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Homenagem Intimo a

'Lord. e Lodv Iowítt
Presente o· sr.• dr.. Nerêu Ramos,

Vice-Presidente da República
I Rio, 30 (A. N.) - Numa festa caracteristicamente britânica pela sua

sobriedade e d istinção que constou de um jant.ar intimo levado a efei

to ontem, no Copacabana Palace Hotel, o casal Autur Bernardes Filho

homenageou Lord e Lady Jowitt, que se encontram a convite do gover
no brasileiro em visita ao nosso país .A reunião constituiu, sem. du

vida, uma elegante nota na estada, entre nós do Lord Chanc=Ier da

Inglaterra, pela' oportunidade de' grata e amável convivencia que se

prolongou por algumas horas, de destacadas figuras da nossa so e ieda

de, com o ilustre casal visitante. Tomaram parte "nessa recepção ° vice

presidente da ltepublica .sr. Nereu Ramos e senhora; sr. Antonio de

Larragoiti e senhor�; ministro Clemente Mariani e senhora; ha rão e

baronesa de Saavedra ; sr. Walter Moreira Sales e senhora; sr. Assis

Chateaubriand ; deputado Horacio Lafer e sen hora ; embaixador c em

baxatriz Muniz de Aragão; sr. Ovidio de Abreu ; condessa Crespi; mtrris
tro Bocaiuva Cunha e senhora : embaixador e embaixatrizes Rel!;ís de

Oliveira e M. Matins ; ministro Souza Leão e' senhora; embaixador Mau

ricio Nabuco ; sr. Antonio Leite Garcia e sra.; sras. Maria Luizza Melo

e Lourdes R. Barbosa; sr. Autregesilo de Athayde ; sr. Ernestro G.

Fontes e, senhora, e sr, Fritzroy Hetcher,

�Ioric} nópolis
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o orçamento militar
dos EE. nu.

Ir.4SfI/iVOTO,Y, 30 U. r, - o Se

nado apl'ovou os créditos, impor
trtrulo em 11.790.000 de do/ares pa-.
ra o crçurnento vnilitar do II ac ào,
depois de deixar de mão um a pro

posta eriçindo que o uresulen!« re

{luza de '5 I.! 10 por cento nas des

pesa» do aooemo,

Per.OD vetou
o projeto

Bn�N08 ATRE�, 30 (U. P.) - o

-/ presidente Peron vetou hoje um

projeto ele lei recentemente aprova

{!O pelo Congresso concedendo um

credito de 70 milhões de pesos ú

Organização de Assistencia �ocial,
chef'iada por sua esposa, a sra. Eva

Perun.

HOje no passado
31 DE AGõSTO

• A data de hoje recorda-nos

que:
- em 1661, faleceu o célebre

preto Henrique Dias, um dos
bravos brasileiros que expulsa
ram os holandeses do Brasil;

-c- em 1836, a então vila. de

Manáus ficou libertada dos

"cabanas" que a dominavam
desde 6 de Mar$o;

- em 1840, travou-se· o com

hatc nei Piauí e o ;\IajuJ' Jusé

de Souza Martins saiu vitorie
so no combate travado perto
da fronteira de Goiáz;
- em 1364, o Ministerio Ubp

ral iniciou seu governo, presi
dido pelo Senador Furtado e

sucedendo ao de 15 de Janeiro
sob a presidencia de Zacarias

de Góis;
em lSG(i, os monito ,'es rle

nossa Esquadra, comandados
pelo Barão da Passagem bom

bardearam uma trincheira pa·

rag'uaia localizada no Tebicua
rí;
- em '1877, na vila de Tiju

quinhas, municipio de Biguacú
nasceu Gervásio Pereira da

L-1,lZ, homem probo e de invul

gar honorabilidade, vindo a

falecer, quando Sub-diretor do
Tesouro Estadual, em Floria
nópolis, a 18 de Janeiro de
1936.

ANDRÉ NILO TAlDASCO

240 mil mortos
em Hiroshima
/NOVA YQRK 30 (V. A. - o
prefe'ito de Hiroshima, a pri'
meira cidade do mundo a Sen-.

tir os efeitos de uma bomba
atômica anunciou que o nu

mero de mortos em consequen·
cia da explosão dá bomba foi
'de 210.000 e 240.000 pessoas,
isto é, o dobro do qUe se pen
sara antel�iormente.
I.

o MOMENTO

OFENSiva DA INTRIGB
Jií. por Ires vezes, em sucessivas e memor.ivcis campanhas

clcit.or-ais, o nobre 110\'0 dp Santa Catarina tl'H' ll[lorlUllidacle
ele manif'est ar, 1)01' i ncqu ivoco pronunc iamcntn nas urnas, a

SLW alta e tnall o rávcl cumpr-censão dos princípios f!Plllocrá·
ricos, em nome do" q uai s Ioru convocado a exercer as urcrro-

gativus do "oi o.
�

I,;' em t a is [lI'Olllll1cil<1lJwntos, sem dúvirla, o que de mais
signi í'icalivo, e hum-uso hUII\'e que exprcssarsc não I'ui apenas
o drscernimentn politico ela nossa brava gt-ntc, mas lambem
o el('"ae]? respeito quo 111(' merece a in.sL-\tllir;[io. rio voto livrt
e a ff;ll'nJa,l, repuisu a quI' condcnu D.S jabos avostolos da De
mooi-acía, as quais, SI'111 princípios qrie lhes \.!iscip'.'.nelll as paí
xõcs in feriares, devotam-se, em fúria barbai-a, 11s mesquinhas
vinganças pessoais.

U resultado dos pleit o-. anteriores, no 1<:3Iallo. e Ir-ti vamen
te, constituiu o muis enérgícu casligo aplicado ütjllf'lrs viola
dor-es dos mais vulgares preceitos de ética partidár-íu,
lançando-lhes r111 rós!n, com a estupenda consagracão dos
candidatos d» P. �. D., a oslens ivn e geral censura 'aos máus
costumes introduzidos nus campanhas elci;lol'uis, lJOr certos
corifeus da r. D .. \.

�c\. I,ição, ao que parece, todavia, não foi suf'iclcuto vara
evitar que, de novo, }J. inl r iga, a rneuli ra I' ti insulto sejam
mCÍ'o13 utilizados 1)('10 opusí cí onismo local na sua p ropaganda
po'.ítica. .

Assim (, que, ainda ontem, o vrspei-í.ino da oposicâo,
ne ..;ta capital, l·dituu llma st''I'ic dr ataqlles, \,j.�ando, jú nem °S(I_
mente o J>. S. n., e seus candiclalos,. ma� u ']_)rólll·ill. :llagisLrado
que, no C'umllri,n1l'nto do sell de\'!'r, IJl'psidc as Inellida" pr.eli
lllinaros dn pleito qllP /ie efeluará no município d,) Tul'vO a

II do mils vindouro.
.:\'ão escapoll à ,.;anha l'acc:i'osa do esc1'ÍlJa udenista a !le�,(,a

do Juiz dI' Dil'eito dI' .\I·arangllá, taChado it'l'e'.erentl'l1leIÜe de
cegu f' 1rapalllãp, ml1ito embora. ',inhas adiante. COlllO se prl'
tendpsse incOJ11I)alilJilizú-lo em i lstància superior, (1 al'ticllJis
la apaixonado allld a il con ['ianl' '111' merece lIas Catarincn
sc� o TrilJLlnal dl' Jmtil�a.

Compl'eende-s/', porém, () m,); iÚJ ·h· 'nm<1nha \'il'ulôncia
no aLaglle do urll'nismu, elesde qlll' (\ssP IlI11ti\'O tn1ll61lat'cce
da am�'aça c(ln( ilda em um tiJlli I) dil artigu "'1) ti,!!' o autor,
üxa','ado, rlerial'U que o SI'. :'\er I Hd1110;; lJilil (·uIlUj·...) ,I [)j ,

seu apoiO, llelJl �. ill) () dl\ �1l:':1 gT'tlJ. nu dil\ 'j!,I,,::) dr ('Hill' t �l"r'l

rio eminente cor'slttdtHlJ1p' :1 1.1, ti 1!!';! I,i '1 \ I, '" 'I�
paul e)' doloridu, I'XLl'l'lll;jlllcnte ,'n�í\ l'l, elll 'il,(' "l ,HI1:l .1

I1llcll'ur e melindl'oS,1 GallSa de l,) lu l) Il'CICWlldll dc.'\ ii' "<ir ).'1).
t.o. Cm desespl't'ado c1csabafo, uma \'ulcânil'«, ,';111)(;<10 ( , rtl'"
[lCjltO, ol'iginada du presligio ('óm que, DI' (' 'lJúri(1 d.1 lJ Ilil"l
nacional, o prpelaro Pnsirlenle do P. S. U. se \ ê dl�líllbll,.i:'
vela mais insuspeita I' I'rallca aLLmil'açi'ío ele noh'l\'('is llOmel1S
públicos, não só ela j)l'ópria agremiação partidária, ma� den·
tro mesmo os rIa '1'. U. :'I. :

Púrisso, o "Diúrio lia Tarde" eHbra\'c,ia, delira e anwaça,
- enquanto alguns llrócl'res udpni5tas telegrafam mentiras
a jornais elo Rio ... '

'

Titulos. brilSileiros
Lon-d.res, 30 (D. P.) - Os

ti tu los do govêrno brasileiro

tiveram a mais socegada sema

na dêste ano. Todas as emissõeo;:

do Plano A permaneceram inal

teradas. As do Plano B .de ,1

por cento, de 1889, e as de ii

por cento de 1913 melhoraram

meia libra, para o preço C()l'

re.rute de 47,5
As do Plano B, de 4 por cento,

da recisão do empréstimo, me

lhoraram meia libra, para 4-9

e as de 6,5 por cento subiram na

mesma medida, para 7,1. Ttidas

as outras emissões perma":1:)ce-
ram inalterad.as. \
As ferroviárias eSitiveram :'0-

cega,das, melhorando muitc!s.

As ações ordinárias da Leopol
dina permaneceram inalterad::s

em 73/4, enquan.to as pReferen
ciais .deceram a um novo míni

mo de 24 %. As debênture;; tIe

4 por cento cairam meia libra,
para, 90. As debêntures da ter

minal da Leopoldina cairam

duas libras e meias, para 101.

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

QUALIFICACÃO ELEITORAL.. < .,

SERÃO ATENDIDOS TODOS QUANTOS .DESEJAREM
SE QUALIFfCAR ELEITOR, NA SEDE DO PARTIDO A

RUA FELIPE SCHMIDT.
•

HORARIO: DAS 10 ÀS 12 ID DAS 14 AS 17 HORAS,
DIARIAMENTE.

.

Animais da 4ustralia
paril o nosso Zoo
Rio, 30 V..RGUS). Pelo aviã') in

ternatiolla!, chegaram a esta capital
varias animais destinados r,'J 111'&SO

I Jardim Zoologico. yêm ela 1cl'�iqua
Australia, em retribuição d'3 nichos

Ib�asileir�� que a Prefeitura 0.0 Djs,
trIto Feaeral presenteou aC3 Pre·

I feitos elas principais cidade� :i II�tra

lianas. Assim é que nosso Zo" se

enriquee'eu com cacatuas, �specie
de papagaios austl'alianos, 1Ull; t"
bonitos e faladores. Seu tratador dis
,se que. são mansas e .q_ue, elulla a

viva inteligencia revelada durante
a viagem, dentro em breve edarão
falando português· Chegaram a;nda
um casal de cangurús, outro de

emas, 11m cac]Jorr'O lobo e ratos Ibrancos.

Lançada em Strasburge ii semente
da Paz e da Concordia na Europa
Revela' Lord Jowitt o dilema dos estadistas aliados: escolher
entre uma Alemanha fraca e. campo propicio ao comunismo (Ju.

uma Alemanha [orte, capaz de produzir um novo Hitler. - En-
trevista coletiva na ABI.-Missa na Igreja Anglicana.

ruo, ::lO 1\' .. l.) - Xa manhã d e

onlr-m, u visconde Wiliam Allen
JowilL reuniu na ABI os reprcsen
tantos dos jornais carioc-as, par«
uma e nhevista coletiva, cujo oh.ie
tivo, conjorme acentuou, pra tomar
conlalo mais inl imo com a dcr-io-'
cratic·a illll_)l'Pllsa do nosso jlflis e

tamlJr\]l) esc]al'ecc'l' as ralões de sua

pr/·sl'lll.'C1 no Brasil.
O no!Jre brilanicu inicialmentp

fez lllll'sliln rle explical' o que (.., ex'l'
tnnwntl', o em'go de Lonlt Cllance�
ler, ql1e pXCl'ce c quais são exat'l-

.;:.

•

-::::::' - <, .�---- _--...

Dr. Vandido Ramos
I. 111 I f'lf'gnl'llH do lU, I ".J

tl'<ll <l B\!' lIS!;1 'lotH'la ,I, IlU

lVlALT1!.;G, çontem malte,
ovos e mel -. os Igrandes for
necedor.es de vitaminas. É
melhor complemento alimen
tal' para crianças e adul!os....
venda em todas as farmácias
armazens.

Cbnrcbill complata
mente restabelecido
:YIO.'l'TECARLO, 30 (U. P.)

Comp�etaJ11ellte restabeleci·dO, o e_"'{.

primeiro mini�tro hJ'itanico 'Vins
ton Chnl'chill deixará brevemente

Ca�.' Dail, onde rcpousava, há al

guns dias.

�( I n,c'O)) lru', <.:1, d no "S} i�lI':" t:

ell"stu'illallO :-'1'. dr. Cândido

HanHls, qtle lüo as�inalados
sei \ IÇO;, Vl't'S lo II li nussa CelTa.

;\ll'dico notável e homem

público do�' que mais at-j'va
mente particil)aram da vida po
li! ica em SanLa Catarina, o dr.
CàncJirlo llallllls ocupou, a pós
a viLÓ'�'ia do movimento de
1 !:J30, elé'vado ..; postos da açlmi·
llistração estadual, tendo exel'

círio a Jnter\'enloria fed�I'al
e prcstado inexcedÍYcis servi

�.os ao Eslado cumo ;:;ecl'etário
da ra�cnda.
Eleito Senador da Republica

velo Pal'tido Liberal, em 1935,
rpTluncioL1, já VOi" motivo de

sallde, o alto pôsto, para, l'eco-
. lbiclo ú I'azenrla em Lajes, con
tinl1ar cer,cado de esLima e

do respeILo de tod�s os' seus
concidadãos. Dali partiu, }Já

meses, para ·a Europa, onde
acaba r1l' falecer, em Cannes,
Como m{'rJico, 111e coube i'H

tegTal' a milssão médica
bra5ileüa lia primeil'a gl'anclE'
guerra, tendo feito a legendá
ria da :-){'rvia, [) que lhe valeu
várias conrlecorações.
A sua morte enr,e['ra, aSE'im,

uma exisLünciÍla digna e gloriosa
e ['epel.'cuLe prufllndamimte
nos círculos polil icos e sociais.
do nosso Estado.
A propósito, o sr. go-verna·

dor ·em exerC'ÍC'Ío, dr. José Boa

baie], l'ecelJeu a seguinte eomu- .

nicação:
"Rio, 30 (lTrgenle). - :f:

com granele pe:car gu·e lhe co

I11llDico o falecimento, Da

França, ·do dr. Cândido Ramos,
que tão grandE's ser'\1�ços pres
Lou a.o nosso Estado, de qual
epa um dos mais ilustres l'i.

lhos ..

(a) :'Ierêu Ramos".

monte as suas attibmcões. Fl'.izol1
que a cl'iação deste cargo ,remonta
ao seculo YII ele. nossa era, ou mais
urccisarnente, ao ano 605 e que, pll!"
força dele, era 9. prmcipal tigura do
Jurlici ar-io hr il ani co e ao mesmo

lempo um 111('mlJ1'o <!o 'Poder '[;;,\e
cllli\'o mais ou menos uma l'eplic:!
do sistema ll1onal'qL1iCll ao minis·
tro da .Tu�tiça no sislema )'C'IHlhli-'
cano de guYerno. E ai·nela por decor
l'('ncia do seu posLo, era o pI'c·si-·
dente da Camara dos Lonl" (Sena
iIo) mas um ])['esi<1('11le ati'\'o, qlll"
int(,l'\'inha 1l0� debate..; expomln em

plpIfario 03 po.lltO� ele. yisla do go
'\'IT1JO.

Depois lksses esclarccinwntos.
Lord Juwitl sa"ienloLl enUio l[lle
,<'lu ao Rx:asiJ P:11'<I I'pnnsmilil' ao

pn\n lil'lls'·IL'Il·O, o IJl'of'jltj,]() ",

"IJllhceinll.'nru <In,; SI'II" (,uJ'npa
Ido'ilS 1",1,1' l'lpdjda.; detn(l'l�
I" 'I;-,es r;!.,' '1l1,isH!Ôf' LJ'lC 111C" !t.'1""
rll J[!onsir,d". (jõtírc'h.siI1. ( ,) 1 II!

risl.<l \ inha. SI' 1S�ociar :lS I'ollle-

I morarôps
ri" ,( n ('n:a io d.e m (I

11"11 fl dI' Pu arlll.sa p ,10'11'11Ill
.\'·',JlICO, eluas da." m�i-; 1\ x

Ül'essõe� llllmcliai,; do Dil'Pilo. 110-

lllPS quc, sobre seJ'em fln Brasil,
eram tall1JJem alltenticas glnJ'iap
elo ('sllirilo universal.
.A DESVADOJUZA(:.4JJ DA UB-RA.
Em seguida, pô�·sel ii elispe;iç-ãlf

dos rcpol'lers, panl [leS])l)l1flel' a:
todas as perguntas quc lhe fosselll
enrIereçadas e, logo à primeil'a, so

lH'e a pt'opa "3.da des\'3Iorizal;ão da
libra, eXIH'ess011 sua crel�ça em

([UI' lal não aconteceria, em ffler�
cln tl'nrleneia natural das moedas
dos demais paises acompanhi:t-la.
seguindo-se a isso llm rebaixa
mento geral no padrão de viela
dos povo,; e uma. compotição de.
seTI I'rea(!::t rle miseria.
-,Alem disso, quem tiraria van

tagens ele lal situação? - intel'l'o-,
gou.
E numa clara referencia à Rns-

si,a, adllúu:
.

- Deixo aos jornalistas a acli
dnhacão '.'

Aludiu o Lórrl Chance1.er inglc,,
ú econumia de seu pais como seo

do �l1pleJ11enJar' e COl11l)lelllental'
da nossa. A esse rpspeito, acres

centou:
-QlIanto mais forl C', fuI' a eco

nomia lll'Clsileira, mel.hoI' pal'u n<)s
ingleses. I� qllanto mais 1'0t:J;.es for
mos nós os ingleses, os rcl'lexos
::;('l'ii o a I1Sp i ciosos para os brasi�
lpü·os. .

O PERIGO CmIC:'lT�TA
A ])1'Opusito do pel'igo comuni�[a

nu 1l111ndo, disse siI1lJ)le�mellLe:
- ° comunismo foi construido- •

sohre areia. e, as,;im, acabará ]101'
caÍl' mais ceelo ou mais tarlle. 1'11-
do (]rpl'lllie do que acontecer so,>

lH'oxirno, anos. A doutrina comu

mSLa se basE'ia numa idéia falso.
e isso cu Vosso arirmar, pois cu
nheço a ctllestãQ muito bem.

O comunismo \ "ó vinga onde há
•

diJ'j('ultlarle� e nações ('coll()!1lica e

mililarmpnte fracas. :--ie as :'Inc.c!ps
.�e li\Till'em tles:"as dit'ícl1ldarle:! ..
deixal'Ú ele ha\'er o jlerigo ,\"pl'l1le
]lID.
Disse ainda o famoso h0l)1e111 JJII

blico' inglês quP com a. insl'alarão
do Parlamento EUrOp(1l1 em :-;tras

IJllrg·o, está ,:endo lan�'acla 1111la Sl'-·

Cont na página 3
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Se(/unda-feira
"TAL" - 13,00 - Lajes e pa.....

I Alegre
r /pANAIR - iO,40 - Norte
VARIO - 10.40 - Nortl>
PANAm - 14,05 - Sul
IfWZEIRO DO SUL' - 13.515 .....

Se:eta·fetra
"TAL" - 13,00 - Lajes e Pôrto

AI�re
CRUZEIRO DO SUL - 7,10

Jlorte
PANAIR - 10,.0 - Norte
VARIO - H,40 -- N(wte
PANAIR - 14,05 - Sul

SábadQ
."TAL" - 8,00 - Joinville

Curitiba - Paranaguá
'- Santos e Rio.

VARIG - 12,30 - Sul
'

CRUZE1RO 00 SUL - ta.llei
,,1WI't#
PANAIR - 10,40 - Norte
PANAIR - 14,05 - Sul

Domtll.(/o
J'ANAI" - 10,40 - Norte

I CRUZEIRO DO SUL - 11,00
/ PA1�AIR - 14,05 - Sul

i ,

utet-

E, quando a. suavid.ade branca
da Paz honl'ada se estendia pelo
Pais, nâo se apagava nem' elnpali
decia a projeção .efetiva dêsse es

pirita de elE'ição. Homem comple
to, êle o era tanto na lu t.a como no

trabaI.ho. Sua })articipáção na ati- HO FiAR iO
vidade admil1istraliva 'e l'l'ol.iti'ca Dl

-

S S ddá IÍovo lusLl'e Ú perso'nalidade dês-
Partidas de, I umsnau: egundas ás 7 - àbil os às 1ft horas:

se lutador, que souhe merecer o Partidas de Florianópolis: Segund.as às'7 -Sextas às 17 hores.,
titulo mai,s ele;yaclo da escal1a no- Aos Sábados, ás 1 e i6 horas.
biliárquica do Exército do Brasil.

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

AGÉNCIA EM BLUMENAU
,

Rua 15 de Novembro. -- (Hotel São José) -- FonE 1283

Aceitam-se encomendas

Senümes :

AS
ExprUIIO 810 O18tóvlo - �

7 horas.
,

Auto-VlacAo ltaJai - 11&)1.1 -- 1. )lo.
ru,

Exp�e..o Br.u;qu_ - 1tru.Iqu6' -

18 boro.
Expresso Brusque� - No.... TNIlw

- 16,30 boru.
_ Joln...U.

'

Auto-VlacAo Catann_ A rÕl'C;a, de si mesma, ti irrac io-
_ • horD.

I
.Ó.

I" "\1 1 I' 'i"Auto-VlaÇAo CatiHln__ � CUrlt&ba na e irrg' o rra. ! as e a se c 19l1l rca
- 3 bo111l1·

__ ., e sublima quando aplicada na de-
, Rodo...iérla SuI-BroU - ,.--... ....ecN

l ' .'

_ S horas. Iesa do dJI-eILo c na salvaguarda ela
Rápidó Sul·Brasilelra - Jolnvlle -

l.iberdaele.
'

13 horas.
Rápido Sul·BrasileIra Ourrtíba _

6 horas. ,

TERÇA-FEmA
Auto-Vlaçlo Cata.rlnenH ....: P6r1O AI..

I Irt - 6 hora•.
Auto-V� ca:tarm_ - CunUbI

Rua Felipe de Oliveira, 21 -

- A�t:�� C&tartn_
80 andar : -. hor...

TeI.: 2:9873 - São Paulo • A.ut�.VI.çAo CatarlD_ - Tubu'ao
•
- 6 horas.

ASSINATURAS •
Expresso Slo CrJat..6...lo - lA4rUDa -

N Clt I 7 horas.
a ap a Emprêsa G16rl. � fACuDa - TIJ6

Ano ..••...••..•• Cr' 80,00 • ti." noraa, - tíça,« na superioridade elo Bem e

S
'

Cr. bpreuo Bru,.q� - IJrwIcjU. -

ela Verdade,emestre .••••.•. ., 45,00 UI horu.
T

.

t C. 25 ,A'lto-V1acAo ltaJa4 - lUja! - l.)lo. Esta é a concepção mais' eleva-rimes re '....... r., ,00
M�s ..•.......•.• Ctt' 1,00 ra�ápldo S�l.Bras!leira _ Jolnvile - da e perf'oita elo adjetivo rias orgn-

Número avulso .• Cr, 05 13 horas." nizações militares.
., O Rápido Sul-Brasileira - curitiba -

No Interior 6 horas. Sábia foi, portsso, a� escolha do

A' C • 100
QUARTA-J'IJRA

"' ti marechal LlIi7, _·\.I"C's de Lima' eno ••••....•...
'

r., ,00 Aut&-Vlaç&o Catarlnenae " ...

Semestre .••..... Cr$ 80,00 - A�t::_�t::c.o C&tartn_

Trimeatrp Cr$ 35,00 _ • horas.

Número avulso .. CrI 0,60 • Auto-Vlaçlo C&t.ar1JIoeJ1H

,-
6.80 horas.

Anúncia. -.diante contrito.

�
Rápido Sul-Brasileira - C·.u:!tlba -

.s ori"", mesmo não 6 llã�fJ� Sul-Brasileira _ Jolnvile-
publicados, não serão 13 horas.

, Expresso 840 cn.to...ao - I..apne -

• dnol'ridos.

'i
7 horas, ,

I
A direçlo Illo se respon- ExpreS80 Bruaquen.e - Bru.Qu. -

16 horas. \
" aabillza pelos conceitos Aut,<rVlaçlo tUjaS lta,JaJ - 1. !lo-

emitidos nos arti�oa ra�"esso Bru.aqu_ _ No.... �to
assinados. - 16.M horas.

__....... _ _ _ _ _ _ _ _

__ _ _ _ _ _ _ _ Rodo... llirl. Sul BrIY1l - PIIrtIl AI..-.
--------- -------- -. bar....

Viação Aérea
Horárro

QUINTA-FEIRA
Auw-V!.açAo Catllrln.enn

Alll8'I'e - 6 horu.
Auto-VlllçAo C.tameIa.

- ti horatl.
.t..\.I'UrViaçAo CatU'In_

_ , hora.

Auto-Viaçlo Catarlnenae - Tulbu'lo
- 6 horas.
Auto-V!.ar;ão C&t.&r!nemMt - �

- 6.30 1'<1r8•.
ExJ:!reSIJO São CrtlltOYto - lApna -

'1 hotaa.
�r�sa Glória - � - • 1/1

• '1 .112 horlUl.
lIlxpres80 Br!laquellH - Brulqu. -

1. horas.
Auto-V!.aç'o ItaJai - najai - 1. !lo-

Te1'Ça-fetN - ':".-'4 ru. .

-TAL" _ 8,00 _ Joinville _
Rápido Sul-Brasileira -;- Joln...lle-

18 horas.
'

Cllritiba _ Paranapi Rápido Sul-Brasileira -_ Curitlb. _-

• horas. /
- Santos e Rio. 1lmpresa Sul Oeste Ltda - X.pecó-b CiI'ande na luta, magnânimo na

", IR - 10,40 - Norte - • horat. vilól'ia, jamais teve ausente de si
, SEXTA-FEIRA:n I'ZEIRO DO SUL - ti.'" - RodoT1Ar1a Sul Brasil _ Põno Alesn a compreensão da finalida,cle p1'e-

Iftrte -

A;t!�;'�() Catar1nen84l CUrlUba cipua elos Exércitos - a garantia
VARrO - 12.30 - Bul - ti JhoraB. da Paz e do Direito. A ânsia ela Vi-

,PANAIR - 14,05 _ Sul _ A,uto-hoVrulaç.ao CatarlneDM JoIn�
t'" I

'

I'
.

o1'1a, so a sen .la. porque ,e a SlgJ1l-

(Juarta-feira( Auto-V!açAo Ceta-Illen.. - t.anDa ficava a rC'st,alU'ação da Justiça e

P
�

- 006.30 horas.
"TAL" - 13,00 - Lajes e

ortOI
Expresso Slio Cl'11tO't-1Q _ � _ a preservação da Liberclade. Suas

Alegre 7 horas. própri;as palaüas, em orden� doAuto-Viaçlo Itaja! - naJai - 111 ho.
pANAIR - 10,40 - Norte ru. elia na campanha da Republica de
CRUZEIRO DO ST'OT -

� �IOO _ 16E!hXPO!ases.so Brtl:IJQuen_ - Bruaqua -

IY t·
.

d t..
-

......;u ".
Ira I'nl, e 1I1em a concepçao 811-

"orte Rápido Sul·Brasllelra - Jolnvlle - periol' e avançada elo guerreiro:13 horas.
VARIG - H,�O - Norte Rápido Sul-Brasileira Curitiba - "Abracemo-nos e ,mamo-nos, para

I
'

PANAIR - 14,05 - Sul
6 horas.

SA.BADO marchar, não peito a peito mas

Quinta-feira ,

l�uto-VI.çIo C«tllirln__
.

CUIrltlJba ombro a ombro, em ,defesa da Pá- ,
- 5 horas. L-nha'''TAL'' - 8," - Joinville Rápido Sul-Brasileira Jolnvile tria, que é nossa mije comum". I
13 horas. 1\' d

.

jCarllllta - Paranagaá RápIdo Sul.BrasileIra _ Curit1bll _
"as" ispu as internacionais, a po-,

- s.llto. e Rio. !. �or:��as. tência ele sua capacid�de g-uelTeÍ'ra
'

PANAIR - 10,.0 - 'Norte Auto-Vlaclo Catarln!!ns8 _ JolnY1le.
se unia. á inncxibilidade de seu a-

PANAm - 14,05 - Suf
- e horu. pêgo à soberania nacional" e 'à
Auto-VlaçAo C'atarmen.. Tubr.rlo

VARIG - 12,30 - Sul - 6 horas.
-

grandeza de seu amor á terra pá-
CRUZEIRO DO SUL _ tS.fil 7 �':::8SO Slo cmtoYlo - Lquna - tria. E 65 Janeiros já lhe coroa-

?lIIort�
.

EXipreSllO BrullQueJlft - Bru.lqu. _ vam 'ele cãs a l'ronle ve,nerand'a
H horas.

I I' 'C dCRUZEIRO DO AUL - ffi,30 Áutc-V!açlo Bajai - ItaJaI _ 1.)Io. quanc o ga Val1lí,:Oll o 160 arpo o

'.ul
'\ raso "Exército em ltororó exclamando'Expre,slIO BruiIIQ'Ue.na - No.... TNMc ' , - .

- 9.3Q bor... , "Sigam-se os que forem bl'asilei-
Expresso Glórl. _ Lacuna - , l/I f" ' .

• 7 1/2 horo. ros. e transpondo a ponte a fren-
DOMINGO te de todõs os seus homens.Rlipido Sul·BrasileIra - Curitiba -

6 horas.

I Eis a venerável. figura que é o

nioelêlo do Exército do Bmsil. '

--------------.: Folíti'co invlügar, g'eneral sem

derrotas, seu maior merilo é, eD:'

tretanto, b da concepção nova -e ar

rojada dlJ.' Larda do Intador, con

cepção es.sa que Leye na pacifica-

Joln...U.

JolnTll•

o POdCl' materíal como lei é in

susteutavel c odiento. Porém, eis

que se eugalana e glo ri Iioa ao se

exercer na garan í.ia das prer roga
tivas moraís e dos principias ewi
rituais.
A vi lór ia só ri real e e l'el.iva quau

elo resulta na supremacia da Jus-

Púlr ia vencido na luta por SlU13

couviccõcs, er-rôneas talvez, por-ém
sinceras.
Tal a' gnl11(.!(' qualidade - dispor

da Fllt'ça e saber usá-la pelo Direi

lo!
Ii; 01<1 quem atribui ao Duque flp

Caxias, Maior entre os m alurcs, o

cxc euc ionas destaque de Patrono'
cio j<:xf'l'cilo Br-asileiro, na espcran

ça lk que, no cor-ação de cada sol

dado do Brasil, vibrará sempre a

q uê!e ',,::pniimento elevado cip res

uonsahllitlade da tarefa c compre-

ensão elo dever - tarefa e ríever •..... ,.............. . _

qu« co limam, antes e acima cip tll-, DR. FRANCISCO CAMAR�
riu, a garantra ria Paz ela Justica e \ NETO
do Direito, e a salvaguarria da hon- Advogado
ra e ela integridade da Pátria. :Escritório: Rua Felipe Schimidt
}; hoje, quando se encer ra

'

a >"eo'121 (sobrado) (Alto da casa "()LI
mana cornemoratlva à Iigura incon-

'

Paraiso")
fundível e excelsa de Caxias, há Resídencía: Rua Alvaro de Car�'
.1.5 milhões de hrasíeíros qu ea ele valho, 36
endereçam a homenagem de seu Florianópolis
pensamento ugradecido, reverentes •• , .•.........

- .

àql1e'.� que soube, melhor que IJP' CASAS :il TERRENOS

Possue V. 8. casas ou terreno! para.
nhum, ser soldado sem deixai' de

vender?
ser irmão, ser vencedor sem dei- 'Não encontra comprador?
xal' de seI' ,amig'o. 'Entregue ao Escritório ImobllUlrJcr'>

Honr'a, JlOis, à memól'ia rle Ca- À. L. Alves.
Rua Deodoro 34.

xias! UJúria ao Soldad,o por, exee-

.lênci'a! A êle acendemos a cJ1ama

votiva dI:' nosso entusiasmo e de
Encarrega·se. mediante comisslo.

1l0S�0 aplauso, no intimo sagrado compra e venda de !móveis.
de nossos coral;ões de brasileiros. Rua Deodoro 35.

ESCRITóRIO ll\fOBILIARIO A. :f...
ALVES

A T E N ç Ã 0, G A R O T A D A! ,

Acaba de chegar o 20 numero da
\GAZETA lUVE.NIL

Posto de Venda Café Rio Branco

AÇOUGUES DO POVO, POPULAR E'MODELO
OS MELHORES ESTABELECIMENTOS NO GENERO
HIGIENE ABSOLUTA - ARTIGOS DE P�IMEIRA

QUALIDADE

�EXPRESSO BRUSQUENSr
o E

VECCHI & elA. LTA.
Blumenau, à FIo' ianópolls e � ce ' Versa!

Via Bru.:que

I Dr. (L"RNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crim. e c1••l

COllltituiçêío ti. Socl.dad..
NATURALIZAÇÕES
Titulo. O.olarat6riol

Sil.va o Duque ele Caxias, para Pa

trono/ do Exército Xaciun.al.

Niuguem soube, tão bem quanto
êle, apreender, sen í.ir e executa!' o

alto sign ij'icado e a real incumbén-
cia das l'iJl\ms Arruadas. '0enhum
corar:ão aJ)]'igoll, com tanta profun·
d{Jza e ,senlimpnl.o, a compl'eensão
dos elevaelos designi'os da força
organizada. li;le yi"en 'Ü ExércHo
em ,!lua plenil ur!I:', como meio efici

,�nte para allas e glol'iosas finalid�
'des.
<Guerreiro da P,az, :-101daclo do Di

reijó, Batalhadol' da Fralernidade,
Déi'ensor da Ol'dem, garantia (los
poderes eonstitnidos - eis o, que
fDi Caxias, ('xem[)�o e estimulo do
Exército SacionaJ.
Alma de vr,cdcsUnado, �oube em

pn:ógal' ',�OI1l i;jsãd amj)Ja e geriero
sa tod'a a energia de Slla espada in
victa na pacificação d,as rebeliões
internas e rios moyimentos de in

snrreição contra os 'poderes leg;al
mente constituidos.

.

Elcrit6rio a Re.idlncia
Rua Til-ad.nt.. C7.

!"ONE •• 1468

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

FRAQUEZAS ,EM GERAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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l.IRA TENIS CLUBE: DIA 3 - SÁBADtl - SOIRÉE -A.MAIOR DO ANO - DENOMINADA "UMA NOITE EM PARIS" ENCANTAMENTO
FRANCEZAS - DESFILE-DE MODAS PARA A PRIMAVERA - PATROCINIO DO GREMIO LIRA - COOPERAÇÃO DA ORQUESTRA JUVENIL. RESERVAS DE

. MESAS RELOJOARIA MOR!TZ _ A PARTIR no DIA 30. DIA 10 _ SOIRÉt -INICIO ÀS 21 HORAS. DIA 18 _ DOMINGO - COCKTAJL - INICIO 9,30 HO
RAS. DiA 24 - SÁBADO _ TRADICIONAL BAILE DA PRIMAVERA. DIA 8 DE OUTUB�O - GRANDE BAILE DE ANIVERSÁRIO COM A COOPERAÇÃO DA
ORQUESTRA JUVENIL .; GREMIO LIRA - tREMIOS DAS FACULDADES DE: mREITO - CIÊNCIAS ECONôMICAS - FARMÁCIA E ODONTOLOGIA.

I .

Vida
ANIVERSARIOS;

lBUWXDO YTElH:\
A;li"el'saria hoje o nosso preza

do amign Haimunrl o Viei ra. O re-

eocial
O, Bastos, d iligr-ntc scrvitlot:a do

Empot-io Rosa.
- as graciosas senhorinhas Edel

trudes e Gisela Koch, ornamentos
da sociedade de Brusqne,

'gi;:;tro do seu natalício nos faz ,iu·
bilosos, e tamhém os seus inco n- YL\JAX'CES:

D. BRANCA DE OLIVEIRA
!'l.ETA

Transcorre, nesta dala, a ef'efé
ride natalicia da exma, sra. li

Branca de Oliveira Berrcta, digna
espósa do nosso prezado conter
râneo sr. Luiz Berreta, adminis
trador das' obras da firma Carlos
H oepcke S. A. - Comércio e ln-
dústria
A -distinta senhora que, nu nossa

sociedade, desfruta ele seleciona
.das amizades, �er:í, por certo, ho

je muito homenag'eaela, A essas

homenagens nós nos

<'Com respeito.
associamos,

,SllTA. D, OLGA MACHADO
Faz anos, hoje, ·a prendada se

nhorinha Olga Machado, dileta filha
,(lo nosso 'estimado contel'râneo sr.

AnLt)ni,0 Vieira Machado e di' sua

.cxma. sra. d. Alvina Schroedel' !\'f·a
. chado.

A graciosa senhorinha, os nos

sos cuml)l'imenlos efusivos.

DO:'-iATILIA SILVEIRAD.
SOUZA

OcoITe, nesta data, o anivees:i

rio natalicio da. exma. sra. d. Do-'
natília Silveira ele Souza, digna
,espôsa do nosso distinto .amigo Lú
.cio de Souza, detlicaclo e operoso
chefe rI as- oficinas da Imprensa
cifici al, do Estado.
Á aniversariante os Jlcisso� ns

peitos.

DR. IVO GCTLHOX
Está entre nós o iutegr., rnagis

Irado sr, dr. Ivo -Gu ilhori Pereira
de :'I'Telo, Juiz de Di reij.o cle Lajes.

Acabe com as Levantadas
� Noturnas e Sinta-se
1Y1uitos Anos Mais Jovem
Freqüentes levantadas ou micções no

turnas, ardência, resíduos esbranquiçados
na urina, dôr na base da espinha dorsal,
n� ingua, nas pernas, nervosismo, debi
lidade, perda de vigor, podem ser cau

sados por uma enfermidade na próstata ..
Esta glândula é um dos mais importantes
órgãos masculinos. Para controlar êstes
transtôrnos e restaurar rapidamente a

saúde e o vigor, siga o novo tratamento
, cient.ilico chamado Rogena. Mesmo que
seu sofrimento seja antigo, garan t.irnos
que Rogena o aliviará, revigor izando sua

glândula prostá.tica e fazendo Com que
V. se sinta muitos anos mais jovem. Peça
Rogena em qualquer farmácia. Nossa ga-'
rant.in é a sua melhor proteção.

R .
- indicado no tra

ogena tamento de prosta-
tites, uretrites e cistite».

\

UM dram_a de terror e de
NTLSON BONDIN ,amores extranhos. _ O drama

Faz anos, hoje, o estimado jo- de um extranho pintor cuja
�cm conterraneo Ni'lson Gondin, inspiração· era a imagem da

�ilho .do c1rSLacad.o representante morte!
comercial sr. Vasco Góndin, nosso Censura:

prezado amigo.
Ás numerosas homenagens que

lhe prestarão os seus amigos, nós
no.s solidarizamos, prazerosamen
le.

/

D. T2\'l�S KaEPSKY

Aniversaria, hoje, a exma. sra.

d. Inês Krcpsky, digna esp(Jsa do I
sr. Arllo Kl'epsky, opemso geren-I
te da illllJol'[ante Casa 4��.

F.\ZI<;l'vr A�OS HOJE:
- o sr. João Roherlu Sanl'ord,

alLo fllncionúrio apo�enLado do

j\1inislprio da Fazenda.
- o SI'. Altamiro Fl'aga, 1° sar-

gento rio Exército, ser"i urlo no

Paranú.
- ':l geutil sl'uhOl'inlla Syelney

Para o seu Bebê!

e peças avulsas

COXHEÇA. O

€ de fino gôsto Roupinhas
p/críanças - Tricô e Bordados

TRABALHO DA COS'l'UREIRA

Enxoval vistoso

NOCEITI
Coqueiros - 2a• casa I próxima à Capela

MUSICAS

Hospital de ICaridade
Se,rviço de t.ransfusão de sangue

o Banco de Sangue do Hospital de Caridade neces

sita doadores. Qualquer pessôa que deseje doar ou ven

(ler 'seu sangue poderá procurar os técnicos enearre
g5ldo,� do Serviço entre 8 e 10 horas. 'I'erão os doadores
gratuitamente exame clínico e exames de sangue.

Doar sangue não prejudica, traz benefícios.

Séde defm.it Vã do

,e Expansão C?merc1ôl
o Escritório de Propaganda e

Expansão Comercial do Brasil na

Grã-Betanha ("Brazilian Govcrn-
ment Trade Bureau in Great 13ri-

Escdtõrio de Propaganda
do Brasil na Grã-Bretanha
mércio entre oi dois países, ,.�tr,_

helecendo co'ntaétos entre as orga

nizações. brasileiras fi'; hritanicas,
divulgando as possíhih-tades eco

nomicas- e tornando conhecida a

cultura do Brasil no Reino Unido.

Participação
Oswaldo Damasceno da Si! va e

Senhora

particípam aos- parentes e pessoas

amigas, o mascímento de seu filho,
Reinaldo, ocorrido' dia 25 do corren

Maternidade Dr. Carlos Cor-

Florianópolis, 26/8/49

táveis amigos, admiradores do �f'I)
-espu-ito 'jovia', e da sua cativante DR. :\L-\Rro CAHHILHO
afabilidade. Conhecemo-lo assim Procedente de Lajes, onile (� p1'O-
.quer nu Serviço de Registro de vocto advogado, está nesta cidade,
Estrangeiros, tão dignamente di- o nosso disi.into patt-ic io sr. desem
ri'girlo por si, quer no nOS:30 meio hargarlor :'Ilario 'I'cíxoira Carr ísho.
social, onde, por fôrça d(' uma s in
eerirladc amiga e af'eluosa, sr: im

pós iJ. estima 'de lodos os que pri
vam consigo.
Raimundo Yieira � no recesso

,dos amigos Mundlnhn - sõbré ser
· educado, e lhano, e ainda um co n

tomador- de asperezas dos que lhe
são íntimos, animando-os com )
seu ati rn ismo e com o seu sorriso
ranco e bom à luta de luelos os

· dias.
'In nSCOl'1'e, nesta dai a, a e tcrné-,

nho será cumprimentado c abra
çado por muitos, inclusive por nós,
que Iazernos coro com os que lhe

· enaltecem os mér-itos e lhe querem
"bem c lhe desejam fe1.icidadcs,

, Não espere que a doença vi
síte a sua casa. Defenda a su
saude e a - dos seus filhos, to
mando MALTEG. Frio ou gela
do, é uma delícia. É o maio

SR. Lm-REI'IçfY WAL'rItTCK íornecêdor de vitaminas, e, po
.

Chegou a esta �idarle o nosso

:5-1
isso, O melhor tortifica,:t�. A

timado eonterraneo engenheiro venda em todas as farmacias e

Lourenço Waltrlck. I armazens. .

Eletrizante c maravilhl'SC

espetaculo que nos faz, palpi
tar. de emoção! ...

amor
Uma gigantesca prodLlçiíoe

Ceci! B. Mille em tecnicolor.

CACILDA

Cine-Diário
•

RITZ ás 5 e 7,30 horas
- com

Robert Young
"Bar'bara Hale

Frank Morgan
-·em -

A DAMA DA SORTE

Uma comedia como ha muito
não é vista!

Com muito humor,
malicia, ..

Censura LIVHE
No programa: A marcha da

vida - naco

RapSÓdia de palha e corda
desenho

DE Preços:
ODEON

cr$ 5,00 _ 3,20
ás 7,30 horas

do Bairro.

Preços crs 5,00
IMPERIAL

.

ás 7,3Ó horas
_ com _G!i

Ray l'vIilland
Paulette Godardt
John Wayne-Susan
Hay\\'ard-L�"ne Overman

tain ") tem agora a sua sede de íi

nil iva nas amplas e modernas !Il.S

talações situadas no seguinte pude

reço : Brazilian Government 'I'radc

Burcau - Escritório de Expansão
Comercial. do Brasil of the Depar
taruent of industry and comercc of
Brasil - Regente 1821 (4 Linos )
- 157/161, Regent Sfreet - 1.(111"

do n , \'1. L, onde também se encon

tra' o escritório do Adido Comer- te, na

reia.
cial à Embaixada, estando com os

serviços organizados para atender

aos seus objetivos no seut ido

de procurar incrementar D (';0-

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

Lançada emlh ..

Cem i••• , Or.vtlt.... Piiame,
Mei81 da,"melhores, pelo. me

nores preço. .6 na CASAdMIS
CELANEA - Ruoe. M8fL'.�

com _

Humphrey Borgart
Barbar.a Stanwyck
Alexis Smith

- em-

3,20

- em

VENDAVAL DE PAIXõES

mente que vai ',�var alguns ano

.para se Il'�llSr()l'mal' em arvorr

frondosa, !'\;}() se deve, contud o, fi
car escavando o solo, para apre
cia)' a sua gr-rminaçâo, pois isso
lll)<l{ I.'(l CHusar o seu l'eurciment(l.
,\.Inda �()hl'e o Pal'lamen(o da 'F.t'l
I'0Jla, di�sl' que ü mesmo não arl'€'
in lel'vir na soberania de cada pais
em quest.ões de ordem interna, Ele
foi' I'ei(o, apenas, [lara as rela(;ões
dos po"os r11tre si, denLro de llrin
ciplos essencialmente democl'ati
cos, puis a democracia fl1l1·iamen
ta-;,;e no debate amplo e franco. O
Conselho ela Euro)la não deve ser

t.:olltcJ1l]1larIo em si eomo se fossr l
,il: .

texigpnc-ia dI.', rennncia ria so wra:
nia de Nações que dele fazem par

I tc. :f� anLe.:;, de turlo, um [ornm
para discussão elos problemas L1e
i·n tel'rsse comnm .

O PEHIGO DA (H'EHRA
Em virtude de noticias llroce

dentps da r(�gos''''1.Yia, sobre COll

centraçiio de leopas russas na

frOldcira, C0111 dcclal'ados intllitos
de hostilidade, Lord Jowitt foi
interrogado sobre se, diante dissu,
havia perigu dI' guena im�diata.
A resposta foi clara e incisiva:
- Houve muito ma.is p('rigo há

12 meses passac.o�. Daqui a '1 .ano,
as j)1)$si'bilidades de gllerra serão
aillrla 1111'nOr1'S. Mas p preciso ad
vertir que cada um se dpvp 1'01'-
tslecer o maJ'� clrpressa Jlus�i\'el.
'Corla,.: as nações de\'em tpr brrn

'i claro em ml'nl e que qual q_\lc l' pais
e tor que ])ro\'ocar uma gTlPrra não pas

sarú de um inimigo da humanida
de. Esta é, alias, nma douLrina
brilhantemenLe sustentaria pOl' Rui
Barbusa. .

AR mJ'!�rçüES 2\'A ALEi\L�NHA
RefC'dJlClo-se em seguida ús e'd

ções na Alemanha, afirmoll que
foram saLisf'alórios os resulLa(!o<;,
lt sua opinião que a A.lemanha de-

I ve s·er rica c prospera, e tambt"m
forte. ma;; ecollomica e não mili
tarmentr. poi's isto constiluirá uma

anli'aea. Di�se também que os clli-
dados' dI' todos 05 estádistas, no

momen l.o dirigem-se no sentido
de f'Yitar' quI' () f'ortaleci,menln d8
A lCillanhn possa IraZE'l' uma gllel'
m.

l'-ma ,\I<,manha mis('l'avpl f'l'pr'e
sl'nta um campu propicio no co

mllni�mo, Uma AJemanha dca po
de por sua vez l)l'oduzir um novo

"li 11f'1'. 'Eis a questão: esc01,11el' en
tre os doi;; llf'rigo�. ]�, pois, llPsse

sentido ([IH' se c1esen\'ol"e a lUt(l
na Illglal�rra e nos paises dC'm;l
cr{tl icns, ne"te apó" ql1erra: 1)01'
em lwaUca o "e.lho açlagi,o de que
o IlI'CÇO da lillcl'dade p." ctrrna
vigilancia. Vigiamos dia após rlia,
s('manas apó;; semallas (' mp,,'.';

. allús nwses_ ;;efll]ll''C llrontos p:lra

HEMORROIDES
iNTERNAS OU EXTERNAS

Alivio

INSPI.H,AÇAO
TRAGICA

IMPROPRIO A'liE 18 ANOS

C'ensura:
Proibido até 14 anos

No programa
A m�rcha da vida naco

Instanteneos de Hollywood
- short

Preços cr$ 4,20 _ 3,20
Cine IMPERIO

Hoje ás 7,30 horas.
_ com _

•

Wil�iam Boyd o empolgante
HopolO'ng Cassidy

,

em mais uma de suas aventu-
ras

LENHADORES DE
IMPROVISO

Um western de lutas
cidas ...

•

No programa
Jornal dá téla _ naco
Preço cr$ 3,20

'ACAgonia
da lsm'i
Aliviada em Poucos Minutos
Elh poucos minutos a nova receita

- Mendaco - começa a circülar no

sangue, aliviando os acessos e os ataques
da asma ou bronquite. Em pouco tempo'
é possível dormir belU, respirando livre- e

facilmente. Mendaco alivia�o, mesmo

que o mal seja antigo, porque dissolve e

remove o mucus que obstrúe as vias res

piratórias, minando a sua energia. arnIi
nando SUl\. saúde. fazendo-o sentir-se
prematuramente velh.o. Mendaco tem tido
tanto êxito qu, se oferece com a. garantia
de dar ao paci<!nte respiração livre e fáeiI
rapidamente e completo alívio do sofri
mento da aama em poucos dias. Peça
Mendaco, hoje meamo, em qualquer
farmá�ia. A nossn-!_ar,ntia é a sua maior
proteç!iO. r-
N enda'co _ A�a��mc:.�

eviLal' qualqu el' d esgraç'a futura.
A palestra encaminha-se natll

ra''-llente para a clispuLa entre (I

Cal)italisl1lb e o comunismo e nesla
altul'a, Lord JowiU declara:
"Acbo qlle o Partido Trabalhista é
muito bom. Entretanto, telDos por
flamn nos unir nas horas de perigo,
Qllando a Nação está em perig'o,
desaparecem as dissensões e Lodos
lutam ombro a ombro em defesa
dos inl eresses nacionai,s. Entretan
to, quero frisal' que não vim ao

Brasil tratar de pol.itica partida-
ria.

A TERCEIRA FORÇA
A palestra entre o Lord Chance

J.�r e os jornalistas encaminha-se
naturalmente vara ,a disputa 'ru

tre o eapi Lalismo e o comunismo e

nesta ali n1'a,. o nosso entrevist·a
do, depois de frisar que não veio

aqu i' fazer politic·a, asseyeroll:
- Creio que o Pa)'tido 'I'r�llJa

lllÍsl a, comei podel' moderador f,1 a

melhor solução para o impassE' a

que chegamos.
.

Estamos realizando na Inglater
ra uma experiencia pol,itica tra
balhista, -com nnüta oposiç:ão, mas

ele gl'ande significàdo para o fu
turo.

_ Devo saliental', pOl'em, que
essaR flissensões são momenlaneas
Em hora de r)crigo sahrmus !1IlS

U11ir e luLar ombro a omhl'o em rip
fesa dos in tercssC's narionais.
E arrematando sua" u.<'clal'a<c'ões:
"O Kaiser, em '191 'I, l'ngallou-se;

Hitler incidi,u no m�smo ena 1'111

1939 C qualquel' OUll'O que qui�eJ'
se aventurar, df'vP atentar pl'imeiro
na lição ela histlll'la.
'Vll�S_\ NA WHEJA _\:í<rLTCAi'lA
Domingo ulLimo', a Vis"l1ndf-'ssa e

o visconde \Vi1.li.am .lo\\·iLL assisti
ram a llffi oficio religioso na T�Te.ia
Ang'li.eana <ta Bua H I'al Clra nrle;l,a,
('1Tl BoLafogo. O alo roi celehl'ado
pelo Archedeacon Xale. flcoliLadll
pelo D. J. Moorby, que j'PZ 1",'1qu'Pl1-
le prcgaç:i'ío. .

Alem do ilustl'e casal, eslJ\ el'am

presenles ao tempo anglicano I1S

retll'eSentant es diplomaLicos d.o TTl?
perio Br�t.anico PlTI nossO pa�s, )1-

gUJ'as ele destaquf' da colam a lllgle_
sn alll1 i radicada, bem como SUdl
f \)S (�aJ1arl('nses e australianl)s ri c.

No programa
Cine landia Jornal
Minha amig:a a formiga

- desenho _

Preços: - cr$ 5,00 _ 3,20
ROXY _ ás 7,30 {loras

_ com _

Robert Cuminings
Susan Hayward

- em-

HECORDAÇÕES
Uma inolvidalvel historia de

amor, t�ndo por cenario a pi-
toresca VENEZA

Censura:
Proibido até 14 anos

No pr0grama
Cine Jornal _ Nac.

Atualidades Warner

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'I''I:1 Industria de Maquinas, Agricolas
Nardini ltda.

, I

A maior" e mais aperfelcoada Fabrica" de

Ma,quinas, ftgricolas, Tornos, Ieares e
Artigos de Cutelarias·

Fab-ricll em Americana - Estado de Sã.o Paulo

R9pPQS9tltan tQS Q.)C�llJsivo·s papa' o 6stadq
.

. (J � €Santa. (Qatapi·na. •

Industria Comercio e Seguros Knot S. I.
"

I I

�r�ç:á '15 d;é Novembro.• 20 - 2.0 andar

Caixa Postal 139 - Telefone - 1324

End. Tel. KNOT
FloPlanópnl,]s

.

O TESoURu

V S
,. � R""d

'

I' t
..

, Da' instrução 68ta. ao alOADM,' r '

,

de todos, Dã esse tesouro ao �Uj. • viaJa. eSI e no n erlor
lIWligo analfabeto, levando-o a um I v. S. viaja? Reside no Interior? Adquira 11m Catálogo de Moedas
curso da alfabetização no Grupo I ántigas

do Brasil e enriqueça depressa.
EBOolar São José, na. Esoola Indu..

, Pe9a em qualquer I�vrària de Florian?polis. Cu�to Cr$ 20,DO. Pelo
tctal de Ploríanõpolís ou na Gat.&-· Correio Cr$ 25,00; pedidos a Jose Claudmo da Nóbrega, Rua General
dral Metrupolit.an&. 'Bittenc:ourt, 91, sob - Florianópolis. '

Aceita-ss r ...pr'esentant9 no interior do Estado'. Carta 8 para
C,.,ixn Postal 139 -- f'1C'rioTl6polis

-------

Dr. Lindolfo 4.G.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Cotrierciel

Constituiçõa. de sociedades
e Gel'viços corel�tos. em geral.

� Organizaçõea -eontabeis.
Regiatro. e :narca., di.pondo.
no Rió, de cor-re.pondente�
Elcrit6rio: Rua Alvaro d.

Carvalho n, 43.
Da. 8 ã. 12 hora. I

,

Tel.fon. 1494
. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. ,

CaiXá Telegráfica de ,Sanla Catarina
De acordo do Sr. Presidente, convido aos senhores socíos G('''i!:a

C'l;xa. para comparecerem á séde da mesma, no dia 31 v) corrente,
para a eleIção do Conselho Diretor, que deverá dirigrr os :!es1 ieu,s dai

I1lc::m:..,'durante o ano social de 1949/1950.

F�o,riauópoli.s, 22 de agôsto de 1949.
Estelluto: Neves, Secretário

.

/ .- ..- - _ .....

Prova de habilitação' do DISP
o DELEGADO DO DASP, PRESENTEMENTE NESTA CAPITAL,.

'AVISA AOS CANDIDATOS,.INSCRITOS NA PROVA DE HABILITAÇÃO
1\. 1907 - TÉCNICO DE LABORATóRIO PARA O SERVIÇO NACIONAL
TIA MALÁRIA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE, QUE A PAR
TE I DA REFERIDA PROVA ISERÁ REALIZADA ÀS 1'4,15 HORAS DO
DIf\.1 6 DE SETEMBRO PRóXIMO, NA ESCOLA INDUSTRIAL DE FLO:

HIANóLIS; À RUA ALMIRANT.E ALVIM N. 19.
'

...... 11 ,•••••••••••••••••••••�••••••••D••••••••••

LOJA DAS CftSEMlft8S
Especializada em artigos para

homens
'

,
}

RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
CIONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

_
PARA. HOMENS

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

ludo pelo menor preç,o" da praça
Faça uma visita à nossa Casa e verifique,

nossos prevos -e- artiDos' -

'

... lIl11•••••f.IIl ell••••••••••I!'••••••

CURITIBA rUECRAM... : PROSEBRAS

w�....,... - -_._.. - .._-_••-_-_ _-_ -..r -_-_ _ -.- -_••-...-_

COMPAN�A "ALIANÇA DA BAHIA"
'

f
Fundada em 18,70 - Séde: BAHIA IINC�NDIOS E TRANSPORTES

80.900.606,�o
5.978.401.755,97

67.053,245,30
142.176.603,80
98.687.816,30

76.736.401.306,20

Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS......... Cr$
Responsabíldades . . . . . . . . . . . . . Cr$
Receita ..•... . ......••.. '. • . • . . Cr$
Ativo .-....... . ....••.. '

. . . . . . • . Cr$.
Sinistros pagos nos últimos 10 anos .... Cr$
Responsabilidades .•......• Cr'

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,
Anísio MaMorra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.

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

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

Cirurgia- Clínica - Obstetrícia
-

D-r .. ·, Antônio Dtb Mussi
Médico efetivo do Hospital de Caridade

Servi ço" especializado em Doenças de Senhoras
Modér'nos métodos de tratamento

Horários
Das 10 ás 12 horas e das 13,3(} às 14,30 horas

Consultório:
'

Fiesidência:
Rua Tiradentes. 9 Hotel La Porta

'�,
f\
?,

-I 'f \

TORNA A ROUPA BRANQIDSSIMA ,t

� ---- �__-- --------_�__------__-1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lomenagem ao dr. Elpídio Barbosa
A g'!!�!'��))'Of��d���,i.!'�!��"í'"PESSOAS INSCRLTl\S P_-\R_8_ O ra, Mlllice Schiel'Jer, Dirce Noemy da F'onte, Cone, & Belding Interna- Tudo faz crer que do enlace agoraBA:'-lQUETE A SJj;H REALIZADO de Souza, Catarina Sear,a, Maria da

NO IJRo'Xl�!"[O RI', 2 DE "E''I'E'J\'[- o i.: l\i" B' ," J'
ti on,al, de Nova York" está execu- realizado entie a Foote, Cone & Bel-

� • li -"'- ",," • .raeu "UZ, j' ana GlTell'OS, OSI'
t d

B O Sil " '.. d' 0\ 'I' PI' G'" D'
ando r�111 vasto programa e ex- ding .International, de New York, e

, R : \ \ 1 veira - ,\1 a, cela areia, r. -

A" L L' r a Inter-Americana de Publicidade,Dr. José Íloabai.d, \DI' .. Armando Abelardo da Silva, Gomes, ' Prol'. 'l)atnSao ,oad merlI�a
a

lItla" mec �-
S A d 1)' 'I J'

. .

""1' dOI'" 1 D
ante meto os inteiramente origr- .. , o ,!Oce' anen-o, surgrra um

'Simone Pereir-a, Prol'. Antoniel a ele .,a no e .i verra e Sen'l10NL, r. '

nais. Podendo criar filiais, com consórcio de grande expressão pa-.Barros, Dr. Leoperto Leal, Dr. Da- Hamí lton José Hlldbrand;: Ernme-
trabalhar di-pessoal próprio, para - ra o progresso da publicidade no

víd Ferreira Lima, Dr. Afonso da r ich, Doraléc io Soares, Carlos Bü-
retamente nos países Iatíno-ameri- Brasil. ,

'Veiga, Dr.T'eljx Schaef'er, Dr. Hau! chel» Jr, �laria Madalena de Mou- . _

'

\ ,"

Caldas, Dr. L'1'dl'0'Marl.inh o I�u,l.lado, "v , Cust idí d C "A', canos, ,a. poderosa' orgaruzaçao ame- A Foote, Cone & Bélding Interna-
"'" v u ,", I a 1."en o, L1>;.0 10 e ampos, u- .

'1 "1 d " -I
,.-

',' .
" rrcana, que e uma e as ea ers {O tional, que está colocada entre as.Jornalistas J,aívo Callado, João rea Cruz, MIlton Su llivan, Emma- I

E t I U id t" l
) . '. ,e,', " . ,

ramo nos 1 s ac os .rn os, pre erru qua /0 maiores ernprêsas de propa-.Frainer, Gustavo Neves, Batista nucl 1. CILlSO, DIva I orrruga, Akio
't" '.. " I" "

d d d" "d', pres 19WI as empresas ceais a gan a o rnun o, pera a . isposi-.Per-ei ra, Dr. Agrípa de Castro Fa- J. Nunes, Eduardo Pio da ;Luz,' Ida
.

I' , rl D'
,

.

B J
.

I B" 'L' lê 1\1 1\'
e as se assooianoo. essa manerra ção ela Intev-Amer.icana todos os

rias, Dr. Wilrnar Dias, Celso Ra- oa raio rrna, J"g e 1 ,a rerros,
prática ,e, simpática a Footo, Cone seus vastos recursos técnicos e que

mos, Celso Ramos Filho, Lauro José Motta Pires, Ivo Bandeira
& Belding Internatíonal aproveita- aqui serão adaptados no sentido

.Bustamante, Dr. Rubens de Arruda Côrte, Antônio Epif'ãnio dos San-
,

' rá ,a, exper'iênoia e o aparekhamen- nacional pela experiência ,e pe�Ramos, P'eelro Xavier, Augusto/R. tos, Adriano Mosimann, Màncio da
.

-

.

, to técnjco da associada, ficando organização técnica da Inter-Ame-
.Jacques, 'Monsenhor João Shrep- Costa, Nelson M. Nunes, Carlos da

imediatamente organizada para dar ricana.
sersk, Haroldo Vilela, João Macha- Costa Perelra, Jurema Oavallazzi,

novos rumos à propaganda e maior Criada e dirigida por Emerson
-do, Alcides Abreu, Nejson . de Olga Barbosa, Dr. Raul SchaeEer, ' ,

incremento .aos negócios dos. seus Foote, Fairf'ax Cone e DDn Belding,Abreu, José Tolentino de Souza, Dr. Joaquim Pinto Arruda, Dr. \\Ti- "

. cientes nos mercados da América a poderosa organização americana .

.Antônio Almeida, Mario Marqnes gando Persuhn Dr. Antônio .Nunes '

Latina. _

vem crescendo sempr-e, possuindo<Garcia, Dr. José Nicolau Born, Ney Vareja, Dr. Ruy Cesar Feursohuet- .

Em cada pais de maior írnjiortàn- presentemente mais de 1.200 funSanjaua, Orlando Salum, Júlia Ga- te, Dr. Antenal' 'I'aearcs, CeI. Pedro
ci.a comere ial, a ..Foote, Cone & Bel- cionari-os 'na ;matriz e nas diversas

ma Ferreira de Melo, lX'Iaria da Lopes Vieira, Dr. José'Maria Car-
ding·.Int!ernational se associa á a· filí'a,is\.pos Estado,s Unidos e na Eu-

,Glória Matos, Maria da Glória Oli- doso da Veiga, Dr. Yl.mar Corrêa, gência J.!e propaganda que, p.el<. rapa. Deiltré"os seus numerosos cH-
,'eira Zilda Rezend,e Ju�ieta Torres Dr. Protógenes Vieil'a, Dr. 01'ty de .

,
'

,

capaCidade técnica, experiência c entes americanos -e europeus, con-
'Gonçalves, Arnoldo Jüsé Régis, Magalhães Machado,( Dr. João Es·

idoneidade func·ional, esteja 'em tam-se firmas que ·são' as maioresAimée Pereira Gonuag'a, João Gon- tivallet Pires, Dr. Anttmio Dib Mus-
melhores condições ele a,judà-Ia a do mundo no re.spectivo ramo.

.::zaga, Isaura F,aTias, Manoel F. si, Dr. Cid Loure Ribas, Dr. 'J'oão
f,o,elho, _"l"l'de S."I'da,' c]'e AIDorl'nl" f ',,", B' l�

realizar Q. seu plâno de expansão. Representando a Fooie, Cone &;,.
"\..I ,� " ,u Ribas {amos, ::-:'1'. I'a.�e ;araco, .'

NQ. Brasil, li Foote, Cone & !Bel· Belding International, 'encontram
'Egídio Amorim, Ralbino Marlins, Félix OlcLebrecht, Alfredo Campos, díng' lnternational escolheu a Ínter- se nesLa capital Ú's S1's. Luis G.
_João dos Santos Al'eão, Ada Bicoc- Osni Palllino da Si',va, e outras

. -Americana de PnMicidaelc, �, ,A., Dill'on, vice-presidente executivo,
pessoas que figuram eIn listas ain· .

para sna associada. Não poderh 'el' e Fernando Rincón Galloardo, di'reda não recolhidas.
"ido mais feliz a. preferência da tal' regional para o Brasil. São am

As listas de adesão ·encontram-se
l)oderosa emprêsa norle-ampf'jca- bos pub1icistas experimentados,

nas redaçõ'es de "O r::;STADO", "A
na. Sua congênere bra'si leira, :1 J 11- perf.eitos conhecedores dos mer-ca-

GAZETA", na LIVRAIUA XAVIER '

ter-A111ericana de Publicidade, K A., dos laLino-amerdcanos, e que vie-
está na posição de oferecer $ j''') ();,O, ram ao Rio de Janeir� com a fina
Cone & Belding' Interuational uma liciaele especi,al de concluir os en

capacidad,e técnica quo se pode tendimentos com a Intcr-America
avaliar }leIa. excelente C[LJai{(I:ld'3 na. O Sr. DiIlon exerceu igual car
dos seus anúncios, uma expeeiôllcia go na Me Cann Et'iéksDl1 Corpoi'a
de quasi 20 anos no trato da publi- tion. Foi que.fi ideaJ.isou e é quem'
cielade �e Lodos os a.spectos e uma está e�ecutando o plano de expan
idoneidade funcional ele que S8 pc- são da Foote, Cone &Belding Inter-

I de orgulhar muito justamente. national na América Latina, ,aLI'a-
Armando d'Almeida, seu fun'da- vés ela associação com as principais

elor e presidente, é um publicista agencias locais. Daqui, o SI'. Luiz

que co'nhece profunelamente as 'sli- l+. Dilon segudrá para Outl'OS pai
I.i'.ezas da Pll'blicidade, as JlLl,allçaS se" sul-americanos, onde encerrará
dos mercaelos brasileiros e a3 pl'e- idênticos ae6rdos já iniciados com

fl\rêndas tão variadas do no JsO agêneias locais. O :-ir. FernandC!
gTande público,' Aos seus conheci- Hincón. Clallal'llo permanecerá no

I menlos e á longa experiência, ali" Bl'asil, traballutndu jUlltO êí Inier
Iam-se ct'édiio, cynceito ,e far:ilida· Americana, esGabel.eppuclo ,assim
de ele ação nos meio,; jornali"Ui,\JS uma e:õtl'cita Jig'ação técnica entre

e radiofônicos, bens que r'epresen.. as duas associallas.
tam valioso pllirimônio cOllc:uista-! . Em demonstração de rflg'ozijo pc
do pela SLla imp'ecáyel COnc1,ltta Pt'O-1 'Jo conVêniO,

IirmarLo entre ambas,
fissional. .

a Foote, Cono & ,Beleling Inlerna-
Acresee ,ainda qúe a Tnlel'-Amt- tinHal e a InLer-Americana do Pu

rlcana de Publicidade há muito ;.e �licidade, S. A., o('er,e<;eram no dia
msxlms rapide2; e garantia para transporte d� !!llllS mercadofl9 I acha ,c,;lreitamenle higada a gra11- 28 do corrente às 18 horas, no sa-

Agentes em FtMianópolis CARLOS HOEPCRE, S. A des .firmas americanas, que fazem Ião de Diretoria ela Ass'ociação Bra-
a Slla publicidade no Brasil' por in- sileira ele

_
Imprensa, um cock-lail

Lermédio daquela ,empresa. ás 'emprêsas j-ol'nalisticas e radio
O seu presidente é um sincero a- fónic,as do IÜo de Janeiro,

E migo dos Estados Unid'os, onde por
ASSOCIADOS DO LJRA T. sna vez possue profundas amizades.

Durante a ultima grande gueníl, �

A.rmando el'Almeid,a fez d.a Inter-

,chi Ramos, Maria Barreiros, Emí
lia Miguel, Elusa Costa, Ondina
:Nunes Gonzaga, Silene Cidade Ge
'vaerel, Neny Schmidt Guimarãe.s,
1I,et'mesma Gualberto, Eha Cardo
:80 Pereira, GOl'a Batalha da bilvej· e com o Sr. Súlvio de Ol.i.veira,

.
...

NAVIO-MOTOR "ESTELA"

Gremio Lira
,CO;';VIT

A DIRETOIlTA CONVIDA OS DIGNOS
PARA A SOIHÉE :mINOJ\HNADA

"UMA. NOITE EM PARIS"
QUE FARÁ REALIZAR A 3 DE SETEMBIW p. V., DURANTE
A QUAL liA.VERÁ UM DE'SFfLE DAS MAIS H,ECKyrES CRI

AÇÔ1',::i. PARISI«;NSES PARA, A ESTAÇÃO'.
Hora - 22

Traje - P<.isSêlO
Reserva de Mesas

Relojoaria �WnIT'Z

I

Casa à venda
)

Vende-se uma, toda de tijolos.
medindo 6,50m de frente por 11,00'
m de tundas, com as seguintes di
visões: 1 área, 1 sala ele visita, 1,
60zinha e W. C. ConsLruida em fins
do ano, de 19/12. Localizada no Es

treito, à rua Antônio Matos Areas

h.' 511, ;bem próximo, pot'tanto, do

ponto de ónibus.
Os interessados poderão dirigir

se à residência do sr. Aristides Bor
ba, em Biguaçú, para melhores in

formações,
A venda é motivada pelo fato de

J) proprietário estar .há anos resi

dindo em outra cidade do Estado.
>

A casa em aprêço se encontra de

socupada.
e.e •••••••••••••••• , ••••• •••••••••• ." ..

BELlEMA
, para

�

erv�ões do

ECZEMA
Pomada não g-ordurosa, antís

sética, que compate as coceiras

e er�pções da pele. Não m.ancha
a roupa e não requer ataduras .

Se 'v. não encontrar BELZEMA
em seu fornecedor mais pró
ximo, queira escrever para a·

Cai�a Postal 687� lUa.

ANTES

• • • • • • • • • • • .. .. .. .. .. *

'Casa Recem
cons'ruida
DE S O c U p� DA

RUA FELIPE lvEVES
6xl0 metros, toda de

material.
,

TRATAR NESTA REDAÇÃO
•••••••.•................

oe $ � ..

.. PASTA DENTAL
ROBINSQN

Americana a pioneira da propagan
da ela ca usa .cJemoerálica no Bra

,sE, r'ealizando um intenso trabalho

ele aproximação arnçriüano-busilei
ra, que foi muito útil e muito apro-

SENHORES INDUSTRIAIS' E COMERCIANTES
Enviem as cotações de' séus produtos à Distribuidora Bra

silei-ra de Produtos Limitada - Caixa Póstaf 4.782 - Rio de
Janeiro - que'procurará colocá-los nest.a praça à base de co-
missão ou conta própria.

' .,

_.__.--_.----...\.-----�--_:...._"--------

Rádios - Geladeira - Máquinas.de Escrever - Máqui�
nas de Costura - Lanternas - Toca Discos - Motocicleta
-:- Máquinas Industriais - Lixadeiras - Baterias Suecas pan
Automóvel e Industriais - Artigos variados para presentes -

Artigos de Natal - Capas para Automóvel de material plás
tico, Palha, Lona e Couro Cientifico - Automóveis Europeus
e Americanos ..

? Transport.9s rágulores
"'>

S40' FRANUISVO 90 SUL para NOV4 YOHM
.

Informaçõei!li cornos A�êntas
FloriOlo6palís - CarlQs HoepckeS/Ar.,- CI- Teletone 1.212 ( Ea 1. (eleg.
São Frane co do Su) - Cerlos Hoepcke SIA - Cf - Teielon � \5 M C) J R �MACK

,
.

corgas do pôrto de

Distribuidores para o Estado
,

M. H. SIMON LTDA.
Rua Jerônimo Coelho, 3 - Caixa Postal, 396

Endereço Telegráfico � SIMON - Fone 1.160
Florianópolis - Santa Catarina. ---� .._---_ .._-----�--------,.._ ... ----- -_·_--"'-"·__··_�-·"""""-1·-"···"-------�-------�-----'"

/

\
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choque de

Direcâo de PEDRO PAULO MACHADO

OIimpicó e Figôeirense no dia 1 de setembro
.

Chegaram a bom térrno as

demar-I G.rêmio
Esportivo Olímpico. �181 estádi� da F.C.D" fiI:l !:ol1l(>n ��el:l

ches processadas entre os paredros cidade de Blumenau, para um ·ll1llS-· ao "DIa ela JndcpcurtcnciaBrasi lcí
do Figueirense, desta Capital, e do toso a 7 de setembro vinríouro,' no ra".

, II>

prexerne
Domingo proxrmo, com mais I Para avaíanos e paulai nos o em

um elelrizante embate, prossegui- bale que se upróxima I' dos mais

't·ú o Campeonato da Divisão Ex- sér-ios e, dada a enorme .ansiedade

tra de Profissionais. que domina nos meios esportivos
Com a vitór-ia espetacular rio da cidade, gr-ande será (\ público

Bocuiuva sobre o "onze" do Fi- que u í'lui rá á principal praça es

gueirense, doming6 último, com port iva da capitn l, ávido por pre

granr!e repercussão em iodo o Es- sr-nciai- as .jogadàs sensacionais

tarlo, o Avaí viu-se, quando menos cios 22 jogadores.
esper-ava, isolado no 1° pôs Lo do

certame, baixando o asvi-negro Aguardem a peleja mais ernpol-
para a vice-liderança ao lado do .gnnte do Campeonato, marcada·
Paula Ramos c do Boca iuva. para a próxima domingueira .

mais antigo
car'ioca

Fl"rBBOL

Alvi-prctos e blumenauenses de

ver-ão oferecer 11m liunito espetacu
lo futebolistico na nossa maior da

ta. O quadro do Vale. do Ita;ú éBÕlalogo X FJumineuse, O
'clássico

.

do' futebol

O cotêjo Botafogo e Flumiucnse

é realmente o clássico mais Rnt!gO
do campeonato carioca, pois que
'Vem de 1906 quando foi disputado
o primeiro campeonato oficial do

Rio de Janeiro. Os dois primeir-os
jogos entre alvi-negros e tricolo

res não tiveram maior interesse,
já que ambos foram vencidos f 01.

cilmente pelo Fluminense. Em

1907, porém, o Botafogo gantrou
mai categoria c sempatou um jüga
e venceu onil'o. O campeonato ter

minou empatado entre os mesmos e

não foi decídidd o título porque os

dois clubes não' chegaram a u.n

acôrdo quanto á maneira de o de

cidir, De 19'06 à 1949, ou seja de 43
anos de cotêjo, Botafogo e Flumi
nense disputaram 83 jogos; o Fhr

rninense venceu '36 e o Botaf'ogo
24, registando-se 23 empates.

Os placards de 1906 e J91:t

1906 - Fluminense 8 a O
Fluminense 6 a O

1907 - Empate 4 a 4

Botafogo 4 a 2

1908 - Empate 4 a .4

Empate 2 a 2

1909 - Empate 2 a 2
Fluminense 2 a 1

1910 - Botafogo 3 a 1

Botafogo 6 a 1

1911 - Eotafogo 3 a O
Fluminense 3 a O

1912 - Nã'o jogaram
1913 - Botafogo 3 a O
Fluminense 3

.

a ()
1914 ...:_ Botafogo 1 a Ü'

Empate 2 a 2

1915 - Empate 2 a 2

Empate 2 a 2
1916 -;- Fluminense 7 a 2

Empat\.'!- 3 a 3
1917 - Fluminense 4 a 2

Botafogo 2 a 1

1918 - Empate O a O
Fluminense 2 a 1

1919 -. Fluminense 2 a 1
1'1

11111 Fluminense 5 a 2
1920 - Fluminense 2 a 1

Botafogo 2 a 1

1921 - Empate 1 a 1

Botafogo 1 a O
1922 - Botafogo 2 a 1

.

Empate O a O
1923 � Botafogo 5 a 3
FIuminense 2 a 1

1924 - Fluminense 1 a O,
Fluminense 2 a O

1925 - Empate 2 a 2
Fluminense 2 a 1

1926 - Fluminense 3 a 1
Fluminense 4 a 3

1927 -. Fluminense J a 1

Empate 1. a 1

1928 - Fluminense 2 a 1
Fluminense 3 a 2

1929 - Fluminense 1 a O
Flllminense 2 a 0-

'I
I

)

dos mais poderosos e saberá I.n

pressionar o nosso público, que hã
muito anseia por uma

quadro de Jalmo ..

visita
.

(Ão Lico Moritz, o chefe da torcida

botafoguense de Flori'1nópolis)o
..

DO MEU ARQUIVO

IIPOI'
UMA VIDI
MElHORII
o drama dos homens de
branco. A história e as

descobertas .dos heróis

da ciência, que viveram

pelo se\.! bem estar e pelo
bem estar de ,seus entes

queridos. Ouça e �
partilhe o drama daque
les que, pensando na

humanidade, lutaram e

morreram por uma vida

melhor.

Tôdas as têrças-feiras
na

Rádio
Nacional

do Rio,
qs 21 horas

Rádio Tupi
�e s. Pa",lo,

às 21,30 hOi"as

Os programas desta série

incluem emocionantes

histórias das grandes des

cobertas feitas por Pas

teur, Thomas .Morton,
Ignaz Semmelweiss, Pee·

derick Banting e outros.

*
Oferecido pelos

LABORATÓRIOS

SQUIBB

XXXIV

1\GOSTINHO Fortes, o cele

bre médio-esquerdo do Flumí

nense, contava apenas 17 anos

quando integrou la seleção bra
do sileira no Campeonato Sul-Ame-

ricano de 1919.
A SELEÇÃO paulista que em

1922 venceu o primeiro Campeo
nato Brasileiro de Futebol tinha
a seguinte organização: Primo,
Clodoaldo e Bartó, Brasileiro,
Amilcar e Gelindo; Formiga,

l"......-,..._,...._••••-_...._....-.-_...-.-.-....._-._.-.•••

TREJ:\'A ESTA TXI1DE O P_\.LLA
1930 - Botafogo 3 a 2

Empate 2, a 2

1931 - Botafogo 1 a O
Fluminense 2 a 1

1932 - Empate 1 a 1

Botaf'ogo 2 a O
1933 a 1936 - Não jogaram
1937 -;- Fluminense 1 a O
Fluminense 2 a 1

1938 - Botáfogo 3 a O
Fluminense 2 a O

1939 - Botafogo 4 a 1

Botaf� 2 a 1.

Fluminense 3 a 2

1940' - Empate 2 a 2

Fluminense 3 a 1

Empate 3 a 3
1941 - Fluminense 3

Botaf'ogo 3 a 2

Fluminense 2 a 1

1942 - Empate 1 a 1

'se no estádio da F.C.D., preparan
ciO-SI' para cn l'rentar domingo o

Avaí, o "onze" do Paula Ramos.

Por 110SS0 i ntermérí: o o técnico

'1'1'141110 Anttru d e convida os titula

res e aspir-antes a cumparecerem
no local do cnsai« ás 15 ·b()l'as.

llA}lOS

Hoje á tarde deverá exerci lar-

GGABANí X LIRA

Foi transferido para f) pr
ó

ximo

sábado O' encontro Guarani x Lira

Tênis Clube, que deixou de ser rea

lizado na última sabatina, em vir
tude do mau estado do grar-ado.

a 2
NOT,\ DO �'I(ll:En{E�:-,E

BOL CLCBE
FerE,

O FIO CBTRESS.E
Botafogo 2 a 1

Empate 1 a 1

1943 - Fluminense 1 a ()
Fluminense 5 a 3

1944 - Fluminense 1 a O

Empate l' a 1
,

1945 - Empate 1 a 1

Botaf'ogo 1 a O
1946 -, Botaíogo 3 a 2

Botafogo 4 a 2
Fluminense 3 a 1

Fluminense 1 a O
1947 - Botafo.go 2 a 1

Empate 2 a 2
1948 - Botafogo 5 a 2

Empate 2 a 2
1949 - Fluminense 1 a O

Nelson Maia Machado

CLUBE, vasto nucleo de Iorrnação
de, desportistas, rccon hecidus pelo
o auxilio que vem recebendo dos
poderes públicos estadual e muni

cipal, na constr-ução dc sua pra(:�t
.rie desporto" no sub-d'istrito do Es

treit.o, nesta Oapií al, Lend-o em vis
la, a inveridica nota puhlicada no

matutino "A" GAZETA, do rUa 2.3
do corrente, baseiada em informa

ções prestadas por õestaeado pà
reoro alvi-nrgro, sem conhecimen·,
to da respect.iya direloria, cem ma

niJestar, Dela l)resente, a sua, ex

trall!lcza e ,desaprovação á referi
da que n.ão exprime E,m absoluto
a verdade.

.

IRAJÁ GOMl DE - Presidente.

,
- --- -------�

Faculdade de Direito de S. Catarina
Centro Acadêmico XI de Fevereiro

Âssembléia Geral . Qrd nária. Posse dm Diretorig:

.
"

De ordem �o, �e?]hor P.residente, são conv0cados para a ASi':em
blela Geral Ordlllarw de OOIS de setembro prOXllllO, os alunos d? Fa
culd-ade d� Direito de Santa Catarina, para deliberarem com a seguin
te Ordem do Dia, .na forma Estatutária:

1) - Prestação e aprovação das contas do exercício findo:
2) - Hela.o das principais ocurrêllcias na gesLão da Direi.toda

cujo mandato termina;
3) - Posse da Diretoria eleita/para o mandato 1949 _

' ..
-- 1950 e transmissão consequente das funções direcionais;

I
4) - Assuntos relac_ionados_ com a solenidade.
Esteves Jun�or, 29 de agôsto de 1949

Geraldo Gama Salles

Setemhro
I
I

I
I

10 Secretário
Visto

Abelardo Arantes

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

CASA MISCELANEA dhtri fbuidor. dOI :Rádiol R.':'C8 A
Victor. Válvulal e DilCo ••
Rua Conselheiro' Matra

, O VALE De ITAlAJ
Proea.rem lla A.�1If.l1a

ProgHS8O,
LIVRARIA. 41, I..IVR.JJUA

ROSA.

I

....

Mario Andrade, Frtedenraích,
Néco e Rodrigues,
A �SELEÇXO catarinense que to

mou parte no Campeonato F t'Bl
leiro de 1926 atuou (;0111 a scruín
te Iorrnaçâo: Moritz, Aldo c Zurich;
Zé Macaco, Elesbão c B(�tarago;
Pires, André Sada, Chumbita, Ar�')
tides Franealacci e Acelon.

O AYAI conquistou, em 1927,.
pela primeira vez, o honroso títu
lo de campção catarmensc ele f:;le-·
boI.

O PRIMEIRO camzpeão Iotnvíl
lense de :'utebol foi o Ipiranga de
S, Francisco,

O QüADnO do Flamengo q:,(': Ic
vantou o bi-campeonato carioca de

1914-1915, era integrado quasi que
exclusivamente de' médicos.

Os DOIS países onde o fl'iehol
não uuterc a popularidade de ou

tros esportes, é nos Estados l!J.II
dos e no Japão.

O AH.QUEmO espanhol Zamora
foi considerado o melhor goleiro.
olímpico Je Antuérpia; Andrade,
médio uruguaio, o jogador que
mais sensação causou no certame
de 'Paris e o argentino Orsi reve

lou-se o melhor dianteiro dentre
todos os que atuara mno torneio de
Amsterdam.

KUNTZ, o espetacular goleiro
nacional, surgiu assombrosamente
no torneio início do campeonato
carioca de 1920, guarnecendo I) 21'-

co do Flamengo. Antes estivera
no Grêmio, de POrto Alegre. Füi

campeão carioca de 1920 e 21' e

sul-americano ele 1922. Deixo:l o '

Flamengo em 1925 para aCdmpa
nJlar o Paulistano na sul cxc'Lll"sãr>
á Europa· Faleceu em 1939, ('TIl

consequencia de uma intervl'nçãa
cirúrgica,
EM 1915, o Corintians não d::':i'a

tou o campeonato paL)lista.
ZEZÉ PIlOCóPTO, Lola e !taba

formaram a linha média do sele
cionado mineiro de 1935.
NO CAMPEONATO brasileiro de

1936, os paulistas venceram os ba
hianos por 6 a O. Teléco foi o "ar

, tilheiro" (b dia, com 5 tentos.
EM 1932 - no tempo do ."ailUl

dorismo marron", o passe de -JaeI.
ex-arqueiro do S. Bento, Cllst,;u ao

Palestra a bagatela de '12 Iril cru
zeiros .. ,não tendo o referido jr;ga
dor levado um niquei na trullsa

ção., ..
DOMINGOS estreou 110 B:l'1f,'Í!.

atuando como centro-médio em

lím dia rle chuva, contra o Flmni
nensc. Foi o maior jogadôr r'H!

çampo l1)as poucos pe'rceberam qDé
ali estava o maior "("raque do-
Brasil r •• Seria centro-mMlo si o

Bangú não necessitass(' m'W'llÍc
mente de um zagueiro.
PETHONILHO jogou pe1ll LIUi-

o, ma vez numa seleção (Rio-S. Pa'_l
lo) em 1930, no Hio, contra ) Hi:'
ver Plate, dr BUPllO\ Aires.

1'::\1 1910, o C(Jrintian�, de Lon

dres, \'cnceu o PaulisLnno pOI' 2 a-

1.'
•.

.N(·lson Maia Machadn

r
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RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Atende, diàriamenle, no Hospital de Carida�e

Dr. Alvaro de Carvalho!
Doenças de Crianças

Consultorio: RUa Tenente
I81lvelra, 29

lIorátio de consultas: 9 ás 11
_.
Sábados: 14 ás 17 bs.

Dr. Milton Simone
Pereira

Clinica Cirúrgica
MoJeatias de Senhoras,

-·CIRURGIA GERAL
.Iloa Serviços dos Professores Bene
dicto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo) I

Consultas; Das 14 ás 17 horas
Rua Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES

Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS
.

Diagnóstico, controle- 'e tratamento j
upecializado da gravidês, Dístur
.108 da adolescência e da menopau
... Pertubações menstruais, i. 'l�1,\.

mações e tumores do aparelho geuí-
bl feminino.

.

Operações do utero, ovàríós, trem-
1lNtS, apendíce, hérnias, varizes; etc.
Cirurgia plásticá do períaeo (ru
blras)
ASSISTENCIA AO PARTO E OrE-

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tiroide,' ovi·
rios, hípopise, etc.)
ViBturbios nervosos - Esterilidade

- Regimes.
,Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
1.4111
Resíd, R. 7 de Setembro - EdU.

Crull e Souza - Tel. 846.

DR. POLYDORO ERNANI DE S,
THIAGO

Médico e parteu-o'
Hospital de Caridade de .FIo:
rtanópolis. Assistente da

Maternidade
I)Qenças dos órgãos internos, es ee-

I

eialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gtan
'(lulas jnternas

CH�ea e .ci,rurgia de se�bora. - I'. Partos
,PISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL

BORARIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 às 19 ho-

00

raso
,

CONSULTÓRIO:
Rua Vitor Meireles o. t8

Fone manual 1.702
RESIDENCIA:

Avenida Trompowski 12

\ Fone manual 7118

Dr. Mário .eIlA....
CIDiea médica de adulto. e cri�
Consultório - Rua João Pinto! 16

TeJef. M. 769
Con.ulta das 4 i. 6 horal

a..ldéncia: F..line Sdl1:nidt .. II.
Xelef. III

Dr. Roldio CO". C�r!!�o d"�!!' d�queip!!��!!� !� .��!�t�! I :.i�:;;..;.;:�""CIRURGIA GERAL _c ALTA CI·

d I dl!URGA - MOL�STIAS DE SE- firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte: •• ap oma aNl'fORAS - PARTOS. EXP ES O U D'
.

B 16 h
Formado pela Faculdade de Medi. � S BRUSQ ENSE íaríamente - �usque oras I

'

idll8 da Universidade de Slo Pauló, cf excessão de sábado 14 horas
I Oferece seus serviços.un(1e tal assistente por váriol' anos do

Serviço Cirúr.pco do Prof. A1lpio' EXPRESSO BRUSQUENSE - 2a., 4a• e 6a• feiras 16,30 botas •Corr& Neto T •
Cirurgia do estômago e vial (ei�ula· Nova- rento

•
rei intestinos delgado e grollO. tirol· E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS _ 3a• e 6a• feiras 12,10 horas I.de, rins, próstata, bexiga, utero,
ovário. e trompas. Varicocele, hidro-

Con.ulta��le'D::r�e�. e S h�':.:: l rua :. IFelipe Schmídt; 21 (altos da CaM ..
Parai.o). Telef. 1.598 DR.

Relidéncia: Rua Esteve. Junior. 110;·
Telef.· M. 764

Dr. Guerreiro da
Fonseca

I,

Especialista
Médico - Efetivo do Hospital de

Caridade'
OUVIDOS - NARIZ � GAR·

GANTA
Tratamento e Operações

Residência: Felipe Schmidt, 99
Telefone: 1.560

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

DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Senho
ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 -'- Telefone 1.307
.

Consultas: ÁS 11,30 horas e à tar .

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

65 - Telefone 1.422.

Eis alguns novos característicos:

Ctínica. Médica e, Cirúrgica .0

DR. AUJOR LUZ
Médico-Opel'ador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias - Rins - Coração
- Pulmões - Estomago - Fígada

Tratamento-da .Tuberculose
Raios :K - Eletroc�rdiografia
Praça Pereira e Oliveira (atráz do

Tribunal) Rua Santos Dumont, D. 8.
Consultas das 9 ás 12 e das S ás fi

__ Fone 34t. FLORIANóPOLIS

• Au�"'o amplo e maçio como uma poltrarla
• Ventila�õo 9r�duáYe' na confortóvel cabin.

• Visibilidade fácil e .correta de todos o. lado.

Se não pode escolher boas

estradas, escolha um carni

nhão STUDEBAKER e faça
de sua 'viagem um passeio!

• Oire�êio de novo tipo que tor"� STUDE6AKER

o caminhão ma" fácil de dirigir do mundo

• F&dl aceno a todo, OI .instruMentol. e

partel vitais do motor

,. Nova armaçõo do <hasti, par. reli,finda
·móxima.

Dr. r••ló 'oal..
Clinico e operador

C>Dlultório: Rua Vitor Meirel......
Telefone: 1.405

Coululta. da. 10 lIs 12 e dai 14 li

15 hro. Residência: Rua BllUllellllll,
22. - Telefone: 1.620

'Kssistên'cia TéCnifa-:-e' P'é'ÇfS ·em Ifdo�o. 8mit .J

-Dr. M. 3. Ca.,..lcaatI
Clinica ex.c1usivamente d� eriançu

.Rua Saldanha Marinho. 10
Telefone M. 1S:a
--�-'-"

DR. A. SANTAELA
(Pormado �e)a Faculdade Nacio
nal de' Medicina da UnIversidade

do Brasil)
Médico por concurso da Asslstên·
ela a Psicopatas .40 Distrito'

Federal
Ex-interno dr HC\spitaJ Pstquíã

. trtco e Manicômio Judiciário
da Capital l"ederal

Ex-interno da Sa].Jta Casa de MI
sericórdia do Rio de Janeiro
OLtNICA M::tDIOA - DOENCAS

NEliVOSAS
oonsuttnrto: Edifício Amélia

ft'eto - Bala 3.
Residência: Rua Alvaro de oar

"IIIho. 70. »

Das 15 às 18 horaa
Teletone: .

consultório. - 1.208.
Residênc'ja - 1.305.

AUTO ..
COMERClO LTDA

JOÃO PINTO, 36 - C. P. 439

TELEGRAMAS: AUTOCOJvIÉR'llIO.
FJ..ORIANóPOLIS

Cartas a Mária Inês
Ferreira.

Caixa Postal 55.

•

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

Se ricos quereis 'ficar
De modo tacil elegal
Fazei hoje uma inscrição.
o Credito Mutuo Predra

Ao'DAMASCENO 'DA SILVA
ADVOGADO

AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS
• • •• •••• ..... •• 4'.. ..... .." ..

Praça 15 de Novembro, 22 - 20 ando

(Edifício Pérola)

Fones: 1.324 e 1.388 CUA,yOt.Ofll.TARfOS,OA,pATRfA..N." 68 • c."6llI�
,CAl)tA.1'QSIAI...IP.��o -.tEl.EGIWI&lLo 4'aQttcÚlblo

Florianópolis - Santa Catarina Agencia Geral para S. Catarina
Rua Felipe Schrnidt. 22-.Sob.
C. Postal, 69 - Tel. «Protetora»·

FLORIANOPOLIS

Guia do Paraná
Rublica relação dos oomerciantea e industriais com seus enne

rec08.
Cada guia é vendido aooenpannado de um mapa rodovíárío de

Paraná e Santa Catarina.

Redacão: Rua .Prudente de Mm'aea, n. 626. - Curitiba.
,

COMPRADORES PARA CASAS ..
.

TERRENOS
o EscrItório Imobiliário A. L. Al�.

sempre tem compradores para casaa . .,
terrenos.
Rua Deojoro 3IJ

tt Fabricante • di.tribuidore. da. afamada. OOD

f.cçõ•• -DISTINTA- e RIVET. POI.U" um gI'OD
de .ól'timento de casemira... rl.oada·.,' briDa
bonl I bOl'atoD. clgodõ••• morine .. al'iamlDto.

. pala aJfcdat.11 Que recebe diretamente da•
Snrlbl Comll'ol••t•• elo lntel'iol' no untido d. Ih. fa••um 'Im.

Flo:rfan6pcUI...... FILIAIS em BJumanau � Lajell.
•elhol'GD Idbl'icoll: A Oaaa "li CAPITAL- aho..cl3G fi ·otr.JlDg(ip d6111

v!lllta a.nts. d. efetuClrem lUCia aomp2'oll� MATRIZ @m

rAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Noticias procedentes de notícias ontem chegadas, os

mcnto Litcnu-io, editado pelo Cir-
Urussang dão-nos conta de dois. ilustres membros do Mi-

• culo de Arte :\Joclerna, mas em ou-
.

'

a -

lamentavel desastre ª,viató- nístérío Público, em face dos

em MafTa. Esclarecetulo pontos obs- tru seCI;ão qualquer do seu heue- -

rio com um téco-téco, "Paulis- ferimentos recebidos, fôram
Varela responde ao

l
«violento» discurso mérito jornal" tinha", pilotado pelo seu pro- recolhidos ao Hospital de Uru-

Paulo Fontes, sobre Araranguá.. Com atenciosos cumpr imentos

t ibuí hnlcti
, ,.1 P. JorgeAlfredo Lul í.erhcrck :-O. prietario, O dr. Newt0I( Varela, sanga.

Presidiu o sr. Saulo Ramos a ri rur o e 111S comun ístas, 101 Juiz de Direito daquela Co-
" d 1 I id 1 11' J. ítecorda-se, ainda, haver já

sessao e ontem, a qua compare- esc .arecr a pr"o sr. mar Corrêa, marca, q qual, bem como o seu

J
o mesmo aparelho, na semana

cei-am 30 SI'S. deputar os. o qual demonstrou haver o sr. companheiro, o dr. Lourival
1 c-

passada, pílotadoipelo seu pro-
Na hora do expediente não hou- Secretár-io da Segurança Pública Vaz, Promotor Público, saiu

vo matéria e nem oradores. cumprido ordem do sr. Ministro PRE"EITO DO DIIl, gravemente ferido. prietario o dr. Newton Varela,

OI'DE'f DO DI \ d J
.

[1' U li. sofrido acidente naquêle'mu-
"- i _I" .a ustíça, por ser Licartlo Mar- O aparelha sobrevoava a lo-

\.. té f' za lti j' 1 I
' , GORDURA E SAúDE nícipío, 'quando sobrevoava,

J. 11l1lCa ma ena 01 a
.
e li ]- uns P emcn o a serviço conu-áiio ca.lídade de Azambuja, naquê-

I'
-

t
-

1 1)
" O pêso das pessoas adultas

ma I JSCllSSao e "O açao (O rojeto ao reg nne le município, na manhã de partindo os amortecedores do

d 'f
' ° �'3" 9 I 1 1 C 'LORADOS A. deverá guardar; perfeita rela-

'e �el 11 . " I J , q llP ( ec ,al'a (e A -"� >, AP _ RTES ontem, quando foi forçado a trem de aterrissagem, bem co-

'uLilidade pública o Centro Cultu- O sr. Paulo Fontes , também ção com a atura. O indivíduo
aterrissagem, v:erificando-se mo o hélice, não ocorrendo

com saúde pesa mais ou "�(;n(js
,raJ Anl.ónio Guirnarâes Cabral, ela udenistu, em seguida, leu "v io- então, a tsrrtvel ocorrência. prejuizos, àquela época, a la-

.

1 d I L l'b I L" Ii li
.

t tantos quilos quantos centime-
cic a c (e aguua e. eOI1Cel c su - e11 o discurso po ítíco par

í

dá- Segundo ainda - as primeiras mentar.

,Velll.:i'ío anual de 2.'[ mil cruzeuos. rio, relatando a viagem que em- tros excedam um metro de al- (
A vista d o emenda aprcsoutarla pelo precndêra, com alguns seus iCO>- tura, Quando o pêso ultrapas-

sr, Eslivalet Pires, do P. S. D., legas de bancada, os srs, Arokío sa mais de 10% essa ,relação,
'i'HlDrimindo o Art. zo, e 30.�·'Ó re- Carvalho e R. Emerenciano, à Ara- há excesso de gordura ou obe

ferido Projeto em cansa foi retl- ranguá, tendo o sr. Nunes Varela, sidade, doença grave e de ter-

rado da ordem do �Iia. lider ela maioria, informado, em ríveis consequências,

COMEXTARIOB aparto, que o objetivo da "visita" DEFENDA-SE CONTRA A

O F j
.

I' OBESIDADE, VERIFICANDO
sr, ernanr o }1e o, da C aquele municipio era tão sórnen-

D. 'N., relatou uma histór-ia em Le, de ataques à pessoa do sr,
SEU PÊSO PELO MENOS

torno da prisão dt' Hicardo Mar- Vice-Pr-esidente, expediente já de- UMA"- VEZ POR MÊS.

"

tíns, em Maf'ra, peso crin;e de d is- masiadamenLe conhecido por s.
SNES.

tríbuiçao de boletins subsersivos. excia.

Requer:iJdo o habeas coqH1S, ao O, discurso do sr,
f
Paulo Fon,

Egr,egio Tl'ibunal de Jus tir;-a , ôs(e Les provocou· acalorarIas il1tcl'l'e

obteve informação cio Dr. Secre- l'ências elos srs. Cirl Ribas e Orly I
iário de Segurança de CjlHJ aquele }ra,cha'do, os quaiJs re�pon;de. rjam Iindivirluo fôra Drêso à ordem do ao orador que procurava climi-

Sr. Ministro ela JusLiça. unir a atuação das' autoridades
IO orador foi esclar·ecido no ca- daquele municip�,o, �izeni:l� que I

80 )lelo Sl'. Ilmar COrfl'\a, ficando em Araranguá nao ha o clIma de

,positivado que o rC1J.l'Csl'nlanle inlranquilidade. como a G. D. )I.

urleiüsLa persiste em procurar tu- lJfelende fazer cror. O sr. Cid Ri

'Dlliltuar o recinto, com o éom.en- bas l·eu documento em que o Juiz denle da República e o Govêmo
tal' fatos quP lhe pat'eceram ile- rlaqueh comarca afirma ser o sr. elo Estado, declarando ainda ([ue

. ,

\
gals, O oradol' lell o Ac6rdão do Domicio rereira, delegado de Po- "quando se alJl'oxima a époc,a de

JGgregio Tl'ilJUllal de .Jus.liça que -licia de Aràl'anguá, autoridaide elei�'.ões", a U. D, �., temendo a

concerl'l'n a ordem' imlpetl·ada. É merecedol'a ao regime, de con- derrota, tumllltna o plenário,
de -;a '.i('111al'-se havei' o sr. Fel'- fi.ança; e ser a sua conduta !:1X e 111- quando o caminho a seguir pelos
llall([o .:\Ielo clesen"ol"ido comel1- plar. O sr. Panlo Fontes referiu- udeni.slas, -si há coa\,ão, é outro e

tário,", em [01'110 ela aLitude do sr. 'se à Rádio de Araranguá, a ser- bem outro - Q Judiciário. O te-

l\fin:itsll'o da Jusliça. viço da .,politica L10 sr'. Afonso legl'ama lido, e�clm'ece que o rli-

O sr. Nunes VaN�Ja, lideI' da Guizzo, em contínuas campanhas reto1' da Rádio, sr, Osmar Cook, é

Illiai�1in,; \a):lar)leou, 'vá'rias '\,ozes,. em favor da transl'erhlcia do mu- comunisla fichado na D. O. p, S.!

o oradol', lll'eslandp escla'l'ecimen-' nicipio Dara o Rio Gi'ande do Sul, Durante o discurso do lideI' d'1
to,; necessários ao reslabeleei- [,ato oste que repuLamo's ofensi- maiol'ia, resposta cabal, serena,

J]wnto da verdade, nesse fato ago- "O aos catal'Ínel1ses. e insofismável, à acusação sem

,ra rlXplo�ado 'Pe!'o Tdpres,entante RESPONDE Ü LJDER NU:.'>IES p1'ova&, vários oradores, e'm apar-
.da� TI, D. ::\'. catarinense. ,

VARELA tes ,acalorados, Lúmu!tuaram' o

A HESPO:--;TA AO SR. FERNANDO O Si'. Nunes Varela, lideI' da plenório, obrigando ao Presidente
MELO maioria, ocupou, ·em seguida, a a soai' os t'nnpanos, por vezes vá-

Foca'lizando o aSSllulo, o sr. Dribl�na prilliqi:pal, ireSlpemelenelo! rias, afim de reslrubelecer a ordem.
llm'à,r Corrêa, elo P. S. D" ocupou à altura, o "eliscurso-acusação" Finalizando, o 81'. XUfles Vare

a tribuna, para esclarecer 11onlos do sr. Paulo Fontes. Decl,arou o 1.:1 prometeu volLar ao assunLo,
que o sr. Fernando MeJ.o deixou or,aodor que fÜl'a informado, pelo tão logo Lenha os documentos ('m

obscuros, colocando mal o sr. Se- sr. SecretáJl'io da ,Seg'llrança, d'e mãos, para pro\'ar ao' povo {je

cretário ela Seg'urança, no caso que seguira Dar'a Ararallguá o de, Santa Catarina. que tàda vez que
da l)1'isão daquele ind'itviduo. De- legado de policia de Cresciuma, Sie avizlnbam eleiçõies em ,.nossa
Cla'Clltl ·que não entra no mérito al'irJ11 de, ,em inqt1él.'ito, apurar as terra, a U. D. ;'>J. procura in-\'el.'ter
da qneslão, mesmo porque o Le- responsablilie�ades. Referindo-se' ·à Ia w'rdade, criar situações dene

gislativo acata, como o SI'. Minis- "acusação" udenista, declarou grindo as alltoridades, para que
11'0 da Justiça, as decisões do' Ju· haver o orador "avançado de- ap?reçam os "vigilantes" como

eliC'�ário. O orador historiou, ten- mais", por serem Jatos desacom- su.postas \'iHma,s" i ..

elo em' mãos os mesmos documen- panhados de prova! Leu, lainda, O sr, João José Cabral, ,lideI'
los de ([Lle se valeu o rep.resen- radiograma do dil'e'jório do P. S. da minoria, al,acou, em seguiJa,
tante udeuisLa, o fato da l�risão D., ,em que lhe comunica terem em violenLa orlação, o sr. Secretá
de Ricardo :.\Iarlins, esclarecend) aqueles delJUtados udenistas, os rio da Segm'ança Pública, p;osse
e restabelecpndo, c'omo já ofizera srs. Paulo Fontes, Aroldo Carva- guindo, assim, a U. D. N., na cam

em a:partes, a verdade. I.ho e Ramiro Emerenctano, dis- panha contra 'aqLl'ela autoridad,e,
Assim, a I�I'isão de Ricardo Mar- cursado, 'ao microfone da ):tádio por nii.o ser era da sua confiança, .. I

tins, 0m Mafra, acusado de dis' local, atacando o sr. Vice-Presi-' A seguir, foi a sessão encerrada.

Uma carta do
Pe. Lutterbeck

Do Revmo. Padre Jorge Luttcr

brrck, S . .T., rcc--hcrnos, no sábado

último, quanrlo jú () jornal se

achava na ímju-essão, -a seguinte
carla:
Exnw. SI'. Dhel.nr do "O ESTADO".

PI'CO 11 V. S. o obséquio de não

inseri r a minh a colnuorucúo "eror

the ° cidadão do mundo" no Suple-

/ Florlan6pon,. 31 <:te Ageslo de '949

Crônica Assemb éia
Prisão de um comunista
curas... - O, sr. Nunes

do «ouietito» dr.

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.NUNC� EXISTIU iGURl

. , _.------------�����

...----_,.-._.--....----..-.-----.,.-�� ••......·._.-.-.....nuJM...·_._.",._·.......-_W_.......·e·.·.._�.·.-.-.-.�-.-.·.·�...·...,._w,.......,...._ .,._.....""
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-

�� �(TA L» Transportes A�reo§ Limitada INOVO HORARIO PROVISORIO
2as. e 5as. pa7'a Lages e Porto AlegTe

�
3a8. e 6as. pa7'a Joinvile - Curitiba - paranaguá - Santos e Rio de Janeiro

\ �_..z.-..r.F'u-�",..,�.fBJIGr.ilyta�J".,;-_yD._.....- ...,.."'j/J W .-.-.- W .-.-__.,.,.,.:. ",,,_.J ..,. -.-.- -.- -.- w

um deaosfre
UIn íéco-íéco

com

Sobrevoando Urnss3nga,o apa·rêlho sofreu
desarranjos no motor, saindo feridos. gra"

vemente, os seus passageiros

festa na Igreja de
Tomará posse o 110\ o Dirctóri o Sa-O LU·lz na Pe-.\cad'\ll1ico ria Faculdade de ])j- ,

re ito - ,\.s pleiç>ões e a chapa Olei-I dra fil:ande
la - l) programa a ser cumpru!o ':1',
vela novel Diretoria.

Deverao 1 ealizar-se nos dÍ'ls 2, 3-

e 4 do mês de setembro p- V1"(},)P)"O,
harruquinhas em....beneficio ,LI Igre
ja de São Luiz, na Pedra Gr;!!1de,
prevendo-se' já, pelas al.!vidades "0-.
sel'vadas nos meios catolicos � cn·

Ire os moradores daquele b1irni,
uma afluencia como, antes, pão se

registou em festas semelhantes,

As barraquinhas no dia >1 cume-

Diário Escolar

Em 11 .rle agoslo úll.imo, dia da

insli.LlIi(:ão dos Cur,-;o� .JLlrídicos

110 BI'a�il, os académicos (le direi.

lu da n'Ossa Faculdade, cumprindo
precl'ilo cstaLutál'io, comparece

ram ás IIl11as com o Ji m especial
ele elegC'rem a Diretoria CJl.lP rege

rá os desLinos do Centro xr de Fe-

Previsão do Tempo, até 1'1 horas

do dia 31.

"cfeiro ,no período a ser i Ilêlll gu- çarão a tarde, prolongando !;c

ral[o em 2 de se lembro l'nll'ante. a noite.
até"

Os traiJal,hos eleilol'ais decorre

ram llum ambiente' de enLusiasmo

�llrllscanlc üe interesse, As llerS

{lectivas e os prognóslicos d()� ori

entaclol'cs das tres cOlTcnlrs.di:ipu
tantes SOl1lente se desfizeram com

PASTA DENTAL
ROBINSON

SI13Rvrço DE METEOROLOGIA

a contagem do ultimo volo, lal o Tempo EM GERAL TX�'L\VEL.
equilíhrio da votação. O interpsse YE)lTOS _ Do Quadl'anlp Xorle,
do pleilo n,idiu no fato de que moderados.
as chapas pugnantes apJ'esenta- Temperalw'a - eslaveI.

"am, caela qllal, nome::; ele real va- Temperaturas exlremas ele hoje=
lia no seio da classE' e capacilados "1' ')') ')

"

74;,, aXlma ��,� mllllma 1 , .

a inh:,gTarC'm, COl;n brilho, o orga-

ni�mo direcional dos eliscentes da (2° Ano); Lauro FonLes (2° �\.no);
nossa Faculdade mais anLiga. Heitor Steincl' (10 Ano) ;

CQmpJ.etada a apuração, proela- Como é natural, dianl,e do tama-

mados os resultados, verificou-se nho interesse que as eleições des

S(>l' a seguinte a constil.ui�ão elo pertal'am, levando á Faculdade a

no\ o DireLório: Presidente - AI- grande maioria cios acadêmir.os, es-'

cide� _\lJl'Pll ('l0 Ano); 10 Vice-pre- pera-se que os estudantes eleitos,
sieleute - João de BorDa (I�o Ano); i'aidos. das duas chapas disputan-

20 Vice-presidente - Saul Baião (.es, consigam realizar o programa

(30 Ano); 10 Secretário - \Valdir mínimo apresenLado como plata-·

Campos (3° Ano); 20 Secretário - forma á conquisla de adesões eva

Rid Sily,a (3° Ano); 1° Tesoureiro tos dos colegas ;eleiLoras.
_ Jorge Fontes (120 Ano); 2° Te- CO�l a posse do novo Diret.Ório,

sonrciro - Júlio Cesar' Ribeiro G, O�OI'rer no dia 2 ele se lembro en

�pves ('lo Ano); Orador - Heua- Lrantr, terão os acadêmicos 'da nos

to Ramos da Silva (40 Ano); Bi- sa FaCllJdade de Direito, o início'

bliolecário - Henny :Ylary HilcJe- de uma nO'\.-a jornada, desde já
branel da Silva (2° ADO); Couse- frahcamentc vitoriosa pelo conseu·

lho Fisca', - Murillo �erra Costa so c entusiasmo ela classe.
)

:\lel� caro colega dr. Al'olrJo Carvalho.
_-\caI18 de ler, no Diúl'io de :Volicias, do Hio, um telegrama

que, enlre"''Outras, tem 'a sua assinatura. )lêle, qnanrlo S8 refe

re à rádio daquela cidade, se !.:'\ que os signatál'ios atrihuem

depl�edaçõcs [}MvenLura comej;idas naquela estação à pr'ópl'ia
policiia, incel�tivádll, com u. pr'esença de e\:1I,issá1'ios da diterao
esl ((L/u.al' do P\ S. n.

,

O meu no'�}re coje'ga, ao lançar essa m.entira ao papel, por,
certo-não igna)'ava o que o ccissário elo P. S. D" foi raz'er' tI

qucla cidade. S'Çu colega" mo(,:o, �lr só pode:'a. passa,r por in

centivadol' de a\j:entados a l)l'Opneelade no JUIZO raIVOSO dos

qLle já prl'deram" a compostura moral"
.

O meu ilusLlIe colega, descendo da linha em que, apesar
ela sua combatJ�.vidade paJ'Lirlária, sempre manteve, pa�sa ago

ra a ser, como o� ouLros que assinam o leJ.rgl'ama, mn-dell'a'
tor vulgar.

Que não des\.� mais é a espe1'ança' do seu colegn
Rnúens de AI'l'lula Ramos.
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