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Advertêncta.
aos j'ap,oneses,
TOQUIO, 13 (U-P.) - O chefe da

ltivisão Trabalhista das fôrças de
.cupação norte-americanas, que
acaba fie demitir-se, Iançou uma

lIdvel'tência aos 'japoneses, »0 sen

iido de que tôdas as conquistas ira'
:lIalhistas alcançadas sob o patr«
oinio aliad-o, nos anos do após
guerra estão ameaçadas por fôrças
-.a esquerda e da direita, que él

�llardal1l o momento propicio para
� apoderarem. do controle do 1110-

vimento operário.
Chester Hcpler, diretor de As

surttos Trabalhistas -do,' comando
«o general i\lcArUlur lançou essa

advertência quando se prepmJ.l.--{Ja'
Ta deixar o Japão, :para ocupar um

�ilO\'O posto na Organização 'Fi-aba.
Ihista Internacional. Declarou clt::"
"Nenbuma das conquistas a (rUe
:me refiro é necessariamente, per

�11l('nte, As' 'llorUla�, I'rabalhistas

poctêl1l !;el' �bolid<l.s ou gravemente
«iebiJitadas, as bolsaS' ,pld) licas de I

trabalhü podem ,vnltar a ser a<1ll1; IIJIIistradas pela policia, os (hreito�
.l!f0� ll'abal?adol't'"s a, se' 01 'J,II11IZ',"( 111 !e a negoCJ<Il' coJellVall1 nl,> pq(ktll
ser pedidos� riudo isso - de t ma p" ..
]lada ou ]JOI' UI11 edito 1. lX<!f)O pp
lss t!f'spolas."

Pôsto de desiDfecção�
J He v:agôss

"

\

O Dr. Leeoberto Leal, Secretário Ida, Viaç,io, Obr,as Puhli�as c Agl'i-'
cultura, recebeu do Dr. AIIUll!il-jAzevedo, Inspetor Chefe da Di vis:'io
de Defl'sa Sanltal'ia A)1imal, o se

-guinte· despacho radiográfico: "Tc
nlto o grafo prazer de comunicar a

V. Excia. {IUe fopam' cxperimenta
d01! hoje COIll grande sucesso as

máquinas do posto de desinfecçã0
l!Ie vagões modêlo, em presença d:o

prefeito Laul'o Soares, Vigúrio, D,e ..

legado de policia e outras autorida
des municipais. Sem favor �lglll11,
informo a Vossência que as imta
laçôes do novo pôsto são simples
mente excelentes Co trarão granrle
bcnefic:io ao serviço de defesa e

maior proteção aos 'rebanhos Ca-'
tal'inenses, Para demonstrações da
eficiência ele Pôsto, foi levado ri

gOl'osamente desinfetada uma gaio�
la t\1l1 ipOUCOS minutos, Sds. (a) i

Altàtn1r Azevedo, Inspetor Chefe".

'Regressaram do
'Oeste Catarioense

Hegl"essaram, anteontem, do oes-
te catarhlense, pelo avião "Cidade
j,le Joaçaba", os srs. Deputados NIl
nes Varella, lideI' d'a maioria na

Asserllbléia Legislativa, Orty M:,l
f:hado, Cid IUbas e Estivalet Pires,
flS quais acompanharam, naquela
região; o desenroJar do pleito de.
doming,!) l:1Himo.
No aemporto desta Capital foram

flS ilustres pai'lamentares recebidos
l'elG'S srs. Celso Hamos, Presidenl r;
<I� P.S.]) . ., em Santa Catarina, e d
rins parhüuentares pessedistas.

o MOMENTO-

Correspondência JOVial
III

Não sei, SI'. Osvaldo R. Cabral, 'se uma entrevista do/sr.
Adcl fo Konder em assunto dI' acordo político, terá de ser a

celta como o ponto-de-vista final e deJinitivo do Ilustre ex

presidente do Estado. Nem se, :_1 estas horas, não estará s.s.

.l'l'ti ficando já alguns pontos que se hajam formulado sem li

precisão conveniente." ou interpretado sem a exatidão essen

cial. Demos de barato, poiêm, que o pensamento daquele polí
co -lldenÍsta está assentado nas declarações que provocaram
f'inalmen te esta pe1'1I111 La de corr.espoudõncía entre \'.S., que
defende a estabilidade das -palavras do seu che te e o editor-ia
Iisí a, desta í'olha (ou 'seja, personí.tícado por v. s., o humilde
signatárin desta carta.)
t evidente que o sr. Adolfo Konder descohhecís a reali

dade política do seu Estado, .a propósito da qlla� somente se

louvou em t.p!egnl,J11as que lhe foram daqui enviados por Ires
cort-elig iouái-íos. J� diante dos rr-sriltadõs dus pleitos de do

mingo último. não é itJlJ.los�ivE'J que file J'ecotlsidel'(� o qlle d-i'li
�. E em lloUliéa, (rrcorda-se v, �. de8ta ).Jolldel'arâo do pró
]JI'io sr_ Kondery) não se dc\-e sacar contra o Iu[w'o...

:-;eja eomo J'ôr, Lodayia, ai; afil'ma\:tles feilas recclltJ>rnen
tI' r1 lIm jornal -carioca 'p!'lo experimentado político e CX-Vl'e
<;iden'j,' (ln 1':. 1[I(h,-niio ('(ll".:nliar'1'l; 0:-' J'atC'<; "'t'l-a ll<)l"ti ,- de
:-,allta ' ',,'i! inl OI ,!f�ta' \'. '. ql'l' 'out\) a histúl'ia i lIJillha ma

nt'.rit· <'.f, (111e ('ll ln�hl/l til'!' up"lIac; HW t'IInç!anlP'llq ('Ill ",1-

/, ·'s lll(' d',' ,i r Tl."ll I � I �1}ri�UlJ
- 111..1 ([ul'i, l',)1r(l� 1,,1, d.IS .1"),1,, d(' I, li, 1'(

l� ;-;, I l., IHlll\ " _"'l!llljJl't' LI lli<lis illl'tjlll\ 1). \� iry IlJil' 'J CO" 1.1'

uiUlc ii 1. J( c, I', el ! :., II lt.'i, du]),' > '(I "cnl'" ,f , I

"pr ",i{lo concedida pelo ;;illlaeionismo à �_-.D.::\. a �l'imejra "i
ce-Presidência da Constiluinte c, sLlbsequentf'mrlllr, tIa _"'�;;ellJ
IJlha Leg-islati \'a do Estado. J nwugna \'.s. es�a pr-o\'a, pOl'que
- alega - a bancada udcni;;la, reprr�entandü mais d,e um

lerco da Casa, "reivindica"a dois lugarc::l,. E al:ha llue estava
no seLl direilo, Porque?

Haciocincmos, Cinco seriam, aO tempo, os nwmlJJ'os da
:\Irsa, réU caberia ao P. T. B. em eumprimenlÜ' de acqnlp Iwé- ,

vio_ Hp,stariam' qualro. Désse o P. S. D. doi" il 1:. 1). N. e

r�cal'ia em pé de igualdade com a L D. :I. e em condi-_
\,'ões minoritárias no mais alto órgiio da Casa". J�ra 8i111-

lJ!esmentC', illocl'nlemenle i,�so o ql1e O vartido de v.s. rpc.lama

"a, sem nenhum d-il'eilo. Que fez, então, (1 P. S. D.? Volou
no mais conspícuo membr-o ,ela bancada ullenisla l)ara a j}ri
Jllf'jra Yiee-Presidrncia, com o que qualilalivum-"'Ile cOl11ven-
::;a\-a a l'xpressã6 quantitati\-a da. U. D. N. na composição
-d-a lV!esa.

:"ia entanto, retruca \'.s. qlle is;;o eqllinüel'ia a "uma iu
tl'OmiSilão do J>. S. D, dentro da economia interna da LI.D. N.
:"lacla dis';;o. Não raro, se eompníz v. s. em lanç'ar-me em )'OS

'to o que, a seu ver, é a minha ignol'âríeia dos a,contecimen-
tos a que me r.efiro OLl a minha infidelidade ao narrá-los. Su
cede aqui, porêm, que o desconbecedor dos fatos é lJr,ecisamen
te o meu contendor. Pois não sabe Y.�, que, na Con::;tiLuinte
Federal, D critério roi mais àu menos idêntico, elegendo"-se
para a primeira Vice-Pl"esielencia o sr, Otávio Mangabeira, li�
der uclenista? :"lã..o se recol'da v,s. de que, ali, não. se 'dedig
nOll a U. D. �, de anuir à fórmula cor,dial e democrática-!

Mas vem \-.S. e pl'etende justificar àinda a atitude dos de
'lllltados_lldenistas, ao desertal'em da:;, comissões Iegi"lativas,
c, mais u'ma vez, ceh'})ra a minlla suposta ig'norâneia elos ra
[,os ou a minha má-fé ao expô-los. Pensa V.8. lriunj'ar sôbl'e
a hipótese do facciosismo, (-que fi a única, na venlarJe, a ajus
tar-se à conduLa de ,seus vares) declarando que a delibera
ção coletiva dp sua ban(',acla Ioi devida a uma "explosão" do
;;l'. Y!mar Corrêa, a -que o sr. :"iunes Varela, lider do P. S. D.,
intrJ'pelado, ,teri-a em lese l\poiaclo. Bem .fútil o moLivo para
tão grave resolução da lninoria. Consideremos, eu e V,S., a

que lamenh'tveis eon'sequências não seria, por S�1a vez, levada
a J)llllcada do. P. �.{ D. SI', a ('xemplo dos colegas udenislas,
abanaonasse os -trabalhos IIPgjslativos a cada "explo$ão" ;de
apmtes, comumente mril'dazl's, vi'ruielitos ou desj'esl)eitosos,
vindos cÍo lado minorilário ...

Não, sr. Osvaldo Cabral; em questão de respeito ao. ad'
versário, v, s. bem percebe que a U. D. N. local não é mes

tra autorizada, - excpção ,feita, é claro, de algllns de
seus elementos ,em' c\Ídcncja. Se, puis, 11ara clima de cor

dialidade 'política, é mister uma cOl1ciência de hoa ética
partidária, não é ao P. R. D. que o sr. Adolfo Konder deverá

lJe�lí-Ia, mas a alguns de seus eOl'religionários, lW imprensa
) ,

nicado conjunto. Teve inicio cêrca O Partido Republicano 'I'ruha
rins dez e 15, terminando ao meio- Ihista, o Partido Orientador T'ra
dia. :"leia Iorarn examinadas as duas balhisl a, e o Partido de Represen
tendências a que já nos referuuos tação Popular indicaram, 'desde Jo
linhas acima, no tocante ás consul- go, idéias de realizações que repu
tas ás demais agremiações. Após :� tam as mais importantes e urgentes.
reunião, os srs. �erêu Ramos Prado

1
Em relação ao metodo a ser segui

Kelly, e
_

Artur Bernardes di�triblli- do, o Partido Social ProgresSisl� •

rarn a imprensa o seguinte cornu, o Partido Trabalhista Brasileiro
nicado: 'opinaram que as conversações de-

"EI1I declaração conjunta, de 28 vem ter inicio pela "consubstuu ,

de julho, o Partido Social Dernocrú - ciação dum programa".
rico, a União Democnítica Nacional
e o Partido Republicano puhlica- Atendendo a conveniência conci-

liar, entre' si, os critérios assim maram sua resolução de ouvir a todos
partidos registrados sobre os pro-

.nífestados e 'a necessidade geral-
pósitos de "escolha de candidato

mente reconhecida duma rápida so.,
, lução do assunto, os presidentes d�COIl1UIlI._a jJJ'esidência e à vice-presi-

dência da Republica" e de "fixação
Partido Social Democrático, Uniâo

.J ·1- Democrática Nacional e Parlido He ..

,uas inhas mestras ou dos pontos
fundamentais dum programa poli-

publicano, deliberaram, cm �n:.r

,tieo-admil11'stratl'"o, a
reunião de hoje, designar o sena-

- , ser executa-
do pelos candidatos". dor José Américo d� Almeida e os

Foram destgnados :l
deputados GU1>1:avo Capanema e :\111\-

,

, ,os senadores .
_.

'

Pinto Aleixo e Durva l Cruz e o ,tIO Brant para formarem a com,'

deputado Gabriel Passos' para cn-
são encarregada de fixar as atutfí-

t i das bases do "Pl'o�l'al�l" -Il)!'tll'�)e!ll erern-se com os presidentes qLl('
� ,..�. I ,�

administrativo" •estivessem no'Rio; o sr, Cilon Rosa
e ° deputado 'Cirilo Junior para ep-, A mesma comissão ouvirá {'o_:
tende�em-se" l;es.pectivamente, com

IP,
resteza os demai� pa�tidos. P{'li.'�.�,o senador Getulio Vargas e o go; do-lhes para as díretrizezs -, �I"�

vernador Ademar de Bârros, presi- rem formuladas. Só entretanto (te
dente do Partido Trabalhísta Bra- pois da escolha do candidato. e cora ..

srleiro e Partido Social Progressista, 'a sua supervisão, será, estruun-ade
Todos os pardos consulta'lios- con .. o programa definitivo do govêruo,
cardaram, em principio, coru.os re- Esse trabalho não obsta ()' prosse
feridos proposltos, ressalvando em- guimento das conversações entre flS'

hora, ulterior pronuneiamento' de presidentes das três agremiações ..

f'uas
cunvenções. enh'ando-se assi.m na fase final dOS1

Qna n{o ao programa a' seI' elabo- entendimentos in t�rpar:tidários crJ9Il'

rado, o Partido Socialista BI'3Si- o PI'opôsito expre�so na ,nota de 2'.
sileiro se í'esel'vou "completa li- de julho, da escolha 'lje cal1dida!n,,>
)erdade de ação I!Ú' {fue -respçita �s comuns à presidência e vice-prl'1ii
I'ehl'lll as SOCiais: o Partido Liber- dência da RCP11blica. Bio, 13 de Sf"-

tado)' l'nnsidt'J"Oll "fnndamenhd e t el1lbro de 19J19, assi na.do, <tiArlu!";
líl'll\'nle 1I1lla (-CfOI'lllil ('onstitueiollal Bernardes, Prado KeJJy, ,:Nereu �a

� u 1'Í1, d' ir ,iH lil'-'it' O S;S\(:'lul ) lOS'"

, I

.I1U '(; em ordnga O P_S.D ..

RIO DO SUL, 14. (O Estado) O final da apUl'ação 1do pleito m.-

nicipal em Ituporanga' registrou a Titilria do P. S. D" qlie ele'�\t se1t

candidato a prefeito e a maioria da Camara Municipal.

Melhoria do salário-famiU&.
I Projeto de lei apresentado ao Senado

lHO, ,H (V.A,) - Sob o funda- efeitos da proteção do Estado, <oi'

Imcnto ele que
.,
as condições socio- constituída de oito pessoas solk�

económicas de hoje não são as ras, de qualquer idade, que nã�

'illesmas de 1941", c que
., subiu exerçam nenhuma �tividàde remll�_

lassustadoramente o CllstO da vida nerada� vivam em compatl,hia e {Is

e atllllelltaram visivelmente os en- expensas elos pais ou de quem a;;

cargos dQ.S chefes de família", alem tenha sob a sua guarda, como res

de assegurar a f,onstituição, em va- ponsavel pela sua manutenção",
rias das suas disposições"� vida Pelo artigo segundo rio projeto
confortavel a todos ,os individuos", "fica elevado para duzentos crn-'

o Senador Olavo Oliveira apresen- zeiros mensais o abono, familiar"
tau um projeto de lei modificando concedido aos chefes de familia DlI

o conceito ele família numerosa c merosa, pelo art. 28 '<10 rlecreto

elevando o salario-familia. lei 3078 de 27 de 110vembl'o de .-

Pelo projeto "passa a entender- 1�41.
se como familia llumerosa, para os

'.

·1':f,PARTIDa SOCIAL DEM8€RATICa

QUALIFICAÇÃO E_LElTORAL
SERÃO ATEND1Df)S '1'@»4IS QUANTOS DESEJAREM
SE QUALIFICAR ELEIT{}R, NA SEDE DO PARTIDO A

JUTA FliLIPE S�HMmT.
HORÁ:RIO: DAS 10 ÀS 12 Fi J0AS 14 As 17 HORAS,

ElIARIAMBNTE.

,e na tribuna parlamentar.
l<'ina]menle, não esqueceLl v. s. uma r,eferencia à presu

mida, "onda" que, no Estàdo, se {jstaria avolumando contra

,a eventl'lal candidatum ,do Sl·. Nerêu Ramos à P,residência'

da República. Ainda nisso, enLl',etanLo, Y. s. se equivoca la-_......
menLavclmellte. Os rró'uJtados dêstes úlLimos pleitos munici

pais falam muito mais alto dos ,g'enLimentos do nosso povo do

{JU!' os adversários 'de s, excia., c.acla yrz em Vlcnor núme

ro, estl'ja certo.
Vai adi antada a hora e Varemos por aqui. Cordialmente,

GUSTAVO ,VErES

'V,
,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Proprtetáríe e .ir.-Gerente
SI.NEI NOCETI

.iret.r «e l\edaçã.:
GUSTAVO NEVES>
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I
Chefe de Pagíaaçã .. �

FltANCISCO LAMA1\.I.K
Chefe .e Isapressãa:

JOÁQUIM CA�.t\AL.A S.KiVA
ReItreseatallte:
A. S. UM

'Q, Id - 10,40 - Norte

PANAIR - 14,05 � Sul
�tl;ZE�RO DO SUL - 13,5�

z: Te7'çfi...'�i""
-TAL" - 1i,00 - .toinville -

Curitiba - Paranaguá
-' Santos e Rio.

'-I .li' -- 1'0,40 ...:..... Norle
....ri. lJi:IRO DO SUl! ""':"' n.DO, -

"orte
VARlO . 'i2.30 '''''' SUl

PANAIR - 14,05.'- Sul
J,JUQrta,-teira

"TAL" - 13,�O - Lajes e

: Alegre
, 'ANAIR -- 10,4-0 - Norte

CRUZEIRO DO SUL .- .11,00
f';('rte
v RIG - 11,40 - Norte

, PANAIR - 14,05 - Sul
(Juinta.(eira

'-TAL" - 8,01 - Joinville

Curlalba - Pannaguá
- lilaatos e Rio.

PANAlR - 10,40 - Norte

PANAIR - 14;85 - Sul
V.AfiLG - 12,36 - Sul
'�UZFIRO DO SUL

:fllort,';1
. CRUZEIRO DO SUL

18.155

15.30
uI

Seeta-tetra
"TAL" - 13,00 � Lajes e Pôrto

Alegre
CRUZEIRO DO SUL - 7.20

Plort-e
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 11,40 .. - Norte

PANAIR - 14,@5 - Sul
Sábado

-TAL" - 8,00 - Joinville
Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

VARIG - 12.30 ....:. Sul
CRUZEIRO D0 SUL - i3,l)0

PfJl't#
PANAIR - Hl,40 - Norte
PANAIR - 14,85 - Sul

lwmtR(/Q
'rANAHl -- tO.oH) - Nort«
"Rr :mIRO- ['O SUTJ _. B,OO
PA.J.�AIR - 14,05 - Sul

Brutrqu. -IJolnvlle -

CurItiba - I

8ÁBADe
Auto·V!o.çlo C.tarinenH -- CUrlUb.

-- 5 horas.
Râpido Sul-Brastlejl-a

13 horas. •

'Râpído Sul-Brasileira
6 horas.
- • noras,

Auto-Viação Catarlnense
- 6 haral.
.Áuto·Víaçãe Cltarmen..

- 6 horas.
ExDr�sso Slío CristoTIo - Laa'UD.a

7 horas.
Expreseo BrullquenH - BruJique

14 horas.
Aut.e-VlacAo ItajaJ - Itajal - 11 ho

ras.
E:l':Pr�s,.o BruBQuelLN - No.". TNato

_J 9,80 horas.
Expresso Glória - Lacuna - • l/li

• 7, 1/2 noru.
mOMING9

Rãpido
.

Sul-Braslleira - Curitiba -

6_horas.

Jolnvlle

CurItiba

Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crimll'l e cív.l

CooSlt1tuição tie Soei.doo.,
N liTURALIZJ\ÇÔEB
TitulOll O.olarat6rioo

NÃO F@ÇA
CON·FUSOES!
T rat.e a sua BroRq .. ite e �(a4ttÍ
livre da Tosse e do Catarro
A bronquite começa muitas

\'êzes 'com um simples resfriado.
Sobrevêem, então, a tosse rouea

sêca ou sibilante, o cansauve :

chiado no peito e a. obstruçãe
das vias respiratórias pelo cav
tarro mucoso ou mucopurulento ,

ll:stes são os sintomas da broa
quite. E muitos procuram. COR1-

batê-los. E' um êrro. O que deve'
ser combatida é a bronquite -

causa e origem daqueles males
-

- porque' quando os bronquíos
estão inflamados podem surgir
graves· complicações nas vias
respiratórias.

.

Para tratar acertadamente '::!,.

ínflamação dos bronquíos. existe.
agora, um eficaz preparado. E'
o Parrnlnt, que age direta
mente sôbre as mucosas inter
nas "'aos bronquíos, descongestto.;
nando-as completamente . Tra·
tada, assim, na sua origem, It

bronquite desaparece e desapa
recem também tt tosse, o catae
TO e- a opressão do peito. P-.
min' tem. proporctonadn alí�,
a muitos sofredores. SIl O Sr,
sofre de bronqUite ou iraq1ílH
bronquite, peça na sua farMá
cía um vidro de Par....t". .J

P-II

'\<la8. não esqueca, Qf,e o molb.�

presente para o seu "PiMPOLHO"l"
é uma caderneta do CREDITe-
tiUTIJO PREIHAL

80

.Joinl'1.le.

Tub&rl<J

I
E.orit6rio e Re.icitn::ia
Ruo Ti:tod.nt.e 47.

�ONE •• 1468

FRAQUE7.AS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
�'S I L V E ! R A "

.

,

PI/IIS'fi.
"

'PLtfSIJ/(é . fk:)
,IldrddPlSl!I(/�ayfftW�$

De acordo com os imperativos da
'

'razão, da ciência e do bom senso;

1\"., o 1: Regras abundantes, pro
longadas, repetidas, hernorrcqics
e suas consequências.
N." 2: Falta d� regras, regras
ctrczodcs suspensos, cleminuidas

,

e suas consequências.

VAUMART

C $ '10DOOO,OO
Cía, Lider· Construtere

sAO PAULO

·1

I
I

í

I
i

I Visão maior e meu; p'erfeita
I que a de um. bom binóculo

alcança quem tem sólióa
instrucão.

Bons livros. sobre todoe oe

E'dificio Lider - Rua Wenceslau

assuntos:

LIVRARIA ROSA

Brás, Rua De:ld'oro. 33 - F'Iorianôpofia

o VALE Bt!) ITA...IIAJ
ProClU'em na Agêllt'ila

. Proç0sao,
LIVRARIA 48, LIVRAR.U

ROSA

Séde própria
175.

Com Inspetoria Geral do Estado de S. Catarina, em Joín
, víle, á Rua 9 de Março, 397, Sala 3. Caixa Postal, 268.

'1 Em Florianópolis, 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),
'If o sr -, Osvaldo Rosa Alves, residente nesta capital, á rua Felipe

I Schmidt n. 217. O felizardo era' portador do titulo Lider Cru,
zeíro n, 55.469" que, foi premiado com uma milhar e havia pa-

.

-,-------- go apenas '16 mensalidades de C.r$ 20,00. Agora todos poderão
adquirir sua própria casa, com aplicação apenas, de Cr$ 20,'00
ou Cr$ 50,00 mensáis. Procurem conhecer nossos planos eco

nômicos, com nossos agentes, autorizados ou em nosso escri
tónos no endereço acima citado.

, ESCRITóRIO Il\lOBILIARIO A. L.
-ALVES

Encarrega-se, mediante comissão,
compra e venda de imóveis.
Rua Deodoro' 35 .

CASA MISCELANEA
.

di�tri·
buidora dOI ItRád O. R.. C. A,
Victor, Válvula. e Di.coa.
Rua Conselbe.ro . Meira

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



3., ESTAnO- Quinta 'el,. lS ca. Sel�(mbro cte '9.9

CINE-DIARlp Crônica
� Simu ltaueame nte - ,

,

o dVisitas co Legisiativo.-;-O caso dA: balsa «e ltlljal.- . ,eSe'Kõ.1'(f·-- RITZ E ROX;Y -

uu; do pleito em Tangará, nll palflvra dos �rs,. Nunes Va'l'da e
As 5 e 7,30 horas - As 7,45 horas

Orty Nlachad@.-AUDNnãopodeestarstttt.sfez,tacom{)!esul-- ema adorável historia de
luuio do pleito fie dcnningo u tzmo.amôi; vivida em maravilhosos �Im-. Presidiu o sr. Rui Cesar Fuers- afim de que o pleito corresse Ror-

bientes naturais, levados de sol e
I t

-

havendo VI'oIe-nciac

chuctte, l° Vice-Presidente, os tra, ma men e, nao '
. ,

'esplendentes de beleza!
.. balhos de ontem, estando presentes e, si houve, ti.veram-na praticade

- Encantadora historia VIvida' '

.

,30 srs, deputados.' os udenistas I

r' " por, jovens, e com loda a magia Aprovada II ata, foram lidos vá- O resultado do pleito, que deu :i.
Os filhos netos e bisnetos doo casal Rodolfo Manoel \- 11'11 a-Ma-

. primaveril rios amôres de adoles- "1'10'r ia a' U.D.N., prova não ter ha-'
.

. rios oficios e telegramas. ,,""ria Dolores da Costa Vieira têm o prazer de convidar seus parentes c
t

.,
d h s n '1) 1cen es, repaSSaOjlS e son o: 'e I I -

I VrSITAS' virlo a violência com que son rou
pessoas de suas relações para assistir à missa que mandam celebrar, �a sões! '

d t IO sr. Allllir.anlc Antão Alv. es Ba-!él
sr. 'Valdemar R.llPP,' quan o e e-_Catedral Metropolitana; no dia 16 do corrente, ás 7,30 horas, em nção Mas

'

.INVEJA, a MALDADE e ] 1 A. . .. a .

rata esteve, ontem, no Palácio rio grafou ao seu I( er, na ssera
-de graças' pelo 50° aníversàrlo de casamento de seus pais, avós e hi-

o ODIO dos homens, desencandea- ..
-

Legisl ativo; apr-esentando despedi- biela ...

das. Acompanhou-o o sr. Capitão () sr. Fernando Melo, da U.D.N.;
de Mar e Gucjra Bejami n Sodré, co- referiu-se ? Ituporanga e a Taié,

mandante do VO Distrito Naval, que S .. excia, 'achou mal a campanha d.
p.s.n. O sr. Alfredo Campos apar:'apresentou cumprimentos.

O CASO DA BALSA DE LTAJA[ teando o orador, declarou que o
- com -

O sr. Heitor Liberato, do P.S.D" "Prefeito' interino' de Taió não é
Lou }[c-CALLrSTER - June HA- .

d 1 d b n"foi o unico orador inscrito, abor- mentiroso, sen o- remem e ei .

VER Walter BRENNAN Anue dando o caso da balsa sôbre o rio Á essa altura vários oradorês,
HEV�HE - c a garotinha NA -

Itajai, ([UC mereceu um projeto' de I com apar·,tes�, verbcrar-arn os illSU.� ..

TALIE WOO!) lei do sr. Konder Heis, da U.D.N. .tos clq sr. Fernando Melo, que, ft�
I,Ofi'IANTlCO

'

e ELETRIZANTE! I f
.

l.

P�ra êsse projeto apresentou o ora, nalJ1l�ntc, não pode estar .s:tis er-
- SINCERO! - dor um substitutivo, melhorando " to com o resultado das eleições de

_- Uma [oia cinematografica tendo situação daquele serviço e ísentan.
I

domingo- ultimo que, mais uma vez,
por cenário apropria natureza! - do (1e pagarucuto os pedi-estes. Leu deram ao P .S.D. a vitória que é 11.'

- No �rogl'ama :- r

Iainda um abaixo-assinado de moto- i vontade do p�:o".'1) -- A Marcha da VIda ...Nac. [ristas. pi-oprietár-ios de linhas de I O sr. Bulcao VIana, com a pa-
Z) - .Atualidades Warner Pa- iônibus, que atestam ser aquele '5('1'- .Iavra, defendeu o seu col�ga Wal-

thé.. . Jornal,
. I viço satisfatório.

I dentar Rupp, no caso do telegrama
- Preços -

I Prosseguindo, o sr. Heitor LibC'; de Tangará, apr-oveitandoi-se da.

�r$ 5,00" - 3,2? Cr$ 4,20. � 3,'20 [ralo apresentou apelo ao Executi- oca�ião par.a.mais a�gl�n�as conside-

I LIVRE
--:".

c. eanç�� malol(�s de
vo �o senH�o de ser au:nentada, elll I

raçoes . pohtlco-parlidanos ...

5_ ano,s podelao entraI na seSS-30 de 5 ullJ (,.I·llzelfOS, mens.als, a sllbvcn- 'IT AINDA A BALSAn horas, ção, ao Hospital S. Beatriz, rlaqu('.,
la cj.dade, visto ser insuficiente a O sr. Konder Reis, da CD.N., com,
que vem aquele eslabelecinwIl[L) re- a palavra, deféndell o seu projeto
CE'bl'lldo.

,

. I de lei sôbre a concurrencia, publiC'&
-Espetacular programa de paI, COAÇ.:\Qc? . .

'

para a explqração da balsa de na-
co e Tela::"" A segllÍr o sr. �nnl's Varela, li- ;lai.

Frederico Cb,avez -àr ireI!J�� do Ilta('a_üUdlta.in�;IUT:b��:�:;:�V�a,al�.�l:��� �;�'n�Op��i��;��ct�'�oO�',t�:��:o ��� '��;�I Nüo hO�:;�l�té�� :!Zm ol'ado�'
,

., L" ele", que endereçoll' o sr. Deputadot -

erI'ada

g ,�' P I C b B I . '. res sene o a sessao enc .

novo., _. [J,:ernQ' p'8ra6ualO . o�tla� ;LI�\ an;A�o
ra81:

��:,Jd:;1�����:���é:�;�::i:l�V�;1�Ó��_� .�"':f,,'�:'V��/' :;-:;,�,�;_�,,:S:��"
.� Fxt'") ;,Ir-e-s·o,·d""n-i.i» d """

..

,Iof n ..... u-'timos 15 5
I

- As Jlt�HMAS Sc,;;.:radas em UL\1
brc.,?,pleíto de domtn15? tlltiJ�o. em.;:) .. I"tiII" ..,'" I me es

$lILI-IÃO DE CRUZE1_hPS--" 'r
.

IASSUNÇÃO, 13 (V. A.) =- §, défitê. constitucional. Atual- ..

D,a.'
l�!!�al.·a. ,:�m :srtr)� cleclarações, ')

:Congresso nomeou o sr. Fre�·1 hlênte; e ele o sexto 'presiden-
- Urna incontYúl'ilvel de]Iclâ � orador saitcntoll a atuação correta I

• ra OS', O;�lO,S! d t'd I I lderico Chavez pr�sidente pro- 'te do Paraguai nos ultimos 15 . as au OrI a! es ocais, durante a r

'visorio do Paraguai, logo de- meses.
MUSICA'. . . ''''_o,.;.

"

campanha ali efetuaela nos dias que
pois de ter' aceito a renuncia ALEGIUA. . . "' precederam áqpelas eleiçõ,es. De-
do presidente Felipe Molas Lo- O novo gabinete está inte- PLASTICA... 'f,. cJarou, ainda, que é o "próprio sr.

�pez. grado qua-se totalmente de ci- - Na Téla - R\cartes de Freitas, suplente de

Frederico. Chavez, de 70 anos
vis: Ministro do Interior ,- Um espetacular fihne inédito. &�tJutarJo da U. D. N.,' na Assem_

,de idade e leader da chamada Rigoberto �Caballero; ministro Abre o IJrograma: , Atualidades bJéia é quem irá desmentir
, Ala Democratica do Partido da Educação - Victor Boet- em Hevista -- Nac -

o sr: W;:.<1d�fl.lar Hupp", tendo-lhe
'Colorádo, prestou juramento trter; ministro da Fazenda -

- Preços:- impressionad(1 j:;.elo_g seus têrmos
, na manhã de ontem. Ramon Mendez Paiva; minIS- Cr'$ 6,00 - 4,00 -

([Ile não exprimem a veM.ade. Dos
A renuncia de Molas Lo- tro das Relações Exterior€s - "Jn'!p. 14 anos" .-- fafos citados, o orado!' fez referêll-

-

pez apresenta á Assembléia Bernardo Ocampos; ministro. o • o • o o • o o o o o o •••• o • o •• o o o - •• o • o. cias a rIe um candidato udenista qmo
Nacl'onal (CongI'es,c·o) fOI' bre- da Economia - Fabio da Silva; IMPERIAL ll'et] t 1� ) ene eu a acar o seu co ega, sr.ministro das Obras Públiaas' - Ás 7 30 hsve, 'dizendo, apenas: "Tenho a ,. Or,ty Machado. Termi11ando, o sr.
l"'onra de colocar Evaristo Mendez Paiva,' minis- - Ultl'll1a E�X'I'bl'ca-o N \r 1 f'

.

,J em vossas
tro da Defesa _ Zacarias Ar-

. • 1 unes are a rea lrmou que o te-
mãos a minha renuncia como QUASE NO CÉO ,legrama do sr; ViTaldemar RllPP ao

pn:lsidente ria Republica". za; ,mini�t�o da Saude -. Hugo (,Oll!

AG,TTIAR'
sr. J. J. Cahral, nã�' exprime a ver-

Molas Lopez, que subiu ao Per:a; mlslstro. da JustlCa, - PaLllo d(! Alencar' e Lia v dade!
pOder no dia 14 de maio passa- GUllher:n� Enclso V.,elo�o. .

I
•

- JNo programa Em seguida, o sr. Ortv Machado
do foi forcado a renunciar na I Os mmlstros preotarao Jura- O ESPOHTE EM MARCHA .. Nac. �nl vihrante oração, esciareceu ha�noite de sa:-bado, quando o pro� mento hoje.. Preços:. ver sido, naquela região, vitima de
_prl'o .partl·do 'Colorado retl'rou .S.egu�do Se, a.c.redlta,� as. mo- Cr8 5,00 - 3,20 "Imp 14 anos

_ _ agressão 'por elementos ndenistas
sua confiança nele. dlflca�oes PÓll�lcas .�ao mte-

IMPÉRIO, ás 7,3Q boras que, com revólveres em punho, ten-
Presume-se que o novo pre- ��SS;���g�'=:�arao mUl o O' po�

. MULHER D,ESEJADA taranl levar ao representante do 1e-
sidente convocará eleiçõespre-' Gom gislativo, ([11e falava nO'comieio'que

. -sidenciais para breve, candida- Reina calma absoluta em Joan 13el1netl Hohert H.yan se realizava, a el1lar-se. Tal fab,
ta.ndd-I'!e ele mesmo a presi- todo o país NO PALCO LIA RAY porem, niio se verificon, visto o

A'\:IANHA .,L IUTZ' OS FIUfOS orador leí' [ido a calma necessária

'Vida eocial
"BODAS DE OURO

CONVITE

},:\IVRR:4ARTOS:

I
FAZEM ANOS HOJé:

� o jovem estudante Carlos AI
: berto Barbosa Pinto; .Q ;;1'. 'Wilson

Mcrizio.. comcrcsário residente em

Brusque ; o sr. Paulo Schcldruantel,
contador ; o dr. Wilf�o Curlin, ad
vogado em Itajai ; o sr. Joel Cardo

so; as senhor-inhas Nair Manara,
Marlene Vieirae Tercsiuhu, filha do

SRA. EUGENIO BEIRÃO
An iversaria-se hoje a exrna. sr-a,

.Maria E. Lobo Beirão, virtuosa con

, sorte do sr. Eugênio Bei r âo, do co-

1l1l'rcio local.

1IAHfA LIGIA CUNEO
sr. Aurélio Seara, rndiotelegrafista

Ocorre hoje o ani vc rxário na ta- do Exército.
'lírio da gentil senh;rinha Mar in: Li- "'--'-------
,gia Cuneo, dileta filha do sr. Ar

"111an<lo Cuneo, alto funcionário da

Imprensa Oficial do Estado
Assuria nrlo.nos ao jubilo de seus

pais 'i_' ,dt .suus amiguinhas, Iclicitu
; mos a dlstinta natalir-iante.

I
�neJllle hoje ,o aniversário d�i

tii'enda{la lllCnina Al(!a,' querida fi

lha ,</.10 nosso colega de imprensa
,dr. Alfredo Dfll11asceno da Siha,

o('�ns�llor juridico da Secretaria de I\Tlaçao. ,- .

FAZEM ANOS HOJE:

E' 5 P E D I
,

Impossibilitad.o de apresentar pessoalmente_ as minhas despedidas
:a todos que cooperaram comigo, durante o meu Comando no 5° Dig
'trito Naval, o faço, por êsse l1lei()� enviando os meus agradecimentos e

.vferecendb meus prestimos, no Rio de Janeiro.
Antão Alvares :Barata .

,

Pelo preseni'e'\edital fica citado o funcionário NAZARENO MUL·
'LEH BENTO, lotado na Delegacia .H.egional do Instituto de, Aposenb-

'\ �oria e Pensões dos Emprega(Ios em Transportes e Cargas, em Santa
{:a1'arina, para aprescntêlp-se nesta Delegacia, rIO prazo de 10 dias, cor

rendo o prazo da primcira publicação rlo edital, afim-ele ser interro
gado e ofei-ecer defesa prévia no' inql'ierito administrativo, instauraclo
pela Portaria D. 1'3.469, de 12 de março do corrente :1l10, do Sr· Presi
dente (lo Instiluto, tudo na f01'n)a do .p;l.rágrafo 3° do artigo 58 do de-
creto lei, 22.367, ele 27-12-46.

'

P:'lll�nraclor Hegional
#I

Carlos Loureiro da Luz

PresicleJ�te do Inquérito A,dminlstrativo'

(

Assembléiada

ram-se terrivelmente sobre aqueles
jovens hufnildes .para destruirem

seu sonho de Felicidade:
TORMENTAS DE ODIO

(TECNICbLOR)

ODEON

;-- Ás 7,30 hs· ,-

MANDAM

1heiro da ilnlrtraqlloO ...,� oa.
lhe. em MIllÍ.vel geJIttl. IUU c6.lI.cG ,lo
..xaelente "'peM,tivo KNOT, lsmb1."lI
� V. Si.... de o.creooentar. ao, ag�
OI' .. gentil..... :ESTEE rm- �
BF.l'1 (J NEli APEí?ITIVO I'-

,"" 1'1;ElJ/lET(J! .'
i ,�.,� ;;/1MOi)!'TO lUMOrrA.. II'/D. COI'!. F�;'URtJS
I !lTI...&í_,

-----_.�-'---�

D ec

NOCErri

,.."

éI. ç a o
NEl�U GAR.CIA, abaixo assinado, vem tomar publico que, hú muito,

deixou de prof�ssar ideias cómunistas, voltando' à liberal democracia
Floriànópolis, 9 de setembro de 194.9.

NERI GARCIA

Palila O seu Bebê!
;Enxoval' vistoso

e peças avulsas

CONHEÇA O

"8 de fino �ôsto Roupinhas
p/crianças - Tdcô e Bordado,:;
TRABALHe DA C(JSTWREIRA

,

CACILDA
lVIA1:I'A!;G, contem malte, Coqueiros - 2a• casa próxima à t':apela fIe, Baina.

ovos e m,eI -' os ,grandes for
,

necedores de vitaminas. É, CURSO de Contabilidade ou contador com diploITla? Fa�
melhol' complemento alimen(1 ça-o por correspondência no Instituto Rio Branco. Gratis a to
tar para crianças e adultos." do aluno. 1 carteira de identidade, 1 pasta, material de estu-

I venda em todas as farmácias dos etc,. Peça informaeões· quanto antes, sem com.l'u·ol-uisso. -
I armazens. .

. I Cx. Postal, 5215 - São Paulo. .. I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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YENDE�SE por motivo, de mUdantar;.lli;;:;;:i:-l-Grande área de terreno jà cul)tivada i diplomada·(.istante cerca de seis -..uiZemetr;@s fi« c«�tt«l-B«trn-IUtrretr6)s tt
'

A re« fie 142 metros de frente '!J(!)r 1.J5' fie fundes, induinfio : C9ferece seus serviços.
6 cesas fie m«fieir« e um« «e materiel, :

TftATAft: ,:
Fleri«n.,eLis - nesl«-re«açi.e eu Escritério I. ele Â L. Alus :BarreIros - c.. o ,r.prietária },fatlllias .a. •

Blumenau - CG. o sr. Christíaao �n.ll, ao Hotel &.zeir.. :
••••Q•••••$•••••••••G.�

Casü à venda
vcnde-se uma, têala ale tijolos,

med ina•• ,50m cie friÍllte pGr i1,Qi
m cie fundos, cem as seguintes di-

'

visões' 1 área 1 sala de visita, 1

cozinli� e w. C. Construída em íina

d o ano de '1912. Localizada no Es

í.re ilb, à rua Antônio Xlal os Areas

11. 511, bem próximo, portanto, do

punto de ônibus.
Os interessados poderão dirigir

se à residência do sr. Aristides BoI'

ba, em Big uaçú, para melhores in-

1'0 rmações
A venda é motivada pelo fato de

o proprietário .esl.ar há anos resi

díudo em outra cidade do Estado.

.'\. casa em apreço se encontra 'de-

RADIOTERAPIA
RAIOS X

DK ANTôNIO MODESTO
Atende, diàriamenle, no Hospital de Caridade

,

Especialista
Médico - Efetivo do Hospital de

. Caridade
üUVIDOS - NAHIZ e GAR·

. GANTA

ftM�hOD l!im·«lle I Tratamento e 'OperaçõesI!hH II iU Residência: Felipe Schmidt, 99

P r ira Telefone: 1.560
e e a Consultas: Pela manhã no Hosnítai

A tarde: RUfI Visconde de Ouro
Preto n. 2. �

1-1 orário:
-

Das 14 ás 17 horas.

Ca·rr-os·· ··p-ara O
O horário dos carros de que é agente, nesta capital,

firma Fiuza. Lima & Irmãos, é () seguinte:
EXPRESSO BRPSQUENSE Diariamente -;- Brusque

28 _ Telefone 1.307 -et excessão de sábado

Consultas: As 11,30 horas e à tar. EXPRESSO BRUSQUENSE - 28., 48• e 61l• feiras,
Nova-Trentode das 15 horas em diante

Dlretor da Maternidade e médico do
I idê

.

R Vid I Ramos n.
E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - 311• e 68• feiras

H
. .

1 d C íd
. \ {esi encia: ua I a oU

osptta e an ade '.

CLiNICA DE SENHORAS _ C1-
65 - Telefone 1.422.

.

RURGIA PAHTOS

Dr� Alvaro de Carvalho i

Doenças Ile Crianças IConsult.rio: RUa Tenente

IBllvelra, 29
Horário de consultas: 9 ás 11

-, Ci.
Sábados: 14 ás 17 hs.

Dr.

Clínica Ciruraíca
Moles tias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
f 08 Serviços dos Professores Beqe
meto Montenegro e Piragibe No

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

Rua Fernando Machado, 10
---_...._-"' .... _ .. -..-

DR. LINS NEVES

Dr. 6uer·reiro da
Fonseca

Clínica Médiea e Cirúrgica. do
lJi.agnós�ico, cnntrole'. e, t!"atar�ent�

.

/ DR. AUJOR. LUZ .

especializado da gr-avidês.

Dl�tur-I Médico-operad.or-parteiro!tio! da adolescência e da menupau- Doenças internas de' Adultoa e

N. Pertubações menstruais, j 1(1'l.' (. Crianças
mações e tumores do aparelho geuí- Alta Cirurgia _ Cirurgia Geral _
W femininô.

.

Doenças 'de -Senhoras Partg! �
Operações do utero, ovários, trem- Vias Urinárias _ Rins - Coração
fij)all, apendice, hérnias, varizes, etc.

.

_. Pulmões _ Estomago _ Fígado
Cirurgia plástica do' perineo (ru-

, . Tratamento da" Tuberculose
mraa)

,

Raios X - Eletrocardiografia
�SISTENCIA AO PARTO E Oi"E- Praça Pereira e Oliveira (atráz do

RAÇõES· OBST:eTRICAS 'I'ríbunél) Rua Santos -Dumont, n. 8.
poenças glandulares, tiroide, ová- Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás {;

rios, hipopíse, etc.) __ Fone /841. FLORIANóPOLIS
'

r'l"nturbios nervosos - Esterilidade
- Regimes. '

lConsultório R., João Pinto, 7 - Tel,
='..151
Resíd. R. 7 de Setembro - Edit.

Cml e Souza - Tel. 846.

VR. POLYDORO ERNANI DE S ITHIAGO
.

Médico e parteÍlG '

Do Hospital de Caridade de «,lo

zianópolis. Assistente da

Maternidade.
f)uenças dos órgãos internos, e1! )e.

I

cialmente do coração e vaS09

IDcenças da tiroide e demais g1:m
duIas internas

CUnica e cirurgia de senhora,

-1Partos
'

FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
.

e:ORARIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 às 19 ho-
raso

CONSULTóRIO:

I

Rua Vitor Meireles D. 13
Fone manual 1.702

RESIDENCIA:
Aven-rlg 1'.'ompowskl fl2

Fone manual 763

Dr. Mário Wen.dliaeei1
ICII:riea médica (de adulto. c crl"nçao
Oonsultório - Rua João Pinto, 16

Telef. M. 769
Olnsulta da. 4 à. 6 bora.

lZ..id�ncia: Felipe Scllmidt 11>.. III.
Telef. 11.

I

CIRURGIA GERAL -- ALTA CI·.
RURGA _ MOLltSTIAS DE S�

NRORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de :Medi·

I
ARARANGUA - ÀS 3a - 5a - Sábados,

cina da Universidade de Sio· Paulo. l\IAIS INT.'ORUAÇ
-

E� 'TA
cnue roi assrsterne por vários ano, do

.

1· 1 ...··, iÚ
.

O ';:' ...�.

Serviço C\rím,;co do Prof. Allpio FlLIAL À Praça 15 de Novembro Edificio
Corr�a Neto

Cirurfria do estômago e vi... cire.ul,,!, TELEFONE: 1.325
res, intestinos delgado e grosso, tiroí-

_

de rins próstata, bexiga, útero, ,.

dí G 1 d
.

M" d EM'
.

ovários e' trompas. Varicocele. wc:...,. Ra lOS - e a eIra - aqumas escrever - aqui-,

cele, varizes -e hernas. ,nas de Costura - Lanternas - Toca Discos - MotocicletaConsultas: Das 3 H 5 horas, '" ntlI
,. . . •. •

Felipe Schmidt, 21 (altos da es.. - Maql..unaS IndustrIms - LIXadeIraS - Batenas Suecas panParaiso). Telef. 1.598
A t

.

1 I d t·· A ,t"
.

d tRelidéocia: Rua Esteves Junior, 170; U omove e n us nms - I 19O5 vana os para presen es -

TeleL M. 764 Artigos de Natal - Capas para Autolnóvel de mÇ}terial plás
Dr. findo' F01l\t.. tico, Palha; Lona e Couro Cientifico - Automóveis Europeus

Clínico e operador e
.

Americanos.
c...�.ultório: Rua Vitor Mcire-.le., 16.

Telefone: 1.�OS
Con.ulta. das 10 a. 12 e"". 14 i.
� S hro. Residência: Rua Blumenau,

22. - Telefone: 1.620

DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Senho

ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Hua Vitor Meireles o.

"

..

�
;.
,

�
�
"

,

16 horas
14 horas

16,30 horas

Cartas a Maria Inês

. Dr. Roldio Cons.eI

Dr� M. S. CUlllcaati
C'lin1C':a e,,"clusivamente 'd:! crianças

Rua Saldanha Marinho. �O
Telefone M. 73:1

DO
SEDE SOCIAl..:

pÇi[Ç(rq p�lIEGR�
RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.O 68 . 1.0 ANDAR .

CAIXA POSTAL, 583 - TELEFO��E 6640 - TELEGRAMAS: .PROTECTORA·

Agencia Geral para Sta Valarin8
�ua FeUpe schmuít, 22 - Sob.

Caixa Postal, 69 '_ Tel. "Prnteetera" - FLORIANOPOLIS

interior 00 -Estado'-
a conceituada

12,10 horâs

L? ' 4, .

Z/-e/fO/ÇOd�

VA�IG

HOTEL LA PORTA

Distribuidores para Q E�ado
• M. H .. SIMOry LTDA.

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

Florianópolis - Santa Catarina

---A-�ç-O-b-G-ÚES-DO POVO: POPULAR E MODELO
OS MELHORES F:STABELECIMENTOS ;NO GENERO
- HIGIENE ABSOLUTA - ARTIGOS DE PRIMEIRA

QUALIDADE
'.

---_._--

Ferreira.

Caixa Pestsl. 55.

socupada.

PASTA DENTAL
ROBINSON

6ASAS E TERRENOS
Possue V. E.

vender?

casas ou terrenos para

DR. A. SANTAEJ..A
(Formado pela Faculdade Nado
nal de· Med·l�ln" ela Unlvel"sldade

do Brasll)
Médico paI" concurso da Asslstên·
ela a Psicopatas do Distrito

Federal I

I:X-in.
terno d; ,Hospital

PSlqUHi-,tl'lco p ManIcômio .Judiciário
da Capital Federal

;:x-Interno da Santa Casa de MI- •

serlcórdla do Rio de Janeiro
CLtNICA MÉDICA - DOENÇAS

NERVOSAS IOonsult&lo: Edifício Amélia I"Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alv8ro de Oar· I

'·alho. 70.

IDas 15 às, 18 horas
Telefone:

Oonsnltórfo - 1.208.
Residência - 1.305. .

A visia e· a prazo
Enrolamento de. motores, dioâmos e transformadores.

Instalação de luz e força;
Venda de motores, rãdios e acessarias, outros aporelh,os �lé

tricos, artigos elétricos, etc.

Representações diversas� com exclusividade dos, insuperáveis
receptores "SA�ATOGA", "INDIANA" e "MERCURY".

A ELÉTRO - T:eGNICA
Rua Tte. Silveira. 14 - Ca.4.xa Postal 193. - Fone 79�.

. Não encontra comprador?
Entregue ao Escritório

A. L. Alves.
Rua Deodoro 36.

ImobUiú1a

Avi�o aos
n -uores
PRC-3 - RÁDIO GUANA

BARA, do Rio de Janeiro -

1.360 quilociclos, oferece valio
so prêmio a quem lhe remeter a
tlistól:ia, a notícia ou o fato
naís original e curioso, observa
do nesta região. O programa
"Copacabana Bluce" e "0 Es
tado" darão o resultado dêsse

'<.
concurso n ...ensal
Escrevam para a Rádio Gua

nabara - Avenida Treze de
Maio, n. 23 - 25° andar - Rio
de Janeiro, contando e que sa

bem, de trágico, de engraçado
ou .Iora do comum, e candida
tem-se a um valioso prêmio que
aquela emissora remeterá a

quem fQr contemplado.
"Copacabana Clube" de

.

Segupda à sexta-feira, das H,(}I}
às -15,30 horas; e aos sábados,
das 13,30 às 15 horas.

.

Diretor do programa: Carlos
Pallut.
............................ � ...

SENHORITA!
·11 ultima creação em refri

gerante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFttS GR 4NDES

Preierindo-o
acompanhando

está
a moda.

..... wo. • .

DR. FRANCISCO CAMARA
NETO

I Advogado
Escritório: Rua Felipe Schimid.t
21 (sobrado) (Alto da casa "O
Paraíso")

.

Resldencià: Rua Alvaro de Car

valhc, 36
I FlorianópolIS
I,�----
I Casa Recem

cOI}s'ruida
DE S o c U PA DA

RUA FELIPE IVEVRS
- 6xlO metros, toda 'de

material.
TRATAR NESTA REDAÇÃO

,

\ '

Fabrioa:a.t5 (IJ distribuidores dali' afamada. CCOI'!

fecçõ•• -DISTINTA- • RIVET. POCiiUQ um gron.
d Bortimonto d. oasemirole rI8cado.: brfn�
bona .. bOI'd:toftl olgodõfllI. mor·iDIl • c."ion"'entol
para aJfalQt�fjti Que reéeb. dh.tlHTlltnh r!o�

tcrr..l'alaSlt ; de trotado,. Z'lO ,entlco da Jhlii fa:Ill,l'''rr. 'Jm

l" .':,f i:; C 1i�. -- f lIJI P,j S (""y, BhJn"'Uh·H' �, Lei .. ",
I

IC
.. � Cffi,PI""AJ....

$ �f I·�· tI jlt.'l< 't U

�.

.

J
_''C'' r;ac �f••

J!>ÍÍR'f R!7

•
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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���)�����.

, J' T'"
.s:': "'1I Transportes Aéreos Limitada :,

. ;, 2as. 4as. e 6as: Rio - Santos - Pareruuiuá _ 'cuntiba i

�I":. - Joinvile - FlorianópoIts .Lajes e P. Alegre.' ..
�

.Sas . .'Jas. e sábados: P. Alegre -- ;:_J.jes- -- Florianópolis I�.' Jouun:« --.curitiba �- Paranaguá -t r- Santos e RÚJ.

'I�'! Opera com Aviões Douglas DC3 âe 21 lagares.

1�., Agentes: Fiuza Li.a & 'Irmãos 11·
., Rua Conselheiro Mafra, 35 - Telefo11e 1565 , '

i �
.

..-.c:)..mf;!;'()'_'()�()_).-o_)�)_)_)..-.<)'_'()_"

JCirurgia- Clinica·· Obstetrícia
De � AJ!Iltônio Dib Mussj
Médicq efetivo do Hospital de Caridade

Serviço espedeltzedó em Doellças de 5enhoras
Modernos métodos de tratamento

.

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

Cons u l tor io :
.

Residência:
Ru.'l T'ire den tes, 9 Hotel La Porta'

----------------------�------ ,--

s�� I
INSETICIDAS NUM SÓ!

Tronsportes Coletivos
SRS. PASSAGEIROS

PARA
ITAJAí,- JOINVILE e CURITIBA

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

CONFORTO E PONTUALIDADE
..,.carros para, 14 passageiros � Poltronas indiViâ,iiãls' Pulman

li O R A R '1 OS:
'

Carro direto a Curitiba: parto 6 Hs.
Carro de Fpolis. a Joinvile nqp dias úteis: Partida às �3

.horas, podendo prosseguir de Jóinville a Curitiba no dia se

; .gulnte ás 6 horas.

,
Mantemos trafege mutuo a São faulo e Londrina, ven-

'"dendo-se passagens.
'

.

.

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

-Carsu de. Admissão em

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

missão para todos os estabelecimentos de ensinq secundário.
\ _ REVISÃO GERAL da matéria do ano.

ATENÇÃO: Não funcionará o curso,. como era costume

nas férias, em Dezembro e Janeiro. .

Início: Aos, 3 de Outubro próximo.
Horárío, das 2,30 às 4,30 da tarde.
Local: Av. Hercílio Luz n. c20, sobrado (Albergue Noturno).
'Matricula: 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'

<,

UU;t aluno fraco não precisa perder o anô, nem suas íérías.
O nome do Curso é uma garantia.

.

JOSÉ WARKEN, diretor.

frutiteras
Arvores Fruttteras enxertadas e plantas ornamentais nar

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
-< Flori e Pomicultura

s, J. Cipper.
Corupá.
Mun. de Jarazuá -- Estado de Santa Catarina.
Pt>C<iW c"l<uago gratuitamente,

•

ConfeccâoI .

de GRAVATaS,

Aceitam�se encomendas para
qualquer quantidade

Rua An1to G";ib,,ldi, 58
FLORIANÓPOLIS
.:Santa Catarina

E
Automovel Chevrolet, 1948,

importado diretamente dos Es
tados Unidos Fleet-Master de
.Luxs, com apenas 5.000 milhas.
Pintura original preta, qua
tro portas, 'equipado, molejo
de fábrica.
Tratar com PLINIO MOREI

RA no Tribunal Regienal Elei
toral.

COMPRADORES PARA CASAS II

, TERRENOS
o Escritório 4mobillárl0 A. L.' Alvea

sempre tem compradores para casaa �
terrenos.

_

Rua DeoJ.oro S5

Se ricos. quereis ficar
De modo tacil elegal

.

Fazei hoje uma inscrição
o Credito Mutuo Predia

, .. teune som .. , acabamento ••

solidez .•. no piano perfeitol
Além de-vártes mo-íêíes pOtra
pronta entrega .. , êste IYbraVl

lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano de

pagamento a bn�o prazo!

Sdnvartzillftlnn '"

REPRESENTANTE
para Santa Catarina

KNOT S/A
ex. 134 - Tel,: Kr!OT

Florianópo IH;

•

Se te coça, não te coces!. ..
Passa MITIGAL, que isto passa 1..•

se é B.A'lER ti bora
..... !�, (",."" '

MAGROS E FRACOS
VANADIOL

E indicado nos casos de fraque'
za, palidez, magreza e fastio, porque
em sua fórmula entram substancías
tais como Vanadato de sódio, Lici
tina, Gilcerofosíatos, pepsina, noz

. de cola, etc., de ação pronta e eficaz
nos casos de fraqueza e neuraste-

, nias. Vanadíol é indicado para ho,
mens, mulheres, crianças, sendo fór
mula conhecida pelos grandes me;

dicas e está licenciado pela Saude
Publica.

EXPRESSO 'DRUSQUENSE
DE'

,
I

, t

VECCHI & elA, LTA,
Unha Blumenau à Flouanópolts e V ce Vers

;

Via. Bru s que

HORARIQ
PARTIDAS DE BLUMENAU: Segundas aos sábados

7 e ás 14 horas.
?ARTIDAS DE F'LORIANOPOLIS: Segundas às Sextas: às
c ás 17 horas .e aos sabados ás 7 e 16 horas.

lH,ÊNCIA EM FLORIANÓPOLIS·
Rua Ccmselheiro 'Mafra n. 35 -- Fone 1565

A.GÉUCIA EM BLUMEIJAU
Rua 15 de Novembro. -- (Hotel. São José) -- Fone 1283

Acenam-se encomendas

Comer com prCld�er •

sem sofrer
. ,genr .

,
"

. do ajudo a quem
do Magnésia Blsura

-o quer rorrer o
O uso . to ão fada e '10
aprecia ah.a�lme�deÇz e distúrbios

, d !peracl . dnsco a. Ma nésio Blsura a -

estomacaiS. g, 'dos
"em pó e em comprHT�'

.

W//////////f////////IJ7///$�7/$//IfW//#�

Mag�ésla ,Bisurad��

Guía do",__.;? \'

Publica relaeâo das comerciantes e Industriais com seus em

-eços.
,Cada guia é. vendido aeomoanhadc de um mapa r(lIioviário

"·1'\r�n!Í. q Ranta Catarina..

Redação: Rua Prudente de Moraell, n. 626. - Curitiba.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



os

6 o (4:�T.A Df) Qulnta-felr. 15 ele Setembro eI. n�49

() mundo futeb·olistic,p local a grande - pugna" de domingo entre
rivais Avaí e' Fíguétrense, O éJ lvi-negro realizará ho]e o seu

"apronto" para o sensacional choque .

VA'
.

'r
•

Sensaclenalíza
velhos

•

A nova diretoria do valoroso I tamcnto de Patrimônio, Elói Stru
Avai F.C. ficou assim constituída: bel' diretor do Departamento So
Presidente de Honra, Celso Ha - cial, Arnaldo Dutra e Departarnea-
11I0�; Presidente, Arolde Pessi ; to Médico, drs. Mar io Wl'u,tlhausea,
1° vice-presidente, Julro Cesariao Lauro Daura, Artur Pereira e Oli
da Rosa; 2° vice' presidente, Frcde- : veira e Armando Vale rio de Assis,
rico Veras; 10 Secretário, Nelson

:VIaia Machado; 2° secretário, Ha- DIA DO ATLETA

roido Miers ; 10 Tesoureiro, Mário lHO, 13 (V. A.) - O dia 20 de

de Abreu; 2° Tesoureiro, Pas- setembro será comemorado no ter

choa 1 Simone Neto; Orador, dr. ritório nad!5nal como o "Dia d.

Hélio Hosa ; diretor do Deporta- Atleta", ocasião em que os atletas,

menta de Futebol, Osvaldo Meira; doarão lima gota de sangue ás. crían
Departamento de Propaganda, Jai- 'ças pobres. Aqui será Iestivameu
ro CalJado. Jorge Cherern e Pedro te comemorado, esperando-se que.
Paulo Machado; diretor do Depar- o mesmo ocorra lWS Estados.

péde

A", 'palavra do" excelente meia-direita Nizeta sobre
o sensacional- embate do, prõxilnô domingo

Nizeta! Nizeta! Eis os grí- zão do silencio que tenho

ado-l pról de
uma grande e expressiva

tos, caratertstícos da numerosa ,tado. Sobre a grandiosa peleja vitoria. Lutaremos todos Os no

"'tor{!ida" avaíana . .t<.ealmente, 'contra o nosso tradicional ,ad-, venta minutos com a mesma

"Ú excelente veterano dianu,e'i- varsárío - o valoroso Figuei- vontade de vencer".
1'0 merece

-

o incentivo expon- rense posso
-

afiançar que

I
E acha que o A.vai

taneo dos simpatisantes das iremos
_

a campo com muito en- vencer o Figueirense?
cores ,alvi-celeste, pelas mas tusiasmo, dispostos mesmo a "Como não! vontade e

Ivirtudes de jogador. Dentro do praticar coisas impossiveis em fibra não nos faltam! "

!����:� ��'�!�uen�Oad����:-I' DO MEU ARQUIVO-----rio, excorta seus companheiros
"

.

.

.

- -

.

..,

nos momentos mais dificeis e XXXVII
compreende mais que ninguern Paulistas e cariocas defron- venceu o Sampaio COrTêa por
as responsabilidades de, um ali- taram-se 6 vezes em 19'08. No 5 a I" JJ Maranhão,por 4 a O e

tentico jogador de futebot Du- primeiro prélío em S. Paulo, o Moto Clube por 3 a O, e em

.rante sua longa e brilhante Paulistano e Botafogo empa- paton com êste clube por O a

carreira, toda pontilhada de taram pela contagem de· 2 a 2. O.
feitos nobres e de trhmtos re- A seguir, o Palmeiras derro-; EM NOVEMBRO de 1945 o

tumbantes, nunca soube 0- que tou o Botatogo por 1 a o. To'- Corintians, de S, Paulo, dispu
é indisciplina. Não. se insurge dos os demais jogos se realí- tou 4 partidas sa Bahia. Ven

contra aS decisões do árbitro zararn no Rio e foram êstes: venísncía da emp-en-a, não te

nem aplica a víolerrcía quando o Botafogo derrotou o Ger- ria por 4 a.I e o Bahia por 1 a

ti adversário atua melhor. Jus- mãnía por 4 a O; depois o Flu- O, e perdeu para o Ipíranga por
tamente, p�r essas virtudes é mínense abateu o clube teuto 3 a, L
«ue se tornou um elemento por por 2 a 1, e mais tarde o O PRIMEIRO clube fundado

querido dsntrô do Avaí. Palmeiras por 3 a O. Por fim, em Santos foi o Esporte Clube
,

Ontem, 'pela ,manhã tivemos um combinado Americano - Americano, a 21 de maio de'
a oportunidade de palestrar al- Palmeiras V'€nceu um seiliecio- 1903.

guns minutos com o .popular jo- nado Botafogo-Paisandú por NO DIA 13 de junho de 1933,
gador, sobre o encontro que se 5 a O, o Figueirense venceu, na cida-

, ferirá domingo entre a Av-ai e EM JANEillO de 1j46, a Por- de de Laguna, o Harcífío Luz,
o Figueirense. tugussa, de" S_ Paulo, realizou de Tubarão. por 2 a 1.,
Depois de esboçar um sorriso, ! uma temporada no. Nortevdo A MAJESTOS& sede Oarlos

Nizeta respondeu: país. Em Pernambuco venceu Renaux, de Brusque, Ioi inaugura-
_ "O futebol tem as suas o Esporte Clube Recife por 4' a 2 da a.12_de maio or 1949:'-':< f

grande surpresa. Dizer portan- e o Santa Cru): por 2 a 1; empa- NiQ<�;DIA 23 de maiu';'_�ª�"q940,
to, que a vitoria é-certa: ou. que a tou com o América por 2 oU o i11.�{d�oso lris venceu (t-X�a,í por

contagem s�rá alarma�te, é um

! 2,
e perdeu pa!a o Náutico por 3 a 3._._

erro que so um neoflto sobre 4 a 2. No Para venceu o Tuna O 'PRIMEIRO clube brasíleí
esporte póde cometer. Conheço por 3 a 1 o Rem@ por 3 a 0, 1'0 e para brasileiros fundado
perfeitamente todas às tra- empatou com uma sel�ção por afim de se dedicar ao futebol,
mas, todas as injustiças que o 1 a 1 e perdeu para o Paisan- foi a Associação Atlética Ma- QUEM vER1_- EU? I

Camll ... ,
.,
(ira"lIulfI, Pijatne;

,. soccer" apresenta, dai a ra- dú por 2 a 1. No ;Maranhão ckenzie 'College, de S. Paulo. Melai da, melhore., pelol me-

Foi fundado a 18 de agôsto de �a_ra s�r Entr?gue a seu_ dono oore. preço. 16 n. CASAdMIS
1893. jm depos2tado nesta redaçao um CEbANEA _ RuaO Marra,
RA NA Africa do Sul uma isqueiro e uma mascote paTa,la- ----�-"--' -

>

família _

a família Towell _' pela de casaco, encontrados Flor' PASTA DENTAL
e5f.oteiros do Padre ItamaT. ROBINSON

cUjos seis irmãos são boxe\1rs -------- ---

Todos êles j á conquistaram ti
tulos de campeões em torneios
de amadores de várias catego
rias.
FOI º 'leguinte o quadro do

Fluminense que conquistou o

titulo de campeão carioca in
victo, de 19i 1 ; Barna, PÍll'daro I
e Neri, Lawresce, Amar.ante e

I

Galo, Bahiano, O;;valdo Go-

�mes, James Calvert, Alberto
BÕrgpt.h p Gustavo.
ANTôNIO Albertondo, nada

dor argentinó, fez em 1946 a

travessia do Rio da Prata, em
29 horas e 30 minutos;
EM 1906 os inglese�' vence

ram os franceses por 15 a O e

12 a O.�aUijJeõ�� Univ�r�itários OS 'paulistas
EIÚ São Salvador terminaram, ('111 8° lugar, ou seja, o penllltimo

,dulllingo passatlo, os JogOS l'ni- 'Detalhes sôJH�e o gtandioso certa-
I "

versitaJÍos BrasileiDos. ,Os pauJis- me nos serão fornecidos por estes ASCARI VENCEU
ta� sagr:J1'3m-Se campeües, segui - ; dias pelo C'olega jOl'l1al.ista Hélio :.\lilão, (Itália), 14 (e. P.) - °
dos pelos mineiros c carioras. A: :\Jilton Pereira, que acompanhou a Grande Premio Automobilistico Ci- Se ricos qnereis ficar
Federarão Atlética CatarinensC' de, delegação catarincnse como ren]'C'- dade de Milão, realizado ante-on- De modo' tacil eiegal
Estlldantes fez-se representar no sentante da Associação dos Cj:-onis- telll, à tarde, foi venCÍ>do pelo vo- Feui hoje uma inscrição
grandioso certame, classi'ficandn-�" t<lS Esporti\'os de Santa Catarim'. lante italiano Alberto Ascari. " ("rp(l t,... Ml1tllO Predil'l

,"

Reforço\poJ:o O 'Bocaiuva
l� intensa a atividade do pre- um conjunto potenti5simo, cap�iZ de

sk,'ente Jorge Daux e de seus deno-Ipercorrer o rt'sto da te�lporada
,dados auxiliares no interêsse dO, sem passar pelo dissabor de uma

fortalecer as fileiras do Bocaiu va ,derrota. I

com elementos à altura ,de rival!zar j Ag�ra, 'ao que sabemos, e:J:'t_o
com os melhores da CIdade. t.;on - 'Socam va empenhado na aqUlslç30
seguindo o concurso de dois ótimos do ácelenté centro médio Aro1do,
player.s: Waldir ,e Américo, rehahi- que já integrou hft anos o seu, <[lla
Jitou-se o quadro da faixa amarela dro e que vinh,:a defendendo com

,�Ie mllitos insucessos, batendo de destaque as cores rio llrussanga F.
10rma espetacular o' onze invicto C., da cidad; que lI;e empresta 'o
do Figuei1:ensc, Está o Bocaiuva nome,

]Jem armado para o (lP<' der e Segllndo souhemos, Ar�ld() será
"ier, lHas nem poÍ' isso estão satis- submetido a Ul1l teste no tl'einu c1ê
feitos os seus esfor'çadDs dirigente�, amanhã c, se agradaI', será contrata
Sabem eles qí.le é preciso organjza� do.

,

JYelson JJaio Machado

A nOV8- diretoria do Avai

,
I Esperança de cura

I par� milhões

I
A aureomícína, O antibiótico de mais va

riada aplicação e de uso mais facll que
existe, Leia sôbre ela em

1 ,

) : Selecões
b� ifJ 1 lo �ea.der's I)fJ{�$t
..� I 11 sovietizacãil do inteiec'to rüssD

I COl'\d(,1ll1�ção do livro "Terra de leite

SETEMBRO" I
e mel", uma h;egica autobiografia.

_

' aumenta o prestIgio da Sra. Roosevelt
Um nÚI1'Gro de SELEçõeS I Porque aumenta sua populatidade, tanto

q�e apresenta ortigos I
nos 11:F.. UU. como no resto do mundo',

omenos,' relatos 'IInsa- I
Um mundo de pesadelos 1

donois'rnformes -cien- 'Se pesqUlS"yrnQs o futuro através do cct�
tificos � a condensaçélo I ��m�:�melno, ,Ile panoramas desc�t·tl-
do livro, "Terra d.' leite _

e m.I". I SELEÇOES se ento"'to em todo o país

:1 PECA H'D-JE- SEU. EXEMPLIIR

Dorival Linoda Silva
, AgênCias

Edifício do IPASE,
2.° aridar

Florumopoli»

e Representações
Caixa Postal,'

26 O
, Santa Catarina

Comunica aos' seus amigos e [aixweceâores oue acaba de
se?' nomeado Agente da Companhia de Seguros «Minas

Brasil», paro. Florianópolis e vizinhanças
,

'

DURANTE TODO DIA.

nos VAf)�JOS

A T E N ç Ã 0, G A R ° T A D A!
Acaba de ehegar o 2° numero da
GAZETA JUVENlL

Posto de Venda' Café Hio Branco

ESCRITóRIO IMOBILIÁRIO A. L.
'ALVES

'

Encarrega-se, 'mediante comissão,
'�ompra e venda de imóveis,
Rua Deodoro 35.

SEJA SOCIO DO A V A'I, O GREMIO ,MAIS·POP,ULAR DE SANTA CATARINA
!

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Da in�::�SO�:� ao atoane« V S vl"a'J·a? R'esl' rie
.

no Interl·or
de todos. Dá esse tesoure ao teu I • • .,. li
emigo analfabeto, levando-o .. um I v. S. viaja'? Reside !lO Interior? Adauira u111 Cataloga de Moedas
curso de altabettzação no üruj,.(, i Antigas do Brasil ,e enriqueça depressa.

-

Especí�1;z.:1\.!r1 .� em � """'''';005 par�Escolar São José, naEscota Indus. 'I Peça em qualquer- livraria de Florianópolis. Custo Cr$ 20,aO. Pela >::J IIU II U'lUW ui! mil� .' " U,
trial de Floríanôpolís ou na (j!l,tt\. Correio Cr$ 25,00; pedidas a José Claudino da Nébrega. Hua General ftq. ',n,,·.m .Qn.�."

dral Metro1)olitana. 't Bittenc:ourt, 91, sob - Flerianópolis. mElu 'C Id.1!�
--;------,-----.----------...,....---------- REÇI;;EJ!;U._ _l[ARIADQ __SQR!lMJ3,NTO DE CASEMLRAS,_ N.A-�

CIONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.

MilNTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FE1'I'AS
PARA, HOMENS

ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA

TAS, PIJAMAS, CfiAPEUS, ETC,

ludo, p��o mInor pr�ç �'õa
�

� 3 �a
Faç1ij orna vi�Ua ii nassa UªS;j e V3 ;fiq

nossos' pre�os e ar-Aipos'

Industrüa de Ma,quinas
ardini Ltd�.

gricolas

A maior li! mais aperfei coada Fabroca' de /

, MiHtuinas ftgricolas, lornos,' Ieares e

Artigos de C:utelarias
,

F0:Brica em Americana - Estaào de São Paulo
�

l�QPPQsgllta n tQS Q"X<slusj-Vos PÔ Pé:i O 6sta d O

(l� banta (gatapinéi

Industria Comercio, e Seguros 1001 S. D.
"-

Praça 15 de Novembr., 2fl - 2,.- anelar

Cí!.ixa P"stal 13� - ,Telefone - 1324 \

End. Tel. KNOT
,

,t=:lopi,ôlt6pntis - Santa �atapina

Aceit�-se r .. preaentont e no in te rio r do Estudo. Cartas para
Coixn Postal 139, - Flcri'lnópoli"

7
,

r

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

Dr. Lildolfo 4.0.
Pereira

AdVilU'Bdo-Contabilista
Civel -- Cosaerciel

Conatituiçõel «li IOcilldo.del
e '16rviçoa cor91atGlI, em geral

� Orgonizoçou con tabeiQ,
"Registrol e marca., di�pond(),
no Rio, de corr.llpondente.
Eacritório: Rua AlvarG d.

Carvalho n, 43,
Da. 8 Cli 12 hora. I

TelefoaG 14M

FERIDAS. REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS "

Elixir �e Nogueira
II M.d.icaçQo auxiliar no tratamentc

da .mJill
'

, ,

o

NAVtO-MOTOR "ESTELA"

'l'l�xima rapidez e 'garantia para transporte de suas mercadoria II

Agenl es em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A

ftSEMIRftS,tOl OIS

INDICADOR AZUL DO RIO 6R'i�NDE DO SUL
Um nome que se impõe pelos inestimáveis serviços que vem

prestando durante seus 15 anos de existência ao comércio e

índustría
,

Agora tambem anexará informações dos Estados de Santa
Catarina e Paraná

Já estamos. angariando publicidade para ,15a Edição
Informações com o sr, João Pires Machado á rua Conselheiro'

,

Mafra, 156
Santa CatarinaFlorianópolis

úU�R Vf.SnR·S� (OM CONFORTO E ELECiAHCIA?
PROCURE A

·lIaiataria
·

eUoI

J .Rúü! Fdippe Schrniut 48 '

__________����'����<������-��w
MóVEIS. LOU_ÇAS E MOEDAS' ANrIGAS •

Deseja comprar ou vender?

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

, ,

Católogo de Moedas Antigas do Brasil

Pelo correia Cr$ 25,00 �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



';
Referencias elogio" ,1Vinte dias uteis de ferias� anuars�
sas ao Brasil Sesiciotuui« peL8 presidente da Republi;« a r'esolução legislatíva
Cidade do Vaticano, 14 (V. A,) -- O, presidente da

_

- .t(.ep�lblic�

I empr?g�dOT pdI' 'rííàis de duz,en�
O Comité Central do A,no Santo sancionou a resoluçao legtslatí- tos dias, \

anunciou que o govêrno brasileiro va que dá nova redação aos "d ) - sete dfà1;'�ú'teb, aos que

está considerando a promulgação de artigos 132 e 134 do decreto-lei tiverem ficado ài1 disposição do

um decreto de anistia para o Ano numero 5452, de, 1-5-943 (Con- empregador menos' de duzentos
-

Santo, O "Osser vatore Ro,mano" o, solidação das Leis do Traba- e mais d'e cento e cíquenta
---------------------------------

órgão do Vaticano, publicou, irne- lho). dias.

diatamente, um comentário a res- O tí 132 t I Paragrafo único - É vedad�
ar 19O passou a er eg- " .

ocito, dizendo que o exemplo hrasi- t d
-

"A t· 132 I
descontar, no penado de fena�,..,

a re açao: --'- r 19O -

t
'

.
.

leiro é UllI eloquente ponto de refe- O d t
-

dírait
as fal as ao SerVlCO do empre-

� emprega os erao ireI o a d"
.

rcncia a esse pais. Acrescentou: ferias, eJ.epois d�, cada período I gaA� modtrícacões 'no artigo''''i\:Iais do que o numero dos que se- d d 1 de. oza , meses, a �ue a u e o
134, são, apenas, nos itens "d ",

rão henefiados por esta clemência t 130 tar 19O ,na segum e propor- "" "f" f'
.

excepcional.: o ato é luminoso em -
.

'

e e ,que lCaranl aSSIM-
ç,ao. redigidos:si próprio c demonstra, a despeito

dos clamores dos novos tiranos do a)......,.. vinte dias úteis, aos d) - o tempo de suspensãoe
q'ue tiver�m ficado à disposíção-; por motivo de .ínquer'Ito admi ...

mundo, o retorno da vida social ás -
r-

leis da salvação e da redenção". do empregador durante Os doze i nístratívo, quando o mssmo-

na' sua orelha' meses e não tenham dado mais' for julgado' improcedente;
de seL� ratas ao serviço, justi-I e) - aussncía na !lipote�e'

SERVIÇO DE :METE0- ficadas ou não, nesse paríodo ; do artigo 473. e seus paragra-:
b) - quínzo dias uteis, aos tos: ,

'

'

ROLOGlA que tiverem ficado à disposição f) - os dias em que, por CO!\·

Previsão do tempo, até 14JlOras do
do empregador durante os do- veniencia da empresa, não te-

dia 15:
ze meses; nha havido trabalho, excetua-

c) - ônze dias úteis, aos que da a hípotese da alínea "e"",
Tempo:' Ameaçador, com chuvas;

D d t L',
tiverem ficado à dísposíção do do artigo 133".

Ventos: o qua rau c' eSte, mo- ' -

...- _

t
XIV

,Sení c.nstituii« um« c.missã. especi,al 'ftar .. estudar a m..uri..
,

• 'fIl'OPwr as medidas cabiveis
lU!), U (V,A.) - A conduta do ciar a Ordem do Dia, fez a seguin
comunis'ta ;Ped!ro PO'I:nar ,no ciá- te oomunicação:
Hlddo Congresso' lnternacíonal de "A Mesa da Camara dos J)cputa
Pn,z, reunido DO :\lexico, vai ser dos, na sua reunião 'de hoje, jul
�xlillilnaJa peja Camara dos Depu- gou não ser regimental a soHeita�
b;j(,s. ";CIlr!O considertada i nevita- çio feita pelo deputado .Nobre Fi

vd a cassação do mandato desse lho, em seu discurso de 8 de setem-
res si:io acompanhados de roncos

Tt'prcsentante que ofendeu ,os brios bro·. corrente, no tocante á atitlld�:
sub.terraneos, na cadeia de mont;.l

.ilciouais com a declaração de qu,:, ,que teria assumido o deputado Pe-
nhas de Três Picos. Geólogos do

;.IS !lossas forças armadas estavam dro Pomar. ha rlias, num Congres-
, Ipstihrto Sismológico partiram dt!

sf>b () dominio de g_enerais allleri-_ 56 realizado no México. A }{esa._
1 I D'

_
. _ .

avIa0 para o oca. lsseram ele�
,'anos. Na sessao de ontem daquele procede avengLlaçoes para ultcrIo-

f'
_ , . I

'

)CasO do çongresso, u trabalhista. res deliberações, enquanto dó flW q��e a, �}'maç�� "geologlCa da 1'e'

. ", ",' -' , }Sl3'Q e pr.oplcla par� ativida,des
�.anrleu'anle Nobre Ftlho, suplente damento regimental ao Projeto de 1 Á , -á', . {

,
. .

'\Tu camc' s, Illa!) sé aCl'edHa (111€ se
1110 sr. Hugo Borglll, del formas re- Reso]uç,ões daquele deputado, hOJe é verdade que está surgindo nov')
,imeutais à interprelação que diri- apresentado ,pedindo n'Omeação de

vulcão-, pl'ova:velmeIlte será peque.
gira à :Vlesa ]]0 dia 8, quando inda- uma Comissão de Inquerito." 'no não das dimensões do ParacL1-
gou das 'proyidencias que haviam Na forma do Regimentn, o p,l'0-

' ,

- tino Paracutin, é o famoso vulcão

��l.jIQ 'to,111àdaiol pàfâ �PU:àl' .

o cas.o Ijê�O eI_ll apreço foi mandado á �u- do Estado de .- MocllOocan, que
df'nul\Clado pelo "Dwrlo da NOl� blIcaça'O, devendo ser submetrdo "brotou". �de uma plantação de mi,
te". ,..â consldÍ'Nt\;�O do plenario depois 'uio,; em 1944. o novo vlllcã>o, é o IAssim, ségüinJo as tiorina:; n,� de ouvidas a� comis5ões técnicas d.'segun o que" ,segUll?o..._ se informa,
gimenlais indicadas pat'â t) caso, o competentes, a de Diploma_cia e a

surgiu ,nó Me::dco., 110 eursà das
Iw, Nobre Filhei encaminhou á 'Me- de Justiça.. duas ult:t.tiHis semanas. O prímeiro
�a () lJt'oleto ,de �H,esolução seguin-' -- deles'j aHa�" não era nenhum vuI-
té: egião da Decencia cão, hlas uma camada .de terreno

"A Camara dos Deputados re- RIO, 13 (V. A.) - A idéia da betuminoso que se incendiara no

solve:- "Legião da Decência'; destinada a sub-solo.

Art. 10 - Fica constituida Co- combatei:' os itiâus costumes e baí.a- --------�===---;-'-

missão de Inquérito para apurar lhat pela rêcüperação- moral de to- Pérdeu -se
a autenticidade da noticia 1mblica- das as éàinadas sociais, exposta por

da pelo "Diarlo da N.oite" e.m 8 do sha eminência o cardeal Arcebispo
correute, sobre a ,atitude e as de-: do Rio >-Cde ,Janeiro, está ,em mar�hl!.
c1araç'ões do senhor deputado Pe- � Segundo se noticia, sua emi:Rêil�ià
<Iro Pómar 110 Congresso realizado � neste momento 'está uHil11aJnrlo as

na Capital da Hepublica do Mexi-: providências no sentido de COllcre

co, Comissão, essa que opinam so-: tizar o elevado projeto, já havendo Nã8 espere que a dfJença vi
bre as medidas que devem ser to- consultado à inúmel'os bispos, -a fim. site a sua caSa. Defenda a su
madas relativamente ao assunto, de emprestar ao movimento um saude e a 'tlfJ� seus fíÍhés, 't.,
tudo' e111 conformíclade com o Re'-, carater nacianal. Adianta-se {fue :1 mande MAL'l'E<l F'ti8 eu gela
gimento Interno. organização sel'á moldada pelo de, é uma delícia. Ê 8 I'fuiia
A r,L 2° - RevogaJll-se as dispo- exemplo no'i:.'te-amerieano, devendo !9rnec�ll4Jrde vitaminas, e, p�

sições em contrario.

f
sei' lançada até o fim do corrente· ISSO; 9 melhfn' fortificantit.. A

Por sua vez, o presidente da ano através cIuma importante paslo- venda 'êm 'todas as fal.mácias
Mesa, ,sr. Cirilo .Junior, ao se ini- raI.

. annazens'.

"lOrlêln6polb, is c:te setembro de '949

Eleito o proi, Heuse presidente da
Alemanha Ocidental

N. tempo de Hitler, teve seus livrus
-

queimados numa f8gueiTa
em praça -pubLic4.-Ai:enauer s�rá' CI «premie?'».'

BONN, (Alemanha), 12 (V. A.) -

� professor Theodor Heuse, cujos
'livros Hitler mandou queimar numa
Íogueira em praça' publica, foi elei
tlt esta noite primeiro presidente da

\..ova Republica da Alemârãta Oci

t1ental. Heuse, que é presidente do

'P.;artido Democratico Livre e conta

1i5 anos de idade, recebeu a maioria

• 41(j dentre 800 votos, no segundo
'<escrutinio da Assembléia Eleitoral

!Peiiel'lll, O dr. Kurt Schumacher, Ii

,Jer do Partido Socialista, foi o se-

Ci-istão.Democratíco e organizador
da atual coligação.
Cumprindo o preceito constitu

cional, o dr. Erick Koehler, presi
dente do Bundestag, perguntou �1O

professor Heuse se êle estava �dis
posto a aceitar a sua eleição. Quan
do "êste respondeu afirmativamen

te, Koehler declarou: "Senhor pl'e
sidente; desejo-lhe muitas f'elicída-

des. , .

Com a voz embargada pela erno

ção, o presidente da' Alemanha
Ocidental fez o elogio de seu pai,

i :que lutou pela democracia na Ale-

A eleição de Theodor Heuse para manha, em 1948. Referindo-se à an

,� presídencia, com o sólido apoio de tiga capital do Reich, disse' que

'IIJma coligação direitista de demo- "Berlim está ligada a sorte da Ale

'.·atas-cristãos, democratas livres 'e manha Ocidental, mas a sorte ile

'4kI Partido Alemão assegura a ime- toda a Alemanha está ligada a

,..aiata escolha do' dr. Konrad Aók- Berlim".

.áuer como primeiro chanceler - Afirmou tambem o presidente

.rimeiro ministro - da nova Repú- Heuse que "estamos aqui reunidos

\,:Uica da Alemai1ha Ocidental. Ade- como Estados; e não divididos C().

:r.lttm' � o presidente do Partido mo Estados".

',.(ludo, com 312 votos.

Objeto de' inquérito na Câmara
as declaracões' do sr.. P. Pomar

.
,

\

Recebemos a seguinte cornuuica- do aprêço e distinta considernçâo,«
çâo : Cordiais saudações. (lia) Dr. Jure-

"A Diretoria (la Associação Ru- naI Dias da Costa, 1° Vice-P)'esüte.�·

ral de Julio de Castilhos, tem n. in- te; Novembr ino Loureiro, Secret.u-ie
signe honra 'de comunicar a V..S·, Ger-al".

que inaugurará a suá 14a Exposição
Agro.Pecuária a Prêmio e Feira, no

". ...." "J._ ",
..

AR.MAZEM E SELARIA
dia 13 de Novembro próximo. I' S,�O JOR�
Solicitamos outrossim, que o [or- de João Vieira de SOllS�

na] sob a vossa competente direção ,
.

(I' a
'

I d' I
- des te Generos alimentícios � l\Uud,esas, eltt

e mais amp a IVU gaçao es e

CIDADE DO MEXICO, 12 (U.' certame para

'

. �'eral - CouroS' e al'tefates de C.ltre'
, que o mesmo seja R MAXOEL

.

J
-

3"
P.) - Geólogos do govêl'llo parti- coroado de brilhante· êxito.

. 1 .•
' JOAQl:IM PINTO ::\,

ram a toda press,i para o Estado, ,Coneios de que podeni,os contar I
Sã. Joaquim - Santa Catarina

de Chi.a.pas, para estudar o novo e'()�� () vosso decidido e v::j]íoso PASTA .DJNTAJ�
vulcão, que teria sllrgido 'lá. Fa- :ilpOiO, 110S subscrevemos com eleva- ROBlN§ON
zenrleil'os disseram ,que a terra es�

�:s,v��H;�n�� �:'�:il�1OP:dra��ei�lC�� 'Instituto. de Educacão «Dias Velho>;-'
Amalan, situada a 320 quilômetros '

a sudoeste de�ta capital. Os tremo-
A Secretarj� do In:>tituto de Ed'ucação Dias Velho comL1nic� ,i!tue'

a inscnçao �os exames do Al'It. 91, será de 27 de à 29 do corrente" " '

os exames terão inicio, dia 3 de outubro..

Informações do Instituto, ,das 9 :\s 12 horas e das H �s 16 hor:.ls·

Flol'i::tnópoJis, 14 de setembro ,de 1949.

derados ;

Temperatura: Estável;
Temperaturas extremas de

Máxima 15,8 miníma 13,1.
hoje: .

Exposição
a Prêmis

Novo vulcão
no MéxiC,n

Rog'a-sé li �uel'Í1 achou 11m.

envelépe contendo filá, entf�"

gà.t� à rua Esteve Junior n. 27.
(l"enS!ão

.

dás, Irmãi\; d� Ca:rid!aiile).
(Pensã. das Innãi,O, de r;"-,r!alie),

Agru-Pec'uária
e Feria\

JulioEm

PA R A""J�E R IDA S, ,

E C Z E' MAS,
INF�AMAÇÓES,
C O C E I R A 5,

d�

..

F R E

.Examinando a '��al1da(ie ,fria dos números que no pleilo dr:'
domingo úUÍl�l.';:", 'interpretaram a vontade livre : soberana €i.),
Povo, uma. 'c�rcunstância de imediato exige atenção: a diferen-'
ça e;:;lnagadora que, em Guuramirim e no T\.lrvo, assinalou a'

vitória do P. S. Í),
Lembrados estamos lodos de que, precisamente contra a

cl'iação dessas cf'uas comunas, a n. D. N. mIrou toda sua arti
lharia· Da ,bomba atô1l1.i-ca, Q'l1e seria a anexação do e�lreD1o Sul
ao I'Uo Grande, ao trabuco trovejante, que foram Os discursos'
na Assembléi:á, 'o :arsena!J. udenistà fui gasto para evitar a eman

C'ipaçã:o política e administra,ti va de distritos pertenceÍües �
IilUnicípios (I'e govêr.no udeuis:ta.

AHrrnava-s'e aqui e gritava-Se acolá, nas tribunas, nos jor
lnús e nôs 'radios, que a criação de Guaramirim e oe Turvo
llã0 abl:igava nenhum anseia popular e, apenas, representava
'mesqlJinha 'vingança do 'situacionismo. O repre&entante de Ara
Tanguá - um mineiro que desejava dar aos ganchos pedaços
de terl'a 'catal'inense - 'reclamava plebiscitos, para' fazer crer,
'.ad usum delphini, qüe' o povo mesmo do Turvo d'esaprovaria sua

emancipação . ..Antes de o pleito se ferir, ,todavia, já a U. D. N.
confessava sua derrota, de f.oi'ma solene, ao apresentar candi
datos apenas para os c'argos de vereadores. E pür' sôbre a espe
'taeular ,derrota que o p'artido anexou ao extenso ,eolar das que
vem colhendo, o �putado aral'anguaense ainda passou pelo
'amargor de verifícár <'['ue, nas urnas de Areias e Pedras - justa
mente as ([ue lhe deram a cadeira, em 19-de janeiro de 1947 -'o
seu partIdo foi éSffangalhado por 234 votos, a zero!

E ao jovem deputado Konder Reis, de sua parté" analisande
oi resultados de Guaramirim, restará tão somente meditar na sa

bedoria dp provérbio:
Quem diz 'o qúe �quer, ouve o que não q1l(er!;

,.

,

"

"
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