
Abalo
• •

slsmlco no mundo
lários palzes acompanham a Inglaterra na desvalorizavão de soas moedas;t. A Franva resolvei

pelo contrário valoriz,ar o franco em 10 •/. - Greve de 3.650.000 operários em Londres.

Acompa uhanrlo a Inglaterra, taiubem a lslandia, Ir

landa, Escocia, Israel desvalotizararn su as moedas,

NO\',A IORQUE, 20 (C.P.) - O secretár-io tia Fazen

da declarou ('111 nota ú imprensa que u governo britanícu

adotou uma medida valtosiss íma para ,YiLalizar as finan

ças inglesas pois seu resultado terá o poder de levantar

,o padrào eco norn ico daquele paiz,

:\0\',\ IO]{Ql'I�, :':0 (1'_IJ,) - () Dayly t+erald ('111, pili

lorial prevê aumento scnsivcl no custo de vida na Ingla

terra.

'I'eco ainda comantário» a desvalbrização da l ibra,

achando que para aquele paiz, realmente constitue provi

dencia cxtraordlnária.

LONDRES, 20 (D,P.) - O crescente descontentaruen-'

1� de 3 milhões e li;50 �ül traba I hadores das ferrovias (.

wansportes ingleses prevê a greve por estes dias caso o

�"vel'no não [)pnniLa o aurncntu de seus saknios.

Com a queda provocada da libra, aumentará, ao que

ese espera o custo de vida, razão pela qual desejam o au

Mento dI' 10 -sh it i ngs semanais. �uã movimeutaçào cria um

,,,lima desfavoravel no momento em que se fazem sentir

.5 primeiros efeitos salutares da de�Nalorizaçâo da libra.

LONDHES, 20 (D.P.) - A' desvalorização da libra lern

�rorJwddo cxtraotdínàrtas repercusões cm lodo o Reino

-Unido,

LONDHES, 20 (C.P.) - O Brasil ainda não se pro

nunciou a respeito das relações do cruzeiro com a nova

libra, embora o café houvesse subido, de cotação ontem

na Bolsa de Nova 'Iorque.

�'.;oYA HJRQn:;:, 20 (L.P,) - Os e irculos financeiros

norte americanos são unanitnes em designar a desvalo

rizucâo da libra como "verdadeiro abalo sísmico no mun

do financeiro."

PARIS, 20 (Ll.P.') - Telegramas de ultima hora in

f(Jrmam que o governo Irances reunido pelo presidente

Ilauriou, <10 revés da desvalorização do rranco, aconura

nhamlo as demais moedas, resolveram
valor-iza-to ill' 10%

•

A RECEBEDORIA DO DIST. FEDERAL' ARRECADOU 2 BILHõES

lHO. 20 Estado - O sr. César Prieto declarou á imprensa: - "A

:lI'l'eclHl<u,:ãll da 1I,(,('pbedol'ia - r;r 1° de jane'iru al.r (j de scl.cml.ro,

atingiu a Cr$ 2.115,705.906,30, acusando um aumento de <:1'$.. .'.' .•

119.560.345,(iQ sôbre igual período do ano anterior. Alé o f'ínal (h'sle

,exe'Ticío, devemos. arrecadar tôdas as rendas sob a nossa responsabi

lidade, em concordancía com a previsão or-çamentária, cumprindo ii

incumbencia que nos transmitiu o ministro Guilherme da Silveira.
.

'
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A GAROTINHA, COM 50 LIRAS FEZ ]7 MILHõES

VEHONA, Itália, 20 (D.P.) - A menina Batista Peruzzo, de IlOYe.

[lUOS de idade, caçula de uma íamilra de treze j'i'hu�, residente 11()

Lairrn rnais polire desta cidade, transformou cínquenta lhas numa pe·,

queria fortuna no "bolo" do Iut ebol italiano Batistn acei-tou em lodo,",

(JS 12 vence.tores dos jugo� de domingo passado, ganhando assim d .. -

zess-te milhôes de liras.
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o MOMENTO

,
'

Vem () "Diário da Ta rd e ", numa allal'enle identif'icação

com o pensarucn
í

o pul íl icn ddenclido flOl' um matutino ca

rioca, trunserevendo, lodos os dias, l/)pieos d(� editorlaís da

quele jornal do IUo, e em os quais tópicos há sempr-e <I inten

ção de '''lllbestiOlar as qualidades ele cidadão e de homem pú

blico do '�I·. :'-<el'('\I Hamns. São estruuhcmos, j:l, a circuustan

cia .de, nas rererôucias feitas em desfavor da personalidade

de um JJrpc!al'o Catar-í neusc, andarem a lJabal'-iW de gôzo alguns

cocstaduanos elo eminente filho de Sqllla Cutru-ina, que tão

hourosamerile l'eprl'senta, nas culru iuán c ius da política na

cional, o c iv i.srao e a culíuru de sua genl e.

is jJaix(;cs, Irvadus a tais ext;cmos, não as atenua II 1','ú

Poria l'''lilna ao ,;ólo"{lal,t1; lJ(lI" anteJ'l, �I' slrl:ta'.:�',jljf(l :lIlS r: '-'�

qui[lIJ()� L!f'�i"jll� dé vlnga)wa ou au rlcspdlu rant:oroso. É u

que .acontet:e tom lllU gTUJW dr llolítieo�, nem lanto yincula

,los pelo e�pí .. ito\! l)plo cOl'a(:ão ti nossa lpITa que não a atrai

çoem, negociando-lhe a amputarão I rnilorial, ou calunian

do-lhe I' acllincalhando-lhe IIS mais ilustres ril1'O�. O 51'. :'\e

rêu ]{.a lJ1OS, diariamente 'atacado VOl' uma Jolha d« conhecidas

tendência,:; opll�icif)ni�!;as na Cal\ital Federal n;,\u' é poupa

do 'it sanha,s de UII\'('l'súrios IrJcais, que �e comprazem na

tl'ull,;rl'ir:il0 dos conceitos nrrnos jllslos à 11es�()a e ü atlla(,:ão

pública tio hOlll'udo JJrllsiclpnLe do 1:'. S. D. e Vice-Presiden

te da TIepublica.
.\inda onlem; \"eio ao alto da primeira pagll1a do ves�

pedino kondel·isla. desla capital lllna daquelas reprOdll(:iie5 de

sofismas, lançado!; no Hio para, se lJossí\'el indispor a ppr

sonalidade do iluslre Chefe pes,�edisla no ânimo popular. É

ce1'to, felizmenlp, que nem tãu sllllel'ficialmenLp a\'isada au

da a opinião pública do j)aís (jlle se exame, aceitasse as su

geslões da imp,en,;a facciosa. E islo faz hon.ra u. luciclez de

espíl'ito rio j}U\'O lJrasilcit,o, (lue reclama - nilo apenas afir

maC;i'ip,; mais ou menos lJombcísticas, yárias porém ele sellti

do lógico, mas C'OIlCltlsÕe:3 ponderadas e fundamentadas.

:\io eriiloria1, a que nos eslamos l'efel'indo' insiste o arti

culisLa cadora na vellla e gasta tecla do "quel'Pmismo", pa

Ta atrjbuir ao sr . .'ierêu namos uma incompatibilidacle políti

ca qúP o golpe de 2H ,de OllLlllJl'o leria aeenLuado.

Que o jornalisla do Rio incida e reincida na alLlsão po-

de ser explicável por uma ignorância manifes,ta dos aC"o1\te-

111e]\,[os que, em Santa Cat arina, precederam o Iuovimel1to

de oólu])ro de 19f�5. O mesmo, ];W1'ém, não se perdoa a quem,

como 0:5 esc!'i bas locais, lenha assi�tido aoi' fatos pol ítieos

anteriores it extineão do Estado
\

Novo entre nós.

Todos ,salJem que O P. S. D. C'a tarinense, oJwtliente à 0-

rienta(;ão cpntral, já anues de 29 de, outubro ,a:búra a sua

campanha eleitoral em lôl'110 da candidatura do honrado Ge�

neral Elll'ico Gaspar Dulra, ex-J\llin)stl'o da Guerl'a e cujo no

me despertára, como bandeira á'e l'pivind i,caç'ão político-de

moc['álica, inlenso rntu:;ia�mo cívico em tenas calal'inen�es.

Não se tTaLava, pois, de uma campanha "quel'emisLa" t.

BÍm de lídima cruzada de civislllo, dsando o concJ.amação cio

altivo eleitorado fIe Sallta Catarina às llrnas para elegel'

o então candidato dI) p. S, D. à Presid�neia da nppúlJlica,

({ell!'l'al (]a,"par Dul ra.

O golpe dI' 29 de OIIIIl]JI'O não implicou soluç'ão fIe cnnti

nu idade ao lJ1odmento a cuja h'ente o sr. ;\!el'Pll Halllu� �ell1-

pré estivpra,como Chefe do P. S. D, no Estado.

Pretender, agora, que o Presidente do P. S. D. nacional,

depois de havei' essa org,anização partidária sufragado, vito

riosaJ11ente o nome do aluaI Chef'e da Nação, esteja incompafi:

bílizado para desrjal' a consolidação do, regÍjne é tamanlta

má-fé COlllO o spria duYidal' de que o g'enel'al Duü'a, pelo fa-

I
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50 por cent'o no lucro dos 'remédios
RIO, 2U (O Estado) - Na 40';�, e a extinção gradual da sr. Luiz Dias ROlfemberg de-

Comissão Central de Preços, quota de sacrifício e a do sr.l clarou-se favorável á proposta

I
ontem foram apresentadas três Paulo Braga, alvitrando a do sr. Contruccí, mas, posta ao

propostas relativamente á mar- margem de 50';!'- e a manuten-:matéria em votação, saiu ven

gem de, lucros: a do sr. Zeferi- ção da, quota, de sacrifício. ° cedora a do sr. Paulo Braga.

n,? Contrucci, sugerindo
a ado- ESPIRITO DE CONTRADIÇÃO

çao da margem de 40 ':1, para, a

propaganda e lucro na venda
LAKE SUCCESS, 20 (D.P., - A Russia utílizozu o seu direito '!Q,l

pelos laboratórios nacionais e
veto sete vêzes, hoje, para impedir a .admissão de Portugal, Transjor

a manutenção da quota de sa-
dania, Irlanda, Áustr-ia, Itália, Finlandia e Ceilão na Organizção tias

crifício; à do sr. Durval Cala-
Nações Unidas.

Esses vét os, flue elevam a 3H o to1'al de vel os sovíéf icos, esti v el;lnl

zans propondo - ':3, margem de
<,

a 'cargo do delegado rus o S�111eOn Tsurapkin, que' está substituindo

r

'I
�,�J! n·o--�s_""""OS "delegado permanente 5'(,,,iétic(� e ,i(,�-lIljnistrl> .ia" nela�'õe8 E>.I�·

nU., i;J \ riores, Jacoh
Malik.

assinantes
QUEBROU-SE EM DOIS O NAVIO

SÃO FRANCISCO, 20 (U.P,) - O navio britanico "P<lcific Ent�'r�

prise" enc.alhado em frente a Punta Arena,
.

desde sexta-feira, partiu·

se em dois por efeito de mar grosso
- anunciou o Corpo de Guarda

.

Costas,

Solicitamos, encarecida

mente, aos nossos assi

nantes da capital e do in·

terior, que nos comuni

quem com Ul'gênci� seu

endereço, n-ome correto e

si vêm l'ecebendo coin re-

gÓlaridade seu jornal. Es�

tamos procedendo a uma

revisão completa no nos '"'r

só fichario de assinantes e

serviço de expedição, afim

de que se possa fazer che

gar esta folha com preste
sa e pel'iodicidade a todos

I os seus leitores.

( 'm ]\.or1a-\'07. ri o Corpo ([to r: llarlla-Cosl as informa LI que par[ (' da:

pôpa (lo "Paeific Enterprise" afundou, ficando visivel apenas lmla

parte em greve.

ABUSO NAS AÇõES DE DESPEJO

RJO, 20 Estado - Em despachos ,processual, o Jlliz Oliveira Pa-

mos declarou, entre outras coisas, recentemente:

"Ultimamente, temos verificado ,a existência de indiscutível alJ'l

so no uso cJ<lS açôes de despejo, C0111 base em, violação contratual. ou

legal, no fôro da Capital da Republica. Fatos que, outrora, paSSRV'lll1

despercebidos aos locadores, tal a sua insignificallcia são hoje, apQU

tados, com veemência e indignação, pelos mesmos, como f1agrante-;

violações ao pactuado, ou ao que prescreve 'a lei.

IA Argentina' suspendeu as ()pera-�

ções CODl Inoeda estrangeira
BUENOS AIRE$, 2.0 CU. P.) - rou a imprensa que, a ,desvalo- seu comércio internaciorlal.

O presidente do Cons�lho Eco- rização da libra não afetará a BUENOS AIRES, 20 (U. P.)!

nômico Argentino e ministro posição de cambio estrangeiro �Tôdas, as operações com divi

da-s FinanQas A. Cereijo decla- da Argentina nem tampouco, o ,sa:s
.

estrangeiras foram 'Sus-

pensas' até novo aviso, segundo

um comunicado oficial trans..

mitido pelo rádio.PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
, QUALIFICAÇÃO ELEITORAL,

'

SERÁO ATENDIDOS TODOS QUANTOS DESEJAREM

SE QUALIFICAR ELEITOR, NA SEDE DO PARTIDO A

RUA FELIPE SCHMIDT.

HORARIO: DAS 10 AS 12 E DAS 14 AS 17 HORAS,
DIARIAMENTE.

10.000 sacas de a�D'·
ear destruidaK
CAMPOS, 20 (ESTADO)

Verificou�se na madrugada

hoj e, violento incendio no ar,

mazem de àçucar da Campa...

nhia Agricola Usina de SantO'

Antônio dêste municipio, onde

se achaVa um estoque de 10.001)

são calculados em cêrca de dO�
sacos de açucaro Os prejuizd!s

milhões de cruzeiros, acre..

ditando�se que o incêndio te.

nha sido motivado por
'

I to circuito.

10 de ter pl'e�tado Ínapagávflis serviços ao país no MinisLério

da (inena durante o E:3taelo :\"ovo, fôsse o bomem capar. de

presidil' os destinos da República em fase ctn recuperarão de-,
lllIJCr;1 ti ca.

'J'odavia, não leria mesmo a D. D. :'-01. qualAquer parcela de

alltol'idade vara levantar lima süspeita em tal sentido, elesde

«ue, asslllllindfl o general Gasp�r Dulra a Presidência' após

])a\'('r sirio eleito pela' esmagadora maioria do eleitorado na

cional, o partido ria "eterna vigilância" nfío le\'e a menol' dú

vida em aproximar-se do Calple, numa aliturle que um aC<lr

do intel'pal'tidál'in faciljlou e em que ainda hoje permanece.

Esta é a verdade.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O QI�T't\DO-QlIarla feira
��---------------------------,--------�-------�--------------------------------------.--------------------------------------------------------------------------�----------�

nica em nossa terra. Todos se es-

f'onçarn por melhor servir-la, jior

T" Colenvos ":"""rIf)D
••

a

••

t•.i.,I
••

O�eeg�re:>a
••

f.a-'·�--;I)"·
melhor acredita-la perante o pú- r,ansp.ortes lh y : _ ;blico. Os seus diretores, os 51'S.
O I 1 'U I I A ("" ,

SRS. 'PASSAGEIROS
"s�\'a co ""aclaco e cv .anrai

PARA
! dif.n{gJl�'m�da']elve" empregam o Jllell�or das

\ ITAJAí _ JOINVILE e CURITIBA ... U'ij:J!u 'OJ,..&;suas cuergras cm beneficio Cda I Os novos MICRO-ONIBUS do Rápido 'Sul-Brasileiro ore- : .

,"mais popular"· Os locutores, Iro

t
' . u Oferece seus serviços.

I
"\'Ia -quc Nunes J)'b Cher-e G1 s

recem O maximo em

8:: Inês ':,
.\ IS", , I , m, I -

CONFORTO E PONTUALIDADE Cartas a Mariatavo Neves Filho, Darcy Costa e, Carros para 14 passageiros _ Poltronas individuais Pulman Eerreira,JQsé Alfredo Beirão, procuraram I
H O R A R lOS: • '

t I I 1
'

" '

ri _. Caixa Postal 55. ,',
orna- a vere ar eira mcruna os

Carro direto a Curi.tiba: parto 6 Hs.
.

• .olhos" ... Trabalham para isso ('
Carro de Fpolis. a Joinviíe nos dias úteis: Partida às 13 •••••••••••••8•••.9.........,vivem certos de que à esforço ([U(, horas, podendo prosseguir de Joinville a Curitiba no dia se- Ca�;:h Recémempregam, dia c noite, não ser:'! em

6 h "u .K. 'guinte as oras.ança raquítica, esforçando-se por vão. Os operadores, os 51'S. Ivo
Mantemos trafego, mutuo a São Paulo e Londrina, ven- coustruldemelhorar, déram à rádio que nas- Silva, José �'àzare!1O Coelho, Antô

dendose passagens. ,
.a li u Ucia, sob Os mais tristes proguóstí., nio Y!e!1{'zes e Oscar Vieira Filho, Aceitam-se despacho de encomendas. DE S O C UPA D ACOS, uma' infância t�lvez pcríclí- também merecem rcferõncías nesta

Agencia: Rua Deodoro. esquina da Tenente Silveira na 29 RUA FELIPE JliEV,lg:Stante ... Mas, tais f'alor-cs, não con- reportagem pelo interêssc que ;'€110
6xl0 metros, toda deseguiram esmor-ecer a quantos vi- demonstrando no sentido de técni-

material,vem déla e para éla continúarn camente, ela seja de fato lima esta. TRATA R NESTA REDAÇA()Ivivendo, O acanhado prédio CIÚ ção perfeita. Há ainda, o pessoal
que se localizára, que não o1'el'eG,!a de escritório: as senhorinhas No
siquér um ambiente de ar 1)111'0; emia Barreto e Catarina Galvão,
porque desnutrido de janelas, e n- duas jovens que, lambem se n âo

1travado entre outros, falvéz rôssc' erramos, mais querem a Guarnjá .. ,

a causa principal da enf'raqur-nirl.i No Rio e São Paulo, a firma Alceu ,

,es�ação ,e1ifo:rçando-se. porpepçá :-,'t Fonceca & eia, Ltrla., trabalha Icrrunça ',�! :,Nãó ,era possivo! a muito para dar a estação. os
uma estação, de rádío x qné: pre- "principios", sem os quais nada
onde anos i.a 't\scol-hia. Seriá dcse- feito ...
criança' cuja ,'sifu1r�ão 'ê('onómíc� Mas, o Acy Cabral Teive, rnagri
dos pais a Isso a obrrgassc Seria nho é um vcrdadeir o"milionário
natar. desde íÓgo,·' uma

.

idéia fc- de boa vontade, que tem na "a
Iiz, porque Sa'nta Catarina, ��cin, mais popular" o seu grande sonho,
MHI Capital de possibilidades eco- parqué com éla iniciou a sua vida
nôiuicas, comcrcíalrnento falando, de "speakor ", não cessa de desen,-'
nâo póde prcscindir . de uma esco- volver atividade digna de especia I
la, como esta, cuja função precípua menção, pois . durante os 11l0111enhs
c, j,� o disse alguém, tão necessár-ia em que estivemos em visita às no
aos nossos filhos ... O Hádio e xér., vas instalações, que serão oficia-I
ce, ao lado da imprensa escrita, mente inauguradas no proxímo
a mesma missão, qual seja a de le- l;l1ês de outubro não perdia o se-t
vai: ao povo quanto de útil por!C'ill tempo, movimentado-se em mil-e
ofr-rr-cer tOS e inteleCtllái!), os ho- nina preocupações: Si nos indagas
l1lens-de�ô'a vontade.' Por isso, semos u que mais impressionou
não se deve negaI', a Gual'uj,i,' nessa rápida visita, lomariamos a li-
o direito de vida: berdáde ele responder: _ O Acy'

- NOVA FASE - Como I.mla criatura, daquéla estatll-
Elllfim, nova fase da Guarajô. ra, daquêle porte, parecendo mais

Emfim, nóvós horizontes desp'JIl- 'um extranho as lides radiofonicas,
tam· A H<Jdio Guarujá conta com póde orientar, de maneira tão per

lJ�11 prédi� à· altura das suas neees- feita,; tão.' compl?xo mecanisll10à E, IsHlades, a altura do seu nome. Lo- de fato, ISSO fOl tudo O que mais
('alizadas as suas instalações no adÍl1iramos.
prédio Martinelli, à rua João Pi:1- Não há mais 'a dizer. depois de
10, onde o oC'llpava ° Tribtmal Bp- que nos foi passiveI observar, no
giol1al Elei�otal; com. sal.as espaço- �d·�.�'ici? �Iartinelli - a Rádio Gua-

Jsas e um otuno. auchtonul1l, com IUJa, I esolveu, agora, o seu pro
nito 1I1enos acol1selllavel palco,;] blema numero illl1, porque conss
""mais popular" pode, agora, ofe- guiu livrar-se de Íll11a localização
recer ao púhlico os benefícios de que nem podel'ia oferecer ambiente
uma verdadeira estação radiofôni- propicio a que

_

se desenvolvesse.
('a, com os seus programas elomi- O seu problema número um, diga
nicais desenvolvendo-se frente aos mos uma vez por tôdas,' estava na
cspl'cladol'es. Antes, isso seria pos- casa· OJ).de estava, ali à Praça 15,
sivel, num edifício

en,l
que mal da.

/'
seria impossivel avançar. Teria

va para os seus funcionários! que, fatalmente, retroagir até de.-
O magnifico prédio Martlnelli, saparecer. Agora, já parece mais

reformado e adaptado, oferece 8(1- uma mocinha bem vestida, decer.
luçi)es para a GLlúujá: no andar temente, trajada e com maior nó
terreo, palco e' auditoriull1 com ca- mero ele fans... Acordou cedo, a

paciclade êsle para 300 pessôas, Guarnjá ...
't'pnsiderado o melhor elo Estado;
ao lado do palco salas de locutll
res e técnica ele som; outras sa le
tas para funcionários e diretores.

Gêneros alimentícios - Miudesas em() andar superior, alem de muitas,
.. h 'd'" " geral -,.- Couros e artefatos de couroSd < S paI a lsc�tec�, q.lle Ja conh

R. MANOEL JOAQUIM PINTO N, 3CO]1] cerca ele ;) lllJ I dISCOS, calcu-
S- J

.

S C t
.

.. ao ,oaqmm -- anta a anna1arlos em 40 ,nul cruzeIros o capi"j_'___ _

t�l; sal� de ensaio, .laboratório téc· .

. CAS�S E �ERRENOS
'

Jl]CO follets dos artIstas, etc. AinrLI Possue V, ". casas ou terren08 pu.
ITfOnder?cl)pti�!Ja ao palco, sala para rúdio-

,1eatro.
Carros para o· interior- do Estado

ImobllilrfC' I o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada
firma Fiuza Lima & Irmãos, é {) seguinte:
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

\
cf excessão de sábado

A Rádio-Guarujá
seu problema n.

(Reportagem de Adão Mirande)

e

1
o

A Háclio Guarujá,
ZY.T-7, já deixando
rncniniee, entrando

de prefixo apaixonado. Os funcionários déssu
atrás ra sua moderna estação vivem para o seu

pressurosa na progresso, tornando ,a cada vez Imais possante e credenciada. Sib
"todos rapazes dispostos, franca

mente devotados à causa radiofô-

sua 'juventude, está agora cm pré
...lio digno de uma verdadeira emis
sora que, pelo esfórços (los seus

organizadores e auxiliares, póde
oferecer aos eatarinenses magní-
fica estação radiofônica que os

satisfaça, iutegralmcnto.
Os primeiros dias de "a ruais

:pol�.J1ar", não 'lignoral1los terem
sido os ele Um menino pobre, es

forçado, lutando contra tôdas as
dif'icn Idades, numa ã�ia incontida
de "itória... Sabemos que a nus

sa Guarnjá teve a enfrentar pro
hlemas múltiplos, llIUitO me51110

próprios da sua situação financei
ra. Os primeiros passos, mui to,
indecisos, muitos também de cri,

ARMAZ.El\'l E SELARIA
SÃO JORGE

de João Vieira de Sousa

"!io encontra comprador?
F.ntrpg'ue ao Escrit6rio

J:'ssa a organização que o prédio "- L. Alves.

11ô Ip oferecer, ficandq airlda muito
P1l� Deodoro 311.

cs:'aço pr r prencher, à medida das Se fico'! quer!':s ficsrD(_'c,'i'sülades da estação. nl" medo f<lcq elegeI
- PESSOAL - E' 7ei P('.il" 1l"""� ins'cricã-J"\ GlI1rujú conta Cf '11 UIll pessoal J" Cred ,. r>/[, tt'O r redi!!

BELlEMA
para Eczematide Infantil
t'omada não gordurosa, antissé
tica, que combate as coceiras e

erupções da pele, Não mancha a

roupa e não requer ataduras,
Se V. não encontrar BELZEMA
em seu fornecedor mais próximo,
queira escrever para a Caixa

;Postal 687, R,io.

,

Rádios - Geladeira -'Máquinas de Escrever - Máqui
nas de Costura � Lanternas - Toca Discos - Motocicleta
-'Máquinas, Industriais - Lixadeiras - Baterias Suecas pare
Automóvel e, Industriais - Artigos variados para presentes -

Aí,tigos de Nata� - Capas para Automóvel de material plás
tico p!llha, Lona e Couro Sintético - Automóveis Europeus
e A�ericanos., �

, I

Distribuidores para o Estado
M. H. SIMON LTDA.

Rua Jerônimo Coelho, 3 - Caixa Postal, 396
Endereço Telegráfico - SIMON - Fone l.160

Florianópoljs - Santa Catarina
......_..-......-_.._.._·-....,._...·.__.._...- -�_-_......•....u....�._._._._�,.,..-.....__.........

CURSO de CC9ntabilidade ou contador éom diploma? Fa
ça-o por correspondência no Instituto Rio Branco. Gratis a to
do aluno. 1 carteira de identidade, 1 pasta, mate:r:ial de estu
dos etc.' Peça informações quanto antes, sem compromisso.
Cx. Postal, ·5215 - São Paul0 ..

...... , ..

à vendáCasa
Vende-se uma, tóda de tijolos"

medindo 6,50m de frente paI' 11,Oe'
m de fundos, com as seg'tlÍntes di
visões: 1 area, 1 sala de visita, 11
cozinha e W. C. Consll'LlÍda em fins,
do ano de 19!12. Locálizada no Es

lreito, à rua António -MaLos AreaS'
n. 5'11, .bem próxi'mo, pO'rLanto, do,

ponto de - ôhibüs: t -

Os inleressad,Os poderão dirigir-,
se à residência do SI'. Aristides Bor
ba, em Biguaçú, para me1110res in.
formações,
A venda é motivada pelo fato de'

o proprietário esLar há anos resi
dindo em outra cidade do Estado.
A casf em aprêço se encontra de-'

socupaela.

A[ficaz Jratamento �a
:t bem conhecido do mundo' médico e farmacêutico o valor

terapêutico da A:minofili:tl3. ASTHMAN contém além deste sal"
outras substâncias, de comprDv:l.da efiçácia. tornapdo ass.i.m 'o

ASTHMAN o mais completo e eficiente preparé\do pé\ra <;> trata
mento da asma, bronqúites asmáticas,' bronquites crônicas ou

agudas e tosses rebeld'es. ASTf{;\IAN' combate ràpi.damente a

asma em tôdas as suas C,ases. Xas drogarias e farmaclas. .

Arvores Iru iferas
Arvores Fruhferas enxertadas e plantas or.'J.amentais nal,

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura

H. J. Cipper.
Corupá.
Mun. de Jaraguá -- Estado de Santa CatariIÍa.
Per..am catalago gratuitamente.

,

.. � ..

Guia
I'!UA. VQLUNTARIOS DA PÁTRIA No" 68 • 1." ANDA.R
CA!:<A POSTAL, �IIJ • TELEFONE 01140 • 'ELtGR"'�AS••PROlECTOIUo

Paranádo
Publica relacão dos comerciantes e industriais com seU! enll.a-

re�os.
Cada guia e vendido licomoanhado de um mapa rodoviário

Paraná e Santa Catarina.
.

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

do Agencia Geral para S. CatarinéiJ'

r Rua Felipe Schmidt.· 22--�ob.
C. Postal, 69· T�1. «Protetora»

FLORIANOPOLIS

F1oriã:nópohs

16 horas

DR. FRANCISCO CÂMARA
NETO

Advogado
Escritório: Rua Felipe Schimidt
21 (sobrado) (Alto da casa "O
Paraiso")
Residencia: Ruq Alvaro de Car�
valhe, 36

EXPRESSO BRUSQUENSE
14 horas

16,30 horas28., 48• e 68• feiras
Nova-Trento

E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS -- S8. e 68• feira'!! 12,10 horas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Clube 3)0_0 40
. Ilo_to

DIA\25, DOMINGUEIRA. INÍCIO ÀS 21 HORAS. -DIA 2. EXCURSÃO AS "CALDAS DA IMPE�ATRIZ':. AS INSCRIÇÕES PODEM SER FEITAS NO ,HORA
RIO DAS 14 ÀS 17 HORAS, NA SECRETARIA DO CLUBE, SENDO A AQUISIÇÃO DE CARTOES, AO PREÇO DE CR$ 10,00, DANDO DIREITO A CON

DUÇÃO. ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕS DIA 28, ÀS 17 HORA�.

I ft recoperaçâo africana e

!�:ti!R������es de Oliveu.a' divisão da propriedade
Grato nos é o registrar da Escreveu OSMAR CUNHA, Presidente «1 Ass, do

passagem do 730 aniversário Economistas de Santa Catarina.
da veneranda senhora d. Ade- A queda verificada nas exporta- e letra da Constituição Federal o

lina Marcondes de Oliveira, es- ções brasileiras no ano de 1948 'direito de uso de propriedade ela

pôsa do sr. João Julio, de Oli- preocupou, seriamente, os. produ, 'terra se condicioná ao bem estar

veira e residente em Laguna, A lores 'nacionais, pelos reflexos que social e, entendendo que cx islcrn

distinta' dama é progenitora esse fato, evidentemente, iria cau- no território 'nacional ár�as que

das sras, Alaide Garcia Nocetti sal' na produção naoional- podem ser melhor aproveitadas, a

e Nadir Meira. Pesqnizandp as" causas dessa qlle- exemplo ,dos vales umidos do nor-

Os nossos parabens com vo- da, na 'pàuta internacional, encon- deste. recomendou a Conferencia a

tos de felicidades, ' ! traram os economistas brasileiros' efeti vaçào de planos para redis-
lVIenino Francisco-Alberto a concurrência da produção arrica; tribuição da terra, a pequenos agri-
Por motivo do aniversário de na, que vinha sendo intcnsifícada cultores, com facilidade de aquisi-

,seu filhinho/Francisco-Alberto em grande escala por capitais ame- ção, nas, áreas cuja produção possa
d'Avila, O lar do sr, Francisco ricanos e ingleses. Tais capitais es- beneflciar o abastecimento dos
d'Avila, empregado da firma tavam c estão sendo aplicados, jus- mercados,
.Meyer & Cía. está hoje em fes- lamente, na produção de matérias Por outro lado, apreciando a te- m011tas. , primas de origem vegetal tipicamen, se do nosso colega de delegação dr.jFrancisco-Alberto completa te tropicais e que constítuiam uma Roberto Lacerda, êsse moço inteli-

NOVA YOBK, 17 (U, p.)quatro' anos de idade e justo é verdadeira riqueza para o nosso' aente e trabalhador que ef'icientc- ..
1

ti t
,- '" .

CJen IS as começaram a desenrolarO regosíjo de seus pais e amí- pais. mente diriae a cstatistica catarinen- , '

d
.

'"
.. lima mUlTlIa peruana que, segun ogU,i,nhos, ,',. "A competição da futura produção se c é [á unrvalor respeitado entre .

(·t.! t 1500 30l')0E t d Ih f 1 se acrer I a em en re u e
'.

,9 s a o envia- e e ICI- africana de produtos competitivos t ti r os nacionais a conf,,' !e_ :O: .

t
- Os es a lS lC c " , ,-

: auos, mas esse trabalho tomará ne-açoes. , rl t d I l' •

Senhora Fernando d'Avila
dos nossos e uma ameaça que se renda reeolllen,,,oll o es Ll o (a Sll.�- 'lo mr(1005 cinco dias, A múmia pesadelineia no futuro e que nos rccor- divisão excessiva da terra, consi-

'd ""() 'I f
í

f 'I 1--Por motivo de seu aniver ,
,111alS e. zc ',IU! os e OI raz« a uo

, ,

h' fI -' da o que aconteceu, há tempos, com derando desvantajosa a pu lverizn-PS' I t t'sano, que �Je ue, s�la cer
a borracha, do Brasil. -

d
'

d de Roberto' 1 acer
eru. cu uesenro arnen o es a sen-

t t to m t ç.ao � propne, a
"

,-

do feito sob a supervisão do dr. Ju-amen e mm cumpri enta- "_,r li l' d int 'I" -..J � d i t sA , d Z 1 L'
lVie( l( as c 111 cnsi rcaçao ..os da estu ou mll1lLCIOSaJ ICU e o a.'-: níus Bird curador assistente do Mu-fua a exma, SIa, , u ma 1- ,. t j'

. .

"(' f I' dh d'A 'I dí
, , prouu os ropicars típicos oram sunto, oca izan o o que vem acon- 'seu de História Natural. Ao cabo I'"'TI ares yl a, igrnssima con-,

-

t, A á ., o tecendo no Vale do Itaiai As colo- hsorte do sr. Fernando Pacheco propos as, em raxa, pa� a que
" _

"

,
da primeira hora de trabalho, .os 'fIi,.

d'Avila, funci-onário do Minis- nosso ,Pau:; p[)�sa competir ,no mcr- .nias, »u, por sucessao vel21 se suh-
cientistas descobrfram quatro ca ..

I ��4
térío da Víacão ora aposen-

cado ínternacíonal produzl,ndo em dividindo em cada geraçao, de tal
I I t 'd '1

.

t', ,

Illar as (e um ceI o pesalO e re !-
, , laro'a escnla c a pl'eços baIXOS De fOl'nla (jlle cada familia em tempo I

'
,

tado, I
"'. ", -,'.' ,

"
raram ulIla manta verde, Encontra-

A aniversariante, que é pes-
outra maneira essa. rIqueza naclO- que nào e.st.á longe, não terá mais iram indicios de que a múmia per-

, soa de destaque na alta socie- nal, e ,que tantas ,dIVIsas .nos tem les1:ac;0 Suflcl�nte p,ara ter a sua v�:-
tenda a um alto secerdote all1f1nle

,-dade local, onde cont� _vasto forneCl.c]o, acabara por desap�r:- Iqll1�lha de leIte e area _para a _.p�an- � dl! raposa tio deserto e o t'a-
,

.' cífC"ülo -de aii1izades, é -em ge" �el' cotl�pletamente .na competlçao 1 laça0 eapa�, (t� yro-dUZll' () suflclen-
bo do qne pode ter sido um leque,

l'aI estl'mada nesta capl'tal pe 1.nlernaClOnal. pelo slstcllla

..
de tra- te para a humlla, o que, ccrtamen- I

E'. ".'
I ç-o

I
'

-
.

. , ,
, 'ssa l1lUl11Ja pertence a uma co e a

las s�as grandes virtude:s, de b�lho e .de, vendas dO� ,palses qn� te �evara o homem a abandonar a

Ide mais de cem, retiradas elo Vale
-"ol'açao e nobreza de espInto St propuzel am a prodUZIr prüduto"i ten a,

d P t d ]' 19')7"- '.
,

e araca, per o e ,Ima, em �,'

"O K-;:tado" felicita-a ItrOPicais.,
A in vestigação desse fenômeno c

'f
.

d d� '. . . - . , - , -

'

, ,era que seI' arruma a e novo e
Pe Alvino Bel'toldo Braun DIstnbUlçao de ,berras e dIVIsa0 da a cnaçao de uma lei que o- ev.t\,

'b' d '[�. d 'd.

. . .

. reram la a para o eru, epOls os
A data de hOJ'e é a do aniver- propriedade será de enorme vaha para a

pro-! t d ' f 't (.. . rs u os elos·a IUl'
sário do rev, Pe, Alvino Bertol- ConsHiel'ando que pelo espirito Iteção do homem rural.

,

�?��E�f����i�:::: ::iS�:,lé� ANA HOEPCKE

'

I"
.

����� :��� �� ·��vanta���···
pela sua c�ltura invulgar, o· '.

.... .' "'! Noturnas e Sinta-se ,<):;
Tev, Pe, Alvino Bertoldo Braun I R" Muitos Anos Mais Jovemé, em nossa Capital, muitíssi- AG A O EC fM E NTO Freqüentes levantadas ou micção. no-

mo estimado e conta., nos

meiOSj
: 'I'

. turaa., ardência, resíduos esbranquiç.ado.
.tl. fflml la de AN:\TA HOEPCKE, na impossiibilidade de a- na urina, dór 11" ba,e da espinha dorsal,

culturais, numerosos admira g-radeo]J' j)es�oalmellte a toclo,s que, em homenag-em á querida lia inguàl' lias pernas, nervosismo. debi-
'-' lidade, perda de \-igor, podem ser cau-dores, morta, compar·eceram. ao seu sepultamento, m'1lndaram coroas ."do. por uma enfermida.de na próstata,

"O Estado" se associa às de 1�8!" glândula é um dos mais importallt,••
j;! flores ou manil'esl.aram s·eu pesar por cart@es e te'.eg-ramas, <Írgllos masculinos. Para controlar /lste"

monstrac"õés de aprêço que SE- f d t h 'j' t'd- trans!ôrnoa e restaurar rapidamente a
- vro.-un amen e, reCOIl eCIl a, aqUJ .expressa -sua gea ,1 ao. .aúde e o vigor, siga o llOVO tratamentorão prestadas hoje ao ilustrado cient!fico chamado Rogena, Mesmo que

aniversariante, seu sofrimento seja antigo, garantimo.
ql1e Rogena o aliviará, Tcvigorizando 3ua

PrQfeSS?l' Milton O. Sullivan SOCIEDADE MUSICAL "AMOR Á ARTE" glândula prostática e f"zendo com que

f v_ se sinta lllUit08 anos mais jovem_ PeçaFaz anos hoje o sr, pro essor Assem,!léia Geral Ordinária Rogena em qualquer farmácia. Noss" glt-
Ml'lton O, Sullivan_ lente de .antia é a Si", meUlOr proteção,

. De ord.em do senhor Presidente convido a todos os sócios desta R -'-- indicado no tra-

Inglês do Instituto de Educa- :-iociedade Musical "All1cÀ" .'\1'le" à compal'eceeem á Sessão de As- ogena tamento de pro.t.. •

ca-o desta Capital e pessoa 'que tite., llretri!e. e cistit.e.,
s('mhléia Gera '. OrdilJária a realizar-sp no pr6xi 1110 dia 22 do COl'ren-desfruta, em nossos círculos so- [

,

9 O IP, as 1 , O 1m'a,S,
. dais, justificada influência. Na referida Assembléia será eleita a nova Diretoria para ano 50-

'...... •••••• •••••••• • •••••

.. :'? _E�����': .f�I�C.i����, ..... �

cial 1949/1950, 4uII1entada ii vendaFlorianópolis, em 20 de Setembro de 1949
CHHISTOVÁO NUNES PIHES do café

10 Secretário.

"Partido de assassinos,
espiões e traidores'"

LONDRES, 19 (V.A,) - Co- quilate podem atingir o cumo

mantando O processo de Bu- de sua hierarquia, o que em

dapaste, um tuncíonarro do primeiro lugar dá
.

uma idéia
Mintstario das Relações Ex- singular do partido. Convem,
teriores da Grã-Bretanha, de- realmente, lembrar 'que tam

clarou: "Preliminarmente, pa-j be.m em outros países onde do

r€Ce que devemos ser levados minam os: comunistas homens
a crer que os homens que atín- CGm Os quais estão senoo 'jul
gem os postos mais elevados gados em --:' BUdapeste e que e

Das administrações comunís- ram anteriormente objeto de

tas são, de· habito, espiões hi- veneração pelo Partido Oomu

tlertstas, assassínos e traído- l"ista, foram em seguida trata
res, Aparentemente, o Partido dos como assasinos,· espiões: e

Comunista é uma organização traídores ".

na qual somente pessoâs desse " .. ,." .... .... . - .•. ,.. . ..•

Múmia de três
anos

FRANCISCO VIEIRA e

SENHORA

tem o prazer, de participar a

seus parentes e amigos, o nas

. cimento de sua filha Véra-Lucia

ocorrido na Maternidade Dr.

Carlos Corrêa.

Fpolis·, 14-9-949

" NOVA YORK, 20 (U. P,) -

UMA SOLICITAÇÃO AOS SRS. PREFEITOS M_UNICIPAIS DO PARANÁ E No mercado do café verificou-
SANTA CATARINA

se um aumento de vendas com
Afim de que a inspeção de sande dos cidadãos da classe de 1931 se à noticia da. desvalorização da

realize sem os inconvenientes da aglomeração que geralmente se veri- llbra 'esterlina e de .div,sasfica nos ultimos dias do prazo - o Exmo· Sr. Gen. Cmte. da 5" Regi1í.o . afins, Tôdas as' entregas ,exce
i\1ilitar solicita dos Srs, Prefeito Municipais do Paraná e Santa Catari- to' :as: de setembro, chegaram
na, o má�imo e.l11penho e valiosa colaboraç'ão no sentido de obterem () I

quase ao limite permissivel de
comparecUllento dos seus municipes à inspeção de sande nas datas fi- 150 pontos de baixa.
,'adas no Edital respectivo, A noticia da desvalorização

encontrou mer:cado vulneravel
tecnicamente devido á alta no
tavel da semana passada,
Na sexta-feira, o Santos: S

para entrega em setembro
atingiu� preço sem pre�eden
tes de 31,5 centavos por librá,
O 'Santos S fechou, hoje, com

baixa entre 130 e 150 pontos na

L. Alves venda de 194 lotes.
O Santos D, teve baixa idên-

i tica, rt';ndo vendidos 70 l::ctes, I
)

.

Sociedade Catarineo',
'se de, Medicina

Hoje, às vinte hora�, na Fa

VEIIDl" SE ,- d- d������ s�:a�a��:c;:t:v����= 11 l- por m,o IVO e mu aoça
��o��� e�!:s:�cI�����á����l�� Grande área de terreno jà cultivada
qual serão tratados, além de (Dista�te cerca de seis quilometros da capital-Bair�o-Barreiros\
assuntos científicos, outros de A rea de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo
interêsse profissional. 6 casas de madeira e urna de material_.
Para esta reunião são conVi-I TRA-TAR:.

dados todos os sócios, bem co- Florian'5poli, - nesfa redacão nu Egcritório I. de A
mo o'"' demais médicos residen- Barreiros - com o proprietário Mathias Iha.
tp'l !J.:::sta Capital. I Blumenau - com o sr. C.h�istiano Knoll, no Hotel Cmzeiro.

03,

N088.0S tefefones·
Gerencui

Expedição
Oficinas

, 1324
1388

.'

1022

Os Rins que devem eliminar
todos os traços de substancias
toxicas ou impurezas do organis
mo, estão permitindo que um

.excesso de acido UI'ico se 'acu
mure e penetrê

-

em tOdo ()

organismo:
A falta de cumprimento de sua

tarefa por pe.rte dos rins é a

causa ! fundamenta' das dores
na cintura, reumatismo e irregu
laridades urinarias.
Este a:-id,? urico,'P:{.>idamente f6r
ma CrIstaIS agutt�, que se alo
jam nas articulações. causando
a sua inflamação e' rigidez, ás
crucj,�ntes dôres do rewnat;smo
e outros males do sistema urina
rio. O tratamento apropri-ado de
ve fazer voltar os rins ao seu

estado normal, afim de poder
ser filtrado o acido urico. É pu.
ísso que as Pílulas De Witt con

ge�uem dar alivio permanente
"OS mais rebeldes casos,

As Pílulas De Witt atúam di-
retamente sobre os rilJs, de
vo'vendo-Ihes a sua ação natural
de filt1'os das impurezas do
orfanismo.
Acham -se á venda em tod"s ali

farnlacias.

'o

P#'J'O ,0S runs e a Bexiga
EM rlf[J/WS ilE ·lU E lua P1LiJi-,l�,
() 17'''''101.;: F M'IS 1,:(''1!V()MICO'

•••••••••• jl • ••• •• • •••••••••••••• -

Ikllares falsos e
seus passadores

SãO PAULO, 20 (ESTADO),
-o promotor pÜbÍico C. M.

Quartin Filho, denunciou Jua

rez M, Guimarães, Al'al{el Oha
byan Schneider, João Américo
e Jorge SUleiman, como incur
sos nos, dispositivos do Código
Penal, por ter.em introduzido
em circulação dólares falsos.
O juiz da Sétim'l Vara Crimi
r:al recebeu a denuncia e de
cretou a' pri'são preventiva dos
denunciados.

Participação
Édio Ortiga Fedrigo e sua

sra, Lenadir Rosa Fedrigo, par
ticipam às pessoas amigas e

parentes o nascimento de sua

filhinha IDA, no dia 18 do cor

re'1te mês, ocorrido na l\htcr
L�cbde Dr. Carlgs Corrêa.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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gricolas�qulnas
ini Ltda.

Maquinas Agricolas, Iuroos, Teares e

Irtigos de Cutelarias'
-

Fabrica em Americana - Estado,.de São Paulo

RQ'ppgsgrytan tQS Q...x�llJsh/Os papa
(18 Santa �atapina

@ estado
\

1nduslria Comercio e Segllros IHOI S..n. I
\ Praça 15 de NOVf.mbr,o,?O 2.0 -andar

C&.ixa Pesta! 139 � Telefone - 1324

Tel-' I{ OTEnd.

o I'El:iOURu

v. S.' viaja 1 Reside no Interior-
v. S. viaja "t Reside no Interior? Adquira urn Catálogo de Moedas

Antigas do Brasil e enriqueça depressa.
Peça em qualquer livraria de Florianópolis. Custo Cr$ 20,DO. Pelo

Correio Cr$ 25,00; pedidos a José Claudino da Nóbrega. Hua General
Bíttencourt, 9-1, sob - Florianópolis.

.

I

Da instrução est& &0 "loon«
<ia todos. Dá esse tesouro &0 teu
amigo analfabeto, levando-o 1\ um
curso da elrabetízação no Grupo
Escolar São José, na _gseola Indus,
trial de Florianópolis ou DI!. Co.te..
dral MetrúIlolitana.

Aceita-se representClnt a no interior do ·Ê�tado.
Co i xo Postal 139 - Flc·rinn6po!i;.

Cartas para

Dr. LindoUo 4.6.
Pereira

AdvOfRdo-Clmtabilista
Givel -- Comercial

Constituições de aociodad••
e .ervíçolJ ccrelatcs, em geral.
tOrgonizações. ccritcbeíe.

'

Regilltl'oli e ::narcoa, di_pondo,
no Rio, de corre.pondsII-te.
E.critório: Rua Alvaro d.

Carvalho ri, 43, "
Dali 8 àil 12 heroa.

Telefone 1494

FERIDÀS.· REUMI\TISMO E:
PLI\CAS SIFILITICAS

Elixir de Nngueira
MadicoçQO auxiliar no tratamentt

da .ifUi.
•••••••••••••••••••••.•••••• o. o-o.

.
.

c

NAVIO-MOTOR "ESTELA n

mr xima rapidez e garantia para transporte de mas mercadorie e

Agen'es em Ftr rianôpol is CAFLOS HO:EPCRE S, A.

lOJa ,DftS CASE IRAS
Especializada' em artigos para

homens
RECEBEU vARIADO SORTIMENTO· DE .CASEl'vIIRAS NA
CIONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
MANTEM PERMAN!ENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEIT;'}.S

PARA HOMENS
.

ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA
T4S, PIJAMAS, C,HAPEUS, ETC.

lnôo 'pelo menor preço da praça
I Faça uma visita à nossa Casa e verifique'

n08808 pre�os e artigos
'

INDICADOR AZUL DO RIO GRANDE 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 9 sr. João Pires Machado á rua Conselheira
Mafra, 156

Florianópolis Santa CataI'ina

OUU VUHR·n COM CONFORTO E HEGAMe!.A 1
PROCURE A

Ilfaiataria elio. �.

I
Rua Felippe Schmidt 48,

MóVEIS. LOUÇAS E MOEDAS ANTIGAS
""..........---

Deseja comprar oI} vender?
Cartas' a José Claudino da Nóbrega. ,

São José - Póntó final do' ôníbus, - DISTRIBUIDOR DO .•.
,

Católogo de Moedas An�igas do Brasil
Pelo correio/ Cr$ 25,001/,

'

t ,

l.I·:·t,.,
i!t

;\I,

I
r
�

I
1

r\f"ti �\.

'( Lá, WETZEL INDUSTRIAL-JOIN,VILLE (MtlrclJ( reg 1

. TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lnfofluações uteü/ .j j � j

r2:��?''-··j HO:�iO��;��::e- Transportes Aéreos Catarinen�es SI
Diretor: RUBENS A. RAMOS Dl.

EDll,QAL
'

'

P,'ropríetárto e Dir.�Gerente Expresa<l fio Ctrtóvlo - l..oaCUliA - , ,

,7 horas,
SIDNEI NOCETI Auto-Vlaçao IUja! - 11&}&1 - 11 )lo.

...... .'

ExJ)N!!li!O 'Bl"UIIQU_ - J!Il!oIwqut: -

li!! boru.'" ,

Expresso BrultQu� - Noya Trc<nto
_' 16,30 boru.

,

Auto-V1açlo Catarin_ - Jolll';'U.
- " horas.

Auto-ViaçAo eatulno'c.H - CurlUba
_ II horas. '

1RodoTlár14I 8ul-Brull - l'6r1:o Alecr.
- 3 boral'l.. '

\ '

Rãpido Sul·Braslleira _ Joinvlle;_ ,

13 horas,
Rua Senador Dantas, 49 - 60, Rápido Sul·Bras!leira

6 horas.
anda!" ' TERCA-FEllU.

Te!.: 22-5924 - Rio l'e Janeiro Auto-'Vlaçl.o ClltarineIlH - P6rto .i.l.

gre - 6 horas,
RAUL CASAMAVOR Áuto-Vlaç!ro C&tar1neDJM

R F' Ii - IS horas
,

ua e rpe de Oliveira, 21 - Áuto.V!açI.o Catarlnell8Cl
8° andar - • heras.

Tel.: 2-�873 _ São Paulo Âut'n.Viação C&ter!.nfmIHI
-- 3 horas. '

ASSINATURAS Expresso 810 CrIJrt'óvlo - Lqu.na -

Na Capital
7 noi-as.' Pt-lo presente cd ital fica cilada o f'unc iunúi-io :\'AZAHE-:-,TO IVIUL-
Emp�sa Glória _. Latruru> --' 7,*

Ano Cr$ 90,00 • o'l!o noras. "LEH BE:\fTO, lotado na Delegacia Itegional do Inst.ituto dr Aposentado-
Semestre .. " Cr$ 45,00 1&�::.o Bru.aQu.n.M - Bru.c'iU. -

,ria.c Pensões dos Empregados em Transportes e e Cargas, e�n Sanla I
Florianópolis

Trimestre ér$ 25,00 11'a:.·\to-VlaçAo
Itaja! - ltaja1 - 1. �

Catall'lna, para aIJl'es:nlar-�e nesta Detegacia, no prazo de 10 dias, cor-

! EMPRESA SUL BRASILEIM
M�8 Cr, 9,00 Râpído Sul·Brasileira· _ Joinvile - rem l) o lll'aw da pi-ímoíra publicação do edital, afim de ser mterroga- DE ELETRICIDADE S. A.
Número avulso .. Cr$ 05 ,

13 horas.
Curitiba _

do e o l'ercer-r defesa prévia no inquér-ito admínistrativo, instaurado

I -- EMPRESUL -
No Interior

' O

!
6 ������ S:::�:�� pela PruLaii a n� 1::l"69, ele 12 de' março do cnrrcnte ano, dq Snr, Prcsi- Serviços de energia elétrica

Ano '
Cr$ 100,00 Áuto-Vl.aQAo CatarlnenH Curttiba ciente' do Jnsl ituto, tudo na forma do parágraíu 3° do artigo 58 cio

I em J.í}invile, Jaraguá 'do Sul,
Semestre ., .- Cr$ 80,00

- A�t��f:Ç&o Cat&�lnen.o( _ Jolnvll. decreto 22.:367, de 27 de dezembro de 1946. São Bento do S'4-1, Mafra, Ti-
; Trimestre Cr$ 35,00 - ti horas.

. �Q1'los �oureir� da Luz, Procurador Regional-Presidente elo In- 'jucas, Rio Negro e' Lapa.
Número avulso .. �r$ 0,60 '_A���V���!� CataTU>enlH! LaI'Ullll quéri!o Adrniuistratívo. Material elétrico para insta-

�:ú��;D::�i�n::��n!��to. !\16 ��!fl: s:��;::::;:a = ��::::: w--..

··-roMPXNHiA-··�ÃLfÂNÇ·-A--.D�r-iAHíA;;
.-..-. ---... laç��mba�oto��stresDina���

publicados, não serão

\13�':ra"s�o
Slio Crll1to....o _.� roo de engomar - tampadas

dnolvidos. � 7 horas,
_ BruIIQue Fundada em 1870 _ Séde: BAHIA - Ventiladores - Serviço de

, �,','
A di�leçll'l não se respon- � 16E:t:::-o BrusQuelU!e

IO.'-' II b
INC:eNDIOS E TRANSPORTES instalações por pessoai técní-

sabi iza pelos conceitos

t
Aut�Vlaç:\o HAja1 - "".....

- o-
Cifras do Balanço de 1944 co especialisado.

emitidos nos artigos re.bre880 BrullQueIlH Non Trento CAPITAL E RESERVAS C $ 80900606" Loja e critório á rua 15 de
assinados.

.

_ R���iâ�f:a��l Bl'ull _ � .i.lecre
-

•...........•.

CrI'. '. ),..0

Novembro, n. 449 Caixa Postal
� � _ _ _ _1"\ Responsabildades .'.:... ." 5.978.401.755,97,�.-._1Y -:I borlis.

QTJINTA.lf'EIRA., II Receita :........... Cr$ 67.053,245,30 n. 62 -- End. tlegr. - "Em�:.e.:'V.-a6'Olin, Ià·e're!".ll. Auto-Vtação CatarlnenaG - POrto At' Cr" '4? 176 60" v sul" Joinvile - Sta. Catar_
•,VH��ár� 'Ui

A1Tu't�VlBÇ�ohor��tar1nen" - oJrttiba I Si�7;tr��' ���·o·s �:;s"Ólti���"Úl ��;� C;$ �98:687 :81�:;�
f
-- Brasil.

Se(!unda-feira
_ A�t��?a�o Catal"111�nH Jolnv1l. Responsabilidades. . . . .. Cr$ 76·Z36.401.3.06,20

••

�ui��� 'ieíi�i�a�� 'p�.;�
.

����i��;
"TAL" 1300 L' p"ot.

- II horas. Diretores:�
,

- ajes p .. , �

Áuto-Vlaç!l.o Ctttartnenn 'l"..tba'rto
',. . I to de !!leu filhinho I

Alegre ..... fi hGr�� Dr. Pamphllo d Utra FreIre de C8rval�o, Dr. FrancIsco de Si, .! Mas não esqueça. que o mellliall
Ã:lt{)·Viação Clltarinenaa - Lq'Ill111 A" M D J

.

B t dA'
.

J' Ab
' '

PVAANRAI�R_- /UO.4,40� -=- l�oO�t� - E��;es�r�o Crlrtorto _ kquna _ .-_-_-����.�-,__.:._�.�.:�::_-_-�.:_-_-������_._-����-_�_-_-�_-_�_����_-.::._-.�_�-.-• ...:.=�-_ oi' '{)re ..ente

padra
o. seu d"PIMCPR�LD�TO�U' 1 ,

7 h'lrãs. ',é nma es erneta o ..... 'I.t

<PANAIR - 14,05 - Sul EmprêSI! Glória - LIlIflIXlA -_ • 1/:1',

"
M'UTUO PRED.IAh.

.

• 71/2 horas,

C $". "10.. O, O�CRUZEIRO DO SUL _ t3,511 - Il:::rpresso Bru!JQuen... -;- BnHIQuo -
. ,.'

�orte II)A����'laç,o ltaJ� - Itlljal - 15 110-, I "�k.. 'jlOOm, b!,�Óc,ntoT';!rça-fei't'tA rl!1b D
"TAL" - 8,00, - Joinville ,- 13:a;6�� Sul-Brasllelra _ Jolnvlle

-1 Cia •.

' Lid'er Consjrutora Grande ' visã�Curitiba - Paranaguá • ������ Sul·Brasileira ;_ Curlt�ba

-r S'A'o PAULO_ Santos e Rio. !'lllpleSa Sul Oeste Ltda - XapecO - .. ' ,

.

,-o iH 10,40 - Norte - o horn�.
.

Séde própria - E'dificio Lider - Rua Wenceslau Brás,
'" II:l.EIRO 00 SUL - tI,oe - Rod.oT1�.ria ��TB-;�'Ji� Põnc> A.l� 1175., "

-.

""'-ri
- 3 horas.

. Com Inspetor.ia Geral do Estado de S. Catarina, em Join-,""" e A.uto-Viação C',*tartnen&. - CUrltiha . ,

R 9 d M 397 SIC
. ,

VARIG _ i2.30 - SUl - L horas,
_ I vlle, a ua e arço, . a a 3. alxa Postal, 268.

PANAIR _ 14,05 � Sul

I
� A.ut:a�!!�&O CatlU'menN - Joln'fil"

I Em Florianópolis, Agente - sr. Ataide Ramos da Silva - I

t)'Uarta-(dra Auto·VlaçAo C-.tulnellN - �; Rua Lages, 86."
'

- I"TAL" _ 13,00 - Lajes e Pôr to -E���e:s'lfa�o (''rllltO'''io _ � __',
Ainda no sorteio de julho ultimo, foi premiado com um

7' horas.
,_

valioso jmóvel no valor de Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros), I
rs;o\uto-viaçlio ,Itàjlal - [tllJIl.l - 111 hei-

o sr . .osvaldo Rosa Alves, residente nesta capital, á rua Felipe I

'EJr'I>r�sso Brusqueni«! BruAQuc - Schmidt n. 217. O felizardo era portador do titulo Lider Cru.!6 horaB, ,
,

Rãpldo Sul·Braslleira
-

Jolnv!1e - :?eiro 'no 55.469, que foi premiado com uma milhar e havia pa-
13Rhã':í�; Sul,Bras!1eira Curltiba _I go apenas 16 mensalidades de Cr$ 20,00. Agora todos poderão
6 horas.

SABADC' I adquirir sua própria casá, com aplicação apenas, de Cr$ 20,00 I,
Auto·Vlação CatArlnenlllt - CUr1tib& 1 :ou Cr$ 50,00 mensais. Procurem conhecer nossos planos eco-I-

R�p7��a�Ul-Brasllelra Joinv!1e _I nõmicos, com nossos agentes, autorizados ou em nosso escri-
13 horas.

Curl I ti �órios no endereço acima citado. '

Rápido Sul-Brasileira - t br.-.. '

6 horas.
- 8 horas,

Auto·Viação Catarlnenoe - Jo1nY1le. " ,'\
- lI·horaa. 1Auto·V!ação U!.tii.rtnêlllN - 'l'ubaJ'ic Visão maior e mais ;.>erfclta
�E�D���:'S!o CrUTWvlo - Lquno - BOM NEGOCIO Ique a de 'Um bom binéculo
7 ��l;��S:lO BnigqU{!Dft _ Bl1L8Que ..:._ ,

,

alcança .quem _tem "óhd�
14 hGra8� , pata quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda: 1D�truçao.

rli�utc: Viação !UI�1Ú - ltllj:Ü - 113 tio·
carta de '10'/.' 80 ano com recebimento da ,juros mansais. i Bons livros, sobre todoll OI

Expre�",o BrusqU<!llH - N(ln Trftto Informações' nesta redação I assuntos:
t

_ &,:.10 bore,."
LIVRARIA ROSASêxta-te ra Expresso Glória - Lagurua - ., 1/2 # "

"TAL" - 13,00 - Lajes e Pôrto

I"
;I 1/2 hOZ'lLs .

- Rua Deo 'f, "0, 33 - Fi, r nópo!ilDOMINGO , I C dAlegre ',Rã,PldO S,ul-BraSileira
_ Curitiba -

I UPF�O e '���.,� «ô.1�ii.O ,.om
CRUZEIRO DO SUL � 7.20 _ � horas. s,.;:, • aUlili!Jt,Ill;;:7_U � O VALE VO HA .. &.l

�orte

'II G.
'Outubro e Novembro

I

Pl'oe���;*l����,�'��'l�PANAIR _ 10,40 _:_ Norte
Dr. (I.ARNO

- LIVRA.RIA 4S, LIVRA�.u
VARIG - 11,40 -- Norte

Gal:! 11 Il!:�'t"ll I P d'd t d b d 1 nOSA
PANAIR _ 14,05 � Sul !tQll'ar...t<;;; <'I \I II ,repara can 1 a os e am os os sexos ao exame e ac-

Sabado 1 f. A D V O G li:, D O missão para todos os estabelecimentos de ensino secundário. �N'm,-

"TAL" _ 8,00 _ JoinviIJe Crime" cS:?1lI1 I REVISÃO GERAL da matéria ,do ano.

t�'
flf-'" ��;ã

C
.

á COlllltitulção till Sochdod.J , ATENÇÃO: Não func,onará o curso, como era costume
e

, ..
< ;:�. _ "',' �untiba - Paranagu NATURALIZAÇÕES I nas férias, em Dezembro e Janeiro.

- Santos e Rio.
Títulol! D.1l1a!.'<!t6r\o. Início: Aos 3 de Outubro pr,óximo. Automovel Chevrolet, 1948,

VARIG - 12,30 - Sul Horário: das 2,30 às 4,30 da tarde. importado diretamente dos Es·
CaUZEIRO DO SUL -- t3.l)l) Eecrit6rio El Rellidsn:::ia Loca!: Av. E:ercílio Luz n. 20, sobrado (Albergue Noturno). tados Unidos Fleet-Master de

IlÔM't.... Rua Til·l1:hnt ..@ 4'2 I "L
-

000 m'lha,«_
p �ONt.: •• 1�68

I
Matrjcula: Dias 28, 29, 30 de �etembro, das 13,30 às ,15 ho- ,uxe, com apenas n., 1 - s.

PANAIR - 10,40 - Norte
.. ras, no local docurso.' Pintura original prcta, élua-

p.A_"'JAIR - 14,05 - Sul ---"'""'......-......------'" Despesa: Cr$ 150,00 para o curso tOdf), pagáveis no ato da tro portas,
�

,eqllipa10, mOlejO
IXm&111UO

FRAQHEZAS EM GERAL matrícula -, dê fábrica.
I

'PAJ� \.IR - 10,40 - No..te
'

Um {iluno fraco não precisa perder o ano, nem suas férias. Tratar com PLINIO MO�EI-
!'lq,'?llITllO DO SUL - 11,00 VmW) CREOSOTADO O nome do CUl"so é uma gal'�mtia. r' •. : 'Tr''J1:'llal Pegio.DO::: �:·�i·.
PAl o'� "SILVEIRA'" 'I

.

K\IR - 14, i) - Sul
•

'

• ',,; ,WAp.:;�'('r r;

/.

F'icaru convidados lodos os cotistas da "TAL THA-:-,TS-
PORTE� AJ;;HEO:-; LIMITADA'· c os demuis inleressados na

Diretor de Redação:
GUSTAVO NEVE�
Chefe de Paginação'

FRANCISCO LAMAI'..QUE
Chefe de Impressão:

JOAQUIM CABRAL DA SILVA

transtormação ela mesma sociedade para :-;ociedadc Anônima,
sob a rlenumi nuçãu de "'1'. A. C. TI1.,-\.\SPO'IlTES A8HEOS CA-
TAHIl\'E..\i;::T� :-;jA.", a compareeercm nu dia 22 de Setembro cor

rente, ao 20 Cartcrio cio Tabelião Reinaldo de Brito, para a as

si natura ela respectiva escritura de tl'(\llsfol'Olaçilo, tia Iorrna
aceita ante riorrnente pelos interessados.

Florianópolis, 12 de Setembro de 19'19.
Luiz Fiuza Lima.

AntaniQ Aletcandrino .Tas!; JluJ'il! de Biscuccia

Incorporadores

Representante:
A. S. LARA

Curitiba -

o I

, '

Alegre
pANAlR _. 10,�O - Nort.e

CRUZEIRO DO' SUL - 11.00
4llorte
VARIG _ 11,40 - Norte-

PANAIR - 14,05 - Sul
Quinta-feira

"TAL" - 8,00 - Joinville

Cnrltiba - Fannaguá
- Santos e Rio.

PANAIR - i(j,40 - Norte

"PANAIR - 14,05 -- Sul
VARIG - t 2,30 - Sul
ORUZEIRO DO SUL 13.1S5

, �Qrte
CRUZEIRO DO SUL {6.30

f;ul

•. ,l-Cune s_om ... acabamento ••

solidez... no piano perfeito!
Além de várias modêlos para
pronta entrega ... êste maravi

lhoso piaoo pode ser seu .hoje
mesmo, através do plano de
�agaménto a longo prazo!

Schwartzmauu
REPRESENTANTE
para Santa

KNOT
Catarina

S/A
Cx. 134 - Tel; KNOT

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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efetuada a penúltima rodada do primeiro, íurne, deírontande

conjuntos no Bocáíuve e do Paula RamosDomingo
, .

preximo
,

sera
,

se os

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

A Inglaterra prepara-se para
Mundial de Futebol .

LONIJHES, 18, (U, P.) - o fu- ris, ponta direita do Portsmonth:

tebol ingtôs, pensando no Campeo- Erlc Persons, 'l'om Finney, Vic

nato Mundial a disputar-se no Era- :\ietea-lfe; Nei!, Franklin, Jack �Ii1-

sil em 1950, terá de constituir uma burn e outros.

equipe capaz de manter hem alto Os ingtêses precisam agora de-

o prestigio do "soccer" do pais. senvolver novos métodos de jôgo
As' espetaculares derrotas sof'ri- o tempo é curto. A Inglaterra neccs

das diante ela Escocia, em Wern- sita agir rapídarnente,
hley, e da Suécia, em Estocolmo

I

este verão, foram sinais perigosos
---- IIliSI _

do que a seleção inglesa necessita NUMEROS DO CERTAME Al'\'lADO-

(te novos icgadores- RISTA DA CIDADE

o

A seleção inglésa, que foi pode
rosa durante muitos anos, dispu
tando 38 jogos com apenas 4 der

rotas, de. abril de 1943 até êste a no.

Com a realização da primeira ro

dada do primeiro turno, a situação
do Campeonato da Segunda Divi

são (Amadores) é a seguinte:

está agora se desintegrando. 1° lugar - Guarani, com 3 [o-

"Astros" corno Haich Cartel', gos, 2 vitórias e 1 empate, 5 pontos

Stanley Matthws, Frank Swift e ganhos -e 1 perdido) tentos a Ia-

Tommv Lawton desapareceram das vor e. 3 contra. ,

pelejas internacionais. Até julho 2° lugar - Olímpico, com 3 jo

do ano vindouro, êles devem ser gos, 1 vitória e 2 derrotas, 2 pontos

substituídos, Felizmente, há deze- 19a,�hos e 4 perdidos, 5 tentos a fa

nas de bons jovens jogadores -dis- \'01' e 7 contra.

poniveis, Mas êles devem ser pre-
2" lugar - Ipiranga, com 4 .lo

parados para o tipo de futebol que gos, 2 vitórias e 2 derrotas, 4 pon

encontrarão na América do Sul _
'tos ganhos e i1 pe-rdidos, 7 tentos

futebol rápido, malicioso e cons- a favor e 9 contra.

trutivo.

Todavia, Jogadores novos e bons

. não é tudo de que necessita o fu

tebol inglês. Para solucionar o seu

problema, o futebol tem de copiar
os métodos empregados em outros

centros futeboll�ticos. lij.lra uíc

3° lugar - Lira, com 4 jogos, 1

vitória, 2 derrotas e 1 empate, 3

pontos ganhos e 1 perdido, 10 teu

los a favor e 12 contra.

São os seguintes os artilheiros:

1° lugar - Com' 4 tentos: Toinho,

do Guarani.

muito tempo" a defesa foi a chave 2° lugar - Com 3 tentos: Lauda-

mestra ele uma equipe. De agora res, do Lira

em diante, deve dar-se mais ateu- 3° lugar --o Com 2 tentos: 01'-

ção ao ataque.
laudo e Bodinno, elo Guara ni ; Zi-

A Inglaterra contenta-se em tazer ninho e Manéca, do Ipíranga: Wal

de centro-médio um terceiro za- ter, Denizart 'e Paulinho, do Lira.

glleiro. Esse método, deve ser
\
alte- 4° lugar - Com 1 tento: Sadi,

rado, de modo que os médios pos-
Nerí, Jaime, Boy e Motorzinbo, Jo I

sam desempenhar uma parle nos
Olímpico; GUinho, Rodrigues e I

lll,ovimentos do ataque. Flávio, do Ipiranga; Julinilo, -do

Os métodos inglêses atuais de Lira.

passes longos pa!'a os ponteiros e
:É a seguinte a relação dos :lT-

investidas penetrantes contra a queiJ'os vasados:

meta adversaria _ têm sido ueu-
8 vezes: .Galo, do Lira, em 3 io-

1ralizados com ('xito pelas equipes gos.

'Continentais, cujas táticas se as-
7 vezes: SantaoITa, do Olímpico,

semelham ús dos sul-americanos ,_

em 3 jogos.
.

j

de passes rasteiros e de trabalho
;) vezes: Alexandre, tio Ipiranga.

em conjllnto pelos avantes. A ] n- em 1 jogo.

glatefra precisa desenvolver este
4· vezes: Silvio, do Ipiranga, em

tipo de futehol.
3 jogos e Knoll, do Lira, em 1 jogo.

O programa internacional que'
3 ,'ezes: Ernani, do Guarani, em

está cllmprin(:o aqui êste inverno,
2 jogo� ..

,dará à Inglaterra a oportunidade
Nenhuma v�z: Abreu, do Guara-

de construir Ul1Hl equipe para o
ní, em 1 jogo.

'Brasil. Do que acontecer nos jogos
Dil'igiram os jogos os srs. OtWo

contra o "Pais de Gales", Irlanda
Alves e .Toão Batista Berrcia .Ir., 2

,e EscóeÍa elependerá a formaçuo
vezes; Norberto Rodrigues, Acari

da seleção que dispu;!arú a Cova do,
Margarida e Dulcídio Silveira, 1

:Munrlo.
vez.

O começo do atmil campeonato
Entre os aspirantes a situação é

inglês mostrou que a maioria dos
a seguinte, por pontos perdidos,

jogadores inglês não se adap1; ao
1° lugar -,Olímpico, O; 2° lugar

chão seco e duro. condições qlie se
- Guarani, 4; 3° lugar - Lira e

,,encontrarão no Brasil.
Ipiranga, 5·

Embora não haja até agÇ)ra nada

em difinitivo sôbre os jogadores

·que eonsUuirúo a seleção ingh�sa, EXERCITAM-'SE HOJE OS BO-

alguns dos seguintes jogadores 110- QUENSES

derão segu;r para o Bras.il: Johnnv Mais um ensaio levará a efeito

Morris, meia-direita do Derbv hoje a fa lan;;;e do BoC'aillva, pre

Cülll1ty; ''[immy Dic.knson, ::\1c(li;- parando-se. para 'a sensacional pe

eS(juerr1o do Portsmouth; Jack As- leja de domingo próximo frente ao

t�l1. zagllci�o. esquerdo :\iancllester IFiglleirense.
.

\

l nlted; \Ytlf :UanniDJJ, l1leia-es- 10
.

coa,('k Tourinho pede por l1tlsso

\([uerda do :\Iiddiesbr011gh; Bel·t \intermédio
o comparecimento de

\\'illian:s, �l1aJ'(lii'ío.
do

WU_lyerham-
toelos os jogado.res inscritos

p.
elo

],ttll1 \\ HtHlerers; Roy Bently, ce11- g!'(�mio bo([ut'l1se, ás 15 horas. '10

tI'O-:t\"Hnle do Chelst'a; l'etl'r H:ll'-· ('sl:i<lio da F. C. D.

� IP'" • Im

DO MEU ARQUIVO
.

.
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o FLAMENGO disputou O seu 5 a o, jogou assim constltuído:

primeiro campeonato em 1912, Jaguaré, Grane e Hélcío, Nasci

sendo vice-campeão. O seu prí- menta, Amilcar e Serafim, Pas

meiro quadro, .quase todo vindo coal,Osvald!nho,P�tronilho F1ei

do Fluminense, campeão ca- tíço e De Maria. Nesse jogo Fei

ríoca de 1911, foi êste: Baena, tíço fez 4- tentos _
e De Maria

Píndaro e Neri, Coríól, Gilberto completou a contagem.

e. Galo, Arnaldo, Bahiano, Ama- O PERú abandonou as Olím

rante, Borgerth e Gustavíriho- piadas de Berlim porque foi

Êste quadro estreou contra 01 "roubado" num jogõ em que eS"

Mangueira, a,3 de maio de 1913 'tava vencendo a Austría por 4 a

e venceu espetacularmente por 2. Protestaram Os psruanos con .

16 a 2. tra uma marcação do juiz e a

EM MARÇO de 1948, o Estu- partida não poude continuar. E

diante, de Buenos Aires, dispu- a Fifa rápídamante dssclassi

tau três partidas em Pôrto Ale- ficou o Perú ao ínvésds mandar

gre, Empatou com o Cruzeiro disputar o final do jôgo.

por 1 a 1 e pérdeu para o Grê- EM NOVEMBRO de 1947 o 'Dí ,

mio por 2 a O e para o Interna- namo, de Moscou, Venceu em

cíonaí por 3 a 1. Oslo, o campeão norueguês S

TAMBÉM em março ge 1948 o Keid, por 7 a o.

Atlético Mineiro realizou três TAMBÉM em novembro de

jogos Curitiba. Empatou com 1947, a seleção austríac., venceu

o Ferroviário por 2 a 2. Perdeu o selecionado italiano por 5 a 1.

para o Coritiba por 5 a 4 e ven-' A MAIOR vitória, do notaroso

ceu o Atlético Paranáense por 7 sõbre o Flamengo foi de 9 a 2,

a 2. em 1927. A maior derrota, tam-

O NORTE AMERICANO Ganet bém, frente ao Flamengo foi a

compareceu aos Jogos Olimpícos de 8 a 1, em 1926.

de 1896, em Atenas, únicamente O OLARIA. no campeonato
'.

para arremessar peso, vencen- \'8xioca de 1947, venceu o F]!!L'

do a prova com 11 ms. 22. Ali mengo por 2 .a 1 e o Botafogo

mesmo, aprendeu a lançar o dís, por 3 a 2, e empatou com a Vas

co, modalidade esportiva. quasi I, co por 4 a 4 e com o Fluminense

desconhecida na :lua pátria e, no _ por 3 a 3.

dia da prova: concorreu vencen-j O ESPORTE que maiores mul

do-a também com 29- -rns. 15, e tídões arrasta.na Australía, é o

obtendo assim um recorde .mn
'

túrt.

díal. I NO CAMPEONATO carioca

A SELEÇÃO bahiana jogou no' de 1936, desputou-se a Taça

Rio em 1922; empatando com os "Luiz Aranha", destinado ao

cariocas por 2 a 2. Nela rígpra- clube que conseguisse maior

ram jogadores de grande valor número de tentos no decorrer

técníco, como c;> arqueiro Baby.-a dos jogO� do certame oficial.

linha média Mica, Popó e Nebu- O São' Cristovão foi o ganha

loza e o -trio atacante Petiot, Vi� dor -com '74 tentos, seguido pe�

vi e Manteiga.' lo Madureira, com 56 tsntos.t
.

.,

O QUADRO brasileiro que ven-
�

csu o Motherwell, Escócia por I Nelson. Maia ,Machado

Hospital de Caridad'�
Servivo de transfusão de sangue

_ saa,H{i ap-UP!.IUC) ap IUndsOH op ,m�ll-US ap oaUUff o
sita �16ad9res. Qualquer pessôa que deseje deal' ou ven

der 'S,eu sangue, poderá procurar os técnicos enearre

g'a.do,� do Seniço entre 8 e 10 boias. Terão os doadores

gTatuitalllente exame .clínico e exames de s.angue.

Doar snngue nãfl prejudica, traz benefícios.

seu Bebê!Para o

Enx0val vistoS0

e llleças R)olllsas

CONHEÇA. @

e de fino

Jiljorianças
TRABALH0

gest6- - RQu]ilillhas
_. Tl'IC0 e Bordados

DA eeSTlJREI>RA

CACILDA NOCEITi
€ofil_u0iros - 2a• casa, próxima à €apela \ do Bairro.

A T E N ç Ã 0, G A R @ T A El AI

Acaba de chegar o 2° nmnen> da

(}}AZETA 11!ffVENlL

llost(i) 8.e Venda Café Ria Bralle(i)

DURANTE TODO DIA

nos VAP�JOS

MAIS POPU�lAR DE SANTA CATARINA

.. " rCINE-DIARIO
jRITZ

- 5 t'·7·30 e ODEON ás
com: I

Carmcn :MIHA.\'])A

Andy rWSSEL

Groucho MAHX

Half'h SANFOHD

Steve COCHHAN

7,45

Gloria JEAN
em

COPACABANA

Uma nova dupla cornica : Car-

mcn Miranda e Croucho Ma'rx ; uma.

nova complicação rorn anLica: GI€l

ria Jean e' Ste ve Cocrhan; ainda

14 gi rls lindas da Amer.ica no filme

mais sensacional ria temporada.

Censura - LIVRE

No programa - A marcha da

"ida - Nacional

Noticiurio o Universal - Jornaf

Preços - Cr� 5,00 - 3,20
- BOXY - ás 7,30 horas

com:

Jane H.USSEf.
Jack BUETEL

""alter MUSTON

O

em

PROSCRITO

Cenoura até 14 anos

Preços - Cr$ 5,00' - 3·20

- lMPEHTAL -

ás 7.30 horas
com:

Joan BONETTE

Hobert HYAN

Charl les B[CFORD

em

A 'MULHER DESEJADA

IMPROPRIO filé 18 anos

Preços: - Cr$ 4,20 - 3,20
- ClNE IMPERIO-

Hoje ás 7,30 horas

Lawrence TTERNEY

Claire TREVOR

Walter SI,EZAK

NASCIDO PARA MATAR

Cencura IS anos

Preços: -- CI'$ 4,20 - 3,20
". " � 4

•••••••••••
� •••••

' ..... �.

PERDEU-SE a caderneta da

Caixa Econômica Federal nG'

1.160. Pede-se a pessoa que a:.

encontrar o especial ObséquiO dfi>;

entregar à rua Vidal Ramos, 3f}.

. _.
,..

-
_

PASTA DENTAL

ROBINSON

••••••••• 0
.

Não espere que a doença vi

site a sua casa� Ddenda a S1l:

saude e a dos seus filhos, to
mando MALTEG. Fl'io ou gela
do, é uma delícia. É () maio

fornecedor de vitaminas, e, po
isso. o melhor fortificante, A

venda em todas as farmácias

armazens.

, ""

.. .

Aeropo'r'o de·
florjanópoli� .

Do sr. Nladief de Oliveira"

digno -aQminilStradotr do aero

porto de FlorianopolLs\ obtive
mos Os dados abaixo, que re

velam o grande movimento

ele aviões em nossa capital nó

mes de .agosto p. passado.
AVIõES: 181
PASSAGEIROS: Emb. 656,.
Des. 647, Ttánsito 748

TOTAL: 2.051

CORREIO: Emb. 445 k.,
Des. 471 k.

TOTAL: 916 k.

CARGA: Emb. 9.590 k.,

Des. 14.821 k.

TOTAL: 24.411 k.

EsteiS nurÍl.€jrosf' Sigtaificam,..
para Sta. Catarina -a certeza

dE' sua integração no movi

mento nacional _que situa o

Brasil num dos primeiros lu

gares no mundo aeronautíco.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I

7
._--------------------.-'_

---

o Doutor Léo Pereira Oliveira,
Juiz de Direito da Comarca de São

IJOSé; Estado de Santa Catarina, na

forma da lei, etc,

I Faz saber aos que o presente edi-

I
tal de citação com o prazo de (31))
(trinta) das virem, ou dele co-

....ca....-_-,.,..,..-.__-..·_-.-.-.-.-..........- ..__.-.....w.-_"'......._·_...-_·_-...... ..-... _-_ .MM • ....... • .... I
"I nhecimento

í i ve rcm e a quem in-

� l tcressar possa, q uc parte de José

RAD lOTERAP IA � Zírncrmann, por seu assistentes ju-

R A lOS X ' .. I
diciários Drs. Carlos Loureiro da

, ""l\o.. � Luz e Hafacl G. Cruz Lima, lhe foi

DR. ANToNIO MODESTO � I dirigida a pot ição do teôr seguin-

Atende, diàriamente, no Hospital de Caridade � te: Petição - Exmo. Sr. Dr. Juiz -Ie

.,............_.......-_..._........................_._.-_............._-__.....-.�.-._.___._._. ....-__- -.__
�

I ��:� i t,�os�a ;:�::;l�lc�:ll�e ��I�asilJe�;�:
Dr. Alvaro de Cerva lho D� flils:lrre·lrn d!:ft Ic��allo, lavrador, residen:e e dOTI1J-

!. U Ui v 'ti lUu ciliado no lugar Serrana, neste
Doenças de Crianças

Fons"ca murucipio, por seu procurador,
Consultorio: RUa Tenente !t"l

\J abaixo assinado, que vem possuin-
Bllveira, 29
Horário de consultas: 9 ás 11

1lI.

sessenta metros quadrados), com
Consultas: ÁS 11,30 horas e à tar .

SO m, (oitenta metros) de fundos
de das 15 horas em diante

Diretor da Maternidade e médieo do por 120 111. (cento e vinte metros)

Hosp ital de Caridade

I
Residência: �ua Vidal Ramos n. de frente, confrontando ao- norte

CLINICA DE SENHORAS _ CI-
65 - Telefone 1.422.

com Joaquim Marco Amorim e [10

RURGIA PAHTOS Clíníca Médica e Cirúrgica cio sul com uma estrada interior que

l.HB.g�ós�ico, cnr4trole'. e, tratar�lento I DR. AUJOR LUZ vem ela Serraria à Bignaçú ; a ]('$- Médico efetivo do Hospital de Caridade

NpeClahzado da gravídês.

DI�tur-1 Médico-Opecador-Parteiro te com a estrada gera], Flor ianó- Serv: ço especializado em Doenças de Senhoras
'108 da ajole�cência e da �en�Pfau- Doenças internas de Adultos e 'polis-Biguaçú e a oéste com her- Modernos métodos de tratamento

...... Pertubações menstruais, Á 1,1,\" Crianças deiros de Luiz Duarte da Cunhn ; Horários

mações e tumores do aparelho geui- Alta Cirurgia _ Cirurgia Geral _ Nestas condições requer à V. Excia. Das 10 ás 12 horas e das 13,30 às 14,30 heras

W feminino. Doenças de Senhoras _ Partos _ que, na forma do artigo 455 e se- Consultório: Residência:

[,�:::��;ti�!;��:':::�:�:��: Vi=��:�;n��;�!:' :1�'�i::,i���::,�:�:.�:�'�:�:FH�lj,._;__l}_U�.
a T;'"de�,;,�

.•� . :;_:_
_. . Ho"'" L. Poda

tnra!!)
"

Raios :x: _ ,Eletroca.rdi.ografia .

.IDr. Promotor Publico, a justiça �� o-
ASSISTENCIA AO PARTO E 01:E- �ça Pereíra e Oliveira (atráz do "initiolitis", com o depoimento das ,

RAÇõES üBSTÉTRICAS Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8 .

.1 testemunhas abaixo arroladas, que
,

l>oenças glandulares, tiroide, ov�' Consultas das 9 ás '2 e das 3 ás !I i. compare.cerão i.l1d�pendente de ruan.,

r!oa, hipopise, etc.) -- Fon� 841. FLORIANóPOLIS l�ad�" felt� o que julgue V. Excia
..
:\ IVf'llturbios nervosos - EsteriUdade

I
[ustificaçâo, mandado citar os

rr- Regimes. conf'roní antcs. residentes nas

Vizi-IConsultório R. João Pinto, 7 - ru,
, Dr. Roldão CODa.BI Inhanças do imóvel bem C01110 o Dr.

1.461 CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo Curador de Ausentes, rcpresentan-
Resid. R. 7 de Setembro - Edit. I.1URGA - MOU;STIAS DE

St:-)te
(ln Ministério P Ibl' 'o

.

'e'
.'

,

NHORAS _ PARTOS
. '.u "', l' IC, , por

ICrul e Soma - Tel. 846, Formado pela .Faculdade de Medi· editais de 30 (trinta) dias os inte-
___________'--_'__-,---

eina -da , Universidade de Slo Paulo, '

. "
"

'..tue tOI assistente por vário. anal do r-essados Incertos, bem COIllO a ex,

Serviço C\rú��adONe!:'°f. Allpio' pcelição de Precatórias, para:l P I
CiruT!1ia do estõmago e Tia. elre.ula' Vara da Capital, Comarca de FIo·
ree, intestino! delgado e grosso, tiroi·

.'. . '.
"

.

de, rins, próstata, bexiga, utero, l'lanopohs,' af'im . ele serem citados
ovürtce e trompas, Vai1cocele, hidra-

D
., "d 'U

,- ,

cele, varizes e .hernae. o, 01lU11l0 a niao, na pessoa do

Con�ulta.: D;;s 3 á. 5 boras, l rua' Sr, Diretor como também a Pror-n,
i"eltpe Schmldt, 21. (altos da Cua <

Paraiso).' Telef, 1.59� radoria GoraI da Hepubliea na pes'·
Relidéncia: Rua EsteveB Jall1or. 170;

,

Telef. M. 76� soa do Sr. Procuraclor, para cons-

testarem. a presente ação de uso

capião, no prazo de dez (10) dias,
que se seguir ao término do prazo
do edilaI, na qual se pede seja de
clarado, por sentfnça, o dominio
do peticionário sobre o aludido

terreno, pl'osseguifldo-se como dp
direito até final sentença e execu

ção. Da-se. a presc�1te ação o valor

DR. A. SANTAELA de crli) 2.100,00 (dois mil e cem ---. -- --- '--

(Formado pela Faculdade Na�lo' cruzeiros) para efeitos ficais. Tes- minio da Uniiio em Fpolis" pqr, é, 6-9-9'19. (ass.) Léo Pereira .Oli-
nal de Med��n�r��l)UnlverSldade temunltas: Pedro Domingos Cllr- 'carta precatória ao Dr. Juiz de Di- "eira. E para que chegue ao co

Médico por concurso da AssIstên, cio, Gustavo H_nzad�l, .Afonso Bor" 't.'eito da la ",ara da Capital, -e, os I' 11hec,imento dé ,todos., mandou ex-
cla a Psicopatas do Distrito 1Federal la, Paulo Pedlo RodrIgues e Jose ll1teressados ll1certos por· edIlal, IpedIr o presente echtal que será

l!lx;,��t�rr,;0 M;�ICô!��PI;;ldl�rl�;:,!t·- RodrigLles Filho. N. T. D. Deferi- Ique será afixado no lugar d,o cos-Iafixado no lugar do costume � 1'e-

l!lx.lnter�� â:P���t�'e�e;s� de Mi.
mento. São José, 30 de maio de, tume, pelo prazo de 30 dias, e pu- produzido por uma vez no Diári.o

sericól'G.la do Rio de JaNeiro ,19:9, (:ss.) Cqrlos �our�iro da I��icado por uma vez no Diário ?fi- ,?f'icial do Estado e por 4 vezes no

OLU.-rCA, M1:���O�SDOENÇA8 buz, Df,SPACHO. - A., a concln- ; clal do Estado e por 3 vezes no .]01'- ,lornal "O Estado", que se editam em

Oonsultflrlo: Edifício' Amélia siio. Sfro José, ,31-5-949. (assL) L. .I1!1al "O Estado", que se edita em Florianópolis, na forma da lei. Eu,
Reto - Sala 3.

'

..J:g:d��,c!a: Rua Alva:o de Oar. P. Oliv:ira� DE_SPAÇ�O .__:_ Façam- IFpoli,s.,. extrail;ldo�s�, para esse fi�l, Art�lr Ma-ri�no, Esc-rivão Interino o'

Das 15 &s \8 horas
se as cltaçoes requendas, sendo

OSIHS
copIas necessanas, que serao d.óltllografel e sübscrevo. S�o José,

Telefone: confro.ntantes certos e o represen- mlregues ao interessado, para as 16 de Setembro de 1949, (ass.) Le'o
COTH:!nltório _ , ?n�

�esidêncla _ 1.305, tante dQ ;\1:, P', pOi' mandado, o Do- )ublieações determinadas, São Jo- iPereira Oliveira, Juiz de Direito.

Sábados: 14 ás 17 hs. �

Dr. Milton Simou8
Pereira

Clínica Cirurgica
Molestias de Senhoras

ctRURGIA GERAL
Po. Serviços dos Professores Bene
dicto Montenegro e Piragibe -No

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

DR. LINS NEVES

DR. POLYDORO. ERNANI DE S

THIAGO
Médic,o e parteiFo

1)0 Hospital de Caridade de Flo-

!'illnópo}is. Assistente da

Maternidade
Voença,s dos 'órgãos, internos, e3 Je. I

cialmente do coração e vasÇ)!I

Dcenças da tiroide e demais gl:m
dulas internas

Clintca e cirurgia de senh�ra� -IPar,tos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
OIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HORARIO DE CONSULTAS: __ o

Diàriamente das 15 às 19 ho-
raso

CONSULTóRIO :

Rua Vítor Meireles o. 18
, Fone maDual 1,702

RESIDÉNCIA:
Avenida Trompowski til

Fone manual 7tJIJ

Dr. Mário WellcÍhaoe.
Olalea médica de adultos e cri."çu
Oonsultórlo - Rua Joáo Pinto, 16

Telef. M. 769
!:o".ulta da. 4 {l. 6 horu

Ilnldéncia: Felipe Schmldt OI, 'I.

TeJef. 111

JUIZO DE DIREITO DA COMAR

CA DE SÃO JOSÉ
EDITAL

do há mais de tri nta anos, mansa t'

de pacificamente, sem Interrupção �

nem oposição, um terreno situado
neste municipio ele São .T osé no Iu-

Especialista
Médico -4. Efetivo do Hospital

Caridade
OUVIDOS - NARIZ e GAR

GANTA
Tratamento e Operações

Residência: Felipe Schmidt, 99 suas planlações ; Que não POSSqj

_Telefone: 1.�60 . ,Ititulo de posse e nem de doniÚli0,
Consultas: Pela I?anha no Hosnital

I
quer, portanto, perante. V, Excia

Á tarde: Rua Visconde de Ouro, , ,

Preto n .. 2. !-egu,lanzar os seus direitos sobre

Horário: Das 14 ás 17 horas. 10 referido imóvel, pela ação de

DR. NEWTON d'AVILA I usocapião, com fundamento no ar-

C.
.

I D d S b
tigo 550 elo Código Civil e segundo

rrurgra gera - oenças e en o-
processo estabelecido no artigo

ras - Proctologia 454 e seguintes do Código do Pro-.
cesso Civil; Que o tcrreno . tem a

área de 950 I11s2, (novecentos l'

gar denominado Serraria, onde tem

EXPRESSO. BRUSQUENSE
II) E

VECCHI '& cu. irA.

Eletricidade Médica
Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 - Telefone 1.307

Unha Blumenau à Florianópolis e Vice
Via Brusque

Versa

HO-<:I,lRIO
BLUMENAU: Segundas aos sábados ásPARTIDAS DE

7 e ás 14 horas.
PARTIDAS DE FLORIANOPOLIS: Segundas
c ás 17 horas e aos sabados ás 7 e li horas.

às Sextas: . às 7

Clinico e operador
U'1II.ultório: Rua Vitor McireJe., 1&.

Telefone: 1.405
Cunsulta. da. 10 b 12 e daa 14 l.

1� hro. Residência: Rua Blumenau.
22, - Telefone: 1.620

'AGÊNCIA EM FLOHIANÓPOLIS
Rua Conselheivo MafTa n. 35 -- Fone 15@5

, AGÊNCIA EM BLUMEN au

Dr. M. S. Cualcaati

Rue. 15 ele Nooembro, -- (Hotel São Jesé) -- F,"n€ 1283

Acettam-se encomendas

Clinica exclusivamente: d,� erianc;u
Rua Saldanha Marinho, 10

Telefone M, 733
- ._---_._--

Cir roia- Clínica �

u. Antônio Dib
stbtríc·a

"'fi: lA .

SUA

;'yÔ9.t���lq.s Ó,I�ETOS�� S.PAULO E R,IO ,,,!,',3,VEZES, !lOR SEMANA VI4:JOINViLE '

·võ"Ó's DIARl6,S')I, PORTO ALEGRE EXCETO' SERViÇO INDEPENDj;NTE REGULAR DE
AOS DOMINGOS,,,,, ,,..";_ ,'}I'·,�i�:r;; ��-'·CARGUEIROS.· ,', '

ARAnANGUÁ - As 3U - 5a - Sábados,
:MAIS INFOH1\'IAÇõES NA'

FILIAL A Praça �5 de Novembro Edificio
TELEFONE: 1.325

HOTEL LA PORTA

AÇOUGUES DO POVO, POPULAR E �ODELO
OS MELHORES E:STABELECIMENTOS NÓ GENERO
HIGIENE ABSOLUTA - AR'J,'IGOS DE PRIMEIRA"

,

QUALIDADE

I "
I �,,'!b�t-:I"'�. t1 L'''I!'O

'7 r U:' "I" '" I"' ",'"

Fabrlaonts e di"trlbu�,-lorE!J daI! akm adcl'l cora·

fecçõ•• "DISTINTA-,6 RIVET. 1'08 ut" UF' fi
de lIol't�m.nto. d'" 01:'''( rn'!fol. I'hwC'dC' r b·
b",:n.1,I e bn"'n�('I§� lÇ!odt rnor·!t'J!il G ",iam.
11''' ,(l' a f",. "

t'(. 'L'lf' di ""1''' rne2"'"
• � t'arorol. t ,t 1" r ir "(',,' 'I).
''II' 'r" I Hill;, 1 .•�

"'F; CG-!FI"!'lU'!'" ghl),�,..I!'�
f! "',' F "'�"�', ""tu li' I'I� l:"'" �

"t"eo. "� �

'f\'g 'f"j""?

• �. r
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<o "DIÁRIO DA TARDE", SEM ARGUMENTO PARA ESCLARECER O PúBLICO A RESPEITO DA CONDUTA DE ALGUNS DEPUTADOS UDENISTAS,
QUE, NAS COl\1ISSÕES LEGISLATIVAS, OBSTRUEM Q ANDAIl/iENTO DE Ufr1 [',ROJEIO QUE. AUTORIZA O EXEC::UnVO, A CONTRAIR El'f1PRÉSHM1}
DE DEZ MILHÕES DE CRUZEIROS ·NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA AS OBRAS DE LIGAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA DE CAPIVARI A ESTA.
CAPITAL, INSISTE EM CRITICAR A ADMINSTRAÇAO. DO Sr, NERÊU ROMOS, COMO SE COM ISSO SE JUSTIFICASSEI\1 AS .MANOBRAS FACCIOSAS DOS RE·
PRESENTANTtS DA u D, N .. CONTRA OS fNTERÊSSES DO POVO, 'UM PIROBLEMA COMO A FALTA DE LUZ NA CAPITAL E CUJA· SOLUÇÃO DEPEN
DE DAQUELES RECURSOS FINANCEIROS, NÃO PÓDE E NÃO DEVE PRESTAR-SE À lATICA DU FACCIOSISMO DAQUELES. DEPUTADOS� QUE SE
REVEZAM NOS PEDIDOS DE VISTAS, NO SEIO DE CADA COMISSÃO, AFIM DE,INVALlDAR Oi CARÁTER DE URGENÇIA, SOB CUJO REGIME DEVE
RIA TRANSITAR' O PROJETO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. - O POVO QUE JULGUE O PROCEDIMENTO DESSES FAL30S ·DEFENSORES
DAS CAUSAS COLETIVAS E VERIFIQUE O ESTO FO DESSES DEMOCRATAS QUE COSTUMAM IMPEDIR O LIVRE ,FUNCIONAMENTO DO LEGISLA-
TIVO: CONTRIBUINDO ASSIM PARA DESCRÉDITO DO REGIME E DA INSTITUIÇÃO REPRESENTATIVA,

'

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

,_.. _-�_. _w__,. �""""'� .••_..• ."..,;.• ._.;. .-� -••.- ,;;.._._ -_-_,_••_ -_._-_..•••••••-.-.;.•••••_-_••••-.- -_ rr. -.t''<.•..
\._

1 « T
.

l» Transportes Aéreos Limitada
>. .

NOVO FlORARIO PROVISORIO
.. . .2as. e 5as. 1JaTa Lages e Porto Alegre

.� 3as. e 6as. para loinvile - Ouritiba - Parnnaquá - Santos e Rio iie Janeiro

«O Estodo» I Meia tonelada de, estreptolnicina
I BIO, 20 - Procedente de Nova YOl'];:, dPH entr-ada no pór loo car-

gueiro "Mof'rnachawk:', com elevada' ínnelagem de mt-rcadru-ias im-

I ÜOl'I adas dos Estados I.'n idos.
.

I Do nranifesto do, �avio r.la Moore Meoorrnack, eOJlsl�an: 51:i quilos.

I de dihidro·('strepLolllJCma, moderno produto Jarmacéutico para a

j rutame n lo da -t uberculose e menig ite.

......- ••••J-.-_�•••'IJI ,.••_-.-.-.-___,..,._(i/JJ"..-..-.-_•••_._. �_..-.-_• .-;,.- -
_•••• ._••-.-••_,._ -" -.-..-.� __ •••• _ .-. ...

'lorlan6polt', 21 c:teselembro de 1949

Iniciando a execução de

A um plano de melhoramen-
. ryore5 tos para êste jornal, te-

Comemora-se hoje, em todo preocupação com a existência mos o prazer de comuni-
car aos nossos distintos lei-

10 país, o dia da árvore. Nada ou não de pinheiros ou de ou-
I tores, anunciantes e ami-

.maís oportuno, portanto, de tras madeiras de lei daqui há
que tratarmos- do problema cinquenta ou mais anos?

- gos, que transferimos R.e-

C
8

dque se prende á. devastação das 'I'udoTsso ainda poderia ser dação e Gerêneía para o roAnica aprédio 11, 20 da Praça 15matas. relevado se, para contrabalan, d N b (B' R )o Brasil que no passado foi Gal' êste prejuízo, houvesse um
e' ovemr 1'0 ar u osa

- onde, no 2° andar, espera-
,

O sr. Ittnar Corrêa ,falará, na pTó;:cima sexta- feim� sôbre otão decantado pelas suas ímen- acatamento conciente por par, ,

mos continuar I merecen- proJ'eto de aumento de vencimento, de cuqa mate1'ia e
sas florestas, infelizmente, ho- te dos homens do interior com do o mesmo apôio: que, Relator.-Ainda o caso da balsa de Itajaí.je em 'dia, apesar das medid3:s respeito as sábias leis de retlo- através de 36 anos nunca Ordem do día.
preservadoras das nossas rr- restamento. Estas Ieís, infeliz-

t
.

t d - - nos faltou. , .- d h' di f' b'-quezas vege aIS, por par e os mente, nao .sao observadas se- __
,

_-_'_:_. Compareceram a sessao e! ra, a ias, ora so coaçao,-
n06SOS governos, vê-se irreme- não por aqueles que têm estrí- f1 '. b'" d C & ontem 3D S1'S. deputados, sen-] si. os udenistas que o encabe-
diavelmente despojado em ta necessidade de madeiras pa, uompan 1.8 Ue omU-1 do os trabalhos dirigidos �el0ll çar�m

.

o fizeram coagidos?
enormes áreas de sua vegeta- ra seu próprio consumo. d·I'-lt' Jaa-o Rios S1'. Rui Fuerschuette, 1° VlCe- Apos restabelecer a verdade. no'
ção. Esta é abatida em qual- O nosso agricultor por ter flI\} "

,
I Presidente. caso o representante pessedísta

quer ocasião, �ara qUfLlq.uer grandes áreas de terra ao seu �,-;--�_/
,

Aprovada a ata foi lida a declarou aguardar o pronun-
fim e sem a mínima conside- dispor ou por descaso ou igno, Mais uma notável Compa- matéria do expediente, cons- ciamento da Comissão de
ração pelos prejuízos que tal rancía sempre que o terreno em nhia de Comédias nos visitará tante de ofícios e telegramas. 'Obras, Públicas e da Assem··
devastação venha causar a zo- que vem lavrando se mostra por estes dias, apresentando ao Informacões sôbre o

�aumentol
bléia.

.

\

na desmatada.
.

"cançado" pelo. cultivo repeti- nosso público algumas exce- O sr. �Cardoso da Veiga, do O sr. 'Cid Ribas, em aparte;
,

Quando se trata de derrubar do de uma mesma espécie se lentes peças inteiramente no- P. R. P., foi o único parlamen- declaro� que "os abaixo-_assimatas pasa o cultivo de outras atira à novas derrubadas. Na- vas para as platéias do Estado, tal' que se inscreveu para falar nados firmados por udenístas
plantas há, uma certa com- da -de procurar, por meio de A Companhia de Comédias nesta sessão, solicitando íntor- são os únicos que não toram
pensação; porém, as queima- adubos ou fertilizantes ou com João Rios estreará no "Teatro macões sôbre o andamento do feitos '.'sob �oação"! .. _.
das para o preparo das ooíva- mudanças de culturas, revigo- Alvaro de Carvalho" na próxí- projeto de lei aue concede au- ,Ordem do Dia
Tas nem sempre éc feita com as rar as terras "cançadas". ma terça-feira, com a peça _em menta ao runcíonalísmo esta- A única matéria foi. a pro-'
devidas precauções. Desta Ial- três atos � "O homem dos re- dual. O sr. Ylrnar Con:êa, rela- vaç� da r.edação final ao Pro-
t3, de precauções representadas Há, ainda, um outro causa_ querimentos", de autoria de tal' da matéria, informando-o jeto de Lel que aprova. o novo,

pélcs aceiros e direção e força dor d� preju.izo às nossa,.s ma- Joã.o Rios. de que na próxima sexta-feira contrato de arrendamento da
dos ventos no momento resul- .�as, Sao_os tIradores de lenha; Haverá ainda. todas as noi- lerá o seu relatório na Comis- Estrada de Ferro Santa Cata
iam os incêndios de matas in- e�tes nao escolhem madeira, tes, um intei..essante "shaw", são de Financas, solicitou a rina entre o Govêrno e a União.
teiras que n8"0 poucos prejui- �ao olham tamanho nem qU& Essa notícia nos é trazida Presidência sua inscrição para Em seguida a sessão foi en-
zos têm causado ás nossas co- Jidade. Tudo serve, tudo cor- pelo Empresário do referido o mesmo fazer, em plenário. cerrada.
munidades pois que o fogo, tam. Assim tudo vª,o -diziman- conjunto, que realiza uma ex- Aliás, essa informação já
por dias e dias, tudo vai quei- �o..Seus estrag�s saltam�no:s cursão ao sul do país, sob o pa- transmitimos nesta seccão, aos

--------------�-

mando á sua passagem devas- a vIsta onde h�Ja qualquer Sl- trocínio do Servico NaCional do nossos leitores, há dias':
'

Camia!u,. Gravatilll!j Plfarou
tadora. Caneleiras, perobeiras, nal de vegetaçao. Teatro do MÍnistério da Edu- Assim, na próxima sexta-fei- Meiac da.

>

mdhOfes; pelcu me-
"-

pinheiros, cedros e tôda ma�a- ;�lh:emos em ,volta de Floria_ cação. ra o sr. Ylmar Corrêa, que re- aore! p-reçOIfl 116 !1II1 CASAdMIS
ria vão sendo reduzidos a cm- nopolls para esses morros e latou o volumoso projeto de C'ELANEA - RuaC. Marrai
zas e os homéns perdem, com verificaremos como estão suas Novas lamnadas lei, que a todos interessa, fa- , , _

isto, uma enorme fonte de 1'1- encostas despidas, nuas, de t' lará �ôbre essa matéria
.. , Slnori�m ne�3cel\) Oquezas. qualqúer arvoredo. E êste é, N. IORQUE, 20 (U. P.) - Foi Amda a balsa de !ta]al 'lIlU hll I l� I

Outro prejuizo que a' devas- com raríssimas excessões, nas inventado um novo tipo pela O sr. Konder Reis, da U, D nnv-ernn pO ft� lametação das florestas vem cau- Zonas urbanas e súburbanas o' Monsanto Chemical ·Co. e N., focalizou, mais uma vez, 0IYU
. U (ii�U U', ,

sando ás nossas terras é aque- espetáculo que deparamos. O Champion Lamp Works de ca�o concorrência pública para Calle-20 UP- Graves ac?nte�-
1e que se prende a etosão. É desaparecim�nto de muitos melhor aparência, com menos' a exploração dos serviços de cimentos. se processaram numa

comum observar-se, principal- mananciais, dê muias nascen- reflexos e com maior difusão balsa, sôbre o rio ItajÇl,í. Vários provincia da Colombia.
-

mente nos terrenos em aclive, tes, nada mais é que a conse- luminosa. abaixo-assinados lE:iú b orador! Embora não ten:n�m ,BidO di-
sulcos profundos causados pe- quência lógica e imediata deS'- g_....,.;lI���'�� sôbre aquele serviço,.. I vulgada·s notici�s precisas,
las enxurradas; como todos sa- sa desmatação desenfreada. O sr. Heitor .....Liberato, da informa-se que o,povo da refe-
hemos, os terrenos assim 'tra- Até quando cOhtinuarerrios: bancada do p, S. D., em segui.,.! rid,a provincia revoltou-se con-
balhados pela ação das águas , da, informou à Casa a verdade tra a,s; autoridades, citiando-as:
das chuvas se tornam a'r-l'dos, assim? Ate quando a.queles tA d d "" f'" 1 rI�. .

t' em 'orno o caso aquela bal- 8111 pr1eu;1O aliCIa, para onu,o::.
I'StO e', sOe tornam de'spI'oVI'dos que aSSIm em procedido dei-

-

d' sa. Indagou, a despeito da afir� corta'ram todas as comunica-
de sua camada de humus, xarao e compreender ou de .

t' d K d-

l'
.

tA
, ma Iva o sr. on er Reis, de r:oõs esperandb vence-las pela.,

l·nuteI·"!., portanto, a' lavoura. nao 19ar Impor ancia as ad:.. ;

b
. .

d
.

�

tA' que o· a aIxo-assma o que 1e- \ fome
..

.os corte.51 desorganizadOis ver enCIaS dos nossos poderes ,__ _ _ ._

dos grandes madeiros nas ma- públicos que procuram, atra- NOVA CAIXA DE ESMOLAS

tas virgens e, no nosso Estado, vés das suas repartições espe- Aüaba de ser fundada em Araranguá \ a Associação Beneficente

principalmente, de piniheiros, cializadas, despertar o inte- sas matas, as nossas floréstas. "Caixa de Esmolas aos indigentes de Araranguá N. S, Mãi dos Ho-
é também responsável pelo de- r;êsse do público para os pro- Seja o dia das árvores o iní- meus", filiada á Congregação. Mariana lecaI.

vastamento das florestas. Os blemas ligados às matas e ao cio de uma nova éra no melhor Em eleição realizad·a dia '20 do mês p.p. foi eleita a diretoria que
• grandes troncos, derrubados à reflorestamento? aproveitamehto de nossas re� regerá os desUnos· -desta associação até o dia 19 -de. agôsto de 1950, fi�

esmo, com tôda a sua ramaria, É bastante que se analise o servas vegetais e, também, o cando assim_ constituída:

levam, em sua queda, os ar- fato de ter sido o Brasil, em começo de um refrlorestamento Frei Tiag·o M. Cocolini - DIRETOR; Jos� Tiago da tuz - :8RE-

ibustos circundantes. Os pi- tempos passados, um dos prin- conciente das nossas terras SIDENTE; Afonso Ghizzo ,- VICE�PRESIDENTE; Willdéllnar Pache-
nheiros menores são arreben- cipais fornecedores de dor_ desnudas, co - 1° SJ:'jCRETARIO; José Afonso Scllluidt· - 2° SECRETARIO;.
tados, lascados e que se pode mentes para estradas de ferro Coqueiros, 21 de I 'setembro Norberto Antonio Gomes - 1° TESOUREIRO. /

'€1?perar de ?rvor�s a�sim danL do mundo e hoje, ter, em seu de 1949, Á nova e benemérita instituição os nossos votos para que alcan-
ficadas? Porque não se proce� seio, estradas de, ferro lutando

'
,

João Sem Tenra ce a sua nobre finalidade.'
dem à derrubadas de madeiros com a falta de dormentés para
para fins industriàis de uma 'a continuação do seu tráfeg'o,
maneira mais racional e'bené- '(noticia radiofôniea), para
fica à mata e aos homens evi- termos uma idéia bastante cla
tando os prejuízos causados à ra de nossa situacão com rela _

_ vegetação mais nova'! Pareoe ção ao problema florestal,
que ao fator pressa se pode Urge despertar os nossos ho
atribuir grande parte desta meus do interior que ama

devastação. Pressa em cortar nham as terras, que tiram ma-

. a madeira para mais depres- deiras ou lenha para comér�

sa apurar os lucros que os cio 01+' para iSeu consumo e

mercados estão a oferecer. Que mostrar-lhes nossa necessida�
imp:::rta o futuro? Para que a de em economizar_mos as nos�

Dia

Assembléia
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