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H�!�:���������-�os I
que :

.,', ,em 158�, a Camara da Vi- ,

la de São Paulo dirigiu uma

representação ao Capitão-mór
Jerónimo Leitão, mostrando a

necessidade da guerra contra

<os Tupiniquins e Carijós, em vir

tude de estar a terra pobre e

sem escravos e hostlízada , pe-
los índíós:

, .

- em 1645, nas proximida
des de Teberi, afluente do Pa

raíba, onde 'se encontravam
acampadas algumas tropas
vindas de Pernambuco. por vi

dal de Negreiros, ficou assen

tado para o dia seguinte o grí-
. to derebelião contra os holan-
deses.
-, em 1700, D. Maria

trrsuia de Abreu Lencastre,
nascido no Rio de Janeiro, a�

sentou praça em Lisbôa, con

tando 18 anos de idade, sob
o falso nome de Baltazar do

Couto Cardoso. Destacou·se na

Indía;
- em 1704, quando era de

fendida pelo Brigadeiro Sebas
tião da Veiga Cabral, a Colo-
11a do Sacramento começou a

'ser srtiada pelos hespanhé is
de Baltazar Garcia Ros, resis
tindo até 15 de Março do ano

seguinte;
em 1811, a rrento de 60

milicianos, Bento Manuel de
Ribieirb surpresndau e tomou
Paissandú aos orientais co

mandados pelo Capitão Bicudo;
- em 1842, Caxias chega em

Ouro Preto, sendo recebido
com manifestações de grande
regosijo;

.

-. ,em 1845 Caxias, por Car
ta Imperial, foi 'designado Se
nador do Império, pela Pro
vincia do Rio Grande do Sul.
- em 1866, 'sob o comallilo. do

General Porto ALegre, o 20 Cor

po do Exército Brasileiro em

barcou na foz do Paraguai e

atacou, de combinação ·com a

Esquadra do Almirante Ta�
mandal'é o Forte de SJuruzú;
-em 1919, na residencia do

Sr. Francisco Martins; a rua

Tirad'entes, em Florianópolis,
nasceu' um pinto f.enomeno, com

4 pernas, sendo duas .de g'alinha e

duas de perú;
- em 1939, a Polônia foi in·

vadida pelas tropas nazistas
aLemãs;

ANDRÉ NILO TADASCÓ

Imigrantes italianos
para o Ora.sil I.
Proeedente >de Genova 21JOr·

tou ontem ao Rio, o navio de
bandeira italiana. "Florentia ",
conduzindo 25 passageiros, para
esta capital, alem de grande
numero de imigrantes que se

destinam aO Brasil, e outros

que 'viajaliÍ em transito para
Buenos Aires.

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

lVIALTt.;G, contem malte,
ovos e mel - os Igrandes for
necedores de vitaminas. É
melhor complemento alimen
tar para crianças e adultos. •

'vênda em ,todas .as farmácias
�U'mazens.

o MOMENTO

História puxa história •.• j
Essas histórias que andam por aí, a respeito de supostas .- _

violências praticadas em Araranguá contra elementos da U.
D. N. não passam de fogo de barragem, visando prevenir a si

gnificação da próxima vitoria do P. S. D. nas eleições do novo

Municíp io de Turvo. Não teriam impor-tância alguma, s·e, vei
culadas agora em plenário da Assembléia Legislativa pelo de

putado Paulo Fontes, não consentissem mais um triste episódio
a denunciar, ainda uma vez, o desaprêço elos repr-esentantes
udeniste,s peáos interesses publicas, assim postos á mugem
para que cedam lugar .a mesquinhas Intr-igas do facciosismo in-

,

curável,
•

São atitudes como essas qtie desacreditam o regune de-r
mncrático-representativo, quando mandatários do povo, ao in- �
vés de cuidaremsdas causas públicas, se 'entretêm a ocupar a

atenção de seus pares com as incongruências que forjam para
efeito ele retardar _ como é o caso da U. D. N. catarinense _.
o definitivo e

-

irrecorr-ível desmantelamento de uma organi
zação partidária, \à qual faltaram precisamente o senso da reali
dade e o respeito á ética.

O deputado Paulo Fontes não conta a verdade do que
.ocorre em Araranguá, desde que os elementos "udenístas,
guindados à Prefeitura, tendo à sua Jrente o colega do próprio
sr. Paulo Fontes cujo testemunho pretende invocar como se

«le insuspeita vasia, entraram a negocial' em Porto Alegre a

entrega daquele Município catarinense ao' Bio Grande do
;-lul ... Por dever de .instíça e para que se não confundam nas

responsabilidades daqueja trama repulsiva, cumpre registai
como exemplos de dignidade 'e de esptríto ilemocrático; mui
tos udenistas cuja ponderação, nesse lance, f�z jús, indiscuti
velrnente, aos maiores louvores.:_\io entanto. grande parte
dos elementos sôbre os quai- �, exorc- <. I 111,eoCÍnc rjos que

pensam poder- dí snrn- do município clp Araraugua com" dr'

prnpr-iedade 'Sua 1\ responsável pelus contantes pI'UI'O
cacões Iancadas às autovidudes do I��iado; inclusive '10 dr.
JI1Jz de Di·�'e-jLl,), <'II os dI l 'j:'ri<1s t ,nlitt:tl'H.J,as pl'la radiu-di
f'usora udenistn. .:

"Atentemos, pOI' um pouco, no que, das infundadas de

l�úncias trazidas à As-emhléia Legislatl '(1 "lL'lo deputauo e

secretário geral da O. D. :_\i. oatarinense, se refere a um tele

grama, trile .díz ele ter sido forjado, com assinaturas falsas, e

transmitido ao Egrégio 'I'ribunal Regional; Eleitoral.
Desde logo, uma observação: o sr. Fontes, a propósíto,

l>epta o Govêrno' do Estado Ia exibir provas em c·onlrário do'

l[ue ele, deputado Fontes, afirm{)u. Ma;s, perguntamos, que teu

o Govêrno com o caso?

Todavia, - saiba-o o repr,esentante udenista _ o ongI'
nal elo telegral11a vj,rá Ia público, tão logto nos chegue às mãos
como o esperamos em fotocópia, que teremns o cuidado de

rep�oduzir; nesta fo�ha, com todos os mínimos pormenores
sem esquecer o' reconhecimento das firma's dos sr·s. Hilário
dai Ponte, Guerino daI Ponte e Afonso BrÍna ... Aldás, o que
nele d'eclaram os rel'eeidos signatários (um elos quais pro
curou, pessoalmente o 'diretor deste diário para, - ratificando

aquelas declarações, reafirmar·se ao inteiro dispor do Pr'IYsi
dente do p. S. D.) é que nenhüma lig'avão têm com a U. D. N.,
considerando-se p,ortailto, "elemitidos" dos cargos que lhes
foram 'aLri>buidos no diretório daquela :agr,emiação. Que eles
àssinaram o telegrama agora denunciado como apócrifo' é fóra
de qualquer dúvida: assinaram-no, sim! E o sr. HUário daI

Ponte, tendo ido, em pessoa, ao encontro do nosso direLor,
confirmou e ampliou os termos do despacho transmiti'do ao

Egregio Tribunal Regional Eleitoral .& cujo original, com tô
elas as firmas leg1almente reoonnecidas, se acha em arquivo,
no Turvo.

Digam, 'embora, ·que não o :assinaram. Ficará provado, em

breve, que ou se retratam, lalv,ez sob eoacão, que cumpre se

apure convenient,emenLe, ou incürrem numa leviandade que
em nada lhes enaltece as a1iLl.leles.

o sr. Almirante Antão Alvares Barata será home
nageado pela Federação de Vela e Motor « pelos

clubes que lhe são filiados
Por motivo desua transferência

deste Estado, o sr. Almirant� Antão
Alvares Barata vem recebendo i!:'J:�

quivocas demonstrações de estin:a

e apreço de amigos e entübdes
desta capital.
A Federação de Vela e Motor de

Santa Catal'Ína muito lhe flr:�v�rFlo

pelo que fez
_

em prol do eSj)')l!"
te de vela entre nós, também o ho

menageará no próximo do�u!ng'),

dia 4, com uma regata, pela manhã,
e á tarde; com um concorrido "c.ok·
tail", durante o qual lhe ser� ofer
tada uma lembrança cOp1o gratü:lão
ao relevante incentivo á entidade
e aos clubes que a integram, i�i:) é,
Coqueiros, Veleiros e Iate.

Somos gratos ao convite qHe nos'

endereçou o ilustre Comodoro da

Federação sr. Paulo Mendonç:a, e

prometemos assistir ás solenidades.

Ainda o a ecimento o

dr .. Cândido RC1110S
Luto oficial, decretado pelo 6ovêrno

DECRETO N. 572
,

o Presielente da Assembléia Legislativa, no exercicio do cargo de Governador do.

Estado ele Santa Catarina,
.

Considerando que o dr. Cândido Ramos exerceu, no Estado, altos cargos, in

clusive o de rnterventor Federal interino e Secretârio da Fazenda;
Conslderando que foi eleito Senador d:) República, em 1935;

. _

Considerando, pois, que o Estado lhe (leve assinalados serviços e uma dedtcação
inexcedivel às causas públicas,

DECRj;:TA:

Artigo único - São considerados de luto oficial. em todo ° território do Es

tado, os di,,\> 31 de agôsto e 10 e 2 de' setembro de 1949, por mot ívo do faleclln�nto

do dr. Cân<lido Ramos, ocorrido em Cannes, na França.
Palácio do Govêrno, em Florianópolis. 31 de agôsto de 1949.

JO$É BOABAID

Armanuo Simone Pereira.

João David Ferl'eira Lima

Othon da. 'Gama Lobo d'Eça
Leoberto Leal

Festêjos
. comemorativos

da . Semana da Pátria
PROGRAMA

Dia 4 _ Domingo:
As 09,00 horas _ Competi vão entre escolares de todo os

estabelecimentos de ensino de Florianópolis, a cargo do. De

[pari amento de Educação do Estado, no Estádio da Policia

Militar .

As 19,00 horas _ Retreta pela Banda de Musica. do 14°

B. C. (Praça '15 Nov.)
As 19,00 horas _ Abertura do Concurso de Vitrines das

Oasas Comerciais ele Florianópolis, para cuja propaganda e

realizacão foi convidada a Associação Comercial de Santa

Catar-ina, e será apurado por 'uma Comissão Ia ser designada,
Dia '5 - 3a feíra. _

Palestras nos quartéis e estahelecímenlós de 'ensino rela

tivas a Data Magna da nossa Independência _ a cargo dos

Comandos das Forças Armadas e do Departamento de Educa

ção Estadual.
As 14 00 horas _ 'Competição esportiva no Estádio do

1 <10 B. C. j__ jogos de hasket-hall entre .orícíaís elo 14.0 B. C. e'

Policia Militar, e, praças do 50 D. N. ,e Base Aérea de Floria

nópolis.
As [H,OO horas - Retreta pela Banda de Musica "Amor

iJ Aríe ", na Pr-aça 15 de. Novernbno.
[li fi ü _ ::la feira.

As 1 \),00 horas _ Betreta pela Banda de Musica da Po

licia :�I i�itar (Praça. 15 Nov.).
.�
Dia 't de, '-'.etembro (,la feira).
As 06.30 horas - Alvorada festiva na Praça 15 de No

vernhro pela Banda de Musica da Policia Militar_
As 09,00 horas _ Par-ada Militar ·e Escolar - sob- a oríen

tacão do Comando da Guarnição Militar de Florianópolis e

do Departamento de Educação do EsLado.

Concmüracão na Praça Pereir:a Ol;iy;eira, Praça 15 de No

vemb�o 'o Rua Felipe .sC'bmidt e desfile na Rua Visconde de

Ouro Prelo.
iii>

A� 15,00 horas _ ,Hora da In,d�pefldêncra no 'rea�ro Al

varo de Carvalho, constando, ele uma Palestra sôbre a atuação
da Força Expedicionária na Hália, pelo Capitão Jaldyr Bbe-

l'ing' Faustino da ,silva.
,

Encarregado _ 1/10 B. C.
'

As 19,00 hor,as _ Retrela p,ela Banda de Musica do Abrigo
de Menores, na Praça 15 de Novembro.

.

II _ PJ=tESCRICõES DIVERSAS.

,a) - no dia 3 _ Sábado _ às 19,00 horas _ a Banda de

Musica Comercial, rea�izará uma refreta no J:ardim Oli'veira

Belo, como inicio das comemorações.
b) _ as retretas a 'serem realizadas pelas Bandas de

Musica serão coordenaelas pelo '140 Batalhão ele Cavadores.
c) _ entl'e 09,00 e 09,30 horas voará sôbre .a cidade urna

'esquadrilha ela Base Aérea de Florianópolis, (i},o aia 7 de .Se-

tembro).
-

•

d) _ Para a Parada Militar e Escolar lodos os e!.ementos

deverão se ligar com a Dir,ecão Geral da Parada, composta dos'

10. Tenente Ivan Dêntice Linhares, do 111° B. C. e prof�s�or
Erico Straetz Junior, do Depart.amento de Educação .FISIC3i
do Estado, que agirá s,egundo instruções a serem baIxadas

;por êste Comandô.

.e) � Pal�a a referida Parada, a Diréção Gel�al deverá en

trar em llg'ação com a Ins,peLoria de Veicul'Üs para os l1eoes

sários Í'solamentos.
f) _ Durante o dia 7 de Setembro, alem_ das Re;�arLi,ç�e!

Públicas, tôdas 'as casas comerciais hastearao obrlga�oI'1a
mente a Bandeira Nacional em suas fachadas, a parlu' de

08,00 horas;
_ Os navios que se acharem no porto deverão embandei-

rar em arco.

g) _ A Comissão Apuradora do' CoricUI'so de ':'itrine,s
sorá constituida peJ.os representantes do ,Departamento de'

Educacão ,e oficiais 'das Forças Armadas;
p�l'a o referido concurso haverá um. pí'emio oferecido

pela Prefeitura Municipal de Florianóp{llis;
A apuração do Concurso será realizada na noi,te de 7 de

Setembro.

Poulo Gonçalves Webe1' da Rosa

Ten,. CeI. Comandante da Guarníciio Militar de FlorianóIlOIís

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o ESTADO-QuInta feira 1 d. Setembro a. 1949

Informacnes
�.

.

lltej�' REMÉDIOS!

DÔRES RHEUMATICAS, MUSCULARES, AGU
DAS e crônicas. gõta e artritismo. E composto
de medicamentos anti-rheumáttcos em condi
ções de ser fàcilmente tolerado. O rheumatis
mo é uma das enfermidades que mais atormen
ta a humanidade e lhe tira a alegria, a paz e
a capacidade para o trabalho.

BONS

I-�Õ--ESTAÕO( Horarlo das efUpre ..
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SIDNEI NOCETI Auto-ViacAo lujat _ ltajA! - li .Jr,o.
r'1UO
Expl"u*o Brlaqu_ - �111� -

1� baraa. ,

Expresso BruJlQueIIM - NOTa T:I'flI.tc
- 16,30' bar!!:!.
'Áuto-Viaçto CAtti"ln_ - JolJIT1lt
- • horllll.

Áuto-VlaçAo C!!tulnCILH - (,'Uii"iUb&
- IJ horas.

1RodOTIArIA 8ul-Brull - � 6..lecrr�
- 8 hora�.
RápIdo Sul-Brasileira - JOlnvlle-

13 horas.
Rápido Sul·Brasileira

6 horas.

TÓSSES NERVOSAS, ROUQUIDAO, pigarro dos
fumantes. Tratamento auxiliar preventivo das
moléstias das vias respiratórias. Medicação de

combate às toxinas no aparelho respiratório,
evitando o seu desenvolvimento e as suas gra
ves consequências nos pulmões.

Diretor de Redação:
GUSTAVO-NEVES
Chefe de Paginação'

FRANCISCO LAMA1:QUE
Chefe de Impressão:

JQAQUlM CABRAL DA'SILVA
Representante:
A. S, LARA

Rua Senador Dantas, 40 - 60
anda�

Tel.: 22-5924 - Rio l�e Janeiro
RAUL CASAMA\fOR
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ASSINATURAS

,

Viação Aérea
Horário
Segunda-feira
- 13,00 - Lajes e. Ptde

( "TAL"

1 Alegre.
r PANAIR; - 10,40 - Norte

IrAR1!l�,:__ 10,40 - Norte
PANAIR - 14,05 - Sul
JRUZEIRO DO SUL - 13.51 _,

lIorte
.

iI.BO

"TAL"
Alegre
CRUZEIRO DO SUL - 7,10

1I0rt9
•

P�AIR ..:.... iO.40 - Norte
YARIG - 11,40 -- N(}rte
PANAIR - 14,05 - Sul

Sdbado
-TAL" - 8,00 - Joinville

. Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

. r VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO 00 SUL - t8.6ft

1fm1.e
PANAIR -'-- 10,40 - Norte
PANAIR - 14,05 - Sul

Dominqo
PANAIR - 10.40 - Nortt>
ORUZEIRO.DO SUL - 11,00
PANAIR - 14,05 - Sul

/

..
, .

fOSfOSOL IPERDA DE MEMORIA, ESGOTAMENTO EM
AMBO!' OS SEXOS, cansaco, falta de fosfatos,
nas convalessenças de motéstias graves, ane

mias e magreza. Tonte 2 colheres de Fosfosol,
ou 1 ampola ao dia, intramuscular. (AS ampo
las sob 1'eceita médica) .

Tônico

para o cérebro

ACIDEZ NO ESTOMAGO - DIGESTAO·DIFf
CIL. Dôres, mau hálito, úlceras, azias, enjôos,'
.arrotos e dispepsia, auxiliando o funcionamento
do fígado e intestinos. A venda em papeis (pó),
ou em comprimidos. Use 2 doses após cada

rejeição.

BISMUBflL
Para o estômago

ANTI-RHEUMÁTlCO
Virtus

CUritiba -

IV ,. Oufros Ferores da Vr.t�du

ção Agro-Pecuáriõ

TERÇA-TElRÁ
Állto-VIaQlo Catàr1nellH - P&rto .Ã1.

Ir" - 6 horal.
ÁUto-VlaçA:o C&t.armeIlH - CunUbI

- II horas
Áuto-VI&Çao Qltu'.n_

- • hora.
Autb.V!açAo C&tutne1llla

- '.I horas.
Expresso 810 crlar.ch·lo - � -

Na Capital '{ horas.
Emp�sll GlórlJl - lA4rUlIa - '1 ""

Ano ..... _ .... '" Cr$ 90,00 • ti� nor••.

Semestre ."..... Cr' 45,00 UI�r::80 aru-qu_ -. Brunr.uw -

Trimestre Cr$ 25,00 A·\!.o-Vla.çlo Itajai - lta,l.t1 - li l!iQ.

Mês •.••... , ••••• Cr' SJ,oo r&'káPido Sul-BrasileIra Jôlnvlle

Número avulso .. Cr" 0,50 13 horas.
Rápido Sul-Brasileira CUrIt!ba

No Interior 6 horas.

A' QU.ARTÁ-n:IU
no .. , .. - ... _ .. Cr' 100,00 Ãuto-V!agAo Qltll'l'1nena.

Se;mestre ., .. ,.,. Cr$ 80,00 - II horas.
"'_+_.""_an._

. Áuto-VlaçAo ""' .....-=_

Trimestre .. , _ . • .. Cr$ 35,00 :. - II horas.

N:úmero avulso _. Cr' 0,60':' Auto-VlacAo CatulIWlI.M

AÚ•• ,

f
- � 30 horas.

n ncros fbediante contráto, I Rápido Sul-Brasileira - C"..ll'itlba

•11 o
. ..._� - 6 horas.

. "_. mesmo nao I Rápido Sul-BrasileIra
publicados, não serão 13 horas.

.

Moht Expresso Silo Orillto....o - LatrUWl.

dos.

t
7. horas.

I
A_ cllreflo alo se respon- E�I!IIO BrulquellJlt8 - BrueQu.

._ 16 horas,

...
,

sabillzg pelos conceitos Á\lt.o-Viaçio Itaja! - I� - 1. ho-

emitidos 1).08 artigos , ra�resso Brusquen.N NOTa 'l'Nnto
.

·assinados. - 1.6,30 horas.
_.. _�_..._r_...Tr_.- -.-_P_"..I'IiI'I

RodoTlér-Ia Sul BraaU �.Ã1'_"
-. bor....

MUCODRENO
(cd;"ante deli tosses brôn

quic;al e· acessos Cismático.

Tllba�o

�\
l\��_

CONTRA OS ATRAZOS DAS REGRAS, dôres
e corrimentos. Regulariza os períodos. Des

congestiona e auxilia nás pertubações' das
moças e na menopausa.

REGULADOR
SANT'ANA

Â .egurança da mulher
\

Procure nas farmócias e drogarias e, ·na falto, com
V. SANDOVAL JR. - Caixa Postal, 1874 - São Paulo - Remenos pelo reelilbô,lso'

Escreveu Osmar Cunha, Preúdente da Ass.
tios Econ. de Sav-ta Catarina

sua reeducação nos .l)I'lllci]lio� ru

rais, através a sua culocação em

escolas práticas' de agtioulun-a,
fazendas modelo e ou tros estabe
Iecirnentos do gênero quo, é Drc··
ciso Ir.izar, jamais deverão fUI1-

cionar no sistema ele aln-ígos 011

]'pf'ormátorio", falo que desesu
mula e ofende, mesmo, as melho

res tradições rurais, com gruve
prejuízo dos inter-rcsscs nacio
nais.
Por outro '.ado, procurando 'am

parar 'o futuro do humem rural
foi 10 - Proclamada a impodân-,
cia dos servi('os sociais l�a�a aIclasse rural;
20 - Declarada que a a�sistência
áf' populações rurais constitui· de
vCÍ' precipuo do, Estado;

30 � Reiviúdiéacla a parlicipi.i
ção direta da, c.lasse rural no es

tudo, organ iza(!U. e' di l'Cção cles-

QT1INTA-lI'EllU.
Auto-Viação CatarlneDM

Aleogre � 6 horas.
A.uto-VIllçto Catarlnena

- II horas.
A.uto-Viaçao Ce.tarlneinH

- • horas.
Áuto-VIa910 CBtarlnena. - Tubulo

- 6 horas.
Auto-ViaçAo C'atar1nen.. - ·La.,ma

_. 6,30 hora·s. ,

Exm'esso São CrLII'tOTto
7 hora.s.
Ilmpr6sa Glória .- Lq-una .- • 1/1

e 7 1/2 hor-rur.
.

Ilxpl'esso BrusqueJlA - Bru.IIQl1. -
1. horas. _ •

Áuto-Viaçlo lta:la! _. naja! - 11 bo-
Terça-letN ._� ruo

8,00 '- �oinville _
RápIdo Sul-Brasileira

13 horas.•
Curitiba ..:_ Paranagai Rápido Sul·Braslleira CUrit1l)a ..�

S t RI
• horas.

"

- an os e o. :Kmpresa Sul Oeste Ltda - Xapecó - ..
, �. 'dR - 10,40 - Norte '�_ • hor-u,
íWz.Fjaó DO SUL - ,ii•• _

porte
VARIG - f2,30 - Sul
PANAIR - 14,05 - Sul

.Q,!arta-Itlira
I "TAL" - 13,00 - Lajes e

.A_legre· .

í-ANÀIR - .10,40 .- Norte
CRUZEIRO DO SUL - U.OO

"orte
'irARIG - 11.&0 - Norte
PANAIR __:. 14,05 - Sul

Quinta-feira
"TAL" - 8," - loinville ,_

Carma - Paranagaá
.

- .ato. e Rio.
PANAIR - iO,&O - Norte

PANAIR - 14,05 - Sul
V'ARIG -�12.30 - Sul
CRUZEIRO 00 8UL - 13,IJ

.orte
CRUZEIRO DO SUL

·Iul

Ordinária:

JoinvUe

M uíto poucas vezes .nõsto Pais
houve um interesse tão grande
pelo bem estar d ohornem rUI':': I
hrasí.le iro, como o que se verifi
co na conferência. realizada na

mais bela estância hidra-mineral
do Brasil, no distante oeste mi
neiro.
As comissões tecnicas se reu-

niram pelas noites a dentro c as

sessões p lcnarras viram o nascer

do sol cio planalto central brasileí-
1'.0, sendo uma delas encerrada
após terem os congrcssístas ouvi

do o' badalar distante da igrejin
-ha do Barreiro do Al'axá, chaman�
do o.s Heis paTa a primeira mís
sa '\la fnanhã, a ,.;missa -das seis e

n1cJa. -H

E aqueles l}On�ens Iqu;;) lI"Jam,
aquelas huras, descançal' 'um pau
c,o para recomecarem o seu tra

balho ainda naquela manhã. ha

viam acabado de. vaLaI' r.ecomen

dações capazes de solverem os

problemas comp!.exos das lJahiLa
'ç�es rurais do (�c�pr-otegido -ca

boclo brasileiro, procurando l'adi
.cá-Io á terra dadivosa e boa, estu
dando um plano de consLruções
rústicas, mas confortavel, de tipos
condizentes com o clima elas vá-

MAGROS E FRACOS
VANADIOL

E indicado nos casos de fraque'
za, palidez;magreza e fastio, porque
em sua fórmula entram substancias
tais como Vanadato de sódio, Lici
tina, Gilcerof.osfatos, pepsina, noz
de cola, etc., de ação pronta e eficaz
nos casos de fraqueza e néuraste
nias. Vanadiol é indicádo para' ho.
mens, mulheres, crianças, sendo fór
mula conhecida pelos grandes me_

dicas e está licenciado pela Saude
Publica.

Visto
Abel&rdo Arantes

Presidente

SABADO
Áuto-Viaçlo Catarlnen.oe - CurlUba

- 5 ho-ra·s.
Rápido Sul-Bras!leira

13 horas.
RápIdo Sul-Brasileira

6 horas..
- • horas.

Áuto-ViaçAo Ca�D8e
- e hor...
Áuto-Viaçlo

- 6.horas.
Exór"A!so 810

7 horas.
Ex:prego Br'U�uellM - BrudlQue

14 horas.
Áutc.Viaçlo naja! - ItajaJ - li )ao.

raso
Ex:pres·so BruequtllllH - Non nato

Sefia-Ielra
- 9,110 bor... a. influência da mulher no lar L'U-
Expre8� Glória - t.acuDa - • l/I

--13,00 - Laj� e parto • 7 1/:& lioru. ,

DOMINGO'
.

Rápido Sul-Braslleira - CUritiba -

6 horas.

Joinvile- .:.:.

ses serviços.

PAST.A DENTAL
ROBINSONSEXTA·l"EmA

Rodo"rttrla Sul BrasU - PàrrtG . .Ã1esn
_, ! horas.
.Àuto-V�çA() CJ&tllll'lnenH

- lS"horaa.
Auto-Viaçlo catarm_

.

,
..... horall\

. Âuto-V!açto Ca!tarlilleMe - 1A.IruDa
P' to

- 6.80 horai.
or Elq>resso São CIl"lltOvAo - IAcrlma _

7 horas,- rias r�giões do país, ulitÍ>zando-
Auto-Vlaçlo lta,l.t1 - naja! - 1/1 !lo-

raJ, se de preferencia os- materiais de
�8SO Bl'UIQuen" �ue

16 horas.
Rápido Sul-Braslleira

13 horas.
Rápido Sul-Brasileira

6 horas.
,

construção local, com a colabora
ção de órgãos. ele c1.asse e os govêr
nos federal, estaduais e munjci
pais.
Seria, realmente, inocllo no seu

objetivo o simples faLo de s'er 1"e

solvido o l)l'oblema da habitação
rur.al ,se outros faLares igualmen
te imporLântes' não fossem cel'car
a garantia da estabilidade do la

Cltar1n_ Tubart<J vradoI' nacional, eclucando-o e

on.toTlo - l:Ac'uDa dando educação facil e acessível

JoinvUe

CUritiba

JOlnvlle

CUritiba

JolnTtle.

NÃO F4ÇA
'CON'FUSOES r
Trate a sua Bronquite e fi<ará
livre da Tosse e do Catarro' j

A bronquite começa -multas:
vêzes com um simples resfriado.
SObrevêem, então, a tosse rouca
sêca ou. síbílante, . o cansativo'
chiad:o no peito e a obstrução,
das vias respiratórias pelo ca-»

l.arro mucoso ou mucopurulento.
.t!õstes são os sintomas da bron�··
quite. E muitos procuram, com
batê-los. E' um êrro. O que deve'
ser combatida é a bronquite -

causa e origem daqueles males.
- porque' quando os bronquros
estão inflamados podem surgiv·
graves- complicações nas vias .

respíratórías.
Para tratar acertadamente '�.'

inflamação dos bronquíos. existe,.
agora, um eficaz preparado. E'
o Parmlna', ·que· age direta
mente sôbre as mucosas inter·
nas dos bronquios:.descongestio_
nandO-as completamente. Tra.·
fada, assim, na sua origem, ll; ..

bronquite desaparece e desapa-·
recem também a tosse, o catar-.·
ro c, a opressão do peito. PéU---·
mini tem proporcionado alíviC),
a mu1fos sofredores. Se o Sr.
sofre de bronquite ou traqueo-·
bronqUite, peça na sua farmá.. -

ela um vidro de Pé.U'mln(. .J
P-16

-

--
.

á sua familia, tendo, Dorisso, si
do c(msÍ'derado a influência dos

prOí"essores na escola do interlOr
Faculdade de - Direito de S. Catarina

"

Centro Acadêmico XI de Fevereiro'

De ordem do Senhor Pl:esidente, são cOl1vúcados' para a

bléia Geral Ordinária de dois de setembro próximo, os alunos
culdade de Direito de Santa Catarina, para deliberarem· com a

te Ordem do Dia, na forma Estatutária: f

1) -, 'Prestação e aprovação das contas do eXel'cício findo;
2) _:_ Relato das priiIcipais ocurrências na gestão da· Direitbria:

cujo mandato termina;
3) - Posse da Diretoria eleita para o mandato 1949 - Setembro'

- 1950 e transmissão consequente das funções direcionais';
4) - Assuntos relacionados com a solenidade.
Esteves Junior, 29 de agôsto de 1949

I

ral ,e a educação profissional que
é faLar preponderanLe para o a

perfeiçoamento das práticas ag:j-
colas por possibilitar maior ren

dimento e, consequentemente, pa
drão de vida mai's elevado, pelo
que, entre ol1tras, ])Io.l(!emos des
tacar as seguintes r·ecomenda

ções: a) - A instituição de cur

sos de economia doméstica e hi

giene, nos estabelecimentos de
ensino d,e gl'áu médio e normal,
bem COUlo nas ·escolas locaLizadas
nas zonas rurais; - b) - A cola-

I boração ent.re os Govêrnos Fede

ral, Estaduais e Munic-Ípais, visan-
--------------_-= elo' á difusão da educação rural;

c) - A criação' do cursos oficiais

intensivos, essencialmente práticos
e especializados;
d) - O amparo aos menores e a

Assembléia Geral

I Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crlma e ci..l

OOlJ.ltltulção. lie Socledada•
NATURALIZAÇÕES
Titulai D.alarQt6rlol

. Elcrit6rio e Relid.noia
Rua Tb.-adent•., C7.

�ONE •• 1468

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

FRAQHEZAS EM GERAI.:

Posse da Diretori.,
Assem
dR Fa

scguin-'

Geraldo Gama Sanes
10. Secretário

. e_ ..!iIj-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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""\. LlRi TENIS CLUBE: DIA 3 - SÁBADO - SOIRÉE - A MAIOR DO ANO - DENOMINADA "UMA NOITE IM PARIS" .: ENCANTAMENTO MUSICAS
,FRANCEZAS _ DESFILE DE MODAS PARA A PRIMAVERA - PATROCINIO DO GREMIO LIRA _ COOPERAÇÃO DA ORQUESTRA JUVENIL. RESERVAS' DE
MESAS RELOJOARIA MORITZ _ A PARTIR DO DIA 30. DIA 10 _ SOIRÉE _ INICIO.ÀS 21 HORAS. DIÀ 18 _ DOMINGO - COCKTAIL _' INICIO 9,30 HO
RAS. DIA 24 _ SÁBADO _ TRADICIONAL BAII.:E DA PRIMAVERA. DIA 8 DE OUTUBRO -'GRANDE BAILE DEANIVERSÁRIO COM A COOPERAÇÃO DA
ORQUESTRA JUVENIL - GREMIO LIRA _. tREMIOS DAS FACULDADES DE: DltREITO - CIÊNCiAS ECONôMICAS _, FARMÁCIA E ODONTOLOGIA. '

Qocia',I ICrônica da Assembléia'AV��U üUS

C
, Remetida, ontem, a Proposta Orçamentaria do Estado para" leitores

1950._;Necrológio do rir. Cândido Ramos, recentemente úllecido 'PRC-3 _ RA'DIO GUANA..
"

.

Al"lIVERSARIOS: I VIAJANTES:
O R'b 'd

. -

!
na Franca. sr. � as Ramos, em sent� a oraçao, requereu a

BARA, do Rl'O de Janeiro _D. JULIETA SABINO VIEIRA •.
h h " ,

,PROF. PAULO ERICO suspensão' dos traoa; os em omenagem a memona
1.360 quílocíclos, oferece valío-'Transcor-re hoje, o anivcrsário l

do ilustre conterrâneo. �

Ih t_1l1ataHcio da exma. sra. d, Julieta sa-I WIÉLE\VSKI A sessão de ontem foi presidida ata um voto 'de 'profundo pesar [do so premio a quem e reme er a
P d t d Itaí I' d'

I história, a notícia ou o fato.bino Vieira, digna consorte do nos- r�c� en e a, aiopo .IS: 011 e ,� pelo sr. Saulo Ramos, 2° Vice Pre- falecimento do eminente catariuen- ,

.

1
.

b.so prezado conterraneo sr: Mar�uel I prestJgl�SO Prefeito �U.?ICIP'lI, .� ..na sidente, estando )presentes 31 srs. se Dr. Candido de Oliveira R.',IlWS, nais orígína e cunoso, o serva-
,

I t d t t t ' do nesta rezíão. O programa'.Galdino Vieira, do alto comércio 10-'
en re

nos,.
o nosso

,

JS 111 o. con ,ei:- deputados .

.

que, em eleyados cargos, prestou "Copacabana' Bluce" e "0 'Es-�cal...
, :aneo sr, P3.U�O El'1cO

.

W elewski, Após a aprovação da ata, foi li- relevantes serviços à Nação e à San·
tado" darão o resultado dêsseMuitas, com certeza, serão u<: ho- ; mf1u�lllte pohtic� ?�SS�dlsta naque-' da a matéria do expediente, ressaí- ta Catarina. concurso mensal.,�enagens que, P?10 tl'ansc�lrso, de I' Je prospero Município. tando-se a mensagem do sr. Govcr- Solicitamos, ainda o levantam ,L,
•

Escrevam para a Rádio Gua-'ta�_ grato aconte�lll1ento, lhe. tríbu- I �' "
nador do Estado .a�ompaphada da to dos trabalhos, como homenagem nabara _ Avenida Treze de.tarão suas seleeâonadas amizades, SR. ABELARDO BARSCn
proposta orçamentária para o Exer- especial da Legislativo Catarinen- Maio n. 23 _ 250 andar _ Rio2S quais nos assoeiamos, respeito- Está em Florianópolis, o SI' Abe- cicio de 1950, sendo estimada a se ao ilustre coestaduano, que' exer- "de J�neiro, contando o que sapt Jardo Barsch, ilustre. conterr-iueo '

-esamen e . Receíta em Cr$ 213.095.583.50, du- ceu as altas funç?e,s de Interveutor 'bem, de trágico, de engraçadoque goza de valioso prestigio poli- zentos e treze milhões,. noventa e Federal e Secretário da Fazenda, IOU fora do comum, e canãída-,SR. ANTÓNIO BOTELHO D'S tico no tMunicipio de Itaiopolís, on- cinco mi '" quinhentos e oitenta e no Estado, tendo sido, também elci- tem-se a um valioso prêmio queABREU, de é Vice-Presidente da Assccíacão três cruzeiros e cinquenta centa- to Senador da Republica. aquela emissora remeterá a
'Ocorre, nesta data, o aniversá- Rural,

vos, e a despesa em identica quan- Pedimos, finalmente, que .dcitas quem fôr contemplado.�io natalicio do nosso prezado co- • tia. homenagens se dê conhecimento
á

• "Copacabana Clube" _ de
-estaduano sr, Antônio Botelho de SR. ALEXANDRE FER..1U.l1[ Necroláqio do D1's Cândido Excelêntissima Família do extioto. Segundaà sexta-feira, das 14,(.�')\breu, hàbíl linotipista da Irnpren- I, Encontra-se nesta capital o sr. Ramos Sala das Sessões, em 31 de Agos- .às 15,30 horas; e aos sábados.
.sa Oficial do, Estado. I A.lex�l�dre Fer��ri, �ompete�,:('. fllU- O uníco orador ínscrnto o Si'. Ri- to de 1949. a) Riba·g Ramos. a) das 13,30 às 15 horas.

'

As manifestações de aprêço qne .

ciouario da Dlle�ona �e Esf adas bas Ramos, do P. S. D., deli ciên- Pinto Arruda (a) Saulo Ramos. Diretor do programa: Carl08�jhe serão prestadas, os de "O Es-' de Rodagem em Chapecó. cia do falecimento,' em Cannes, na A seguir, aprovada a proposição PaUlito
-tado " se associam, augurando .. lhe França, onde residia /a'tllãlmente, Ribas Ramos, foi [I, sessão levantada, c••••..••..••....•........•
<:feliódades'. SR. JOS'f: .PASQUALINJ do dr] Candido Ramos. Fazendo o

,.... Vindo de Corupá, onde é concei- necrologia do ilustre catarincuse,
. SRT�, LU?I ,COS!�� , I tuado Presidente do Diretório Mu- disse s. excia. que perde hoje San-Aniversaria, IlOJ�, a distinta se: I nicipal do PSD, acha-se nesta, eu- ta Catarina um dos seus mais ílusrnhormha Luci Costa, dedfcada fun- I pitaI, o nosso prezado conterraneo tres filhos. Reportou-se à viria tj�.. cionár.ia da Emprêsa. Telefônica sr. José Pasqualínl,, estudante, de médico e_de politico,"Catarrnense que, ponsso será al- _'_, ------------,-,

N- ie a d
. do extinto, recordando dos servi-vo oi de homenagens, ás quais nos ao espere qune af °dença VI

ços que, como facultativo, prestou
_ solídarízamost site a sua casa. e eu a a su -

saude e a -dos seus filhos, to na Grande Guerra de 1914, o que

mando MALTEG. Frio ou gela lhe valeú condecoração do' Gover
do, é uma delicia. É o maio no Francês.
fornecedor de vitaminas" e, po Após outras considerações; erro

isso, O melhor fortiflcantt. A .ressallando a vida e a ob1·a. do

venda em todas as farmácias e conterraneo relembrou ainda li [t-

armazens. (uação de Candido Ramos como �e-
ao garoto

cretario. da Fazenda c Interventor

a ,distancia, ,conseguiram afasta!' :--cu
--_ .._--.,---------'---,---------------

.• espirito ela terra que muito ama.

41d 6 d dá··· b· à t'Como nos anüs anteriores, d11]ui' a arri o ar IOICIO 0]8 sua "m-
receberá, certamente, as 1111li$ t'X'

d T t 41 d C Ihpressivas demonstrações de a,!),:,pçe pora a DO ea ro' varo e arva o DiTigiu�se oficialmente ao Banco de Exportação' e Irr;-po:tação
e de estima e de admiração ([ue llj() «Gostar e Fechar os Olhos», a peça. de est1'éia

I pleiteando 25 milhões de dólares para compraT maqumas
testemunharão os que vivem da AI-da Garrido, finalmente, ho,ie. grande afluência ao casarl\o da Washington, 31 (U.P.) - A lIa Russia e seus satélites.
saudade cty venerando 'nataliciant€, 110 Teatro Alvaro eLe Carvalhe, ás Praçl1- Pereira e Oliveira, onc!e, sem Iugoslávia dirigiu-se oficialmeninclusive os que neste jorn'll t::a, 2(},30 horas, dará inicio á su'.! tem- duvida, darão gos,tosas gargaH,adrr te ao Banco de E�portação e
balham. porada de ,7 récitas1 apresentando os aprec'iador'fS do diverlidc '!êljk- Imnortacão em busca de um
FAZEM ANOS, HOJE: á culta gente flor1anopolitana a hi- ro teatral

, empresÚÍno americano, revela'
- a sra. d. Zlllma Cervi Teixei- lariante comédia em trê" atos /

ram esta noit'e autoridades ·go-I I Convidando-,nos aos espetác:ülGs'ra, espôsa do sr. Noel Teixe;ra, de, "Gostar e Fechar Os Olhos" que, vernamentais.-,

'I
da Cia., visitou-nos, ontem. o seudicndo fllncionário -do Servi,;,o l'�<l'

s.egundo
o tes,temunho da critica É esta a primeira vez que Ti-, distinto secretário que, conosco.clOnal da Malária.. d'as diferentes capitais onde tem �i� to' apela diretamente para os

t El' C 1 f'll d demorou-se em animada palestra.- a sr a, - 1 nn la, 1 la o sr. ,do encenada, constitue um dos pOl1- Estarlos Unidos por um auxilio.

TI '

I Agradecemos ao convite C,lm qlle "'\lisses Cunha,. funcionário '10 tc- tos dO. selecionado repertório da financeiro desde qUe rompeunos obsequiou, e formulamos aosomo do Estado. mais engraçada atriz do Bt'asi]' com Moscou 'há quinze meses,festeja-do conjunto amplo 1'UCCSSO- (l jovem Rudi-Carlos, filho do Companhia de renome na cena Sabe·se que o secretário do Es-
em nossa cidade.sr, Norbe,rto Silva. nacional, pos,suindo um conjunto tado, Dean Acheson, apoiou vi�

- a srta. Maria Gomes, filha do de artistas já impostos á adr:1i�[l\';'jo Ingressos, pela manhã e á brde, gorosamente o pedido ,iugosla-
sr. \Villy Gomes, e aos aplausos das mais exigc�lt('S no. Cine Ritz, desde ,ás !) hora�; � {l VO, como meio de ajudar Tito .a
- o ',1', A,dcrhal Machado. platéias, é de se prev'cr, entre nós, noite, na bilheteria do teatro. combateI' a pressão imposta pe'

Vida

ALFREDÓ CARl..OS SCHMIDT
Completa, hoje, �ais um 3,'ll) de

: feliz existência o interessante ga
: roto Alfredo Çarlos S�hmi,dt, filho
, do sr, Adoacvr Sehmidt.

As nossas

.

felícH ações
• ,aniversariante·

SH. UBALDO ABHÀHAl'.t
Deflue, nesta data, o aniversó,rio

'natalicio do nosso estimado C('Il

"terraneo .st-, UbaIdo Abraham. e(m

"eentuado cümereiário e cO-9ro):'f!e
-tário da acreditada Alfaiataria A
'hraham e valoroso correligion[,rll.',1

Espirito jovia:I ,e de incomnm d,:.s
Unção, o aniversariante v� muito
benquisto nos nossos meios soriaÍs
c comerciais, motivo porque, nest�
,data, expressiYas l1l'anifestaçõe<; de
.estima e 2prêço lh� tributar";o os

numerosos amigos, A' essas J10,�){;.'
'Jlagens o "O E�vado", prazcÍr0"a·
mente se associai

CAL. VIEIRA' DA ROSA.
Regi�ta a data ele hoje o �n::'1cr

,sário natàllc':ü do nosso illls'ruck
,conterraneo, General José Viei;'i1

, da Rosa, acatado histori 'lf!or da
gente e das, cousas catarinell<;�;;,

Apesar de 11á anos residir fl.usen

te do seu Estado, o distinto co\'st::i-
,duano continua, lá fora, daIl(fo no

ticias constantes do que se fH:': em

seu céspede natal, o que evidenda,
sem duvida, ([ue nem o tempo nem

QUl!.rtOO algo._ tal_ •__
Iheiro da ilustraoílo -..ci_�
lhe. em 1UIl.vai geatQ. IUD CI6J:IGe ele
excelente "pentivo JtlfO'1'. �.,..
.., V. Si&.. de _taro ao .........

,

001' a gentíleu:E�TEETM-'
Br:,.., O I1EU APERITIVO

"'- pnEDIJ.ET(J!
'

Amanhã, a posse da DOVI' dtretoria' do
CAD1ro Acadêmico /XI de Fevereiro

Do sr. Presidente do Ge�troramanhã> às 17 horas, no S�lã?
Academico XI de Feverelro, Nobre da Faculdade de Díreí
recebemos atencioso convite to de Santa Catarina'.
para a solenidade'de posse

-

da
Diretoria Que regerá os �e�tinos
do Centro, no psriodo compre
endido entre setembro dé 1949
e setembro de 1950.
A cerimonia se realizará

Agradécemos à deferencia
do convite e tormuíamos os

melhones votos d/e felicidades
à diretoria que se emp(1m;�rá
amanhã.

t VI'f Pf){JOUTO lIA ,rnoTSÁ,IIfO, (,0If.1!UiíVROI

.,

'�_�IT......í ....

•

'.

,�

Federal no Estado. Referiu-se, ain
da, á sllla eleição para Sel1?,tória
da Republica, cargo que )'(·nunci,ou.
Finalizando, requereu a c0ns,glla
ção, em ata, de voto de pezar pelo
falecimento do ilustre C'oestadm,llo,
pedindo ainda, a suspensão ,i()s tra-'

balhos, homenagem à sua' IllcmórÍCl
dos legisladores oaj:arinenses

E�n votação a proposição (i�' sr.
, R.ibas Ramos, falaram ainda. (JS 81'S"

J. J. Cabral e Saulo rRamos, l.j�el'es
------------------�---·---...

h�----. �:i�;�·,I:�:, d;o:;':�:: :":";:� I Grandiosas Barraqnin· as
em sentida oração, destacou com S" C.. Tenentes do Dt-a'bofatos da· vida de Candido H.amos,
citando �alavras ,(lUe ouvira caque- C�L\.MPK�O DO CARNAVAL
la catarinense, no Rio, antes de sua LARGO FAGUNDES
partida para a França, onde mor· DIAS 3 _ 4 _ ,5 - 6 - 7 DE SETEMBRO
te o encontrou, O sr. Pinto de A!TU- • N O I T E.s N ü A R R A I A L.
d�, do P. S. D., t�bém referk-se, Leilões, rifaS, rol.etas o outras tantas surpresas que abrilhantarão- estas
em rápidas palavras, ao ilustre 00- tão sensacionais noHadas d'a: fOf)a.
estaduano, afirmando ter Lajes IIf;l'- OTIMO SERViÇO DE BAR, SERVIDO POR GENTIS 'SENHORINHAS.
dido, êste ano, dois ilustres YtJ:'di- FINA, ORNAMENTAÇ.:\.O
cos - Cezar Sa�tari e Candido na,; Terá como complemento lima das bandas musicais de nossa cidade.
mos. GONVIDAMOS O POVO EM GERAL PARA ESTAS GRANDES NOITA-

O requerimento aproval1o ;pelo DAS DE ALEGRIA
plenàrio está redigido nos segHlntes
têrinos: "Senhor Presidente, Pede' aReqnere"110S' seja consignado em lugoslavia um, tmprestimo

Americano

Segundo os informantes o

govêrno iugoslavo deseja cerca

de vinte e cinco milhões de dó
lares para comprar máquinas
e equipamentos americanos pa'
ra suas minas de cobre, zinco
e chumbo. De acôrdo com a pro
pósta, o empréstimo seria pago
por meio de r�messas de metais
estI'atégicos da Iugoslávia pa'
ra OS Estados Unidos. Chumbo,
zinco e cobre são alguns doS
materiais que Os Estados Uni
dos estão acumulando para uso

em qualquer emergência,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EXPRESSO BRUSQUENSE
O E

VECCHI & CIA_. LTA.
Unha Blumenau à Fro ianópclis e Vice Versa

VL� Bru ....que

/

HOHARIO"i
.

Partidas de Blum6nau: Segundas· ás '1- SàlMdos
.

às 1ft horas

Partidas de Florianópolis: Segundas às 'l-Sextas às i'l horas.
.

Aos: Sábados, ás 'I e 16 horas.

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

AGÊNCIA EM BLUMENAU
Rua 15 de Novembro: -- (Hotel São José) -- Fone 1283

, ;Aceita'lll-se;' encomendas
- ..

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

..

,�C;'
�

�.P�;j �\�
tI. �t: .�
l}\ �.
r :;.��.. �.

�

I
'

)�
, /

. /)I/IISítJÃ'tIfPLIISIJ//ERElfllS
,«1,//(/(;!i'IIltlht1I!6YéWks .

De acordo com os imperativos do
razão, do ciência e do bom senso:

N. o 1: Regras abundantes, pro
longados, repetidos, hemorragias
e suas consequências.
N.o 2: Falt-o de regras, reqros
atrozodos suspensos, demínuidos.
e suas consequências.

VAUMART

A T E N ç Ã 0, G A R O T A D A!
Acaba de chegar o 20 numero da
GAZETA JUVENIL

Posto 'de Venda Café Rio Branco

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

" QUALIDADE
---------------------.....--�.,-

III'C A P I T A L A
Sociedade de sorteí os e seguros contra acidentes pessoais, conce

dendo mais outros beneficios de caráter assistencial.

Representante em Florianópolis:
PEDRO NUNES

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

Inicial de Cr$ 1(,,00 apenas.
I

Participação DOS iaeros

I

Esta bela estrela norte-americana, que
se dedica ao esporte do golfe r, tem

bem é Kolvnc s-Istc porque sobe

que para praticar seu esporte fe

vorito, precisa de saúde e esta

não é completa sem dentes
sadios. Ida Lupino é a es·

trela do filme "Road

House", da 20th

Century Fox.

:;:.. ··W;,

(\ A
• O

.

"',

t::JAA,� .'.

,0
V

Seja Kolynos-ista
Conserve seus dentes divinos
Visite o dentista
Prefira Kolynos I

A fórmtIla de Kolynos é criação
de um dentista, o Dr. N. S. Jen-

, kins. Kolynos utiliza um deri
vado de oleos vegetais, neutro
e de alta ação detergente. A
espuma de Kolynos penetra nos

espaços inter-dentais, agindo
contra as manchas, alcalinizan
do e limpando os dentes. Por
isso, Kolynos

limpa mais -

Gôsto de hortelã
e frescor de orvarltQ!

Kolynos combina três

essencías naturais de

três continentes, e que,
sob fórmula exclusi

va, produzem esse sabor refrescante e

caractertstíco, agradavel ii todos os pa

ladares. Por isso, todo o mundo diz que

Kolynos

rende maiS .r

� Em cada hora,

�-�&. maisde1.359,949
- Kolynos-istas

limpam os dentes com Kolynos I
.

E esta preferencia, que aumenta de
hora em hora, é tão natural' Porque
Kolynos não tem nem uma só gota
de ogua;não.necessita de agua, como
acontece com os dentifricios comuns.

Por isso, o creme dental Kolynos.

McCann

na escova secá.

*USE KOLYNOS. SEJA lAMBEM KOLYNOS-ISTA!

T - f!.:MPRESA SUL BRASILEIR4

ranspories Colenvos I DE ELETRICIDADE S. Ao

IROS I
_;_ EMPRESUL -SRS. PASSAGE

I Serviços de energia elétrica

ITAJAt _ JÕi::r�E e CURITIBA •
em Joinvile, Jaraguá do Suis ,

os novos MICRO-ONIBUS do Rápido Sul-Brasileiro ofe I São Bento do Sul, Mafra, Ti�
.

-

jucas, Rio Negro e Lapa.
.

recem o máximo em

CONFORTO E PONTUALIDADE
'

Material elétrico para insta-

Carros para 14 'passageiros _ Poltronas índívíduaís Pulman lações - Motores - Dínamos
- Bombas - Lustres - Fer-H a R A R ,I OS: .

roo de engomar _ tampadasCarro direto a Curitiba: parto 6 Hs,
_ Ventiladores _ Serviço dâCarro de Fpolis. a Joinvile nos dias-úteis: Partida às 13
instalações por pessoal técníhoras, podendo prosseguir de Joinville a Curitiba no dia se-
co especialisado..guínte ás 6 horas. .

L
.

ító
. .

á 15 dMantemos tn!fego mutuo -a São Paulo e Londrina, ven- oja e Cl'l 01'10 rua e

Novembro, n- 449 Caixa Postaldendo·se passagens." n. 62 - End. tlegr. - "Empre-Aceitam-se despacho de encomendas.
sul" Joínvíle _ Sta. Catarina

Agencia:
'

Rua Deodoro, esquina da Tenente Silveira nO 29 '

- Brasil.

Ouçam diariamente, das 9 àsv1J e das 17 às 22 horas

Não encontra comprador?
Entregue ao Escritório ImoblllArlo (

A.. L. Alves.

Rua Deodoro 35. � J1 .

"

RIDIO IUOA' ZVO 9 CASAS E TERRENOS
Possue V. B. casas ou terrenos pare:

vender?
1530 kilocielos ondas. médias de 196 metros

TUBARÃO S. CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NAVIO-MOT,OR "ESTELA"
';-'maxima rapidez e garantia para transporte de suas mercadoria I

Agentes.em Florianópolis GARLOS HOEPCKE S. A.

Rádios - Geladeira _:_ Máquinas de Escrever - Máquí
�nas d� Costura - Lanternas - Toca Discos - Motocicleta
- Máquinas Industriais - Lixadeiras - Baterias Suecas pan
:Au�omóvel e Industriais � Artigos variados para presentes -

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

Distribuidores para o Estado
M. H. SIMON LTDA.

Rua Jerônimo Coelho, 3 - Caixa Postal, 396
Endereço Telegráfico - SIMON - Fone 1.1&0

Florianópolis - Santa Catarina

VENDE-SE p'or motivo de mudança
!6rande área de terreno jà cultivada

,t(Distante cerca de seis quilometras da capital-Bairro-Barreiros.
Area de 142 metro§_- de frente por 1.850 de fundos, incluindo

6 casas de madeira e umn de material.
TRATAR:

..Florianópolis - nesta redação ou Escfitório I. de A L. Alves
. Barreiros - com o � proprietário Mathias lha.
Blumenao - com o sr, Christiano Knoll, no Hotel Cruzeíro,

BOM NEGOCIO
.ll9ara quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr' 100.000,00 renda
.certa de 10'/. ao -ano com recebimento de juros mensais.

Inlormeçõe« nesta redação

A vista· e .'a -praZill'
Enrolamento

.

de motores, dínãmos e transformadorel.

\
Instalação de luz e força.

Venda de motores, rádios e acessorios, outros aporelhos elé
tricos, artigos elétricos, etc.

Representações diversas, com exclusividade dos ínsuperáveís
receptores "SARÀTOGA", "INDIANA" e "MERCURY".

A EL:eTRO - T:eCNICA
Rua Tte. Silveira. 14 - Caixa Postal 193 - Fone 793.

SEOE SOCIAL.:

PO[�.rO Al�GRE.

f

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N,· 68 • 1.. ANDAR ICA'XA POSTAL 683· TELEFONE 6640 • TELEGRAMAS: .PROTECTORA.

Agencia· Geral para Sta. Catarina I!
Sua Felipe Schmidt. 22 _ Sob. ,i1lCaixa Postal, b9 - Tel. "Pi'otectora" - FLORIANOPOLIS

ILIVRARIA ROSA i
(RUA DEODORO, N. 33) i

ACEITA ENCOMENDAS
5DE SERViÇOS TIP.OGRAFICOS

APRESENTAÇÃO .IMPECAVEL •• ENTREGA
RAPIDA

MóVEIS. LOUÇAS E MOEDAS ANTIGAS

Deseja comprar ou v1mder?
Cartas a José Claudino da Nóbrega.
Siio José - Ponto fina] do ônibus, - DISTRIBUIDOR DO ...

, Católog.o de Moedas Antigas do Brasil
Pelo correio Cr$'" 25-,00

I.

clarando, no mesmo tempo que o A ultima creação em re/ri
metódo que o levara 'a obte-los ()- Aerante é o Guaraná KN01
bedecêra ,'1. minuciosa preocupação EM GARRAFAS GRANDES
de cotejar aspectos vários, exami- Preferindo-o está
nados sob 'critério padrão em to- ecorn oenhervdt» 8 moda.
dos os municípios triticultoros q�lC -------------------------..,...----

pessoalmente visitara. Tais resul- arvores frull·ferastados haviamsido os seguintes : Rio
.

Grande do Sul (78 municípios 1"'0·

dutores, dos quais 42, os mr-ís im

portantes, haviam sidos invc-Iiga
dos inloco) : área plantada
537.450 heclares ; produção bruta:
6.588,710 sacas de 60 quilos ou

395.000 toneladas, arredondameuto ;

média de produçâo : 12,25 sacos por

hectares; produção comercial' 1;;8.00
toneladas, .Sanl.a ·Catarina (22 mu

nicipios produtores, dos quais 14, os
mais importantes, haviam sir!.i in

vestigados in loco); Area planta-
,

da': 112.270 hectares; produção bru

ta: 1.718.870 hcos de 60 quilos
(103.000 toneladas, arredondamcn

te): m�dia de 'produção: 15,39 sacos

por hectare; produção cornercial ;
51.500 toneladas. (Uns pelos antros'

municípios, a média de produção
normal, nos anos 'de produção boa

e nos Estados do Snl, cI� 21/25 sa·
cos, segundQ informações. na oca

sião, prestadas pelo sr. l\ÚlcicI de

rSá). Dessarte, iguais que houves

sem s�do as. �on.dições da safrn. :le I1948 as VerifICadas na safra ante

rior, teriam provavelmente os d-Jis,
Estados cio Sul podiclo apresentar
resultados de col.heta ,bruta

.

por

montante,.. girando em tôrno c em

conjunto de um contingente de

produção de 700,000 toneladHs,

'Produção triticolo
Vende-se uma, tóda de tijolos,

5ul do pois medindo 6,50m de frente poro11,O�
m de fundos, com as seguintes di-

.Rio, '(1'. A.) - Con vidado pelo Declarou ainda ·0 sr. gerente da visões: 1 área, 1 sala de visita, 1)
presidente da Comissão Técnica du Carteira Agrícola que, cm obed ién- cozinha e 'V. C. Construída em fins
Trigo a cxpôr os resultados (�a 1011- cia aos mesmos métodos usados no do ano de 1942. Localizada no Es
ga: "tournée" que empreender nos Hio Grande do Sul e. em Santa Ca- treilo, à rua Antônio Matos Areas
Estados (lu ;-iul, com o fim não tarina, iria agora apurar a produ- n. 511, bem próximo, portanto, do
só de estudar as condições gerais ção do Paraná, para onde segulrra ponto de ônibus.
da economia .trlticola, mas, t.uul.ém dentro de pouco. Os interessados poderão dirigir-
para apurar, de maneira, tão exata Preços Minimos se à residência cio sr. Aristides Bor-
quanto possível, a real produção de Chamado a manifestar se nos ba, em Bíguaçú, para melhores in-
triticola ali. verificada, o sr. Edgard debates que se travaram 9. remeio' formações,.
Maciel de. Sá, gerente da eurtlira 'lo da fixação dos preços para o A vencia é motivada pelo fato de
cle Crédito Agrícola e Jndusuiul do trigo da safra 1.91t.9/5Q, o gerente da o proprietário estar há anos resi-
Banco do Brasil, declarou que o Carteira de Crédito Agrkoh c dindo em outra cidade do Estado.
ano agr icola de 1948 não fôn bom Industr-ial, sr. Edgard Maciel de A casa em aprêço se encontra de-

para o trigo. O entusiasmo reinan- Sá, tecendo considerações em têr- socupada.
te pela cultura do trigo,' cntretan- no do significado do assunto, 'lin-
to, .nas regiões sul brasi lelrns, 1:1('1'- cli 11 aos aspectos psicológicos e co-

.

cê, sobretudo, da garantia fios j)l'ú- merciais do. problema, terminando Casa Recem
cessas minlmos e das demais pro- por declarar que, em sua opiniâo
vidências que, em conexão, f) go- pessoal, crendo atender as justas consmnde
vêrno adotara para amparar (espe- conveniências da produção'" ao

cialmente p'rr intermédio do Ban- ponto em que se achava a chamada
co do Brasil) tríticultorcs f' rrna- "batalha do trigo", pensava que as

geiros, circunstancias essas que condições da portaria. 1).. 792, do 6xl0 metros, toda de
. material.haviam determinado 11m aumento ministro da Agrfcultura;" deveriam

TRATAR NESTA REDAÇJlOconsideravel da área plantada. A.- ser conservadas :2a1'a a safrs Iutu- •••• ••••• ••.• .... r ••••• ' .•

pós haver discorrido sóbre as par- ra, podendo-se tão somente escla- DR. FRANCISCO CAMARA
ticularidades atinentes ao arnbien- recer

..
melhor o detalhe rcfp1'ente NETO

te que observara nas regiô,'s per -ás neduções 'Permitidas em relação r
. Advogado

êle percorridas, em viagens C;:JllS- aos preços mínimos fixados. Escritório: Rua Felípe Schimrttt
tantes que duraram mais de (lois ,............................... 21 (sobrado) (Alto da casa "O
mêses, o �J'. Maciel de SÚ apresen- PASTA DENTAL Paraíso")
tau os resultados da produção bru- ROBINSON Resídencia: Rua Alvaro de Car-
La de trigo nos Estados do R. Gran- ••......•... •....•••..•....• valho, 36
de do Sul e. de Santa Catarina. de- SENHORITA 1

TrOn<lpOfl:tl9 régulores de cargas

no Casa
"

a venda

DE S o c U PA DA
RUA FELIPE lvEVES

Florianópolis
.... , •• ", ... " ........ ". " " " " " ... " ... " j ••

JIlSCRITóRIO 11IIOBILLUUO A. L.
ALVES

Encarrega·se, mediante comissão.
compra e venda de Imóveis.
Rua Deodoro 35.

Arvores FruUferas enxertadas e plantas ornamentais nU

melhores qualidades oferece o grande. Estabelecimento de
.

Flori e Pomicultura
• H. J. Cipper.
Corupá.
,Mun. de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.
Peçam catalaso gratuitamente•

QUER . VESTlR·SE COM CONFORTI E ElEGAMCIA'
A.../

Mello
PROCURE

alfaiataria
Rua Felippe Scbmidt 48

/

,/

sIo FRANCISCO DO SUL pa,a NOVA YORK
Informaçõe. cornos Agent�. .

Florían6oolil!l - Carlos HoepckeS/A - C[- Teletone 1.212 ( En:!. teleg:'
São Fra�ci,co do Sul-Carlos Hoepcke S/A -CI--: Telelone 6 MOOR�MACK.

- ..
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Defenderá
.excélente

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

título de líder
'. ...

da cidade e

enfrentando o

dD Estado
o Avaí, domingo próximo, o seu

«onze» do Paula Ram.os,· bi-campeão
invicto,

..

vrce-c unpeae

8*po"t._
Direção de P�D.RO PAULO MACHADO

EM, FESTA O FUTEBOL
CITARINENSE

Traoscotre boje o 26- aniversário do'Avaí.
a maior gl'Oria do -BOSSO' «8occer»)

Sumamente grata para o es- lharam os. SeUS dirigentes para
porte de Santa Catarina é a tornar realidade o sonho de um

ereméríde de hoje que assinala punhado d� idealistas que no

.a passagem do vigésimo sexto meinoravel dia 1° de setembro
aniversário' de fundação da de 1923 reuniram-se para run-:

maior expressã-o do futebol bar- dar essa organização prestigio
riga-verde: o Aval Futebol oíu- ea do esporte catarínsnsa que
be, desta Capital. é o Avaí Futebol Clube .. Nasceu

:figurando entre
,
·os maís an- forte o Avaí e valentemente

tigos clubes de futebol de nos- seguiu sua trajetória brilhante,
IS(} Estado, ô notável gremío alvi- visando Sempre o progresso
celeste tem sabido marchar firme crescente do nosso "associa
atr-avés os anos, tornando-se' que- tíon ".

.

:rido pesas multidões e respeitado Cooperou- mais qua qualquer
pelos séus oo-írmãos outro clube na

.

formação dos

Quantas vezes o grêmio ....da selecionados barriga-verdes en

Praça Quinze foi á liça para pe- visando aos Campeonatos Brasí

Ieíar e quantas vezes viu sorrir leiros de Futebol o maior núme
o triunfo? Foram tantas e tan- 1'0 possívet de denodados ele
tas as vítõras obtidas pelo Avaí monto, pertencentes ás suas

que o seu nome há muito trans- tíleíras.
pôs as fronteiras do nosso Estado.

tado.
E Os títulos que obteVe em

concorridos certames citadinos

e esta:duais?
O Avaí sagrou-se campeão do

'Estado nos anos de 1924, 1926,

1927, 1928, 1930, 1942, 1943, 1944

'€ 1945, portanto nove vezes, o

-que representa o maior núme

ro de certames �áximos já con

quistados por um 'Clube catari
nense_

A maior gloria Çlo Avaí foi a

conquista do tétra campeonato'
do Estado em 1945, facanha ja
mais consegUida por outro clu

be barriga-verde. No atual cer
tame da: cidade- ocupa invicto
a liderança_
Nestes vinte e seis anos de

. lutas em prol do desenvolvimen
to físico da raça, muito traba-

III" �

l
,

Dentre Os seus grandes bene
méritos destacamos os S1'S. gover
nador Aderbal Ramos .da Silva,
o maior incentivador do espor
te no Estado; Celso Ramt>s e

Walter Lange.
A frente dos destinos do Avai

encontra-Se o dr, João Batista:
Bonassis, auXiliado por uma

pleiade d-e eSforçadoS esportis
tas, alguns dos quais integra
ram no passado o esquadrão
"azurra ".

"O Estado Esportivb" se as

socia prazeirosamente ás mui
tas manifestações de simpatia
e apreço que receberão direto
tes, associados e jogadores· do
AvaÍ, nesta data tão grata pa
ra o esporte catarinense, dese
jando-lhes muitas prosperida
des..

A nova diretoria do- Avaí
Em Assembléia Ordinárü},

realizada na semana que se

:passou, foi eleito o novo Conse
lho Deliberativo do Avai Fute...

boI Clube, cumprindo, assim,
,diSPOsições que regem OS Esta
tutos_ O referido Conselho fi
cou assim constituído:

Presidente,
.

dr. Adalberto To
lenLino de Oa'l'vaHl!O; 1°_ Vice.

Presidente, Ivo Noronha; mem

'bros do Conselho: dr- Mario
Wendhausen, Arê Manebach,
Eduarda Nicolich, Carlos Gal-
1uff, Henrique Deucher, JOsé de
Andrade Luz,' Thomaz Camili,
Esperidião Amin, João Inácio
de Souza, Julio Cesarino da
Rosa, Fred�rico Veras, Licério
Camargo, Amaro do Patrocínio
'Coelho, Roberto Muller, Wal
mor J_,uz, P'ecl,ro Nune.s, Dinal'
te Borba e Oswaldo Simas; su
plentes: Inácio Brasinha, Pas
coal Simone Neto, Guerino Car-
minati e Zenon Bonassis:

'

A posse do Conselho Delibe
-rativo ora eleito, efetuou-se no

dia 27, sendo nesSe mesmo dia
eleitos os membros da nova di:
retoria do Clube, para o ano
social 1949 - 1950 que são os

.
'

segumtes senhores: ,Presidente

de Honra - Celso Ramos; Pre
sidente - Haroldo Pessi; 10
Vice-Presidnte :- Julio Cesa
fino dfl }{osa; 2° Vice-Presiden
te - Frederico v'eras; Comis
são de sindicâncias - JoeI Vi�
eira de Souza; Otavio Marques
Guimarães e- Artur Polli; Co
missão de Finanças: Procopio
Datio Ouriques, Tomaz Camili
e José Andrade da Luz_
A posse da nova dü'etoría

dar-se-à, hOje, às 20 horas, no

salãó da Biblioteca do Clube 12
de Agosto,- data em que o AVai
Futebol Clube comemora a

passagem do seu 26° aniversá
rio_ Agradecem€ls o convite que
recebemos para assistir essa
solenidade.

Competição esportiva· entre escolares

TREINA O AVAl

O campo da rua Bocaiuva na

tarde de hoje será ocupado pe
lo Avaí que realizará o seu

"apronto" para enfrentar do
mingo próximo o "onze" do
Paula Ramos. Por nosso inter
médio a diretoria - do gremlO
Haz1,lrra" cpnvida todos os j 0-
gadores aspirantes e titulares
a compal:ecerem. no local aci
ma mencionado_'

5) Terminada a demonstração, serão

iniciados, simuttãueamente, os jogos de

volei, basquete e os pequenos jOgoS, COIt-'

forme programados.
6) Voleibol feminino - Instituto de.

Educação "Dias Velho" x Colégio "Sa-,
grado Coração de Jesus". A partida será

realizada elTI""melhor de três sets", de

oito pontos. À equipe vencedora' .aerâ,
do orerecído+um jôgo de medalhas pelo-

,
exmo. sr. Comandante do 5° Distrito Na

vaL

Promovida pela Inspetoria de Educa

ção Física do �stado. realtzar-se-á no

próximo domingo, dia 4, Interessante

competição esportiva entre os escolares
dos .nossos estabelecimentos de, ensino,
tendo por local o estádio da Po'lícta Mi

litar, em comemoração da Semana da
Pátria .

O programa está assim elaborada:
PROGRAMA

Início - 9 horas

1 _ Hasteamento da Bandeira e Hino

elupla (dois alunos) por estabelecimento;
-f ) Corrida com carga _ para alunos

sem limite de idade _ uma equipe de 7

alunos por estabelecimento;
g) Mtssball (avance um círculo)

para alunas até 12 anos de idade _ uma

equipe de 8 'llunas por estabelecimento.
8 _ Entrega de prêmios aos vence

dores.
9 - Encerramento - Arreamento

Pavilhão Nacional.

Nacional. Instr-uções para. a competição. esportiva 7) Torneio de basquetebol:
2 - Desfile. prevista para o dia 4 de setembro, DO 10 jôgo - Escola Indu�rial x Colégio
3 - Demonstraçâo de educação física: Estâdío da Polícia Milltar Catarinense.

a) Ginástica oalístêntca e de balanceio 1) Todos os alunos participantes, bem 20 Jeso - Instituto de Educação "DiaS'

com bastões � Colégio .Sagrado Coração como os seus professores de educação fí- Velho x vencedor do 1° jõgo,

de. Jesus; síca, devidamente uniformizados, deve- A duração de cada jôgo de basquete-

b) Brinquedos cantados _ Asilo de ráo estar no Estádio às 8,30 horas; às 9 será de 20 mmutos, À equipe vencedora:

órraos. horas, deverão estar formados, em colu- caberá um jógo de medalhas, oferecido

4 _ VOleibol feminino - 'Instituto de nas por 3, por altura, os mais altos à pelo exrno. sr. Comandante do 14° B. C.

Educação "Días Velho" x Colégio "Sagra, frente (atrãs do galpão de tênis), e proa- 8) Torneio de voleibol masculino:

do Coração de Jesus" - Dedicado ao tos para o desfile .perante-as .autorudades. 1° jôgo - C. N. R. Haroldo Callado
exmo. sr. Comandante do 50 Dístríto Na- 2) A ordem das equipes dos diversos x Instituto de Educação "Dias Velho".

vaI. estabetectmentos, "durante o desfile, será 2° jôgo - Es�ola Industrial. x Colégio-
5 - Torneio de basquetebol _ Iústi- a seguinte: Grupo de Escoteiros - Abri- Catartneuse.

tuto ,de Educação "Dias Velho", Escola- go de Menores _ Grupo Escolar "Lauro 3° jôgo _ Vencedor do 10'x vencedor-

IndustJrial e Colégio Catarrnense De- Müller" _ Grupo Escolar Arquídtocesa-: do 2° jôgo.
dicado ao exmo. sr, Comandante do 140 no "S�o José" _ Grupo Escolar. "Sl1vei-l" As partidas �e vOle,� serão. reallzadas em
B. C. ra de Sousa" _ Grupo Escolar "Dias Ve- melhor de três sets de oito pontos. À.

{l - Torneio de voleibol mascutíno - lho" - Colégio "Sagrado Coração de Je- equipe vencedora serã oferecido um lô
Instituto de Educação "Dias Velho", Es- sus" (equipe de volei e pequenos jogos) go de medalhas pelo exmo. sr. Coman

cola Industrial, Colégio Catarinense e _ Instituto d� Educação "Dias Velho"- dante da Policia Militar do Estado.

Curso Normal Regional "Haroldo Calla- Escola IndustrIal _ Colégio Catarfriense 9) Cada equipe, tanto de voleibol, co

do" - Dedicado ao exmo. sr, Comandan- _ Curso Normal Regíorral "Haroldo Cal- mo de basquetebol, poderá apresentan
te da Po lícia 'Mllitai' do Estado,' lado" - Asilo de órfãs _ Colégio "Sa- dois reservas, no máximo.

7 - Pequenos Jogos - Estabelecímen- grado Coração de Jesus" (turma de' de- 10) Pequenos jogos:
tos de Ensino Prtmár-ío - Dedicado ao monstração). a) Prova de agilidade - para alunas'

exmo, sr. Comandante do Destacamento 3) As equipes. marcharão ao som da até 10 anos de idade. Cada um dos se

de Base Aérea de F'lorianópolls e ao De- Banda da polícia Militar, indo formar no guíntes estabelecimentos far-se-ã repre

partamento de Educação. centro do Estádio (entrada à altura do sentar por 1 aluna: Grupo Escolar "Lau-

a) Prova de agilidade - para alunas círculo para arremêsso do pêso), onde fa- ro Müller", Grupo Escolar Arqutdíocesa
até lO anos de idade _ uma aluna por rão esquerda volver e tomarão posição no "São José", Grupo Escolar "Silveira

estabelecimento;
,

(mão direita ao peito) para o Hino Na. de Sousa", Grupo Escolar '''Dias Velha",

b) Alvorada - para alunos até 10 cional (tocado pela Banda). Grupo Escolar "Sagrado Coração de J'é-
anos de idade _ um aluno por estabele- 4) Após o Hasteamento da Bandeira, sus". Será considerada vencedora a alu-

cimento; as equipes seguirão, na ordem de desfi- na que chegar em 1° lugar. após vencer"

c) Corrida do saco _ para alunos até .1e, para os locais indicados na pista, 011- os seguintes obstâculos; !
12 anos de Idada - um aluno por esta- de deverão aguardar a, chamada para as 1 a . mesa - enfiar a linha na agulha.
belectmento: diversas provas. 2a mesa :_ dobrar a fôlha de 'papel e-

d) Corrida -do 0';'0 - para alunas até As tm;mas para a demonstração de edu- colocá-la no envelope. /

8 anos de idade - uma, aluna por esta- cação física (Colégio e Asilo) jã ficarão 33 mesa - comer a banana.

belecimento:" no campo e ínicíá·la-ão tão logo a últi- 4& mesa - soprar o 'balão até estourar_

e) Cori'ida do carrinho de mão _ pa- ma equipe tenha chegado ao seu lugal' b) Alvorada - para alunos até 10 ano�

ra alunos até lO <1nos de idade _. uma na ·pista. de idade, entre os �egulntes Grupos Es
colares (um aluno por Gn�po): "Lauro

Müller", Arquidiocesano "São José", "Sil
veil'a' de Sousa" 'e Mooêlu' "Dias Velho"_
Será declarado vencedor o aluno que
vestir em menos tempo as seguintes pe

ças de �miforme escolar: 'meias, sapatos,
calça. blusa e cinto. e mais corretamellte.

vestido se apresentar aos juizes;
c) Corrida de saco - para alunos atê,

12 ano� ele idade, concorrendo cada um

dos seguintes estabelecimentos com une

aluno: "Lauro Müller", Arquidiocesano
"Sáo José", "Si!\'ei'l'a de Sousa", "Dias
Velho". Abrigo de Menores \e Grupo de-

d) Corrida do ovo _ para alunas até
8 imos de idade, um,! aluna' por estabe
lecimento: "Lauro. Müller", Arquidioce
sano "São José", "Silveira de Sousa'·,..
"Dias Velho", "Sagrado Coração de J�
SUs";

. O ·Avai t-Ol�flOD, -A11�ti�o
6· X 1 na tarde de ante ontem ·no Estreito

Transferida do último sába- Danda; Jair, Boos e Quido, Bo
do, realizou-se ante-ontem, no Ião, Nizeta, Augusto, Tião e

Estádio "Tte. Cel...Nilo Cha- Bente\'l.
.

ves", do 14° B. Co, a' sensacio- Atlético - Hélio, Pedro e

nal peleja entre o Avaí e o _Clu- Djalma; Arí Gil (Morais), Mi
be Atlético Catarinense, em co� rinho e RemoI'; Alencar (Val
memoração 11 <'Semana de Ca- mor), Fajardo (Hercilio), Ca

xias", promovida pelO comando lixto, Palica (Oswaldo) e De-

daquela unidade do Exército lamar .

Na-cional_ Foi árbitro da partida o sr-

Realizando uma bonita exi- capitão Duarte Pedra Pires,
bição, o "onze" avaiano, que Preliminarmente defronta
dia 20 ultimo saíra da llf;.a ve11- ram-se os quadros do 50 Distri
cedor por 2 a 1, tornou a ven, to Naval e da Polícia Militar,
cer o seu leal aut:agonista pe- vencendo o primeiro por 3 x 2_
10 dilatado escore de 6 x 1, ten
tos de Nizeta(2), Tião� Quido,
Bolão e Bentevi.

Escoteiros;

e) Corrida do carrinho de mão _ dOii;<
alunos por _estabelecimento, até 10"anos
de idade: "Lauro Müller", ArQ'tidio..�ea

no "São José", "Silveira de Sousa" Mo
dêlo "Dias Velho", Abrigo de Meno;es; e:

Grupo de Escoteiros. A saída será dada,
já estando cada dupla em posição de par�

Promovidos pela . entidade tida;

maíma do �eSfJorto universitá- f) Corrida com carga _ para alunos

rio, serão iniciados hoje OS. jo-
sem limite de idade, equipe: 7 alunos por-
grupo: "Lauro Müller", Arquidiocesana

goS desportivos universitários, "São José", "Silveira de Sousa", ModêIo

tendo por l,ocal a cidade de "Dias Velho", Abrigo de Menores é Gru
São Salvador; na Bahia. po de Escoteiros. A maneira de trans-

A Federação Atlética Catari- porte. será a critério ele cada turma.

Edital g) Missball (avance- um. círculo) -

De conformidade com o art. nense de Estudantes acha-se por alunas até 12 anos de idade, equi-

18, dos Estatutós, convido aos, �resente, esp�rando fazer ?oa pe: 8 alunas por estabelecimento: "Lau

sócios deste Clube para assisti- flgura. n�s dIversas -modalIda- 1'0 Müller", Arquidiocesano "São José",

i e�p( [t aR I está Íns-
"Silveira ele Sousa", Modêlo "Dias Ve-

rem, hofe, às 20 horas no Isa- (c.s - )' IV',: el1 que lho" e Colégio "Coração de Jesus".

Ião da Biblioteca do Clube 12
cl'lta_ A primeira aluna de cada equipe será.

dE' 'Agosto, a posse da nova' di- EM MONTEVIDÉU A ELIM-INA-
assinalada por um braçal. Será declara-·
da vencedora a equipe cuja jogadora ini-

retoTia, eleita para o ano so- TóRIA PARA A COPA DO I cial r.eceber, em primeiro lUg�r, a bola

cial 1949 - 1950, em reunião MUNDO no en'culo ele partida. Cada jogadora

do Conselho Deliberativo reali- RIO 31 (Argus) _ A ll'mina-I correrá pela. frente de sua equipe di&-
, e posta em Ifilelra.

zada a 24 do mês corrente, t.ória para a classificação para o 11) Todo alul10 participante dos pe-.

OI'dem do dia: 10 - Leitura próximo Torneio Mundial de Fu- quenos jogOS não poderá competir em

dó relatório apresen,�ado pelo I tebol que será realizado aqui mais de uma prova.

Presidente; 2 - Prestação de será 'efetuado em Montevidéu' ,_

12) A c:da vence�o� de um _pequeno-
t d d" t

- -. .

'
.logo cabera um premlo ofereCIdo pela

con as a lle ona que terml- partiCIpandO da mesma o Equa- .

Departamento de Educação,
na o �anda�o; 3 - Posse da dor, o Paraguai, o Perú e o uru-l 13) Às equipes vencedoras das pro

nova dlretona; 4 - Comemo- guai. Jogarão duas parti'das eh- vas coletivas "corrida com carga" e

ração aa passagem do 260 ani- Lre si em 'urna rodada, paI' pon- ":qliS�ball", �erá oferecido um troféu pe-

\'crs'írio cio CIlll r' t I "f' d d"
-

lo exmo. sr. Comandante do Destacamen-
,c J • OS, C aSSI lcan O-se os OIS pn- to de Base Aérea de Florianópolis,
Florianópolis, 1° de Setembro meiros para a rodada final, em 14) Após a última prova programada

de 194�. junho, no Rio de Janeiro. Esta

I
Lôdas as equiP.es _ formarãO,

novamente

JOAO BATISTA BGNASSlS preliminar será disputada no no. c':lltro do EstacllO para entrega dos'

Presl'dente
- - �

. premJOs, e arreamento da Bandeira Na·,.
prOXImO verao_ clonaL'

•

o tento de llOnra ·do AtlpLico

foi consignado por Palica, 'co
brando uma pena maxima_

Os quadros jog�ram assim

Avaí - Adolfinho Fatéco e

JOGOS DESPORTIVOS
UN[VERSTTARroS

AVAl PUTEBOL CLUBE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.RADIOTERAPIA
RAIOS X

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

Cirurgia geral - Doenças de Senho
ras - Proctologià
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
Diretor da Maternidade e médico do

Dr. Alvaro de Carvalho
Doenças de Crianças

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

m.
Sábados: 14 ás 17 hs,

Dr. Milton Simone
Pereíra

Clinica Cirurgíca
lIo1estias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
Poa Serviços dos Professores Bene
dicto Montenegro e Piragibe No

.gueira, (São Paulo)
. Consultas: Das 14 ás 17 horas

Rua Fernando Machado, 10
.

DR. LINS NEVES

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle' -e tratamento

Npecializad{\ da gravidês, Dístur
ltioa da adolescência e da menopau
.. Pertubações menstruais, .i 'l�,\.

.

mações' e tumores do aparelho geui
tiLl feminino.
Operações- do utero, ovários, trem-
8'4S. apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica do perineo (ru
Juras)
ASSISTENCIA AO PARTO E OrE-

RAÇõES OBSTETRICAS -.

I>oenças glandulares, tiroide, ovi
lI'ioe, hípopíse, etc.)-
Vlaturbios nervosos - Esterilidade
.- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
U61
Bestd. R. 7 de Setembro - Eáif.

ero. e Souza -- Tel: 846.

DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médieo e parteíze
Pc Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da

Maternidade
d

' - .

t I
Doenças os orgaos III ernos, espe-
cialmente do coração e vasb!J

ltoenças da tiroide e demais glan-
.

dulas internas

CIInlea e cirurgia de senhoras

-IPartos
flISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA � METABOÜSMO

BASAL

.ORÁRIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 às 19 ho-
raso

(�ONSULTóRlO:
HU!l Vitor Meireles o. 111

Fone manual 1.702
RESIDENCIA:

"venida Trompowskl fl1
Fone manual 788

Dr. Mário Welldh...
Clb>lea médica de adultos e cria_
Consultório - Rua João PInto, 18

Telef. M. 769,
Consulta da. 4 is 6 bon.

"'Idhcia: Felive Schmldt L II.
Telef. II'

Dr. 8uerreiro· da
Fonseca

Est�doIr;:;:;:"-a co�celtuada: . _"
.

16 horas: diplomada
14 horas i16,30 horas

.112,10 horas
•
• Caixa Postat 55.

·········..·······........··························i -:
'

..........................
DR.

Carros para o interior do
o horário dos carros de que é agente, nesta capital,CIRURGIA GERAL -- ALTA CI·

llURGA - MOLll:STIAS DF;· s.z. firma Fiuza Lima & Irmãos, é
. NllORAS - PARTOS

Formado pela Faculdade de Medi· EXPRESSO BRUSQUENSE
el.na da Universidade de Slo Paulá,
... .oe roi assistente por váriOI .nOl do
Serviço C\TÚrl(ico do Prof, .A1lpio EXPRESSO BRUSQUENSECorrH. Neto
Cirurgia do estômago e 'fia. circula·
res, intestino! delgado e grado, tiroi·

de, rins, próstata, bexiga, utero,
o't'ários e trompas.: Varicocele, hidro

ceie, varizes e herna•.
Consulta.: Das 3 ás l� horas, l' rua
Felipe Schmidt, 21 (altos da Ca..

Paraiso). Telef. 1.598
R.e.idéncia: R\1a-Esteves Jnnior, r10;

Telef. M. 764

Eis alguns novos· earaeterisücns :

". Asiento amplo\ e m!cio (amo uma poh,on�
• Ventilação 9r�duável�n.o confort�vel <abin�
• Visibilidade fácil fi corro ta de todos os I.�dos
• Oireçõo de novo tipo que torna STUDEBAKER
o caminhiio "',ois fQcil �e dirigir do mundo

• Fácil acesio a todos Ot in,trumentos ti

partes vitais do motor

•
.

Nova armaião do chouis' p�,a res.istência'
máxima..

Especialista
Médico - Efetivo do. Hospital de

Caridade
OUVIDOS - NARIZ e GAR

GANTA
Tratamento e Operações

Residência: Felipe Schmidt, 99
Telefone: 1.5(j()

Consultas: Peja manhã 110 Hosnitaí'
Á tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.
Horário: Das 14 ás 17 horas.

DR. NEWTON d'AVl4A

Hesidência: Rua Vidal Ramos n.

65 - Telefone 1.422.

Se não pode escolher boas

estradas, escolha um carni

nhão STUDEBAKER e faça
de sua viagem um passeio!

v ,11.1:"Ij )

. ....

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

FLORIANOPOLIS

I "IA C ,.,.,.,-.t,m.lhO... Idbrlcal:' A Cela •A CAPITAL- Glhaa\'HJ o . oh"'gl!o clo./
vltlta anta. de- efotuC:J!l'em .ua. aomlPrl'lll� MATRIZ em

Clíniea Médiea e Cirúrgica 410

DR. AUJOR LUZ
Médico-Ope.rador-Parteiro

Doenças internas.de ·Adultos e

Crtanças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras ...:. Partos -

Vias Urinárias - Rins _; Coração
- Pulmões.� Estomago - Eigado

Tratamento da Tuberculose.
Raios ]C - Eletrocardiografia !

Praça Pereira e Oliveira (atráz do

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

__ Fone 841. FLORIANóPOLIS

. Dr. Roldão Coueal

Dr. P••lo .0....
Clínico e operador

C_",.ultório·: Rua Vitor Mdretu,..•1.
Telefone: 1.405

C<>lllultas das tO ii 12 e du 14 ,.
I! brl. Residência: Rua Blam_.

22. - Telefone: 1.620

.

Dr. M. S. C..,aIcuti
Clínica e:I<.c1\1sivamente de eriançu

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 732

Guia do' Paraná e , �! .� )

Fabrlcallt. e ·diatrlbuidorea da. afamada. COIl
f..cgõ•• "DISTINTA- • RIVET. POI.U.' um arall
d. 10rtlm.llto d. oaaemiral. �l.cado." brlll'
b01l1 • barato�. algodõ••• m-orin•• aylam.utol
pal'a alfalat•• , que recebe dtr.tamenb da.

Snr.. Com.rolaste.. do lnt.�lcl' no .entJdo d. Ih. faaerem 'Jm..

Flol'ioD6pcUI, ...., FILIAJ� em Blumenau e Laje•.

I
I

l...a8mamm .FiMM@l) ;s

DR. A. SANTAELA
(pormado pela Faculdade Naclo·
nal de Medlcln� da Universidade

do Brasil)
Médico por concurso da Asslst�n·
cía a Psicopatas idO DistrIto

. Federa
!Ex·lnterno dr HospItal Pslqulá·
trtco e Manicômio Judlclárlo

da Oapltal Pederal
h-Interno da Santa Oasa de MI·
sertcõrdta do Rio de, Janeiro
OLíNIOA MmJICA - DOENÇAS

NERVOSAS
oonsultnrto : Edifício t\mêlía

!feto - Bala 3. .)
Residência: Rua Alvaro

valho, 70.
Das 15 às 18 noras

Telefone:
Oonsultórlo - 1.208.
Residência - 1.305.

de Oa1'- .reçoll. •

Cada guia' é vendido aoompanhado de um mapa rodoviário
Paraná e Santa Catarina.

Redaeão : Rua Prudente de Morae•• .n•. 626. - Curitiba.

COMPRaDORES PARA GABAS •
TERREN08

O Escritório ImobHiãrlo A. L. AI......
sempre tem compradores' para casaa e
terrenos.
Rua DeoJoro aa

AUTO COMERCIO LTDA
JOÃO PINTO, 36 - C. P. 4.39

TELEGRAMAS: AUTOCOMÉR'CIO
. FLORIANóPOLIS

o seguinte:
Diariamente - Brusque

.

el excessão de sábado
- 28., 48• e 60• flJiras

Nova-Trento
E. A. VIAÇÃO ANITAPÇ>LIS - lIa. e 68• feiru

Oferece seus serviços .

Cartas a Maria Inês
Ferreira.

A. -DAMASCENO DA SILVA-
ADVOGADO

Se ricca quereis fica ..

D� modo tacil elegal
Fazei hoje uma inscrição
o Credito Mutuo Predia
• ••••••••AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS

Praça 15 de Novembro, 22 - 2" anil.

(Edifício Pérola)

Fones: 1.324 e 1.388
�u" VOLUNTARIOS .• OA. PÁTRIA No" 66 • 1... ftHP_
C:",JII4PO:ir.A\.� ·fE�t;FQl'E§&4Ijr,. TCL.ai.RAM.u.�1aI�

Florian"polis - Santa Catarina

Publica relaeão dos comeecíaatee 6 industriSia com seus eD�""

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DIA 4 DE SETEMBRO LIAVERÁ UMA ESPLENDiDA "FESTINHA DA -BONDADE", NO HOSPITAL "NERÊU -RAMOS", NO "PAVILHÃO JOSEFINA BOITEUX",
AOS DOENTES ALI INTERNADOS E PROMOVIDA PELA SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS TUBERCULOSOS", COMEMORATIVA À PASSAGEM DO 2° ANiVER
SÁRIO DA HUMANITÁRIA ASSOCIAÇÃO. HAVERÁ DOCES, SALGADINHOS, CAFÉ, SERVIDOS fELAS CANDIDATAS À RAINHA DA CIDADE. QUALQUER
OFERTA DE DOCES, SALGADINHOS ETC., SERA MUI:rO BEM ,:RECEBIDA NA SÉDE DA ASSOCIA.ÇÃO, ATÉ DIA 3, À TARDE, À RUA VIDAL RAMOS,. 19.

1" Descobriram i

um tesouro
VALENCIENES, França 31

(U. P.) - Um grupo de operá
rios que trabalhava em escava·

ções descobriu um barril con

tendo mais de 200 quilos de
moedas de ouro e prata, no

valor de 50.000.000 de francos
(150,000 dólares, ou seja, Cerca

de 3 milhões de cruzeiros.
As moedas,' de origem rran

essa e espanhola, foram cu

nhadas em fins do século XVII.

Florl...6polll, ele selembro de '949

Campanha «Sim ou' Não»
Nota do Secretariado

Pela, Juventude Católica de ínrerno o que seria de se la- PRECEITO DO 014Florianópolis foi iniciada a 3a mentar, pOis como dizia O R.

Campanha d'e 1949 intitulada P. Itamar: Que tristeza para PERIGO DOS TOSSIDORES
'<Sim ou Não" ou seja a cam- Os católicos praticantes em se

panha, sob a frequência domi- lembrar que muitos dos que os
nícat a Santa Missa. .rodeíam neste mundo não pos-
Como primeiro passo foi reí- sarn participar do ceu junta

to ,entre os membros da Juven- mente com os qus praticam
tude Católica um inquérito a a religião. Com isto incitou to
fim de que cada um se convença dos os fieis a fazer a campa'
por si mesmo da necessidade nha do "mais um" isto é tra
desta campanha. zer para a missa dominical
Em seguida todas as igrejas mais algusm do seu meio e que

:foram recenseadas, isto é ano- não cumpre este precstto.
tado: Por estes dias e em prosegui-
a) quantas pessoas entram menta à CAMPANHA será an

nas Igrejas antes de começar tregue nas casas um fascículo
a S. Missa "sim ou não".
b) Quantas entram até o Este secretariado pede, que

ofertório
,

este fascículo seja lido e con-
e) Quantas depois do Ofer- servado como lembrança da

tório Juventude Católica de Floria-
e) e�fim quantas saem an- nópolís ao bom povo barriga

tes de terminar a Missa verde que até a presente data
Na, Catedral Metropolitana a sempre tem dado tanto apoio

Juventude contou com a brí- e colaboração a todas as atíví
lhante cooperação do Revmo. dades empreendidas até esta
P. Dr. Itamar Luiz da Costa data pela Ação , Católica Bra
que em todas as 4 práticas das stleíra. CASA MISCELANEA diltrl
l\1i",s:1!S de Domingo falou sobre

I
Quer ser apóstolo? _ então bWdora dOI :Rádio. R.",:'C. A

o seguinte: colabore conosco na campanha Victor. Y6lvula. e ,Di.COt.
a) O primeiro e o grande "Sim ou Não" trazendo a mís- Rue Conselhei:ro' Melr" -"

n:andamento é "�mar a Deus sa dominical mais algusm do I SERVIÇO DE MErrEOROLOGIA
sobre tod�s as COIsaS e ama:nos meio onde

_

vive. Previsão. do tempo, até 14
a Deus s�bre todas as COIsas Ob.servaçao: Quem desejar horas do da 10
se cu:upnmos Os mandamen- adquirir um missal dirija-se Tempo Bom com nebulosí-
tos.

. ()r�, o 10 mandamento da diretamente aos Revmo. P. da dade nevoeiro
'

Igreja e: OUyIR MISSA IN- Casa Paroquial ou qualquer Ventos do Quadrante Norte,
TEIRA NOS DOMINGOS E membro da Juventude Católi- moderados
DIAS OE GUA�.DA - Logo pa- ca de Florianópolis. I Temperaturas extremas de
ra Sermos católícog de verdade I hOje: Maxima 23,3 Miníma
devemos cumprir este preceito. 18 1
Falou tambem da grande _'

_

vantagem em acompanhar a VEN'DE SEMissa pelo missal pois deste mo- � .lo
'

-

do participamos da própria Mis
sa não nos limitando' a sim
ples assistente.
Dizendo que quem não vai

a míssa dominical comete pe
cado mortal e com direito ao

inferno, pediu aos presentes
que cuidassem para que Os que
vivem nas famllías, no seu

trabalho, nas suas' relações,
não se tornassem herdeíeos do

o tuberculoso é fonte o�rma

nente de 1 contágio. Quando tos

Se 'espalha bacilos e Os trans
mite aos que estão próximos.
NÃO SE APROXIME MUITO

.

DOS INDIVíDUOS QUE TOS
SEM E, AO VISITAR TUBER
CULOSO, CONSERVE-SE DIS
CRETAMENTE À DISTAN
CIA. - SNES.

iii

Automovel Chevrolet, 1948,
importado díretaments dos Es'·
tados Unidos Fleet-Master de
Luxe, com apenas 5.000 milhas.
Pintura original preta, <TUa

tro portas, 'equipado, molejo
de fábrica. ,

Tratar com PLINIO MOREI-,
RA no Tribunal Regional El€lÍ
toraI.

1 casa em Coqueiros, proxi
ma á 'Capela e ao Coqueiros
Praia Clube, com instalação
completa, água quente e fria.
'I'ratar' com a Organização

Comercial Catarinense.
'

Cami•••, Gr.v�,t.'1 Pitame.
Meial da.-meUíore.; pelo. me

norea preço••6 na CASAdU1S
CELANEA - RuaO. Mafra J

OLHOS IRRITADOS?

���
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

QUALIFICAÇÃO ELEITORAL
\

SERÃO ATENDlDOS TODOS QUANTOS DESEJAREM
SE QUALIFICAR ELEITOR, NA SEDE DO PARTIDO A

RUA FELIPE SCHMIDT.
HPRÁRIO: DAS 10 AS 12 E DAS 14 AS 17 HORAS,

DIARIAMENTE.

CONTRA CaSPA,
\

QUEDA DOS CA-

BELOS f DEMAIS,

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
TÓNICO CAPILAR

POR ExcntNclA

�L�;;;;;��:��!i:���I-2as. e 5as. para Lages' e Porto Alegre
3as. e 6as. para Joinvile - Curitiba - paranaguá -'Santos e Rio de Janeiro

/

Hospital de Caridade.
Serviço de transfusão de sangue

o Banco de Sangue do Hospital de Oarídade neces

sita doadores. Qualquer pessõa que deseje doar ou ven

derr seu sangue poderá procurar os técnicos em-arre

gados, do Serviço entre SelO horas, Terão os doadores

grafuítamente exame clínico e exames de sangue-

o que ontem escrevemos foi da composição à impressão
sem passar pelo revisor. Daí porque alguns senões evidentes

e a amputação de diversas palavras truncaram o sentido de

duas ou três frases.

Fugimos, hoje, à reprodução por isso que repisaremos o

mesmo assunto: um te'.3g-rama dos srs. Paulo Fontes, Aro!

do Carvalho- e Ramiro Emerencíano à imprensa. ClrtO;;a, res

peito à. situação em Ararangua e no Estado.
.

A circunstância de êssc despacho, que suficita a gravi
bunda providência de uma denúncia à Naçtio, haver sido

sepultado nas Dioersas de órgão udenísta, como o Diário de
,V()I icias, causou, '001' certo, desoladora impressão nos seus

'signatários, que o esperavam redoiranclo manchetes! Mostra
esse fato a periú+ia de crédito do udenismo catai-inense, no

cenário federal.
O telegrama ern tela, todavia, merece analisado. De ini

cio alude _o despacho a urna onda de compressão desencadea
da' por intermédio das autoridades polioiais, com o fim de

intimitlar o eleitorado, à aproximação do pleito nos muni

cípios recem-crõados,
Essas patranhas, estilizadas pelos mais rançosos chavões,

condensam slogan cediço, já gasto e desbastado pr-lo uso da
U. D.:'I. catarinense, no empenho preventivo de 'explicar
derrotas que se aviz.inham !

'

Có',nlra essa menti ra em lermos gel1"f'i,',)�:, a ]'('al�.Ia;le :1-

ponl a urna prova irrcf'rágavel : a ansencia PU!'(-)((! da U. D_

,V., nu pleito proximo, eui aiquns dos nov()s municipios!
No de Turvo, por exemplo, confessa a derr-ota que a aguar
da ao fugir à disputa, nas urnas, do cargo de PreJeito. Em

üapinzal limitou-se a registrar dois candidatos à vereança.
Contra a onda de com.pressôes, 110 Turvo, se onda houvesse,
competia ao P. �. D. reclamar, de vez que o adversário ali

já se confessou derrotado, de ante-data.

A pobresa cle espírito do telegrama, como se v." não 13'e1'
mítíu, .já ele inicio, que os seus signatários deixassem de
meter os pés pelos pés.

No tópico seguinte também a felicidade não amparou os

três musquiieiros da U. D. N. O caso da rádio de Araranguá
contado por eles não confere com a versão espalhada pelo
DiáIjilo da Torde, em sua edição ele 27 do corrente. Para .o

jornal, aquela estação tivera os seus altos falantes depredo
rios e os transmissores e outros aparelhos totoiniente inuii

liziulos., Já a trinca de deputados, no telegrama, alude às de

predações de wn transmissor e alto falante. E os 0'!1l1'OS apa:
reltios? Esqueceram-se os 'signatários de exptícar de como a

_

rádio, totalmente inutilizada, vojtou a funeionar algumas
horas depois!

Em todo o caso já fizeram um abatimento razoável,
quando reduziram a um transmissor e alto-falante, os trans

missares, os altos í'alantes 'O outros aparelhos tolalmcnte inu

tiltiza:dos pelo ... Diário!
Deveriam, aincla, para melhor esclarecimento, exploicar

porque os diretores da rádio, que havia s idn interditada pa
na a perícia, pediram e obtiveram a imediata suspensão da

interdição policial!
A proya maior da ['alta de escrúpulos dos a uLores do

telegrama est.á em atribuirem os fatos à propria policia, in
centivada com a presença de emissá1'ios da direçã.o estadual

do P. S. D. O trio udenisla não ignorava que o aulor destas
linhas fôra à cidade sulina entriwirstat-se com o deleg'ado do

P. S. O. - o dr. Leci,an Slowski, jovem e eOIlceitua!do advo

vago - a r'espeito de um recurso eleitoral. O emissária, re
,conhecidamente, não era um fascinora, incentivador de cri

mes, ,que contra o crime, há mais de dez anos, vem serYindo
ao Estado. A pecha com que pretender,am iusultá·lo, é amos-·

tra melancólica de paixões, cujo acêrbo não tolera limites,
exige solidariedades no embuste e devora até pel'sonalida
des ...

�-unanhã vo,lvel1emos lao telegrama 'ínescrupul.'Joo, desti

nado a ,cslo'ural' no cenário federal, como um petardo, e que,
acabou ehocho e inutil, sem tiro e sem éco ...

cr-��'
P. S. Ao sr. Guilherme Til, do Diário'; O sr. Aroldo Car

valho e . advog'ado e, como la�, meu colega. Se êle fôsse dire

tor de repartição, como eu, também sedamos colega's. Se fôsse

eu deputado, como ê!le, ainda seriamos colegas.
Como detratop, não, que ai o seu coleguismo é com o Til

e não com o Tal.
G., T.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


