
Afonso Brina
Guermo' Dal Pont

Com a: ,,.0\ "Q'
Um repto que aceitamos. Confundindo a «lingua fácil» de certo
o deputado Paulo Fontes, da seu poder, os deputados udenistas FLORIANóPOLIS a quem quer que seja para inclui- José Marcon

'Tribuna da Assembléia, ha dias, possam verificar a autenticidade Os abaixo assinados tendo ver i- los no referido Diretório pt Oficial

reptoll o .Govêrno � que não tem de que duvidaram. Evidencia-se, ficado no Diário Oficial <lo Estado' Outrossim, esclarecem os signa- Turvo, 23 de agôsto de 1949
nada' com o caso, a exfbir provas assim, que, no caso, não houve n. 3.980 vg de 29 de julho vg do tários que se consideram demitidos José Marcon

de que um telegrama transmitido GOLPES REPUGNANTES DO PES- corrente ano vg que seus nomes f'o- dos cargos que lhes f'o] atribuído e Tabelião" (sôbre estampilhas),

para o colendo Tribunal Regional SEDrSMO, nem MENTIRALHA SóR- ram incluidos no Diretório Mu nici- não se responsabilizam pela esco- CARIl\'IBO: José Marcon

Eleitoral, por 'ex-udenistas de Tu)", .DIDA, nem PATIFARIA, para repe- pal da União Democrática Nacio- lha dos futuros candidatos da Escrivão de Paz com funções. de

'\1O, fôsse verdadeíro e não forjado. tirmos os termos

PARLAMENTA-,
nal-'- vg do municip io de Turvo V!?; União Democrática' Nacional ao Tabelião e Of. do- Reg. Civil,

Em editorial, no -dia }O do corrente, RES de que se vateram os srs. Pau- que foi registrado nesse Colendo futuro pleito de ·11 de setembrovg Turvo

aceitamos o repto e hoje, abaixo, lo Fontes, FerreiJ',a de l\felo e ou- Tribunal vg nos cargos de Presi- uma vez que apoiam integralmente Araranguâ .:___ Santa Catarina (sô�
'dãmos a integra do documento re-: tros, e, também, o 'DURO DA TAR- dente vg Tesoureiro e 'Membro vg' os candidatos escofhidos pelo Pat'- bre estampilha),
'feriC!o, seguido de mais outro, que DE. respectivamente vg' declaram. que tido Social eDmocrático pt CARIMBO: .Jesé Marcon Escrivão:
confirma o pr inueiro. O original de Eis os d�cumentos que os depu- nenhuma ligação t,em' com esta de Pa.z com funções de Tab. na sede

\ tido Social Democrático pt
ambos êsses documentos será hoje tados logo mais poderão examinar: agremiação politica vg' visto riíW te- - do Municipio de Turvo, Santa Cata-

Respeitosas saudações
entregue ao ilustre Iider da maio- "Exmo .Sr- Dr. Presidente do 'I'r i- rem sido consultados sôbre o as-

Hilário I)al Pont
ria, 11a Assembléia, para que, em bunal Eleitoral sunto vg' mem delegado autorização

O MAIS ANTIGO DlARIO DE -SANTA CATARINA

, f'roprfetárfo e D.- Gerente: SIDNEI NOCE1'J - Dlretor Dr. RUBENS DE ARRUDA RAMOS
Diretor de Redação GUSTAVO I NEVES

Rosário 86 - Rio
Ueconheço verdadeiras as fir- CARIMBO: José Marcon Escrivão

mas supra de Hilário Dal Ponte, de Paz com funções de, Tabelião e

Afonço Brina e Guerino Dal

pont."
or, do Reg,

Ci.Vil.
.

Em testo JM da verdade. Turvo
Turvo, 23 de agôsto de 1949. Araranguá - Santa Catarina",

7 DE �SETEMBRO
A data que hoje transcorre é de profunda signifi

cação cívica: é o dia da Pátria, Relembrando a Inde

pen�ência_ do Brasil, concita a Nação a uma vigorosa
reafirmação de sua capacidade de, conduzir-se, através
da história da Civilização, com intensa consciência de'
sua soberania.

.

Em todo o terrltórío nacional, o dia de hoje é Ies-'
tivamente comemorado e congrega, em tôrno de nicas.
e gloriosas tradições, as energias cívicas, que hão-de
perpetuar, em função, civilizadora, a grande Nação
Brasileira, ,

.

"O Estado" saúda a Data fundamental da nacío- I

nalidade e se associa ao júbilo e ao orgulho com que o;
povo, as classes armadas e a mocidade do Brasil vão
celebrá-la condignamente.

•

,Ano XXXVII Florianópolis
� - ._--�-� -"_

4 ,nova lei de
Dat�,tahzação
Hl 0, 6 t v, A,) - Segundo infor

mações do gabinete do. 'J.l1iJ.1istro !l:',

Justica, no próximo dia 18 do cor

rente, em comemoração ao anivcr

sárlo da Constituição de 194U, dc"

VCT'�1 ser sancionada pelo presidente
da Bepublica, a nova lei de natura

Iízução, um dos [nais ímportant es
iustrumentos legais para o pro

'grcsso do país e lei complementar Ida Cou�tjll1içi'io Fcdeual,
O projeto, (j1.H' foi a,presentado'

tia Camara pelo atual ministro da

Justiça, quantia exercia o mandato

de deputado, compreende snhstan

ciul returma no sistema para na

turaiir...ção, -cxpedição de títulos

doclàratórtos, aquisiçâo � perda da

'd.ll:adania, visando sobretudo, a SU>l

'Simplificação e redução <las despe"
sas processuais.

Tomaram a �ocali
dade de assalto

Sprague, Washington, 6 (U·
P. Os habitantes desta comuni

dade agric-ola solicitaram ur

genLemente apa relhos cxtermi

na<]ores para livrar a vila de

milhares de ratos que "toram

localiddae de assalto",
Os ratos invadiram os estabe

lecimentos comerciais, teatros,
cinemas, residências os, bancos,

� até o qualter da Policia, A�

ruas de Sprague estão cheias

de ratos mortos pelos' veiculos,

predisse a pró
pda Jnor:te '

,
MELBUH;\lD, 6 (U. P.) Ahor 81ngh,

profeta indiano, residente em Melburne

predisse, há três sen1;"nas, que nl0rreria

no dia 2 de setembro. Singb, que afir

ma ter 115 anos, parecia gozar de boa

saúde na referida data. Sua· profecia
cUD1j.Jriu-se hoje, com três dias de atraso.

Os médicos dizem que a morte foi de·

vida à extrema debilidade causada pela
velhice.

(foDfeN�llciOIl
com, franco

LA CORU:\'A, fi (TJP) -- o almi
rante Hicharrl L, Con�1:lIy, ê,'ll'i:ll1-

:dante em chefe das f o r ç a s

norte-americanas no l\Iedi !r,rraneo
ef. ALlanUco Oriental conferenciou

llo,ir com o generalissimo FrancQ.

(luãrta -felrs 7 L'e Sétembro de t949
•
t H. 10.570

Pio XII quer salvar o mundo das
garras do comunismo

C;i::{TJ�'1. (fAXfJOLPO, P UP .� o

{'((1M I'i» XII r{-ecl!l /'1)/1 que a sua

recen! e 0/'(/('111, de exconiu nh iio
(C!II pOP obietir» salvar o niuruio
do f'1)!HU1ÚS7IW,

O 1101ltij ice e:Z'pUcm: (llle- {( ee-

C01/l.1Whüo é "uiua {1(/1'I'e;Nl {J /w

tem por [im. afastar não só os tra

Ihadares, mas lodos, sem eecessão,
(f/l.e negam. ])e11s e a. rcl'igiLio.'

O Pllpa, pela JYI'imeil'a ve� 1'1'/l

lantos 'meses, re{eriu·se ao COIIW

nismo POl' seu próprio lIom,e,' nes
se discurso pelf! nidio do Vatica-

no, Llil'iglU/o G mais de SOO,OOO co- de relig'ião, "rliêintc das vicissilu·

Morreu o famoso pi�·
lo'to UU Odom
CLEVELAND, 6 (D. P.) - Bill Odom,

antigo detentor de alguns "records" muno

diais' de vôo em distância, morr�u hoje'
quando o seu avião de caça modificaclo,

cenlou, de grande potência, caiu e se incendiou
- "Quem vive nestas atuais durante a' disputa do Troféu Thompson,

déca.rlas dlmerá ser ue?'dudeil'a· no valor de 40,000 dólares,

Um avião para Joacaba
Joaçaba, 5 - Apraz-me comunicar-lhe que, com solenida;.,.

. des, realizou-se, ontem, no Aeroporto desta cidade' ainda em:

construção, o batismo do Avião Cidade de Joaçaba, da C:bmpa
nhia Aeretax de Curitiba, paraninfando o ato o sr. PrefeIto Os

car da Nova e sua exma, espõsa d. Alécia da Nova. O aconteci�
menta altamente significativo para a administração do Pre

feito Oscar da Nova, a quem Joaçaba deve exclusivamente essa

realização verificada, proporcionando assim novos' horizont�s.a
tôda a região do oeste catarinense. Atenciosamente. OctaVIG

Montenegro de OliveU";1.

lrí/i('os all''/1lões 'reunidos ontem cm,

cUllfch'ncin em Bochllll,
Palllndo e1n alemão pallsado

o tv10MENTO

ilIas fluente, o Papa f(3Z assim (/

p'/'im,eil'a e,rJ)lanação 1m/dica de

Sl'1I r'ecente del'/'elo peZo qual serão
e,rc01nnngodos Iodos os' cctlóTicos

I
romanos fJue pel'sJilsli?'em em· alJoial'

lo comunismo, militantemente.

Disse o Papa, em cel'ta, aUÍ/m,
(file o "decl'elo de excomunhão na·

da tem qlle ver com o contraste en·

i1'e }lobres e I'icos, entre capitalis·
t({S e lJrolél!íl'ios entl'e os prop?'ie·
tários e os que não tem bens". Dis

se qu.e o decl'elo.. d'i::, I'espeil:o a

conserv(/.ção e a pureza da reli(Jião
e da li; cristã, li. sua liúe?'dade d.e

uç{Ío, bem como ao bern-eslw', á

di(jn'idade, aos direitos e â. Vi;/l'e'r

dade dos t'l'abalhadores, e acr'es-

�ampanha sem éco
Conquanto o preclaro presidente do P. S, D, na

cional, sr. Nerêu Ramos, tenha sido alvo das mais
francas e elogiosas referências de ilustres próceres da
U; D, N" ao repertório udenista desta Capital é que
não pode passar sem protesto qualquer alusão à digna
e meritóría atuação daquele eminente Catarinense no

panorama político do pais, A propósito da pessôa hon
rada do Více-Presídente da República .. não toleram aI-

+guns udenístas locais -que se enalteça uma at ivi-lade
assim justamente aplaudida por autoríeadíssímas vo

zes saídas de tôdas as fileiras, partidárias, ainda mes

mo dentre as que lhe foram, nas competíções eleitorais
de âmbito federal, decididos adversários.

No entanto, os acontecimentos não se detém, 110

seu curso para o desdobramento histórico, tão sim

plesmente porque alguns homens aferrados a precon
ceitos tribais no udenismo catarinense resolvam afir
mar que o sr. Nerêu Ramos não será isto ou aquilo e,

\ se fÓr isto ou aquilo, não será aquild ou isto . .. Para

que nos capacitassemos da inocuidade absoluta de tan
to desespêro com que meia dúzia de inimigos gratuitos
do insigne Presidente do p, S. D, acham possível con'
ter, de braços abertos, a çorrente de um destinú histó
rico, bastaria remontar a passado não muito remoto,

. Vale a pena recordar o que tem sido, nestes anos de

recuperação denIJ.ocrática, a campanha pertinaz, calu
niosa, ferina e afrontosa de que tem sido alvo o sr,

Nerêu Ramos, por palavras e atos de 'seus poucos desa

fetos, entre os quais não se dedignam de estar homens

que se lhe insinuaram ,na confiança pessoal até certo
trecho de sua carreira e que não hesitaram e' golpeá
lo à traição. Pensaram que impunemente arrebata
riam à consagração da gente de sua terra um benemé
rito realizador 'de aspirações populares, cujos senti
mentos, que formaram sedimentação na sua conciên
cia de homem público, nasceram do contacto das mas"

sas, em memoráveis lutas reivindicadoras da verdade
eleitoral e do respeito à vontade do povo,

O sr. Nerêu Ramos, que é suficientemente conhe
cido em sua terra, nunca deixou de,ser o homem públi
co, a quem a alma catarinense, - numa resoluta ma

nifestação de protesto contra os que confundiram pre
potência pessoal com firmeza de diretriz na execução
dum programa de assistência social, - se abriu, grata
e festiva, para consagrá-lo ojntérprete dos anseios co

letivos. É escusado tentar no seu Estado, no meio dós
seus coestaduanos e no ambiente de imorredoira sim-

, patia e generalizada estima de que ascendeu aos pos
tos que tem sabido dignificar, fóra da gleba catari.:
nense..

, Podem" portanto, continuar a atacá-lo: ninguém
lhes dará ·maior importância às palavras elo que às ati

'"

tude,s' com que, há alguns meses, agrediam furiosa
mente a pessoa do honrado Presidente Eurico Gáspar

•

Dutra, para se lhe renderem, \agora, à inteireza do
caráter e à superio:i"idade da orientação administra
tiva,

O sr. Nerêu Ramos continua, a despeito de tudo,
o homem público que, pOl� toào.s os títufoS -' como

,bem o acentuou o senador udemsta sr. Artur Santos
- merece o apôio dos Brasileiros.

�..

o
êttalores

z

riná.
.

FIRMA
Tab. Penseeado

nicnt» reço ]JarI/. nua C011l preetule:
is/o. H' essa especial udoertencia

que acluunos oportuna diulIlU(ll'
uesta solene ocasião
Anles disso, o Papa hari« [aia

do tamtieni pelo rádio do vaiica-
WJ pura os 'membros do Conares-
80 Catôlico Suiço reunitlo em Lou
sanrie, Nesse discurso - retrtmsmi
mitiúo nas Ires [i'I1(/uas falad(ls I1Il'i '

Suiça - o S'umo [Jonlij'ice disse"
elltre outras coisas, qu.e a Siliça
ém di(/na de todos os encômios ÍJor'
manter tào tenazmenle a. li,bert((Jd�

des dos tempos", mas ao mesmo

tempo advertitL que ttm novo "e,
.

mais insidioso perigo qtte amea

ça. la:er' seCat' a.s Pl'ÚPI�ias fontes
de fé em, Deus e e'rn seus, 1\IIanda
-mentos, Explicou qu.e essç 1Jerigo>
é o mate'l'ialismo, qne 1Jroc'tl,'I'U des
t1'1IÍr a l'ibel'dade de SC'I'VI:I' ai:) 'ver

dadeiro Del;S'. f

,E'1n ambos os dtsê'u,r-sos, o Pal)(l
refel'iu�se ao' ,100 antvCl'sál'Ío do,

inicio da Seyllnda Gtle'/'1'(l ilIundiol.
decorrido a. I c do cOl'l"(ml,e.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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L I T E·R A R I i\
POEMAPOEMA

Antigo e Triste
'Walmor Cardoso da Silv'l

Antigo e t�iste
Que me joga muit�s vezes

Numa pr áia muito minha.
,_Antig'o e triste
Que file faz ver as passadas :

Do pelLS'amento

Sempre gastas e maiores
Q�le �s minhas passadas,
Longas camimhadaj,
De ida e de volta
Sempre a sugerir
Os 'desancantos
Os arrependimentos de ter nascido.
Antigo e triste
Que me volta agora O

Quando mais sinto a noite
O' momento curto em que vivo.

�
]

1
t.

"

i

Ninguém se atr'ever-ia a acusar Huth!
Nove e cinquenta e oito. Os ponteiros do
carrilhão arrastavam-se lentamente.
Não tardaria muito e ela aparecia. Ela
faltar.. .

.

lho

dia
não ]JO-

Sete pares de olhos pl'egeclos à porta: raivo
sos, " medrosos... certos de que ela viria. Só os
olhos do morto não olhavam para a porta, o lhavam
pa�a cima, para o teto, muito abertos, vidrados,
brilhantes ...

Ruth �iri a às dez ...
• • • • • • • j •••••••••1. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. • •• • �

- Não, Zabel me espera, Disse, ímpaciente,
- Por que êsse ínterêsse agora por aquele velho."

,

estup ...
- Ciumento.
E, com um beijo, intcrrompeu o insulto. Fez-se

corruetc:
- Egoísta. Não, pensa senão em si. -Nân pensa

nem um pouqui Ilho na sua Ruth ...
Virou-lhe às costas.. fingindo-se ofendida. Fur

tivamente; olhou o relógio. O carro não tardarín. Num
instante, mais breve que um relâmpago, lembrou-se
do rua em Que ZabeI lhe comprara o relógio. Aquela
f'ôru uma viagem de negócios, disseram. E êlc acre
ditara. Não, o outro jnmais .ssber-ía. Só ela e Zabel. ..

- Ruth, está,bem, vá. Eu sou um louco. l�stcs
pensamentos ...

Mas por quê você se fez secretária dêle? Por
quê'? Você sabia que, eu casaria com você e não a
deixaria mais trabalhar. Detesto o seu trabalho ..

êsse-, encontros com Zabel... sempre... ,�empi'e à
mesma hora ...

Não, não vá, Ruth. Eu lhe peço. Não vá mais ..

eu lhe peço, Ruth ... eu lhe peço ... eu lhe peçó ...
- Largue-me! você está me magoando... Ai!
Não queria soltá-la. A face transtornarIa. Viam-se

lhe nos olhos ameaças terríveis. Ciume- Os dedos
crispados enterravam-se, cada vez mais, na carne
macia da rapariga.

Ela teve um estremecimento:
Um jato de luz inusdou a rua deserta. Ouviu-se

a busina do carro ... Freíada rápida. Cheiro de :')01'
racha queimada no asfalto.

"

I
I

I'
I

Escultura da era pré colombiana da Améríca

Momen.fo Irônico
Antônio Patifio

Os homens ensaiaram um ar de complln;1à"o'
de acôrrlo com o momento

e as mulheres vieram

com lábios modelados
de baton mais discreto.

En tristcccrarn-se socialrucn te

e eompenetrarlos deram pêsames à viuvá

que chorava polirlamcnte
a morte do ex-marido.

Lcgallzado pelos preconceitos
pôde o morto partir
e descansai' em paz.

Recebemos de Buunenau. o poema «Pere

qrino», assinado com o pseudônimo de MA

RIA. Pedimos a gentil colabora, que nos en-o.

vie seu nome e enden�ço, para .e nosso arqui
vo, e para q1+e possamos puoiictn: o trabalhe

acima menoianado.
.

ROMANCE

o DIA 'PERDIDO
James F. Whingate

CAPfCULO IV

ELA
Soltou-a.

Depois, chegou a hôca aos ouvidos dela, dentes

cerrados:
- VÚ ... vá para o seu encontro elas d�:::. Vá e

não volte mais. Vá para o inferno, ouviu?
. . . . . . .. ..j.

I

••••••••.• � .••. ,

O velho carr-ilhão bateu a" dez badaladas.

Alguém bateu à porta.
Os olhos rlO,,�11OrI'fl cop ttnuavam olhando para

o teto, muito abertos, vidrados, brilhantes ...
Era ela! -Seu perfume invadiu a sala espantan

do aquele cheiro horr-ivel de defunto.

Chegara, como sempre.. às dez horas!
A porta se abriu. Uma lufada de vento entrou

correndo e foi anuncia r ao morto que eh) estava

ali. Morte inesperada dos quatro círios- Escur-idão.

Apenas os olhos do morto hrílham na cscur idâo f

Num só eco, ouvem-se as ·passadas da nova yi

sita, o bater de corações inquietos, o tiquetaquear
do velho carrilhão. Respir-ação unissona... Os pen-
samentos passeiam e torturam.

"

Enfim. trla chegou! Ninguém a vira ainda. :\la5
é ela. Sente-se a slia presença.

Quantos, ali, a amavam e odiavam Zabe l? ..

E, 110 entanto, quantos, ali, dariam a vida por Zabcl
e não vacilariam eI11 matá-la? ..

Misteriosas vidas, unidas às dez horas da [l')i
te ...

.
.

- Aqui, depressa. São êles. Depressa... -- <:E
arreharou-a . violentamente da porta' do "da ncí ng ".

,

Além, a torre da igreja jazia em ruínas. Uma
bomba a atingira em cheio, mal acabara o .relógto de
soar a décima badalada.

Ftcaram eucolhidos, agurrndos à parede.. rbra

çarlos, ali mesmo na rua. O abrigo anti-aéreo era

distante.. Não teriam tempo de alcançá-lo. Nr-rn uma

palavra. Senttam apenas o, bafo quente que expira
vam, confundindo-se, envolvendo-os, e o. pulsar dos

corações, pei to eonl ra peito-
Continuaram agarrados à parede: encolhidos,

abraçados, até que a sirene berrou a fllga di) iuimi-

, .

so.

�,ão poderiam precisar quanto tempo tcrin m HIi
.

ficado. Nessas' ocasiões o tempo parece carregar um
'I

enorme pê so, l1lorro acima .

Ela, ainrla nervosa, 'agraclece-lhe e procurou

afastar-se um pouco dêle. Pediu-lhe as horas.
- Dez e quarenta.
Tinham estado juntos aquôle tempo todo t

A luz do isqueiro que lhe iljnninara o n'lúgí;',
pôde ver a linda cabeça da rapariga. Coruprceudcu-«
logo. Interessou-se por da. Sempre tivera um fraco

por raparigas daquele tipo: Sua longa expcrrência
(o mundo Iôra pequeno para suas viagens) e as c.ii·

cunstâncias em que a encontrara, conf'irmavaru suas
conclusões. "Era baílarina, por certo". O que estfl

ria fazendo àquela hora? (cedo demais .parn rim

de 'espetáculo; tarde de mais, para início) "Não r cs-

tava dúvida: à cata de uma aventura.
'.

Sorriu-Ihc. Ofereceu-lhe um cigarro. Ja f:llai',

quando da percebeu suas intenções.
Creio que não há mais 'perigo! Ob rigado !

Adeus!

Não, não permitirei que vá, assim, ;:(\?:in lia.

Ainda está muito nervosa e pode haver oturo bOTl1�

hardeio- Vou acompanhá-la.
- Obrigada!
Olhou para os lados, procurando alguém. Ele

não tardaria. O bombardeio o atrazára, 'm:,� r.le

andaria bem próximo. Não se atreveria ainda a par

tir com o desconhecido.
- Ah! finalme-nte, é você. Venha cá. }<!t;U noi-

vo ... o Sr. (?)..
\

.

:'\

,

:

- 'Zabel, apenas

E, explicando:
-;- Ruth.

Zabel,
.
para servi-lo.

Encontrei a' srta. (? ..

"', (Conrinua)

1

1,
Meu primeiro encontro com a poetisinha foi nun dia

cheio de sol, llum jardilJ1 cheio de flôres nllJH JLOlllf'nto
cheio de 11loth'os. Ela se 'metia eOI11 uma' candura ínei"a
num. vestido c.urto, v�poroso e desengonçado pelas bri�l
cadelras antenores. J:" o que primeiro notei depois de
�;eus cabelos 10iro.'i, fíii o l1:;tri%; sujo de 'parede, iYlas, síni
plcsl1lente sentindo llliriha indiscreta óbservação' 'coJUo
um clfinho fugiu satitântelllcnte afoita entre 'roseiras
jasmineil'os, samamba_ias e résteas do -sol filtrado pelas :.ír�
vores.

Depois, por razôe,; que' 'particularmente me perten
cem, passei a vc-Ia súmentc de 10Rge. Ela impressiona"J.
nw. Vivia no jardim e erfl esquiva. Tinha a impressão de
'lU'! er� lf'ma menininha diferente além de bela, Apelidei
a ur gemo das florestas, c, SOlloe depois, que' ela se en
eanlara com () apelido. O seu agradecimento foi simbóli
co: l!lJ:a chuva de pétalas quu:ndo passei por sua janela.

SClS ano>:, robusta, rosada e loira. Triste às . vezes,
alegre outras. Amava as flôres, os gestos os gatos as ár�
vores,. as histórias de fadas, os carinhoS: as músi�as, os
mexencus dos namoros de suas irmãs mais velh'as. Nem
sempre brincava com as honecas, mas sempre desejava
tf>-Jas, tüdfls as de casa.

Seis allOS e as subidas nas árvores mais altas para
"$r111 i,' o vento e o céu juntinho". Seis anos e tinha sar
das.

Pm d;·). snu1w. o geniozinho .\'ollou para suu terra.
p"c�nm sOlne;�te U::l "telllpinho" passeando em Floriu
llópillis·

,
,

i Grosso (praia de Laguna), suas fugidas de da.sa para ati-

"rar-se às ondas edm o vestido novo, seu erhoclOnal esta,!,o,com láoTimas e tudo quando conta a morte do p3!pagalo '

II que o tio Mário deu", suá falia de inveja do menino que

Sylvio Eduardo passa-lhe a perna nas notas de aritmética do Grupo, mas".
. simplesm�nte, lranscreverei o poema que ela fez numa

E, um ano demoroú para que eu pu(lesse revê-Is. noite de dormir e que não dormiria "sem. fazê-�o". �
Ela chorava quebrando sua voz en::. soluços -seguidos poema que dedirou a sua mãe com a graça lI1fantrl que e'

sua irmã não poderia ficar noiva sem que a consultassem. tôda sua:
Ela não podia compreender êsse contrato entre os gran
des. E, 'explicações, 'piolés, balas e -clo·ces. não a demoviam
de seu chôro. Foi preciso que o tempo a consolasse, que a

algria no ambiente de sua família mostrasse-lhe ,o enten
dimento. E ai então, talvez para remir-se da tristeza que
poderia ter espalhado anics. fez lima representação. Me
tida nuns trajes improvis-ados - chapeu, vesticlo, ehale
e bolsa da moda do tempo de sua vóvó - imitou, com

incrível senso de crítica, as nossas famosas donas Mari-'
quinhas e Maricotas, nas suas transmissões das últúnas
novidades sociais. Depois, trepou na mesa e recitou em

vez de: eu sou
i pequenina. " o poema de Castro Alves, !\s

duas nôres. _

Encheu os' minutos todos com suas artes e suas lüs
(órias. E vi. sem arrôjos psicológicos, brotar sensível e

lhejo' ele sonhos rçalielades um espírito de sreança ex·

plodindo (le poesia espontânea, parecendo-me num só
tempo natural e prodigioso.

Pocleria ,continuar citando as peripécias (lessa poe
tisinha nas suas carreiras pelas areias ensolaradas do Mar

Uma poetisinha

f

O JARD rM da 'PHlMAVEHA
Para a donª Alsina que é muito rom>ânti--=�

'Num jardim florjdo;
\

cheio de lindas flôres e ramagens verdes
saio a paciar e depois, começo a pençar'
como eram valentes os homens do tempo dos grandes,

, descobrimentos'
éque airaves.savam oceanos enormes

penço mil coizas.
Coizas que filio impucivel quando as. ramagens verdeS'

çruzam sôbre minha cabeça,. no carramachão e

,.penço tantas coizas que anoitece.
Sôbre o lindo luar >da primavera
sôbre as lindlj.s rosas

eu apanho uma e ponho sôbre meu peito
e por fim vou me deitar

. ,

Essa poetisinha prOdigiosa tem agora 01!0 anos, u�
vasto repertório seu e se chama SAHN TEIXEJHA DON-,
KER MORA cm Laguna, é bonita e tem sardas ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o !BTADO Uuarra.feira 7 ai. Setembro a. 'i�49
_�_.�� ..•_..____j .�"'!,"","1foâWi"5"'. .- ,, ,_ • ) ....-.._II!J

3
-

'Um voto de pes.ar na Câmara _ •.
iUma desccberta.i,

não fugiu ao fogo que em labaredas .Jevantou a sua como que clarinada medicamenlo descoberto pelo dr.!
s�, ateara na Europa convulsiona- de profundas rcp.ercussõ:s, afi�'mall- l�andell, qu irnico da Clinica de I
da.

'

do que a neutralidade nao podia ser Mayo. Sua fórmula química é "17- ,

Foi naquele tempo, Sr.Presidente, a indiferença, o si)êncio, ii, ínseust, dehidrocortico-esterona ", sabendo

em que Hui - nume da nossa na- biJidade em presença da Insurrci- se ainda que o produto tem com.

cionalidauc, deste lado do Atlantico, ção armada c:llltra. o'direi�o, yosil:i- i I�ase o hOrll?ônio da cortex supra-
-,--- ,----, vo, que oe tríbunaís, a OpUUliO l'U- ! renal,

'

blica, a consciência não são neu-I A principio, o "Oortisone ' foi!
ria Tereza Cardoso, dileta Ilha do

te'lecn','> rísta tros entre a lei e :o 'crime. 'E' o Bra., [produzido em quantidade minima
sr Otaviano Cardoso, ,"' , ' . ,. 1

sil. sacudido pela voz de Hui, accí -I', 110.s .1aboratonus ex,perm.lentals 'til
aposentado. C If' E ab dtoo o estado de guerra, dedaran-, Iinica de l.YJ.ayo.· S loque R8

Transcor-re, hoje, mais um ani- O ato religioso se efetuará na .> di f'[lo-a. ,E o médico brasileiro, Iilho proouz () me ícarnento com o Iga-
versár io natalício do sr. João de Igreja de Santo Antonio, paranin- hil d• do meu Estado, alistou-se;para 1�)- i do de boi tratado _. I es - senr o
Deus Vida� Filho, funcionário da f'ando-o por parle do noivo, o sr .

00 na Laíâo Estranaeira e ei-lo i preciso quarenta. bois para uma
Penitenciária do EM.ado, progení- dr Armando Rimone Pereira e

'" ,'" "',
. I .

.

, .

'
,

nos hospitais de sangue, trahalhan- I quantidade neccssarra a um so .do-
tor do sr. Alvaro Vidal, Juncioná- exma. senhora.: e por parle da' ,

rio da L O. E. ;. rioiva o sr di'. Elpid-lo,(;Bàrbosa .e 90 incausável e incessantemente pe- ! ente e apenas po� um dia. No mo-

FAZEM A:'-iOS, AMANHÃ: exma. senhora, ta \·itó;'ia da causa dos aliados, E foi i menta, os químicos d�quel� in�p.úT·
até. à Servia - como aquela f}erSO-j' tal,lte ce.ntr.o de pes.qulsa ..cJ.enÍlf,]('·�\'AIO Estado" :5€ associa rr-spr-itosa- - ° sr. Otoniel S. Diniz, correto , O alo civil lerú lugar, na 1'('>:1-

, mente. sargento da Aeronáutica. dencia dos pais da noiva, no ;l!;s- nagem do verso de HOl'aCÍo - que alem de diversos laboratóríos, tra-

'D. BfLVlA FREYSLI:�rrf:� .:'..... o se. Ari Cabral, comercíá-. .tre ito, sendo paraniufados, por par- vai até o fim como se mostrou 110 I bàlharn COI11 afi,nto para obter : li

'Aniversaría, nesta data, :1 exma, rio aposentado. te do noivo, o sr. Gustavo Neves e pr-incipio e nunca se desminta --I produção sintética do "Cortisone".
Serventur ad Imum qualis ab i'Rcep-1 O maravilhoso medicamento b

xsra. .d. Silvia Frcysleben, digna es- - o jovem Waldernar Multlel·, exma, senhora; e por parte da noi- ,

") pósa cio I1O::S0 eonterrancn sr. Uar- filho de 1). alga Muller, agr.ieultol' và, o sr, Ol.avlano Cardoso c exma,
to,

� aplicado em injeções íntramuscu-

d C 'I E na urande retir-ada da Servia, o I l.a.res., .de 12 ,em 12. horas, d�rant,e. los Preysleben,' eatpg'orízit:!o fllU- residente -cm Mon ai, ,'hapecó. sen lot-:L �

_

,cio.nário da fil:ma Carlos Hoepcke -- a graciosa lJ.lcD.ina Ana-Maria, Ao jovcm par, que, após o enla- médieo .brasileiro, acompanhoa-a i 1'1Imllaclo pcnodo. As em-as sa<)' ra-

.8_ A. _ Comércio e lllduslrh. filha do ilustre facultativo ,dr. Pau- ce, seguirá para o I1QrLe (lo Esta- mar('hando com o exército retirante. i pidas e fazem �té [)ensar em mUa-

Desl'l'ulau-do em nosso m:úo de 10 Mendonça e de sua exma. espô- do em viagem ne nupcias, deseja- Depois firmado o Tratado de Vcrs�-
.

gres.

-J,liha(jo eODl'eilo p'Úl' SLla ine'imtlm sa d. Ge['ps Oliveira Mendonça, l"�- mos muitas felicidades. lhes, regresson à pátria.
'

!llEVOLUClo'NANDO UM CONtEI·
edisl.in�ão, a .anh'ersarianle, h;)j'l', sidentes rm Bom Retiro. BOnAS Dr,; PRATA Quando em 1930, vencedora a re- i TO MÊDI�O .

'receberá mnit.&s homenager:;;, ás - o inLeressante Mário-Cesar, fi- Casal Jlá-rio Ca,lldido da. Silva'- vo]uç:lo interna que abalou o Brasil, I O dr. \Valdemar Blanclll, que '[c-
." qnais nos aSOociafH'lS. lbo do sr. :\Janoe I, dos Anjos, p('o- Ana Rosa S. da SiLva nomeado interventor para Sanla

: ve oportunida.de de obsel:var !la

D, CACfLn� SCARPBLLI prietário do Salão Minerva. Num arnbienLc de jllstiIicada a-) Catarina _:_ o Genera] Ptolomeu Ik ;
Cltnica de Mayo os resultados ,h

Faz anos, hoje, a exma ..Sl·a. d. � a enc,antadoru Haydée, filha legT'ia, comemçJllm amanh1ií a Assis Brasil - Candido de Oliveirrl : apllcação do "Cortisone", esclarc-

.,{lacilda ::-;carpelli, espô,>a ,j;} noso,o do distinto casal lima LeopOldina [lassag'ern de suas bodas ele lIrl1ta, Ramos aceitou o cOllyite para uma : ceu�nos que até bem pouco tempo

J)J'ezaüo amigo Orlando Scarpe:.li, e João de SOLl7,a. 'b nosso distinLo contct'raneo sr, lias Secretarias do Estado, fnnçõé,,: a escola clássica admitia que o ren

�do alto comérc'io 1o{'al e de;;faca" D. RUTE GUALBERTO CALAZANS )ülrio Candido fia Silva, -contador qLle. (leseml}enhou- com grande hri-l matismo era uma do�nça infeceio-

".do àesporli,sla. }\a Ca'Pital da Republica, onde Gel aI do Estado p sua e�Il1a. es- lbo, lendo, então, 'exercido na ;.IU- sa·

Aos muitos curnpC�I1\'�Llt,), que atuTIJmenLe reside, y(' pass-ar ama- [Jüsa Ana Hos� Suares da :::;ilnl. 'lsvllcia do seu titul�r, por mais de I - Esse conceito - prossegue --

receberá pejo feliz e\'�nlu. jUllla- Ilhá, a sua data natalipia, a exrna. O dislmlo �asal que desfl'uta de lmia \Tez" á in1:erv'cutor,ia no nosso !It>stá cedendo l,ugar, agora: à idé�a
mos os nossos. sra. d. Rute-Otlalbel'lo C,üazan", solidas amizados cm nosso ffieíoiEslado. de ,que a artrIte reumatOlde �erta
;n. JOCEjLlNA CARDUSO DE !vi r· rliglla cspôsa cio (Iistinl.o oficia! do social, terá ensejo amanhã eI(' 1'ece-1 Indicado, eleito senadol', o seI! I mais uma doença �Io metabohsIDll,

RANDA Exército, Tte. Lieli Calazans, bel' as maiores demonslraçõe:; de I estado já então precário de sande, uma doença reverslvel, quando se'

A efeméride rIe ho.i" con5ig';\fl') Cl)nlando em "o�sa sociedade ,seus parontes e amigos, qlle são r não lhe pennitill o exercicio da- aplica a substa�lc'ia que estava em

'311íversiÍrin nalalicio. da eX:l 'a. sra. com inumCl'as am izaeles, a ii [;stre em grande numero, quele ma,ndato.
'

,
falta no organismo. Isso vem Jllodi,-

dJ. Jncelina Cardoso J\l intnJa" "i['- senhol'a, emlJol:Q d islan le, rtcebe- ::;eus dignus filhos por lão gra- Heeolhído à sl;a fazenda cip criar, : ficar todo o couooito da Recmatolu",
1 uosa consnr\e do noss,) eslimado 61 m ultiplns [II<1111I"eslaçõc:i de a, 10 acoll lecimE'IlLo l'<leão celebrar a- jà pnfermo, p,'óxima das margens do I gia, abrindo, vast( 'par;npo de expe
,-{'on lel'raneo e brilhanlt' eonfr-üde. préço e pstilllU daqui, ás q li ais no� m�lIlhi"� ás 8 h ei.l'ns, na �akclra I í\J:- Pdolas, n,osso dó sli�isório ,do� Es-l. ri��1Cnta��o aos estudiosos ela Hndo- .

.';sr. Adão Miranda, üperl)S:l aíirll�· associamos, 11'opol,l,ana, IDlssa lestt\'a em a"ao ttados de Santa Calarllla e HlO (,ran-
I
f'llrlUlogla.

nisLrador elo HospiLtl "Ner'�1l Ra- SHA. (:u::;'1'.\\'0 NEVES .. - de gl'aças, pal'a cujo ato con\"Í/{am de, apac'C:ntando os seus reb:cinho<" I (;"tIRAS EM 48 HORAS
,mns" ,e correspondente do jl)l'jla!) ,Ocorre, â'lnauhfl, o <lni\'{·),,,úl'io os ,I�ar I1tes e ,�h1igoS dl�s jnbilare:;.l não abau,clonou os livros e, posto· ,- Durante a minh� �·i,,;" 9 (.�Jj�
"A Notícia" nesta caiJibl f' Cl'()� l1al.alicill da eXIIl-i:l. sra. (I. Bputa ;';;,10 u" srglllnles OS lJllios uo

Ca-\IUnge,
do bulido enen'ante ou 1re- 'IIHCU d� Mayo - tenmna () dr. Wal�

oista p,\r�amentar dês!e CI�írio. Ll.n-' Santos i\e\'es, digna e�p()sa rio sa�: Huj-Jo�{'.e aca.d('mico l1ulJens pitlallte dos aglomerados humau()s, demaI' Bhnchi -- observei dh'cr�
A dama �lUive1'sar1;mli;', que em nusso de"Laca!,.!u cOITcligiOIl.ário \'ilor, :-iub-fiseal d�("'F,az nda Esta- não s�J}i1on ou amorte-eell jaJUais o 50& filmes documentários dt) ..II.',

'no:;�o meio s?cial se d�,,!:lca pur sr. nllstavo :\1"\'(>5, 011eroso fli"elor dllal; prol"es.'H1J·a Hegina }la'l'ia e sen inato espirito puhlico. Hernch e seus auxiliares. Cun&la�
-sua gpnE'l'osillade rlt' e?i'a{i0, e 1)�1' 1 e� �(,C,l"I'taria lia JlIsli�a. ,)�cluca- Rosseli T resi nha, Hosél io Otávio, Membro da Legião de Honra da tei, então, que alguns doentes de
uma esmerada educacao sera Jl]1Jl- ';ao e ':'ia1.H!e e (le I'ccla\'ao dOi;te pe- Hisólelo-�:lál'jo, Hoslfa ,·\l7.ira, Ro- Fl'ança, foi condecorado peló GiJ- muitos anos, após o rápido irala-

: io felicitada 'Por 'suas nLmlerO��IS riódico.
' I

ml,'\\ Joiio e Tlinalcla Ana, estndan' vêrno frane-cs, como justo prêmio mento com o "Cortisolne", saiam
rela(;ões de amizade que afll1il'ilo A, ,r,!isfinta dama qUt', em Ilo�sa Irs e Rndj falecido, aos seus serviços em prol da c�usa a caminhar normalmente· Uson-s0

.. ,à sua residêneia para .homenageá- soci.ecladé, cuILh':) largo eircuJ.o d,c "() I�:sladtl" aS�(lei3JlULl-Se as rnere-' por cU,ja vitória se havia halí(Io m-- também o novo produto na febre
:'la. � l"e!-açõrs que lhe revel'l1l1ciam a� ('irias Iiomenag' ns que srr50 pres- dorosamcnte: Afastado das ativida� reumática e no "lu'pus eriternatlj�

Efusivamente, nos as�{wia IlJO� a virtudes excelsas, oriundas duma fatlas ao cas'�l e sens dignus filho;;, des publicas por rmpel'ativo (le SHU- 80", sempre com })ons resultadus.
pssas homenagens.

'

aprimorada ,erluca(;âo cl'isUi, 1JOS- !'Ol"I))tll,1 os ml;)jhol'l�;; YOt05 pe1.a fe- de, viajou há ti'h meses para a Eu- Hesunündo, as C'uras, obt,idas s.lo
'SR. .JOAn JúLIO DE OLIVElHA suid(lI'a dE' .bonissimo euração ;;em- \it:idntlp da pslimai.1a prote.

\ rupa e acha-se em Pa�'is, onde, há de fat.o maravilhosas, não sendu
Na Laguna, onde reside, vê 1)85- pre solicito ás campnhas as.sisten-

. H�allzou�se, dia 5 �o �oITeJ1te, poucos dias, foi colhido pela mor- exag-ero, por Ísso mc»mo, afirmat·
·..saI', hoJe, o seu aniversário natali- dai.s ser; amanhã, inten�"'alIlente contormo Íora pOl' nos lll.tunamen- te. Grande cultura lit.eníria e cien- qlIe o "c.ortisone" está fadado a

{-io' o benquisto cidadão sr. João hO[l.1en�gearla p e 1 o auspicioso Le anunciarlo, a conferência ,rio dr.! tifica! revolucionar a ciencia médica li;}
,Julio de Oliveira, abastado fazen� acontecimento, Aos de "O ES� Osmar Cunha, Jente da f'aculda- 'Nietzaebe. o filósofo al�mão. mesma mantira <rue a Penicilina.

;, dpiro. T�DO", que .mni�o' lhe
..

apre- de?f' �!ências � Presi�enh' da As- eujo entnsiasmo pela vida, foi pl'Ín� ..

Cumprimentamo-lo, com ,jubilo, �wm �s eXCel)ClODalS' pr,el1Jcados, I soc:laçao �os I;,conl)nH�ta:s. cipio invariável de sua fisolofía, fa- INDUSTIUALIZAÇÁO QO PRO-
peja reli? owreência. �. part�ct1l,a�rnente gx.·ato ren��:.lhe :r:;�i�l ,pal�slra,. �rom�Yl(�,a. pelo lav'3 da glória dos llOmens que na 'DUTO

SR. ,JüÁO GRESPO .i l1u�:['enagem, d� .

SPll apl eço, � I
Du dorl?: \ A�a�Cl�l,cO , d� ,I aculda- \'ida eumpp'm sua missão. MlÜ�O naturalmente, grade. � I

Faz ano;; nesta data o estimado que faz neste I eglsto. de ele ClClluas J"conomlcas, cons- Ele amou sua pátria e servi o seus a n11S1edade geral em torno do n.o'-
,coestaduauo Sl'. João Crespo, ahlal- DR. CELSO LEON SALLES tituill � s�ss�o inau,gural �a sene

ideais dentro e fora (leIa, batcndo-- vo, rnéd-ic'állleilto. No momento, ap��
mente 1'çsidin,do em RIumenau. '-\. efenH1ride de 'aruanhâ ,regis- ele conferenCIas culturaIS sobrl' te-.

" 1 I 1 S e 11a pI'I'mel'l'� nas, os... }aboratórios Merck l'stão h-
. l'

.
. ,. .' A •

I
. ,S€, fiO ?( o l.O qu '-"', ' • .

O l!ustI'O nat.a 1'C13ntc que,

�ll1lla íl :HlIverSfl['JO nalaJrclU do nos- mag eCOTlOmICOs que aqlle e Du'e-!
d d .' . dr' _ ,bricandu ,; .q.uantidades estritamento

,

ll'.· f' ,,1.' • ,"'. "1'",
! ",ran e guerra, com 11SCO a PI), _ ,

'

nossos me105 cu urau;, e 19U1.t CP, ;,ou '('l:ótlmado coesladuano SI. dr. tOrJO OI a I ea lza. .\ . ._, j f d
.

'[' �. necessárias ao t.ratamcnto de 181
,

• • .• • 1" , • pna Vl1la, ,(_ e en eram a C,I \TI JZaç::',l) ,

,

'-

'

degtaqne, mLegrando, com r,�,o

I
t('�so Leon Salles, competente En- \'IAJAN] 1<,8: . J I I E' '

" 'doe��es' (Iue se 'eo:contram 'intern'\-
I . .

. ., .,
.

oc!üen '3. ' o que me CUmpl'l:l '.. '
"

·brilho, a Ac-ademia Catarinens2 (,e gellhf'u'o IHCSldente ela DlrLoria de Segue Ilo,Je, \'Ja aerea, aco�pa- dize!'. por deJ.egação do lidei' rIa dos na C1inica d-e Mayo. Todavia.
'LeU'as, e é prim<woso poeta, terú, Esl,'ad,a.s de Ilodag(',I)l em BJllme-. nl1:lIlo rle Bna. e.Xflla. esposa TI. lIma .

1 h l' d 'I:' t<>rI ] é bem possivel tendo em vista (},,

tI' t· I d
.

'\7 " '" ""., '. 'E" I B " t
mm UI anca( a e, o .�s' �"o (C ,

• .,-com' eee eza, lOje, opor unI( a e nau, I r;IgH l,al I, .flal a "e o .0117.00 e, o
S. ,,' r-" "

(l\K't � , "t' trabalho quase llunterrupto dos
, .

"['d ()'
, .

j 1
'

D ,anta ",ltanna. "lUIO j"el11, mm ,)
(j'(\ aJeJ'ir a ,estIma em que t! 1 i) ,,3nÍversanallLe por sua incG- dlslm ,0 ('mg:en lCll'U agronomo "r.

I / O d'
.,

t I 1\ " t' ta norte americ,tllos que lI)•

'o .', • )em. ora 01' e eunlpnmen ae OI! _ clen IS s '- "

· pO" ,seus numerosos almg·os. mnm distinção ,e sna operosidade, Eduardo KIng (�alT, ondoe vaI e1ler- -

, I
.

,�ano o prodüto venha a ser.

,. I" •
. -, -,

. ,Em seguida, é aprov<l( o o reqne- prox........... .'

O "O Estado ·11e enVla CUmpl'l- l1t; há muito se impôs' à estinta- e à cei' ;lHas hll1(;oes em ,unpol'tante 01'-
rimento. obtido sintéticamente.

· TI1f\ntos cordiais. cbnsi.cleração dos blumenauenses ganjzaç,fw particllJ.,'ll' sediada na ea-

FAZEM ANOOS, HOJE: (lne, na data de amanl1ã, -lhe tribu- pital milleiI·a.
,- o SI'. João FerreÍl'a Vaz, Cülll- larãt1 inllmeras homt'nag'ens a que S'm ,,,enhoria emprestou" até ago.:-·
'l)etente const.rutor lic;encia(lo. faz jm, ás quais 110S associamos. 1'a. o IJr'ilho de sna inteligencia

- a sra. d. Élida Dirgo1i Correia, I SR. HAROLDO PESSl junto ao Serviço Frul'rsta! do Es-

espõsa d-ü se. André CfHTeia, do Assina,l� a data de amanhã, o lado, como agl',onumo Auxiliar,
"Coniércio local. aniversário naLalicio do SI", Uaro!- onde demoslrou ReI' li Tll [écll:íi;O

- a sra. d. Regi.na Machado, es- do Pessi, caLegoriz,lldo fUllcionário cOfllp!',Lente. (

posa do sr. João Machado, yOl11er- da :8il',etoria de Estradas ele Roda- O distinlo casal deixa em Santa
"eianbe.

.

j gern e prestigios'Cl desporLisla, a- Calarina, um vaslo circulo de soli-
- a �:·a. d. Orl.andina Lucia Re- , l!1ulmente na direç:ão do Avai F,C. das amisades eonqllistadas- em pe

gis, c;:PÔStl do ,sr lffiinülon lü>gis·1 As ineqnl vocas hl)menagens que 1'io<lo relativamcnLe curto, 1)015'
c

_ o sr. :'\icolau Germano, háhil i lhe �serâo preslaclas os ue "O Es- qlle ({([ui chpgaram no começo do
lllOlorisla da nossa pral;a, ' I tado" se solidarizam. ano. '.
- I) s[', �ranoel ;\lal'illho FI'r-1 E?\L.�CE: De�ejn,mos ao Dr. CalT e sua

'rrira, categorizado ftll1cionário da \ CARDOSO-:\EYES digna espo'»a, nossos \'oLo� de

Ba�e ela AYiaç.ão �aYal. ! Realizv-se, amanhã, ús 9 hOl·as o pl'osperidarlcs e uma feliz yiagcrn.
- a interessante Vania, [Ílh� do I rn).ace maLl'imonial do sr, Gusta- JOÃO 'BERTOLI

· distinto casal Léa Carvalho e AI-

II'
\'0 Ne\'es Filho l\mcionúl'Ío do De- Acha-se n(\�ta capital o Sl'. João

mi l'U I :aldeira. pal'tamen[,u de Educação e filho cio Bel't,oli. granoe industrial residen-
- <1 encantadora Maria da Pe- nOS�Ll direto]' dr rctla��ilo sr. Gns, te em Taiú, onde é pl'es1íg-r6So ])0- i

nha, !ilJd do n03SlI dislilllu llalri, J lavo :\t'ses , eum a senho·rinha Ma- ]iUco pesscdista naquela z.ona. .1

Vida Bocial

;_110- sr. An tônÍo= Mendes
; do alio -comércio ;JocaJ.

res Luz: I

a interessante Maria-Lucia,
filhinha do casal Leni Rosa e A-

·;\."IfYI!;H8.AJUns:
'D. HOSA CREREi\'l MEXIms . DE:

ciosr. Haroldo Luz, Dêjegado do
ImposLo de Renda em Joinville, e

de sua exrna. sra. d. Dulcernar Soa-SDTí.Z.'\
OCOl"l'(', 'hoje, o aniversárto nata-

,'1ieio da exma sua, rI. R,JS'J Chc-
l'PIl1 Mendes rte .Souza, d Ignil (,(lU
.rsor te .do nosso prezudo coestarlua- dauto FreHas

A distlnta dama que, {;,ll nosso

'm,eio,::g:osa de vasto circuj» de H'
. .lações -de .amizade, sorn, hoje, al
vo de expressivas manifestações'
..cte ·esirr.l·patia. Assas homnagcns o

Sera instalado. hoje, o Departam�nto
Juridico do Clube dos Fllncin'n8rio�.

Para a solenidade de instalação do DepartamentC5 JurldlC�
do Clube dos Funcionários Públicos Civis de Santa Catarina,
hoje, às 17 horas, recE;bemos atencioso convite �o sr, F'rancisco
Gouvêa, ativo presidente dessa entidade, que agl'adecem�J3. I,

A frente do Departamento está o d�sembargad:Jl' �leJ?r�quel
da Silva Fontes, figura de larga projeção_nos meios tUrldl<iOs.11intelectuais e soçiais de nossa terra.

.

......,-�---------_._---_.,,-- ._- ._---. '"

Para o seu Bebê!

e peças avulsas

CO:N,HEÇA O

CACILDA

--------------------------.-----------

e de fino gôsto Roupinhros
p/crianças, - Tricô e Bordado/;

'I'RA:BALHO DA COSTUREIRA

Enxoval vistoso

NQCETTI
Coqueiros - 2a• rasa l)fóxhnH ii ('apela do Bl' in:o.

..
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5 REMÉDIOS DE VALOR.!
PERDA DE MEMORIA; ESGOT,!\.MENTO EM

AMBOS OS SEXOS, cansaço, falta de fosfatos,
convalecenças de moléstias graves, anemias e

magreza. Tome 2 colhe"es de Fosfosol, ou 1

ampola ao dia, tntramuscular_ (Use ampolas
sob receite médica.)

NORMALIZA O FUNCIONAMENTO DO sr.

GADO, combate as cólicas, CORRIGINDO A

PRISÃO DE VENTRE e as funções intestinais.'
Remédio vegetal em gôtas. Tome 2Q gõtas, 2

vezes ao. dia..

ATAQUES, INSONIA, PALPITAÇOES, depres
são moral, agitação, angústia; acalma as irri

tações, elimina o desassossêgo e as crises

nervosas e dolorosas.

FRAQUEZANEURO-MUSCULAR E VIRIL. Este
produto contém um vegetal da flora brasileira,
com propriedades estimulantes e vitalizadoras,
em combinaçãoçom oalcaloide da "Iohimbeôa",
mais o hormônio sexual testicular' e cerebral.
Age ràpidamente no combate à astenia (fra
queza nervosa) e desânimo., � I

t:1' � I

J
'

BISMUBELL
Para o estomago

MIlRDVIL
Calmante dos nervos

I Pro�ur8 nas farmácias e drogarias a, na falta, com

'I. 'SANDOVAL JI. - Caixa' Pcstcl, 1874 - SÕ.Q Paulo - Remessas pelo r�t!lmbõlsó

do ano ele 1942. Localizada no Es·

costume treito, à rüa António Matos Areas
,

n. 511, bem próximo, portanto, do
. ponto de ónibus.

Os int�ressados poderão dirigir
'se à residência do sr. Aristides Bor

ba, em Bigllat,:ú, para melhores in..

formações·
A venda é motivada pelo fato de I

o proprietário estar há anos resi- ,Idindo eui outra cidade do Estado_

IA casa em aprêço se encontra de

socupada .

:Crônica
��eajustamento do funcÍon61ismo da Caixa E cono

'.t mica Fed�r�1 de SêJnta ("tarina. Ve rios

'I' projetos de 'ei aprovados.
'1· ·[1.: 0J) sr. Rni C. Fuerschuettc, 10

Vi'l
do T:ei n? (ii/19, qur autnr izn a,

'e� rl'siclenlf', pres ídi u a se�são de d_oa�ãu. á Legião J:I:asileint cI(' As
mlem, estando presentes;)O SI·S. sistóncia de unHl.area de tprra,
!npuLaclos. em Joaçaba. - Aprovada
Aprovada a ata foi lida a maté- Idem, idem n? 95/19,

. 'ia do expediente, 'que constou elo
, )fiCios l' telegr-amas. j'l'ORJIAS /JAlI.A, USO DE l'li/CULOS

Oli/C/AIS - Projeto d e Lei n",
57/"9, do SI'. Aroldo Carval ho, -

.csta.l1elecenclo normas par a o uso

de veículos olic iais - Auruvados
o substitutivo e à emenda upre
sentada durante os debates.

.UM.A RESPOSTA
O ,sr. Konder Heis, da "C. D. N.,

LUC aguardava o J;elÔl'110 do sr,

Ieil.or Liberato 'à Assembléia, pa
'U responder a um seu discrrrso
.óhr e a estrada -Bolchior - T 1.;í.Z
\.l.v(�:;;, j'p-!o ontem, -�":::a-s, iifu_;'�tôn- SECN8TARlA DA ]['S,/'/(', EDU
"';IFi;l, u I1:'li.í:f;_ evem dos deputados C:1('�IO E SA CIJE - Projeto d0
ograr (1 efeito que esperava das Lei 11° 77/19 - Alter-a a denomina
uas palavras. que seria o Iurnuí- ção da Sccrr-tar ia ela Jl1;,;lica, E
u do plenár-io. Foi onvido, mas clI1ca\.·iio r Sallâl' pa ra ::';ccl'elaria
�50 corrosjionríírl., com os' apartes de :E�tado rio Ncgoc ios rlo 1 nL<'I'ior
rue aguardava ...
Foi aprovado, também, pcdid o,

.m telegrama, ao sr. Presidente da
icpúblicn, solicitando (1 reajusl (1-
'nento eras vencimentos do runcío
ta!ismo da caixa Econômica Fcde-.
'a� de Santa Catarina, enj·o 1>I'0-
esso se acha em andamenlo. /

Justiça, Educação c' :-;�llrle - A

pruvarlo,

liY /)WA.('clO n? 2'13, elo �r. Os
valdo Cabral, ao Porler- ·llix.ecntivo,
para CJlle sejam lon1aflas JJroviden·
cias lJO sentido de qllf" r/entro elo
mai� JJl'evr espaç'u (]lo lr'IllPU pOS
sh'el seja o operariado e"ta-tlual
beneficiado Coom a lei do rl'pOllSO
semanal - Aprovada.
A seguir foi a sessão encerrada.

-ORDEM DO ])fA -

Foi· a seguinte a materia:
RHDd(!ÃO FINAL - do Projeto

.1
,
!

PREGUIÇA E FRAQUEZA
VANADIOL

MOÇAS DESANIMAVAS!
HOMENS SEM ÉNERGIA,I

... Não é sua: culpa!
. É a fraqueza que o deixa cansado, páEdu,

•

:
com mo,leza no corpo e 'olhos SP.ITl bl'ilho.

A fraqueza atrasa. a vida porque l'üulni

as fôrças para o trabalho ..

VANADIOL
aumenta os gIóbúlos sanglllheos e VITALIZA o sanguL' cn

fraquecido. ]� de gosto delicioso e pode ser usado e)11 to(h"

as ipades

Curso de Admissão em

Outubro e Novembro
Prepara candidatos de ambos os sexos ao exame de ad

!.,nissão vara .todos _os estabelecimentos de ensino secundário.
I REV,lSA<;> GERAL .da matéria Ido ano_.
:. ATENÇÃO: Não. funcionará o curso como era

II' las férias, em Dezembro e Janeiro.
'

� Início: Aos 3 de Outubro próximo.
.

HOl-ál-io: das 2,30 às 4,30 ela tarde.
Local: Av. Hercílio Luz n. 20, sobrado (Albergue Noturno).
Matrícula: Dias 28, 29, 30 ele setembro, das 13,30 às 15 ho

il'as, no local do curso.
r, Despesa: Cr$ 150,00 para o cm:so todo, pagáveis no ato da

\rnatrícUlh
fll' Um �duno fraco não_ precisa perder o ano, nem suas férias,

O nú.me do Curso é uma garantia_
� JOSÉ WARKEN, diretor.

•

.r

VENDE-SF
Automovel Chevrolet, 1948,

importado dir'etamente dos Es:
tados Unidos Fleet-Master de
Luxe, com apenas 5.000 milhas.
pintura original preta, qua

tro portas, 'equipado, mOlejo
de fábrica.
Tratar com PLINTO MOREI

RA no Tribunal Regional Elei
tQral.

Liga Operária
Beneficente de

Florianópolis
EDITAL fiE VENDA
-,De conformidade com o art. 39, dos

Estatutos em vigor, aceitamos 'propostas
para a "enda de + prédios, sitos nesta

capHal, às ruas Gal. Dittencour't, us. J 23'

e 125; Pedro Ivo, n. is e Conselheiro
:Mafra. 91A. As proposta,. inviol{tvels,
serão entregues até às 20 Iloras do dia
22 elo corrente mês. Informações na se·

rle da Liga. Tiradentes, 20. I

Flolianópolis, 10 de setembro de 1949.
Alcimil'o S. Uamos, 10 secretário.

"-

a vendaCasa
Vende-se uma, tóda de tijolos,

medindo 6,50m de fréÍlte por 11,00
m �e fundos, com as segninles di

visõçs: .1 área, 1 sala de visita, 1

cozinha.e W. C. Conslruida em fins

Ooerem impedir que Paul Rubeson cante
PEEKSKlLL, Novo York, -ISãO para a realização de sua

(U.P.) - Esta localidade se parada, depois de terem conh

encontra em polvorosa,' en· ecimento de que Robeson ha

quanto veteranos e esquerdis- via aceito convite para a rea

tas se preparam para o éon- lízação de um concerto, for-'
certo de Paul Robeson, mar- mulada por um Comité Oí

câdo para domingo. A tensão víco do condado de WBstches
subíu ao auge quando \ o baixo ter, "Pro Lei e Ordem" ..

negro declarou que haveria O Comité Cívico em causa.

bastante policia á mão, mas, anunciou que tenciona impe
"mesmo que não haja, nossas trar mandado contra a realt

mulheres e filhos serão prote- zacão d,.a. parada. O comité en

grados".
'

I carregado da organização, da.

A polícia e as estações de I parada de veteranos,' por sua

rádio locais receberam' muitos vez declarou que se o manda

telefonemas, ameaçado tanto do fOSse concedido, êle empe
os 'veteranos quanto os pla- traria outro, para proibir a
nejadOres do concêrto 14 poso 'realização do concerto.
tos de quatro organizações de O Comité .Cívíco, que convi
veteranos planejaram uma pa-: dou Robeson, enviou telsgra
rada de "rnílhas de comprí- mas aos recem-eleitos chefes
msnto ", perto do campo de da Legião Americana e dos
Golfo de Old Hollow Broock", Veteranos de Guerras Extar
onde ó cantor negro, esquer- nas, convidando-os a compare

dis�a declarado, planeja can- cer ao concerto, como convidá,
taro ESSe Iocaí está a distancia dos de honra "unindo-se a.

de uma milha do que- foi ce- pessoas de tôdas'as raças era
riãrío de desordens entre 500 dos religiosos e polítícos, para
veteranos e os fans de Robe- desfrutar de um programa cul
son, qUe impediram a realiza- tural e reafirmar a todo o

ção do concerto dêste, na noí- mundo o precioso patrimônio
te de sábado último. da liberdade americana".
Os veteranos, filia'10s as' or- Diz o comité que também

ganízaçõas dos Veteranos de convidou a sra, Eleanor Roose
Guerra Católicos; Veteranos vett, JOe Louíz, Jakie IVobin
de Guerra Judeus, Legião A-, son, o sovernad,« Thomas De'
merícane, Veteranõs de Guer- i Wey e Trygve Ue, secretário
ras Exter.nas, pediram permís-] geral da ONU.

I
.

,

I

I '.
CURSO de Contabilidade ou .contador com diploma? Fa-

ça-o por correspondência no Instituto Rio Branco. Gratis a to

do aluno. 1 carteira de identidaele, 1 pasta, material de estu

dos etc. Peça informações quanto antes, sem compromisso_
Caixa'Postal, 6.215 - São Paulo.

- vôos DIÁRIOS DIRETOS Á S.PAULO E RIO • :5 VEZES POR SEMANA VIA JOINVILE
.vôos DIÁRIOS Á PORTO ALEGRE EXCETO, SERViÇO INDEPENDENTE REGULAR DE
AOS DOMINGOS.

.,

CARGUEIROS�
,

\

ARARANGUÁ - As 3a - 53 - Sábados.
.
MAIS INFORMAÇõES NA

.FILIAL À Praça 15 de Novembro Edifício HOTEL LA PORrA.
TELEFONE: 1.325

Oúçam diariamente, das 9 àsv 13 e das I,! às 22 horas

RDDIO lUOft' ZYO 9
1530 kilociclos ondas médias de 196 metros

TUBAR.ÃO -- S. CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o H.�STADO-Quilrta-fe'�. 7 de Setembro GlII '''49 5

V-Is· grandes culturas Bacion ·Sl
Escreveu Osmar Cunha, Presidente

dos Econ, de Santa Catarina
:a Ass.

Em nossos estudos anteríoros apreciamos as medirlas gerui.s, rccn

lJJleJldaclas 'C!TI Araxá, .paj'a melhoria das condições de viria no campo : ()

(OJ1�cqllente aumento da prouução agi-ícola nacional. .

Entretanto, cumpre-nos escl�recer que a" classes produlnras I's-l
WUl'am muito amplamente o assunto (' o í'eroccrum snluções ohjcti , as

"ara a eliminação elas falhas vcri Iicad as na cxpansãn das gl'ülHlcs
�UnUl'us agr-lcolas nacionais.

.
O Cuf'é, por exemplo, roi esturrado somente no sentido de SI']'

f,pl'oÚmdacla a' sua plantação corn a garanlia ele sua cokicação 110

mercado externo, através rccomcurlaçõcs que iriam ser colocadas dr-n
Iro dos nossos tratado" e!e comércio.
Já no caso da mandioca, pediram as clusses produtoras a cxtiução

da, Comissão Executiva ela Mandioca, c, consequentemente a abolição
lia taxa de 2% que grava o produto, bem como a conclusão, pm- par
l'� do guvêrno, das instalal;0es iniciadas para a indnsí rializnção do

:.:Jrod uto,
_\s plantas textr is l'o rum estudadas tornando-se em consideração a

sua importanc ia para a inrlust ria nacional em íuução das regiões ca-

;l;,ze::\ de as p roduzirern comercialmente.
'

Foi 'solicitada a expansão da cultura ela Soja Lendo em vista' os
.seus pr-incípios nutritivos e a importancia economíca 'llu,e ela. rcpre-
�enta para a nação. -'

Os estudos sóbrc o trigo foram eft-tuadus diunte das Leses apresenta.
.das pelos estados elo, Rio {_Tl'anUe l' de ::;allta Catarina e flue se comp·,.!
!·lenLarar'l· 1\J etlirlas adequadas ';(,I'iio lrnuarlas, com toda a urgência ·,ca

.nivel no caso, no sentido d ·('s'cl' assegurada a \'icla dos pequenos mo

.il;hos srcliaclos na,; zonas produtol'as . .'l'al medida, 'por si m'esma,' asse

!juraria o d('sen\'olvimento ela economia lritico'n no sul do P:1Ís, COm

11 garanlia (ht COl1l1JI'a de vrodll�iio pelos moinho;; exisLenles nás zo

l,as de p),olltl�ão. I)a� raz6e'l .econl)micas que lpval'iam � ministério d«
..\gl'iculllll'a a lOfn<J,l' li,; l)rovicl('llcias para a cUllcrctizaç.ão· de Lais me

dielas, podem falar hl'm alto as eslalislicas do nosso ,comércio exterior
e do sorvedourQ .ClL cliyi�as que o lrigo no Irm relll'E'sent:1I1u para o i1osso

1Jai,. Dizenclo-.,;e CJlle o consumo anual dI:' Leigo no Brasil é da ordem
de rJl MILHÃO E QL'f!\E:lE.'\TA:-; :\111, TOl\:ELA.DA8 e a que a nossa

;Jl'orlnç:ão atllal u de, :apl'oximaclamente, /,00 mil tolenar!as ter-se,á dilo
ludo o .qlH· j;í JeiLo, gl'aç'as ao admirayel I ['aba',ho dt� nossos agrônomos.
}�n!r('lanlo muilo ainda nos 1'alta a fa7:er e precisamos abrir um cre

dito a longo j)l'azn a p�s('� grande::; J'orjarlMes da economia da Nação.
_-\tilio Fontana e Artlll' Hu('clirlc ucnlm a �ua gorande contribllição

l,a conl'l'r<'J1Cia de .'\l'axá. Muita cousa' de ol'dem econômica, entretanto,
11or!el'<Í s('r J'osnl'cifla aqueles qlle ele'sejam vcs o Brasil emancipado do

\ ,11 igo estrangl'Íl'o. "
.

,
OutJ'as culluras mer,eceram o esludo caJ:irillllso dos conferencistas.

rinli'e I�las poelemos destacai' II 1'111.\10 e as reüomendaçõ'l:'s feita:> sôhrfl "a

�oojJel'a\,ão f'nl.re la\TadoT'es, ]J['nef'iciad.ores c distribu.idores, o benefia
J1\ento adequado. a padl'oni�al;ã(), () acon-ui-c-ionamentu "standard", C(lUlU

garantia JJara a yalorização cip· .Iüo \'Cll.!OSa Jonle· (�e' riqueza; o Cacau
;Gi E'sLuriado all'aV(\s a sua indllstria'.ização, como atividade ,e o incen-
11\'0 a JaYllllra canaYÍpil'fI.

A ·conjuntllra dos esLudos '�i)lJre e"sas J.a\'oura,g ieá, sem a monor
slJmbra dI' dúvida, arcabou\,al' fi economia nacional dando-lhe cOllsis
lenria capaz tIe ·n cunsolj(hJr, ddiniti\-amcnle, num fLltllto,não l11uilo
remoto,

Departamen_to de Saiíde 'Pública
Mês de Setembro-Plan.ões
7 QuarLa-feira - Farmácia l\'oeUl'1la (Feriado) - Rua Trajano.
10 �á])ado - Farmácia Sto, Agostinho - Rua Conse�heiro Mafra.
11 Domingo -;-' farmácia Bta. Agostinho - Hua Consellle{r oMarJra:
17 Sábado - Farmáeia Esperança - Rua Conselheiro Mafra.
18 Domingo - Farmácia Esperança - Rua Conselheiro 'Farra'
24 Sábado - Farmácia Da 'Fé -- Hua Felipe. Schmiclt
25 Domingo - Farmácia Da Fé - Rna Felipe.Bchmicll
O serviQo noLlll'no será e:[el.llado pelas Farmácias Sto. Antônio e

Noturnd silas ás ruas João Pinto e Trajano, n. 17.
'

I
. A presente tabela não pocl,erá ser alLerada sem prévia autorizacão

){jeste DeparLamento.
"

Departamento de Saúde PúblIca, 29 d.e agôsto de 1949. "

L.uiz Osvaldo d'Accl1njJum - Farmacôuti:co-F-iscaJ..
.

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

,

\QUALIDADE
.

-----
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Rádios - Geladeirà - Máquinas de Escrever - Máquinas de Costura - Lanternas - Toca Discos - Motocicleta
-- Máquinas Industriais - Lixadeiras - Baterias Suecas pàn
A.ut.oU1óvel. e Industriais - Artigos variados para presentes -

�rtIgoS de Natal - Capas para Automóvel de material plástIco, Palha, Lona e Couro Cientifico - Automóveis Europeuse A.mericanos. -
.

Distribuidores para o Estado
M. H. SIMON LTDA.

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

Florianópolis - Santa Catarina

\

TITUSVILLE, Pennsyiva\'lia, diante a realização de seu sonho

,(U,P.) - O, secretário oà_ de conquista mundial.

Marinha norte-americano, É êsss o conceito de seu pró- .

Francisco� Matthews, declarou prío ríestíno" - prosaguiu - ê

que a Rússia está empenhada' o evid(\nt(> propósito do Polrti
num programa de conquista buro, de ss-gutr a senda llecessá
mundial, porém, disse que a. ria para conceguír a côncretiza

ameaça do comunismo. pode ser ção de seu sonho, O 9ue torna

derrotada "se é que estamos dís- necessário o progzama-nacional,
postos a pagar o preço corres- e internacional que fomos obrí- .

pondente por tão preciosa vitó- gados a aceitar, emból'[!. com re

da", Declarou que "o comunis- lutância, com'os cOnsequentes e,
mo marxista totalitária. ateu- feitos perturbadores sôbre o nos-'

cinico, usurpador e materialista 80' modo normal de vida e um o

e agora o único fatal' importan- norme esfôrço dos nessas TeCUl'

te que ameaça a paz mundial", 80S naturais, 'Não devemos titu-

Matthews prosseguiu dizendo bear ou fraquejar em nossa luta

aue "o resultado dêsse novo con- pela paz, não importando quão
ilito de ideologias depende de longo ou escabroso seja o ca

nós. Podemos resolver êsse pro- minho."
blema favorávelmente se quiser- ---.----------

mo!;; e se estivermos dispostos a

pàgar o preço correspondente
por tão' preciosa vitória".
Matthews, que pronunciou um

discurso durante as cerimônias
realizadas por motivo do nona-

./' géssimo aniversário do descobri
mento do petróleo, disse que par-
te�do preço, a que se re1'erê é o

'prQgrama de ajuda militar do go

vêrno, que atualmente está sen
de estudado pelo Congresso. Dis
se que" devemos çonfiar em que
(o programa de ajUda militar)
alertará os povos amantes da

paz em. tôdas as partes para 1'e

sistere'm a tôda agressão. Roga- Possue V. S. casas ou terren08 par.
vender?

mos a Heus que um Estados Uni-
dos poderoso e uns aliados leais
e tambem poderosos livrem a M
manidade do holocausto de uma

nová guerra"·
Assegurando que o comunismo

constitui o maior desafio até a-
I gora feito á civilização ociden
tal", Matthews, dis,se que, a

ameaça á paz surge da 'fconvi
cção da União Soviética de que
o comunismo deve cobrir omun-'
do como um manto s:ufocante,IUe

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

·�MóVEIS; LOUÇAS E MOEDAS ANTIGAS
. Deseja: comprar ou vender?

Cartas a' José Claudino da Nóbrega.
São José - 'Ponto final do ônibus, - DISTRIBUIDOR DO ...

Catálogo de Moedas Antigas do Brasil
-

Pelo correiO' Cr$ 25,00'.

levànfadas Noturnas
Envelhecem os Homens
Freqüentes levantadas ou micções no

turuas, ardência, .realduoe eebranquiçadoa
11 ur-ina, dôr nn base dh. espinha dorsal,
na .ingua, nas pernas, nervosismo, debi
lidude. p�rda de ,·jg{.I, podem ser cau

�:,t.dl)� pvr uma .enfermidnde na próstata.
.1.'Ita glflllthd'l. é 11m dos mais importantes
orgãos mneculinns. Para controla» êstcs
tr: -rstórnos e restaurar rapidameute a.

�}-_·(u�J'.. e n vigor, siaa o novo tratamento
ri{,lIf(fic(' chamado Rogena. 1\1 esmo que
«eu s.'I_ril,nt'uto ,Pja. antigo, garantimos
que Rogenti....... ,o aliviará, revurorienndo sua

ylândl1!& 'prosLáir \t e fuzendu com Que
V. ee sinta' muitos al'lV"/IfI. uiuis jovem. Peca
Regena em Qualquernun;"t(·I·iu.. Nossa ga
rantia. é �tla melhor protecao.
B 1Y "_ indicado no tra

..rn.ogena tamento "i pro••�"-
-�jte5. uretri tes e cistites.

.

"

R"

Aviso aos

leuores

II C A p' I 'T A L
Sociedade de sorteíos e s-eguros contra acidentes pessoais, conee-

Iene.. , mais outros beneficios de caráter assistencial.

Hepresentante em Florianópolis:
·PEDRO NUNES

Hua 24 de Mo:lio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de

uncial de Cr$ 11.1.00 apenas.
.

,

Partiei))açlo DO'. lac:rCNI

Cr' 2U,00 além da Jóia

SNRS. INDUSTRIAIS
A firma J. S. Medeiros & Cia. em organização,

e representante de Wippel &' Cia. de Blumenau ( te-,
cídos e seus artefatos) com escritório em S. Paulo,
Rua Conselheíro Crispiniano, 40 - 6° andar, dese- ,

/ando ampliar suas atividades, procura mais repre
sencscões. Dá referências e as devidas garantias. .

PRC-3 - RÁDIO GUANA
BARA, do Rio de Janeiro -

1.360 quilociclos, oferece valio
so prêmio a quem lhe remeter fi

história, a notícia ou o iate
nais original e curioso, observa
do nesta região. O programa
"Copacabana Bluce" c "0 Es
tado" darão O resultado dêsse
concurso mensal
Escrevam para a Rádio Gua·

nabara - Avenida Treze df,
Maio, rt. 23 - 25° andar - Ri<
de Janeiro, contando o que sa

bem, de trágico, de 'éngr2.çadl)
O!l fora do comum, e candida
tem-se a um valioso prêmio qUE
aquela emissora rel:neterá fJ

quem fôr contemplado. ,

':Copacabana Clube" -- di.'

Segunda à sexta.:feira, das l't,O'J
às 15,30 horas; e aos sábados
das 13,30 às 15 horas.
Diretor do programa.: Carla:

Pallut.

Sim, se não esquecer de

que Magnésio Bisurado
deve estar sempre "

mão para eliminar os sin

tomas de uma digestão
imperfeita: azia cólicas,

� �____________________________
---- '7�

mundial.de conquista

1

COLíRIO
MOUR'I B'RIlSIL

.

CASAS E TERRE�OS

Não encontra comprador?
Entregue ao Escritório

à, L. ·Alves,
:Rua I?eodoro .&5,

ImobU1Ú'1o

Maitu,felicidad� p�o .....ei•••
to 4e .e� filhinho I
Ma.. nio esqueça. qa. o .ella••

presente para o Ma "'PIMPOLHO"
é luna eaderneta �. .

CUBlTO
HUTU9, fREDU,L.
: .�������;� 'I���-ri:�� �.�

...

.·ALVllS
,,'

Enca.rrega-s�, -mediante comissão,
cQmp.ra_ e veml.a de. imóveis.

.
Rua Qeodoro 35•

...... lO •••••••••• � ...... ,

••• � •• ,.

C.JDi•.•• , G"avat.. , Pifame.
Meiai d..�methorC'i pelo. me
nore. preço. ,6 a. CASAdMI8'
CELANEA � RuaC. :Mafra.:

Ti'onaportea ,..,"gulores de cargas dopôrto de

840 FRANCISCO OU SUL para NOVA 10RI
Informaçõe. carnal Agente.
- Carlos HoepckeS/A - Ct- l'e1etone 1.212, ( Etl i. t eleg:

do Su1- Carlos Hoepcke S/A -CI - t'elela�n 6 \1)) �:;: t'4ACfít

. \
Florisnópoha
São Francilco

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

,

i

,
J
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�
�

I
�

_____�_...:. ......._ .��__ i
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Hoje, em homenagem.: ao tte�-cel. Paulo Weber Vieira da �losa,' comandante do 14'
B. C., pelejarão. nu estádio da FCD, os fortes esquadrões pj'o Dlimpícu, de Blumenau,

e Figueirt nse, lucal, Prelímínar: Fiueírense [Asp.], x Guaraní [Amadores],
Como está sendo amp!aTttCllte di- O Figueirense não Icm acertado teste para o :s��ladrão eI.emoostl'ar I viló;.l'ias sôbre os dois c!nadros .me- eiras ele asuiranlcs (�o PigLl";1 ense

vulgado, realiza-se hoj-e, fina'.'11Cn- nas ultimas partidas em que tomou as suas possibi lidad es técnicas I'�, tropol itnnos, um he lissimo triun- e de amadores ido Clube i\Ul't.il'(j.

tr� o esperado encontro entre os es� parte como atestam a sua derrota físicas para o confronto com_/sêu 1'0 sõbre o seu maior rival, I) Pu l- Guarani,' que nos Cel'lallwS' ,Ln res

quadrões represenlaí.ivos do Grê- frente ao "onze" do Bocaiuva e vizinho, da Praça Quinze.
,

. " me iras, em jlllho ultimo, perante pecti vas categori as ,marcham m-

miu Esportivo Olimpico, da .arlian- sua inferioridade [rcnka frente ao Quanlo ao conjunt-e> i'llumenau- a maior' assistência já vista 11.)1; victso na liderança.
:J.ada cidade de Blumenau. e do F'i- Paula Ramos. Com a vitória de do- en-e, poucas i.fllõ'rmações possui- gramados daquela cidade. GE.VTlLEZA

gu eirense Futebol Clube, de.3tH mingo do Ávai sôbre o títrre paulai- mos, May segundo ouvimos ele pa- F'igueir-ense e Olímpico estão de-I Do nosso eS\ima,do "'l.i,eg·;( de .i.m
Capital, em disputa de urna valio-, no os atví-negros devem ficar

aler�i.edro;,';.
'ü j<F'aclorcs .do Avai e do sejosos de vencer e para a consc- prensa esportiva Acy I

....abcnl l-n

slssima taça oferecida lido homo- tas, porque o seu próximo

COTllP.l'O-
�t;'((eil'ense, ambos derrotndos

e.
m cução desse objetivo envidarão 1.0- '\Ie, apreciado l�cLltol' esportivo e

Jlageado ue.-cé]. Paulo WelJcl' Vi- misso no certame serú fJ·pI)W'ão Blumenau pe'o onze de Jalmo, ., dos os seus esforços, brindmdo- diretor art ístico da Itádw Guaru

elra da Rosa, digno comandante do líder invicto. A parLid, /'I1ftermll- quadro vis.itante é dos mais pode= nos com um espetácuzi cem-por- já, d{"sta Capií al, i'pr:e]W!l1()S um á

no Batalhão de Caçadores. nicipal de hoje (l l.ara,� servirá de rasos contando-se, além das dilas cento emocionante e repleto ek jo- mável cartão agrar.!erp",r!) a na__

gadas técnicas.
.

por nós divulgada sôbre I) seu a-

Corno aperitivo jogarào os qu::t-' ni\'eps.írit' naLa�icjf).

DECLARAÇÃO RETRETA

Direc:io de PEDIO PAULO MACHADO

GUARANi X LIRA TENIS CLUBE
Encerrou-se sábado último o primeiro turno do Campeo

nato de Amadores, com o embate entre as equipes do Guarani
e do Lira Tenis Clube, lider e vice-líder respectivamente.

A luta teve um- transcurso movimentado; agradando à
assistência presente ao estádio da F. C. D .. Um empate de três.
tentos acusou o marcador. Com êsse resultado o Guaraní man-
teve a sua invencibilidade.

-

Marcaram os tentos: Orlando, Bodínho e Toinho, para (J.!

Guaraní, e Valter, Paulinho e Laudares, para o Lira.
. Dirigiu a partida o sr. Dulcidio Silveira e os quadros jo-

garam assim constítuídos
.

GUARANÍ - Ernani, Juca e Fausto; Abreu, Orlando e

Acioli; Vitor, Jáíme, Moacir, Toinho e Bodinho.
.

LIRA - Gãlo, Chocolate e Espindola; Getúlio, Julinho e

Cuca; Valter, Valmor, Laudares, Denízart e Paulinho.
,O jogo preliminar, travado entre os aspirantes dos mes

mos clubes foi vencido pelo Lira Tenis Clube por 4x2.

R t
.

I
.

h
xovo SECRlilTARTO

'
GERAL DO

eua a
�

� ve a. em 0l1leoagem .Disti ngu ido l!�:\í unanimidade
"Realizou'Se domingo, na rala I te Avaro Gonçalves e Sra, Tte dos' diretores do Ava í, assurrrlu há
do coqueiros Praia Clube, a Paulo Tavares e Silva, Tte An- d ias �1:; funções de Secretário geral
F.V.l\!LS.C. e clubes que a com- gelo Couto e Sra e Tte Dr AI: do grêurio azul e branco o nosso

põem, em homenagem ao Snr varo Carvalho., hl·illulIl.le colaborador jorrràlista
'Contra-Almirante, Antão Alva- OSnr Tte .Fnancísco A. sto-t �elsol1 !\Iaia Machado.
res Barata qUe se afastará de ck d� Paiva' representou o Snr O novo quadro avaiano Leni sido
comando do 5° Distrito Naval Comte da E.A.A.M.M. bastante Jelícitado. Está, portanto,
para exercer nova missão do Dando maior Te�lce a festi- o presidente Aroldo Pessí de posse
Governo Fedel'al. vídada. compareceram o Snr ,de um ótimo �uxiliar para levaI'
Constou a' competição de CeI João Alves Marinho, Comt, a cabp a Slla Lar'era de engTande

:corrida de "$charpies" do Ve- da força Policial do
.

Estado crI' o C)�lll(' ";}ZtllTa" no panol'ama.
leiros da lUta e Coqueiros I e Major Eloy Mendes. csporLivo de Santa Catarina e do
Praia Clube e de "Lightnings" Do Coqueiros Praia Clube Bra�i'"
tib Iate Clube Florianópolis, que ,cedeu sua séde para a ho- ParalJcl1s aos avaianos,
\Sendo daq�eles vencedor Luiz menagem, estiveram presen"
Faria e destes a gl1arnição de' tes os diretores Srs, Dr Rafa- ATl8E:'HL;) s COJ_,EGrAL 4

Luiz Simas, no barco "Silva". e1 Cruz Lima, Manoel Gonça.l. o Arsenal, �lulJe l'ccentçmenle

Houve durante a regata um ves e O. Filomeno, tendo o pri-
.

fnndado nesta capital, em hOTllella

cocktaU", tendo nessa ocasião. meiro, na qt':tlidade de presi- gem ao famoso clube ing']f\s que

usada da palavra. o Comodoro dente da sociedade amfitiã, esteve no B)'a�j t há meses. colheu

da F.V.M,S.C., Snl' Paulo Men-Ioferecido o almoço a.o. home-
na ianlp dl\ sábado nn: dos maio-

['e5 Lriunfo,s J',í asinalad{).s na "úr-donça, que, em nome dos clu-l nagea.do qUe, mais uma vês, a- "Os abaixo assinados \'êm pela presen-

/bes acima e da Federação, 0- gradec·eu comovido. zea f'!ol'Íanoj.lo!il.ana, ao alluter O. te declarar que não' foram convidados
Em homenagem ao dia da Pátria, a

fereceu delicada lembrança aO fode
,. 011"/,1:'." do Co�gial cm seu I �em cesth·eral11. pre,,;entes f\ qUalq�er. Con- bandtl. de musica composta de menll10s

1 'd b
OS PROXIMOS JDUOS DOS C1?H- 'peúprio campo, pelo esc.o!'I' ele -lienqao da União DenloOOratlca :-.laclOnal,

do Abrigo de Menores, realizará na no1-
10menagea O qt;le SOU era, pe"

I'A 'IES' ."",
.

do municipi<J de Turvo, para a escolha

la sua cortezia, fr.anqueza e a-
.1' .. � lJb PRDPISSJO.\·,llS E 4 x 3. ele �eus candidatos a vereaelores na.s pró-

te 'de hoje, com inicio i'ls 19,00 horlts,

'mizade, granjear, ,a estima dos, .

AM�DORES
I

J\,} arljarall1 os ten los ·ti o Yence- x!lnas eleições do dia 11 de setembro
retreta no Jardim Ollveira 'Belo, e sob II;

veleJ'adores de Santa catari-j
Em
.. c�lltllluaeao :10 camjWUnal.Ü dor: rvo (2), ':"<lquinho (2) e Mci- próximo vlndomo, bem comp não t;ve- competente batuta do maestl'O José C_

:l 1
- l'am 'conhecimento até a presente data

Fonseca. O ·prei'ente programa foi orién-

n1a.
( a {IVISaO' extra rle . 'pr()fi�;;i.{)nai8 reles. t�do pelo D:mão Adellno, Diretor daquele:

Agradeceu sensibilizado o �\)g'ar50' domin�o prfÍximo (,S con- () Al'Serwl jng'ou eo.m a seguin- �:I'Z:d�11����0�1��!:�d�fe������:�t:s Si� educandári'O.
,

IJUllttJS do BC)c"al'll"a e do A'l'l' '·.e l·()['.I·nUf,la"o.· S'. '.I'.111·a"'00 (.Balisla),
L,. ,._.

ti t

' ",-
PROGRAlVfA

Contra Almirante Antão Ba- ".
:

'
"

v e;lCO. c "J " llat�rios que anUas reunlOes es·a agi·e· \ la tParte
rata, dizendo da satisfação \ Savado, _fPe1{) cel'ta�nE' de (I!.llild,)- F,ras.TTlO (l, Pardal; Mafjalena, Ma- miaç;ão pO'litíca tenha sido levada a efei-

1 _ Hino da Pátria _ Hino N.acion!l.l

que tivera dUliaute. tempo-l res, d.e rontar-sc-ao Li!";).e lpi- fea e Galego (Botelho); ['1'0, Her- LO' para outros fins. porquanto ,nunca � F. 'iII. da. Silva.
.

,a > rano'a eillo, Meil'eles, Manara e Diquinho. "aniciparam de nenhuma.
a.- Pi'el':"dlo - Roma11ce Melódico _

!'ada passada em Florianópo-' "'. Esdare�m ainda os signatárics da pre-
Carmelo Prisco.

liSo lJl!..'1I11'l'J U�SJ!.; () SECRE1"ARJQ l1M CATARINENSE NA PR-OVA
sente que realmente assinaram atas da

3' _ Grande Valsa _ Idalina _ José'
Est· r m""r t 1

União Democrática NRcIonal, ma. que as
C. l:<'onseca.lve a :ti- esen es, a em GERAL DO F.lGUEIlUsNSE CICLISTICA "VOLTA DE POR referIdas assinaturas fotam colhidas pe-
4 _ 1f'archa sinfônica _ Sou filho dedo .ho�enage.ado e Sra e dos Segundo a nossa J'epl}l't;(g.em (1- TO ALEGRE" los srs. dr. Antônio Barros Lemos, Afon-

" B J ri'!
homenageantes, snrs Paulo pllf'O'U, d'�n11··t!·Ll"�e. em '·,'II",'tr.,., l't'rl'- b d f t so Ghizzo e Ranliro Ulissé& que estive�

�alla __ o J, ., U 1,0.
, �. v ''" SOU emos, e 011 e segura, 5 Marcha Aor T C. Fonsec[.

M nd n A Acc' l' d T'll '

d ram em lTOSõ"S oficinas cj,e trabalho pura
. -.' '

..., Y>

-,.

e o ça,
-

.' 10 1 ·e v1aS� vogável -o earg'o -ele SB'wetúl'Ío ge- que a Federação Atlética Cata- êste fim.
'<,. � arte

concellos e GUal,ter Baixo,' l'·€S-· ral d" .li'l·glle:.·tl·ellse F. l·.',. ',) nl)S'�[)
• • '

P tto Alégre 1 - Hino Patr.l6tiCtl .- Hino da l)lde-·v
� rln-enSe env.ara a o . Finalmente declaram os abaixo assina- I

pectl·.ll"mo.nt Comú'" V' 1 d' pendência - n. Pedro I..

,,- "'. e, ....oro� lce- co eg1l ·13 llllpJ'ensa jornalista \-\'al- um ciclista cat.arinense para re- elos que 1�5tão de acõnlo com os cantil-
'2 _ Hino 'Militar _ Cabção do Solda-

Comodoro e tesoureiro da dir de Oliv.eir� Sant0-;, O i1'e1.o1' da 'Presentá'-la' ria sensaCional prova datas pelo Partielo Social Democrático às

F V ",..s C O Sn CMG B
-

f .•• , pl'óximas eleições do dia 11 de setem,
do - F., Braga .

• '<�� . ',' r... eU- ,sc.cçao e,sjJor íva da nosso eonfrei- internq_clOllal de clcllsm'O deno� b1'O e que o radiograma passado al1tel'ior.
3 - lIIal18,catú - A saudade mata j5.

jamin Sodré, Sra e filhas, com ra ""� (JaíleLa". :minada "VOlta de'·. Porto Ale-' .mente'· ao CoJendci". Tribunal .Hegional· gente··- J. Barros. _

�gre", com O :.percurso d'e 10B Eieitoml, desistindo dos cargos dO.Dire-
4 - Vals!f - Alcione - J. C. Fon-

seca,

S
qüilometros a realizar-se a 11 tório 'da UnIão Democrática Nacional

õ _ Dobrado Guara,ni - N. N ..

t
-

M d' A I d
.' . dêste município foi por êles, os signatá-

or elOS el1salS. e po .ltp.es a·· do" mes em curso, na' capItal rios desta, devidamente assinado 'e au- �PÃSTA-DENTM..-'" gaucha .. Para tanto a entidade tentilJado.
.

ROBINSON

',.', 'A.'. E'QU'I'·TA.TI·VA'·' II
"eclética" realizará uma elimi- E, por ser verdade os têrmos da pre-

�
patória na prÓXima segunda sente declaraç;ão, assinamos' a mesma

Juntamente com as testemunhas abaixo
l

, feira, na cidade de JoinvHle, pa- oue são os senhores Abele Bez Batti e
OS SORTEIOS DE APOLICES, ANTERIORMENTE' TRIMES- ra a escolha do ciclista qUe a PaulilJo Hovaris. Turvo, 3 de setembro

TRAIS, SERÃO A PARTIR. -DO CORRENTE MÊS MENSAIS tepte.&mtara.
- --

de- 1949.
,

REALIZANDO-SE.O PRIMEIRO NO PROXIMO DIÁ 15 DE SE� Não resta düvida qUe a inicia- '. 'r:s��m:m>��.: Abel Bez Batti, l'lIUliJl� [
TEMBRO DE 1949. ti d F A C

.

d .

.

-I
HOVaIlS, (H,lln 10. na! Pont.e. Afol1S0 Brl- I

va a . . . e as maIS reCO na e Guerino Dal POllt.A EQUITATIVA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRAS!}:; mendaveis pois muito irá favo- I Reconheço verdadeiras as firmas 'retro
Sociedade Mútua de Seguros Sôbre a Vida recer Os nossos Ci?listas que an-r d� Hilário Dal Pont, Afonço Brine: Gu�.

,SEDE: Av. Rio Branco, 125 - Rio de Janeiro seiam por competir em provas
nno Dal Pont, Abele Bez.,Battl e Pauh-

tia.. Liderança Capitalização
de tamanha envergadura. Ino���:I�:�S·�!I�:�::��::a::·194:. /

.

"�Nã�'�s�;;�"�t�e .� 'd�����'�
..

EMPOSSADOS OS NOVOS DI-, .10515 i\Iarcon site a sua casa. Defenda a SU
.' . S/A Sa-O Paulo' . RIGENTES DO AVAí 1 Tabelião saude e a dos seus filhos, tl1

-

N.a bibliQteca do Clube Do- � '. (Sãbre estampilhas). mando MALTEG. Frio ou gela

A \V I S 0- z de Agost·o com·a presenca I Carin,bo: José Marcou, Escrivão de
do c'· uma dell'cl"a. E', o mai9'

(e,
.. ! Paz, cf funções de Tab. na sede cio Mu-

. .

dt' grande número de associa'!nlCiPiO de T\lrVO _ Santa Catarina. (Sã- fo�necedor de vitanlinas, e, ptJ
!"lcam .avIsados todos os associados desta Capital que, a dos e simpatizant€s do Avaí, ibre eslampllhas). • isso o melhor fortificant�, i\

partir do dia 10 .de setembro do corrente ano, não deverão pa-I tomaram posse Os novos diri- Carimbo: �osé M:rcon ..
escrh>ão de venda em todas as farmácias ,)

g,ar suas mensalIda.cL.'s ao sr. Eduardo Jorg'e Rutekosky por ter gente do clube alvi-azu�., elei- Paz, com funçoes de ra-belião e Of. do
armazens.

d d Heg. CjvU. - Turvo - AraranguãSI O O mesmo emItldo desta Cia. , tos na semana passada. Vá- Sant� Catarina. • ••....> ••• " •••••••••

Outrossim, a Cia. não se responsabiliza, a partir desta da-' 1'os (jradores fiZ€ram-se ouvir, Firma - Tab. Penteado - Rosário - CASA MISCELANEA di.tri·
ta, por qualquer ato praticado pelo mesmo cidadão. Para fiubs- i tendo sido ilIluito f-elicitado o 86 - Rio" buidol.'8 dOI !Râdioll R.";9'! 1titui-lo nas �'espe?tivas cô�ranças está autorizado o sr. Ataid.elnovO màioraI avaiano·sr. Arol-i

·__

·-P.4:STÁ
.........

DENTAL Victor, Válvulu e DiIlCo"
R
..., .. ""�,.,_�""_,.,.c:_"'S"'_""..�""a""".�.."�"'I�.,,._�""._;,.,""a".."-"..r_t_;_-"�"...".�,."!",__;;.J�",_S,,;�;,,,_,.:,8,.:,6..;.�_,.,;�;,,;__,;e;st,;,a;_;"._"'_""_.",._. .,._.,....,.,,,,,,..,,.,,,,.. .".....".,,,.,,.,""""�....,,,,,,,,.,..,,::d:;o�P�e��s;;,:s:.:i:...........,..,...-..._--__-------! _;__:R=O:..R:.::T.:.N::.:S::::.O::..:N.:.... ..:.!._ _;1:;>.:..:.;,,:.:.,�r...:,.,:.:."'::.... '"H· • ,. '" 'IIK .. +::_:_.....

A'V A l-oc:iREMIO--íV;-AI-S-POPUL-AR-OE SANTA CATARINA'

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

INDICADOR AZUL DO RIO GRANDE QO SUL
Um ,nome .. que' se impõe pelos inesti�v�is �erviços ,q�e ,ve:t;n
prestando durante -seus 15 anos de eXlstenCla ao comerCIO e

industria

Agora tambem anexará informações dos Estados de Santa
Catarina e Paraná

Já estamos 'angariando publiCidade llara 15a Edição
.

Informações com o sr. João Pires Macliad-o á rua Conselheiro:
•

Mafra, 156 ..........
Santa CatarinaFlorianc}polis

. .....

SEJ'A" SOCIO DO Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



BSTADO-Quart\!il-'etre 7 Cle �1!lembro .,. '.'9

BOD·AS DE PRATA
CONVITE

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 Lour

aíes, 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, antecipando seus agradecimentos a todos
que se dignarem comparecer â citada cerimônia.

Fplis., 5-9-49.

URA TENIS CLUBE

Departamento Social
AVISO

Êste Departamento comunica aos dignos asso

ciados que a soirée programada para sábado, dia
10, foi antecipada para o dia 7, quarta-feira.

Florianópolis, 5-9-49,
_

Antônio Pereira,pUveira N��o,._Diretor-social.

EXPRESSO BRUSQUENSE
/ o E

VECCHI & cu. LTA.
Linha Blurrie ve u à Florlanópolls e Vice

VIa Brusque
Versa

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

Aceitam-se encomendas
"

.

,

l
QUER VESTlR·U COM (OHFOUO E ELHiAW'!A 1

PROCURE A

Alfaiataria Mello1 Rufo; Felippe Scbmtdt 48

-' (fical�ratamento DaA A
É bem conhecido do mundo médico e' farmacêutico o valor

te'-apêutico da Amino!'ilina. 'ASTHMAN contém além dest� sal,
outras substânciaS' de, comprovada eficácia. tornando assim °

ASTHMAN o mais completo e eficiente preparado para ° trata

mento dª asma. bronquites asmáticas. bronquites crônicas ou

ag;ud!1:;! e tosses rebeld'es. ASTHMAN combate ràpida�ente a

asma em tOda,s as su.as fases. Nas drogadas e farmácias.

A T E N ç Ã O, G A R O T A D A!
ACq_ba de chegar o 20 numero da
C;AZETA lUVENlL

--:;
, Posto de Venda Café Rio Branco

.,

..

Tanques. russos nas fronteiras da

Iugoslávia apoiados por inlan-
.

faria e' aviões-
BEL(lH.\DO, Y (CP.) - Cin- relações rlntrc os dois estados do

ca. divisões dI' tanques sovic\l'ico,; minados pejos comunistas .. \ no

apoiados por in l'antariu e (,\'101'$ La .soviní ica é uma resposta á no

estão concentrados uo l'Gngl) da� taL l ugusla va de 20 de agôsto ex

Irontei rus da Iuguslúvia, a �i 11o· p i ra nl.c, na qual ° governo de Ti

ras de marcha pelas ul uucícs que lo rcjilica as 'ac\lsa\:,ões russas, no
levam a Belgrado, rcvetóu fonte sentido de. que havia negociado
responsável. com as potências ocidentais sobre
DCAS J)!VTSõES o traladu de paz austrraco, pelas ]
BELiij{,\nO, t-.F.i -- �'n- costas' do Kremlin.

run l e as' ul�ir"::.Is la 1]!)J'n2' d�:::.IS ,\[li':,ar lia, vioóuoia do "Frasea

divisões
.

de ÜHH!U('S sOllpLiec,; (l- do da noLa soviética. as re l'eren

cuparam pos;'.;,-,.''; J1.IS p!';:j:\ir,:ili,l- das á Ausli-ia pareceram, por COIl

des de Tirnjst';!�'a rI' 1. .... ,) l'i.'JT(J\·:.l- h-aste, r-onciliadoras. A nola asse

ria nJJ11'air',1, '[ "5 qllil()rl1�"r(l" (I;: �ul'a que a União �uviéLiea não 1'e

fronteira Jugnsl"l\'i<� c' da rica e jeita a posslbilirlade de uma reli

ampla p�."njcic que t' ii nrovi ncia JiCêl\:iio rla Irontci ra austriaca cm

Iugoslava ide V'ljv()dlll,l, I'CYC]Cll: favor' Li" Iugoslávia, Moscou diz

esfera rr-sponsavel ]n-;j.-;tilT a di- ao guvêrno de Tito que "a nova

ta ronté- que a Rol ieia n;." ,�l'a 1'3- nula di) gnvôrno i ugoslavo repre

J.lricada pi-lu Comíuror-i l !·ará. ?,. sen (a o curnú ln ele 110VOS cscanda

terncuizur, mas linha J.I'l,,'J em ::la, los e telgiverSações caluniosas, des-
dos Irretutáveís. lirradas li mascarar sua politica

PI1EXTE :3EMI-CI,1 (;1 :LAlt ele d Lll�lo jógo e enganar o po\'8
BELG-HADO,

-

(C.P.) 500 da Iugoslávia." �\ nota está da-

"tanks" o 50.000 homens e i;')) tada ele ontem. A. Russia ameaçou,

sem numero de aviões o·CU�,·:H!1 pu- a 20 de agosto, "adotar medidas e

siçõcs em urna Ir-ente scnn-circu- fetiva-, para proteger os cidadãos

lar ronteírlça aos limites setentrio-' soviéticos na Iugoslávia. Os liu

nnis iugoslavos. A Iinh.i suvl,"1ica goslavos. porssua vez, acusaram os

vai de Tirnisoara, -'TIa Rumania, até russos dp trai rem ti 'I'ito 'em suas

Mohach, na Hungria. reclamações -á Austria.

GERllA DE NEHV08 A ultima nota de "loscou diz o

LOXDH1I:S. -; (D.P.) -- A ltus- seguinte:
sia desfechou outra rajada na "Desmascnrudo em sua traição
guerra de nervos contra a Iugos- aos interesses cios eslovenos na
lávi a. Ao acusar boje O govêruo Co1'il1tia e aos direitos dos naci0-

do marechal Tito de incorrer em nais da Tugoslá\'ia, pclos fatos irro

"llOVOS pscândalos e lrrgiyersa- Jul,.heis ciladas na nola do go·

�'õe", a'..jm dCf ralunias, para inas- \'61'110 so\"iéitico de 11 de agôsfo,
carar slIa politica de duplo jôgo o govrl'llo Iugoslavo tenta ocultal'

com o fim dr' C'nganal' o povo lu- as provas ele Slla trair:ão e escapaI:

goslavo. "_-\ rádio de l\fo�cou di- á l'pspon�[lhilirlade l'cC'olTendo ás

\"UlgQll a ullima nota l'ussa ([a sé·. suas costumeiras meRtiras e calu

rie que -fomentou a tensão das n�as".

M'

O'Mucus, da,
Asma Dissolvido,
Rapid'Omenfe'

HO"iARIO
Partidas de Bluni6na�: S�gUnddS ás '1- Sàb"dos' às ll:t horas
Partidas de Florianóp,oUs: 'Segundas à� 'I -Sextas às 1'1 horas.
"' �---�),' ':_�'����'�I�' É:O;L�:::·������si·e rs "hora's. C

-

H E-'-R
.

Rua Conselheiro Mafra n. 35 -- Fone 1565

Tra,nsporles CdletivoS
, 'SRS. PASSAGEIROS

PARA
ITAJAf - JOINVU,E e CURITIBA

- 'Os novos MICRO-ONIBUS do Rápido Sul-Brasileiro
rec�m o máximo -em

CONFORTO E PONTUALIDADE,
Carros para 14 passageiros - Poltronas individuais Pulman

H O R A R ,10 S:
Carro direto a Curitiba: parto 6 Hs. C· o-a CII'nllllca Obslelr'ICI-aCarro de Fpolis. a JoiJ.'lvile nos dias úteis: Partida às 13 Irur I - -

horas, podendo prosseguir de .Toinville a Curitiba no dia se--
-

-.'-
' -

_

- -

guinte ás 6 horas.

D D b MMantemos trafego mutuo a São Paulo e Londrina, ven- ,f.. Antônio i
- ussi

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

Os ataques desesperadoree e violen
tos da asma e bronquite envenenam

o organismo, mirram a energia, a rru i

uam a saúde e debilitam o coração . Em
3 minutos, Mendaco, nova Iórrnuia

médica, comeea a circular no sangue,
dominando rapidamente os ataques.
Dêsde o primeiro dia começa a desa pa
reoer a dificuldade em respirar c volta
U SÜJJO reparador. Tudo o Que se faz ne

cessário é tomar 2 past.ilhas deMendaco
{is refeições e ficará completamente livre
da nsmu ou bronquite. A ação é muito

d.pid:l mesmo Que se trate de casos.

rebeldes e antigos. Mendaco tem tido·
1.(1uto êxito Que se oferece com agarantia
de dar ao paciente respiração livre e fácil

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

proteção.

Mendaeo A�o::m::m

EMPRESA SUL BRASILEIRA
·DE· ELETRICIDADE S. A.

- EMPRESUL-
Serviços de energia elétrica

�m Joinvile, Jaraguá do Sul,.
São Bento do Sul, Mafra, Ti
[ucas, Rio Negro e Lapa.
Material elétrico para insta

lações - Motores - Dínamo.
- Bombas - Lustres - Fer
ros de engomar _; Lampadu
- Ventiladores - Serviço de
instalações por pessoal técni-
co especíalísado, .

Loja e critório á rua 15 de
Novembro, .n. 449 Caixa Postal
n. 62 - End. tlegr. - "Empre
sul" Joinvile - Sta. Catarina
- Brasil.

.

I

I

NAVIO-MOTOR '!ESTELA"
maxímB rapidez e garantia para ÚaDsporte de sues me,rcadoria ,

Agentes em FlcrianópoHs CARLOS HOEPCKE S. A.

A vista ,e -a prazo
EnroJamelllto de motores, dinâmos e transforma,dores.

, Instalação de luz e força.
Venda de motores, rádios e acessorios, outros aporelhos elé

tricos, artigos elétricos, etc.

Representações diversas, com exclusividade dos insuperáveiJ
receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY".

A EL:eTRO - T:eCNICA:
-

Rua Tte. Silveira. 14 - Caixa Postal 193 - Fone �93.

·BRONgUITE
'ASMATICA
Durma bem a noiJe toda

. Aqui está um remédio caseiro
e econômico que lhe dará alívio
rápido da tosse e da bronquite

___ - 'a_smática, ,_ -proporcrona1Jd'i:íI tini
sono reparador a noite tôda
Nada mais garantido !l,o niul1_

do do que Parmin' � tomrtdo
duas ou três vêzes ao deitar _

para combater a. asma sufocante
e a tosse rebelde da bronquite,
Compre hoje mesmo um vidro
de Parmin' nas boas farmá
cias. Confie em Parq>lnf que
lhe proporpionará alívio seguro
e rápida d�sse e�forço asfixiante
para respirar.
P-19

"
.................................

Casa Recem
constrqidô
DE S O cu PA DA

RUA 'FELIPE lvEv,es
6xl0 m�tros, toda de

material.
T�ATAR ,NESTA REDAÇÃO
•• � .l .•_0" .(e ••• •••• .. •••••• , .

DR. F'RANCISCO CAMARA
N,ETO'

Advogado
Escritório: Rua Felipe Schimidt
21 (sobradQ) i ,(Alto da casa "O
Paraiso")
Residepcia: Rua Alvaro de Car
�alho, 3� _ ,

Florianópolis I

• • e·e
, ,

'.

:f
!

Médico efetivo do Hospital de Caridade

Servi ço especializado em Doenças de Senhoras
Modernos métodos de tratamento

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

Residência:
Roté) LêJ p[J ta

Consultório:
Rua Tiradentes. 9

SENHORITA!
'A ultima creação em reiri

g�rante é o Guaraná KNOT

EM GARRAFAS GRANDES
Preierindo-o está

acompanhando a moda.

.,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



im r�n�a [aril[i e � aniv�r�áril o vi[e� r��i !D
Os circulas sociais e politíccs sado á nacionalização dos titulas, inclusive os de caráter a duas Assembléias Constituin-'

e, sobretudo; quantos partící grupos alienígenas que naque- e socoabilidade que lhe ornam I tes, a de 1934 e a de 1948, foi.
pam da vida politica do pài 1e Estado contribuem para o a personalidade pelos quais, no um elemento

"

de inteligência.
festejam na data de hoje, corr progresso da nação. Não menos dia de hoje, o sr. Nereu Ramos, ponderação e coordenação,
especial efusão, -

o aniversário significativa e brilhante tem independentemente de matizes destacando-se no seio de seus,

natalicio
.

do SI!. Nlij(eu· Ramos, sido sua atuação nos postos da: partidários, receberá as home- colegas. Exerceu interinamente
vice-presidente .da República e representação

c nacional, em- nagens de apreço e simpatia -a a presidência da Republíca,
presidente do PSD. Politico de prestando á atividade parla- que. faz fus.·' . durante o afastamento do ge-
tradição no pais, administra mental' o fulgor- da sua inteli- [" A manhã" de 8/.9/1,.9) neral Dutra, quando da visita
dor e homem público de larga gencia e 40 seu. aprimorado es- Faz anos hoje O dr. Nereu deste aos Estados Unidos;
visão o senhor Nereu Ramos pirita civico. Ramos, vice-presidente da R'e- Ao seu partido, de que é o

tem dado provas de seu.patrio-
.

Como líder .de um- dos mais publica, presidente do Senado chefe, tem dedicado notória
tismo nos vários postos a que 1 m p o r tantes agrupamen- e do Partido Social Democráti- cooperação pela

-

orientação'
foi chamado em diferentes mo- tos partidários do pais, o SI' ,co. Politico por tradição e pres- que lhe imprime, e um dos tra-

. mentos da vida nacional. Go- Nereu Ramos se tem creden- tigio de família em Santa Ca- 90'S marcantes de sua persona
vernador e interventor .de sta. cíado a admiração de quantos tarina, que já governou para lidade é o que se caracterisa

!

I
Catarina, realizou a1i uma ad militam em nossa vida polibi, prestar.lhe serviços .

reconhe- pelo esfôrço desenvolvido, com

.
ministração tentil em inicíati ca por sua exemplar correção cidos, o seu Estado, mais 'de prudência e tato, compreen,
vas marcantes, destacando-se de atitudes e sua indefectivel uma vez, elegeu-o para o Con, são e fidelidade, para conser..

I as obras de assistência social lealdade. Ainda agora com ele- gresso Nacional. Na adminis- vá-lo unido" coeso e disciplina'
I e de educação e o tratamento vada compreensão da nosso in- tração e no Parlamento, dís- 'do dentro do programa de âm

.

inteligente e patriótico dispen- dole e evolução politicas o pre- tinguiu-se pelo que realizou bito geral que se traçou. _

sidente do PSD se idenfica ple, ou propugnou na obra de assis- Naturalmente, são muitos os

namente com OIS altos ideais de têncía social e de educação, co- seu amigos que neste dia de a-'

concórdia partidária consagra- locando mesmo a sua terra na- Iegrías intimas se valerão do
dos nas diretrizes do atual I tal na vanguarda de quantos ensejo para levar-lhe demons
govêrno.: a que tem servido encaravam e encararam os tracões de estima e solídarie
com sinceridade e patriotismo. i dois problemas no sentido ob, dade.
São, desse modo, muitos os! jetivo e duradouro. Deputado "Correio da· manhã" .)/9/41J-;

,

I ,,.-
.

.r Sob o título acima, "LETRAS E ARTES"; o mag
nífico suplemento dominical de "A lVIANHÃ", do Rio
de Janeiro. em seu numero de fl de setembro ultimo,
publicou o comentário, seguinte:

"O Circulo de Arte Moderna de Santa Catarina
lançou um magnifico suplemento literário exclusiva-"
mente dedicado a Goethe: Com excelente aspecto grá
fico essa publicação, que foi organizada pelo escritor
Sálvio de Oliveira, apresenta-nos interessantes cola

rações dq Pe. G. A:'" Luterbeck, Ody Fraga e Silva, Syl
rio Eduardo, Hélio Balstaedt, Eglê Malheiros, Walmor
Cardoso da Silva, Despina N. Spyrides. Além de algu-
\mas traduções de. poemas de Goethe; feitas por Frei

� Pedro Slnzig e Sálvio de Oliveira, apresenta noticiário
acêrca das atividades do Circulo de Arte Moderna, que
se multiplicam em vários setores: Cinema, Teatro, edi
ções "Sul", cadernos "Sul" e a brilhante Revista "Su]".
Enfim, um verdadeiro milagre no âmbito da inteligên
cia e da cultíra. No próximo numero falaremos mais
circunstanciadamente dessas atividades".

/

FlorlanõpoUs, 7 ele setembro de '949 Uma descoberta americana que revolucionará 8,

SUplem6oto Catarioeose dediC��6wtbel(;íênçjª Plé::a��:SíJr:e °u�:�:���: deformante;

IUO; () (v. A.). Noticias tele- vegetais contendo o medicamento. centemente estudou o problema, fi:'

gráficas procedentes da 'América rio Para se conhecer do valor do media chega a quase dez por cento.

Norte Informam que vultuosas se- "Cortisone ", cuja descoberta pode No Brasil, não possuimos estatistí-:
mas estão sendo dispendidas pelos ser considerada tão importante co- cas' a respeito, infelizmente, uias

laboratórios locais interessados em �110 a da penicilina, convem escla- é certo que estamos em situação?
descobrir a p1'ouLlfão sintética do recer que nos Estados Unidos, atu- pior que os, Estados, tendo em '\"i\':'

"Cortisone", a nova droga miracu- almente, seguhdo informações do ta a sub-nutrição e as doenças in

losa na cura das çní'ermidades rcu- Serviço Nacional de Sande, nada feeto-contagiosas tão comuns entre.

mátiq<ls, Aio ela há' poucos dias, o menos de 7.000.000 de pessoas so . nós.
, químico Huss'cl Marker anunciou frem de' alguma forma de doenças O "CORTISONE"

que o produto poderia ser tirado (te reumáticas. Na Inglaterra, a despci - Segundo informações do médi'('Q>
certa planta vulgarmente denomi- toxla socialização da medic}na, f�

I
patricio Valdemar Bianchí, que ;:e

nada "Yan" - espécie de batata do , situação é mais grave, pois as CD- I centernente representou o país no

ce tropical encontrada DO México f'ermidades em apreço incidem so-
I VI� Congresso Internacional de

e em vários países da América, La- bre oito por cento da .populaçüo., Doenças Reumáticas, reunido em

tina - sendo desnecessário dizer Na Dinamarca, segundo conclusões I Nova York, o "Cortisone" 'é unn.

que a revelação veio causar gran- de uma comissão cientif'ica que l·C·J Conclue na 3a. p6.ç:(
de alvoroço, tanto mais que rcceu- '

I temente partfu para a Africa uma

expedição cientifica à procura de

Um voto de p,esar· na Câmara Federal �elo húe-
,. . cimento do dr. Cândido 'Ramos .'

'Brilhante disGurso do deputado· Otacilto Costa
RI.o, 6 (V. A.) - Da sessão do - 'I'homás Fontes - Joaquim Ha- tal', sem, todavia, como ela confnr

dia 1° di) corrente mês foi aprova-111ios ...:_ Flores- da Cunha - Acurcio marmo-nos - faleceu, em Paris, o

do na Camara, dos Deputados um Tôrres - Coelho Rodrigues - Ju- Dr . Candido de Oliveira Hamos, fi
voto de 'Pesar pelo falecimento, em - Alvaro Castelo - Armando Fon., lho Ilustre de Santa Catarina e· fi
Paris, do dr. Candido d-e Oliveira tes - Benjamin Farah - Froes da lho �e minha cidade natal - a ('.1-
Ramos, racy Magalhães _ Nelson Parijós dade de Lages, 110 dia 29 dq mes que '

O SR PRESIDENTE - Está Iin- - Benjamin Farah - Froej, tia findou-se. Diplomado em medicina,
da a leitura do expediente. Motta - Alves Palma - Alencar pela Faculdade do Rio de Janeiro,
Há sobre a mesa e vou submeter Maripe ,_ Rocha Ribas - Osva1- nesta capital exerceu o seu aposto.

a votos o seguinte.: \ do Studart _: Munhoz da Rocha - lado médjco, voltando, algum tem-

REQUERIMENT.o Erasto Ga-erlmer! - Vasconcelos po passado, à cidade que era o seu

Hequeremos, na forma do .Hegi., Costa - Adelmar Rocha - Pinhei- berço, onde continuou no exércicio
menta Interno, art. 99, letra a: a in-' 1'0 Machado - Manoel Duarte - de sua nobre profissão;
.serção na ata ,dos' trabalhos da 'Osório Tuyúty - Antônio Maia. Viajando à Euro�a - êle que
s-cssã'o de hoje de um 'voto"d� pesar O SR. OCTACiLIO COSTA - Pa- era um patriota e l.mi es.tudioso dos

pelo falecimento "no dia ,29 do mês ra encaminhar a votação Lê o 1;e- problemas politicos da nossa pátria
findo, CJl1, �ari's, do Doutor Candi- guinte discurso) - Sr. Presidente, e do \nuildlt - ele, que não era Ul1.1

do de .oliveira Ràmos, ex-secretá- o telegrafo no seu laconismo, trans- �('modista nem um 'indecIso'dos que
riQ de Estado, Interventor e Serra- mitiu-nos ontem uma noticia que:) não· t-em confiança em si mesmos, a

dor: pelo Estallo d.e Santa Catarina. nós, da bancada de Santa Catarina que se refere. Ingeniores, quando
srilá- das Sessões da Camara dos ,como ao nosso Estado causou gran- fala dos que cruzam os braços e

])epi,ltados, 1° ,de s·etembro' de .

... de -e sentido pesar. Cedendo a le, morrem de sede junto �s fonte!'.' da
lH49. ". fatal da transitoriedade' da vida vida ele foj colhido na eclosão à:l

OctaçjJio Costa - Hogério Viei· humana - lei que cumprimos por- primeira gllerr'l', mundial de 1941 a

-ra
...

- Aristides Largura - Hanr; que del� não podemos nos desviar 1918· Não regressou á pátria porq!le
Jordan _::_ �onerto Gl'os�(I:-nbncb,er ou Cl1j� execução não podemos obs- Conclue na 3a pag.
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Já assinalamos, destas colunas, que os udenístas,
arvorados em juízes dos juizes, costumam trazer para
a imprensa as suas sentenças.,Quando, nos despachos,
os magistrados não contrariam a U. D. N., tudo vai
bem! Mas, se porventura, a U. D: N. não tem razão e

os juizes não lh'a dão - aí é 'o diabo! No dia seguinte
o Diário tacha o juiz de faccioso, de partidário, etc. etc-;
Ainda há pouco, o dr. Anisio Dutra, juiz de Araranguá,
foi levianamente atacado pelo órgão udenista e por di"'"
versos deputados, que não variaram o estribilho: fac··
cioso, desvirtuad?r da lei; partidário, etc. etc.;

EI'l:quanto isso e depois disso a U. D. N., pera seu

delegado em Araranguá, assim finalizava razões- GOn
ha um recurso pessedista, que o mesmo ·magistrado
não acolhera: .

"A sentença do MM. Dr. Juiz Eleitoral da P Zpna"
Eleitoral (Araranguá) apreciando e mantendo, com··

retidão, caráter e inteligência o registro de candidatos'
a verea:d9res, pela União Democrática Nacional às elei-.
'ções de 11 de setembro próximo vindouro, do muníci:..

·

pio de Turvo, não tomou em consideração a iinpugna
ção e razões aduzidas pela parte adversa, fazendo as

sim, como já esperavamos, obra de reconhecida.. jus-.
tica". .

�

Araranguá, 30 de agôsto de 1949.
(a.) Agenor Vialla Carneiro, Delegado de Part'ido da,
D.D. N.".

Aí está, opôsto pelo. próprio delegado da U: D. N ..

em Araranguá, um fulminant� desmentido ao órgão
e aos deputados minoristas, inclusive seu ilustre líder.

'Está aí mais uma prova do que vimos sustentan
'do: o hábito udenista de julgar os outros por pesos e'
medidas. '
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