
Os iséos voadores eraitl aviões do futuro
WASHINGTON, . .5 CGP) - Os Contínua assim existindo urna dadc em 1941 nao tendo a policia to mais adiantado .em questões de-

funcionários da Fôrça ·Aérea Ame- grande interrogaçüo : "Onde está que os discos encontrados são i- encontrado qualquer rastro a seu ayiaçi'io dó que qualquer outra pes
rícana acreditam ter descoberto o Jonathan Cadwell?" gu a is aos que mui Las pessoas vi- respeito. I sto acon teceu seis a)108 SO<1 e que pretendia instituir uma

mistério elos discos voadores que Caldwcll foi quem desenhou foS- ram nó ar, em 1917, antes dos 'discos surgirem no es- companhia para (aofabricação dos
os intrigavam há mais ele doi� a- te estranhos rliscos o um amigo -SI·'U Desde há algum tempo que a paço, ' discos.

nos, mas ao mesmo tempo r+eson- dec!ároll que o inventor estava fôrça, aérea está investigando tais As aulrnid ades
.. salientam que '. Revelou que um dêles foi expe

hr irarn Cj ue o inventor acsconheci- "d ez aDOS a trcntc ele seu t.emço, no inciden Les, mas não anunciara qual- tal �iscos poderiam ter servido de cimentado em Washington cm

-do� Jonathan Caldwel l também 'que diz respeil.o os desenhos de a- quer conclusão oficial. outras maquinas n{ais aperfeiçoa- '19:39,
"voou" desaparecendo quando os viõcs". Os discos foram encontrados j das,

/ O disco têm cinco metros de dia-
:invesligaclol'es mil ltares p a polí- As autorídades 'seguiram a pis- pei-to ele Glen Burnie, Maryland, a J-ohn Ganz, um mecaníco que metros e possuem hékoes e molo-
cia

cI.O Mar�'I�nelO se allroxfmaY<l_lJl ta qU� �hes foi dada por um� car-,20 CI.uilôm,etros
ao sul dé Balt�mo- trabalhou .

com o desapareeido res. Um deles possui uma peque-
de sua residónoia, uma plantação I ta anonrma, encontrando os discos, Te, .I inventor na construção dos discos na fuselagem parecida com a de'
de .tabaco.

.

Salienlam que não há dúvida de 'Calcl\Vell abandonou n comum- afirmou que Caldwcll estava mui- um avião.

..

o quarto anívlersá'rio
da derrota do JapãD -

TóQUIO, 2 (U.- P.) - à gel1e�1 humanà. e a iniciativa indi
raio Douglas Mac Arthur,. no vidual. que se ma.nifestam na,

ensejo do ,quarto anivers"no produção, cedem á indq1ência
da r�ndição do J8.pão, que 110- e ao desespêro",
je transcorre, fez uma das No curso das declarações do
suas mais importantes decla- homem, que histó,ria possivel-
rações, na qualidade de Coman- mente consagrará como o 'pai
dante Supremo da Ocupação do novo Japão, é expresso o Blollueando O acôrdo

\, A área de terra, calculaela em Aliada, Assegurou aO mundo ponto de vista de que o Japo-" • • "

cêrca de 25 mnhões de melros qua- que os japoneses têm cumprido nês de hoJe é um homem livre Tem_se cumo fundamental para a' desejada
!drado.s, que antes, ,era verdadeiro finalmente os têrmos da fen; e com confiança em si mesmo. \ purificação política do pais em tôrno de um candida-

pântano; mal'g'inando a costa, está dição \ e .que se acham eapaci-' com crescente sentido. de sua � to que reuna o apôio' das mais ponderáveis fôrças.
quase tôda drenada, càm a sua tados a assinar o tratado de responsabilidade individual co- \, da opinião nacional, a criação de um clima de ci-

maior par.le sendo já oultivada, paz embhra não 'tivesse pr'evis- mo �idadão, "Hoj�", disse vismo de tal modo elevado que neutralize a influên-
oGom plantações ele hortaliças. to quando Se reunirá a confe- Mac Arthur, ·"0 Japão pode cia das paixões �m substituição à qual se consolide

As primeiras obras a serem exe- rência de paz, Frisou que o Ja- considerar-se, na verdade co- um nobre e patriótico espírito de colaboraçãó demo-

cllta.das, providênoias do vasto pla- pão conseguiu o seU renasci- mo um. simbolo de esperança
/ crática. E isso, na verdade, tem encontrado, tantO'

ino do Governo do Estado, de re- mento, no transcurso' dêstes 4 para Os povos menos afortu- quanto se conclUe do-pronunciamento de varios par-
cllpcralção eoonômica, estão já pra- anos, informou que a tehtati- nados, 'esmagados pela domi- tidos, um clima de simpatias extraordináriamente a-

ticamente cóncluidos - a dpditi- va dos comunistas para con- nação de forças
.

coercitivas". colhedor; denunciando uma conciência nacional já
zat'ão alravéz do Ser-viço Nacional quista,r O poder, no, que era

bem apercebida do inquietante panorama mundial,
da M'alária e a drenag'em do ter- uma nação vencida fracassou I"

dentro de cuj,as perspectivas sombrias as nações no-

i'eno do Serviço de Saneamento de definiti�an:ente, em. virtude de tula pola ca'pleta-'
vas e de profundas convicções pacifistas, compreen-

Obras. ('m�vez pl'8pamda a [erra, seus propnos eXcessos e que o II dem a necessidade d.e consolidar os próprios fundamen-
ouU'as medida,", 'serão JlOsLas ,em Japão �o?rou gr�ndes pro�re�- da BO'I·vl·a tos poIitÍcos, impediItdo�l'hes a fragmentação desas-

pl':itica�quais s·ejam as da explol'a- sos polltlCa, socIal e ecohoml- L
i

"

trolSa. '

.

ção técnica das t'81"1'aS, entregues c-amente., Mac
I

Arthur,' revelou a Paz,.5 (De LUIZ 'Zava,la, cor. Mas, infe}izmente, se, por uni lado, -autorizadas,
às familias de eólonos llolandeles que o Japão está mantendo re-

r'espondente ela U, P.) --:- Aproxirna- vozes proclamam a urgência de um entendimento
oe nacionais, .lações comerciais com 113 paí-

se � bat�_U�a pela p�s�e de Suare, entre as corrente� de pensament,o partidário, por ·ou-
Atualmente, aLi já se encontram ses e regiões territoriais_ Acres- _caPIt�lr ofiCIai d� Bohvl�, que conta tro lado há quem insista em preconizar acirramen'to

dois casais, em fl'anca.s atividades centou que a export�ção rios com, �;),OOO habltan,t�s e a sede do das paixões, sôprando a brasa quase extinta no bra-
� um hobndês e outro brasilef- primeiros seis meses dêste Arc�bll1adop, c1� Corte Suprema de seiro de passadas vicissitudes e acidentes da nossa

'1'0, observando-se, na área já; plan- ano foram as maiores do que Jl�Sh?a, <\a ?elegacia Fiscal e do história política, Neste número os que, por muito pa-
tada, que o trabalho, uma vez -que todo O ano de 1948. Afirmou AICjlllVO NaclO'nal, radoxal excesso de puritanismo democrático, preten-'
pronta a área culti\rável, com , qUe a prOdução do carão .du:

dem excluir dentre os eventuais candidatos á suces-

'I'
.

d
' Fecbad!l !l 0mbu.· são presidencial alguns homens que tiverem atua-aUX110 e maIS '25 familias nacio- plicou em quase três anos,. e U 'I!: II'"

-

Ilais e 25 da Holanda, dentro em que as estatísticas sôbi:eou'' ção ostensiva no regime de 10 ide novembro q.e 1937.

b
'
d' .. xad� do 'Brasl81 Não'se compree.nde que ta exagêro num. J'ulg'a-. reve, es·paço e tempo teremos a tros' artigos ofelecem -'quadros II

.

b
-, "

d d
' ;1 I

. mento que divide os Brasileiros intentando, porven-0'1 nova c po CI' aque e llUC f'0 sr.>f1}elhantes. Dc"',:(�. ',:)U qlle t,,- H 1 5 (U' P)
01 'ai b t

-, .

'- onc (Ong,. ,.
- Soube-se tura, lançar a uma grande parte uma pecha vexató·

,c illlll a as 'eoer, naa so a capI- I, Q.ue ser e' l'uec,r!() o g!·�·1r.0 oficialnlen·te mIe O BI'asl'l e a AI'-
'

1 I
- "" . 'ria, seJ-a partilhado por elementos que tanto se bla-

, a, como, ainda, outras ciclad�s comércio de. importaçao- e ":x- t' 'f l'
d E t cl P·

'" gen ma
.

ec Jaram suas embaixadas sonam democratas, adptos, pois, de ,princípios, ,que'o :i,S a o. l'evendo esse !'i;lsulta- portação: q'ue o Japa-o manto.-
. .

do d 'nf
< e seus consulados na China, O e111- igualam, perante deveres e prer.rogativas leg'ais, a to-

. ,.�e.g.un.o no.s ] 'ormo_H 'õ sr. _Se- Ve com a Chi-na, em certa e'po- b
-

d b '1'
. _

' alxa OI' raS1 elro sr· Gastão do d ·OS cI'dada-os E se 'a' o �ss a�no I 'd ra·creta.110 da VIaçao, serao 10calIza- ca em virtude da vI-to'rl'a d
os'

'

,J P r e e ;u o, e u -

d r t"
.

, , o Rio Branco, e o respectivo pessoal mente iníqua essa conduta, tem ela de muito mais

it� a 1 uma

_O°ier.a
'lva e

um.a �á-I comunismo sôbre êste pais. diplomático e consular sol1citaram
:: ce�urável, por impatriótica e inconstitucional, as

.

l'lca.ou mms. e co�servas. .
"Sob O ·comunismo ", acres- vistos em seus passaportes a fim

.

t
� .

d -:d t·t'ASSIm, Flonanóp-ol!s poderá a- centou, "com o_incentivo com-
Clrcuns anClaS e ser Invoca a para ISUpOS o CrI e-

lbns!,ncrT-S<', em tempo que está' pletamente perdl'do energl'a
de se retirarem da China com des- rio de escolha do suoeSi)or do general Ecrico Gaspar

I. , a tino ao Rio de Janeiro,
•

\.. Conto na 3a pág.

Os srs. Secretários da Yiação, {(

arônomos e, jornulist.as - 251lli
lhões de "1nell'os quadrados de lel'

Tas urdo ,cuÚiv(u{os POI' colonos
Na. l1?êll1hã rle domingo l},lli mo, a

convile dos srs. drs. Leoberto Leal,
·.scoreL::\rio da Vlação Obras Púhli
cas e Agricultura e José Nicolau
Bom, DiJ'çLol' ele Terras (' Coloni

zação, uma caravana de agrónomos
08 jornalistas teve ensejo de visi
far o Nueleo colonial "Aderhal 'Ra
mos da Silva", ',situado em Tiju
quinbas, a .alguns J;loucos .quiÚ'nne
iros de Biguaçú: Integral'am-na,

_. ,ainda, -os srs, Afonso M, C, da Vei

ga, Executor do Acõeclo Cnico,
drs. Felix Sohemegelow', Chefe da

Seção Te,ouica do D. R R" Marci- Transcurreulio Mola, dÜ'eíor do D, K n" Do-'

millgos '.rrinciade, direto!' _da D,

0_ n., Alcides AlJrBu, (Jireior elo Co

l)Cl'ativismo; Horta Ba:'hosa, dire-
I ,

tOlo do Sel'yiço Flore�tal, S11['. Eg'i-
-dia Amorim, chefe do EXI�dicnte
desse Serviço, jornalisLas J. E;nai
ner, de "A. GAZETA", Adão Miran

da, de "A NOTICIA" .e "O ESTA
DO ", além rle oUGras pessôas c Ll.iOS
nomes escaparam iI repürtagem,

����� 1_��c==FI�='���6=�=I�=T=,e=�=_f=ei=�=�=����=S�e�h�m=br=O=.='=9=49==�;�--=�=.�1=D=�=69 Mataram o "Santo" o pa�
E· b
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·
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·

d d'
, RIO, 5 (Argús) !__: Mais um drama se' anuncia dos pre-

m reve sera a as eCI a a CI a e tensos "santos" e macumbeiros, vitimas da ignorancia mais.
horrenda. Agora é do' Ceará que chega a noticia de uma nova

nucleo cojnnial, dizendo da sua ceita: em tôrno-de um Santo, com várias amásias que são cha
imvol'tan,cia para a cconomi� �sla- madas de "anjos da guarda". A palavra de ordem é "guerra'
cl,ual e, est�, Executor do, l\�lllISté- aos ateus". Não se sabe, entretanto, por que essa "ceita" tem
no ela Agr-icultura,

.

l1l�n�steta�ldo' horror ás crianças e, há dias apareceram três criaturinhas
as suas }":speranf,'as no êxito dêsse mortas a páu, uma de sete anos e as outras duas de cinco e

e?lpreonellmenlo notavel do Go- três anos respectivamente. A população atacou o "Santo", ma
ver-no do dr. Aderbal Harnos da tando-o a páu.
'Sil.y,n, que, com essa 'sua realização,
tornar-se-á ered (I I' da gratidão dos

'·Refinaria em São' Paulo
-.

I S, PAULO, 5 (EJ) - Na reunião de ontem da Camara Es
tadual, o deputado padre João Batista Carvalho voltou a insistir
no sentido de a primeira grande refinaria de petróleo brasilei
ra seja localizada na cidade de Santos, Apresentando dados do

_

Conselho Nacional do Petróleo o parlamentar pessedista argu
mentou que a instalação da refinaria, em São Paulo é muito
mais necessária do que no Rio, uma: vez que, segundo os mes

mos dados o movimento de distribuição .do petróleo e produtos
derivados é três vezes maior em São Paulo do que no Distrito
Federal.
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próximo de hnrtalicas, ficando 80-

Iuoionado, de maneira 'lll'áÜca,_ tão

di íicit problema e com a vantagem
ela sua aquisição por prêço a todos

aquicessivcl. '

Depois elos visitantes percorre
rem ésscs terrenos - parte já em

c,üti Vi) e outra em prepru-ação -

Jo i-lhr-s oferecido farto almoço',
do qual '[lariicipal'am os holande-

ses. Nessa ocasião falaram os srs,

Drs. Leobel'to Leal, Secretário ela

Via�:'to, 01ras Públicas .1" Agricnl
lOira e AJonso M. C, da Veiga, fa

zem rio aqll êle exposição dos traba

lhos a sel"CIl1 execuLado.s naquéle

ca I arincnses.

Vaiado pelos comunistas o

tono Paul Robeson
barí-As j -1 horas regr-essou a,carava

na à Capital, devais de verificar,
oi'l Tijuquinhas, os pOSSibilidades
de uma politica ·t'conômista que
v'em sC'lldo efe�ivada pelá Sec1'rta
ria da Via'cão, Ouras Públicas e

AgricuM.lll'a,
•

Nova Iorque, 5 (li \

p.)
.

- Rea- ímpediT a continuação. Na refrega
lizou-se 'ontem o recital do harlto- que se seguiu os policiais consegm
no negro Paul Robeson eIn P�cks- ram conter e repelir o avanço po
kilL Segundo determinações do go- pular, terminando o recital �e11l

vernador Dewey COllCentrou-se interferência., Entretanto, ao dei
grande forç.a da pólicia estadual xar o. recinto- e ;penetrar em seu au

naquela localidade, Quando· o ,con- to:mi>vel o baritono, passando entre

('erlto ia a meio ajuntou-se fr,ente ao uma ala de guardas de mãos dadas,
prédio, grande multüJã'd de anti-_ foi apupado lo:ngamente pela mul
cOIimnistas que pretendia violar e ti:dão eom assobios e "morras",

o MOMENTO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IDlGUNDÁ-J'.IlIlU

E grande o numero desses mal

afortunados", E grande o nllmero

desses que viriam ser alunos da
Univ·Pl'sidade de Santa Catarina.

Florianópolis nunc_a será' a ci

dade universitária com que 'muitos
sonham si, á fundação das Facul
dades e�peradas, não preceder o

lançamen 1.0 de estabelecimentos
de ensino secundário que venllam

pro,ipoI'cionar o tdrre:iio, a quem
ali se formar, de ingressar em

qualquer daquelas,.
Colégios mistos, funcionando em

periodos notUl'IlOS, e 'org·anizados
especialmente para atend·er aque
les jovens, é di.sto do que necessi

ta a cidade que já alvora futura
uu iv'ersi t ária
Aos home�s cultos'· qesta terra

e que se dividiram em duas fac

ções que se lhes desperte a aten

ção e mais uma vez venham eles

por Sl�a clarividiência, seus. sen

timentos humorísticos e seus es- j Automovel Chevrolet, 1948,..
forços ao gispor de uma campa- importado dir'etamente dos Es
nha que vise, realmente, lançar as<1 tados Unidos Fleet-Mastet ,de
bases da futura Uni·v:ersidade de Luxe, com apenas 5.000 milhas.
Santa Catarina. ,pintura original preta, iIua-

E, aqueles mal afortunados, ql)e tro portas, 'equipado, molejo<
,se organizem ·e os apoiem; não de fábrica.
mais estal'ão fazendo do que can.- Tratar com PLINIO MOREI-
Lribuir para se libertar·em... RA no Tribunal Regional Elei-.'

Fpolis, 30-8-49 toraI.

lava esta "atrasada" Cap ital,
Infelizmente a fnndaçir o daquela

entidade de ensino xupêtlor foi

.Escreoe : Dr. SBD E'A
Dispnndn-so .a rUI1CiOlUH' a Fa

culdade, de I<'ilosofia, não estra

nh aroí que a l'requõncia de seus

a',·.1110S seja elevada porque a -r-la

há-de ser ilado acesso' aos nrorcs
SOI'PS ,·illdos ce concluidos yoursos
normais.

:\'0 entretanto, de ol;[nls Facul

dadps que sr' hão-de fundar, ini

migo terrivel será a Ialtà .de pes
soas capucitadas legalmente ú ma

tricula nas mesmas.

Nâo contamos al.ualmcn í

c cnrn

estabelecimentos de ensino srcun-

druios ginasial que facilitem o es

Ludo ús legiões ce indivíduos que

POI' qua', [uer ci rcusl.auci as não po
deriam faze-lo durante o dia.
Si os honwns cultos dr ::,anla

Cálar{na CjIH'I·r'l1l dar Ú muc id ade
Llt' ."UR Lerra nportuu idatlc de mais
Jucihur n l c cSI�l(lar ;em Fa.cu[rJ!a
fIe: torna·se i rnprescincli yr.l que aI·

gllma coi,a fa\'all1 Lambem no ;;en

ticlo rle lib('rtarem elas trpvas da
i ngllOl'a IlC ia aqueles que nio COIl

taram com pais abas Lados e tive

ram dr cedo lutar pela vida e pr.
lo sustento fie sua família, mesmo

antes de poderem pE'nsar em con

tinuar os e�tLldo� que COrneç<lI:am
em um aprcssado Cl1r"o primário,

Ti: esses mor;ps e essas moças
qlle nessa situação se enconLram,
topamos com �l.,;S djariam�nte,
constantemente, pelos ba]eões das

casasl comerciais da cidade, pel()s
escritórios e consultórios, nas ca·

sa� bancúl'ias, e até mesmo na.s

repartições publi.cas, quanto mais

nas oficinas·

A T E N ç Ã O,

•

•

Re--v'itali:ie
S�US RilÍs,

·B.ABADO
Auto-Vlaçl.o catar1nena - CU!I'1UbI

- 5 hora·s.'
Rápido Sul·BrllBilelra

13 horas.
Rápido Sul-Brasileira - CUritib&l

6 horas .

- • horall.

Áuto·VlaçAo Catarlnenafl
-. horu.
Áuto·Vlaçlo Ce:tar� - TubII.rIG

- 6 horal,
Ex"pr'}sso 810 cn.torto - LI&'uDa

1 horas, ,

E:x;prel3llO Br1Hquena - &ru.que
14 horas.

ru�utc.Vlaçl� naja! - ltI.Ja1 - 1. ,110-

Expre.!l1!fO Bruequ_ - NeM �o
Sezta-feira - 9,lI() hor.. ,

Expresso Glória - Lacuna - I 1/'
- 13,00 -:- Lajes e Pôrto • 7 112 horu.

DOMINGO
Rápido Sul·Brasilelra - CUritiba

6 horas.

:..=::�
..

.;':;:»ISerá ·Florianópolls
:i\!8�r!�UenM �N:::-: Cidade Universitária
Auto-Vlaçlo Catarin_ - .Jo1nTlU

- • hora,
Auto-Vlaçlo CatM'InCl<M - CUr1�ba

- ��r::t. 8ul.BruU _ HIrto Alecre
Não me Da�.'ecc possível admitir-

- S horu,
.

l,se ([UC os homens cultos desta .ci-

13R;gi�� Sul·Brasileira - JOlnV,ile -

darlc, quando se unirarn para cri·ar
Rápido Sul·Braslleira Curitiba aqui a Faculdade dr Filosofia, não

6 horas,
t' I r l·TERÇ!A-lI'EIR.A. f'S IYC��I'l11 anteveuc O a utura uu-

Áuto-Viaçlo CatartneIlH - P&ir1o.Al. dação de urna l 'níversidade, -J'á que
cre � 6 horu.

Auto-ViaçA:o Catartn_ - CUrtt1b1 com tres outras Faculdades con
- II horas
Áuto·Vlaç&o CatM'1nen.M

- • hora.
.

ÁU�' viaçAo catartne.
- 6 horas.
Expresso alo Ortr,óTlo .. lAII'Ul1& -

7 hor-as.
En:1p�Ba Glória - �,wa _. ''AI

• tI'Ao !lO!'''.

JJl:i:pr_ Br\J,Iqu.n.te - aru.cju. -
115 hora.
_."to-Viac&o naja! - ltajal - ,li )to

ru.
Rãptdo Sul-Brasileira

13 horas.
Rápido Sul-Brasileira

6 horas.
QU.utTÁ-J'I:lU

Áuto-Via9l0
.

catarlnenae
- II horas,
Áuto-VlaçAo Cata'1nenae

-' • horas,

• Áuto-ViaçAo catu'tDenle

1-
6,30 horas,
Rápido Sul-Brasileira ,.- C'.Jl'lt1ba

6 horas.
Ráp:do Sul·Brasilelra - Jolnvlle

13 horas,
Expresso SIlo Crtsto� - Lac\ID3

7 horas,
Exprel3llO BrullQuenae - �ue

111 horas,
Áuto-Vlaçlo ltajal - l� - II ho

ru.
.

Expresso Bru8qu_
- 16,�O horas.
RodoTlárla Sul Bru1l

- • baru.
, QUINTA·FEnU

ÁUto-Viação catartnel!.M
. .Alegre - 6 horas.
Auto-Viação catarlnen.n

- II horas. .

Auto-Viação CaÍ&r1nenH
- • horu,

ÁUto-Vlaçlo Catal"lLeri.e '- �o
- 6 horas,
Auto-Viação Clltar1n.enN - LapJla

- 6,30 horaa,
ExlLresso SAo Cr1&torto - �na -

7 hár&s,
Ilmpresa Glória - LquruI -- • l/I

• 7 1/2 horas,
_., bpres80 Bru1lQuenH - B:r'IIiIIQu. -

II horas.
'

Áuto-Vlaç!o lta,� _. Itaja! - 1,1 bo
�.

Rápido Sul·Brasllelra
13 horas.
Rápido Sul·Brasileira

• 'horas.
:.xupresa Sul Oeate Lt<1a - XapeC() - Ia

- I horaa,

JolnvUe

Curitiba

NOTa Trento

.Jo1nTll.

Jolnvlle -

Curitiba. ,-

cheia de desagr-adavcis incidentes

que, ao amo!' pr-ópr-io ali a vaidade.
de alguns, foram ferir profudarnente
de modo a ser ameaçada, ele nem

mais se iniciar, a obra que a SOl'

gigautesca [n-omr-t ia, porque o COIl"

curso daqueles que melhor a vi r-laru
Jazer gr-ande era perdido de manei

ra lamentávr I, em pr!' juiso ua gen

te moça que esta [erra habita e de

estudar tanto necessita.
Mas agora, ressurgir de um Ie

Largo periodo, como que arrosLan:·

do ambient(' agreste, é o qlle se di:r,

da Faculdade rle Fi!osofia qno ao

esÍ:!uE'cimento de,'olacla fora ·!lor

aqueles qlw aos lll'imf'il'Os passos
em demanda (Ie Slla construção, tro
peçaram P. ao iLleal, po1' quf' ]Jare'

ciam movidos, yuidarle· e condena

ve! capricho mais pare'cem ter dado

lugar, embora sintam recaldos srus

nobres �en t imentos, numa l'eserya

de todo individual.ista onde a resig-
nação não mais penetrará, ·ainda

qlle ,jncomen�uJ'avel se l11o.s[re ,o

prej LI Iso dai resuta nLe -e Qstejam,os
yivenclo dias ('1Yl que a humanidade

tanto aspire por um salvador soli

darismo, em que só a modéstia e o

consciente sentimellto de homens li·
vre·s de lJCnSamenlo, verdadeÍl"a

mente r.!evotarJ()� ás causas nobres
mesmo á cu;;ta de seus comodis

mos, mas nunca á ,cllsta de sua in�
balavel clignidarle, o alicerçarão.
,
Estará o cap1'icho talvez, agora,

a ditar o grau em Santa Catarina,
fomentando demonstrações de

forç.ada im!iferença entre aqueles
que indi�pensaveis se tornam ao

maior êxito da obra a ser empre
endida?

E, realmente, está Florianópolis
pronLa a se Lrans formal' em cid·a
ele univcrsitál'ia ?

Estará el.a pronta a correspon
der tão logo ao enorme feito, a fa
zê·lo avolumar-se e poder aprovei
taI' cOll-\'enientemente a eládiva
dos deuses que lhe é entregue?
Si me rabe -confessar de meus

sentimentos a res·peito, direi ser

de pezar que me siriLo invadido
anLe a lembrança ela concretização
cio mal'avill1oso .sonho.

Pezar de lembrar-me agora, que
ante tanta agitação e preocupação
de fundar-se estabelecimentos de
.. \

ensm.o Sllpel'lOr, com que nunca

contou o EsCada, parece despe'rce
biela quê o ·elemento indispensavel
á subsistência ,dos mesmos, que
serão os aluno·s, somente com uma

inesperada. felicidade serão conse

gUida em frequência ta� que a ma

nutenção. cios cursos não -se venhà
a transl'órmàt' em problemas, a

contar C?1ll as mhíguadas Slibyen�·
çôes dos desfalcados cofres. pü.bil
CDS -como ultima táboà de salva-

•
E se Sentirá e Parecerá Mais Jovem-

Nada envelhece tanto as pessoas
como

I
o funcionamen to deficiente dos

rins. Faz sofrer ·de freqüentes Jevan
tadns noturnas, nervosisruo., tonteiras,
reumatismo. dônes 11118 costas e nas

pernas,
.

olhos ampapuçados. toruozelos
inchados, perda de apetite. ele enercia..;
"Ü', A razão está �n Que os rins de
Y('IH eliminar os ácidos e toxinas e se

não realizam esta função permitem que �

�!3SeB ácidos e toxinas se acumulem
ern squ organismo. Em pouco tempo,
Cystex elimina os germes dos rins,
íortalecendo-os. Peça Cystex em qual
quer farmácia sob nossa garantia. de que
o aliviará rapidamente. Experimente ..o·

hoje mesmo e verá como se sentirá melhor; .

Nossa garantia é sua m:lri"" proteção.

Cystex � tratam:nto de:

CISTITES, P ELITES E URICEMI ..

.. ..,. ,' .

Liga' Operária·
Beneficente' de:

FloriaDópoliS A

EDITAL f E ' VENDA,
De conforrnídade com o 'art. 39, dos.

Estatutos em vigor, aceitam6s propostas
para a venda de 4- prédios, sitos nesta

capital, ils ·Tuas Gal. Bittencourt, TIS. 123"
e 125; Pedro Ivo, D. 18 e Conselheiro

�{afra, 91A. As propostas, invioláveis,
serão entregues até às 20 horas do dia"
22 do corrente mês. Informações na se

de da Liga, Tiradentes, 20.

Florianópolis. lO de setembro de 1949.

Alcimil'O S,. Ramos. 10 secretário.

•.. reune som". acabamento.�
solidez... no' piano perfeito r

Além de várfos modêlos para
pronta entrega .. , êste mólraVl

lhoso piano pode ser seu hloje
mesmo, através. do plano da·
pagamento a longo prazo t

SUbl\TartzIDaUD
REPRESENTANTE'
para Santa

KNOT
Catarina'

IS/A,

.

8EXTA·lI'EIR.A.
RodoTlArlt Sul Br.lll, - PélR'tG .Alqn

- li horas,
Áuto-VS8çAo Catartnena - 'curlttba

- li J horas,
Auto-Vlaçlo catarln4m.. ,_ .J01n'ftle

, f-
I hor.. ,

Áuto·VlaçAo C�tarln_ - lAa1ma

PA t
- 6,30 horas.

or O Expresso SAo CrI8to�-Ao _ � _

7 horllB.
Auto-Vlaçlo ltaj.a1 - ltaJa! - 1.. ho-

ra..
Expresso Bruaqu_

16 horas.
Rápido Sul·Brasileira

13 horas.
Rápido Sul·Braslleira

6 horas,

JoinvUe

CUritiba

JoinvUe

Jo1nY1le.

I Dr. (L.ANO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crim•• c[...1

Coni.tituiçao ri. ,Socl.dad ..
NATURALIZAÇÕES

. Titulol D.olarQt6rlol

Cx. 134 _:_ Tel. KNOT
Florianópolis

VENDE-SE.

l

Acaba de chegar. o 20 numero da
GAZETA JUVENlL

Posto de Venda Café Rio Branco

G A R O TA D AI

II
ção .

Sombrias per.spodivas!
,Ma,s à mocidade destà Ca!piLal Sociedade de lI0rteioll e seguros contra acidentes pessoais, cone."

I
tem sêcle de saber e ânsia por es- !iendo mais outros beneficios de carater assistencial.
Ludar, por so grad�ar, Lrisle con- Representante em Florianópolis:.

------ "-....: LrasLe". PEDRO NUNES

Poucos sãn aqueles que a sorte Rua 24 de Maio'BOl (Estreito)
bafejou· e o sacrifício de seus ,pais

I
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Crt 20,00 além d:a JÓt."

permitiu-lhes a conclusão de ml! lnicial de Cr$ 111,oo apenas. .

curso sqcúndário ginasial.· Participaçló a08 lucro.

E.crit6rio e Relido·nela
Rua Til-ad.nt.. n.

�ONE •• 1468

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA".

fRAQUEZAS EM GERAt·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



..
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mente não poderão ter transito livre nos pontos em que cruzam
a referida rua.

c) - As ambulancias terão transito livre, bem como a via
tura da direção da formatura.

,

d) - O Policiamento ficará a cargo da S. $. P. que deverá
providenciar uma.patrulha afim de evitar passiveis estragos no
jardim da Praça Getúlio Vargas.

. X - BANDAS DE MÚSICA
1) - Para o grupamento militar tocará a banda do 140

B. C.:
'

.

a) - Na revista: - Tocará após o comando 'de "olhar a dí
reita" ! ecessará após a autoridade ultrapassar o ultimo homem'
ou quando a outra banda inicial" a tocar. .

b) - Nos desfiles: - Tocará ao atingir a P bandeirola
branca. Após atingir a 4a bandeirola (20m após á autoridade)
deverá realizar voltas em marcha. e-postar-se no local designa
do, continuando a tocar.

II - Caberá o comando geral ao Sr. Major Veiga Lima, que c) _ Após o desfile deslocar-se-á à retaguarda do grupa-terá um estado maior constituído por um oficial da Marinha, menta militar.
um da Aeronáutica e um da Policia Militar. .

2 _ para o grupamento escolar:

l-oGRUPAMENT� MILITAR:, a) _ Na revista: - Tocará a Banda da Policia Militar.
a) -:- 1�, B. C. -:- orgamzado de acordo com_um documen- Esta após a revista deverá deslocar-se para seu lugar, a

to especial ja expedido pelo Comando do Batalhão; I testa da Policia Militar' ,

b) - Policia Militar - de acôr�o com o Doc. a ser expedi-l b) � No desfile: � Tocarão as bandas musicais dos esta-
do pelo Comando daquela Corporaçao. belecimentos observando as prescrições, a que se refere o n. 1

2 :- GRUPA�EN�O ESCOLAR:
.",

do item seguinte.Orgamzado de acôrdo com um documento especial ja expe- ,XI _ PRESCRICÕES DIVERSAS:
dído pela Inspeto1'i� de Educação Física Estadual. 1) _ Serão colocadas bandeirolas na Rua Visconde de Ou- '

3 - �O�ÃRIO:. _ 1'0 Preto, que_servirão para alertar o grupamento militar ou es-
9,30 - Ter:r:nmo da concentraçao geral. colar sôbre os seguintes pontos:

.

.9,45 ---: Revista pelg Exmo. sr. Governador do Estado e de- A) _ BRANCA: - (lVO m. aquem da autoridade).
mais autorldades.. "a) _ Entrada no desfile;

10,00 - Desfile. b) _ Banda de música inicia a tocar;
,

4 -, FORMAÇÃO:
. .

" c) _ O Comando do Destacamento dará o comando "Sen-
1) - Para o grupamento militar: tido _ Em continência à direita". '

a) - para a revi�t�: - Em linha de 4 fileiras; B) _ AZUL: _:_: (20m. aquem da autoridade). .

b) - para o desfile: - Em coluna por quatro; a) _ Comando "Sentido ._ Em continência a direita";
2)... - Para o grup.amento e�colar: pelo Cmt. do BÚ. ou, Unidade equivalente;

...!a�' - para a revista e desfile - conforme docume�to já b) _ Continência ou perfilar espadas pelos Oficiais. Des-
expedido, fraldar a Bandeira e abater estandarte.

5 - CONTINítNCIA:
.. C) _ AZUL: - (5m. depois da autoridade).

1) - para o grupamento militar: a) _ Desfazer os movimentos descritos acima;
. .a) - Durante a revista: - ,"Apresentar-armas; olhar à b) _ Cumphmento da letra :'c" do item anterior (X), peladireita"!

. banda de música.
.

..b),,- Durante o desfil�: - "Sentido � Em continência àj D) _ VERMELHA: _ (20m. depois da autoridade).
dlr�lta ! (a �O m. da autor!�a�e) � Dad9 pelo Cm.t. do Btl. ou a) _ Conversão da banda, indo colocar-se-no l�cal demar-Umdade eqUIvalent�. ?s ?fICIaIS e��cutarao os movimentos COl'- cada, frente para a autoridade.

.respondentes (continência ou perfilar espadas, conforme o ca- E) _ BRANCA: _ (100m. depois da autoridade) -r--r- Fim
so). As praças não executarão nenhum gesto ou movimento a do desfile. '

FAZEN ANOS HOJE: êsse comando.
.. .." . . 2) - A banda marcial de cada estabelecimento es�olar a;o

_ a sra. Alzira Côrte, esposa da _

NOTA -:::. Os OÍlCl�US, e praças que d�sfllarem em viaturas atingir a 1,a bandeirola branca deverá m�rcar passo e se-seguir
'�r. José Vieira Côrte, residente em

nao executarao a cont�nencIa, com exc�ça� do Cmt
..d� Desta� em frente quando a cauda do astabelecímento qu� a_ precede

Indaial ; camer:to, e Cmt. da Umda?e, a ql!-al sera feita na pOSlÇ�O de pe atingir a 1a bandeirola AZUL (20m. aquern da autoridade). Nes
_ a interessante Aracy Luz, fi- �o veI�ulo. Deptro da Umdade tod�s ?S <;mts. de fraçao se es- te momento é que iniciará a tocar-marchando em frente e de

rorçarao para conservar. a,mesma �IstancIa da procedente, pro- verá cessar quando à que lhe suceder começar a tocar.lhiuha do sr. Aldo Luz, residente
curando, sempre que paSSIVeI, cobrir-se exatamente. .

Deverá estar no local da la bandeirola branca um repre-cm São Paulo; 2) t I f' d
-

_ a si-a. Antonieta Buchi, esposa
- para o grupa�en o esco �r�" ."

sentante da Inspetoria de Educação Física, a im e que nao
a) - Durante a revIs�a: - PO�lçao �ent�do e palmas. haja quebrada determinação -acíma.

.do sr. Luiz Buchi ; b) - Durante o destile: - Nao realízarão qualquer gesto Na P bandeirola azul (20m. aquem da autoridade a Ban-
- 1) sr. Luiz Araujo Soares, íun- ou movimen�o, com exceção dos porta-bandeiras ou porta-es- deira deverá ser desfraldada e o estandarte abatido.

•

cionário aposentado da Western tandartes.
,,' _

"( 'Na 2a bandeirola (5m. além da autoridade) serão desfeí-
Telegraph Company; ,6 - VELOCIDADE DURANTE O DEFILE: tos os movimentos acima.
- a srta, Eutéria Silva, funcio- Para o grupamento militar:. - cadência de 120 passos ou 3) _ Durante o desfile deverão ser mantidas as seguintesnária oa Cia. Telefônica Catarinen- 84 m. por minuto, mantida até a Agência Rio Branco, afim de distancias:

se; ,não prejudicar o desfile.
_. , a) _ entre os grupamentos (militar e escolar) :- 100m.

- a srta. Maria Amélia Vieira. 7 - DISSOLUÇAO E E��OAl\'IENTO DA COLUNA: -

b) _ entre o Exército e Policia Militar - 50m.
1) - Para o grupamentomilItar.:. c) _ entre os colégios do grupamento escolar - 80m.
- ESCOAME�TO - N., 4 (VIde croqUI�).. . . 4) _. Estacionamento para revista: '

- DISSOLUÇAO - Apos o 14° B. C. atíngír a Av. RIO a) _: Comando geral e _fostado maior e ex-combatentes da
Branco. \ F. E. B. - Em 'frente a Assembléia Legislativa.

2) - Para o grupamento es�olar: '. b) _.14° B. C. e respectiva banda - testa apoiada na es-
.:_ ESCOAMENTO: - (Vide croqUIS). quina do I. P. A. S. E.. ,

'
,

- N. 6 - Grupo Escolar :,'Silv�ira d.e Sousa";, c) _ Policia-Militar _ Testa apoiada na esquina da Pra-
- N. 7 � Grupo Escolar ,Modelo_DiaS Y,?lhO " ça 15 de Novembro.

'

.
.

- N. 4 - Grupo Escolar 'Arq. Sao Jose. d) _ Grupo Escolar - Testa apoiada na rua 'FraJano es-
- N. 4 - Grupo Escolar "Lauro Müller". Conclue na 6a. pág.
- N. 7 - Pelotão da História da Nossa Bandeira.
- N. 6 - Abrigo de M�nores.

.
- N. 7 - Gmpo de Escoteiros.
- N. 5 - Escola Industrial de Santa Catarina:
- N. 4 - Curso Normal Regional "Haroldo Callado e
SENAC".
- N. 7 - Institúto de Educação "Dias Velho".
- N. 7 - Escola Normal "Coração de Jesus".
- N. 5 - Colégio Catarinense.

VIII --:- SERVICO DE SAÚDE
l� - para o grupamento militar:
a) - Pôsto de saúde na ambulancia do H. ·M. F.: a cargo

do dr. Antônio Carlos, do 14° B. C., que deverá providenciar .os
medicamentos de urgência, bem como o pessoal e material ne
cessários. Até a revista - na Praça 15 de Novembro, defrónte
a Catedral. Após esta, deslocar-se-á para a Getúlio Vargas,
(defronte ao Asilo de Orfãos) e de lã acompanhará o grupa
mento após o desfile. Nos casos graves ·0 P. S. evacuará para
oH. M. F.

.

2) - Para o grupamento escolar:
Até a revista, na Rua Deodoro, (Igreja São Francisco).
Após esta deslocar-se-á para a Prfj,ça Getúlio Vargas.
AS. S. P. providenciará a ambulancia e o pessoal e mate- '

fiaI necessários.
'

IX - POLICIAMENTOS.
a) - Cordões de isolamento ao longo da Visconde de Ouro -

Preto e Praça Getulio Vargas.
b) - Impedu' transito ao longo das ruas Felipe Schmi<J_t, I

(além do largo Fagundes), Arcipreste Paiva, Artista Bitten
court, Visconde de OUJ;O Preto,' Crispim Mira, Almirante'Alvim,
Presidente Coutinho e transversal que liga a VÜ$conde de Our:o
Preto e Av. Rio Branco.

As transversais que cortam a Felipe Schmidt automática-
I

(

.-.

ANIVEHSAlUOS:

D. AUHEA NOCETTI AHAUJO

Ocorre, hoje, o aniversúrio natat

[leio da exma. sra. li AÁurea Npcet
li Araujo, digna esposa do sr. An

tônio V· de Araujo, ofical reforma
do daiMarinha de Guerra.
A distinta aníversariantc que,

pelos predicados de espirito e por
sell boníssimo \coração, goza de

geral simpatia em nosso meio, será
2lvo, pelo transcurso ele tão grata
.efeméride, de expressivas homena

gens, ás quais nos associamos.

SRTA. TEREZINHA FONTES

Aniversaria, nesta data, a gra

ciosa e gentilissirna senhorinha Te

J'ezinha Fontes, filha dileta do
nosso ilustre conterraneo, desem

bargdaor Henrique Fontes, e

de sua exma, sra. d. Clotilde da

Luz Forites e delicado adorno da

nessa sociedade.
Às muitas expressivas manifesta

ções que serão feitas, hoje, à ani-
versariante, associamo-nos, com.

prazer, desejando-lhe felicidades.

SR. DANTON NATIVIDADE
Faz anos, hoie, o sr- Danton Na

Iividade, alto funcionáf-io do D-e-
• partamento de Sande Publica é

pessoa muito estimada _!ntre nós.

PAeLO KOl\lDEH. BOHNHAUSE],'�
Konder Bornhausen, filho do sr

Irineu Bornhausen, industrial em

ltajaí e Presidente da União Demo

crátíca Nacional neste Estado.

N01YADO:
Com a graciosa senhorita Teresa

'Sousa, filha do sr- Manoel Vicente
de Sonsa e sua €xma. esposa d. He

lena Rovere de Sousa, contratou

{:asame�.to, domingo ultimo" o es

timado .iovem Alvaro Godinho,
funcionário da Justiça do Trabalho

'(','filho da exma. vva. Dorvalina La-

,I;drochitz Godinho.
,Ao jovem par as nossas felicita

·ções.
Comemora, nesta data, mais uma'

oefeméridl:' nalalicia o jovem Paulo

-

l'iao. espere que a doença vi
site a sua casa. Defenda a su

saude e a dos seus filhos, to
llJ.ando MALTEG. Frio ou gela
• .d,o, é uma delícia. É .o maio
�ornecedor de vitaminas, e, po
1sso, o melhor fortificant�. A

Ve,nda em todas as farmácias e

,armazens ....

PASTA DENTAL
ROBINSON

t

Instrncões para ii' parada de 7 de Setem�
bro. elaboradas � em face das diretrizes
do comando do 14° B. V. e 'entendimento

bavido entre 'iaS autoridades
civis e militares

•

I :___ Em comemoração ao Dia da Independência formará
um-Destacamento Mixto constituido por um grupamento mili
tar (Exército e Policia Militar), e um grupamento escolar. Co
mo homenagem especial abrirá o desfile um grupamento de ex
combatentes da F. E. B.

Bloqueando 0, acôrdo li • li

Dutra. cuja atuação honrada e definida no chama
do Estado Novo, não lhe impediu que tenha sido o

Presidente democrata e sincero, a quem até a U.D.N.,
partidor que se lhe opôs ferr�nharr:ente à candidatu-:
ra lançada pelo P. S. �., nao hesitou em dar a sua

trombeteada colaboracao.
Nem só isso, todavia, constitue uma insofismá

vel evidência da falta de senso de responsabilidade
dos que, enquanto' as organizações partidárias a que
estão filiados buscam entender-se, se desgarram por'
vias, insidiosas, no sombrio intuito de anular qual-

J quer esfôrço de pacificação. Os ilustres represental�
tes de três corrntes, .ou sejam o P. S. D., a U. D. N.

e o P. R., pelos respectivos presidentes, depois de ou�
vidas os seus partidos,' decidiram consultar as demais

agremiações partidárias, 'incluidas as qu� têm co

mo chefe o sr. Getulio Vargas e o sr. Phmo Salga
do. Isso, parece, coloca as intenções dos responsáveis
pelos esperados enten�imentos, muito acima daque
las pretendidas rest;-içoes a p�ss�as que, por todos �s
seus títulos - e ate pela pro]eçao que tem no cena

rio político do pais - não poderiam ser, de modo ne

nhum, excluidos dentre quantos sejam aptos a atuar
na vida pública. ,

�

Não terá sido com êsse pensamento que os tres

gr.andes partidos nacionais assumiram, perante o pa
ís, o compromisso de realizarem o acôrdo, em obser
vância ao qual se evitem as estéreis agitações tão co

mum nas campanhas eleitomis.

. }
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Crédito Mútua' Predial
Resultado do 25° sorteio do plano "B";realizado no dia 31 de

Agosto de 1949
CADERNETA N. 23.278

Prêmio maior em mercadorias, no talor de Cr$ 6.000,00
Aproximações 'superiores em Aproximações' inferiorós em

mercadoria no valor de Cr$ .... mercadoria 110. valor de �r$
1.000.00. cada. uma, 500,00' cada uma.

CAI?ERNETA N. 23.279 CADERNETA N. 23.277
CADERNETA N. 6.253 CADERNETA N. 6.251

CADEH'NETA ,N. 0.159 ÇADEHNETA N.. 0'.157
CADERNETA N· 28.212 CADERNETA N. 28.210

CADERNETA N. 13 863
. CADEItNETÀ N. 13.861

O próximo sorteio realizar-se-á no' dia 28' de setembro.
O resultado acima, é do sorteio do mês de Agôsto, extrai

do dos cinco primeiros prêmios da Loteria Federal, realizada
no dia 31 'de Agôsto de 1949.

-

.

-Floríanópolis, 10 de setembro de 1949. �..'
.

Visto.- Orlando L. Seara, Fiscal do Clube de Mercadorias
int. '

'erMita Mutuo Predial - p. 'p. J. Moreir� &,Cia.

ESOTERISMO

/

,

A. Quem Busca a. Felicidade
. ,plrigindo-se aos que carecem de

felieidade. e procuram' seriamente
encontrá-la na vida, diz Antônio
OÚvio Rodrigues o grande mestre e

patrono fundador do Circulo Esoté
rico - na-introdução do seu pri
moÍ'USO livre to ""CHAVE DA FELI
CIDA,DE"':,
"O universo está repleto de tôda

espécie de bens e há o suficiente
para suprir abundantemente todos
os desejos de cada coração, ainda
com muita sobra. O problema é,
pois, saberdes como deveis agir para
obter a satisfação de vossos dese-,
jos.
Qundo compreanderdes a felicida

de, em seu sentido mais alto e mais
extenso, vereis que ela só será
compl et.a,

si

posSUirde. s tudo o que Ivosso coração deseja. Porém, como
,

os desejos elo coração' aumentam em

proporções e nujnero, à medida que
o Can�PQ da vida se dilata .a àlegr ia
(je viver tambem aumentará

.

'na

mesma proporção, desde que todos

os, desejos do coração sejam supri
(los.
Isto parece, por conseguinte, tor

nar mais dificil ainda a realizáção
(la felicidade, porém 'nem tudo é

corno parece. As coisas mais difí
ceis .tornam.se relativamente fú
ceis, desde que saibamos o modo
de fazê-las. I//'
O modo de fazer as coisas é o te

ma universal desta época; Aqueles
(LUC .--apenas nos indicam o que cl,'
vemos fazer já não merecem nossa

atenção; necessitamos de instruções
práticas que ÍlOS ensinem o mo.:

do.
O grande homem de nossa épo

ca. e do futuro não será mais o que

pode arrebatar as multidões pela
arte mágica da eloquência ou Tazer

que- as nações se curvem a seus pés
pelas maviosas inspirações (!e seu

gênio. artístico. O grande homem
será aquele que puder ensinar o

modo de fazer as coi�as e seja ;�a ..

paz de exprimir-se com tanta ela
reza que' não haja ninguem inca

paz de compreendê-lo.
É isto o que agora nos esforçamos

por fazer e, de ora em diante, have
rá muitos que se voltarão para a

verdade e procurarãô compreeu,
dê-Ia na suá real simplicidade.

O caminho' da verdade e da vi

da é jierf'eitamenta reto e todo ilu
minado, sendo coisa símplicssíma o

.caminhar por êle ... ".
.

IMPORTANTE - Desejando um

exemplar gratuito ria "CHAVE DA
-PELI.CIDAPE", dirfgi-vos à Coixa
'Postal, 366, nesta Capital.

UPDR
UMA VIDI
M.ELHORII
o drama dos homens de

I

branco. A história e as

descobertas dos heróis

da ciência, que viveram

pelo� bem estar e pelo
bem estar de ·seus entes

queridos. Ouça e ron;:::
partilhe o drama daque
les que, pensando' na

humanidade, lutaram e

morreram por uma vida

melhor,

Tôdas as têrças-feiras
v .

na '"

,

Rádio
Nacional

dó Rio,
às 21 horas

Rádio Tupi'
de S. Paulo,

as 21,30 horas

Os programas desta série.
incluem emocionanres

histórias das grandes des

cobertas feitas por Pas-
,teur, Thomas ...Morton,

Igoaz Sernmelweiss, Fre
derick Banting e outros.

*
Oferecido pelos

LABORATÓRIOS

SQUIBB
._�...............�..,.......,....

CASA MISCELANEA dlltrl
buidor. dOI :Rádio. R.:C� A·
Victor. Válvula. e Di,coI.
Rua Con.elheiro'�,; M8�r.

Arvores c

fruliferas
Arvores Frutiferas eIlx,ertadas e plantas orn,amenta1s nar
melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de

. Flori e Pomicultura
H. J. Cipper.
Corupá. .

Mun. de ,Jaraguá - Estado de Santa Catarina.
Peçam catalago gratuitamente. v'r

� I
! .

,

, .

para erupções do Eczema
• Pomada não gordurosa, antíssé

'tic,�, que combate as roceiras _

e

erupções da pele. Não mancha a

roupa e não requer ataduras.
Se V. não encontrar BELZEMA em

seu fornecedor mais próximo, quei
ra escrever para a Caixa Postal
687, Rio. •

Casa
...

a venda

Aceitam-se encomendas para
",,_·.-�_.._-.-.-.y_,...'_"....·j..-""_'..............-....�w"'_·.....�"""_"".""�"'_''''' qualquer . quantidade
..

�!\� �,LI' 'R�·L�R;::'�6�bÔlt:S 58

/ tt$Z. «!J - !II Santa Catarina
..:. .. --� .:�'.'. .. •• • &-,

o Sangue é '8 Vida
TIEPUHE .o SANGlIE COM

ELIXIR 914

INOFENSIVO AO ORGANfSl\rO
AGRADAVEL COMO UM Ur.OH

HEUMATISMO! SIFILIS!

Vende-se uma, tôda de tijolos,
medindo 6,50m de frente por 11,00
m de fundos, com >_IS seguintes di
visões: 1 área, 1 sala de. visita, 1
cozinha e W. C. Construída em f'ins
do ano de 19/12. Localizada no Es

treito, à rua Antônio Matos Áreas
n. 511,' bem próximo, portanto, do
ponto de ônibus.

. Os- interessados poderão dir igir
se à residência elo sr. Aristides Bor
ba, em Biguaçú, para melhores in.
formações·
A vendaé motivada pelo fato de

O' proprietário estar há aIWS resi
dindo em outra cielad� do Estado.
A casa em aprêço se encontra de

socupada.

, ..

Tome o popular depurativo composto de
Hennofenil e plantas medicinais de' alto
valor 'depurativo. Aprovado pelo D. N. S.
P. como medicação auxiliar no ,tratamen
to d aSifilis e Reumatismo da mesma

\
'

origem,

·,··c···············,····
;
..

.:.;.
.

cntecccro
de 6R4V4TI8

.

.

, .

GlJARVEM. S'��FLI'��'5 .. INSETICIDAS NUM SÓ! .

Departámento de Saúde Pública ��P��E�:�D��SIL:'�
Mês de Setembro-Plantões

. serviço��!�:��a-;létr1C'
3 Sábado - Farmácia Catarinense - Rua Trajano em Joínvile, .Jaraguá Ido Sul,
4 Domingo - Farmácia Catarinense - Rua Trajano. São Bento do Sul, Mafra, '1'1'
7 Quarta-feira - Farmácia Noturna (Feriado) - Bua 'I'rajano, [ucas, Rio Negro e Lapa.10' Sáhado - Farmácia Sto. Agostinho - Rua ConseJ.beiro Mafra. Material elétrico para insta-

11 Domingo - Farmácia Slo. Agostinho - Rua Conselhetr oJli'1arfra. lações - Motores _ DinaJll(ll
17 Sábado �- Farmácia Esperança - Rua Conselheiro Mafra. ,. - Bombas _ Lustres _ Fer-
18 Domingo - Farmácia Esperança - nua Conselheiro FaIra rQS de' engomar - tampada'
2!! Sábado - Farl�áéia Da Fé - Rua Felipe Schrnidt

I
- Ventiladores _ Serviço di

25 Domingo - Farmácia Da F� - 'Rua Felipe Schmidt '

instalações por pessoal técni'
O· serviço noturnó será efetuado pelas Farm�cias Sto. Antônio e co especialisado.!'{\l)turna sitas ás ruas João Pinto e Trajano 11. 17. Loja e c:ritório â rua 15 .��A presente tabela não poderá ser aHerada sem prévia autorização Novembro, n. 449 Caixa PoSlslI>I'

deste Departamento. 'n. 62 - End. tlegr. _ "Empre'.

Depal'tmnen�o de Saúde Pública, 29 d,e agôsto de 1949. sul" Joinvile Sta. Catarina
Lu.'íz Osvaldo d'A carnpara - Fal'macêutico-FJscaJ.. 'J - Brasil. I

...

".. -,

Curso de Admissão em

Outubro e Novembro
!,repa,ra candidatos dê ambos os sexos ao exame de ad

missao para todos os estabelecimentos de ensino secundário.
REVISÃO GERAL da matéria' do ano.

'ATENÇÃO: Não funcionará o curso, como era costume
nas férias, em Dezembro e Janeiro.

Início: Aos 3 de Outubro próximo. '

..Horário: das 2,30 às 4,30 da tarde.
Local: Av. Hercílió Luz n. 20, sobrado (Albergue Noturno).

,

Matrícula: Dias 28, 29; 30 de setembro, das 13,30 às 15 ho
ras, no local do curso ..

Despesa: Cr$ 150,00 para o curso todo, pagáveis no ato da
matrícula

Um aluno fraco não precisa perder o .ano, nem suas férias.
O nome do Curso é uma garantia.

JOSÉ WARKEN, diretor.

\

____ o ... _

Rádios - Geladeira Máquinas de Escrever - Máquí-
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
tíco, 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 Telegrá�ico -,SIMON - Fone t160

Florianópolis - Santa Catarina
._--------- - ,.__ . ". ,,---.. -

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

QVALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.Aviso aos

leitores
PRC-3 - RADIO GUANA·

BARA, do Rio de Janeiro -

1.360 quilociclos, oferece valío
.:80 prêmio a quem lhe remeter a
história, a notícia ou o fato
nais original e curioso, observa-
-do nesta região. O programa
"Copacabana Bluce" e "O Es
tado" darão o resultado dêss€. , \ .

,concurso mensal .

Escrevam para a Rádio Gua
.nabara "\ Avenida Treze de
Maio, n. 23 - 250 andar -'- Rio 1

-de Janeiro. contando o que sa.

bem, de trágico, de engraçado
-ou fora do comum, e candída
tem-se a um valioso prêmio que
aquela emissora remeterá ao

quem fôr contemplado.
"Copacabana Clube" - de

",segunda à sexta-feira, das 1,;;,"')
às 15,30 horas; e .aos sábados,
.das 13,30 às 15 horas'.

Diretor do programa: Carlos
Pallut.

,

<

• • .. • • • • .. • .. • .. • • ..� � A ..

...............
,

••••• _.·.·· 0

Este efeito dura horas!

GUER«A ÀS CARIES!
� SOMENTE'
KOLYNOS
AS COMBATE

desfesD modos

,.
HEUTRHlzmo os ACInOS

•
Da Boca
Ao entrar em contacto

com Kolynos, os ácidos
da boca. causadores das
caries, são imediatamente
neutralizados.

I

! I

"

,

5

Se você notar lIlgum âêsses Sintoma.;:,
,

consulte imediatamente seu médico!

Como vencer a tuberculose,

Conheça seus sintomas (mostrados
acima). Atenção neles, especialmente
nas crianças.

Evite a' infecção. Use leite pasteuri
zado ou fervido. Evite aquêles que
tossem e escarram sem cuidado. Evite

contato com os tuberculosos.
•

Proteja-se contra o enfraquecimento!
Durma o suficiente. Faça exercícios

ao ar livre. Coma bérn. Não trabalhe,
nem se divirta em excesso. Faça
exames médicos, inclusive Raios-X
dos pulmões!

/

\

POTa sua segurança, -vá você mesmo e teve
seus filhos também. para tirar uma ç/tapa
dos palmões:

.

Porque vale -., pena tirar um.o

chapa dos pulmões �
1. A tuberculose no início, às vêzes,

não é evidente, mas o Raio-X
descobre-a.

,

2. A tuberculose diagnosticada em

tempo pode curar-se.

3. Descobrir a tuberculose e tratá-la
em tempo garante a sua segurança
e a dos demais.

4. A tuberculose, descoberta tardia

mente, é difícil de ser curada. Leva
mais tempo e é muito díspendíosa.

5. Uma chapa dos pulmões é o mais

barato "seguro de saúde" que você
pode comprar.

e Voc,ê verá o nome SQUlBB nas prateteiras de sua farmdcta.
Nas receitas do seu médico também. Porque SQUIBB é um

dos maiOTes fabricantes do mundo, de penicilina, estreptomi�
cina;vítaminasJ anestésicos,hoTmônios e outros medicamentos

"eceitados pelo seu médico, para restabelecer ou conservar sua

saúde. Desde 1858 os LaboTatÓTios de Pesquisas SQUIBB t�m

descoberto, aperfeiçoado e produzido medicamentos paTa
me!hÔTar o pad"ào de saúde e aliviar o sofrimento humano.

'.1 Ouça tôdas as terças-feiras - "POR UMA VIDA MELHOR», a história dos gênios da ciência, o drama dos ')_,homens de branco I Às 21 horas na Rádio Nacional do Rio. Às 21:30 horas na Rádio Tupi de São Paulo.

I

\

SQUIBB

CTianças, especiaLmente meninas, são as
.

maiS,Se1tsfveis à :uberculose.

A tuberculose ainda mata milhões!

E, no entanto, não deveria matar!

Porque hoje o seu médico sabe como

controlá-Ia e curá-la. Entretanto, para
ser curada, ela deve ser descoberta
a tempo, por exame clinico. Se você
viver até os quarenta anos, sem ser

atingldo pela terrível ;noléstia, é bem

possível que nunca mais a adquira.
Mas; entre os quinze e trinta anos, a

tuberculose ainda matamilhões anual
mente, em todo o rhundo. Procure
manter os seus longe do contato com

tuberculosos. Lembre-se: a tubercu ..

Iose é uma doença contagiosa! Seus
germes são transmitidos dos doentes
para os sãos!

II

DESDE 1858

, Ç) DfSIRIJ:H!lO as B4CTERIDS
,ti:-' KolV110B destroi cerca de

:;,

920/0 das hacterias da boca,
Cirurgia- Clínica - Obstetrícia EXPRESSO BRUSQUENSE

Dr. 'Antônio Dib Mussi
� UIl.P ltO f'ERfElTBlmn

[:
•

.;;;J. A ddic;osa (osp\lma de
Kólynos remove as part.í-

" ':,',:'ulas de a limentos, deixa
08 d"nt('s polido, e retar

.da a formao ,o de mucina,

Melhores resul�Cldos sã" obtido.
escovando-se os dentes. com
Kolynos, depois de cada refeição.

Casa 'Recem
construíde
DE S Q c U PA DA

RUA FELIPE l'vEVl�S
6xl;O' metros,

'

toda de
material. "

'.TRATAR NESTA REDAÇÃO
........... _ '.,_,

.DR. FRANCISCO CAMARA
NETO

Advogado
.Escritório: Rua Felipe Schimidt
_21 (sobrado) (Alto da casa "O
.Paraíso" )
mesideu,cia: Rua Alvaro de Caro
walhc, 36

,Florianópolis

o E

,VECCHI & ClÃ. LTA.Médico etetivo do Hospital de Caridade
Servi�o especializado, em Doenças de Senhoras

Modernos métodos de tratamento
r

Horários '

'

Das ró ás 12 horas e das 13,30 às 14,30 horas
Consultório: Residência:

Rua Tiradentes. 9 Hotal La Porta

Linha Blurnenau à Florianópolis e Vice
Vta Brusque

Versa

QUER VESnR·S� COM (ONFORTO E ELEGÂHCIÁ 1

PROCURE A

Alfaiataria Mello
-

,I
----

Transportes' Coletivos'
SRS. PASSAGEIROS

-

PAR.A:
ITAJAf - JOINVILE e C.URITIBA

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

.
CONFORTO E PONTUALIDADE

Carros para 14 passageiros - Poltronas individuais Pulman
H O R A R lOS:

Carro direto a Curitiba: parto 6 Hs.
Carro de Fpolis. a Joinvile nos dias úteis: Partida às 13

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

guinte ás 6 horas.
'

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

'

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

Rua Felippe Schmidt 48

HOHARiO
Partidas de Bíumsnau. SegUndd-8 �s "1- Sàbi\dos� às 1ft huras

ParUdas de Florianópolis: Segundas às i -Sextas às li horas .

•

Aos Sábados, ás 1 e 16 horas-

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

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

Aceitam-se encomendas

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ti
Ir 'J' 6 0 E_S_T_A__D_o_--__r_e_r�(_B_'�e_'_�_-__6_�_.__s_e_t_?�,n1--b-r-O--�-,�-,-'-9-4---9----�----------��.-- __

,

.� �m homenagem ao sr. tenente-coronel Paulo Weber Víeira da Rosa,
1: lante do 14. B. C., delrontar-se-ãe, amanhâ.. no estádio da FÇD, .

Olímpico, de Blumena�f e do Figueirense, desta Capital,

digno coman

os quadros do

a,,*,'p("',.,,".� (�Cf!!
--

!!�!����Ii!.liP��!�mi�. (e!����ru!�el��ir:::�[Hoje no' passadO
• .9. (t.. outro a esquerda da rua).

_ 6 ele ;::sLembro'

5) - Não é permitido alterar os itinerários, nem as dís-
�el11 ,1.633, os Capitãis Antonio

D· -
.

PEDRO PAULO MACHADO' tancías a serem mantidas, bem como parar ou diminuir o pas- André e Estevão Alvares, jun-lI'eçao de '.
so durante o desfile. Entende-se 'nor desfile o trecho compreen-I

j'
.t' t lamente com o ,J:;ravo Camarão,.l elido entre as duas bandeirolas brancas (100m. .além da, auto- holan-

'11
I f·lrme 'na l'I·'de'rança o Ava'l- rida�e»:._ As ruas de escoamento deverão estar desempedidas

��:�a�'�;�a���:d�o����e�:nente_co_
,

'I'
'" - ronel Bayrna, 'que foi obrigado \a

,:'.
"

'.., tão logo tenha inicio o desfile. (Crispim Mira até Av. Hercilio -

rctrõceder ;Luz,. Almirante Alvim até. Largo Benjamin Constante; Presí-

I) d b 3 2
- em '1'82/., na cidade de Nat�,

, I
errota

.'

O O 1,-campeâO -por' X dente Coutinho até Esteves Júnior e Travessa que Iigaa Visco
Rio Grande cio Norte, deu-se um

de Ouro Preto a Av. Rio Branco). pronunciamento' contra a Con-

Apesar do máu tempo reinante, realizou-se ante-ontem,
- ,�� = ��:o o�e�;��::�r!çg��'i������as). Iederaçâo do Equador, triunfando

ft � no estádio da F. C. D., em continuação ao Campeonato da, Di- b) _ o uso de jugular em baixo do queixo, junto ao. pes-
a causa da união naclonal;

1 visão Extra de Profissionais, o famoso "Clássico da' Discipli- coço (oficiais e praças).,
,'-em 1.837" o Conselheiro Pedro

� na", e foram adversários os conjuntos do Avaí � do Paula Ra- c) _ o uso das luvas calçadas em ambas as mãos. ,de Araujo Lima, depois Regente-
I i 'mos, ,8) _ UNIFORME: _ O de parada, cinto de Guarnição, cio Império e mais tarde Marquês

.

Embora o péssimo estado do gramado, os dqís valorosos cantil com água (Oficiais e praças). Oficiais conduzidos de de mincla\ tornou assento no-

antagonistts proporcionaram ao público um espetáculo sen- viatura não levarão espada). Senado; ,

sacional e cheio de movimento, agradando agregas e troianos. 9) _ Para a revista todos os oficiais e praças conduzidos -em 1:853" começou a governar
Mais positivo nas jogadas, finais' e atuando. num dia de

por viaturas desembaraçarão destas e formarão na frente das o 6abi·nte do então Visconde dó!

gala venceu merecidamente o "onze" avaiano que, destarte, mesmas. Par31'l.L1, que foi substituí do, ern .3

manteve o seu título de "leader" invicto, afastando
.

um dos 10) _ Para o grupamento mílítar deverão ser observadas de Sc�embro de 1856, Cjual)do...-
mais perigosos aspirantes ao titulo máximo da cidade. 3x2 foi

as seguintes dístancíás e intervalos: faleceu, pelo célebre Caxias:
I

O resultado, tendo Tião assinalado o tento da vitória. ' a) _ para a revista: -em 1.899, í'o i aprovado o tra-

r' Marcaram os tentos: Nízeta, Bolão e Tião, para o vence-
_ 10 passos entre a' banda e Cmt. do Btl. ou Unidade equí- tado de arbitragem entre o Brasil

11 dor, e Nenem (penalty) e Carioni, para o vencido. valente. e Chile; ,

i 1'1 Os quadros jogaram assim formados:
-:- 10 passos entre esta e a Bandeira.

,

-en1 '1.919, quando Di(.'etor, do
AVAí - Adolfinho, Fatéco e Danda; Quido, Jair e Boas; .:_ 10 passos entre esta e .o Cmt. do 10 Sub-Grupamento.· Grupo - T�scolar Lauro Muller, em

Bolão, Nizeta, Bitínho, Tião e Benteví, _ 3 passos entre os Sub-grupamentos, FlorianópoÍis, foi homenageado
PAULA RAMOS: Jaime, Chínes e Dinarte; Nenem, Ca- b) _ Para o desfile: Jle� transcurso de sua data na-

zuza e Ivan; Lázaro, Carioni, Mandico, Fornerolli e Antenor.
_ 10 passos entre a banda-e o Cmt. do Btl. ou de Unidade talicia, o Bacharel João 'I'olent.ino- ,

Arbitrou a peleja, com ótima atuação, o sr .. Manoel Tou- equivalente. de �Oll7,a Junior, discursando-
Tinha.

_ 5 passos entre este e o Corneteiro e o porta flamula. oferecendo a homenagem a P-ro-
Prelíminarmente jogaram os quadros de aspirantes, ven- _ 10 nassos entre este e a Bandeira.

"
f'essoru Beatriz de Souza Bril.o em

cendo O Paula Ramos por 5x4, � 10 passos entre esta 'e Cmt. do Sub-Grupamento. nome dr suas colegas, o menino-

.

.

- 10 passos entre os sub-grupamentos. -oão JOS!' Cabral (Hoje ilustre
CAMPEONATO CARIOCA DE FUTEBoL O corneteiro e o porta flamula formarão sempre em linha DCIJLlLado Estadual) em nome dos

Acusaram os seguintes resultados os jogos da rodada de

II a retaguarda dos Cmts. respectivos. -

alunos, a menina Inah Or-tiga
domingo pelo campeonato carioca_ de f�te,b�l: .. Os demais intervalos e distancias são os normais, variá- (irmã do atual vereador Osny

B�t�fogo 2 x
_ �lamengo 1, Sao �nstovao 2 x Madureira veis _ dentro de cada Sub-grupamento de acôrdo com o ma- Urtiga] pelas alunas elo 40 ano, a

2, América 3 e Olaria 3 e Canto do RIO 5 x Bonsucesso 2.
I terial que levará.

" .

menlnn Nathalia Gouvôa pe'�s
_ A banda de música do 14° B. C. guardará no desfile a dis- cornplcmentaristas 'e o jovem

VITO.RI� DO IlV!P�ENSA ?FICIAL,
'

tancia de 10 passos do grupamento de ex-combatentes da F. Petrarcha Callado (Hoj,e bnilhan-

Jogand� dommgo no es�adlO do 14 �; C., ,�lente ao Ford E. B. e este 10 passos do Cmt. geral do Destacamento. Ip jornalista) 1)("<)8 alunos da
F
..C:, em disputa de um� ,lmda, taça, o onze do Imprensa '

11) _ A Diretoria de Obras Públicas traçará a cal na rua Escola Complementar, O homena-
l' Ofieíal E. C. colheu magmfl�o tnunfo pelo esco.re de 1 a O,

_ Visconde de Ouro Preto e pequeno trecho da artista Bitten- geado, visivelmente comovído..

.!i .
,

O q'uadr� rubro-negro Jogo� com � segt?-mte for:n.�çao: I court, quatro linhas e com l,qOm d.e inte:valo (um metro e a.gr.adec,('u a, maniíestação de ,a-

, S,antana, P�dI<.> Paul� � Osvaldo, ValmOI: Gatmho e DIdI, Ze: setenta centimetros) guardando a distancia d� 1,4_0 (um me- preço:
zínho, Rodrigues, Acácio, Botelho e Vadíco. ,tro,equarenta) a,clireitaea.eSqUerdadacalçada,istoco�re-I, -em 1.939, a Africa do Sul

,

,'"
----

+»; ._-- Ierêncía a Rua Visconde de Ouro Preto, dell'm·ou guerra a Alemanha:

"SOIRÉE" nos FUNÓÜ)NARIOS PÚBLICOS . 12) - A dire%ão terá a sua disposição uma viatura pro- =-em 1.944, a glorrosa Força
A Diretoria dd Clube 'dos Funcionários Públicos avisa vIde�cIad� pel? .14 B, C ..

'

.
Expedicionária' Brasileira fez o-

. .

d
,.

'
E obrigatório e uso' de um bracal branco de neutralidade trajéto Livorno-Pizza, na Itália,aos seus dIgnos aSSOCIa os, que promoveI'a, na nOIte de 7 do
b d··t ar e soal da' dl'reça-o

.

t d'" .,,, I r d L no raça IreI o, p a opS., clleganllo a Fornari.
corr�n e, uma gra? lOSa sOlree" nos. a�� os sa oes ,�yra VIf3TO: Paulo Gonçalves Weber Vieira da Rosa - Ten.- André Nilo Tada�coTems Clube, oferecIda a todos os funclOnanos e aos SOClOS

..

do
CeI. Cmt, 140 B. C ..

LyraH" , " h W,,' ;:! t d
. Pela direção: hran Dentice Linhares t- 1° Tenente.

avera, um s o ,com nunleroso -ue can o, e mUSIca
._. ,

e ba��d;�servas de mesa poderão ser f�itas na sede do Clube A organização iSSO presta a sua bom,e-
�:sá���c���:��os à rua �ajano, 37, ao preço de Cr$ 10,00 das

nagem ao. (Dia da Pàtrian
A soil-ée terá inicio 'ás 20,30 horas. '

' A exemplo elos' anos anteriores, verdes, desde a sua primeira distrí-

a Stand�rd Oil Company of Brazil buição,' tem sido cou,fiada a diver

distribuirá hoje, aos automobilistas sas il!stituiçÕes de caridade do Bra

rlesta cidade, por intermédio ue sil, ás quais a Standard OH, desse

seus Postos de Serviço li Revende.., modo, presta a sua coritribuição p3-

dores, as conhecidas rosêlas auri-

'ira
levarem os seus nobres e aUru:.

verdes, isticos propósitos,
Esse tradicional hrinde, que tra-

duz de modo expressivo a homella' ,�o Sr, Jorge Sanei. AbdalJa, l'{.'-I
gem da Organização Esso à maior

data da história da nossa pátria,
encerra, a par de seu sentido civi

co, um significado filantrópico,
pois a confecção das rosêtas alld-

I,

�....
_.,.r(I " \\"\'
COLíRIO

MOURA, BR�5IL
presentant� da Organização Ess'>

I'
c

nesta cidade, que nos obsequiou
"

-'

com alguTls exel1l;plares desse artis-

C..
'"

D"
" ..

tico hrimle, os nossos agradecimen- lne- larl0
tos.

Simulta'u.eamente

JUVENTUDfi C�T()LICA
• IUTZ, ás 5 e 7,15 horas

O Grêmio "D. Vi:al'" orgão anexo fComissão caiari- HOXYSe::õ:,:Od��r;oças
à JUVENTUDE CATóLICA DE d· d A história de um homem que pen-

FLORIANóPOLIS , tem o prazer oeose esrgo3u3 sav,g_ que o "lllllndo havia parado .. _,

de convidar o povo Católico desta no dia em que �le llacera.
Capital, para assistir as solenidades Hio, 5 -(V. A.) - O Ministro tia Uma satü�a' deliciosa aos grallfÍ�
�n honra de N. S, da Conceição Agricultura assinou portaria clesig- nos ... , que pensam que o mundo e

Aparecid�, padro�ira. do Brasil. I n�ndo os �rs. José Nicol,au �Q!,:t, só deles. ".

1
\
- rIra 6, hOJe, as 19,30 horas dJretor de ferras e Cololllzaçao da T�NHO DIREITO AO AMOR

no Salão paroquial, ao lado da Ca- Secretaria de Agricultllra de Sanla COM: Ronald Colman :- Vanessa

tedral, conferencia pelo Rev. Pilo Catarina; Artur Bnchele, José Car- Brown, - Ricbard Ney e aprescu,

Dr, Itamar Luiz da Costa, cujo tema los de Matos Horta Barbosa e Ap',)- tahdo: Pcggy Cummins a sensaçãOo
será: "A

-

Im�lClllada COlJc-eição nas Jonio Teofilo Bouret, para constl- loura
Obras de Vieira, tuirem a, comissão de que trata !) , No programa: Atualidades en�

2 - dia 7, amanhã, ás 7 horas na cláus.ula tere'eira elo Acordo firmado Revis1a - 'Nacinnal
Catedral Metropolitana, Missa di,ot- entre a União e o Estado de Santa Preços: Sras e Srt'as. Cr$ 1,20-,,'
Jogada pela Juventude Católica, em Catarina, que deverá apresentaI:;, 11,) Estudantes Cr$ 2,00 e CavalheiroS'
honra da Imaculada Conceição. prazo de 90 dias, o programa e pro- Cr$ 3,20

. t

FlorlanópoUs, 5 de ScÍembro jetos necessúrios à consecução das Livq;. Cr,eanças maIOres de !'f�
(te 1949:

" finali>dades objetivadas peJa Lei

n'l
anos poderão entrar na ses�iio de

Odette Teixeira, Secretária 586, de 23 de dezembro de 1948. 5 horas.

•

AG-RADECI M ENTO

MANOEL VICENTE DÊ'SOUSA e HELENA ROVERE DE
SOUSA

I ,

Participam aos parentes e pessoas amigas o contrato de
casamento de sua filha TERESA, com o sr. Álvaro Godinho.

VIÚVA DORVALINA IADROCHITZ GODINHO
Participá aos parentes e pessoas amigas o contrato de ca

samento de seu'filho ÁLVARO, com a senhorita Teresa Sousa.
TERESA e ÁLVARO

Noivos
Florianópolis, 4-9-49,

Os filhos do casal Mário Candido da Silva - Ana Rosa
Soares da Silva, mandam celebrar na próxima quinta-feira, -8
do corrente, às 8 horas, no Altar de Nossa Senhora de Lout
des, na Catedral Metropolitana, missa festiva pela passagem
do 25° aniversário de casamento de seus queridos pais,

Para o referido ato, convidam os parentes e pessoas ami
gas dos jubilares, antecipándo seus agradecimentos a todos
que se dignarem comparecelft â citada cerimônia.

Fplis., 5-9-49.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTERAPIA
RAIOS X

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

.

Dr. Alvaro de Carvalho
Doenças de Crianças

Consultoria: RUa Tenente
ellvelra, 29
Horário de consultas: 9 ás 11

11.1.
Sábados: 14 ás 17 hs.

Dr. Milton· Simone,
Pereíra

Clínica Círurgíca
Mole8tia� de Senhoras

CIRURGIA GERAL
POI Serviços dos Professores Bene
dicto Montenegro e Piragihe No

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

Dr. Guerreiro da
Fonseca

. i

Especialista
Médico - Efetivo dó Bost)ital de

Caridacte
OUVIDOS - NARIZ e GAR

GANTA
.

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schmidt, 99

Telefone: 1.560
Consultas: Pela manhã nb Hospital

• Á tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.
Horário: Das 14 ás 17 horas.

DR. NEWTON d'AVILA

Çirurgia geral - Doenças de Senho

ras - Proctologia
Eletricidade Médica

,-----

Consultório: -Rua Vitor Meireles n.

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

de da; 15 horas em diante .

,Diretor da Maternida'de e médico do
DR. LINS NEVES

-Hospital de Caridade
CUNICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle' e tratamento

,eapeciálizado da gravidês, Distur
,ltioa da adolescência e da menopau
,$L Pertubações menstruais, l'lfl,\,

mações e tumores do aparelhe geuí
,ta] feminino.
Operações do utero, ovários, trem
'1'4S, apendice, hérnias, varizes, etc,
Cirurgia plástica do perineo (ru
·turu)
ASSISTENCIA AO PARTO E Ot-"E-

,

RAÇõES OBSTETRICAS
Doenças

"

glarídnlares, tiroide, ová
rioa, .hípopise, etc.)
Vtaturbios nervosos - Esterilidade
- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 -:Tel,
1.481
Resíd, R. 7 de Setembro - Edií,

Cru.. e Soma - Tel. 846.

DR. POLYDORO ERNANI DE S
•

THIAGO
Médico e parteíze

Do Hospital de' Caridade de FIo-
ríanópolís. Assistente da

Maternidade
Doenças dos órgãos internos, es,)e.1
cialmente do coração e vaso!

Doenças da tiroide é .. demais gían
dulas Iuternas

CHnica e cirurgia de senhorae

-I-

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR·
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL ,

BORARIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 às 19 ho-
I

f'ras.
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles n, 18
Fone manual 1.702

RESIDENCIA:
'

Aven�da Trompowski ftJ
Fone manual 7t18

Dr. Mário "ell."
Cllaica médica de adulto. e cri�
OOnsultórlo - Rua João Pinto, 16

Telef. M; 769
Con.ulta da. 4 i. 6 boru

Il..ldi:ncia: F.,Ii".. �ebttddt .. '"
Xelef. II' I

Eis alguns novos caracteristicos:
• Auento amplo e macio como uma poltrona

• VentilcÍção 9,oduávet na confortável cabine

• VisibÜidáde fácil e correta de todos o, Ic:...lo�
.

1-'

Residência: Rua Vidal Ramos n.

65 - Telefone 1.422.
• Dire�ã. de novo tipo que 'orna STUOEiAkE'R
o caminhão mais fácil de dirigir do mundo

• Fácil aceuo a todol OI inlir�menlos e

')'ortes v,itais do motor

• Nova arma,.ão do (hauis par. residência
máxima. .;-

ClínicaD:�d�UJÓRciLtziC. .0
Médico·OpeL"ador-Parteiro

Doenças internas. de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias - Rins - Coração
- Pulmões - Estomago - Figad:>

Trgtamento da Tuberculose
Raios X - 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

, "

',

Se não pode escolher boas
estradas. escolha um carni

nhão 'STUDEBAKER e taça
de sua viagem um passeio!

AUTO CO�lERCIO LTDA
JOÃO PINTO, 36 - C. P. 439

__ TELEGRAi)!IAS: AUrOCOl\'[:I';.IJ!+lO _

FLORIANóPOLIS'

s
._./

I
. /

C�r!�,,�o dP.i!!!. d� que i�'!!��!'�ta !!w. aE!!!�! I :i;::;�;;:;:'''''''CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo

d I d'RURGA - 'MOL�STIAS DE S.It- firma Fiuza Lima & Irmãos, é D seguinte: :. Ip orna aNHORAS - PARTOS EXP U UNE U-' t B 16 horasFormado pela Faculdade de Medi· RESSO BR SQ E S iariamen e - rusqne .

dila da Universidade de Sio Pauló, cf excessão de sábado 14 horas :
ouue 101 assistente por várioi aDOI do

, .

16 30 h •
. Serviço Cirúrr.nco do Prof. Allpio' EXPRESSO �RUSQUENSE - 2a., 4a• e 6a• feiras ,oras •Contia Neto

N T· t •
Cirurgia do estômago e m. c1n:u1a· ova- ren O

•
rei, intestinos delgado e ,groalo, tirai, E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS _ 3a: e 6a• feiras 12,10-horu •
de, rms, próstata, bexiga, utero, •

o..... ,io. e trompas. Varicocele. bld� •
ceIe, varizes e hernas,

.. ., ••Con.ultas: Das 3 á. 5 boraa, • rua•.
.

Pelipe Scbmidt, 21 (alto. da CaM' .• .
Paraíso), Telef. 1.598 ,DR. . •

RClidéncia: Rua Estevea JlJllior. 170;

ITelef. M. 764

Dr. Roldão COIlI.aI

Oferece seus serviços.
Cartas a Maria Inês

.Eerreira:

Caixa p'ostal 55.

A. DAMASCENO DA SILVA .1ADVOGADO

Se ricos, quereis ficar
De modo racil elegal
Fazei hoje uma inscrição
o Credito Mutuo Predia

Florianópolis - Santa Catarina

Dr. r••lo 'oar.
Clinico e operador

o,nlultório: Rua Vitor MelI"'letl. '1.
Telefone: 1.405

eonlultaa da. 10 á. 12· e da. 14 .1.
t! h.... Residência: Rua BI_.

22, - Telefone: 1.620

\
..

'"AÇõES ÓVEIS E COMERCIAIS

Dr, M. S. C....aIcUtI
Clínica "".clusivamente d.� crianCU

Ru. Saldanha Màrinho. 10
Telefone M. 732 ,

Praça 15· de Novembro, 22 - 2° and.

\

(Edifício Pérola)
,/

Fones: 1.324 e 1.388
.

,

---- ,

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

do Brasil)
Médico por concurse da Asslstên,
ela 8 Psicopatas do DIstrito

Federal
.x-Interno dr Hospital Pslqulé
tríco e ManicômIo JudlclArlo

da Capital I"ederal
Itx-Intemo da Santa Casa de MI
serIcórdia do Rio de Janeiro
OLtNICA wmWA - DOENÇAS

NERVOSAS
Consu�lo: Edifício Amélia

lfetô - !mia 3.
Residência: Rua Alvaro de oar

..alho, 70.
Das 15 I\s 18 horas

Telefone:
Oonsultórlo - 1.208.
ResidênCia _

_ 1.305.

ParanádoGuia •• e _ • • • • • .. • .. .. .. ..
� �

Publica relação doe cofnerciantel a industrial! com seus anile- COMPRADORES PARA CASAS •
l'ERREN08

o Escritório ImoblI1ár!o A. L. Al'r�
sempre tem compradores para. C8J!8a •
terrenos.

Rua DeoJoro ai

reçoll. ,

Cada guia ê vendido aeomnanhado de um mapa' redovíáeío
Paraná e Santa Catarina.

Redação: Rua Prudente de Morae•• n. 626. - Curitib..

d<'

c
Fabricante e di.tribu)dores da. afamadaa Clon

fecçõ.a ·DIST.INTA· • RIVET. Po••u. um gran
d. lortlm.nto de ..aasemira.. rlacado.,' bl'inl
bon•• baratoll, algodõ••• mor-in. e a91am.nto.
para 'alfaiat•• , que recebe dir.tam.nt. doe

Snr.. Com.rol••ba do lnt.rlol' no e.ntido d., Ih. fa•• r.m 'Im.

rlo,.Ior»6Jl)ClU•• ....i FILIAIS.m BJulT! ...nou � Lojfl.

, ' Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,- o bolo envenenou a crianva e o vachurrinho
,

CURITIB_-\, 5 (S) - Be\ oltaní.e

I
receber o presente, deu um peda- l11e.�mo acouí ec ondo com o cachor- sua prup rierlarlc, tendo, um elrlp�,

[
,I,_ aulura du crrmc �'P(h::r rio sr,

crime vem de sei' cometido, na co do bolo diabólico a menina era. íalccido imediatamente, f-uquantn Angelo de T,tl. J;1 101 posta no 'i:a-

� pessoa de uma menina de poucos outro a um cachorro de sua pro- APHESENTOU QUEIXA o outro f'icaru agonizante. III'CZ, dc , curto ser processada, nor-
anos rle idade, que foi em cneuada pr iedade, Diante do falo" apl'c"cntou �[WA PHOCESSADA que se apurou CjI1e a irmã quo do;�

ao comer

l,lm
bolo que sua mãe

re-I
Qual não foi a surpr-eza 'ao ver i- queixa imediata á policia, apuran- Apurando a veracidade ria de- 1'<1 o holn á mãe da crrança

ta,'
mbem

-eehera de prr-scnte de uma propria ficar quea mimar, sofrendo os sín- slo-se, então, que outra vizínha, de-lllllDcia
feita' a anul ise do bolo, o recebera da criml nusa que foi

irmã.
'

Lamas ele uma iutoxícáção forte, savisada teria dado pedaços do -constatou-se ser o mesmo porta- metida no ;;:adrez.
A sra. Mar ia de Lurdes Kern, ao contraia-se em dores no chão, O mesmo bolo a dois cachorros de dor de veneno, \", A eriança foi hospitalizada.

Florl.n6polls, 6, dle selembro de '949

c O n f e r ê, n c i a
Seguindo o seu programa de. difusão cultural a

Juventude Católica de Floríanópolis, apresentará, na
cátedra, dia 6, às 19,30 hortts, nó Salão .Paroquíal, o

Rvdo. Pe. dr. Itamar Costa, versando sôbre "A Ima
culada Conceição na obra de Vieira". A entrada é
franca.

Uma festa alegre para �s enfêrmos tristes
A "Sociedade de AJ11parO aos TLl- aos enfermos 'em tratamento ncs- entes, lendo, em nome [los seus Cil

herculosos", que comemor-a o SL'- ses estabelecimentos, fazendo des- legas, proferido UIll discurso, a se

gundo, aniversário do sua fundação, filar artistas locais e do -Hio de ,I a- nhoríuha Dalva Lebarbenchon.

relizou, domingo ultimo, í'estinhas neiro, amadoras do belo canto, ele- Assim, a "Sociedade de Amparo:
no Pavilhão Josefina Boiteux e mentos todos que, com as suas tcan; aos Tuberculosos", cuja finalidade:'

no Hospital "Nereu Ramos", além ções e seus numeras de repertório, filantrópica e,. sobretudo patriótica,
de farta distribniçâo de doces aos souberam divertir, por alguns ins- se vem remarcando, dia a dia, com
doentes que estão sendo assistidos tantes, aos doentes sob os cuidados a assistência direta a quantos ne

em suas residências, nesta Capital,
sob' os cuidados dessa associação
benemérita que já c�nta com larga
folha de beneficios prestados à le

gião de cn f'ermos.

A� diretoria e vár-ios �ssociad')s
dessa beneficente sociedade, pro
pcrcionou ensejo de horas felizes

em· Florianópolis
«Incompatibilidade de gênios» •.• -8 maior causa !

Flonianópolís, pela noticia que rio da lv Vara 'desta Capital, nada

I
A maior causa, cm sua mnioría,

daremos- .em primeira mão, a�s mais, nada menos, do que 2.0 ações segundo sabemos, é a "incompatíbi;
nossos leitores, parece que deseja de dcsunite. lidade de gênios" ...

Programa da retreta que a Banda da Policia Militar fará rea
lizar no Jardim Oliveira Belo, hoje, das 19 ás 21 horas:

la PARTE:
Hino -da Independência - por D. Pedro- I.
Tenente Narbal - dobrado - por Brasilio Machado..
Danubio Azul - grande valsa - por J.' Straus.
Guarani - sinfonia da op. - por A. C. Gomes.
Mefistofeles - fantasia da op. - por A. Boito.

? 2a PARTE:
.

Uma festa no hinhip - rapsodia portuguesa - por João
Carlos de Morais. . ,

La Duqueza Del Bal Tabarin - pot-pourri - por G. Lom
bârdo.

Idolo - dobrado - _por Henrique Escudêro_

WASHINGTON, 5 (U. P.) - O Tesouro dos Estados Uni
dos acha-se em "deficit" de 2.593.474.783 dólares, sómente em
dois meses do novo ano fiscal. A continuar nesse ritmo o "defi-
cit" para ,o próximo dia 30. de junho será de cêrca de .

cretârio Davi Gomes Mendonça· 2° 15..550..0.0.0..000 de dólares. Entretanto, as arrecadações a titulos
/ Secretário: Nelson Amin. 1° Tesou- de imposto�, _correspondentes a êste mês, dezembl'o, março e ju-
reiro: José Alfredo Beirão. 2.0 Te- nho, reduzlrao em muito êsse "deficit", embol'a não eliminem
soureiro: José Joaquim Lisboa. Di- totalmente o "deficit" do Tesouro.

.

relor Social: Reinaldo Wendhau- , O "deficit" de hoje é comparável ao de 1.10.0..174.947 dólar�s
s-en. Oradora: Dra. Rela Fanny Ka- correspondente ao mesmo periodo do ano passado. Não obs
Iher. tante, em l'ealidade o "deficit" apontado a esta altura do ano
Conselho' Delibáativo: Jauro Li. é de 1.475.265,495 dólares, pôsto que o Tesouro não inclui o

nhares; Nivaldo Almeida; Darci B. dinheiro gasto no ano passado, pel·tencente aos fundos para o

dos Santos; Dinorá VieiJ'a e MiJ- programa de reabilitação �conômica européia. A divida públi
,ton A_ Hamos. , ca nacional a 31 de agôsto era de 25.879.0.42.993 dólares com-

Outrossim, a nova Diretoria apró- p��ad� com �253.10.0.:807.445 dóll)l'es há u}ll ano. O ponto sig
veita o ensejo, para apresentar a nIfIcatlVo acerca do mforme do Tesouro sobre os dois primeiros
'V. S. os SE'L1S protest.os de alta, esli- meses do �tual apo �isca� e que os Estados Unidos estão gas-
ma e distinta consideração". tando mUlto maIS dmheIro do que 'no ano passado.

A proporção com que se gasta é ligeiramente superior a

Telegramas retidos 3 biliões de dólares por mês, soma 'que há vinte anos teria'bas
tado para atender a todos os gastos do govêrno' durante doze

Acham-se retidos, I}1,OS Correios e meses.
Telégrafos, telegramas para: O "deficit" para os primeiros dois meses do novo ano fis-
Dr. Anibal Farias; Allrino Mestre 1

.,

"d f' 't" d f'ca s�pera �a � � ICI l?a�a os oze meses do ano IscaI que
Maria; Walter -Mosfer; mon' Pe- termmou a 30. de Junho ultImo, sendo que o dO,ano fiscal de
r,eira Macilado; Maria Bocha; Edl!- 1949 fói de 1.811.440.�047 dólares. Ao ser divulgáda essa cifra,
ardina Lima; Cecilia Cruz; Albino ouv� nas esferas parlamentares enérgicos pedidos de econo
Ah-es Ferreira; Jorge Barbosa e mia, porém desde então adial1tou�se muitQ pouco 'ou quasi
Maria ApoJinaria· nada no sentido de reduzir os gastos.
--------------�------------------�'------.--------------�"------------------------�----

A marcha de· desquites

no

"americanizar-se" ...
f: que, 110 corrente ano, ou melhor,

nos 9 meses que 1á temos em 1949,
acham-se em andamento, no Carto, 'Semcmo

A ,4ss. Carlos Oomes
tem Dova diretoria
Snnscríto pelo sr. "Valter Cruz

recebemos o seguinte oficio nos

comunicando"a eleição e posse da

nosa Diretoria da "Associação Car

los Comes:
, "Fl()rjanópolis, 3 de setembro de

1919,

Cumpro o grato dever de comu

nicar a V. S. que, em scssã.o de As
sembléia Geral Extraordinária, rea
lizada em 2. do corrente, foi -eleita

e empossada a d�retoria que deve

rá reger 'os destinos da Associação
ourante o periodo: 19'!9-setembro-
1950, a qual está constituida da ma-

«Deficit»
)leira que segue:
PresicJ.ente: "�alter Cruz. Vice

Presidente: Walter Daner. 1° Se-

·da 'Pátria

Tesouro •

amerIcano

COURA casrA.

QUEDA DOS CA·
BElOS E DEMAIS

AfECCOES DO

COURO CABELUDO .

.

I

"

dessas casas d-e saude. Participaram
dessas festinhas, Linda Batista, o

conjunto "Lira c seus artistas", \)S

artistas de Anastacio, Angelíto com

Luiz Amato e o cômico Zé Coruja,
destacando-se' ainda, 'com Isndas

canções, a sra. Fanny Wanderlev Oep 4' rm'ando Cal-II'Espirita Santo e a senhorinha

LaY-1
•

la Frevesleben. Transcorreu, ontem, o aniversá-

Além desses numeres, que agra- rio natalic�o do sr_. Deputado A�",
dararn eru cheio, arrancando fm-tos. mando Calil Bulas, Ilustre e prestí-:
aplausos de quantos assistiram a

I gioso elemento da bancada do P.S.

tào ,'esplêndida Festinha, a Soclcjla- i D., na Assembléia Legislativa do,

de ofereceu farta mesa de finos do- I Estado.

ces, frios e várias Iguarias aos dO--' Orador fluente" brilhante par la-
I mental', dono de recursos extraor-.

Capitão de Mllr e Guerra dinários, o aniversariante tem sido,

B S
no Legislativo Catarinensc, uma voz-

enjemin odrê eloquente a serviço do Sul do Esta-
......

cessítam de seus beneficios, assi

nalou a passagem do seu segundo
aniversário ele fundação, de maneira

a se firmar, mais ainda, no conceito
de todos-

]�-nos grato registrar a chegada
a esta capital, procedente d'o Rio
Grande do Sul, onrle exerc-e o e

levado cargo cip Capitão dos P'O),
tos daquele Estado, do nosso rlis
tinto patrtcio Cnpí

í

ão dI' Mal' e

Guerra, Benjamin Soclré, velho lo
bo cio mar e um entusiasta do es

-cotísmo no Brasil.

do, de cuja zona' tem-se feito inter

prete na solução dos seus iuais jus-
tos problemas.
Na tribuna da Assembléia o ilus-'

tre parlamentar tem tido brílhan.;
te e marcan te atuação, o que' lhe'
tem valido destacada situação I1:-JS

meios politicas do Estado.

"O Estado", embora tardiamente;

Por decré'to do sr, Ministr-o da associa-se ás homenagens que lhe

Marinha R. S. foi, nomeado para
foram ontem tributadas.
------_<-- --

exercer o cargo dE' comandante 00
5° Distrito :\'a\'al, com sede npsle

Estado, pel.:1 recente transferência
do sr. ConLra-Almira.nte Antão Al-

SERVICO DE METEO
ROLOGIA

\'ares Barata para outro alto püs- Pr,evisãQ do Tempo, até 14 horas,

j o ela :\:larinha, na Capital Fede- do dia fi:

1'al. Tempo: Instável, com chuvas me-

Noticianelo -sua chegada em nos lhoralldo no decorrer do periodo;
so meio, fazêmórlo prazerosamenle, Ventos: do quadrante Sul, com

desp jando-Ihf', os melhores votos dt3 rajadas frescas;
felicidades no novo pôs!'o que lbe Temperatura: Em declinio;
conIel'iu o sr. ,Ministro ela Mari· Temperaturas extremas de ho.ie:::
nha. Máxima 16,2 t11inima 14�2_

Uma vez que o cenário político vai calmo e tran

quilo, deTivemos, hoje, para o setor esportivo.
Diz um velho ditado, que o castigo anda a cava

lo . ..Isso era antigamente. Hoje o transporte ê -muito
mais rápido e, por isso, o castigo não espeta. Há dias,
o Figueirense, para propaganda do eJ}Contro de ama-'

nhã, com o Olímpico de,' Blumenau, espalhou carta
zes pela cidade_ Nada mais justo!,

Para valorizar os disputantes, emprestou ao

clube visitante o titulo retumbante' de Leão do Vale
do Itajai!- E, para meter a sua frechadinha no seu

rival de todos os tempos, -.0 esquadrão azurra, - a

crescentou no anúncio: vencedor do Avai por 7 x 2!

Depois disso aconteceu o castigo: o Figueirense levou

a sua sumantazinha do 60caiuva, - o bisonho lan
terninha do nosso esporte.

E, ante-ontem, em Brusque, o Carlos Renaux,
por 4 x 3, arrancou punhados 'da juba do Leão. Dian
te disso, assistiremos amanhã' os renomados esqua
drões do Figueirense - o derrotado do Bocaiuva -

'e do Olimpico, -, o, derrotado do Carlos Renaux!
Como propaganda, vale a nossa intenção de rei"

'cardar esses scores, de acôrdo, aliás, com o costume
do amigo da onça.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


