auricolas, Tornos, Teares· e·

nrtigo� de Cutelarias Visão maior e mais perfeita
que a de um bom binócwo

alcança quem tem .ólida

instrucão.
Bons livros, sobre tc;>dol OI

assuntos:

LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro, 33 - Florianõpo1il

Fabrica em' Americana
- Estado de São Paulo'

Dr. Lindolfo A.G.
Pereira

,

Advogado-Contabilista

Civel -- Comercial

Conltituiçõel d. loci.dadal

a lerviçol corebtol, em geral.
fOrganizaçõ.el contabeil .

Regietro. e marcaI, di.pondo.
.

no Rio, de correlpondente.

Elicritódo: Rua Alvaro d.
Carvalho n, 43.

Dal 8 àll 12 horal.
Tel.fon. 1494

I . ,

I··
.. ·· .. �

, .,
.

I .

I
FERIDAS. REUMATISMO e

PLACAS SIFILlTICAS

Elixir de NogDe ira
I Medicação au:dJiClr no tratamentc

, ,dtl .ifIH•

f�ºpPQsgqtôn tQS º.:x@!usi\[os papa < o 6stado

,J>d 5ao{a <.9atôpina

- ._-�......êOMPANHiA···"ÁtfÀNçr-·D��"-BAiiíA;;';'-"'''':
Fundada em 1870 - Séde: BAHIA

INC1lNDIOS E 1:RANSPORTES

, !

. I
Induslrià Comercio e Seúuros Knot S. A.

Praça 15 de Novembro, 20 - 2,0 andar
80.900.606,�(,

5.978.401.755,97

67.053,245,30
142.176.603,go

98.687.816,30
76.736.401.306,20

Caixa Postal 139 - Telefone - 1324

End.' Tel. KNOT

Transportes Aéreos Limiiada

f QUER VESTlR·SE COM CONFORTI E ELECiAHCIA 7

PROCURE A

Alfaiataria·
.

Mello
Rua Felippe Schmidt 48

)

�ôtapina

Cirurgia-Clínica - Obstetríci
Dr_ Antônio Dib Mussi
Médico efetivo do Hospital de Caridade

Servi ço especializado em Doen,as de Senhoras

Modernos métodos de tratamento
Horários

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

Consultório:

Rua Tiradentes. 9

Residência:

Hotel La Porta I

"

•

lO"

"VI�R(iEM ESPECIALIDADE"
IA. WETZEL

INDUS'fRIAL-JOINVILLE (MlIrclIêreg

TORNA A, ROUPA BRANQUISSIMA

·1

Aceita-se' representante no interior do Estado. Cartas para

Co i xo PO'Jtal 139 - Florianópolis

6 Sabão
"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Campeonato da Dlvlsâs Extra de Pruíssienais, jogarão amanhã
da Federaçâo Catarmense de Desportos, os 'esquadrôes do

figueirense � Bocaiuva .

.,-,------------------------------�------��--�------�----------------------------------------------------------------�---------------

TerRlina,. hoje o 1- turno do Campéonat'o de Amàdores
---------,---------------------

- .. '

Em 'luta Guaraní e Lira . I. Clube
Com o confronto Guaraní

"versus" Lira, marcado para
hoje á tarde, encerra-se o em

polgante Campeonato da Se

gunda Divisão (Amadores).
A luta desta tarde está des

tinada a empolgar o mundo ;es

portívo da 'cidade, a julgar pe
la rivalidade dos dois clubes
conrrontantes. A equipe do Li
ra Tenis Clube é uma das mais

poderosas, considerando-se a

sua vitória sobre o Olímpico,
que lhe deu a vice-liderança. Pelas bilheterias do estádio

Atlético, os pro-tagouistas.,-Franca a entrada o quadro de -Arfindo PoHi en- -da F.CD. ssrão.cobrados os se-

contra-se, s!egundo nos ínror- guintes preços contantes da

-, ,no Estádio do 14 B. C.. maram, em "ponto de bala", tabela: Arquibancada - Cr$
<,

do disposto a derrotar o se'u va· 5,00 e geral -- Cr$ 3,00.novido pelo comando da, ralmonte levará ao local
.tamao de Caçadores co- embate um público jamais vis- DANILO IRA FAZER UM PE·' A TERCEIRA FORMULA RE-
Lrte do programa ssportí- to naquela nova praça dsspor- RIODO DE REPOUSO CUSADA PELO FLAMENGO
� comemorações da "Se- tíva. Rio, 26 (ARGUS) - Os jo- 'Rio, 26 (ARGUS) - Recusou

e Caxias", realiza-se, O Atlético embora abatido gadores cruzmaltínos vem seno o Flamengo a terceira fórmula.
om inicio ás 15 horas, domingo passado por 2 x 1, sou- do mantidos sob contróle do mas, negociará Jair por Lero

, e� .ádío "Tte. CeI. Nilo Cha- be ser adversário para o qua- Departamento Médico, afim de e mais 200 mil cruzeiros ou por
-es ", daquela corporação, um dro "azurra". Se estes não to- evitar o d,ecrécimo de produ- Lera' e Abelardo e mais 100 mi!
mbate amistoso entre Ias fac marem o maximo cuidado, o ção técnica em prejuízo da cruzeiros.
anges do Avaí e do Atlético, Atlético saberá tirar partido eficiência do conjunto. Embo-
m disputa da valíosíssíma ta- tia sítuação, bríndando os' seus ra os resultados dos. exames
a "Duque de Caxias", ofereci- aficionados com uma vitória a que são submetidos os joga-
a pela gloriosa unidade do há muito esperada pelos rapa- dores sejam mantidos em sígí-
xercito Nacional, sediada no zas da jaqueta das tres cores. lo, detsrmínando providências
ub-distrito do Estreito. O publico estreltense apre' da direção técnica [unto aos

peleja deveria ser disputa- ciara hOje vaíores do nosso diretores da secção de futebol.
ihtre o tricolor e o Figuei· soccer, como O espetacular Segundo soubemos, quebrando
�, mas não tendo este con-

•

Adolfinho, o malabarista Níze- o sigilo em que são mantidas
Q,do devido 'ter que coteían ta, o infiltrante Benteví, o firo as providências relacionadas
ihã com o Bocaiuva, pe- missimo Fatéco, o perigoso Saul com os jogadores, Danilo deve-
ompeonato citadino de pro- o veterano e técnico Mirinho, o rá .ser licenciado durante déz (Serviço da Agência Argus)
�lUais, ficou resolvido a su- oportunista Paliea, o guapo dias, depois do jogo contra'o No dia 30 de junho de 1905, um

stítuíção do alvi-negro pelo guardião Helio e ainda Lauro, Madureira, afim de seguir pa- moço quase desconhecido, de vinte
R!ernO\f:, Auguato, Bíbinho, Fa- ra Miguel Pereira, onde ficará e seis anos, que Linha um emprego
[ardo, osvatdo, Danda, Quido, em absoluto repouso para re- de fiscal de patentes em Re-ml ..Raul, Jair. (atualmente em cuperação física. É que o co-

na Sulça, deixou na mesa do editor.
SAUI" o excelente extrema-canhoto do grande forma) , Djalma, Ca- nhscído centro médio vem a- da revista "Anais de Eísíca" um

líxto, Pedro e Delamar. presentando sintomas de esgo- pequeno trabalho de sua autoria..
Salvo modificações, os qua- tamonto

.

e consequer:temen-_ pediudo-Ihe a publicação do mesmo
dros serão Os seguintes: te. necessita de' um penado de "se houvesse espaço". Eram trinta

DO MEU ARQUIVO\) AVAl: Adolfinho, Fatéco
descanso para v�ltar ao te�m I pequenas páginas manuscritas; de

.... Bf. para os compromissos de maior equações, com titulo prosaico de:
XXXI Danda; Guida, Jair e Raul; responsabilidade. (\ohtra o Ola' ,"Sôbl'e a Electrodinarnica dos Cor-

1929 o famoso conjunto Lara, Luiz Luz e Risada. Ri- tínho, Nizeta, Augusto, Bente- ria, Flávio Costa, deverá apre- pos Móveis. Publicada a obra, acu

O Barracas, de Buenos Aires, beiro Magno e' Poroto. Nenê, �_. e SauI. sentar a intermediária do Vaso .sou a maior revolução no pensa-
ísputou 10 partidas no Brasíl. Honório, Luiz Carvalho, Mario ATLEU'ICO: Hélio, Pedro e

co integrada por Alfredo, Eli e mento cientifico de tôdos os tempos
No Rio, venceu o selecionado Reis e Moderato. Djalma: Lauro, Mirinho e Re- Jorge, retornando Danilo ao destruindo de uma vez a geome-

aríoca por 3 a 2; empatou EM MAIO de 1946, o atlético mor; OSyfalda, Fajardo, Calíx- quadro para o jogo contra o tria clássica que vinha desde Eu-
.om O Vasco por O a O; perdeu Mlnoíro venceu o S. Paulo, na to, Palica e Delamar.

\ Botarogo, na última rodada do elides e a mecan ica celeste de New-
ara uma seleção carioca por capital bandeirante, por 4 a 1. Entrada franca. primeiro turno. tono Hoje, ela é geralmente conhe-
a O e para um combinado O PAULISTANO dssapare- CAMPEONATO CITADINO DE cida como "Teoria da Helatívída-
ia - S. Paulo POli' 5 a 3. ceu do futebol em 1930. JAIR JA PERTENCE AO ATLETISMO de Restrita/de Einstein". r� aquele-
Em S. Paulo, derrotou o Pa- O CAMPEONATO sul-ame- PALMEIRAS

De conformídade com o ca- moço modesto, e judeu alemão.
estra por 2 a O; a Portugueza rícano de futebol de 1918 não

Rio, 26 (ARGUS) _ Na noite lendario desportivo da Fédera- Alberto Einstein, é considerado "o-
OI' 3 a O e o Santos por- 1 a O,' se .realízou no "'''1'0 devido a' maior cérebro do século X,X".

• •

v ,
•

fi , de ontem ficou definitivamen- ção Atlética Catarinense, está
.mpatou com lo Palestra po� epidamía da gnpa. te assentada a transferência marcado para os dias 3 e 4 de
a 2; perdeu 'para uma sele- O. BOTAFOGO, .do Rio, tem -de Jair para o Palmeiras. O setembro proximo a' realizaçãoão paulista por 3 a o. e para o o tlt�lo de "GlorIOso" porque Flamengo apresentou três fór' no estádio "Tte. _ CeI. Nilo
orintians por 3 a 1. na epo�a. em que levantou mulas, para a ehtrega do "pas· Chaves", no 140 Batalhão de
APóS o término- do· campeo- s u prImeIro camp onato .

e ' e
.

--

s
" fórmulas essas que serão Caçadores, do Campeonato Ci-

ato mundial de 1930, realiza- em 1910 ---: o termo "glori�So:' ,a�;eciadas pelo Departamento tadino de Atlétismo, ao qual
o em Montevidéu a seleção era o maIS usad_? pa;:a ad�etI· Técnico do grêmio paulista,

OI
dev:erão' concorrer as equipes

os EstadoS Unidos disputou var ?" campeao, Glt?r�oso qual deverá optar por uma de- da Assoc.iaçãO Atlética Barrigais jOgOS no Brasil. Perdeu campe�o" pa�a _l�, Glon(jso las: _ Lera e mais Cr$...... Verde, Lira Tenis Clube, Clubeara o S. Paulo por 5 a 3 e em· campea? pala ca � o �ota,: 200.000.00 _ Lera, Abelardo e Atlético qatarinense e, possi-tau com o Santos por 3 a 3. fogo fICOU com C! glonoso mais 100.000.00 - Lula ou

PQ'j
velmente do Caravana do

.

Ar
O FAMOSO lutador "colo- para o resto, da v�d�. ter, Abelardo e Lera. De qual· Esporte Clube_

,d" Jack' Jolmson diSP\ltou
. A_ PRI�EIR� 'entIdad�e bra'

quer fórma, dsede ontem que Aguardem o certame maxi
SeU último combate em 16 SIlelra fOI a LIga Pauhsta de Jair já pertence ao Palmeiras. mo do esporte-base da cidade.
abril de 1928, isto é, quan· Futebol, fundada em S .Paulo,
já contava 50 anos. Foi pôs- no dia 19 dB dezembro de 1901.
nocaute no 5° round por Jim A MAIOR contagem do Fla�
.right.

•

mengo sôbre o FluminenSe,
NO CAMPEONNl'O brasileiro nos jogos oficiais do campeo·
futebol de 1937, os gauchos I nato carioca fói, de 6 a O, em

ram derrotados pelos paulis'l 1931.
s, em S. Paulo, pela aperta- O CAMPEÃO da "Taça Dis-
contagem de 1 a O tento de ciplina" de 1946 foi o -Flumi-
itiço. Os dois "onze" atua· nense.

'

m com a Jseg,uinte forma- EM UMA unica prova, a na·
o: Paulista - Atié, Clodo- dadora Piedade Coutinho, em
do e Bartô, ROgerio, Goliar- 1940, superou 12 recordes bra·

I"- Alfredo, LUizinho, Wal- sUeiros.
'liito. Friedenreich,

Ga:l "', - - NELSON MAIA' MACHADO

CâTiâ1ê1êõiãficâdêSa-iíiãêãfaiíõa
De acordo do Sr. Presidente, c0nvido aos senhores sacios 0(";ia

C:lixa. pal'a comparecerem á séde da mesma, no dia 31 l,o) cor-.·(,Il'e,
pala 'fi ('!ei\�ão do Conselho Diretor, (pIe deverá clirigw os ::Ü'SliGOS da

llle',ma. (Iurante o ano social lie 1949/1950.
]; '.o,rianópo] i�, 22 rle agôsto de 1949.

L'stellyla Neves,1 Secrelário.

A l' E N ç �,O, G A R O T A D AI
Acaba de chegar o 2° numero da
GAZETA JUVENiL

1.n continuacão ao
•

no Estádio

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Esla tarde a parte futebolislica'
da Semana de, Caxias

iH,

I

I Alai x

um .espetaculo de

iroporções gigantescas, ao

uíal ninguém se furtará ao de'
elo de presenciar, o que natu- AVA:í

lente advorsarto, que se encon
tra

.: invicto na liderança do
certame.

,

O publico irá presenciar um

encontro, onde duas grandes.
forças se empenham num com

bate movimentado e atraente"
visando os seus propósitos.

O jOgo está marcado para
ter início ás 15,30 horas, de
vendo preliminarmente [óga
rem os quadros sU�lentes.

PASTA DENTAL
ROBINSON

Variedades
CURIOSID lDf,S

Os peixes movem-se no seu ele-"
mento natural que é a agua, pOl�
meio das barbatanas uma das quais:
na ,cauda, quo serve de leme. Além
disso, possuem junto à cabt_,; .. , unl
I'eservato�rio de ar (bexiga natató

ria)' que êles podem encher ou es

vasiar -à vo,mtade, áfim de se �.lI·ná"

rem mais ou menos v-olul1lo�t\:-; f';.

portanto, de levar menor ou maiot"

quantid.ade d eagua, o que lhes per
rniLl' descer ou subir na agua sem

nadar e manter-se ,ém �quillbri(J
em qualquer profundidade. A bexi

ga natatória comunica-se cr;m .a'
faringe e cóncorre também pal'a ti.

re,spiràç50 do peixe.
.

Porqlle senLimos frio ao sàir dIJ

banho? l!Jssa sensação d,e frio é

molharIa pela evaporação lia agua

qlle' ficou sôbre a no!?sa pele. Que
signil'lca sublimação'? - A snbli.

miu;:f:io é um caso particular de va

pnrizacilo de um sólido sem, se fun

dir, como sucede com o iodo_, n can-

rora, qllP na temperatural ordiná

ria emiLem vapores passando (lire

tamente do
\

sólldo ao gazoso, .,J"
Posto de Venda CaJé Rio Branco
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EM Casa Recem
construíde
DE S o c U PA DA

RUA FELIPE l'vEVES

I EXPRESSOD�RUSQUENSE
VECCHI & elA. LTA.6xl0 metros, toda de

material. Unha Blurnenau à Florianópolis e Vice Versa,
������. ����� .. �.�I?�.��.� VIa Brusque

�

"
. NAVIO-MOTOR "ESTELA n

maxima rapidez e garantia para transporte oe l!u�s.rnercador·8'
Agentes em FlorianõpJlis CA�LOS HOEPCKE S. A,

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher' o
coupon abaixo A remetê-lo à nossa Redação" afim de completarmos
quanto antes,' o nosso Cadastro Social.
Nome : .

Rua ,.;, Est. Civil ' ! 1:. Nasc ..

Mãe , .. � " .. ,.. .. " .. ,...... • ..

Pai '........ . ....•• o •••••• " •• ·0 •• o ••• o o • o, o ••• o ...

Emprego ou Cargo . •.••...... :...... ...•...• . ..•.•.• o

Cargo do Pai (mãe) •........•.. . ;..... • ....•.•.•• o

Observo ""
...

,. " fi " ..""." "." -... .. ".. .. ..

Agradeceriamos, também, a gentileza de notícias de nascimentos,
easamentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas.,

.'

LIVRARIA ROSA
{RUA DEODORO, N. 33}

ACEIT.A ENCOMENDAS'
DE SERVICOS TIPOGRAFICOS

APRESENTAÇÃO. IMPECAVEL ENTREGA
·

RAPIDA

SENHORITA! í
A ultima cteeção e.rh reiri-

"

gerante é o Guaraná KN07
EM GA�RAFAS GRANDES

Preferindo-à está
acompanhando a moda.

ffUAVOLUN'fARIOS·O .... pATRI .... No· ea ....·A�
eAUIA l'OStAL...:.o • 1"[UrRtlj!: eutl • lti.1.:ÇjlAItIASI �flit:tou.

Agencia Geral Dara S. Catarina
Rua Felipe Schmidt. 2<2--Sob.
C. Postal, 69 - Tel, «Protetora»

FLORIANOPOLlS

Confecção
de 8RAVATaS

Campanha do AQBSalho
Mais uma vez se revela a generosidade, do povo de nossa. Aceitam-se encomendas _para

terra: a "Campanha do agasalho", iniciativa da Congregação qualquer quantidade
Mariana, vem encontrando o mais franco apoio de nossas ta- Rua Anih Gdiibaldi 58
mílías. Os sectores visitados, assim nô-lo demonstram: con-

I Ó
I

�ribuJção'altamente generosa, quer em dinheiro, quer em roupa LORIAN POLIS
de inI:��'as não visitadas sê-lo-ão nesta e na próxima semana. I Santa Catarina

-----------------------------------------------------

T'ro rt .. p .. , , .... 9 re"gu10l' .. ,. de cargo" clopôrto O�

SÃO FRANCISCO 00 SUL aara NOV4' rOBI
Inforá\Qçõe. cornos Agente.

Florisnópolis - Carlos HoepckeS/A - OI - Telelone 1.212 ( En t. t eleg,
São Francigco do Sul - Carlos Hoepcke S/A -CI - Teleloa� I) MOO R �MACK

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

HORARfO I

Partidas de Blum6nau: Segundas ás '1- Sàbildos' às llt ho·ras
Partidas de Florianópolis: Se'gundas às '1 -Sextas às 1'1 horas.

Aos Sábados, ás '1 e 16 heras.
AGÊNCIA EM FLORIANÓPDLIS

Rua Conselheiro Múf?'a 'n. 35 -- Fone 1565

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

Aceitem-se encomendas
I I

f
t � --.- --.- - r.

-----í----
II C A P I 'T A L A R II

Sociedade de sorteios e segures contra acidentes pessoais, eouee

dendo mais outros beneficios de carater assistencial.

Representante em Florianópolis:
PEDRO NUNES'

Rua 24 de Maio 801' (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da IÓlaI.

Inicial de Cr$ 11l,o.0 apenas.
PartieiDsçlo 1l01I laerOR

Arvores frutiferas
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentais nlu

melhores qualidades oferece o grande Estanelecímentó de,
Flori e Pomicultura

SchwartzmaOD
REPRESENTANTE

H. J. Cípper,
Corupá. '

,

Mun. de Jaraguá - Estado de Santa Catarrna,
Peç:.am catalago gratuitamente.�------��------------------

BOM NEGOCIO
.

para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 rende.

oerta de 10'/. ao ano com recebimento de iuros mensais:
Infor�ações nesta redação

Aviso ãOS

leifores
,

PRC-3 _. RADIO GUANA
BARA, do Rio de Janeiro -
1.360 quíloeíelos, oferece valio
so prêmio à quem lhe remeter Si

história,' a notícia ou o fato
mais original e curioso', observa
do nesta região: O programa
"Copacabana Bluce" e "0 Es
tado" darão o resultado dêsse
concurso mensal.
Escrevam para a Rádio Gua

nabara - Avenida Treze de

Maio, n. 23 - 2'50 andar - Ria
de Janeiro, eontando o que sa

bem de trágico, de engraçado
ou f�ra do comum, e eandída
tem-se a um valioso prêmio que
aquela emissora remeterá a

quemfôr contemplado. .

"Copacabana Clube" - de'

Segunda à sexta-feira, das 1'1:,0');
às 15,30 horas; e aos sábados ..

das 1330 às 15 horas.
Dir�tor do' programa: Carlos

Pallut.

•. ,reune som ... acabamento ..

solidez... no piano perfeito!
Além de vá:rl.os modêlos para
pronta entrega ... êste maravi

lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, 'através dó plano de

pagamento a longo 'prazo!
.

I,

I

II

para Santa Catarina

KNOT S/A
ex. 134 - TeJ. KNOT

Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



HOje no passado Bi-Centenúrio de Gceihe·
27 DE AGôSTO

'S I t L"tá·A data de hoje recorda-nos
. up emeo O I er rio

que:
- em 1.795, em Vila Rica,

mais tarde Ouro Preto, em Mi

nas Gerais, nasceu o grande
estadsta Bernado Pereira de

Vasconcelos, vindo a falecer

R t CI b Espera um filbo �oai�i�e d�8:o�neiro em 1 de

A <l,r 0. ary, , .u e em feverel·ro
- em 1828, foi assinada uma

d FI I
convenção preliminar de paz

e orlanopo IS pr����E�uç��ma� �i) Kha� �:��b�c�f:;i�r��i::i�:l tn�
disse aos jornalistas ontem, ao das do Rio da Pátria (Argentí-

ReDO-la-O de 25-8-49 desembarcar no Aerepôrto de na), sob a mediação da Grã
, Craydon, procedente de Deau- Bretanha. FOram renunciadas

Reuniu-se oRotary C�lbe de ville, França, �que sua espôsa as pretençõss sôbre a então
Florianópolis,', sob a prosiden- a atriz cinematografica Rita Banda Oriental do Uruguai
eia de Flávio Ferrari. e Hayworth, espera um filho em (Província Cisplatina), sendo

Presentes 20 rotarianos, 2 fevereiro. criada em Estado Indspenden-
visitantes e 2 convidados. Pro- O prineípo e a atriz casaram- te;
cedeu ao hasteamento do pavi- se no dia 27 de maio do correu- - em 1840, os rebeldes do

Ihão nacional o convída.ío de te ano. Piauí' sofreram nova derrota
-honra, Cel. F,;nJo Vieirl:l da R0- O prmcíps, que seguiu íme- do Coronél Sales, no Olho da

sa díaramsnts para York, para, as Agua da Jurema;
P.berta a ,cs;::áo pelo Pre sí- corridas ,de cavalos, dissera em ':_' em 1849, no Rio Pardo,

dente, o Diretor do Protocolo príncípíog dêste mês que Rita Rio Grande do Sul,onde nasce- .

:faz a apresentação dos compa- esperava a criança, mas não ra, faleceu o Marechal do Exar
l'lheiros visitantes e convida', revelara quando, ' cito João de Peus Mena Barre-
dos. Ambos tem filhos de seus ca- to, Visconde de São Gabrtél:
Foi salientada a presença do samentos anteriores. Rita tem � em 1859, o Coronel E.

c

L,
Comandante da Guarnição Mi- uma filha de seu casamento Drape, perfurou o prímoíro po·
Iítar de Florianôpols, CeI. Pau- com o atar Orson Welles. Ali ço de petróleo no mundo, 'e111 A g'rande' esperemç(Jlo Vieira da Rosa que, especi- 19:n tem dois filhos, Oil Creep, na Pensylvanía, E.

,

almente -convidado, veio parti- U. A., sendo a torre, que er- Nào 'sei leitor amigo, se já observaste quão acentuada, '"
eípar das homenagens que o Ro- PRECEITO DO DIA gueu a cerca de 10 metros, cha- quão profunda é nos doentes atacados pelo badilo de KOCK,.,..
tacy Clube presta à Duque de mada "A Maluquice de Drake".._ a esperança de recuperar a saúde. ,

caxias e ao Exército Nacional.
AS "CRIANÇAS·PROBLEM�S"

Hoje, felizmente, a cura deste terrível mal não é mais con-'
por designação do Presiden· Os médicos chamam "crían- ESOTERISMO siderada impossivel, nem difidil, excetuando alguns casos.

te, profere a saudação à data, eas-poblamas" àquelas que,
Palestras e Conferências Não me vou deter em. explanaçôes sõbre o assunto, já pe: ,

:Roberto Lacerda. A seguir o oontínuadamente, 3.\Pr�sentam
A VIS O., ia exiguidade desta croniqueta, já por não querer usurpar"

CeI. Paulo Vieira da ROsa usa mau comportamento na esco-
De ordem do Sr. Presidente do alheios tiireitoe.. .

,

da palavra para lagradecer as
la ou no lar, crianças zangadas,

T ttv "AI Luz'L sit 'I Contudo, não precisa a gente se colocar no ambiente que'impertinentes, malcriadas, São a wa 110r a UZ, SI uac a nes-
homenagens, e, focalizar eSpi-

o tormento dos pais e dos 'pro. ta Capital, à Rua Conselheiro Ma- MANTEGAZA em "UMA PAGINA DE AMOR" criou para a"
sódio da vida do grande militar

fessores mas não lhe cabe cul-: fra, 33, 2° andar, tenho a satisfá- sensibilidade dos ulira-romanticos e onde (! personagem prin.:
brasileiro,

pa de ser assim, nem será de- ção de levar ao conhecírnento de .cipai, a infeliz EMA, se desespera e sofre, na impossibilidade-
Domingo Trindade relata os. �. todos os interessados que, na se- tie realizar o seu belo sonho de amor. - Estava atacada âo-

Boletins recebidos de outros baIXO de press�o r�go:l'osa, com
terrioel mal" aliás herança de [amilia que ela não ousa mui',

Rot,'a"'y Clubs ; Tolantíno de panca_das e. prrvaçoes, que se gunda-feíra próxima, dia 29 de c '1'-
'. ,

-

.

J" �)rudentemente, repartir com outros ... ,

Carvalho saúda os aníversarí-j pode.rao' eVIta.r seus atos de re- rente, sera rea lZ3(Ja uma �J'lle,:;t�a
beldia P,ara ISSO devem ser espiritualista, a cargo do ilustre Naquela época, a medicina não conhecia iôâa a patologia'

antes da semana; Lauro ,Bus- ,,' . '

'
'

irmão Sr. Altino de Oliveira, disr-or da tuberculose, nem KOCH descobrira o germe causador de '

tamante, Antonio Gomes de praticadas, .r:gorosamente, as triste moléstia, nem a técnica nos déra a maravilha dos RAIO�
-AlmeI'da e Roberto' Lacerda, Ar. regras. da hIgIene mental._ rendo sóbre o tema - "A�fOn",

t t
..

dp.
_ X e nem, acrescen. o eu, a estrep omicina .era a gran e espe-

noldo Cuneo Governador do EVITE AS DE'SOBEDIEN- A .reunião terá inicio as 20 l-oras
rança dos doentes. , .

.

Dist-'it'o 120 'prOfere a palestra oras DE SEU FILHO, PRA- precisamente,
H01'e, porém, o cenário mudou... Os meios existem, para.' f.

d'" -TICANDO DESDE CEDO OS

I
Florianopolis, 25·8-49 �

. programa a para a Semana . . . todos.
'

"Deveres das Comissões e Sub- ENSINAMENTOS DA HIG:IE- Adem�r Amenco Madelra·- 1°
Para todos ... ! os que podem ultilizar êstes meios. Pois, a

comissões". NE MENTAL. - SNES. secretarío-
estreptomicina, última palavra no assunto, é inacessioel li'

O Presidente lê o plano das grande maioria que geme nas Casas de Saúde.
atividades das comíssõss para '"

o semestre, assim como o pro- Hosp.·ta',1 de Car.·da'da
'" *

,

grama para as sessões' dopró-, .... Auxilia, pois, leitor amigo, os teus irmãos doentes, que ji_ ,

ximo mês. ;,�eram da estreptomicina a sua grande esperança e não dispõe>
Agradecendo; a co)aboração Servivo de transfusão de saogue àe meios para utiliza_la.

de todos, o Presidente encero O Banco de Sallg'ue do Hospital de Caridade neces- Que tal, se aproveitasses a excelente oportunidade que se;'
rou a sessão, ,convidando o ro-' te oferece no próximo dia 4 de setembro.e enviasse á Socieda-
tariano visitante Hons Ticha· sUa doadores. Qualquer pessôa (IUe deseje doar ou ven� de Amparo aos Tuberculosos, uma dádiva qualquer, 'nêste sen- ..

deiJ.' IS,eu sangue poderá procurar os técnicos ell('arre- tido.wer, para descerrar o pavilhão gadd� do Serviço entre 8 e 1'0 hO'I''aS. Terão os doadoresnacional. ., -

gratuitamente exame clínico e exames de sangue.
Doar sangue não 'pl'ejudica, traz benefícios.

.lorl.n6polll, '27 (ie IIgoslo :te '949

Falaram 'O sr. Osvaldo Melo, pelo
corpo docente e, em nome do dis-

cente, a aluna Dirce Sardá, ambos
foca.lizando a personalidade do
Grande "Soldado do Brasil".

Cerni•••, Gravat... Pi'ame.
Meia. d••"rnelhore'i pelol me

Dorel pre�G' .6 na CASAdMI8
CELANE� - RuaO. M.rra

SERVIÇO DE METEO
ROLOGIA.

As homenagens a Cax�as na

Escola João Daudf d'Oliveira
A E.scola "João Da udt d'Oliveira",

desta capital, associando-se às ho·

menagens a Caxias, realizou; ante·
ontem, uma festa civica, compare·
cendo o representante do comandan
te -do 14° B. C., os s1's. CharJ.es Ed·

g'ard Morítz e Flávio Ferrari, Pre
sid·enle da Federação �e Comércip
e. diretor·geral do ,SESC e SENAC,

r·espectivamcnte, o dr. Edio OrLiga
Fedrigo, diretor da Escola, professo·
res e a1uno,8,

Previsão do tempo, atá 14 horas
do dia 27 "
� Tempo: Instavel, coni chuvas
Ventos: De sueste a nordeste,

frescos,
Temperatura: Estavel.
Temperatnras extr�mas de 11Oje:
Maxima 17,0 - Minima 15,3 ,

&oI1'��;;:AL·��:�i��12as. e 5as, para Lages e Porto AI�gre
3a,s. e 6as. para Joirl.vile - CuritiQa - paranaguá - Santos e Rio de Janeiro

_

�..,.••••.-••,....,..,.... -..-.••-_,.._-.. • ..- _-.- _ -...,. .-.!'••- .."..•• ·." w III••J .-.-.-,.-.- -.-.-.:-.-.., ..

------------------------------------------------------_-------------------��
PA R A_ F E R IDA S,
E C Z E MAS,

I

INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,'
J' R I E I R AS,
ES'PINHAS, ETC.I .

NUNCR EXISTIU IGURl

"

"O ESTADO", em sua edição de amanhã, distribuirá, con- '

forme fora anunciado, o suplemento literário' comemorativo:
do bt-centenárío de GOE'fHE, organtzado pelo Circulo tle',
Arte j)[o(}el'ua.

SUMARIO

Artigos:
GOE'fHE, Cidadão (lo mundo -- Pe, Lutterbeek

GoETHE, e a geração dos novos - Élio Balstaedt
HOETHE -- Sylvío Eduardo

\ Teatro:

TEA'I'RO .BILINGUE - Ody Praga e Silva
"FAUSTO" -- Tragédia Goethe
Poesia:

' .

Originais e traduções de Goethe
,

TALVEZ EU QUEIRA CAN'fAR Eg'lê �Ialheil'Os
RESPEITO MUTUO -- "Walmor Cardoso da Silva
DENUNCIA�IEN'fO -- Déspfna N, Spyrtdes
Adaptações, de GOETHE �-- Sálvio de. Oliveira
Noticiáçó do C. A. �I.

SENHORES INDUSTRIAIS E COMERCIANTES
Enviem as cotações de seus" produtos à Distribuidora Bra->

siléíra de Produtos Limitada -- Caixa Postal 4.782 -- Rio de'
Janeiro - que'procurará colocá-los nesta praça à base de co- '

'

missão ou conta própria.
._---------------'-------------------- ",

A Comissão.

Já se sabe que em Minas Gerais o funcionaltsmo
,.nda atrazádo em vários meses e a situação econô-
mica continua dificil. .

Na Bahia, a-pesar das trall!sfusões de dinheiro,/
com que o sr. Mangabeira pretende salvar o Estado
- cuja situação há dois anos era ótima - o funcio
nalismo anda ta_mbém atrazado em quatro meses.

E do Ceará, ,sob o Govêrno 00 sr. Faustino Albu-
querque, da U. D. N., está acontecendo isto:
"DISPENSADOS, POR FALTA DE RECURSOS DO

TESOURO CEARENSE
FORTALEZA, 1'7 (Serviço especial de A NOITE)

:- Em cohsequência da precária situação do TesourO'
do Estado, 25 guardas de veicúlos foram dispensa,",
dos, com três meses de vencimentos ,em atra2lo. Essa,
medida �eio agravar ainda mais o problema do trân
!Sito."

Mais um, que entra para o rol dos salvadores e
dos intransitáveis, ..

Salve êles!
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