
inôa � aniv!r�ári�
"O Radical", de 3 do corrente: os que, vendo nele um dos mais pal.. o aniversário do ilustre brasitcir« Icorno os que mais o tcnhans sido, Idillle�ltos para a e,s'cOI.ha d_c un;

"Faz anos 'hoje, o' sr. Nerêu Ha ..

Ipáveis. sucessores do general Du- 110S faz recordar muitas das reais i a obem do seu povo e ao progrc.sso candidato. comum a .sucessao dô,

.os. ' tr a, estarão a juncar de .f'lorcs I) e nobres virtudes que S. Exeia. im- do seu pais. ge nertal Gaspar Dutra- A cl rcu ns-

Não somos dos que amanhece-jcamínho dêste dia, que êle, pu,' primiu à sua vida publica, pode.i, Pm-lamcnl ar, nas duas Constitu- tancia de sei' o seu nome lembra-

I:.ln'l à porta do seu lar honrado I certo, desejaria passar, feliz c I e- do ser assinalado, na confusão de intes em que atuou ou nas duas cu- do sempre como Ull1 dos mais via-

4ueimando as girandolas que �un-lpollsado, no só con vivio dos que lhe valores da nossa politica, por -

S!I<l 111<11'<lS federais, governante, adrui- "eis à consagração 'das urnas é a

_ faltam .aos- que estão no poder, são caros. forte personalidade de homem cul- nistrador, chefe de partido e na ,;,.1- flel\1onstração mais evidente dus,

']U�IU serramos encontr-ados entre I Desejamos, porém, salientar que to,__honesto, operoso, dedicado, ta dignidade de vice-presidente da excepcionais predicados' que exal-

Repuhlica, o S1"' Ncrêu Ramos Ó Iam a personalidade do ilustre po�.

ti, sempre o l11eSl)10 homem de clari- Iitico catarinense. Dai as efusões de,

I! vidente espirito publico, em quem simpatia com que todos os circulos,
nunca se deixa de respeitar a intc , sem distinção de cor 1Jartidária, fex
gridade de um leal servidor da cau- teiam a data natalícia do vice-pre
sa publica e de um politico cuja sidente da Bepublica",

,o MAIS ANTIGO DlARIO DE S,o\N'rA CATARIN_'"

rroprt.tÁrl•• B. Gerente: SIDNEI NOCE·Tl - Diret.or Dr. RUBENS DI<: ARUUU.\ I{Á.M6S
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o MOMENTO73.884 mar!os pela
�om�a atômica
NAGASAKI, 12 (UP) - Revela-se

que a bomba atômica atirada '0:0-

_

Jtre Nagasaki, em agosto de 1945,
Matou 73.884 pessoas, tres vezes

,:»nais do 'que a estimativa anterior.
Esse total vem de ser constatado
l'Jela COll!i-ssªo designada })lIra 111-

-vestigar o numero de vitimas <la-
1romba atomica.

1IIIIrllo Ia Opera
lIe Berlim
BEHLtM, 12 (UP) o jOJ:l�al,

"Telegraf", publicado' no setor, b'1'l
hUUCI), (h� qlt� as autÓljdad�s �Ij
viétktlli l'fetwn'�n'l Um ('À_lJllI'go 1""11-

t,rc o pessoal da, Qper.t-I fi" l3el'H:n.
ESse expurgo segt'Íi'u-s� Íl pds:}\) do

�mtllmdante ,da rádio de Berlim 111.,

j(W j)lIO'Lenev ,afastado 1)<:10 dlt'ft<
fia propaganda soviética �la Ale
)I1anha major-general Sergei Tul

panoy sob a acusação de ter pon
tos de vista muito ocidentais e prc
tender ainda por ,.cima casar-sé com

il1ua alemã·

Desistia de procurar
a:4rca de Noé '

ANGOHÁ, 12 UNS) - A ag_cncia
�e noticias turca anunciou que u

dr. Aaron Smith ;dos Estados U�i
dos, ahandonou suas pesquisas pa
ra localizaI' os restos da Al'ea de

Noé, no monte Ararat, na Tllr'quia.
Segundo a meSllla agencia, SmIth,
Se mostra desconcertado com os

resultados de suas pesquisas mas

<"ontjnua acreditando f{lle a Arca
de Noé se, en,col}tra sepultada' a

mu_itos metros de profundidades no

monte Ararat.

P4atarla a popul ação
do mundo
LONDRES, 12 ONS) - Nos cir

culas cientificos comenta-se que 8,

dr. Brack Chisolm, diretor geral .ta
Organizaçã.o Mundial de Sanidaie,
,ele (lue a bomba atômica ficou Fe

leg-3<da em. segundo lugar 'por llID
"

co,mponente biologico, do qual a.pe
nas 7 onças pederiam matar a po

pulação do mundo'. Interrogado em

Genebra a res,peito de sua dec1ara

çãe; o ,dr. Chisholm disse Jlue ta.l

arma �'po.{le ,ser fabricada em qual
fluer parte do mundo". Negou-!le
em fazer maiores comentários e

finalmente declarou que "em todo

e caso mi,nnas informações datam
de ",árias aus!!' ,Nio estou ao par

tiaS! ultimos' acontecim'entos sobre

isto" .
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UMA CARTA \

Ilmo. Sr. Osvaldo R. Cabral.
Li, ontem, a carta que me endereçou pelo "Diá

rio da Tarde", que é, a seu ver, a via mais rápida. Não
obstante já longa, "parece que está apenas na sua pri
meira parte, a julgar pelo l que, sob a epígrafe, indica
que mais virá .r.. Deveria eu, pois, esperar que v. s. con
cluísse as suas considerações para, só então, consoan
te manda a boa educação, respondê-las ou não. V. S.
me escusará, entretanto,' que o interrompa, aliás
muito à sua maneira na Assembléia, para uma notífi
cação que se faz, desde logo, indispensável. Quero re
ferir-me particularmente ao período final de sua cor

respondência, em o qual, se bem o entendo, há de
pronto dois flagrantes de equívoco de sua parte._

Vamos, pois, lá: -

'

1°) Vislumbro um desafio e, implicitamente,
uma ameaça de v. s. 3 Integridade do meu cl'â,neo·. e
isso porq]le o critério impesso,11 do historiógrafo, de
mit"tm:a com as tl'êtas do político (f�ntn mais agas
tadiço qmmto em pla�as lagunel1� RS li, ,1,," P1€' nã.o
taxam propíC'ias.·. ) púde, sim, virar ")Jorduna de xa:.
v-ante". De s"orté' que, cabendo-me a escolha da arma
para um duelo que prevejo gaiatamente risível ou xa.
vantemente cruento, de cá me· apresso a propor-lhe
o florete. Há, todavia, uma condição' pugnarmos por
algo de interêsse menos estreito do que a pessôa dum

. dos contendores ... Compreenda-se, ainda assim, que
se escolhi o florete é que "a borduna do xavante", que
v. s. se gaba de manejar com mestria, não parece mu'F
to bem ao meu clima espiritual de civilizado. Se, con-

. tudo, fór v. s., de caso pensado e cálculo firmado
mais pelo uso d� clava selvagem, creia-me sempre �
postos, - para o que der e vier. Repilo, preliminar
mente, a pecha de caluniador e, desde já, lhe mostro
que não pratiquei uma infâmia ao dizer que o depu
tado, em plenário, refoge aos debates em tese para des
cambar no. personalismo, algumas vez.es diretamente,
outras indiretamente. No caso do sr. Mário Wendhau
sen, diz v. s., o. que teve em 'mira foi o salto projetado
de sete letras no quadro único dos funcionários. A'
maneira, porêm, como v. s, insistiu no fato, d'à. tri
buna da Assembléia, só lhe denunciou, naquele ins
tante de sua atuação parlameútar, a idéia que agora
aberta � francamente insinúa.em sVa carta e que con
siste numa alusão aos laços de família do ocupante dar
cargo a que v. s. dedicára mais detida atenção do que
a outros que, dentro do seu .critério, igualmente me
receriam uma apreciação mais minuciosa do que tive
ram. Aliás, se bem me recordo, já ao tempo v. s. se abes
pinhára com o comentarista_por haver pond�rado, em
termos, que o assunto, assim esmiucadamente ventila
do em plenário, melhor ficára no cíiculo dos trabalhos
das comissões, onde as críticas, por mais injustas e

particularizadas, não causariam constrangimentos a

quem, convenhamos, nada fez de si para merecê-los de'
público.

2°) Não me recordo, francamente, de haver, em
tempo algum, "rejeitado parada" com o sr. Fernando
Melo quando "entrou de tacape" contra mim. Duma
feita, sim, repliquei ao referido cidadão, como me pa
receu merecê-lo. Não sei, todavia, se tendo êle, dou
tra feita, inyestido contra mim de tacape, o teria eu

desconhecido sob a indumentária pagã e selvagem
com que talvez tenha. feito as honras à arma preferi
da. Tenho-o, ainda assim, em conta de um bom moço,
a despeito da indiscrecão de v. s., seu ilustre colega.
Se; entre os meus desàfetos que costumam atacar-me
anonimamente ou embuçados em pseudônimos va

dios esteve algum dia o sr. Fernando Melo, não me

arrependerei de havê-lo desprezado como desigual pa
ra contendor.

. J E, por hoje, atenciosamente,
;��i\r� GUSTAVO NEVES

honradez venceria os ruais rudes

prélios". ,
"A Noite.":

"O Globo": "T'ranscor-re, 'hoje, o an i�ersitriry
"A .data natalicia do sr. Ncrêu Ra-' natalicio do sr. Nerêu Ramos, "ire

i110S é motivo para jubilo cm todas presidente da Bepublica.
as, esferas sociais e politicas II.) Em quaisquer circunstancias, ,',�

pais. Não se trata de um nome irn- [livesse o ilustre braaileiro onde es

provizado nas Iutas partidárias, ti resse, ocupasse ou não o elevado
O sr. Nerêu Ramos é uma das ex- 'cargo em que se encontra, a d<llólJ

pressões mais em evidência e d,e de hoje recordaria o seu nome COH}..

,
maior tíroeínío. sem duvicta, no ec- as mesmas' �iJllpaUas. Largo é o

,

nário nacional. MIÚlo antes da revo- seu tirocínio d<' administrador �

luçâo de 1930, já o aniversar-iante politico e nunca existiu díscordan

de hoje participava, sem desfaleci- cia sobre a probidade e inteligêu-,
'mentos, lias pugnas de Santa Cata- tia do seu desempenho. Parlarnen

rina, cujo govêrno assumiu logo tar, constituinte duas vezes, rlepu-
9.pÓS a queda da chamada Hepuhli- tado, eleito' pelá oposição do seu

ca Velha. E de tal forma se houve Estado O sr. Nerêu Ramos despreri
que, constitucíonalizada a Nação, deu-se, Invariávelmente, da poeir-a
em 1934, as urnas o consagraram I

dos caminhos percorridos em sua'!

'Jovel'naflor do Estado, à frente do campanhas, para revelar-se o hn

rrual enfr-entou, em 1937' e em mui- rnem de espiritc, dedicado, CfJ!rI<

i !.as outras oportunidades, as inves- serenidade e clarlvidêneia, 110 es-

lidas do Estado 'Novo. tudo dos .problernas nacionais �

A atuação mais. marcante do Por. factura das leis. Governando Slwla

'Nerêu Harnos foi, enhetanto, na pre-. Catarina, realizou obra fecunda,
sidência da grande comissão elabo- tanto no setor da assistência <;"�

radora da Constituição em Yigor'-; ciaÍ, como no educacional, demons�

:\'aql1<'1e cenáculo de iurislas. debn- lrando sobradas faculd:<des Ll.,

: tell os mais deli("ado� e {,olJlplexo� <,dador e de restaurador de bl)r�,

,problemas, inflnindo deeisivame!l" sentido politico nacional.

te, pela experiência, sab'er e CS1Ji-. Th;ulseedendo <io plano esladil<d,

l'ito}jbC::'�\,J?aJ:íj, Q r!)el�\pr ,ôxjiíU10ra Q ,(la r;·I,l.Íij_o o<;l1u. Clin�llta, .,0
� lir.f trjb,a:J'lúl& d'3,-"Çonstitui'nte'; 'FJe·i.., ,íno "leader'�, ,�H, 'ultnna �:(}nsttl1l'
110 \�iC�.�)I'.('S'hlente. . dá. H. epub.Ji'i"" 'I�te, e mah -ta�de, ,na v.�ce-�res�dt;n.-.I vem dlngl.nr\o com a n�esll1a prll- CHl da ReI!ubllca, RS!;.1I11 <:omo <to

df;ncia � l1lo(lera"ç,ãà os 'tl'<l:ba)hb!>:�lo 'frellte do P.S:I>., é a do cid:ldiio,

·;;enn!l(). ,a-plainarrdfl' paixões e (Ii- ],:rollrado e patriota. que prefere �l'r

vergcneias qlH', por vezes, empol- juiz 'a chefe de partido, e que erli!

:�al1l as atividades legislatiyas. todos, Os planos da vida pnblic.a s •.,

Ainda agora, CO!110 presidente (l() destaca pela eminência de critério

p.s.n., coor,dei'la, c.om os presiden- :e por lealdade e ch-isl.l1o exempla
tes <la P.D.N. e do P.R., o� entcli- res" .

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO

OUALlFICACÃO . ELEITORAL
SER ...\O ATENDIDOS TODOS QUANTOS DESE,TARElI
SE QUALIFICAR ELEIT6R; NA SEDE DO ]!ARTIDO A

,

RUA FELIPE SCHMlDT.
HORÁRIO: DAS 10 ÀS 12 ID DAS 14 �S 17 HORAS,

B1ARIAMENT.E.

,.

;

I Reuniãn,Pan-Americana de Con
sulta

-

Sohre _ Geografia
Ontem, sua instalação, no Rio

I
'

mo, 12 (v. A.) - Sob a 11I'es[- mana, Geografia Regional, Dídátí-'

dência oO ..SI". embaixador ,José Car- ca e 'D,ivulgação da eGogí'a(ia.
los de MHcedo Soares reatlza-se hOjl' Os trabalhos se desenvolverão i�m

ás 21 hol'�s, no salão nobre do Si.- duas fases: na p)'im'&ira haverá

logeLl Brasileiro, situado à Aveni- Teuniões' plenárias e das várias �o

da Augusto Severo n. 4, a instala- missões de estudo; vi.sitas a 'servi�

ção solene da I Reun�ão Pan-Ame" ,ços e instituições cientificas; COI1-

ric3na de Consulta sobre I Cleogra- ferêllCÍas tertulias, mesas l'edond;�s

fia, })romovÍ<Ia pelo Institnto Pan- 'e reuniões culturais de interesse

Americano de Geografia e História" '!eográfico: visitas a autoridades e

lorga�isadá pelo Conselh6. Nado-. ,reuniões
sociais.

rca e Divulgação da GeografIa. .

Para a segunda fase estão prr.

A I Reunião Pan-�e1'Ícana lia, vistas excursões ao interior' doo
'Consulta. sobh Geografia promete 'pai.s, com o objetivo de proporr'io
revestir-se de grande brilhantismo

Dar aos geográfos estrangeiros ()

e terá efetivamente enorme reper- conhecimento de 'distintas regiões
Cl1ssã'0 em todo o continente, })oi� brasileiras,
nela tomarão parte delegações ofi-

ciais de todos os países aJllericarin� Encontram-se nestá capital as

inclusive o Canadá. (lelegações oficiai$' dos vários pai-
Est iI previsto vasto programa (1e ses americanos, que aderiram :'t

estudos cientificas a cargo (le C,r,- Reunião, bem como representantes
mitês especializados de (;ro!!T�fin 11e instituições cientificas naciOIHl1S

Fiscal, Biogcogmfta, Geografia J-] ll- (' estrangdras.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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N.laterior
QU.ucr.4.J'JlIU

Ano •........... Cr$ 160,00 .4uto-Viaçlo CatllI"lnenN

8emeltre c-s 80,00

III
- .4�t�;fIl8çA() Cat.ti-ln_

, I'tim.are, . . . . . . .. Cr$ 35,00 - '. horas.

Námero '.....lse .. ,. l:rS 0.60 .4uio-vtaçao, Catllf'\liII4IlH
"

,-
6.30 hora•.

AnúnCÍa. 1DIdiante contrito.

� RáPidO,
sei-Brasileira

• i ..._.. - fi horas.II ,Or _� mesma nao Rápido Sul.BrasUelra J.i.Tile _

pablicado�, não serão 13 horas, , IJí)xp.resllO SAo Or1l1toTto - La�. -!

A ilire..,,:":.:S,·resnon_ \
7 j}��880 Bruaqu_ - !Iln»Q1N

I'
... 18 hQr8... I

','
l'IabiUa 'pêlos conceitos .4ut�V1açlo ItajU - � - 1. he-

,
emitidos 1109 artip;os rU�e.ue Bru..u_ _ No.... Tnnte

,

assiaades. '- 16.30 horas.
flQdoTlãrla SUl BruU - ptrte .4l....

'viãçã;T�?A&ê�- :;;:rt�� pene I
" Horário Autb-Vlação Catar1neIlft C>JdUba

- li horas.
Segunàa-!�ir(!. Auto-ViaçAo Catarln_

"TAL'" - 13,91 �' LaJ·e.' e parle
- • horo. .

• , 4.u"to-VlllçIo OIltarinllON - TUbUto I

A legie _ 6 aorae.
,

,', -

�u�o.Y!a ...ão tlltarmftlH ... L�PANAIR - 19,40 � Norte
.." 6.30 l'<Oras.

V �H.JG _ '10.40 _ NrrrtA" EllR,reB80 Sllo CI"lstGrto - L.q'UJla ...

7 bIIras.
PANAIR - 14,05 - Sul IImpr!sa Glocla - Laá'IUla - • l/I

J
- e 7 1/2 horas.

1\ I ZEIRO DO SUL ... 13.515..... Expresso Brnaque!llle _ Br\wQUG _

. 'h'lr' P 1. horas.
.Auto-Vlaç!o IU]z:.í - naja! - li bQ.,

ru

RápIdo .Sul·Brasilelra - Jelllvlle-
13 horas,
Rápido Sul·Brasileira .- Curitiba _:

• horall.

t�presll Sul OetIte Ltda - XapecO - ..
- • horo.
!

8EXTA"rEl'RA
- Rodo'11Arfa Sul 'Brasil - PÕTt0 .4l� I- 3 horas. '

Auto-Vl.ação r:&tarmellH - ClH'1t1ba
- 'li Jhoras. , IAuto-V!a.;Ao CatarLn_·_ Jom,.U�

,-
• horo. ;

Áuto:Vlação C�<UorJ,nenM - t.aa'uru!
I

�
- 6.80 horas.

P�rto Expresso São .Q-�IJt()�-1o - � .-

7 horas.
'

Auto-VlaçAo Itaja! - ltaja1 - 1.. ho-,
R'.
Expresso Bruaquenft

UI horas. '

'Rápido Sul-Brasileira � Jolnvile
13 horas.
Rápido Sul·Btoasllelra

6 horas.
SÁBADO

Auto-VI.çao CatarlneJlH - Curttlba
- 5 horas.
Rápido Sul-BraBilelra

13 horas.
Rápido Sul-Brasileira

6 horas.
- • horas.

Auto-Vlacão Catar1nense
--. ib.or...
.4wo.Vlação C&tarm_

- 6 horas.
'

:EXDrp.sso SAo Or1BtoTlo - I..acuna
7 h01'a,s.
Expreseo BrueqUfllft <'

- lIrIuIque
Ia horas. .

Ui,30 'Auú:-VlaçIo itaja1 - lU"" ,..:.. 1. 110-
'" Ta!.

'

.

Expre!lso. Bruaqu_ - NOTa '!'Nato

S f#.- 9.30 boru,exta- e,,.a Expresso Glória - lA.cIma - • 112
- 13,98 � Lãjes e 'Pôrto a 7 1/2 horu.

D�G0'Rá,plda Sul·Brils!félra - Curitiba -

6 horas.
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Na Capital

Ano ...........•. Cc,
Semestre .. ,..... tr'
Trimestre ......• Cr.$
,�s ........•..•• Cr,'
Número svulae .. Cr,

'0,00
45,00
25,00
t,oo
ct,50

Tf!1'f;a-feiN - '::,_.r;
-TAL" - 8,00 - Jeinvill@ _

Curitiba - Páranagui
- Santos e Rio. ,

I -, IR 10,4:0 - Norte
(1tiIIZEIRO 00 SUL - U1.00

IJtorte "

VARIG .- 12.30 - Sul

'PANAIR - 14,05 - Sul
(Juarta,..ft!ira

"TAL" - 13,00 - Lajes e

Alegre
pANAlR 10.40 ... Narte
CRUZEIRO DO SOL - H,OO

, illforte
VARIG - 11,40 - Norte
PANAm. - 14,g5 - Sul

Quinta-feira
-TAL" - 8." - Joinville

CurlU'a - Paranagai
,

- "tos e Rio.
PANAIR - 10,40 ... Norte

PANAm __:_ 14,85 -- Sul
VARIG - 12,36 - Sul
CRfJZEIHO DO SlJL t3.151

.,lIorte

OlÚJ�I,RO 00 SWL
,8111

"TAL"

Alegre
CRUZEIRO DO SUL - 7.10

"orle
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 11,4:0 ._. Nortê

.

PANAER :_ 14,€15 .:_ Sul
Sábado

8.00 - JoinvillE>
Curitiba - Par'anaguá
- Santos e Rio.

VARIG - 12,3Q ... Sul
CRUZEIRO 00 SUL :- 13.51)

.on",·
PANAlR _:_ 18 4� - N9rte
PANAIR - 14,05 - Sul

,
Domtngo

PANAili - iO.40 ... Norte
CRUZEmo DO SUL - 11,00
PAI\AIR - 14,05 - Sul

I

&Jda dia. há· mais Kol nos-isfas
Hoiario das. empre ..

.

88ft rodoviarias ..

,

,
.

. ,

IlxprultO 8J.o CUt.óvlo - Lf>trU2la
7.horaa,
Auto-Viaçllo Itaja1 - Itta.jú - li liIo-

r...
'

E:XP��811O BrtuIQu_, - 1Iiruaq1!l� -

UI horu.
Expresso BruaQu_ - NOTa Tre2ltc>

- 16.30 hor.... '

.4uto-Viação Catar1nelllHl - JotnTlla
- '. horas.

"

Auto-VlaçAo ,CatulnanH __ Cur:!Wba
- II horas.
Rt>doTlãris 8ul·BruU - !-Mto Al.�.l

- S horas.,
Rápido S-ul-J3rasllelra - JOlnTlle-113 horas.
Rápido ,Sul-Brasileira - Curitiba -

6 horas.
TERCA·FEm.A

Auto-VtaçAo Catarlnenn - Pano .41e
cre - 6 hO'ru.
Auto-Vlacko CIttUlD..llH - CUrltiba

_ li horas
.l.uto-VI&ÇI.o Catuln_

'_ • horu.
Áut�.VlaçIo -Catu'm

-'- 6 horas.
ExprestlO 510 Crat,ó...lo - {4una -'

7 hoIf'S!. '
'

Ern,pr�n Glória - lA«1!IDa _ nó
• 6'h horu'. -,

CXPr�1\IIO aru.QUoMlH - �u. -'
1f1 hora•.
4·,to-V!ac;ao ltaja4 - ItiajaJ - II Il10-,

rall.

Rápida Sul-BrasileIra
13,horas.
RápIdo Bul-Brasileira

'

e horas.
Curitiba _'

'Cur:!Übe {

JolnTil.

Bruaqu.

CUritiba

Jolnvile

Curitlbs

Jo1nvUe.

I Dr. CLARNO
GALLETTI

ADVOGADO

G.

Crime e cível
Oonllltituição rie Socl.dar:' ••

NATURALIZAÇÕES
Título. Dtlolarat(,rio.

, J," N R0Ct(WEcL, o ilndo trc

pesis�::J do fc moso circo ame

rico O CfJ Rin-g" 119 Bros. ond
I\arn"m, /;, Boíl,y; Tombem.. '<,
}'. o lvn .. s .s+c, pc (-.1ve poro o

coordenacão de musculo s e

nervos sé ex:ge saúde ... e est..

requer de ntes b e m cuídodos\

I

Gôsto de hortelã

e frescor de orvalho!

Elcrit6rio e Roe.idtncia
Rua TiJ.adente. 47.

�ONE •• 1468

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

FRAQUEZAS EM GERAL

Gt7:�
Seja Kolynos-ista
Conserve seus dentes divinos
Visite o cI�ntisl(l
Prefira -Kolynos !

.' >. ',:�, /
.

..

A fórmula d1 Kolxn()$ é criaçã�
de.um dentíeta, o D� 1';. S. Jerl
kins .. Kolvrios utiliza um derí-.
vado d- ÕlC,/:, v<'g:etais, neutr�e de alta ação detergente.
espuma de ,}« olynos penetréi no •.

espaços ·nter-dentaís. agindd
contra as manchas. alcalinizari-·
do e limpando os dentes. Por
isso. Kolynos

!irapa maiS

Kolynos combina três essencias

naturais de três continentes; e
que, sob fórmula exclusiva,
produzem esse sabor refres
cante e característico. agrada
vel a todos os paladares. Por
isso, todo ,o mundo diz que

Kolyrios

j - agrada mais

Em �ad� hora, mais de
1
•.359.949 Ko!vnos-i.stas limpam

,os dentes. com Kolynos!
E esta preferencia, que aumenta de hora em

hora, é tão natural! Porque, KolYhOS não tem

nern urna só gota. àe, ag'7.1u; não necessita de

agua. como acontece com os dentifrícios comuns.

Por isso, o creme dental Kolynos

,

[

,

;

McCann

Basta Un:J em

na escova seca.

* USE KOLYN'OS·:· SEJA IAMBEM�' KOLYNOS"-ISTA "

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

Transportes régulorea de' cargas dopôrto .de

SÃO FRANCISCO 00 SUL 'para NOVA fORI·
Informações como. Agente.

.

_.. "

.

F�oríen6p�liB - Carlos HoépckeS/A - cr- Teletone li212 ( Eni.· teleg.·
Sao Francuco do Sul - Carlos Hoepcke S/A -Cf - Telelon� 6 ' vi ')),� <;'MACK

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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·

d
becll, Vi.gário· das Paróquias de Sã..

cOmem-or9U" con igoa- .José e São Pedre, respectivamente,

D
Vereadores do P.S.D. ê U.D.N. srs,

• ia da Pátria .F�lvi(,) 'Vieira da Rosa, Valter BQr-
, -

<>'CS, Silvestre Fernando Filipi, J.-
RLTZ - Ás 5 e 7,30 horas "L

'"

s-e Lino Kotz, Francisco Goedrt, Á·tI..
ODEON - ÁS 7,.30 horas Entronizaçãq «a Imagem de C'P. to no Salã(l Nobre «(1; Preiei-

JOHNAL.lSTA NERf:lJ COHH IlJA HOXY _ ÁS 7,45 horas
. tura.-lnauguraçíio _(1: parte térrea de Eà�ficio Municipa�. gasto Koench, Armando Schmitz e

Ocorre, nesta data, o aniversario Sessões das Moças Cif,estinada as uparti.ções publicas Sérgio Cartino de Assunção, Bu-·

llalalicio do talentoso conterraneo LEMBRA-TE DAQUELE DIA! j,:ünot" Gerlade .Presidente da A:I-

jornalista Nerêu Corrêa, categorí- com
Com inicio ás 2,30 horas, teve ln- para o hasteamento da Bandeira: sociação Rural, Valdir Macuco, CQ-

zado Iuncionar.io tio Bancu Inco, John PAYNE _ Claudette COL-
gar as comemorações do Dia da Nacional, 08 SI':>: Dr. Oton d'Eça, Ietor Estadual, João Rodrigues de

-ern Itajai, primoroso intelectual e BEBi' _ John SHEPPEBD _ Jane
Pátria, e as solenidades da in- representado pelo seu oficial de Araujo, Inspetor Escolar, João Pes-

nosso assíduo c�laborador, ' tioruzação da Imagem de Cristo no Gabinete; Amoldo. SoU7..a, Preíeito, soa Maciel, Antão Manoel Mareiaae,

Entre os da moderna geração, o �;����U� Entiel'necedDr... Do- salãdo nO?ireJ da Prefeitura, imcialí., Dr. Léo Pereira 'de Oliveira, Juiz Ile Juvenal F. Domingos, Luci C. Do-

:alJiversarianle, por seus apreciáveis cemente Romantico!
va

.

o edí oséí'ense Arnoldo Souza Direito, Virgillno Fel-feira de 501.1- mingos e João A" Filipi, Servea-

predicados, ocupa destacado lugru',

I
No Programa:

e inauguração das dependências ·za, Presidente da Cantara MU'niC.�-I·tllilrio5
da Justiça, além de outr-as

.al iando-se a essas qualidades, ruag- 1) _ Noticias da se'numa Nac, I
destinadas ás Repartições Publicas pak; Oscar Machado Promotor Publi- pessoas. Hasteada a Bandeira, ao'

nãnimo coração' e irradiant« sim' Preços:
./'

- realização, também, tio. sr.' Arnol� :CO, de- Agripa de Castro Farias, (li-180m do hino, cantado por mais de

pat ia que o fazem estimado' por to. I Sras. e srtas: "., ..

'

1,2fl
do Souza. ÁS 8 horas já se encon- r�tor da Colôniu Santana', Frei �hí.- 1·54)0. escolares, Iormados em frea-

dós os que privam consigo. II ]' t 1 t
•

Of
travam no edifício

/ da Prefeitura, CIclo Rocf e Padre Roberto Wiro- te do edifício municipal, sob a pro-
ss ur an .es : .

,."........... 2, �

Os. de, "O .�sta,d: que mu i:o . t� i CaV'alhe�ros: .

: :
.. 3,20 ficHa direção "

..dos diretores Alrl,.

consuleram, I ejubi larn-se com a efe i "LIVRE" _ Cr-ianças maiores de.
\ Camara da Silva e Ivo Rodoifl)

méri de que hoje transcorre, assoei- 5 anos poderão entrar às 5 horas. C·
A ." d

,.

b I
r '" Foiser, e professoras de escol-is

ando-se às numerosas homenagens; ·rOn ICa ii 5sem e, I ii ]isoladas? a seguir a menina Liomur-

que, lhe sedio prestadas em Itajai. :i�n::>iiI{T.�i�·� 'À� '7,30' i;(;;�s""'"''
C

_ "
!'tlos Santosv Iez lima linda saudaçãs

li
.

QUASI NO Cl!:U . oDgratulaç088 ao sr II> LiUZ Gallotu. -- Vã- �à Bandeira. -�<; 9 har,as se ?irigira�\t
SHTA. TERESA NIüLLEH' � • . • _

todos ,)5 presentes a Igreja Matriz

A data de ontem assinalou a pas- Pau.lo de Agll�á��I_ Lia de Alen-l .:

' fiOS proJelos-de-lel e ludlcavoes �}!ara, em procis�iio,. traz�r a J!�Ll-
-sagem do aniversário natalício '(la cal' I .

O sr. Saul.o .Hamos, _20 V,ice-pre- sos terrenos, em Campos Novos, 'gem, (�O X�'so S: Cr-ucif'icado, SOl�
genti lissima senhorinha Teresa, No Programa: I sidente.tpresidiu a sessao de ontem, para construção de Escolas Hurais. o, Pa li o, pelo� S( s. .1 au Guedes �a
Müller, fino ornamento da nossa . 1) _ O Es.porte em Marcha Nac

..
estando presentes 28 SI'S.

deplJ.ta-1 INDICAÇõES F():lseC'a� �.Jo�o �:lalbertor de Oh-

vida socia;l e dileta filha do disliJ1'· 2) _ Metro jornal Atualidades..dos: 1) _ D. 113/49,' cio sr. Heitor Li. veua, Joaquim Iorres, fle. Cor-

to casal Cccv e Francisco :\ImIter. Preços: : Aprovada a. ata, foi J ida a mate- I bci-ato, do P"S.D., sobre a extensão
deiro F.arias·, Mário,Vieira ,da Rosa

.As muitas' felicitações que rec.e-·\ Cr� 5,00 -: 3,2�, j,6� ?e expediente'i,que constou de
I

de linhas eJetricas para éamburiú e "Wal!!,,· ·Macuco. YerdadelJ'a mul-

beu a graciosa nataliciante de suas j "Imp. ate 1 4an08' ·OfIClOS e telegramas. ! é Penha _ Aprovado.
tidão acompanhava a Pl�ocissão. Ao

inu!l1eras amigllinhrs, juntamo,>, I.. • ••.•. , ..••.• , ••••.••...•••.• ,
•• 1 O sr. Paulo FO'ntes, da U.D.N., f 2) - 11. 2,�2/49, do sr. KOllilcr ch�ga.r a.,Imagem .no salao nob�e, <!.;{

.

prazerosamente, as i nOSSllS, com
I IMPERIO

.

I que se achava inscrito para f:..lar i Reis, dl\ D.D.N., pedindo a rcmod<.:-
PrefeItlll a, q�le VlnhaT.s�n�lo ea�r.�

sinceros votos de ';e·nturosa exis-' As 7,30 horas. i nesta sessão, o que não o fez à fal-!lação da ponte sobre o rio Piçarras ,ga�la. l)el� .

piedoso. 'Igano; F �e,l
.. H'neia, I. 't:, "f'l o I Sessões das Moças' l'la de elementos que aguarda. l- Aprovado, Placldo, fOI a mesma saudada pela

ROll',tld COr,r,KAN�·N I
.

A' f'
-

I inteligrnte menina Nazi le, Faime. A
.

_ _lU •
,

.

....... seglllr OI a sessao enc.ernH a.
.

.

.
,

_"HETTOR CAMPOS DE MELLO ,I Peggy CUMMINGS CONGLiATCLAÇõES AO SR. Lu �L. I Alcançou pleno êxito o "coklail" segllll o Prefruto AllO.ldo .Solna,

.L� efeméride de hoje consigna o! em
'.

GALLOTTI . II'dançante, que a nova Dirett�l'ia do
convidou as autoridades que deve-

. ,.

t I" 1 ' ''''' R O
riam tomai, ascento à mesa, para ,le-

amversarlo na a lCIO (10 llltereSS'al1- TENHO DIREITO AO A'T"'O· sr, J, J. Cabral, lider da 111ino- rClube Doze de Agôsto, fez realizar '"

Lf' C I I pois dar a palavra ao Yet'eadol'
te garoto 1 eItor ampos de Me lu, ria, solicitO�l aprovaç::io de telegT�1- domingo ultimo, das 10 ás 13 hor<l�.

filho do nosso presado contcnanp,) ma ao sr, Luiz Gallotti, nosso c.on-j
.

A c(}ncurrência foi enorme e �l()' Sivestrc � FHipi, para. llma belis-

sr. Heitor Mello, proprietário da ,tel'TalleO, de C'ongl'atulações . pela .nhullla mesa deixou de ser ocupada
sima ornção, dizer sobre a coloc:J.-

conceituada Alfaiataria )[ello, e de I escolhá do seu, 1�.Ol1le para � elé�a- i
pela imensa i1ssistência de associa. :Çà<� (la lt1l�gem naq�lCle :,>alãb ,nobl'�:

sua exma· espos·a'" d. Jucy Mello. : do cargo' de MInIstro do S�lprr!O\" [dOS
e suas familias,

,
,falamlo ,ta��bel.11

o.

vele.ado� .ç\t

Aos seu/; inumeros amiguinhos,

'I Ii Tribunal. .. .
. Foi l'ea1menl(' 11111a re.união d::ll1.- ,mando S�nlltz. qu� prOf\�ln�lOU �)\"

"'}Iéilor ofere('erá, pe!o transcurso do I O sr, Ilmar Corrêa, do P.S.D., em. sante viva e alegre, tudo C01.1COI" ceIente d)��u,rli�," l}_:!\1 �e\lssuno Ulh

1 t l 1
' '. -

• • I' •• Ill·o"iso'--f) dr A,gripa {te Castro Fa."
- feliz l',:.,ento, uma au a mesa (e Il(,)-, lllQllle. de SUa bancada, apos rcfe- rendo jJara (jue o seleto ambiellle �

"" ':� � ..
'.

. "

",ce&. . I" , p·êtici�s à vida pubJj:� (1,0 illlstl�e ,esti�esse rol�it() ,agrad:vel, con) llnl�\(i����:��.•conV'iÚ'a.d().., par� fr��� iA.

'-�-"''''''''''_ l 'catar1l1en�e, deu apolO a proPOSt. mOV1JJlentaçao contag13n\e e.' :(lrH- sauuaçao em nome do l1:UlllIClplO,

'�r�TA. l\fÉRT ?LJI�A��illS BOR�;
I

. [C;ãO, fllte foi lln�nhl1alUente aprova- rdlli'ul. ..- �,.,;;.., ti A seguir, o Heverendissimo Vigá-

]<az anos' hOJe a distinta e gra- '". :�l�y,;'-,;-�:J :-:.:
_.

. -'-"'*��..l l\ urqurstl'il
. elo llJue.sb.ol Hugo irio Frei _Plácido,. fez- �ma belisl;fI::.

{'iüsa senhorinha Meri Guimarães I r"·",, OHDEM DO nIA
.

''f\:eyesiében -corlll"Íliuitl' com- -S.t>l/lma. ()rf\ç.'3� s�,çl...,a;. _t_erll�H�iUld<) t�S

Born, funcionária do �Iinistérjo da t ,fi. matéria foi a seguinte: . lentusiaS1l10 e harn}.onia de maneir'!l suas l}alavras, ,dlS·s.e SUá lteve.reu-
Fazenda e filha do nosso estimado t �rojetos de Lei ns. '60/ 49. e 67/4;1,

f

eloquente para o sucesso do "C:ock, dissima <lue: o municipio _de Sãú

conterrâneo dr. José Nicolau BO!'il, ((lI11 redà�o finai - Ap.rovados� tail" clamante do. "12", José, p�rtence ao numero dos pou-

competente diretor da Diretoria de HOSPITAL DE CARIDADE DA I CONTRAl'6':� - ;:roj'(·to de lei A nova Diretm>ia tem sido incao' cos �tQ }}.QSSO .�stªdQ; Il\l� dçrflm �,
Terras. IRMANDADE DO SENHOR ln, 76/49, aprO\Tandà o',.cO'ntrato de sável para que o "Yetê'l'an�H volte a fhossó Senhor Cr'í:w:l!ícado () ldglH'
A natalic:iante que, por seus no- / JESUS DOS PASSOS : financiamento feito entre .0 1nsti- -reinar com' absoluto brilhantism.) de honra no salã'O de suas

r

f)l'é/C.l"
hrl's predicados e hondalle cativQll-

.

N' E·' t d '1 ti' ] d t·111" s E·t
. , ,

a O movimento de as�jtellc:ia ao.� tuto I aCIQnal do Pinho e d • S,," o (eu 1'0' < e nossa SOCle( a c.
,

. a,'. . s a lnslgne prerrogatIva l)

te, goza na sociedade local de ine- '·1 S C
.

f 1.1 1 '1· "lll'C'p' i f d Sindigentes neste Hospital, KJurant� .( e a.ata· ,atarina � Aprovaé o�· . IInlLO o suc.esso cal1çado r1omin- .1". 1 10 '. eve aos es orços o c-

recicla projeção, será muito hom(,-
o mes de agosto pl'oxirno passadn,' ESC.OLAS RUHAIS: - Projeto!Y [iO' .é. rle se prevêr novas re�lllfõrs IIhor Prefe.ito Ar.no�do Souza�'· :

nageada por suas inumeras aJUíza" ri. I 8.1 5
[ I d dfoi o seguinte: Consultas 699; Cura- .

e el ns. 'i, 8 , 86,,87 e 8�, que no gêdero.. ' i �ogo apos o lSCllrso o Re_ven.-
,des. ) d

.

,Ovos, 1435; Injeções, 4178; Opera- dispõe sobre a aquisição de dive!"- I\ '''', .....,.,��i, A, S, reli lSSInlO Vigárió, usou da pala-
A essas hOmella2'ens nós nos as- .

88
1 .•

"pa P fe't A 11 S'
e SOCialllO'S, com pn;zer. çõe.s, 53; Exames LaboJ'at�lOs, , ; I A··-.....,·· b····· '..

h
--_.._--

b---"- ,"1-. d
I Y

PJ
re··1 o sr., �no (O OU'l,l,

f
Haios X, 90; Ondas Curta.s, 47; ��-I . -s .. arraqUID as· em,

.

edD 'el'o a iPoara
.

ar .�?r. entrol1lz:do. a lma-

fl'a Vermelho, 84; Ultra-ViOleta, �i; I .

l"� 1; ., gerll de CllstO 110 salao nobre ():i.
:SRTA· ARACf LOPES Ih

'I> f"t
..

dCorrente eletJ'ie�, 32; MetabolismCi- .vo
.•

.

d .

,
. d. f re el �ra,. e por Inaugura as as

.

Hegista a rIata de hoje o anivex...

bas:l, 4; E.�JetI.·�ea'r(}j.ogram.a., 2; AP1.i. '" . Ice esamp.F!ra,a idep.e.u.denClas. d.a. parie- .terrea dí)
. .sál'io natalicio da prendada senho" - - I

' d f 1 d
rinha Arací Lopes, dileta filha do

caça0 de .I:arlnnl1, -�; iadlOte�apJa, Healizam-se, nos dias' 1, 2 el3 de japêlo - porque tais festas são ap0. f
e 1 1CJ� !TIUlllClP�, estmadas ,as

, 79; .Allestlsla pelos gases, 9; hletro 101lhlbro vindouro frente ao Asilo 'los ([ue 110.S fazem' aquêles nossos IHepart1çoes PublIcas. Tend� su10
. nosso distinto conterrâneo José .

I" A .I· ,. .• I'
- .

coagulação, 3; Bistun ·e. etnco. 'J:'; de Mendicidade "lrmão Joaquim", vovós _ deve' encontrar< éco em
!por essas granfLes realzaçoes, UlUl-

'Lopes, aHo íllneionário aposentarIa F It
.

'[ d P f' A
Transf,us�.o de,. sangue.',. 7 e ormu- à. Avenida. ,MallI'O. I.i.am.os, nesta Ca- nossas almas de cristãos. Por isso,

o CU1111.)n�J.:en a .,0 o .,re CItO. ,!'_
. do Ministérío da Fazenda. "

I li S - . A .-

las aVIadas, 2:643. ,PJtal, as Ja tra�h�lOnaIs barr�tlni- estamos certos de que, naqueies I n� :,�� o�lza. po�. ,a mau.g� aç�o
I nhas �lll benefl�lO dos vellunhoil dias, 'as festas frente ao Asil� serão I dln",lr��l, se todos PI ese�te� a, Pr a�
recoll:Jd�s �. cl1ld�d.os por aquel:.l.ldemo�tTação publica de. que estames ç� �e ,. e�portos, onde Ja se a��la
assocIaçaç fllantl'oplCa. sempre juntos aqueles que em je- vaI) lodos os escolares, para o Ilai:>-

Essas festas publicas, que COll� tel'minados momentos, eS{Jeram a
teamcnto do Pavilhão Nacional,

sistelll em sorteio de prendas, di .• nossa visila e confiam em .Ílossa SO� naql1ele local, ao tóque do hino Pá,

versê?.es de caráter social, a que jà Jidariedade. \:rio pela Banda ele Música U· Jo-

o nosso povo está ac,ostumado ;l Efetivámos. pois, nos primeiros séfense.

pI:esenciar. concorrerão para dar a dias do mês de outubro a nossa so-
Tendo a menina Nil)lH Nowes feito

velhice int�rnada no. A�ilo: não' s61JidariCflade aos velhinhos recolhi- a saudação à Bandeira (' o meninQ

l11elhor melO de snbslsleuC'la, como dos ao Asilo de Mendicidade "11'- Osni Aires Martins recitado: 110 Al

tambem, o conforto que des�jamos �mão Joaquim", comparecendo às to do [piranga. Terminando falem.

todos, ao fim de longa caminhada barraquinhas llue ali se realizarão, sobre a data, a D.D. Professora

trabalhosa na existeneia. Tal fina- e C'oncoI'l'cndo praticamcnte, para o
EXll1a. Sra. 'Beatriz de Souza Bri·

lidade, portapto, merece o noss�) melhor con[ôrto fIos (rue nHe cn-
to. Encerrou as solenidades com 11m

apoio e a nessa solidariedade. Tal contraram o seu ultimo lar: desfile escolar pelas ruas da cida
de ,e distriblliç�o de bombons as

€riallças, pela Pr·efeitllra �1unicij):11.

ICINE�DIARIO JSã.o .Jesé
,RITZ - ODEON - ROXY

tANIVERSARIOS:

NEMU PEHEIRA.
Comemora, hoje, mais 11m ani

versúrio natalic.io o tãle,ntmm jo.
vem Nerên Pereira, filho do estio
mado ('oestadua.no sr., ,Hipólito Pr,

,-reira, competente GUalrda;-'LiV'l'os ..

FAZEM ANOS, HOJE:
- o sr. Ar(]1liJl1�dÇ.s Mongllilbol,

{llto funcionáriQ da Fisca]i:t,açiiu
dos Portos. I-' o sr. Alvaro Flures, compe
tente e dedicado profcssor estadual
'residente em Hancl10 Queimado.

- o jevem Armando M'iroski, fi-
lho do SI', F'clix M.iroski.

- a menina Helena. filha do dis.

tinto ("asal Hosa-�Ia.ria e Otúvio À.

Espirito Santo·

SIMULTANEAl\'l-E.i'lTE mente

SERVIÇO DE METEO
ROLOGIA

com

Previsão do tempo, �té 14 horas·
do dia 13: "v

Tempo: Em geral instável,
chuvas;
Vcutos: De Sul a Lést�, modera-

/los ;.
Temperatura: Em declínio;
Temperaturas extrem·as de ,hojr:

�rúxima '17,7 minima 11,9,.
I

, _ .....
\

Dorival da Silva LiDO
\ AQências e

Edifício do JPASE,
2.° anda1'

FloTiafl,óp>olis

Representações
Caixa Postal,

'260
Santa CataTiria

Não espere que a doen<:a vi
site a sua casa. Defenda a S' �

saude e a '«os seus filhos, t·)
mando MALTEG. Frio ou gela
rlG. é uma delicia. É' o maio
fornecedor de vitaminas, e. po
is"lo. o ;melb-or. fortificant�, A
v(>nda em todas as farmácias
a��'lazens.

Comunica aos seus amigos e fav01'ecedoTes que acaba de
seT nomeado Agente da Companhia de Seguros «Minas

BTasib, paTa FlorianópoLis e vizinhanças

'.
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ElPRESSO BRUSQUENSE
D E

VECCHI
.

& elA. LTA.
Unhá Btumenau à Florianópolis e V ce Versa

\

VIa Brusque

..

HI )-"<'ARIQ
PARTIDA�. DE BLUMENAU: Segundas aos sábados ás

7 e ás 14 horas.
:PARTIDAS DE FLORl'ANOPOLIS: Segundas 1:s Sextas: às 7
.c ás 17 horas e aos sábados ás 7 e 16 horas. •

AGÊNCIA EM PLOlUANÓPOLIS .

Rua Conselheiro MafTa n. 35 -- Fone 1565

A6ÉNCIA EM BLUMEN �U
Rua 15 de Novembro. -- (Hotel São José) -- Fone �83

Aceitam-se encomendas

,Curso 'de Taquigrafia Parlamentar'
Estão abertas .9is inscrições para o curso intensivo de ta

quigrafia pa+l,anWl).r�ar,_ destinado a() preparo de candidatos
ao 9uadro d� �aqUlgrafo� da Assembléia Legislativa. Oríen,
taçao do profíssíonal contratado. Será formada uma uníca

turma; não havendo, portanto, passibilidade para inscrições
posteriores. Inauguração em 14 de setembro. .

Maiores informaçôes e matrículas no "Instituto Brasil
Estados Unidos.

instituto de ,Aposentadoria e Pensões
dos· COll8rciár1ios

AVISO
o Delegado do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos'

Cemerclários, no Estado de Santa Catarina, 'avisa aos. .srs.

Empreg;a!?ores que :os reCo}�imentos das contríbuíções devidas
ao Instrtituo deverão ser feitas .com base no aumento de salá
rios resultante do acôrdo firmado entre ° Sindicato deis Em

]iregados no Comércio de Florianópolis e os Sindicatos do Co
mércio Varejista, do Comércio Aatacadísta e dos Representan-
tes Comerciais desta Capital. I

Florianópolis, 6 de setembro de 1949.
oeio«: Pereira Baixo - Delegado

ft Sífilis
Ataca todo· o organismo

Sí.FlLIS OU REUMATISMO, DA

MESMA OHIGEM?

Aprovado pelo D. N. S. P., como auxiliar no tratamento'

da Sif'i lis e Reumatismo da mesma origem.
Inof'ensivo ao organismo, agradável C0J11Õ licor,

I

Munca despreze
O VALOR DA e

BOA APARÊNCIA!

1\ css 10.000,00
Cie, Ltuer

I

Construtora
sxo PAULO r

Séde própria - Editicio Lider - Rua wcnccsíau Brás,
175.

Com Inspetoria-Geral do Estado de S. Catarina, em Join-

I vile,
á Rua 9 de Março, 397. Sala 3. Caixa Postal, 268 ..

Em Florianópolts, Agente - sr. Ataide Ramos da Silva -
,

Rua Lages, 86. ..

Ainda no, sorteio de julho ultimo, foi premiado com um.

valioso imóvel no valor de Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros),
o sr. Osvaldo Rosa Alves, rosidente nesta capital, á rua Felipe'
Schmidt n. 217. O felizardo era portador do titulo Lider Cru,

zeiro n. 55.469, que foi premiado com uma milhar e havia pa

go apenas 16 mensalidades de C.r$ 2{),00. Agora todos .poderãc
adquirir sua própria casa, com aplicação apenas, de Cr$ 20,00
ou Cr$ 50,00 mensais. Procurem. conhecer nossos planos eco

nômicos, com nossos agentes, autorizados' ou em nosso escrí-

I,
� órios

.

no endereço acima citado.,

-

w - -

.éo,MP1NmÀ·�"ALIANç:r-·DI···BAHiA';�'''�-
, ,

I A -2 :3

E;' ..iIN wASEr

Fundada em 11370' - Séde: BAHiA
INc�Nmús E TRANSPORTES
. ""éifras do Balanço de 19,14

CA.PITA:L E RESERVAS ..... "....... Cr$

Responsabildades ; •..... Cr$
Receita ...•.. Cr$
AtivÓ..... Cr$

�iwstros pagos nos últimos lO anos Cr$

Responsabilidades ... ,;. .... .,....... Cr$

I
Diretores:

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

Anísio Mas8orra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.'

..�_'wI"_-........._.........';'"••••-_.�._-_._._._"'._·""_"a_-'--"""--.-"'"........-01"•........................--

80.9QO.696,30
5.978.4ll1.755,97

67-.053,245,30
142.176.603,Ho
98.687 816,30

76.736.40i".306,20o

bem barbeado •. '
,

,
�dés�jádo!

I

;

Para melhor aparên

cia, 'maior bem-estar

e economia, prefira �s .

lâminas Gillette Azul,

que custam menos

porque duram mais.

Gille.ttec', 'AZUL'

............................ l" .

PASTA DENTAL
ROBINSON

......... _ �.: �� .

com

LÂtv1 PADA.S
fiM I L PS
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fGootluidfl t-·iDq-uer·ito
do Madalena
IUO 8 (E) - ::::egnndo se divulga

.

,1() inqnerito procedido na Capitania
-<4l.os Portos desta, Capital, chegou as

seguintes conclusões sobre as cau

::sas que determinaram o encalhe e

consequente perda do vapor íngles
"Magdarena", na hahia de GUaIW
bara, depojs 'de haver transposto a

barra. são rcsnonsaveis .prímeíro,
-o oficial C,yrii Seníor, por não ter

comunicarln que o navio, segundo
veríf'icara, deveria alterar rumo é
por não ter tomado providencias
para evitar o encalhe; segundo, o
,'Olicial Andcw Vil lar Beaumont

Fergushon, por não ter levado em

fonsidcração o desvio da agulha ;.;i
roscópíca c por ter errado ao tra

<Çar o rumo para o navio, 'fazendo .. o

passar meia r.rilha ao norte da ilha

das Palmas, alem de não haver le
vado em conta o fato constatado de
haver lima tendcncia da agulha
mágnélica um desvio da rota para
'O lado da terra; c, finalmncie, o co

mandante Douglas Robert Vermon,
por não ter dado irnportancia ao

fato de o navio ter-se afastado da
Tota, aproximando-se da terra, co-

1110 lhe foi irrformado pelos aíiciais
de serviço entre ás 24 horas e 4
110ras da manhã. Pronto que se rn

contra, o proc�sso já foi remetido
-ao Tribunal Maritimo para o neces

.sario julgamento.

UPOR
U I VIDI
MELHO.III
o drama dos homens de

branco. A hiltória .e as

descobertas dos heróis

,da ciência, que viveram
,

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

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

humanidade, lutaram e

morreram por uma vida

melhor.

Tôdas as rêrças-feiras
na

Rádio
Nacional

do Rio,
às 2i horas

R.ádio Tupi
.

de S. Paulo,
às 21,30 horas

Os programas desta série

incluem emocionantes

histórias das grandes des

cobertas Ferras por Pas

�eur, Thomas Morron,

I'gnaz Scmmelwciss, Fre

dcrick Banring e outros.

Oferecido pelos
LABORATÓRIOS ,

I

SQIJI88

SOAfEN1E
f. 'ELgMmNANDO '.

os Á(�DOS DA BOCA

\

Os ácidos da boca. que causam

as caries, licam neutralizados

101'0 que os ingredieutes anti
ácidos de Kolynos Ft' põem em

contacto com a saliva. Esses
mesmos ingredientes disso vem

a película que sentimos "o. re

08 dentes, ant.. s de escová-los
, com Kol ynos. É nesaa pel ít-u la
que as bacterias se ocultaru e

se reproduzem."
.

DESTRUINDO
AS BACTERIAS

A conhecida hactcria "Lactobacil
lus Acidophilus Odontolyricus" é
a produtora (los ácido, que provo
cam as caries dentarias. Somente
Ko1ynos eontcm certos ingredi
entes bactericidas que são m or

tais para essas bacterias. Estudos
cieu t íficos realizados em [amo-as
universidades norte americana, e

européias, provaram 'I ue Kolynos
. destroi cerca de 92% d� bacte
..ias da boca. Este efeito de
Kolynos dura varias horas!I

PEtII6f
:_.

OS' de Iodo,J-élO _

·3. LIMPANDO
_ PERFEITAMENTE

\;
A espuma penetraure e refres
cante de Ko!vl1oS Jl'1.ira aS'p?irú:
cu las de a,IilJlent08 d-ix adas pela
escova ... e msntern os ingredien
tes protetores de KoIYI10ó na 811-

perficie dos ,jpute8, para evitar

que se forme nova película. E.sa
espuma peuetraute leva os in

grcdieutes anti-ácidos e bacte
ricidas de Kolynt» aos luga res.
perigosos ... atacando r"a,,"ie.llt9.�
a caas" principal das caries.

.

...\ . .;

r---���-�.�����"�m
MA�, VEJA ESTECONTkASTE ... -�

ethe 05 dente.s de outs-a
boca. •• cariados e mal
cuidados. Isto poderia ter
sido e v i t e d e , CO"" uma
visita ao dentista e o uso
dia rio de Kolynos.

•

<.
../

i

,,'

'

. .: .�.

.1

Delicioso
-

sabor refrescant.e!
E ECONÔMICO TAM8EM:

,

B��ta r cm� -.��'.',c,
escova seca ..,

OUTRA fAMOSA KOLY/JOS.ISTA Melhores resultados
são obtidos escovando-se
os dentes com Koly'nos,
depois de cada refeiç�o.

..
a conhecida cantora

-D� do Metropol!tan
�� Opera House, '

, sempre usa Kolynos. McCANN .. K ae. II

Cirurgia- Clínica - Obstetrícia
Dr. Antônio Dib Mussí

Curso de Admissão em

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

missão para todos os estabelecimentos de ensino secundário.
REVISÃO GERAL da matéria do ane.

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

r . Início: Aos 3 de Outubro próximo.
Horário: das 2,30 às 4,30 da. tarde.
Local: Av', Hercílio Luz n. 20, sobrado (Albergue Noturno).
Matrícula: Dias 28, 29, 30 de setembro, das 13,30 às 15 ho-

ras, no local do curso.
,

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

.

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

.

JOSÉ WAR.KEN, diretor.

Médico efetivo do Hospital de Caridade
Servi ço especializado em Doen�as de' Senhoras

Modernos métodos de .tratament€J
Horários

li)as 10 ás 12 heras e das 13,30 lis 14,30 heras
Coneultôrio:

Rua Tiradentes. 9
Residência:

Hotel' La. Porta

Ouçam diariamente, das 9 àsvlJ. e das 17 às 22 horas

RaDIO ·IUBA'· ZVO 9
1530 kilocielos ondas, médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINAGuia Paranádo
BOM NEGOCIOPublica relação dos comerciantes e' Industriais com seus en�ee

-eçoa,
Cada guia e vendido acomnanhado de um mapa rouovíãrto dr

[)'1rnná e Santa Catarina.

Redação: Rua Prudente de Moraes, n. 526. '_ Curitiba..

para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda

"arta de 10"/. 80 ano com recebimento de iuroe mpnsa.is.
latoimeções neer«

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



1 f Ilf;� ,

II
" '1.

G
\

Q:omingo
',I \.'"

• Clássico --�dns:- Vlássicos•

tabela de jogos ,do Camneonato de Proíissleaais, deíreutar-se-ân
grandes rivais d. socer ílertaaopel.tanc: Avaí e FIgueirense"

Em .cbedíencía á

�om:ingo' os

/ "

2 2
'

é··'I 'DO ,pr �10 entre o tricolor' e o 'Bocaiuv3

Na tarde friorenta e chuvo- tencedor: Manéca e Flávio, O,
sa de sábado último, no tapete tento único do quadro vencíde
verde da rua Bocauva, prosse- foi consignado por Julinho.
'gloliu a disputa do campeonato O quadro vencedor jogou as

- citadino de amadores, defron- sim formado: Silvio, Waldir Ib'

tando-ss as equipes do Ipiran- Serapião; Ildefonso, Walter e<

ga e do Lira T,enis Clube, Botelho; Flávio, Ibio, Ma�éca.·

t I'
,

'Embora o maú estado, liça, a Rodrigues e Alioa. '

minu OS' lV-rOU luta foi bem equíltbrada e pro- A Partida foi dirigida pelo sr.
porcíonou ao publico algumas Otilio Alves, que se conduziu

, fases de grande sensação. be-m.
"I'rtunf'ou o "onze" ipíranguista, Preliminarmente jogaram os

'por 2 x 1, repetindo assim a sua quadros secund.átios,dos mesmô.
vitória no primeiro turno, clubes, acusando um empate de;
Marcaram Os tentos para o um tento.

Novamente derrotado o Lira

Direção de PEBRO PAULO MACHADO

Uma penalidade máxima nos ultimes
o A tlétíco da derrota

, , ,

Perante reduzida
'

assistên
cia, razão do mau tempo, rei;"
nante, degladiaram-se' na tar
de de ante-ontem, no' estádio
da rua Bocaiuva; eU1' continua
cão ao Campeonato· di "Divi
;ão Extra de Profiss}.Qnai;;, os

conjuntos dó Bocaimi'à e do A

tlético.

Alencar- e Agapíto, para, o ven- Alencar e Waldir, lI; 'Walmor
ceder, e Damiani e Mauro pa- iII, _Osvaldo, Agapíto, Irassú e

ra o vencido. O guardião Oscar Chinês, Bocaíuva - S. Th!ago,
defendeu uma penalidade má- Miguel e Oscar; Walter, Roberge

v

xíma batida por Damí.ani
,

eVi-,
e Dirceu; Mauro, Waldir, Kali! e

tando um empat«. Roberval. Acarí Margarida diri-
as quadros: Atlético - Os- giu a partida com regular atua

car, Walmor I e Osmar; Pingo,' ção.

DORlval' DA SilVa LINO
Aqências e Representaçt'lts

Agradecendo @; atenção que lhe vem' sendo dispensada,
s@lieita onetaretn o se'UJ nova etuiereco:

Edificio do IPASE, 2:\ aniqT, Caixa' P6st"a1,' 260
Florianópolis S,\nta Catarina

r

Vindo de um bonito triunfo

DO MEU AR'QUIVOsóbre o Figueirense, mais cre- ',,
'

". ',' '. ""denciado 'para vencer estava -

Jo Bocaiuva. Sua atuação fren- XXXVI

l'
Doris Kruschener dirigiu dois

H' G' f.te aos atleticanos não foi lá J'.:m 1910 o Coiintinns, <ir' Lon- quadros .cariocas : o Flamengo e o Instituto tstéríco e eogra leO,
muito boa, mas predominan- dres, esteve no Brasil. Estreou Botafogo .Ern ambas as oportuni-

j
te sôbre o seu antagonista que vencendo a self'\:ilo brasileira por dadcs conquistou o viec-carnpeo.na-, doS '!lnt 01) {i!l: t � rinade maneira 'alguma conseguiu 5 fi 1. _.\, segu i r, derrotou o Flumí- to. "" ... U, � \.IU'�'I·.·

nr-nse por 10 .a 4: ,E aba teu tam-
'

O primeíno <campeonato 'de bas-

Caggd!�rcador; acusando um' bem a 'selpi;iin carinca . p01' 8 a 1. qucte efetuado na Amúric:� dI) Sul
_. 9DVOfUiÇão de A�seftlbléia 8ef1i11

empate de dois, tentos, refletiu, O ��tu P:lII',1 Al.letic, fiue nessa 8' foi organizaglo 'P.e�la Associação' De conformidade, ('011'1 os artigos, 19, § 20, e 25, §§ 10 c 30, do Regi-.
mal, já que, o -quadro boquen- poca ei-a o melhor ql1?o4yo dp fu- Gi'istã ele Müços. -dq, Hio dl'\ Janeí- mento Inter-no deste Instituto, e de ordem elo Sr. Presidente, convoca

d tebo l no Brasil .. foi SUIJ-e, tRrlo 'L)el()s 1"0, em 1�H5. '!.
I' ')9 I t' ')/) Ise sxerceu superiorida e no

. para o c Ia w (O corren e, as", 101"a8, na sede social. à rua Tenente-Jnaleses por
o a � 'l'a'mD"111 'e} Pau .Torcedores "e Al'anl-ar·í,. Minas S'I' " 6" ,-

dgramado, O tento com que o ", -o _. . U, L
-

." u '" •. ,

• 1 "eIra, n' ", uma sessao e assembléia geral para eleição da dire-listano IWJ'flpu por 5 a O O anti ao Gerais orereceram em ag'ostr.1 de tori 1
.

, -Atlético ígualou ia contagem '., .'. <. e orra e (as eD1DlSSOeS permanentes que funcionarão no biênio que f;O�
. ; Palmeíras '('01' LIU' 11 íco clube brasi- 19"5, ao famoso centro-avante Leo- '1" I tuh

-

"
L

surgiu de uma penalidade ma- � '" " �

meçara a, �,.( e ou llilt'O proxnno. ' ,

le lro elite melhor í'igura rez contra nÍflas, um cliarnal1Le negro, avalia- (' ._xima, quando faltavam apenas .aso a essa reumão llau compareça a maioria dos sócios efetivw�os cOI'I'nll'allO° ]:J01'S l'jll" 'IJercleu so do ,em >11",1'S' de c..cm mil ernze�il'os. f
.3 minutos para o término da' < -"" � .

.

-

, " ica, na Jorma do § 2íl do 3rt. 25, marcada n()v� sessão, fIlie se reali-mcnlp f}OI' ;> a O iYe/san 11'laiirl Mar.:lwdocontenda. Livrou-se a,.<;sim o A-�' . �,
" zará no dia 1° de outubro, no mesmo local e à mesma hora·, fazeudo-:\J"ós o lérmlno ,ela teml)()l'ada do .

-

t 1 htlético de uma derrota] con- __..,.�'_"-"'��'�"-.'---""C��-' se a eleiçao (es( e que a.ia a PreseIJ�-a de dez s'ócios, sendo quatro da..
quistando O seu primeiro p.or- COl'in[j�l,",\, no Brasil, um grllpo ARGENTINA E' O CAMPEO- 'diretoria.
to no certame. Com o empate' �e eSP?l:t,�àtás da ;apila� p,aú�ista NATO DO MUNDO Florianopolis, 10 dê setembro de 1941l.
verificado, o Figueirense fi- JUlltl?,:I,o, Espot'Le Clube C�rmha�ls BUENOS AtRES. 11 (U.P.) _ Gustavtl 'Neve.s
cou isoladO na viee·ltderan�a, p. ,a. ll�l"ta", em homeJ\agem ao 1a-.

A "'t d ti' -li' d I
')il Secretàrio

moso &i-ube inoles. " I resp�l a fi par Clpaç o a "{',

descendo o Bocaiuva para o
" " ,«-'. ."', .

_
Argentma no Campeonato ._�_�__

terceiro posto.
L

O .scl(;cW��drjo hras{Jgle1lloc, diSpu Mundiiü de Futebol, do Rio, a ·D·r. N'e.W'jon..ou (luas paréI as em ' 2, . .L' OI con-
A F Ad' h. um J.O

. , ��, f'n'alizou I
'

"'- [) I
'.. eu a con ecerprunelro IMmpo h.ú ra os aTgentmos, em ",ao 'all o ,e
'd 1 q' 1 C sti-'com dois tentos para o Bo- no Rio. Na cap.it.al paulista OS a1'- tco,muruca .0, _pe o . ua co'��erácal'lIva, a'�.,sl'na'lado ipor Póvoas t' 6 3

UI a comlssao que es
" g-en J,fJOS venceram Jlor a' e no

'€ América, aos 25 e 32 minu- nio triunfaram por 4 O.
O quadro nacional. Stabile foi

tos, respectivamente. , ,Os clubes ,da colonia inglesa, no
nomeado diretor técnico e:

,

D e· C ,I a r a ç a-. oNo segulldo "half-tI'me", aos Manuel Sola fi.C,a.rá enca.rre-f'u febol paul.ista e carioça, desapa-
'21 minutos, Hazan diminuiu a teceram ao mesmo tempú No Rio

I
gado �ol pr��aro_ fISlCO dos .lo�- ::\fERI GAHCIA, ab'aixo assinad(}, vem tornar Pliblico que, há mnitn,.

diferenca, assinalândo O pri- 1'0mm O Rio 'Cricket e 'Ü l�aJsandu, �es, O a lc;r� �l1CElll:reg� o
deixou de' professar üleias c011l14nistas, voltando à liheral democracia.

meiro goaI dos tricolores, Aos em São Paulo o ::l. Paulo Atletic e
O preparo lSlCO os Joga 0-

FloriaJ1()'Polis, 9 de setembro de 194-9.
42

.

t
.

b·t
" dores.

NERI GA IA
' mlnu os o ar 1 ro acusou o Wanderprs, I RC
foul do Bocaiuva aentro da' O (;lIarani 1'01 o llriméÜ'o cam-

O sr. Manuel· Genzalves, em ,,,

viagem á Inglaterra, tratou

J
-

E'
,

d"
'

área perigosa, punindo com! 1),ea-O p.31'ag·11aI'0 (I e' fllle")o'l elTI
.'oao ,mI 10uma penalidade máxima. que 1906.

�
.' J,

dos problemas de 'alojamento,
P l' cob tend ArI' r E

'

l I Ll alimentação, tran�porte ,e o

MI$'SA DE' 7' '.',:'"':. iA'
a lCa rou' o ea· 1XIS em provas (,e que .(1 ,a e-.

. '.
'" . , relativo ao treinamento elizado espetacular defesa, A- rLlsmo fOI pratIcado p�los ,e"'JLJcIOS

'

'. .

M' , .
'

h '1 d 'cf'" 'I campos de treIno no Brasll, 1 ana de Lourrles Machado profundamente consternada pelo da--chando que ouv,e irr�gulari- o ehmeses la ll1'11S e OIS mI'" .' .
r' ,

I C
� , por onde passou. ,lo1'05.0 transe por que �1caba C.le passar com a.111orte de seu lnesqueCl-'dade na cobrança do "pelal- anos antes ,c.e 1'1suo. '�".

'

1 f'll J' E 'd' .

I' dty", ordenou o J'lII'Z, entre pr'o� E 'b d '1�1M'::' A '

!
ve 1 10 oao lUI 10 vem, por melO c eSle, agra eceI' a todos os que'm seuem ro e, iv"I)t�.- "o ",vaI

I' 'l
.

, .
,

d' t l' ,w�,"', I Cümpal-ec-e1'am ate sua li tIma mora(la, especJUlllJente ao C.omando"testos da assistencia, a repeti, IS1)U ou (OlS JOgiOS em'CI"nOIll IaS.

Parjl",c".paça-o Of'" P , .

E [ I
'

2 "I
leIaiS e raças da Base Aerea desta capItaL 'ção do "shootv, pelO mesmo �Jnpa Oll com o pnanga pai'a/:,., , ,

.

. ,
_

J'ogadOI-, resultando d·al· o em- I B 'J () I Al,roveüa tambem o ensejo pal'a conVIdar seus parentes e aml-e ,'enceu o l'PS a lTas por ., u. ,
" ,',

.'"

pat·e. ]" 19"!' I'I
'

t Aldo Nunes e sua .sra d E� gos para a mIssa que, em sufraglO da ::lIma de seu querIdo fllho, fara1,01 !J. I o 'ameng'o conqUlS

001 "'" .

.

A arbitragem do sr. Capit,ão t'tIl' " " 1 désia Nunes partIcipam ás eele_brar no altar de Santo AntonIO, na Igreja São Francisco, terça_o I U 'ti c e <43mpe,lO carIOca COll
",' _

lfeira
dia 13 ás 7 horasDuarte Pedra Pires foi che::iÍa 8 pontos perdielos. Nesse ano o Vas- pess�a, amIgaS e par�n�e� o

.

' ,
"

_

-de falhas, '

r·o p o B�tafogD Joram 'yjCf'-carnpe- naSCImento de sua fllhmha ..
---.,.,

--o---
....

a----'-I-.--·--O----..-.-I--L-----Os quadros j-ogaram assim ões, com 10 pontos perdidos, MAJ<,CIA .

t me I� r�{'1 !jIlSformados: 0. Brasil, no 1

.

.0. Campeonalo ,Slllr. �� ,dia.
9 do

correI:.te
mês, O-I '.

.... lU ua I ii ISAtlético - Hélio, Pedro e Amcricano ,se l\asquote, l'ealizan- COlnao na Matermdade Car-, .'

Djalma; Ari Gil, Dauro<ae, Re- elo en., Montevideu, alcançou ()!i,sp-
los Corrêa.

M- "

d 7· d;amos; Palica, Fajardo, Calixta, guinles r'csultaclos: Y·enceu o Clli- :
,

Issa � &
Mirinho e Hazan. 1,(' por 19 a \13 e 16 a 1"; lwrdeu MigueÍ da Silva Leal', senhora, filhos, g'.enros, noras, netos e
Bocaiuva - Ari I, Waldir e 'para () l-rug'uai ])01' :�9 a 11 (' 3'[ a ARMAZEM E SELARIA bisnetos, sensibilizados, agradecem as manifestações de pesarDiamantino, Romeu, Luiz e Ga-! 1:2(' para a Argentina por :'l1 a 17 s.{O .TORGE l't'cebidas por ocasião do passamento da salLdosa D. Al\lÉLIA

tinha; Lebetinha, Ari II, Amg- r :13 a '11.
,

de João Vieira de Sousa I BRASIL LAUS e convidam s:eus parentes e amigos para a RllS-
rico, Helinho e Póvoas, ,\Iarcovecebio, no Cálll[lC'onalo Gêneros alimelltíci0{3 _ Miudesas em sa de 70 dia' que, em sufrág;o de sua alma, mandam celebrar
Na preliminar levou a melhor arg'pntino rle 1915, mal'COO 9(i tpll- geÍ'a] - Couros e artefatos de couro hoje, dia 13 de setemb�o, ás 8 horas, na Igreja São Fran�isco.O onze de aspirantes do Atlético, tdsl - um re�onle aiotlil nfio suve· lt'MANüEL JOAQUIM PINTO N. 3 antecipando seu profundo agradecinlento por mais êsse ato de

por 3 x 2 tentos de Waldir III? I'ado, �ão Joaquim _ Santa Catarina piedade cristã.
I

I, .�.�.

d'A' "'I' VI a
Participa aos amigos e clientes que estará ausente até fins.

de outubro, em viagem de estudos à Amélica do Norte.

SEJA SOCIO DO AVAl: o GREMIO MAIS POPULAR DE 'SANTA CATARINA
• 7' '
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IVftmE-SE por· m&tivo de· mUdança· .Conjecçâo
Grande área de terreno lã culUvada de GRAVATAS

(Distante cerca de �eis quilometras da cflpita[-BfLirro�Barreiros
A rea de 142 ;metros de frente 'JOOr 1.8�' eJ,e fundos, incluindo

6 casas de madeira e :uma. de materuú».
TRATAR: -

..",.-.....-----........--�_:-7'_"---...---_:_..-..--_:-.-.---.".--------'!*-------.---.---------.......,. _-_ "'i •• _
..

RADIOiE:RAPIA l
RA.IOS...X, �

•

DRe . ANTôNIO MODESTO, , .:
•

Atende, diàriamente, no Hospital de C�ridade· .:
• r )

,

- ....._-.-.-.....-:--w:-:��J"...-.-.-.....-----.....- ......-.-.--w�-..---J""wr�-.-...-....-."..-_-",..-.....-,.

Dr. Alvaro de Carvalho
Doenças de Crianças

Collsultorio: :!tua. Tenente
BUvelra, 29
Ilotario de consultas: 9 ás 11

111.
Sábados: H: ás 17 hs.

Dr. '-liltoo Simol·e
Pereira

Clinica Cirurgica
Mole.tia' de Selt.llor�.

CIRURG1A GERAL
DOI Serviçal! des Professores- Bene
dicto }Jontenegrc� e Piragibe. No-

.

guelra (São Paula)
Ceaaultas : mu H ás 17 aorall

Rua FernallQ.0 Machado., 10

· DR. POLYDORO 'ERNANI, -Ji>E S

THIAGO
. Médico e parteira

� 00 . áospital de Cafi,dade de

!'ianópolis. Assistente da j,

Maternidade
Doenças dos órgãos internos, ·é�)e.1

-

cf91mente- d€l coração e vasoll'
, Dcen.ças .

da tiroide e demais glan-
dulas internas

'

Cllll11éa e' cirurgia de senborll' :_
.

Partos
.

. '; ·1f'ISIOTERAPIA - ,ELECTReCAR- ,

-DIOGRAFIA - METABOLISM8
BASAL

IlORARIO DE CONSULTAS: -;
Diàriamel'ilte das 15 às 19 he-

Flo-

raso
C0NSULTéRIO: .

Rua Vitor Meireles B. 18
Fone manual 1.702

RESIl>BNCIA:
A�enida Troinpowski 12

Fone manual 7-81

Dr. Mário WeaAaaeli
- Clbri... médica de adttltoft e crie_
Oonsultqr:lo - Rua João Pinto, 16

Telef, M. 769'
Co!!ftulta da. 4 ã. 6 hora.

lI.eaidénda: l"elill<! Sebmidt ..
'

II.
·Xelef. III

Dr.\-Guerreiro da
FODse,ca

.

,
I.

Florianópolis - 'nesTa redação ou Escritério I, �e A L. ,Alves
Barretros - com o proprietário Mathias lha.

.

Blu�enau. - com o sr. Christiano Knoll, no Hotel Cruzeiro.

PORTO ALEGRE
='wr%ar --- er"· ---�----

RlI-A VOL.UNTÁRIOS DA pATR�A N,· 6S . 1.' Ar--tOAR

é'.'X.' POSTA·L. ses . TELEFON� 6640 - TELEGRAMAS: .PROTECTORA·

Especratista
Médicfl - Efetivo do Jhspital de

Car-idade - ..

OUVIDOS - NARIZ e GApt·
GANTA

ResiI::�f:e�t���e °tc�1�1��: 99 llgeocia 6tlFal, para Sbr' Catarina
Telefone: 1.560 3ua 'Felipe Schmidt, 22 - Sob.

'Consultas: Pela manha no Husuítal Caixa Postal. 69 Tel. "Pi·ote,rtora".'Á tarde: .Hua Visconde de Ouro ..

Preto n. 2.
Horário: Das 14 ág-17 horas,

C.'Cirur�:'g:!:VT�e!'�:I��eahO" arros'· p,ara O Interior
o horário dos carros- de que é agente, nesta capital, a coaceítuada .

ras - Proetologia
Eletricidade Médica

firma Fiuza Lima & Irmãos, é a seguinte:

Consultúrie : Rua Vitor Meireles n ..
EXPRESSO BRUSQUENSE Díaríamente - Brusque

'28 _ Telefone 1.307 e! excessâo de sábado
EXPRESSO BRUSQUENSE - �(, 4·. e 6&. feiras-

N8va�Trento
E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - SIl. e S". feir.

nR. LINS NEVES Consultas: Ás 11,30 horas e à tar .

. , .

/ de das 15 horas .em diante
Direto!' da Maternldade e m.edlco de

R idê
.

R V'd 1 R
_H08.pitai de Car-idade ,-eSI .encia: ua I Q ames D,

CLINICA, DE SENHORAS _ CI-
&5 - Telefone 1.422.

RURGIA PARTOS Clínica Médica e Cil'íirgiea .0

Diagnósttco, controle' e tratamento ºR. AUJOR LUZ
..peciaJizada da gravidês.> Dísrur- Médice-6pe.rader-Parteire
.ia;s da au(\)!e,:cêI1cia e da

�eD�p.aU"l� -Doenças internasde' Adultos' •
·

u. ,Pel'tubaçoes menstruaís; .1f1,\,.
I Criànças

mações e tumeres do aparelho geui•. Alta Cirurgia _ Cirurgia Geral -
MI femini�0. Do�nças de SençoJ;as.-.- -Part-Oll .,._

'QMt[l\�]).ç§t do ,1i:ter..o" oY!W.Qs.,-JJ"_Qll't- Vias tkinárias ',-= Rins '"",--eoração
'Uj apendice, hérnías, vartzes, etc. _ Pulmões _ Estomago - Ftgado

·

Cjl'urg� ·plástica do perineo (ru- Tratemento-. da Tí.1he�culpse
,

.w;uras) Raios X .:» Eletrocardiografia
,

�SSISTENCIA AO PARTO E OiE- Praça Pereira e Oliveira (atrás do

RAÇõES OBSTÉTRICAS Tribunal) Rua Santos Dumont, n, 8.
·

Doenças 'glandulares, tiroide, ová- Consultas das 9 ás 1:;! e das S ás 6
, riO!l, hipopíse, etc.) __ Fene 841. FLORIANóPOLIS
·

DiBturbios aervosos - Esterilidade
,

- Regimes.
·

Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,

1.461
Besíd, H. 7 de Setembro - EãH.

Cros e Souza - TeI. 846.

PRC-3 - RÁDIO GtiJANA
gARA, do Rió de Janeíre ___,

1.360 quilocíclos, eferece vali.
.so prêmio à quem lhe, remeter ai
história, a notícia ou' o . fate
naís original e curioso, ebserva
do nesta região. _ O program•
"Copacabana, Eluce" e "0 Es-

��RuG�GI� ��tJsiIÃSAI.J': ii tado" darão o resultado dêsse
N1'l'ORAS - PARTOS -

concurso n-en 1
:Formado pela Faculdade de Medi- ARARANGUÁ - Às 3a - 5a - Sábados. ,1 sa.

Cl.na da Universidade de Slo Paulo, .t
MAIS INFOHMAÇõES NA' Escrevam para a Rádio Gua-

ouu� tal assistente por vátiol anal do b AServiço C,rúTo;ico do Prof. - Al\pio .FILIAL À Praça' 15 de Novembro Edificie BeTBL LA PORTA na ara, - . venída Treze Gi6
Corr.�la Neto, l'ELE.FON'JE'. 1.325 Maio, n. 23 ,.- 250 andar - Rie,

Cirurgia do estõmago e' Tia. circui.
res, intestinos delgado e grossc, tiroi- de Janeiro, contando q que sa-

de, rins, próstata, bexiga, utero, R' ,J' G I d
'

.

M·'· dE' b
-

trá
. .J

0..ári08 e trompas. Varicocele,. hidra, aalOs e a elra -' aquI_nas - escrever - Máquí- . em,' de ragIcú, de engr2.çalll.'
ceIe, varizes e berna., nas de Costura - Lanternas - Toca Discos - Mot€lcicleta ou fora do comum, e candiàa-'

Consulta.: Das 3 á. 5 boras, '1'UlI -
,. '. ,- .

Felipe Schmidt, 21 (alto! da Cata - MaqUInas IndustrIaIS - LIxadeiras - Baterias Suecas pan tem-se a um valioso prêmie que�
, Paraiso). Télef. l.S98 A t '1 I d' t" A t' .' d . tI' t

'

Iteoidéncia: Rua Esteves Junior, 170;' U omove e n us rIaiS - r 19O5 vana os pala presel1 es - aque a ernIssora reme era a·
Télef, M, 764 _' Artigos de Natal - Capas para Automóvel de material plás que;n fôr contemplado.

.

Dr. 'aalo 'old.. tico, Pa:1ha, Lona e Couro Cientifico - Automóveis Eurapeus "Copacabana Clube" - tia

Clinico e operador e f\.merIcanos. Segunda à sexta-feira, das 1·1,f..'UJ
(À'nt-ultório: Rua Vitor Mc:ir�lea, III, Distribuidores para o Estado às 15,30 horas,' e aos sábados,Telefone: 1.405 .

Consulta. das 10 ás 12 e daa 14 •• M. H. SIMON LTDA. das 13,30 às 15 horas.
13 brl_ Residência': Rua Blumenn, • J

,.

C Ih D' t ,J C I22. _ Telefone: 1.620.' Rua eronlmb oe o, 3 - Caixa Festal, 3�6
.

Ire or etq programa: ar 09

Endereço Telegráfico - SIMON -'- Fone 1.16@ . Pallut,

AÇOUG���i;�P:��o--;�;:L�:a;i:ODEL-0--- /

,.'.... ··'·S·ENHORiTA·!····�
�

-ÓS MELHORES F:STABELECIMENTOS NO GENERO A ultima creação' em retcí-
_ HIGÍENE ABSOLUTA - ARTIGOS DE PRIMJE;:f:RA gerante é o Guaraná ,KNOT

QUALIBAll)E' EM GARRAFAS GRANDES,
------- ..--- -- - .---- .Preferindo-o está

acompa.nhando a' moda.

I.DR.
..

FRÀNÇISCO
.. CÀMARA'

- ,NETO
'.'

Advogado
Escritórí@: Rua Felipe Schímidt
21 (sobrado) (Alto da casa "@
Paraíso")
ResideI;l.Cia: Rua Alvaro de Car-,
va1!J,c,

.

36

Dr. Roldão Coas.aI

FLORIAWO-fOL1S

16 horas :

14 hora!
Ui,31) horal

12.11 1101'0',

/? " /57-' .

tP��

VAglG
• Vôos DIÁRIOS DIRETOS Á S.PAULO e-RIO • :5 VEZeS POR SEMÁNAVI'\ J01NVIl.E',
• vôos DIÁRIOS Á PORTO ALEGRE EXC�TO .. SERVIÇO INOEPEN'OÉNTE,REGULM! DF.
AOS DOMINGOS.:o;-' _- - CARGUEIROS.' _.

,

-

A vist� e ii, pr-azo
Enrolamelllto de motores, dinâmos e transforma,tior�s.

Instalaçãe de luz e força..
Venda de motores, rádios e acessorios, outros aporelh.ós elé-

tricos, artigos elétricos, etc. ,i

Representações diversas, com ·exclusividade dos insuperáveb
receptores "SÁRATOGA", "INDIÀNA" e "MERCURY".

A ELÉTRO-TÉCNICA

Dr. M. S. CanlcUti

Rua Tte. Silveira. 14 - Caixa Postal 19� - Fone 793.

Clinica exclusivamente d\t maoçat
Rua Saldanha Marinho, 10

Telefone M, 1'3:1

DR. ,A. SANTAELA
lFormada pela Faculdade' Naclcr
nal dEi MedIcina da Unlversld_aqe

. do l'Irasll)
Médico por concurs_o da AssIstên
cia 8 PsIcopatas ·do Distrito'

, I Fed.eral
!!lx-Interno d:� ,Hospital Pslquié.·
tl'lco e Manicômio Judlclé.rlo

da Capital l"ederal
Ex·lnterno da San ta Casa de MI·
serlcórdla do Rio de Janeiro
OLtNICA Mll:DTCA - DOENÇAS

, Nl!:RVOSAS
Oonsult6rlo: Edifício Amélta

Neto - 8ala 3,
Residência: Rua Alvaro de Caro

,'alho, 70, •

Das 15 11.8 18 horas
Telefone:

Oonsultórlo - 1.208,
Residência - 1.305_

'i ,�!

A ceit..rn-se encemen,i..s �"l'a·
'fuftl-quer_ f(t/.antii4fl.-e

RiJa _An"h GdiibaldiJ 51.

FLOR'IANOPQ:t1S .'

,San.ta Vataliu
.

-

.�
..

�
..

<� ...: :.:;.�.:. ';.;J,:':-��: .: .: '."

-aVISO aos

j'éj'ores,

Florianópolis,

-,
I

Fabl'loant•• distribuidores da. afamadQs coza.

f.cçõ•• -DISTINTA- • RIVET.· PO.l'lue u).� gl'on ..

de lIol'timento d. aa!'Jemiral. rl.uado.; brfzal'l .

'bona e bo.rato.e .olgodõl8l\li 'moll'inlP e n'f'iomentolJ
parei C!!fa.iatolllj que recehe cHII'.tam.nt�, ""01'1

I�nn.. Comerolush21 do !:ntilwiol!' f"O f.,..UCO do!' Ih. hHJII'r'fll)'\ ')mf:'
r� .... loll'i6Jlell., _ rH.. IP.'� *"' t::',• ."."" ... " "r .�1H�

____IIIIIIl!IIIIIlllI -_------:z:&II---IIlIIIIIiIIII---!'lIlIIII-----..------IIIII--MM. r

t4fi.!IfiMIS·ti5!;'2i1i#mt'im'i'""�._:.l���Wt5E%'&i§h$!M

•

fdb:'tcolll.. A t.}C;II\P',..,1':, CAPITAL" GJh('u:�,o QI 'nt,?,f�do do ..

vhlt � 0,,.,'l'''''17 � "<lÍf .. i·�'f.''''''k1!'' 'IHH"_" f,3t1rr;p"l"JiII_ M�.'!':Rl7. • �

,fi

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



«Seu. um magistTfLdo que pode andar de cabeça erguida e ifeliz
eScravo dos prazos pn,cessuais», «ecleva e juiz

Erancisoe de Gniveím e Silva
1'10, 12 (V. A.' -, Há duas ma-lestivcsse I1IUi'lO certo, muito direi- _o\. data d'e hoje recondacnos que: U. D. N .

•eiras de abordai- um assunto, pe- to.
"

- em 1·5(i5, Ia leceu Gui lhcrme Pava Veradores:.
ta imprensa. Ou o noticiárIc Irio.. Preside-a, o juiz Oliveira e Sil- Farei, o l�vangelista da Suissa P. ·S. D :.................

1·50i

àe um fato ou 'o' comentário ágil,' va, consagrado como o melhor iuiz Iranccza, nascido em Gap, no Del' U. D. N. . '.. . . . . . . . . 484

agitando o assunto, anotando 13 do' ano, no crime. Pcruurnbucano, phinado.v em 148'9; ,,------------------------------

falhas. Nesta casa, adotamos, com' espírito inquieto e voltado ás lctrus - em 1.711, a 'Ilha das Cobras Exp1euiva5 congratulaçoes do H,: coronel P,ulo W."
ItI"glllho, o segundo lema, ]]laig tra- desde os quinze anos, casou-se. foi "ocupada por 5.00 f'ranceses co-

V II R C d d 14' B C I'; •.1111050, mas inegávchnentc, mais perfeitam:\te, com o espírito que mandados pelo Cavaleiro de Go- ieira a o,." omen ante o .., pe a.

8tH á coletividade, a que servi- encontrou ali, de trabalho e el'ici- yon ; passagem do teDil eJa Impr�n!a,*
11105. ência, E só por isso mereceria o -. em 1.802, nasceu no Porto da s

Do Exmo. Sr. CeI, Paulo Weber Vieira da Rosa, d-igno COlllanda,3,--:
() poder judiciár-io não poderia '. tijulo, que lhe assenta, assim, per- .. Cai xas, Joaquim José Hodrjgues t � do 140 B. C., bviosu unidade do nosso Exército, recebeu o dirctor"

estar à parte, .nessa agitação. E o. feitamente hem. Torres, ilustre politico com o nl)"
deste jornal o seguinte telegr-ama:

.

responsável pela seção especiali- i ROBISON CRUSO:€ me de Visconde de Itaborai, vi 1)- ESTHElTO, 10 _ Congratulo-me com V. S. p.ela passagem do Dia da.
zada resolveu fazer uma consulta

"

Mas quem é esse Hobison Crusoé, do a falecer no Rio ele Janeir-o em
Iutprc nsa 'quc"grande beneficio tem trazido à nOS5a terra na urie ntação-

11..OS leitores, pura saber ° juiz cr i-.' que mantem as tradições dessa i lhu ? 8 de Janeiro de 1872; <lo povo. Vie.ira da Rosa, TIe. Cel. COIte. 14° B. C.
·!itlilíal de suas preferências.' Coisa V ..mos dizê-lo, com a gravidade <Im _ em 1.81l, em Larangeiras. pO\l-
rápida, idéia nova, .acolhída com hiógr-af'os : Francisco dc Olivcira c co distante de Laguna, Santa C::- Prorr'ogaça'"O da' VI· de"-ncia da lei.'WCflS&O. Em poucos dias centenas Silva nasceu no Hecife, aos 3 de tarí na, nasceu Jesuíno Lamego, 6
de votos chegaram, travaram-se

'

novembro de 1897, bacharelando"sL Costa, Barão de Laguna, vindo :1

d
.

01
< •

disputas em tôrno da primeira 4:'.()-
i
na Faculdade de Direito daquela falec-er em 16 de Fevereiro de 8.5 . e ·.uqUt ina'iOlocação e o vaugnardeiro ganhou capital aos 2.1 anos. Exel-cel; o [or. depois de, prestar relevantes 'servi-

V it.J'.i.ose na Cãmava Feder«l o p1'ojete de l�i d.e
por cabeça- i ualismo no Rio, foi fiscal de bau- ços ao Brasil;

, Senado. Lucio Con-eãUm juiz, :p&lo menos, não gostou.' C'os em Santa Catarina e também em J .1l31, i rrorupeu em Sã»
RIO, 12 (U.A.) _ Obteve a emergência que ViSia, acaute>-

da idéia. Mas a maioria pensa de promotor publico e advogado, n a- Luiz do Maranhão um sedição nu-
mais sImp�tica :repercu.ção, a' lar -OS Interêsses -dos ínquilb-

tnode diferente. O povo que é quem quele Estado, Em 1931 foi pl'emi<lc!c),li1ar e popular, 'vendo-se obrigado
C"

"

Fnoticia de que a amara e- nos.
custeia o seu funcionamento, tem ela Academia de Letras com "A a transigir com os rebeldes o PI'e-

deral havia aprovado o prole-
e direito de �rll1e as inl i.mida-

'

Primeira -Missa no Brasil", num' sidente A I'aújo Lima; outr� insw--
to de lei de autoria do sena-

.

Em face dessa decisão, logO"
·des, cheirá4la, ver se tem alguma j concurso de poesia hislÓriea. F:.'J, rrição deu-sc a 19 de Novembro fio'

dor Lucio Correia que prorro- que alei-seja sancionada pe,-.
c(}isa TuÍm, se necessita uma mezi· ,COI1("Ill'SO para juiz em 1944, alcan. mesmo ano, scndo vencida pelo

ga até 10 de dezembro de 1950, .lo presidente da Rep'Çlblicà.,
·nha ca!'.eira, para seu equilibrio .çando {) segundo lugar entre' sete.n· mesmo Presidente;

a atual Lei. do Inquilinato. continuarão' os proprietáriO�1
�)J'gal1lco. Essa maioria -e êsse :ta candidatos. �omeado. ser"ill 11:1

- em 1.832. dissolr,ett-se o Mi-, A proposição. do senador ca- sob a vigênc�a da. dec.reto-lei!
J.jOvo, apoíat'am ,a idéia, result�tll- '!Segunda Vara de Família e foi pro-

.

nIslério ,e 3 de Agosto- e começol!
tarrinens�, que fôra apl'ovla.do

I
nO 9.669, de 29 ,a�ôsto. de 19-4:� ..

,.'('j em sair dtorioso () pel"nambll-' !lIoviclo, por merecimento, em 1946, a governar o organizado pelo :ie-
no' Senado voltou á Câmara e até que a matena flque defl�

t::!10 O)ivei!'R e Silva, Francisco dI": para a 9a Vara Criminal. Tem. o�' nadol' Vergueiro; também ali logrou aprovaç.ão.: nitivamente regulada pela no ...

Olivcira (' Silva, misto de juiz e li': seguinte.s livros pubJic:'ldos: "D'i.� - el11 1.911, em Paris, faleceu ()
Trata-se de. uma medida de va lei. "

'il'nlo, efIciente (la 9" Vara Cri- Calunia e da lnjuria", "Desquite e poéta Raimundo da Mota' ,ele A�e.
minaI. Divól'cicr", "pas Sociedalles po, ,vedo Corrêa, nasc-ido em São Lni?:

O�,
.

DI·oVI·men'to CO'operat··t·,I"'st··a 'no O· r�--sl",I..... "Sem agravo ;lOS CI.emais, a esce- Quotas", "Curso de processo Ci .. (rO Maranhão em 13 CIe: :Maio de
,lha foi justa. Recaiu num juiz in- vil" e "Curso de Processo Penfll". 1860;

lelil;cnfe, cuja 'vara se coloca e.- Em 1iteratllra: "Horizonte", "O Vôs André Nilo Tadasc. ])e grande oportunidarle são '.'S cooperativas de Consumo �,/ IUl

tl'f' <ls mais eficLentes desse esque- !nierrompirlo", "Sagitário" e ":\1."- lVIA--.r:l'f;G, conteln malte, elelllenlos di \'lllgados, ]'ccentemen- lhões de cruzeiros (21,i)Ü'1c); ás d�
ryidn fôro criminal, que parece, ?,ó.. ditações", ensaio· No momenlo con·

ovos e mel.:._ f!s ,grandes fOI' te, pcl'o AnuáTÍo Estatistico no Crédito, 2,7 milhões '00,08%); e {13'

t;rl'� lembrado na llOra da cJistribl:li� cluiu "Págiilas de :.\1cmórias". necedol'es de vitaminas. É Brasil, acêrca dtJ movimento cOOJ)('- de Produção, 15,8 milhões (5-9,29%)· ,

ç,io, para receber, mais processos e O ATO J melhor complemento alimen rátiyisla hrasilciro, a 31 de dezem- As cooperativas subordinadas á:
casos para julgar. Funcionando nu- Ao ato da entl-ega dos livros que tal' pará c).:ianças e adultos." bro de 1947. rubrica '''Diversas'' reuniram o !?a�

Q1a cabeça de pôrco, exemplo de as editoras Saraiva e Freitas Bd"- venda em todas as fai'mácias Consoante a referida Pllblieação, pital de 315 mil cruzeiros (1,18%),
l.õordidez nas suas instalações, a tots, ofereceram ao melhor jllb armazens. havia em todo O território nado- e as de "'segundo grau", 2,1 mi-
justiça cri.minal v'ai andanClo· corno' criminal do ano, compareceram ,fi 11al, �evidaJl1ente registradas, 3.0!)7 111ões.
:.IS velhas locomotivas da Leopol- ��uras re\>rescntati "as do fOI-O eri· titulo, com uma pequena àltcraçJ.(). cooperflti "as, assim distl-ibuidas: di}
dinH, na époc;a do trelll elétrico: H- mi-nal. O velho juiz Marigny, adv:). 1\'ão "0 mclhor" juiz criminal, mas, Consumo, '1.366 (44,11%); de 'Cré
trasada pelo menos cem anos, na gados, serventuá-rios.' O advogaclo llJ11 dos que mais trabalha \'!Im, do!; dito,' 402 (12,98'/0); e de Produção.
sua mecanização. Carlos Afonso Botelho Filho fe� llUC eram "felizes escravos dos 1.219 (39,36%), sendo que estas lIl- Ágl,la Potável

.-\. ILHA 1 entrega dos linos e de artisti��" prazos pI·oecssuais". Referiuse ii timas subdivididas em' duas catcgl)� A água potável tem caractercs.
Seus escrivães �anham menos ccsta de flol'es à senhora Oliverr:\ noção de magistrado, como ele a en- rias principais: de Produção Ani- ({ue se perccbem de pronto: fres-

que um escrivão chefe da poli,cia, � Silva. Di�se das finalidades d� tendia, citando o exemplo magniri- mal, com 304 estabelecimentos, e cura e transparencia. Não. tcm
seus escr<:)ventcs são tão lembradus ccrtame e frisou que o mundo vi".: co de Laudo, Camargo, presidentf.' de Produção Vegetal, com 909 c,n' eheiro de espécie ·alguma. :f: commn
9cJOS l�gisladores como o impera- Lima epoc!l de transição compulsó- do Supremo Tribunal, de cuJa vida. tidades. dizer'se que não tem gôsto. No ('n

do,- da Abissínia. Uma infelicidade, ria, onde os velhos principios de como juiz, (lestacou sugesti \'0 fat)! Afora esses tipos de coopcrativa, ' anta, oferece ao paladaT U.ál sabor
(ft195C uma miséria, eis o que é a· isolamento das classes tendem ii Finalmente, disse que recebia a ho- ainda as estatisticas registraram a espeeial, indefinível mas agradá_
.Justiça Criminal. E. sôhre tudo is- cair, substituidos .pela perfeita core- menagem como um estimulo. Esii-

pn'sença de 70 {mtras '(2,250/(), yeJ e cal-acterístico.
SO, o aumento do numero dos pro' preensão c'os fatos e das coisas. mujo para continuar a ser: como en- classificadas _como "D'iversas", I� Satisfaça a necessidade do �CH

cessos, ClU rtimo assustad()r. E 05 Falaram ainda, o advogado Ven .. tendia que Ulll juiz deve ser: podcll" 40 chamadas de "segundo grau" organismo, hebendo água rigorn-.
'escrivães criando cabelo branco, ' reslau Barcelos e o defensor pa- ,do andaI: de cabeça erguida e.sfl- (1,29%).

,
'�amente potavel. _ SNES.

pois são eles que têm que marchar hlico Alberto Garcia. Fez, tambem, bendo cumprir a sua. missão de COrt- As registradas sob a rllbri�a
com todo "o material, sim senhor! uso da palavra, o patrono da seção denar os culpados e absolver 05 ino-

Num ambiente desses, a ga Vara "O Judiciário em debate", advog3- centes.·
Criminal é qr:ase uma ilha isolada, do Carlos de Araujo Lima. Ao. finalizar. a sua oração, visi-

Nela existe ordem, e - até pare- A ORAÇÃO DO JUIZ velmente emocionado, o juiz Olivd-
cendo inórivel - alegria! O Mi· Em filJal agradeceu o escolhido ra e Silva foi, calorosamente, aplau-
randa e o 'Walclemar, trabalham do povo como o melhor juiz crio, '.lido, sendo vivamente cumprilllcn
cOJUo se na justiça criminal tudo mi:nal db mio. Disse que aceitava o ttado pelos presentes.

\ C· rH.'reUO ACUC�teiro no
\..., ,.

dia 17, em Ouitendinh.
mo, 12. (ARGUS) '- O Instituto

,i)r- Açúcar e do Álcool está organi
zando 0. t�m� geral do Futuro Corr

gresso Açucareiro, cuja inaugura
ção ficou .marcada para o proximo
"dia 17 de Setembro, em Quitandi
nha- Trata-se de um dos mais im

portantes conclaves , da natureza

econornica dos que se tem realiza-:

do no Brasil ultimamente,

HOje no pa�ssado
13 de Setembro

---------------�

fôlorlan6polh,13 ele selembro de '949
,. ,

{oDsagrado O melhor juiz
minaI do- ano

cri-

-rru t t:i U ç; L
��-� ,._.__•__......----...:......... 'o .,_.•• _...(

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFlAMAÇOES,
C·OCEIRAS,
t\J? I t I R A Sr

�.1' E S P I N H A S,' �2�...;-. ;:X:�
-....,;:: •. M." ._.,�,

'., •• •

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

",.-......- ...._....-•••...,._-..........� .it····__••·•••....-..,_..-__�,:".-.·._."...;___..._.·.,._.",........,.........�"lI'......J'"".....�·.·_.....·�A·.....";"

I « 'F,A L» Transportes Aéreos Limita�. �
.

NeVO .H.RAlÜ. fJltOVIStJJll. �

_ 2«s. e SQ.S. -,U.1"fL L«Jes e P.rt. A'LeJ're
,'r

30s. e 6&s. P«T« J(j)in.vile - Curiii'ÍJa - P'.,ranfl'um. - S€l.nt�s e Ri. ,de Jan�u �
,1'J"oI'Y'wI"...--...............-.--............_............�-....--.__.�....._......................__......_.............-J .-.-.-or.-.-......-.....-•••••...........

As eleições de domingo
Resultados conhecidos até ont�m à noite:

LAGUNA - '21 secções apuradas:
P. S· D. . ,........................ 1.613·
U. D, N.

P. R. P.

TURVO

Para PREFEITO ..:... P. S. D. . . .

4H

17!)

86.

723

!.62
,

,.

Ui��
\
-4.7.

_.o\. U. D· N. não registrou candidato.

Para Vereadores:
P. S. D . . ; " " .

U. D. N
-

.' .

GUARAMIRIM
-I'ara prefeito: J

P. S. D , e, ••••• , ••••••••

PRECEITO DO DIA

:Travessia do AtIAIJ-
,fico em mODomo tor

atividades que, pelos seus objeti- LISBOA, 12 (UP) _ O aviador'"
vos, não podeil1 ser classificarlas

Halo-americano John Brondelle/
d "C ,." "Cf' 'd'to"como e onsumo,. e I c

partiu ontem para seu vôo sem es-
"Produção": QuantCl ás de "segun- cala atraves do Atlantico, até Nova"
do <>-rau" trata se dos cooperal'ivas

.

'" , -... .

,York ,a bordo do mOl1omotor "San-
centrais e fede1-ações de coopera ti- lta Susana". Pretende ir à Amél'i-
,vas: Iça CIo Sul posteriot'ruente.

No to.cante ao numero de asso- w.....

dados, elevava-se � tot�], .nH(.Iuelc I Tela.QP!lwas fatl·dA�ano, a 19.381, assIm dlslrIbmrIas: .

' U U ti u,,�
14.497 (74.,79%), nas coopel'ati V:JS Acham-se retidos, nos Correios tl"

de Consmllo; 825 (4,26%), nas de Telégrafos', telegramas para:
Crédito; e. 3.722 (19,20%), .Jlas 1'1(' Dr. Ann"es Gualberto - Poli Me�

Produção. Nas de Produção, 722 deiros _ Mind.ino Dlas·- Dulcinéll
cOl1lplll1ham os quadros sociais das Pereira da Sílva - Maria BralllllHl

de Produção Animal e 3.090, os dos Passos - Teresinha I)amante -
das de Produção Vegetal. As "Diver- Antônio Gonçalves - Aldo Pereira
sas" reuniam 271 associados ..... fIo Nascimento' - Fernando Knah

. (1,45%) e, as de segundo grau, con- ben - Maria COI;lceição Olivcira -

grcgavam 59 (0,3Ü'%). Martlnha Leonor - Maria l{ocha --

No ·que e1iz respeito ao capital, :\faclalena, rua Artista Bittencourt

subia o montante á 26,6 mi.lhões rle - M9ria Heginal Alves - �IaHncl'
I C.l'lizeiros. De.sse total, cabiam As Bento _ Maria Patrocínio 'Amoriul."

"Diversas" compr'eendem as sode

dades ue construçã�o civil, seguros,

trabalho, editoras e, ainda, oulras

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


