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D
.

sr. Herêu· Ramos é assim julgado por um articulista dos Diários Associados
.

t

N. entrechoque de boatos, pal- daI,' é frequente uma nota de -ver- is referências feitas, de vez 'em I probos, senão ainda e espee ialmen- Republica.
pites, idéias ou -.s.imp les reportagem dade e de justiça à pessoa de. um quando, à atuação e à personalida, te do meio de seus adversárics pe , Aludindo ao "l'ultQ do sr. Nerê a

.suscitados pela conferência dos três dos participantes daquela comissão; de do sr. Nerêu Ramos, preclaro liticos, o sr, Nerêu Ramos, tem sido Ramos como diri2'entle do (lartiti.
:presidentes de partidos, que buscam prestando-lhe homenagem a qual i- Chefe do P·S,D, nacional. alvo ,die referências honrosrssimas e majoritário, aquele jornalista ass i

a solução pacifica e interpartidária dades de caráter e à Iea ldade aos Com efeito, não sómente da par- tanto mais valiosas quanto msus- na la que "o Vice-Presidente lia

do )roblema da sucessão presiden- (ll'incipios partidál·ios,. Referimo-nos te de cOlTelÍJúonários eminentes e peitas· Republica está cond�zindo a .._a

inda ontem, os Diár-ias Associa- política com iuegâvel habilidade".
dos divulgaram a. costumeira cr ô- E, -depois de outras consrderaçâes
nica de Murilo Marr04lloim, foca- nessa mesma ordem d'e idéias, cou

lizando
. aspectos da situação poli- clue que, "em qualquer hipótese, •

tica no tocante aos, trabalhos dói sr, Nerêu Ramos, demonstra ser _JiIl

comissão dos três e' que, segundo dos mais hábeis chefes de partitl.
está assente, já cogita .da escolha do que o país já possuiu".
candidato u�ieo à presâdência da 'Está certjsaimo ...

o MAIS ANTIGO DlARIO DE SANTA CATARINA

J'roprfetárfo 8 .D. Gerente: SIDNEI NO_CMl _; Diretor Dr. RUBENS DE ARReDA llAMOS
Diretor de Redação Gli'ISTAVO NEVEs

Os proiessures e jornalistas e o

imposte sobre a renda
Mais uma sentença dando a certladeira interpretaçã»

ao art. 203 da Cemstituicão Federai
.
Pôrto Alegre, 15 (V· A.) - .Muito Iessores, .ilÓrnalistas· e autores está

debatido tem. sido ultimamente es- isenta do imposto cedular, nenhuma
Ia interessante questão de direito referência fazendo no tocante :.t.

em que estão em jogo não 1$0 OS -in- impôsto complementar.
teresses da numerosa classe dos

.

Na aplicação da lei, entenderam
professores, jornalistas e autores as repartições competentes de, por'
Icomo lambem a própria seberania exclusão, considerar a remuneração
de nossa Carta Magna, das referidas classes sujeita ao iJll-

'os. nossos constituintes ao elabo- a-pôsto complementar .

rarern nossa Constituição, levando Inconf'oruiados com essa deter
em consideração os Inestimaveis minaçâo os professores da Escola
serviços que essas laboriosas elas- de Cadetes de P. Alegre, por inter
ses prestam à coletividade hem co- médio do advogado ,111'. Nei Bernd,
mo sua. modesta situação íinancei; impetraram um mandato. de St';.411-,
ra, resolveram Isentá-Ia do .irnpos, rança, apoiados 110 art. 141 � 2i d�
to sobre a Renda e com essa finali., Constituição Federal e art. 319 e

dade foi Incluido o dispositivo COIlS- S8. do Código de. Processo Civil, ah'
tante do art. 203 que diz: gundo a inconstitucionalidade d.
"Nenhum impôsto gravará dí re-. rucncíonado dispositivo do regula

tamente os direitos autorais sem a mento do imposto sobre a renda.
r-emuneração de professores e jur- O dr. Baltazar Barbosa, ju iz {Jo:

nalistas". 'Direito da 71< Vara privativo dl&s
O 1}'isco, na regulamentação des- Feitos da Fazenda, em fundamenta,

se' despositivo, deu-lhe interpreta- da sentença, deu ganho de' e':lusa
ção qlle pussibilitou as duvidas que aos impelrantes-, coneerlenrlo-ll1es 0,

.
dai se oxigillarat\j . ..Ç0111 efeitoJ o L)e- mandado de. segurança, isentando··
creto 24.239 de 22-7-1947 que

-

api·o- us do pagamento dg i;Dposto C1wa

'VOII o He,<,(ulamen10 Sic) Imposto so- plelllentar, esclarecendo, tless.e FilO

bre p. Renda em seu art. 2'1l, � 2°, uo, lwrff'i1a.mente, a verdadeira Hl

dispôs que a remuneraçào dos pro- tenção do legislador .

Ano X.XXVI1 FlorianÓlulis S'!xta.feird '6 ie Setembro de t949 q
-"r-

I I'i. 10.516

Im grande atividade
o sr. Nerêü Ramos
mo 15 (V. li') - o sr. Nereu !la

MOS' tem desenvolvido, nestas -ulti
..as horas. grandes ativi-dades. On
tem recebeu () vice-pr-esidente da

,

Republica durante mais de uma ho

ra, o general Goís Monteiro. Logo
após conferenciava ele longamente
'(:0111 () senador Salgado Filho, na sa

la da Comissão de Constituição do

Senado. No rim da tarde o sr. NerCII
Ramos entendeu-se ainda com o SI'.

�galllenoll Magalhães. Todas as

oonfereucias referidas, tiveram por

.bjetú,{) o exame da situaçâo poli-
tica.

Diplomas honorários·
A p<ll'.taria de 23 de f('vereieu de

1�49, tia Secret:óll'ia (la Yiaçãn, 01m.s
Pub'licas e Agricultura institlljr�1 o

)tiplollla de Honra :ii seI' conferido
.aes plarlt:.tdol'es de fumo, que se des

tacassem n:ól obtenção de tipos e

flualidades finas dentro dos portões.
tecnicos e das instruções fornecidas

)leIa Diretoria de Econumi:a e As

sistência ao -Coüperativismo.
Concluida a colheita e o prCjYI-

1'0 da safra 19-18 - 49, as primeirns
Indicações ao recebimento daqlle�:]
homaria foral1l processadas.

•

Em 27 de agosto ultimo foram <11-

�loll1ados Os agricultores cujas in

indicações ha viam sido aprovadas.
l)esles. algllns se dirig.iram ao Se
l'll1or Secretário ,da Agricultura nos

seguinlcs termos: De Hodeio - A.'

gl'adecemos a Vossa Excelencia a

expedição de diplomas de honra de

1wodução de fUllIo . .lulio Cler, Esto
cke Ostl'owski, Eligênio Zevegnani,
Arcasgelo Aclagiustina, EmiJio Da
larosa.

De Timbó outro despacho, em

termos identicos, assinado por Al
fonso Passani, Dorhingos Compes
tini, Augusto SanelJa, Tel'cilio Za
nelIa, Antônio Darni, João Darni,
Bário Chioquet, Felix Chioquet:

,

Compreenclem, assim, os agrieul
tores, o estimulo ·que se lhe pnten
de dar, para que plantam e conlhelll
o lllelhor, o mais perfeito, o mais
sadio.

Aéreo Clube de
Santa 'Catarina

De Ordem dO sr. Presicl.ente,
convóco os srs. sócios do Aero
Clube de Santa Catarina, para
3. Assembléia Geral a se rea

lizar' no dia 20 do corrente ás
19 horas, para eleicão do Con-
selh0 Superior.

>

Pe}.o Secretario,
.

Abelardo 'Arantes1
<.

o MOMENTO

,

VITORIA
Detenhamo-nos' a apreciar, COl1lD o merece, a expressiva

e returnhante vitória. {lo P. S. D, nos pleitos municipais de
rlomi ngo último, Represen tando no cómpuln geral ela massa do
eleitorado Que compareceu às urnas mais do dôhro dos sufrá
gios urlenistas, a votacãn do, P. S. D. põe de manifesto, não
somente a vitalidade e a firmeza da corrente majorltárra no

_I,jstado, senão ainda ,a solidez do situaciunismo poliUco em

Sallta Catarina, Orientado no .seutido elo bem público e da
grandeza catar inense, o P. S. D. colhe, assim, mais um ina-'
po lável e .elcquónte triunfo eleitoral, que há-de repercu tir,
fóra das fronteiras políticas do Estado: como novo Índice de
sua fôrça congregadora de vontades, em lôl'11o de princí
uios que auscultam ,as aspirações do povo.

Diante de uma tão inequívoca
.

prova de sua expansão
na conciêucia ei.eil,pl'ul :d� Santa Catarina, o P. f'. D. lH.íde
bem Q�tenhlJ' (iS ,:;en� lílLl)OS dr lidiri1a J'�pl'e�elJt;H;·ão da von

f �de tll.mlOcrMica dI' nO:5t->a f �lTa, ('le\iã�ct.,1"6e á ,llr4én dl'( 'CrJll
fla,nça de seu !preclaro PreEldente no 3mlJlto f(��h,bl, sr. �e
l'l�U Hamos.

Aliás, (. pl'eciso que se l'cconlleça no l'Jltl1siu�mo do elei
Lora&o pessedista dos muniCípios emque 'as uma::; St' lll'()llllll
ciar,am 'de 'fIlaneira tão consag-radora para o P. S, D., uma

verdacleira ,e oportuna hOllwnagem ao Chefe eminente, que,
!1í)]'a hislórica do país, nobremente e hOnrosamenle fa

la em Iwme do seu l)arLido, 110 cOl1cêrLo' de dois ouLros com

os quai� pl'OmOYe _o esperado acôrdo interpartidário. Ness,a 0-

porLulJidacle dos pleitos municipais, foi, .sem nenhuma dú
vida,· nma Ilelí�;;illla e significativa mensagem 'd,e soliclarie
dade e de esclarecida .fé oCÍ\'ica o que, IJelo valo, os coneligio
Jlários do sr. Xe!'Pll [lamos, elo üora\.'ão de sua te!'!'a, 111(' envia
l'am atruy(\s rle Lall1anho triunfo.

\

Por certo, U J)l'nsamento que prpsidiu áquela brilJHm
Lp a1'i ["mação da pujança do P. S. D. eaLal'inense hU:iüára a

Tlf'&'Ôa do grande gLiia rOlíLico, no instante 'de' sua 'e&plênrU
da atu<l\ião' no ])l'og'l'anm da }Jo',Hica naeioníll, 1Jal'a f'allê-Io,
mais uma ye�, ou \'i I' a \'o� de sna gente, orgulhosa e í',onfian
te.

.,:\crescente-se, tnl1Jbém, (i significação dá viLória do p, S.
D. nas recentés eleições municipais, o que ela tem do apôlí)
geral ,das 'po]Jlllac;ões à polílica seguida ell1 relação ao desdo
'bramcnto cle J1lnllicí!)i os, pela noya divisão adminisLrativa tio
1:stado: Eslá eyideúciado q\le, long'e de conLI'ariar interêsses
e ansei.os locais, a crja�ão cios novos municípios foi uma feli
cissima ,intE'l'lWelaç',ão cios desejos das respedivas popula
ções

::'\50 tinham razão os 'lUf' a impugnavam, como o fez a

lJaJ.)cada udenista na Assembléia Legis1ativa com tamanho
í'rag'ol', lllas sem nenhnma r·epel',cllss50 maior que a provoca
da em Ararangllá p('lo� l)njprios elementos elo uelenismo ;(1a
�I uel e municipio.
município.

Ainda hem, portanlo, que, enquanto' o sr. Adolfo Kón
der, no Rio de Janeiro, faz declal'açõ"s a llIlprensa para que
a1.i se suponJla coisa mu ilo diversa ela realidade política de
SanLa Catarina, o P. S. D. caiarinense, ainda uma vez pelas
nrnas, oferece ao pais nova e indiscutíve1 evJ:.ç!ência de unida
de parti dál'ia e firmeza de con"icçües,

Esclarecimentos
de' imigração

, o Senhur Presidente Pedro Fir-· Paraná até a presente data, .se ele
mau Neto, Secretário da Agricultn� va, na realidade, a 2.206. Dêste h)
ra cio Estado do Paraná, respondea tal somente 150 aguardam ainda C(il

súbado ultimo, em declaraçã� ii. locação definitiva. O l'estante já
imprensa ás recentes acusflções pu-. fOI encaminhado para zonas a1.(ri.
blicadas feitas, no Rio, pelo Depu- colas no interior do pais.

1 tad:J .

Hocha
.

N�to, c,om referência, à O Secretáriõ do Estado descre
. pohlica de lIl11graçao daquele\ Esta- veu na exposição feita, a assisten

I do. cia eficiente prestada aos futuros
Decl<Jrou o See'retário ...do Esta- colonos, refutando asserções se-

do que, evidenleli1e)lte, aquele co'n- gundo as quais o Estado estaria tra

gressista se achava mal informado tando com negligência o problema,
quando afirmou que o Paraná 113- Acentuou ([ue o páraná conta,
via recebido 15.000 pessoas deslo, para o fim em vista, principalmen
cadas, procede'ntes da Europa. te c'om os seus próprios recursos

Segundo ad-Ían,tou, o numero des- financeiros, sendo insignificante a

ses dl.'slocad(\s, que entraram no ajuda do Govêrno Federal.

sôbre a ,política
do Paraná

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

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

comercial'

PARTIDO" SOCIAL DEMOCRÁ1ICO

�

, QUALIFICAÇÃO ELEITORAL
SERI0 ATENDIDOS 'I'ODOS QUANTOS DESE,JARElI
SE QUALIFICAR ELEITOR, NA SEDE DO .PAR'l'IDO A

RUA·FELIPE SÜHMfDT.
HORARIO: DAS J o À8 Ú E E>AS 14 AS 17 HORAS,

BIAltIAMENTE.

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

19 anos de serviço
'\
,

a·ereo
A Panair do BrasiJ completou 011- vida de aeronáutica nâéionaT.

tem 19 anos de existência. Fes,ti \'3 Entrando no 20'° ano de vida,
para a grande emprêsa aeroviária a PANAIH DO BRASIL apresenta
nacional dirigida pelo engenheiro ainda em pleno desenvolvimen
Paulo Sampaio, e para quantos nela lo 'a sua linha interamericana,
trabalham, a data é ,igualmente de pousando os seus aviões em:

jubilo para a aviação comercial bra- lquilos, Assunção, Montevidéu e

síleira, que tem na Panair o mais Bucnos Aires· Internal1l�nte, cabe
poderoso sistema de transportes destacar, nesta opor,tunidade, qüe
aéreos do país. a Panair dó Brasil já serve, hoje,
Há três anos atrás, lançando-;e a 73 cidades brasileiras fOlllenlim-

para o alélll-mar e vencendo o tifo o progresso' de vastas regiões do'
Allantieo Sul, a Panair ligou o Bra-Ipaís. .

sil com as mais importantes oidades Grata é, portaI).to, para o lram

da Europa, do Médio Oriente e da porte aéreo comercia1 nacional �,

Afric-a Frane�sa, levando a ba!ldC'i- pode-se dizer, do continente, a cre
ra .brasileira à Inglaterra, Itália, mériele que assisala o dia da fUJ1-

França, Espanha,. Suiça, Egito, Tur- dáção·. da PANAIR do Brasil, vigc�
quin c Pf)I'tugal, Rum gigantesrf) N- rosa expressão do próprio' progresso
forço de expansão que honra a. ati- da pútria.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SÁBADO '

Auto-VIllçAo Cat&rinen.. - CuJr1tlba
- 5 hora,s.
Rápido Sul-Bras!lelra JolnvUe -

13 horas.
Rápido Sul-Bras!lelra - ·CuritlbG -

6 horas, '

- • horas,

A.uto·VlacAo Catarinense - Jotn't'tle.
- S hora..
A.uto.VlaçAo CatarmeIlM - TubI.rAo

- 6 horas, o

Exor'lSSO 810 aruto....1o - Laa'lina
7 horas.
EXlpreseo Bruaquenft - BrwtQu. -

H horas.
A.utc·ViaçAo naja.( - ItsJa! - IS ho·

raBo

Expre,sl!)() BruSQueJliH - N(w. TrUIto

S t f t
- 9.�0 horu.

•

ex a- e ra Expresso Glória _ Lapna _ • 1/:1
"TAL" - 13,00 - Lajes e Pôrto e 7 112 horu.

DOMINGO ,

Rápido Sul-Bras!lelra, - Curitiba -

6 horas.

i
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ASSINATURÁS
1 • Na Capital
, Ano .......••••.• Cr,

Semestre ...•..•• CrS
Trimestre ......• Cr$

i· Mes •••.•...••••• CrJ
NÍJ.mere avuls•.. ,Cr'

"0,00
45,00
25,00
'.0.
fiio

No Interior
Ano •........... Cr$ 108,00
ifJllleatre .•...... Cr$ 80,00
Ttimesit'e .•...... Cr$ 35,00
NÚDlero 'n1Üs8 .. Cr' O,{)o

,. AD*acioalDediante contrito.

I
' .s .ri , mesm. não

pUblicai.s} ilão serão
....,1",os.

1"
li. 4,iretl", .10 se resjson-

:
,

suiUza pelos conceitos
emitidos nos artillo,

assinados. I
-...I:'IP' - - __.._._ _

I 'Viacão Aérea
'"

Horário
• Segunda-feira

�TAL", """" 13,00 - Lajes e parte
Àlegre
PANAIR - iO,40 - Norte
v � RIO - 10,40 - Norv>

PANAIR - 14,05 - Sul
l;/lUZEIRO DO SUL - 13.55

"artA
Terça-fdN - �....r;

-TAL" - 8,00 - Joinville _

, Cnritiba - Paranagni
- Santos e Rio.

i'\1'll\IR - 10,40 - Noite
'QnUZEIRO DO ,SUL - 11.0tI

aorte
VARIO. -, 12.30 - Sul

PANAIR _;_ 14,05 - Sul
Quarta-feira

"TAL" - 13,00 :- Lajes e

Alegre
pANAIR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - H,OO

Jlforte
VARIG - 11,40 - Norte
PANAIR � 14,05 - Sul

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

Cnrltllta - Par�lDagná
- s..tos e Rio.

PANAIR - 10,40 - Norte

PANAIR - 14,05 _ Sul
VARIG - 12,3B - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13.56

.orte

CRUZEIRO DO SUL - 15,30
eul

Alegre
CRUZEIRO DO SUL - 7,10

JJorte
PANAIR - 10,40 - Norte

IVAR�G - 11.40 -- Norte
PANAIR - 14,05 -_ Sul

Sábado
*TAL" - 800,

..

Joinville

-II
CUrItIba - Paranaguá

Santos e Rio.
VARIG 12,30 Sul
CRUZEIRO DO SUL 13.55

IIDrÜ'
PANAIR - 10,4� - N@rte
PANAIR _ 14,05 _ Sul

Do-rntngo
PANAlR - fO,40 - Nort.e
l1RUZEIRO DO SUL - B.OO
PANAIR - 14,05 - Sul

Instituto Hístéríco e Geográfico
de Santa Catarina

Convoca�ão de Assembléia, "6érill
De conformidade com os ar tiaes 4.9, § 2°, e 25, §§ .1° e 3", do Regi

mento Interno deste Instituto, e Ide ordem do Sr. Presidente, convoco

para o dia 29 do corrente, às 20 horas, na sede social, à rua Tenente

7 ':�� Slo et.t6vlo - L&Clma Silveira, na 69, uma sessão de assembléia geral para eleição da dire

ru�uto-V1açSo IUja! - IQJaJ - 1. Ito-ltOria � das comissões perll1�11.entes que funcionarão no biénio que co-

EXp.....eIlAO �u__ JIIrwiii.� _ meçara a 12 de outubro proxuuo.

14l�":�BO BruoaQ'qetIM _ No.... ';rreJl.to .

Caso a essa reunião não compareça a maioria dos sócios efetivos

_ 16,30 hol'.... 'Ílca, na forma do § 20 do art. 25, marcada nova sessão que se reali-
ÂUto-Viaçl.o Cat&rin_ J01DTll4 -: di 10

.

'

_ • hora.
zara no la de outubro, ne mesmo local ie 11 mesma hora, fazendo-

..&.uto-ViaçAo Cata4'In_. - Cur1Uba se a eleição desde que haja a presença de dez sócios, sendo quatro da
- II horaa.

\diretoI'J'
�

R<>doTlArla ,8ul-BraU - !'erto A.lecr' ' cr ,

- 3 horas. . Plor ianopolls 10 de setembre de 1949.
Rápido Sul-BrasileIra -, Joinv!le -

'

13 horas. Gustavo Neves
Rápido

.

Sul-Brasileira Curitiba-
(; horas.

TERCA-FEIRA.
A.ut.O-V!açlo C8tarlnellH ,- P6rto A.l.

era - 6 hora•.
A.uto-V� Ca�arlnellH - Curitiba

- 5 ooras
.

IA.uto-V� Cata.r1n_ - J91aT1k
- • hor... I

Aufu.Viaçlo Catuln_ - TubU"ao
- 3 horas.

E...."'JM'eseo .

810 b-t.tóTlo - I..q'wIa -

7 horas.
Emprêsa Glória -, Lac'Wl& - 7'4

• 6� hoc... "

Jl:z;preuo BruINlu_ - Brur,jue -

111 horu•

.Á .}to-ViaçAo IUj" - lta3af - 1. Ito-

MS.
.

,

Rápido Sul-BraB!lelra - J.IJly!le-
13 horas.
Rápido Sul-Brasileira -

6 horas.
Q'U.\JRT.A.-JI'aR,A

A.uto-VlaçAo CatBlneJlH
- I) noras.
A.uto-VlaçAo catarln_

- • horas.

A.uto-Viaçlo Catll'lnenH
'.
- 6,30 horas.

'Rápido Sul·:Bras!lelra - C'dtltlita
6 horas.
Râpído 'Sul-BrasileIra ,- J.l.....!le

13 horas.
. •

IExPresso 810 on.te....o - Lqu!la -

7 horas.
ExpresttO Bruaqu_ - Br1HIQu.

ie horas.
A.ut-<).Viaç1o Itajai - IteJaI - 1. ho-

J'u.,.
'

_ ��or�IIQUenH
- Nou TAIlto �éde própria - .Gificio Líder - Rua Wenceslau Brás,

Rod<ryiârla SUl Brull - Nrt.o .A.1qT.' 175.
- • boí'u.

QUINTA-lI'EIRA. I Com Inspetoria Geral d. Estado de S. Catarina, em Jeín-

Ã1:;'��iar�Ol'!:tH'lnellH
-

P&rtoll
vile, á Rua 9 de Março, 397. Sala 3. Caixa Postal, 268.

Aut()-VIBçAO CatarlneMtl - C>lII'1t1ba Em Florianópolis Aeente - sr. Ataide Ramos da Silva -

_ 5 horae.
' Iz>

Auto-Vlaçlo Catar.tnen.. JolnT1le Rua Lages, 86.
- • horas.

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

Áuto-V1al.'lo CatsrinenH - ...........0 l'
..

1 d
-

$
_ 6 horas. va lOSO lmove no valor· e Cr 10.000,00 (dez mil cruzeiros),
_ Â���vi��':t. C.lltar1nena - Lquna o sr· (_)sv;aldo Rósa ,Alves, residente nesta éapital, á rua Felipe
�reBso São CrLsto....lo - Lq'uIIa - Schmldt n. 217.·Ó felizardo era portador do titulo L�der Cru_

7 =�1i8 Glória _ LQ'IUla _ I 1/1 :!:eiro n. 5�.469, que foi premiado com uma milhar-e havia pa
...... �!B�or�ru8QUellM _ BruINluo _

go apena8 16 mefil\)alidades d!e Cr$ 20,00. Agora todos poderão
II horas. adquirir sua própria casa, com aplicação apenas, de Cr$ 20,00
r,::uto-Vlaçt.o ItaJ� - ltaja! - 1. tIO- IOU Cr$ 50,00 mensais. Procur'em conhecer nossos planos eco

Rã,lcio Sul-Brasileira - JGlnvlle - nômicos, com nossos ag'entes, autorizados ou em nosso escrl'-
13 horas.
Rápido Sul-Brasileira ._' Curitiba - ��rios no endereco acima citado.

• horas.

I
�

Empresa Sul Oeste LtC1a - XapecO - ú
- • horo. �------�------�---�-..,---------

SEXTA-FEIRA.
- Rooov1lria Sul BrasU - PMtc> A.lqn 'I- 3 horas. ......_

A.uto-V'laçAo C'.atarinenDII - CUrltiba

I- 5�horas.
A.uto-Viaclo Catarlnen.H ,_ Jotnflh

c
.

,-
• hora. ,
Auto·Viação �tar�en.. Lan.na

P
_

- 6,30 horas,
orto Expreseo SAi> Cr!lItovio - lA&"trIWI -

7 horas.
Auto-V!açAo Itsja1 - ltaja.( - 111 ho

ras.

Expresso Brul!Queniltl
16 horaB..
Rápido Sul.Bras!Je!ra '" Jo!nvUe

13 horas.
Rápido Sul·Bras!lelra

6 horàs.

Horario das empre
sas . 'rodoviarias

•.. I't,une som ... acabamento ••

solidez ... no piano perfeito!'
Além de vários modêlos para,
pronta entrega ... êste maravi

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

pagamento a longo praze l

SubwartzmaUD
REPRESENTANTE
para Santa

KNOT
Catarina'

S/A

20 Secretário

Fundada em 1870 - Séde: BAHIA
INC:tNDIOS E TRANSPORTES
Cifras tio Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS Cr$
Responsabildades ,...... Cr$
Receita Cr$
Ativo Cr$
Sinistros pagos nos últimos 19 anos Cr$
Responsabilidades Cr$

50.900 60fi.:lo

5.978.401.755,97
67.053,245,30
142.176.60�,ilo
!l8.687.816,30

76.736.411.306,20

Cx. 134 _ Tel; KNOT
Florianópolis

EMPRESA SUL BRASILElC:ftAl;.
. DE ELETRICIDADE S. A.

- EMPRESUL-

Serviços de energia elék1c.
em Joinvile, Jaraguá do Sul,
São Bento do Sul, Mafra, Ti
[ucas, Rio' Negro e Lapa.
Material elétrico para insta

lações - Motores - Dínamos
- Bombas - Lustres - Fer
ros de engeraar - Lampadas
- ventüaderes � Serviço 4.
instalações' por pessoal téení
co especialisado.
Loja e cfítórío á rua 15 d.e

Novembro, n. 449 Caixa Postal
n. 62 - End. tlegr. - "EIIlpre-
sul" Joinvile ---=- Sta. Catal'iD&
- Brasil. /

Jo1Dlvil.

Biretoree:
Dr. Pamphile d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá

Anísio Mss80rra, Dr. Joaquim Barr'eto de Áraújo e José AbTt'u:

. . ..
. ..

Mnita. felicidades pelo ..a.chia••
to de !SeU filhinho!

Mas, não esqueça, qne o melll.1I

presente para o sen ''PIMPOLBO''l
é nma caderneta do CHDlTG
MUTUO PREDIAL.

Bom binóculo
Grande' visã&

.._._-.-.......-.-..........--...• ...................-._....w. - ..._-_-..",......._-.....-",-..._...-.-._.- -.r. __ ..,

$'e 10,,000,00
Li,der Construtora
sxo PAULO

Cia.

Visão maior e mais perfeita
que a de um bom binóculo

alcança quem tem sólida
in�tru'ção.

Bons livros, sobre todos O�

assuntos:

LIVRARIA ROSA .

Rua Deodoro, 33 - Florianópolil
() VALE D� ITA..lAI .

Proenrem 1.1& A.g�Ben.
Pl'ogrMsO,

LIVRARIA 41. LIVRAJ1U1
ROSA

p_Emprega-se com vantagem para

i...,>ocomhater as Flores Brancas, Cóli

�;cas Ute.rinas, Menstrllaes e ap o's o

�i parto, e Dores nos ovário�.

rtt'tl É poderoso calmante e Regula-
i';;:;_j dt�f 01' por excelência.

�'IFLUXO SEDATINA, pela sua com

�iProvada eficacia é receitada por
1>0, médiCQS ilustres.
[1ij,"

��FLUXO SEDATINA encontra-se em

� toda parte.

VENDE-SE
.Aut<9mevel Chevrolet, 1948y

importado dir'etamente des Es

tados Unidos Fleet-Master de

Luxe, com apenas 5.G90 milhas.
pintura Griginal preta, qua

tro portas, 'equipado, molejO
de fábrica.
Tratar com PLINIO MORE[..

RA no Triblmal Regional Elei...
toraI.

(O REGULADOR VIEIRA),

i

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/---------------------------------

�.; .

A mulher evitará dores

"'1 ALIVIA AS CóLICAS UTEmt�AS

Curitiba

"

CURITI6A TELEGRAMA: PROSEBRAS

Curso de Admissão eiD

Outubro e Novembro

I . !,repara candidatos de ambos os sexos ao exa�e de ad

I mlSsao para todos _os estabelecimentos de ensino secundário.
,

' REVISAO GERAL da matéria do ano.

� ATENÇÃO: Não funcionará o curso, como era costume

ij nas férias, em Dezembro e Janeiro.

I Início: Aos 3 de Outubro próximo.
Horário: das 2,30 às 4,30 da tarde,
Local: Av. Hercílio Luz n. 20, sobrado (Albergue Noturno).

I Matrícula: Dias 28, 29, 30 de setembro, tias 13,30 às 15 ho-
ras, no local ao curso.- I

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

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

JOSÉ WARKEN, diretor.

Dr. (LAANO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crimo o ci".l

Constituição ti. Soci8dadtn
NATURAL�ACÕES.
Titulo. Deafarat6rio.

E.crit6rio I!II R8lIid,ncia
Rua Th'ad.nt.. 47,

!'ONE •• 1468

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO

1 �'S I L V E I R A "

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ESTADO ·Sexta 'el,a 16 de Setembro �. 1949 3

Presentes 31 srs. deputados I,) sr.

,Hui Cezar Fnerschuette declarou
aberta a sessão de ontem, determi
nando a leitura da ala, ,que, fOl
aprovada e do expediente, que foi
volumoso .

DlHCURSO DO DEPCTADO YAS
CONCELOS 'COS'fA

O sr· Ylrnar Corrêa, da bancada
dó P.S.D., requereu a transcrição,
nos ANArS, do discurso' pronuncia
do pelo sr. depuatdo Vasconcelos
Costa, na Camat-a Federal, sobre o

Vale do Itajai, publicado ás páginas
ns. 7.704, do n. 161' do "Diário do
COl1gresso". As palavras do ilustre
parlamentar filho de Minas Gerais,
registam. as impressões de s. excia.,
.após a visita que, com outros cole
gas; fez à Santa Catarísa.

O sr- Ylrnar Corrêa teve ocasiac
de ler trechos daquela- peça ora

tória, em qlÍe o iluslre parlamentar
mineiro manifesta as suas ímprcs
sôes sobre as cidades de Blurnennu
e Itajaí. Hef'eriu.s», ainda, o ora

dor ao discurso que, em nossa A�
brasileiros;sembléía, sobre o mesmo tema, pro-
_ em 1801, o Forte de Coimbra,feriu o sr. Antônio Carlos Konder

em Mato Grosso, ainda não estava
MINISTÉRIO DA MAIUNHA Reis, tendo este agradecido aquela lerminado e contava com reduzida

honrosa deferência. Em discussãoCAPTTANIA DOS POHTOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA ' guarnição r-ornandada pelo Telle�-
E D I T A L

a _proposição, foi ela aprovada, una-
cor.onel Ricardo Franco de Almei-

I
mmelllente.

'1da Serra, quando foi atacada pe o

De ordem (10 Senhor Capitão de Fragata da Reserva Remunerada, O sr. Saulo Ramos, Iider do P.
CovernadoT do Paraguai, Lázaro do

Plínio da Fonseca Mendonça Cabral, Capitão'dos Portos do Estado de T. B., comenlando as infornwçõcs Ribcra ;Santa Catarina, faço chegar ao conhecimento de quem interessar possa, p�es�adas pelo sr. Secretário da
_ em 1816, o General Anrlrés Ar

flU(' os ciuadão, abaixo relacicnatlos, matriculados na Capitania dos Viação, Obr�s Publicas e Agricul-
ligas, comandando 1.üOn corrienti

Portos do Estado de Santa Catarina, em. Ftortanépolis, devem compare- tura ao Governo do Estado, sobre
nos e guaranis, (lestroçoll no campa

cer à Secretaria da referida Repartição para cumprimento <lo dispôsto () prohlema da energia elétrica da
de São João um contingente de 20&

no artigo '152 do Decreto-lei n. 9.500, ele 25-7-1946 (LEI DO SEHVIÇO �apital, enviot� � Mesa, rec.luerimen_ milicianos comandados pelo Major
MILITAR): w em que solicita urgencia para (1, . . .... .

13',.P' '. d J' " (
.

"

Joaquim r errerra sraga ;
MUNICIPIO DE FLORIANóPOLIS 10J€ot e .ei n. o6/4.J, do sr. hraz. 1&?4 General Fran(.'Ísco

1 '\. A
,.

Ar'Ii'ndo �... Alves. lan.Jbém de sua bancada, l1is- I . -T .

eH)

uS'I'
o

reseIltoll aos �eAlberto Manoel Arcênio, filho de A vim lI'I. rcemo, .'Vl1-
,. • d.e ,una e 1 va: ap , _

.sa, filha do SI'. Vespasiano Sousa; .g11el da Rocha, filho de Miguel M. da.Rocha, Cid Alves, filho de Julio pondo sobre a Co�cUlT<,ncla p�bIJ- íjvolllcionúr,ios de Pernambuco as,
- a senhorita Glüomat Lam:I1'- l'emóteo Alves, Darci Gonçalves Pinheiro, f,ilho de Domiêncio G. Pinhel- ca. para a construçao de uma' Usma-

:nHimas condições de ren�ição;
-o, José Xavier da· Cunha, ftlIlO de José Maria,�da Cunha, .foe Dias, filho Hiciro 'Elétriea, () (ll�e foi aprova- I

,_ em 1831, a freflte de milida-'
de Tnáçi" Dias, .João Jerônimo dos Santos, filho de .lerôni.ino José dos da· I.nos e voluntários, o Coronel Lame-.

J' N P! T
' ORDEM DO DIASantD�, Olávio AsWnio Nunes, filho de Antônio ose unes, au o .ose

nha Lins' venceu em Recife as tro-
1 .

C '1 M J d R 11 E' •

S A matéria foi a seguinte: h
.Machado, fillo ,de .Tose al111 o 1 ac la o, omu.a"( o .I.-ranC:Jsco eve-

pas dessa Guarnição que se . aViam
.

f"ll d"i\,[ I F
.

S
. REDA,ÇÃ:O FINAL: Projeto d'3 '

4Dno,
.

J 10 e l'1anoe l'anCISCo evenno.
,revoltado no_dia 1 ;

MUNICIPIO DE: PALHOÇA {I •

d d 6\ t
.

<

'

-,.- cm 184.2, o Gelleral Caxias. eDIl
José Manoel Francisco, filho de Manoel Francisco Miguel, Nelson i1CCle· ii e �ja arl- Ordem do Dia, agra!;lece os servi.

Manoel da Silva, filho de Manoel .José da Silva e Osvaldo João Rodl'i-

d Jt.. If ços prestados pelo Exército e Guar-
gues, filhq de João Nicolau Rodrigues. 1.u�nNA e fi}VfCU IOra da Nacional na pacificação da Pro-

ilp MUNICIP[0 DE PORTO BELO De ordem do sr· Pre.sidente con- vincia de Minas Gerais;SI' Manoel Joã'o Sagás, filho de Joao Sagás, Miguel Delcides GO'l1zaça, voco aos. s1'o5. sócios desta Socieda-' _ em 1848; no Rio de Janei1'o,
filho de Delei(les Luiz Gonzaga. de para a Assembléia Geral Extra- onde nascera em 18 de Maio de

MUNICIPTO DE BIGUAÇU ordinária qu� se realizará ás 15 ho. 1773, faleceu o" Marques de Maricá .

Arcanjo Dionizio Ah'es, filho de DJonizio José Alves, Aduci Joã· ras do dia 19 próximo vindouro, em Mariano José Pereira da Fonseca;
Monteiro, filho de João Monteiro Junior, Inácio Manoel Pires, filho nossa sede social, sita à Travess!'l _ em 1850, na então Desterro,
de Manoel J .. P.il'e�,

_

Jo�o Baldança So?rinho, filho de Fran�isco :". I
H.atc1iff (Edific�o da Diretoria de ,hOje F]ori�n�poljs� nasceu José Ve�

Saldança .Iumor, Joao N. BllencOllrt, fIlho de Norberto B. Bl,tencoUl t, ,Terras e Colol1lzação).· 10so de OllVe;Jra, vmdo a falecer em

Lauro Alves, filho de Lauro Sel'afim Alves, Osnildo João da Silva, fi- Fpolis., 13 de setembro de 194H.!3 cie Outubro de 1907, eomo Capi-
lho de João Vicente da Silva e vYaldcmiro N. Bitenconrt, filho de Nor- Ivo Maes, Secretário-Geral 'Itão de Corveta da Marinha;
berto D. Bitencollrt.

_ em 1854, no Rio de Janeiro, foi
Capitania dQs Portos do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, inaugurado o Real Instituto dos Me-

5 de Setembro rIe 1949. H EMO R RO I D ES ninas Cegos, criação do Imperador
Arno Luz de Andrade, Escriturário. eis. "E""- Encarregado. Pessoal.

lNTEHNAS OU EXTERNAS D. Pedro TI;
Alivio

- CIll 'J 893, no Pará, falecell o con.
sagrado compositor e musico Antô
nio Carlos Gomes, nasclcio em Cam

a pomada
l:iinas. São Paulo, em i1 de Junhll
de 11)39.

DESEMB.ÀRGADOR �LVE'S
PEDHOSA

, O sr. desembargador Severino Ni
• <!I'omedes Alves Pedrosa é, na Magis
.fraturu do Estado, uma figura de

.relêvo e a sua carreira, através dos

,41i verso� e sucessi vos postos
.Justiça, foi assinalado sempre pu:'

..11111 brilhantismo invulgar.
Juiz de Direito, Juiz de Menores

,dá Capital e, finalmente, membro

.Ao Tribunal de Justiça, o ilustre e

íntegro Magistrado soube diguifi-
.car, pela inaíacavel conduta e pelas
.expr cssões de uma notável cultu

.ra, a Justiça cata rí nensc.
De longa data radicado em San-

·'tat Catarina, a . sua colaboração an,Estado lhe valeu, incontestável

.mcntc, o prestigio de que desfruta

em todos, os nossos circulos so-

.ciais c culturaí s, além da admira-

çào de seus colegas-
Eis porque, hoje, dia' de. seu ani

vcrsúr!o, justas serão as 'manifesta

.ções de apreço que, numerosas r.

'sinceras, lhe serão prestadas.
"O I Estado" a ela , S!} associa,

com imenso regosijo, formulando os

melhores voí os «lc felicidades ao

-nohre anivcrsuriunt.i.

MARI-ALBA GHISAHD
Festivo é o dia de hoje 110 Tal' (ln

'nosso presado colega de imprensa,
.sr. jornalista Waldir Grisard, digno
redator da Imprensa Oficial cio Es-

tatrio, por 11101i vo do transcurso Ih

.zaniversário de sua estimada f'i.lhi

nha, a menina Mar-i-Alba Grisard.
Mari-Alba será alvo de merecidas

homenagens, da parte de suas nu

merosas amiguinhas e do carinho
. especial ele seus pais.

"0 Estado" também a. felicita.
FAZEM ANOS HOJE:

- a senhorinha Maria José Sou-

a exma. sra. d· :Maria Gomes

:Menelonça, dignissil1la consorte do

51'. ,João Mendonça, construtor cl-

-·--vil;
- a exma. sra. viuva Herondina

:Lonreiro Luz; .

- o sr. Gustavo Assis, guarda da

_Alfandega;
� a exma. sra. d. 0I!'(3 Simão

'Üliveira, dignissima esposa do

'Telemaco de Oliveira;
- o sr. Luiz Solon da Silveira,

..e,ncarregaclo do Albergue Noturno;
- _,l sr. José Yarela, sargept(,

_me,�anico (Ia Fôrça Aérea Brasilei-

-:ca;
- a senhorila Sônia Filomeno

Leal, filha do sr. Viriato Leal, tele·
;grafista;

- o jovem Fer.8ando MaUy, es

tmlal1te, aluno do Colégio Catari
'l1el1se e filho do sr. Miguel MaU,)', co-
merClan te nesta praça.

BODAS DE OURO

Festejam hoje o 50° aniversário

11e casamento, o nosso prezado
conten'aneo, sr. Rodolfo :Wanol'l

'Vieira, funciunúrio federal apnsen

tado" e a exma. sra. Maria. Dolores

da Costa Vieira,
São filhos do casal: Hodolfo Se

'\1eriano Vieira, Olga Vieira, Diaman-
- tina Vieira T0l101i, Haimundo ViPi

ra, Onezia VJeira _Büc]( e Zulma
:Vieira da Silva, conta, ainda com

-16 ne,tos e 3 bisnetos· PeJ6 anspleio
::50 eyento de h'oje', a descedência do

.casal, em ação de graças, fará cele

brar' missa vOlh-a, na Catedral, ás

7,30 horas .

.,.\. noite, em sua residência, o

i1istinto casal 'receberá as peSSO,IS
de suas relações.

FRANCISCO VIEIRA e

SENHORA
tem o prazer de participar a

seus parentes e amigos, o nas

cim�'nto de sua filha Véra-Lucia
ocoJ"'ido na Maternidade Dr.
Carh,. Corr�a.
r

.. Jjs·, 1.1· 9�949

UMA SOLICITAÇÃO AOS SRS. PREFEFros MUNICIPAIS DO PARANÁ E
SANTA CATARINA

Afim de que a inspeção de sande dos cidadãos da classe de 1931 se

realize sem os inconvenientes da aglomeração que geralmente se veri
fica nos ultimos dias do pr'azo ....:.. o Exrno Sr. Gen. Cmte. da 5" Região
Militar solicita dos Srs. Prefeito Municipais do Paraná e Santa Catarí.,

na, o máximo empenho e valiosa colaboração no sentido de obterem (l

comparecimento dos seus munjcipes à í

nspeçâo de saude .nas datas fi
xadas no Edital respectivo .

na

Hlje' 10 passadl'
fI. t....tta de hoje recorda-nos que:

_ em 1645, o então Governador

holandês da Paraíba, Paulo de Lin

"e dirigiu uma carta ao Suprerne
C�sseJbo de 'Recife, comunicands

haver mandado enforcar Fernão

Hodiigucs de Bulhões, por ter ofe

recido dinheiro para que a Forta

leza de Cabedelo fosse entregue aos

Crônica da Assembléia
Ap'1'0V4dll Q, trenseriçã», n.s Antús, ie um d,is��'s.

«o sr, Dep, Ver,sconcel9s C.stct,· mi; C&mtr!ra Eedertú sôbre
" «Vale âo Itajai». -'-- Usi1Mt Hiti;",.. �lriCtl. - Outr.s
Ilssuntos rut/Ordem do Dia.

Lei 11. 76/4!, (lue aprova o,contrate
do Instituto N�cional do Pi.h ..

com o Govêr'no do Estado. - Apre
vado.

INDICAÇXO N. 9.(/49" do sr,

.Konder- Reis, em que pede que a

Assemblêia, em memorial, ao Minis

tlrQ da Aeroaautica, apelando no sea

tido que autorize, ao Comando da

5a Zona Aérea a execução do Pre

[etc G, do sr. Raul Mesquita - es

tação de passageiro - Aprovado.
A seguir, não havendo matéria, foi

a sessão encerrada.

Se
.
vec:ê deseia·

cortar o seu

RESFRIADO
use

Misrol

Tenha sempre em sua

casa um vidro de

Mimol

. Pelo .,.,� ,dit,\ fi" �t'd!.O"ciOOádO �'RENO MVL.I
LEH BENTO, lotado na Delegacia Hegional do Instituto de Aposenta-

I

dOl'ia e Pensões dos El1lpregacios em Transportes c Cargas, em Santa
Catarina, para apresentar-se nesta Delegacia, no prazo de 10 dias, cor

rendo o prazo da primeira publicação do edital, afim-de ser int,erro
gado e oferecer defesa prévia no inquérito administrativo, ins,tam'ado
pela Portaria n. 13.469, de 12 de março do corrente ano, do Sr· Presi
rÍente do 'Instituto, tudo na forma do parágraf.o 30 do artigo 58 do de
creto lei '22.367, de 27-12-46.

Carlos Lourfiro da Luz
Procurador Regional - Presidente cio Inquérito Administr.ati1'0

André Nilo Tadasco

DESPEDI
'Impossibilitado de apresentar pessoaJmente a� minhas despedidas

a todos qne cooperaram comigo, durante o meu Comando no [>0 Dis

trito Naval, o faço por ê.sse meio enviando os meus agradecimentos e

oferecendo meus prestimos, no Rio de Janeiro.
Antão Alvares Barata

A ,.T
BO AS Maria Azevedo Comicholi, tendo tido alta do Hospital "Xerêu Ha

mos", completamente restabelecida, vem por meio deste externar sua

gratidão aos Drs. Mário "Wendhausen, Paulo Ta'Vares e \Vlls?n Mendon

ça, Diretor, substituto e médico daquele modelar, estabeleclluento, Ih

qllais jamais deixaram de dispensar seus cuidados cientificos duran! c

.sua enfermidade.
_

.Estende a mesma manifestação de gratldã. à Reverendissima Irm:\

Diretora, Irmã Enninia e demais enfermeiras, pela de.dicaç�o e carinh.

com que lhe dispensaram durante sua interll.açiCt.
Florianópolis, 15-9-!9 ..

CONVITE
Os filhos, netos e bisnetos do casal BodoHo Manoel Vieira-Ma

ria Dolores da Costa Vieira têm o prazer de convidár seus parentes e

pessoas de suas relações para assistir à rpissa que mandam celebrar, na

Catedral :Metropolitana, no dia 16 do corrente, ás 7,30 horas, em ação
de graças pelo 50° aniversário de casamento de seus pais, avós e hi
savc.Js. lI:lada A?p.yedo Comicholi

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr .. Guerreirl da
Fouseva

IDE-SE Dor fi,OtiVO 'de mudança
Grande ária de terreno jà cultivada

'

(Distante çerca de seis IfUjJometro$ da capital-BairrQ-Bar1'eiros
Area de 142 metros de frente por 1.85' de fundos, incluindo

6 casas de madeiTa e uma de material,
•

TRATAR:

Florian6p.ulis _:_ nesta red«çlio ou Esc'rit6rio l, de A L. Alves
Barreiros - com o proprietário Mathias Iha.
Bll1me�áU - com o sr. Christiano Knoll, DO Hotel Crnzeíro,

RADIOTERAPIA
RAIOS X

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

CIRURGIA GERAL
Ooa Serviços d0S Professores Beae- Cirurgia geral - Doenças de Senho-
dieto Montenegro e Piragihe No- ras - Proctolegia

guelra (Sâe Paule
,

Eletricidade, Médica firma Fiuza Lima &: Irmãos, é o seguinte:
Consultas: Das 14 ás ii heras Consultório: Rua Vitor Meireles EXPRESSO BRUS€!UENSE Diariamente - Brúsf[lle

,

n.,
et excessãs lie sábadoRqa Fernando Mac:ballhl, HI 28 - Telefone 1.307

, DR. LINS NEVES- Consu�tas: ÁS 11,30. horas e à tal',

. , . !'de das la horas em dIante' .

Diretor ,da MaternIdade 'e m-edlco do;
R sidê .' . R V'd 1 R'H' ital d C 'd d ,eSl eneia: ua I a ames a.

ospita e an a e ,,:
" .

CLINIC� DE SENHORAS _ Cl- ,65 - Telefone 1.422.

RURGIA PARTOS

Dr .. Alvaro de Carvalho
1Doenças de Crianças

coasuttcrío: RUa Tenente
1811velra, 29
Horário de consultas: 9 ás 11

Ia.
Sábados: 11: ás 17 hs.

D'r. Milton" <, Simole
'Pereíra

Clinica Cirurgica
Molestias de Senhoras

DR. POLYDORO ERNANI DE S,

THlAG0
Médico e parteÚ',G

elo Hospital de Cartdade de

FIO-Iríanópolís. Assistente da .

Maternidade
IDoenças dos órgãos internos, es oe

eíalmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais glan
dulas internas

CHules e, cirurgia de senhora,

-IPartos

FISIOTERAPIA - ELECTR@CAR
DIOGRAFIA - METABOLISM.O

BASAL
BORARIO DE CONSULTAS� -

Diàriamente das 15 às 19 ho-
ras,

'CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles n, UI

Fone manual 1.702
HESID:E:NCIA:

Avenida Trompowskí 62
Fone manual 766

Dr. Mário \Velldh••••
Dlalca médica de adulto. e crIau<;.U
Oonsultório - Rua João Pinto, 16

Telef. M. 769
�on.ulta da. 4 á. 6 hora.

l2uidência: Felipe Schmidt .. III.
Telet. III

flAS'AS :fi TmtlUtNOS
Possus V. g" casas ou telTeIlOll para

vender?
16 horas Não encontra eomllrador? -,

14 Boras E'rr!l'e�ue ao JiJ.8er!tárl0 iIIlobll1.il1o'

16,36 Boras ,� L, Alves.
Rua Detldor9 SIJ.

DR. FRANCISCO CAMARA.
NETO

I Advogado
"Escritório: Rua Felipe Schimidt
�}21 (sobrado) (Alto da casa "O

f:Paraiso")
t Resídencía: Rua Alvaro de Car

,--- r valho, 36

vis'la e a prazo
' \

FleriaBópolIs

Enrolamento de motores, dinâmos e transformadores. Casa Recém
Instalação de luz e força. .. -d-Venda de' motores, rádios e acessorios, outros aporelhos eIé- CODSlfUI a
'tricos, artigos elétricos, etc. DE S O C UPA D Pt.

Representações diversas, com exclusividade dos insuperáveis RUA FELIPE l'vEV.'8.S
receptores "SARATOGA", "INDIANA'" e "MERCURY". 6xl0 metros, toda de

A EL:eTRO.-T1WNICA tne teriel;
Rua Tte. Silveira. 14 - Caixa Postal 193 - Fone 793. TRATA R NESTA REDAÇÃO-<;

R.OS CONTRA'
DO TRABALHGA

SeOE SOCIAL:

P9RIO A�EGf?�,
RoUA VOUINTÃRIOS DA PÁTRIA N." 6B . 1.0 ANIllAR

CA'XA POSTAL, 586 • TELEFONE 6540 • TELEGRAMAS: .pROTECTOR ....

Especialista
Médico - Efetivo de Hosl'ital de I

Caridade
O-UVIDOS - NARIZ e GAR

GANTA
Tratamento e Operações

Residência: Felipe Schmidt, B9
,

Telefone: 1.560
Censultas : Pela manhã no Hesnítal
Á tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2-.
Horário: Das 14 ás 17 floras. I

Agencia Geral para 8ta, Catarina
3na- Felíu,e Scnmidt 22- Sob.

Caixa Postal. 69 • TeI. "Pi'otectora" - PLORIANOPOLlS

Carros para o interior do Estado
o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a coaeeítuada-

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

: I' 'I: Da�ilógra a
:
: díplomada•

: Oferece seus serviçes.
:
o

I • Ferreira.·
/

: Caixa Pestal. 55.
•

I

:. ....

CaSO fi venda'
Vende-se U11l1a, t&da de hjo1611-.

medindo 6,50m de trea te por 11,91
m fie Jundos, cem as seguintes di

visões: 1 área, 1 sala de visita, 1

cozinha e \V. C. Csnstruida em fins.
do ano de 1942. Lecaljzada mo EII
tre ito, à rua _ ....ntênio Matos Areas

n. 51 '1, bem próximo, portanto, do.

ponto de ônibus.

I Os jnteressa�los poderão dirigir
se a residência do 51'. Aristides B6I'

.ba, em Biguaçú, para melhores in..

Iormações.
!\. venda é motivada pelo f'ate de

I} proprietário estar fiá anes resÍ-'
dindo em outra cidade do Estada.

!\. casa em aprêçe se encontra de-

seeupada.
'

Cartas IiI, Maria Inês

DR. NEWTON d'AVILA

ExPREsso BRUSQUENSÉ - 28., 48• e 63-. feiras
Nova-Trente

& A. VlAÇÃ0 ANITAP8LIS :._ S8. e -1)8. feiras 12,1& horas
'

· .. " ... , . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .... .. .......... � ........

PASTA DENTAL
ROBINSON

Dr. M. 5. Cnalcntl
Clinica excluaivamente dle criaD�

RUI& Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 7U

DR. A. SANTÀELA
(ll'ormado pela F,.aculdade Na,�lo·
nal de Medicina '"da Universidade

do Brasil) IUédlco por c,oncurso da Asslstên·
ela a Psicopatas do Distrito

Federal ,
Ilx-Interno d: HospItal, Psiquiá- !
tl'lco e MfjnlcOmlo, Judiciário

da Capital Federal
Ex·interno ,da Sa.nta Casa de Mi
sericórdia do Rio de Janeiro
OLtNICA M1:DICA - DOENÇAS'

N'ERVOSA8 ' Ioonsuttnrto : Edifício AmélIa ,

"'eto -, Sala�'3. IResidência: Rua Alvaro de oar-
valho, 70, i

_

Das 15 la 18 horas I
Telefone,: I

Oonstrltór-to - 1.208. IResidência - 1,30,'1,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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a
o mundo futebolístico 1(1 cal a grande pugna de domingo entre
nvars Ava! e Figueirense. O alvi-negro realizara hoje o seu

"apronto" para o sensacional choque ..

ANTECIPAÇÃO DO CAMPEONATO NO BRASIL o PRESIDENTE I)A
BRASILEIRO DE FUTEBOL F. 1: F. A·

RIO, 15 (y. A,) - A C. B. D. i'l_ Desde segunda-feira, encontra-se-
Iormeu que, em reunião realizada ... Rio de Janeiro o sr, Jules l�hl',let
no dia 26 de agosto resolveu mar- presidente _da F: I. P. A., que veie
cal' o ·inicio do Campeonato Brasí- ao nosso pais tratar çlos preparati-,
lei ro, sendo assim antecipado de 'fos da Copa do Mundo, que tem o

duas semanas o certame nacional, seu nome e que será promovida
pois que estava marcado para :H'!' pela Confederação Brasileira de
iniciado no dia 29 de jaseiro. Desportos, em junho de 1950

fala a, nossa re,purtagem 0- rneia,IIJOF:::mUNosI:::��l::s�(�)OSA��sLlElltlaRdOoSS J\TO���"··6"�·�·h·�·r·�··d·o tri�:�I����ash��le��al���� eS�!��(:I�t�!:
�

� 11 d.JU utJuUu ,,., frances, ontem pela manhã o sr . Ju-

rdirol't!.\
'

lieido sÔhro n mnpum'�nt!llS dos Jogos Universitárâos Brasilei- ��,g�a�n �,t,nrl.:ifd�R Ies Rimet esteve em visita as obras

Uu (j i! ri mlP UU b \� unu ü ui ros, realizados recentemente cru S. L'h.i i Ou 'U UVUU do Estádio Municipal, onde serâe
,

, • ,
Salvador da Bahia: Amanhã, sábado, às 19 horas, na realizados, os jogos do campeonato

C1in,SSlca ��@ riomlll��nn pr8�i!"tnl B�SQUETE130L: Bahia, 46 x San: capela do ASILO DE ORFÃS, terá do mundo e a tarde visitou apre,

, lu li Uu li u! �l!! u U.t\ t �n U ta Catarina, 17; Estado do Hio, 45 inicio a novena dessa devoção, cor- feito do Distrito Federal,. general.
Avaí X -Figueirense é a pug- x Goiás, W, Minas, 37 x Distritto respondente ao m!"s de setembro. Angelo Mendes de Morais. Hoje e

na sensacional do- próximo do-I Federal, 32; São Paulo, 40 x Bahia, -CI�;-R''}'''O
--

maioral da F. 1. F. A. fará um pas-

mingo no estádio da F. C. D., 29; Estado do Rio, 38 x Minas Ge- NE- iiiA "

seio a Petropolís, almoçando no fa-

em disputa do Campeonato da rais, 21; Bahia, 30 x Estado do Rio, "moso hotel Quitandinha.
Divisão Extra de Profissionais, 25; Minas, 32 x São Paulo, 23, _

HITZ - Ás 5 e 7,30 horas

Em todos Os lugares onde se Vencedor, Minas, 20 - São Paulo ;
OS FILHOS MATAl\'I

fala de esporte, o famoso clás- 30 Bahia; 40 - Estado do Hio.

síco figura como o assunto FUTEBOL_: Est:;tdo do Hio, 5 x

principal da semana. .Velhos ""
Distrito Federal, 2; São Paulo, 3

rrvaís do soccer rionanoponta- DI x Santa Catarina, O; Minas, 4 x

no, alví=celestes e alvi-pre- :V Goiás, O; Pernambuco, 3 x Bahia,
tos estarão domingo frente a tt 2; São Paulo, 5 x Jilinas, 3; Pernam-

frente para delícia de quan- \� buco, 3 � Estado cio Hio, 2,; Minas,
tos -apreciam o esporte-rei. ,", 2 x Pernambuco, 1; São Paulo, 9 x

Preve-se desde já que a renda' � Estado do Rio, O.

ãrá constituir um v.erdadeiro re- tl' Vencedor, São Paulo ; 2° - Esta-

corde, pois hoje mais do que j do do Rio; 3u - Mi n as ; 4.0 - Per-
�-1

nunca, considerando a grande \..: nambuco.
;potência das duas equipes, nín- :"; VOLErBOL: Distrito Federal, �

guem quer deixar de assistir �í x Santa Catarina, O (l5 . .,j. e 15-8\;
ao ría-nu da ilha. ;li São Paulo, 2 x Estado do Rio, 'O
Adolfinho, a "majestade do :11 (15-G e 16-14); Pernambuco, 2 x

arco"; Néde, o homem das sxí- �I Goiás, O (1�-3 e J5-(}); Mmas, 2 l3a-

bíções empolgantes;' Nizeta e -' hia, O (15-4 e 15-7); Distr-ito Fede-.
I i

SeU excepciona� malabarismo; �, ral, 2 x São Paulo, O (15-10 e 15-i);
Pareia, o homem das jogadas i j Minas W. O. x Pernambuco; Per-

:firmes; Benteví, <com seus pe- nambuco, 2 x São Paulo, 1 (lut4,
Iotaços incriveis; Braulio, com �"I 12-15 e 16-14); Distr-ito Federal, 2

suas qualidades de grande era- �j .Minas, O (15-4 e 16-14).
que; Boos, Fatélio, Dandá, Luiz, � Vencedor, Distrito Fedei'al; 29

Marcos, Leonidas, Geraldo, • -,·,Min,as; 3°' Pernambuco, 4° -'S.
- �

Jair, Quido, Gastão, Urubú. �', Paulo.

Csah"ollcZoilnahtOe', Mols'ne12a2' AexUcgeUlsetnOtees" t� TEONISS: Distl'ito Federal, 3 x NU'

� nas, ; 'anta Catarina, \V. O· x Ea·

"players" que na próxima do- �!, hia; Estado do Hio, 2 x Pernambl1-

mingueira irão fazer a"delit:ias �� co, 1; São Paulo, �.x Distrito Fed(�-

da grande multidão de torce' ti raJ, O; Estado do Hi0, 3 x Santa Ca-
dores. o MEIA-DIREITA NED-E, 1)0 tarina, O; Distrito Federal, 3 x

Ante-ontem �ntrlevistamos FIGUEIRENSE Santa Catari.ha, O; São Paulo, :3 x

Nizeta sôbre O sensacional pré-, quadrão do Avaí é perigosíssi- Estado �lo JUo, O.
lio. Di.s&e OI �ue devia o valoro-1 mo, mas nada me intimida. Vcncedor, S. Putilo, - 2° Eslado
SO mela avalano.

' Iremos ao gramado para de- do Hioj 3° - Distrito Federal; 4°
On\t;em nu'ma roda alvi-ne- monstrar que o nosso esquadro - Sant aCatarina.

;gra com�,ntaV1a-se o des,enro-I é o melhor e que centr.Q será
lar da proxima peleja. Entre nosso".

HEMO: lole a quatro remoS: 1° - Ult.imas exibições , .... - ..........••••••.••••

eles avistamos o popular e Com um aperto de nião des-
São Paulo; 2° -, Hio Grande do PAIXõES TORMENTOSAS

CI b D d II tquerido dianteiro alvi-nevro, pedimdo-nos do valoroso insi- Sul. Desistiram cariocas e f1ullli· com BD ,e ozs -e i-IO�S o
Néde o jogador que na última der-right e nos dirigimos à nenses, por c!efeito nos barcos. Maria Anto'nieta PONS YANDl, Do decano das nossas 'soci�dades"
tE:mporada fez . figura má- redação.

lote a dois remos: 1<> - Rio Gran- liA reccbemos e agradecemos a seguin-

xima do esquadrão de aço. . .. , .. ". _.....

ele do Sul;' 2° - São Paulo; 3u - �o Programa: te comunicação:

Possuidor de uma classe in- VITORIA DO �'lEXICO SôBHE OS Santa Catarina. Não correram os 1) Cinelan.día Jornal
,

Tenho a grata satisfação de levar

,vejrda por nluitos, dono de um E.E. C.V. fluminenses, por haver adoecido Preços: ao vosso conhecimento que fal

"shoot" dos mais poderosos, ClDADE DO MÉXICO, 14 (U.P,)
um remador.. Cr$ 3,20 (Unico) eleita e empossada a Diretoria

�lém de disciplinado e oportu- - O México derrotou a equipe dê lole a oito remos: 1;) - Hio Gran- "RigorosaInente ptoibido até 18 deste Clube e que regerá seus

nista, Néde tem obrigã,do ,Cqba, no segundo jogo do Campeo. de, do Sul;'2° - São Paulo; 3° - anos". destinos no período q.'e 1949 a 1951.

m't
• _',.T- •

b F :VliDas Gerais.' ----"- El \T'l1,l os guaru:...oes \3- [lr uscar ,'D.ato de 'utebol da
. América, UO Pr,esidcnte: Sr. José' ias; lces-

a pelota no fundo das redes. ;\lorte, pela contagem de 2 a O. CODl
Vencedor: Rio Grande {lo Sul;

C
•

d P I
--

P't-esirlentes: Srs. Dr· Joaquim Men-

Dia para dia o espetacular lcssa vitória, o l\-iéxico fica com
2° - São Pa�llo; 3° - Minas Ge-

'

ocelras a e e deira Neves, Major João Elói Men-

meia direita do Figueirense vê I duas partidas ganhas' e·, nenhllma
rais·

Combatidas em 7 Minutos des, Elllmanuel Campos e Dr. Aní-

�rescer O s:u prestígio no fU-lfl.errOI�. A semana passada, o l\fé- �A��ES: V�nce�or, _Di�trito F�- hal Nunes Pires; Secretário Ge�al:
tebol barnga-verde. Osten- ,XICO vcnC'eu, por 6 a O. a �'eprese!1-

rlel aI, -
- SdO Paulo, 3 - HlO deAm"i��s��l�B t�::ic�:r�a pdo�o�� o���õ:: Sr. Arnaldo Dutra: 1° Secretárjo�

Itando a sUa melhor forma físi- I tação dos Estados Unidos. O venc'e-
Grande do Sul c Bahia; 4° -, Goiás. ,escondem os germes causadores da terri .. '

Sr. Alcides Abreu,' 2° Secretário:

I 1 CONr \ ve} coceira, "rachando", erupções, "des-

ca e técnica, o sensacional dor destc torneio representará 'a -, rAGEJ"� FINAL: Confirman- eascahdo". ardências, acne, impigens. Sr. José Carlos Dallx; Tesoureiro-

C h do a espectatl a' I }' t psoriasis, cravos, espiahas, coceiras dos

raque. gauc O será domin- America do l\'or,te no Campeonato
' v gera, os pauIs ás pés e outros males. Os tratç.mentos co· Gera.]: Sr. '.Tauro D. Linhares; 1°

go
• próximo, ine�ávelmente, do I Mundo, a ser üisput"'do 11,0 R'I'O levau.tar.anl o certame, seguindo-sê' muns só fornecem um alívio temporário. Tesoureiro: Sr. EUl.!'enio Szpo((anicz',

u; porque não combatem o germe causador. '-' '-'

uma das trações do "Berby" de .Taneiro, no ano vindouro.
os 111ll1elros. A contagem final é a A nova descoberta, Nixoderm. faz parar a 2° Tesoureiro: Sr. \Va1ter Mussi;

'lh' se"'uinte 1° I S
-

P I
coceira em 7� minutos e oferece a garan.... J

1. eu. '" : ngar - ao au o t.ia de dar-lhe' uma pele lisa. limpa. OrndGres: Dr. Lidio Martinho Cal-

Abordando-o, perf!untamos .

Não espel·e qu.e a doença vi (FCPE) - 53 ,pontos; 2° - Minas atraente e macia. - em uma sema... lado e Sr. Fulvio Vieira.' Conselhn
�

s t D f
na. f' Peça hoje mesmo Nixoderm 'q

sôbre as pOSSibilidades do seu
.1 e a sua casa. e enda a su (FcME) � 32 pontos; 3° - Dislri· em' qualquer farmácia. A nossa ga· F' I S L' M II I -l

d 'lU'ií'U'ftder- rantia é. a

< Isca : ,rs. UIZ l e 0, .0U1'1va

esquadrão para a porfia com
sau e e a dos seus filhos, to to Federal (FAE) - 31 pontos; 4° E'6A4i11oV ••• sua. maIOr Almeida e Alvaro Camargo.

os azurras". mando MALTEG. Frio ou gela. - Estado do Rio (FCFE) - li) I'lIr. u Afecções CUlaneas proteção. Valho-me ,lo ensejo para teste-

"Satisfatórias. respon- �o, é uma delícia. É ° maio pontos; 5° - Hio Grande do Sul h DI t t d
f d

.1" -.................. l1lun ar-vos \JS meus .pr? es os e

delI-nos. Um soo pens,amento _ornece 01' de vitaminas. e. po (FVGE) - 16 P011tOS. 6° - B'al',l"a 9° G:' (Apontos; c, - Olas AFDG) - elevada estima e di$tinta considera-

temos em mente: vencer
ISSO, O melhor fOl·tifica:t;ttlc..A (FUBE) - 10 pontos; 7° - Per· 1 ponto. ção.

mas vencer b S' que o
. I

venda em todas as farmacias nambllco (FAPE) __:_ R POlltoS' 8° N-'em.. e1 es- armazen
. , ao compareceram os paranaen ..

. s. 1- Santa Catarüía (l;'ACE) - 7. S?s.
���������-

Sensaclonalíza
velhos

I

Direção de PlmlO PAULO MACHADO

os

com

Pepita SEHRADOR
Maria DUVAL

Primeiro C6ngresso
acucarelro

Cosvocado pelo Instituto do Açu-
No Programa:

, Icar e do Aleool, reune-se no proxi-
1) A marcha da Vida - Nac. 1110 dia 17, na cidade de Petrópolis,
2) - A voz do ),i{undo - jornal. ; o Primeiro Congresso Açucareiro

Preços: l:"iaciorraJ.
Cr$ 5,00 - 3,20 j O l;ovcrno de Santa Caíarlna,
"LIVRE:" crianças maiores de 5 iconvidad oa tomar parte no cosclave

aFl,os poderão entrar na sessão de 5 rlesignou seu representante o Se
horas. nhor Doutor Leoberto Leal, Secre

• •
r
...... ',' ••••••• " •••••• "' ••••••• "' tário dá Viaç:ão, Obras Puhlicas e

ODEON - As\ 7,30 )lOI'as I Agr-icultura que, com este objetivo
TORMENTAS DE OpIO te outros mais, ligados a. interesses

,

com "

. do Estado, 'viajou para . a. Capital
Ldn Mc CALLlSTEH IFederaL

Garcia BCHH

June HAVER
Walter BHENNAN

;- Cm poema em tecnicolor
I No Programa:

'

,1) - Noticias da, Semana - Nac,

2), - Atualidades \,var�er Pathé-
Jornal

A contribuição oferecida por San

ta Catarina, - indicações elabora

das pela Secretaria da Agricultura
com o concurso dos plantadores,
usineiros, comerciantes' e consumi
dores - será amplamente distrtbui
da entre os congressistas.: Os prin
cipais pontos focalizados no traba

lho que apl'�entará este Estado se

relacionam com as necessidades da.

lavoura' carvoeira e industria do

assncar, concluindo pela impel'iosi-,
,dade da resovação dos me�odos de

cullivo e de transformação do pro-

Preços:
Cr$ 5,00 - 3,2(1
"Imp. 14 anos"

IMPEHIO - As 7,30 horas

CHANTAGEM DUPLA
com

WilIiíun MAnSHALL,
II

duto.
As cooperações de plantadores, de

cana, hem como os fornecedores das

lIsi nas seri'io representados 110 cer

tame pelo Senhor Alc�des Abreu,
Diretor de Economia e Assistôncia
ao Cooperativismo.

INCIO do serciado:
CAVALEIRO VERMELHO

1° e 2" Episódios

LVJPEHfAL � As 7,30 horas

Atenciosamente,
Arnaldo })1.;.tra, Secrdário-Geral
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BSTADO"';'Sexta-tt!lra 16 de Setembro d. ,••, 7

\

Dr" Li:õ-do!fo 4.G.
Pereira

Advogado-Contabilista'
Cível -- Cotriercin]

Con.tituiçõe. de lIociedad,e.
II .erviço. cor!Sl:sto., em geral.
�.organizaçõe. contabei.,

Regi.troa e rnoreoa, di ..pondo,
no Rio, de corre.pondente.
Eacritório: Rua Alvaro d.

Carvalho n. 43,
Da. 8 ã. i2 hora••

Telefone 1494

Industria
..

gr;col8s

CHE

de aquenes
ardini ltdaa

NAVIO-MOTOR "ESTELA �

-naxima rapidez e garantia pára transporte de I!U88 mercadoria I

Agen! es em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A,

A maior e mais apertei coada, Fabrica' de

M,g!quinas ftgricolas, lo,roos, Teares e

ftrtigo's de Cutelarias

10Jft uns CASEMI AS
Especializada em artigos ,para
.' homens

RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASENIlRAS NA

CIONAIS E INGLESAS:, PARA HOMENS E SENHORAS.

I MAN,
·TEM_. PERMA,NENJ'Jt,' ',.JESTOQTjE DE ROUPAS FEITAS

i
PARA HOMENS' ,

ARMARINH.;) EM GERAL� CAPAS, CAMISAS, GRAVA

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS" ETC.

Tudo. pelo, 'menor preço óa p�aca
I F8ça uma' vi&ita à nossa' Ca�·a e verifique

nossos prevos e ,ulUgos

Fa1trice em ,Americana - Eata.àCll de São Paulo

r�ºf?>pgsQntan tQS º��i1JsiVOB papa o 6stado
\ I � Santa �ata'pinê1

Indusltia 'Comercio e Seguros Kuol S. n.
Praça 15 de Nove.mbro, 20 - 2 .• ondear

Caixa Pestei 139 - Telefone - 1324
"

r'

IINDICADOR 4ZUL DO RIO GR:\NDE DO SUL
Um nome que se impõe pelos inestimáveis serviços que vem

prestando durante seus 15 anos de existência ao comércio e

, industria

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 Conselheira
Mafra, 156

Santa CatarinaFlorianópolis

End. Tel_ KNOT

úU�R nST!n·S� COM CONFORTe E ELECiAHeIA?
,

PROCURE A

Alfaiataria ello
.IRQ .. Felippe 8cbmHit 48 ,

MóVEIS. LOUÇAS-E-MOEDÃSANTlGAS'"
Deseja comprar ou vender?

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

Católogo de Moedas Antigas do Brasil

Pelo correio Cr$ 25,00

I l�lopjanó pOljs - Ejanta @atapina
'-

I
I

----------------------� .------

::.j�":�:€�ª�r-:�EIV. v. �:jJi�Jj�, ! Int"ª��J!! "mn�t)�!�!!�!
CU1'8oQ de altabetísação no Gruj.o

\
Antigas do Brasil e enriqueça depressa,

EB:C0lar São �osé, na, ,l!;soola. lnuua- Pe_ça em gualquer l�vl'aria de ,Florian?polis. CU,ste Cr$ 20,30. Pelo
tríal de Flortanõpolís ou na (}a�. Correio Cr$ ,25,00; pedidos a Jose Claudino da Nobrega. Hua General
dral Metr()tJ>olitaD.&. Bitteneourt, 91, sob - Florianópolis.

..

"VI'RCiE SPECIAU ADE"
lA� WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE {Marco

I

Aceito-se r-pre,santont e no interior do Estudo Cortas para
C..,ixo Postol 139 Fl�riQnóPQ];'"

.I

TORNÂ A ROUPA BRANQUJ��iMA
.'

....,..,.'T r'\1f�.�,". .. ,

, ......... ....,___• ._......._
-_ _. .. ..... .....,.��,..�..,..,�u.
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Os 'velbl0bos, !«Anita Gcribnld!» e a
esperam. • ..

1 bancada cctorínense-Os velhinhos esperam ter, no AtH-

lo de Mendicidade "Irmão Joa- lHO 15 (V. A.) - O deputado Me

quirn", desta Capital, a �U:.l. mora- nacheru Beguin,' :x-e?J11andaI�tf' l'n�\'
di condiana. 'Esperam' que nada chefe da "lrgun ZVaI Leumi , estú

a '"

C it I
.

llhes falte _ nem os meios de sub- 'de partida para esta api a, O,IH '-'
\ . . .. '

sistência nem' o conforto que bem I chegara no domingo proxrmo.
,, . I \

d "H t"
merecem, após longos anos de tra- I

·0 s+ua 1 leader- o erut: , que

balho. Esperam que lhes extenda- tanto se distinguiu' na luta p�l:il li;
mos a mão sempre pronta a aux i-

I depenrlencia de Israel, organ�za.n!l()
Iiar a quantos, corno êles, estão a e comandando um dos ruais ef'icicn

merece!' o coní'ó rto du' dádiva ex- tes exércitos subterr-ancos lIUC já
Discurso prof'erido pelo sr. depu. cia um Patrnnonio avultado, n.io

pontanca. Esperam os nossos võ- atuaram em. 110SS0S tempos visita
tatdo Heitor Liberato; na sessão de visa lucros, o que não aconteceria

vós a cooperação de quanots, cora- atua lmcnte diversos palse� da Ame.
,14 do corrente: certamente, desde que o serviço

ções bem formados, lhes desejam rica do 'Sul, em companhia do ant.l-
Senhor Presiden'te ..., Senhores fosse feito por UIJI particular, .o que

U111q velhice calma, descansada e Igo
chefe do seu �stado MaIOr e uc

�epntados: o vencedor da concorrência procu-
venturosa, C0111. o si lhes P!'ellliassc.- outros companheiros .de IU,ta.Mais uma vez, Senhor Presidente, raria o seu interêsse próprio, de
mos os sacrif'icius em tantos e tau- Sua demora no Brasil sera de pou-

volto à tribuna para pugnar pelos pr-efcréucia aos interêsses da cole-
tos anos de trabalho. Esperam que cos dias, 'devendo visitar São �auJn

iltterêsses da minha terr-a e da sua tividade.
lhes Façamos um pouco de bom, um le o Hio Gra�<lc do Sul. Durante sua

,:ente. I Por outro lado, na parte cm que
pouco de cui-it ativo, UlI1 pouco de permanencin no Hio pruc�rará esta-

nesta vez, meu apê lo consubstan- o Sr. Deputado Konder Reis se rc-
bem que desejumos nós em nossa belecer contactocom pol iticos e in

.:ldo nesta indicação, visa solici- fere à satisfação que se torna necc-
velhice. Esperam, enfim, que lhes

'll' .do Eexecutivo melhoria de sub- sàtia dar à opinião pública de Ita-
proporcionemos dias felizes, como O dr í'am·llo da.enção para o Hospital Santa Bea- [ai que afirma não conter já os'
felizes seremos em atr-nder aos seus .. U �

"'1Z. . seusproãestos \Co.I1�r\a LIUl:a tal situa-
'1 M D Zp.� �HlnadJil1e A tripulação n�,o tardou H desco-

Para que possam ser avaliados çâo, peço, licença para ler o abaixo ap�:s�'clhinhos recolhidos ao Asilo '

. e � Vl'J ti Y � 'UtI .brir a causa do estranho comporta- .

,.s sacrif icios dispendidos pela Pro- assinado, 'contendo cento e ci n-
de Mendicidade "Irmão Joaquim", Q Dr. Camilo de Menezes, Diretor mente do seu aparelho, pois, apr.-

....edor ia daquele modetar estabcle- coenta e duas assinaturas, devida- 'b
'. do Departamento Nacional de Obras veitando a fiscaliza ...ão apenas re-··•. a .�

esperam tlUC levemos, as arraqUl- _"....

.menl�), no sentida de manter o mente' reconhecídas
'

por tabelião, nhas em seu beneficio, tudo quanto e Saneamento, expediu ao Dr. LI'O- Iativa que havia na, praia de ()ltl:'
(\Cjuilibrlo financeira, :b-asw Iem- de propri4lrtários de ônibus, call1i-

de nós lhes possamos oferecer pa- b:rto LeaL digno .Sec�etário. da Vi.�- IO,rcllar�, (} can�po improvisado, ha-
1'I.'ar, gue, mensalmente ·existe 11m nhões, motoristas e condutores de

1'a o seu conforto o seu bem-estar. ç<10, Ob.n.s PlLbhcas e

A�,r�,cUl�U.1 a, I'''la s.e 1I1lrodusld.o a hOI'do um pas
.eficit de 8 mil cruzeiros.' outros veiculos, sem dislniçio de

Eles esperam a nossa solitlarie- o segull1te despacho .telegl <1fIco. j-sageiro clandestIno, que se esco.!1-

Considerand? que o Ha��it:u cre<los nem de partidas, ".abai,x�- d.ade e contam com o óbulo. elos nos- "Acabo ler conhec.imento desva- id'eTa juntamente no lugar em que :.t

";:al'l!a Bn"'+rlZ' s·erve ao )IIul1lC'lpIO assi nado", que atesta a plena eh- necedoras conferencias feitas po
I

fr,jpuTação queria o menol' ,peso po--.... ......
sos coraçõe.s generosos.

te ltajaí que conta com 52 mil ha- ciência com que o serviço da balsa presado a.migo a6 Departamento ssiveJ, af,im de poder levantar vôo'
\1altantes mais ou menos; igualmen- de Itajaí vem sendb executado. Sanéal1le:1to e seu humiWê Diretor sem dificuldades.
te Cambariú. Assim reza o abaixo-assinado: Notas �ca'deml'"c'as envio-lhe vivos agradecimentos ,�ua Bem ou lI1a1_, os 3 aviadorf's fl',;m--
ConsiderandQ ser êle, ,so-breludo, "Nós, abaixo-assinados, motoristas . II'

_ I
.

generosidade, Nome êste Departa- çeses tiver31TI assim {lue transpür.
\1)Ila casa de caridade, com um res- de automóveis de aluguel, pl'opl'ie- Cbegou, onten), à Capital da Re- mento agra,deço-lhe idéia dar nome tal' o primeiro passageirQ da linha'
tritG movimento de pensionistas. tários de alltomóveis particnlares, publica"pelo navio Ltaberá, da nos- Eng. DiOgo ao ca·nal ora iniciado pt Nova York-París.
Consi1ierando que, além de tudo motoristas de ônibus, de call1inhõ�s sa glol'iosa marinha mercante, a de- Trata-se homenagem justa pois lTllli- Nesta, mesma linha a ATR FRAN-

mais, se �ta de um próprio do pesados de transpo!',te de carga, legação cataril1<inse' que participoll to devemos aquele engenheiro por CE tra1nsportou no ano de )9,(8:
Estado é de Itôda a .justiça que os agricultores e negociantes, proprie- da IX Olimpiada Uni vel'si tária, rea- esforços feitos favor desenvolvimes- mais de ójto 111il passag'eiros, desta-
poderes publicos ,acudam à ,üúa- tários de veiculas de tração animal, lizada, êste ano, na Capital do Es- to nossos serviços êsse Estado pt· vez, não clandestinos.
ção precária em que '0 mesmo se agentes' de emprêsas de ônibus é tado da Bahia. Cordiais Saudações Camilo de Mc-

, encontra. automóveis ,de passageiros "rá,pido", nezes".
lliIseado, pois, nao apenas num. vimos r1eclaral' pelo presente que o Hellniu-se, ontem, p,ela priI'!leira

principio de justiça, n1as ])rincipal- atual serviço de passagem na balsa ,'ez, a grande comiss�o elaboradora Os burricoS cairaml1lt'llte por um dever de humanida- elu Hio ltajaí-Açú, está sendo Jeito do ,anti-projeto dos Estatutos 'o· do

d{!e, () vil" solicitar de V. Excia., Se- com l11uita eficiência, .h.av-endo ra- Centro Aca(iêmico "�IX de Feverci- O céu
llhili"

.

Presidente, seja consult::tJa a piélez e segLIr�llça, demonstrando 1'0", COl1stLtuida de 17 acadêmi.cos, Os burricos dos jordins pn-
CHsa, no sentido de 'ser dirigido um quanto henefidoll este serviço li no- ,seuc!o que 9 do Dil'etório Acadêmi: blicos; bem conhecidos das crian
apelo ao Ex,ecutivo, para que a sub .. va barcaça ,que suporta etn seu bo- co,'� do ,Consclho Fiscal, e nuus um ças parisienses, não nascem em Pa
vel1çii.o atllal de mil cruzeiros men- jo até dez .automóveis· representante de cada série do Cm- ris. Eles vem da Algeria, de onde
S:;ltS, seja aumentada para 'cinco Não acontece, atualllléute, veri- 50, escolhidos por votação. são transportados á Paris por pos-H:ti I crllzeiros, pela i.mpossibilj(·láde ficarem-se intermináveis filas (;0_ santes av' ões cargueiros em Im'nO$
Jllfllliiesta de poderem -os dirigentes mo antigamente, aguardando l1lui-

de seis horas de vôo.
.0 filantrópico estabelecimei1t0 tas 'vezes hora� a fio para serem'

Recentemente ainda chegaram1I0spitalar, em presença do ,elefi- atendidos e com pouca segurança. tres de uma só vez, fazendo a via-
dt verificado, manter com eficiên- Presen.temente, o transporte da

gem á '''grã-fina'' num avião da.
cía as necessidades iinperiosas que balsa se acha sob a competente d;- AIR FRNCE, sem terem estranha-
_, espirito ,da instituição impõe· I reção do Sr. Antonio Batista, ho-, do no minimo o voo.
Era o que eu tinlla a dizer. l11ern conhecedOr ,do serviço e seus

Sala das Sessões, 14 de Setembro auxiliares C0111 prática deste oficio,
de '1949. há mais ,de, "inte anos.

lIeitol' Pereira Liberato l� por assim reconhecermos, for- Hesolve:
Senhor Presidente - Senhores mamos o presente, a bem da ven1a- 1°,._ Nas balsas que servem as

Deputados de e socêgo pllblico, dos que COI1S- estradas estaduais, deverá ser afio
A exploraçil.o do serviço de l>a1- tantemente fazem a referida tra- xada em lugar bem visivel, uma

sas que fazem a ,travessia do rio vessia. taboleta, contendo a tabela dos
Ita,iaL na ,estrada .Joinvile-ltajai- Itajaí,' AgôsJo de 1949. preços das passagens, ap,rovada pe�
FJorianopolis, vem de ser objeto de Seguem-se as cento e cincoenta e la Diretoria de .Estradas de Roda-
um projeto .de lei apresentado pelo duas assinaturas. gemo
Sr. Deputado Konder Reis, no sen- Uma' parte porém, da, justifica- 2° - A arrecadação integral das
ti�!() de ser o mesmo exercido por I ção do Deputado Sr. Konder Reis; passagens deverá ser recalhida
cOl1ctorreneia. públiea. I mereceu de Illim atenção especial. semanalnlente a uma instituição
Em sua justificação alude o Sr .. Aquela' em que se refere á vida ad. bancária, em conta especial, a fa ..

Kondeí- Heis 'ao fato de achar-se o
I m.inistrativa da balsa e necessida- vor da Diretoria de Estradas de Ro

Serviço atualmente entregue li um 'de imperiosa de por termo ao mis- dagem, sendo dado conhecü::nento,
cidadão. que não él funcionário do

I
tério que a envolve. Para qur a também semanalmente aquela Di

Estac�o nell1 conc.e�sionário l�gal e v�r,dade futuramente 'tião deixe du··1 retoria das importancias deposita-
, depOIS de uma sene de consldera- VIdas, tenho a honra de submeter das.
ções,diz da nece.ssidade de dar uma à apreciação da Casa o seguinte 3° - O encarregado do serviço,
satisfação à opinião pública de Ita- substitutivo ao projeto do Sr,� Kon- na balsa fornecerá aos interes3a
Jal, que Ja não esconde seus pl'O- der Heis, a que venho de me .refe- dos, talões correspondentes à res
testos contra a atual situação. rir, o que faço com a colaboração pej::tiva cobrança, achando-se as

Sem visar intuítos oulros, s�não da D.E-R. ,pedestres' isento� de pagamento,
() cje servir a minha terra a meu "Art. 1° - Dentro de 30 dias dl'1 enquanto os serviços se acharem
ver, Sr. Presidente, a concorrência aprovação desta lei, o PodeI' Exe· sob a resp'OnsabHidade do Estado.
nenhuma vantagem apresenta para cutivo, por intermédio da Secreta. Era o que eu tinha a dizer.
o interêsse público, uma vez que () ria da Viação, Obras Publicas e �. S. em ... de Setembro de 1949.
Estado, tendo na balsa em referên- Agricultura: Heitor Pereira Liberato

�'orl.n6polh, i6 cJe sete..-bro de '949

a tribuna da Assembléia

te lectuais brasileiros e concederá
uma entrevista coletiva � illlprens�.,

elevar-se, continuando porém C:.I.--

breado, em posição anormal dllr:lI1-,
te ma is de 10 minu tos.

Passageiro
clandestino,)

�()S dias 13 e H de Julho de 1029"'

os I'r-a nceses Assolat Lefévre e Lottí

(,ol1lpletaram a primeira travessia rio
Atlantico Norte feita por tripnl.i->
ção francesa.

Este Ieit.o audacioso rleveria, des

de a decolagem, t�rminar em calas

trof'e, pois, ao iniciar o voo', a fu

c lagem não quer-ia ficar na horisolil-'

al e a hequil ha não quer-ia deixar".
o só lo.

Graças porem a uma manobra 11:1-

bil de assolar, o avião consei-(u illCt

SERVIÇO DE METEO
ROLOGIA

Previsão do Tempo, até B"
horas do dia 16:

Tempo: Instavel, com chu,
vaso

ventos: de Suéste a Nordés-
te, moderados.
:Temperatura: . Em
Declínio.

Temperaturas extremas «e"
hoje: Maxima 16,9 Minima I3,!.:

vigeiu.

PASTA DENTAL
ROBINSON

Esl'a se<::ção, sabem-no todos, é de crítica. Acusam-na, de
quando e111 quando, de destrutiva, de parcial, de apaixona.da. É.
por isso e contra isso que cartas como a que segue merecem,

.

transcritas:
"Escola Industrial de Florianópolis

Fpo!is·, 13':9-49
Meu 'car8 Guilherme Tal

'Li com indizível satisfaçã,o o seu "FRECHANDO", em {Iue
você fez U1l1a grande justiça a esses modestos, mas altivos e

educados moços,. que fazem seus cursos na Escola que ha anos

venho dirigindo. E posse dizer que a satisfação não é só minha�
mas também de todos a,s que -aqui trabalham, sel11 se faJar dt:)
entusiasmo com que suas palavras, escritas com o brilho que'
lltes dá stla inte1igênci-a, fonam devoradas por' àqueles lJue você
tão :hem o�se{p.lÍou.

Eu aproveito a oportunidade, já que você falou no futuro:'
desses jovens, para, pela primeira vez, informar que 'tudo aquilt:)
que você disse para os noSsos, rapazes, se estenderá, do próximo
ano em diante, as moças que, aqllÍ vamos preparar para as

indústrias, hoje consideradas" também, como. ocupações femi
ninas.

-Esperamos que outras pes�ôas pensem do mesmo modo qu,e
você e a todas essas, pelo· seu canfo de página, estendemos os

nossos agradecimentos.
Cid It-clta Amaral, Diretor"

G. T.
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