
1110 NOSSO PRECLARO CONTERRANEO, SR. NERÊU RAMOS,
TO AOS PRESADOS AMIGOS PELAS AMÁVEIS EXPRESSõES

CENTENÁRIO FARRÓPILHA
P.•'I·egre 21 (O. E.) - Comemorou-se com brilho invulgar o CCM

. tcnário .rarroupílha, havendo parada militar assistida pejo governador
Jobim. Na solenidade principal falou o coronel 'Valter Barcello», co

mandante da brigada, e lambem, de ímprovlso, o sr, Walter Jobim .

.

VICE-PRESIDENTE DA
COM QUE ASSINALARAM

REPÚBLICA, RECEBEMOS O SEGUINTE TELEGRAMA: "MUITO GRA
TRANSCURSO MEU ANIVfJRSÁRIO. CORDIAIS SAUDAÇÕES�'.

210

alentado se vcrif'icou contra a adu

tôra-Hio Claro, num trecho da ave

nida Sopopemba, situado ac'ima de

Vila Diva, no bairro d� Vila]
Santa Clara. Ai foram coloca
das duas cargas de dinamite, cn
não foram atingidos e, alem' do

dois pontos do tubo, situados a a!

gu ns metros um do Ol1t1'O. Tam

bérn nesse local, os l'l'/;'ilos \'i�aclos
não foram a lingidos ·r, àl('m do e

amol,�an.Jenl() do IlllJll, veril'i,cado
lluma rxplosüo, jlrtl\'OeOII a ulltra

llCCjllrnn \ asamentn pOl' J,orçiio de

uma jllnta. :\es,;a mesma mad'(.Ug:h
da Ullla l'úL'J'ica �illl<lfla no " llail'l'O

a graYicladt' dcss('s alentados p

]J['('.iu izos para O� sen i\:o$ de aba�
tecilllento de áglla da capital se-

rjam ('norme ..; e a l'C[H11'aç-iío desses
Illbos segllndo os daílos colhidos
demandada ÍlI'azo de c(\eca de 20
lliai; llara a adllLora do, Rio Claro
e de 11'ma semana para a adntôra
do Cabuçu.

,
,

,

i- CONCURSO CHOPINIANO
s. Paulo, 2.1 (O· E.)" � Devendo rcalizar-se em breve em Val'so�i:.il,

'o' sexto concurso cbópiniauo, o sr. Adernar de Barros assinou decre

:lo regulando a representação paulista.
,

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CÂTARlNA ,

'JJropl'letáI'le e B. Gerente: SIDNÉ.l NOCF1TI - Diretor,»r. RUBENS DE,ARRlTDA R:AlltS
Diretor, de Redacão GVSTAV@ 'N.E'f'ES
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Ano.. XXXVU J F,I�r',I,"ó.Afjs Q,umt.a -'feira 22 de Setembro de 194 t) ,"!tI 10.581 i

I � HJO, 2� {O. E.} - O sr Bernardes ira dentro em breve a MInas,
._. '''-===X::::---;:� 9Gtz �Z77TT:rn:wni'ttm?W;T7 ��. -;;;;-;-;:;;-n-;rscnÊfr....'-nz;:::z:ca ç-==.==== onde, entre outras .providencias que constam do seu programa conto-

rcnciará com o SI:' Milton Campos.dinamitar a represa libertande
milhões de litros dagua

São Paulo, 20 (O Estado) -

He-I
Cahuçú, o, assim, o consequente A respeito, .\) DOl';o;; Iorneceu

'gistrill.H-i,(' nu m·adt'ugada de sábado, alagamento de uma vasta área. .seguiute comunicado:

)eMI Vila Ma:-,il.Ci, �Dl atento,do v,i- o�:\IP:H.la por numerosas rcsldén- '"N;-t niadrugadu de boje, ontre 4

sendo a danificaçúo ,da .adutôra ,�f;' tias. a /1,:,10 .noras, "(>I'i íieou-se 11m alen

tado � dinami l e contra a adutora
do Cabuçu no trecho situado no COMEMORAÇÕES DO DIA DA ARVORE
sif'�() de Vila \'Iazzei, pouco acima mo, 2'1, (O, E.) ..::.... Na Quinta da, Boa Vista, processam-se boj.l.>., às
da passagem do corregn de 'I're- Ider. horas, hrilhante cerimonias do Dia da AnOI"e, promovidas pdú'
membé, Em seis pontos dos tubos .Serviço Florestal e assistidas pe,}{) ministro Daniel. de Carvalho, e P(F"
toram colocadas cargas r-xplos l- escolares.
vas, uma delas não explodiu é elas

explosões das cinco .carga" res

tantes resultou Felizmente apenas
ligeiro vazamento no lotai df' uma
delas. Já anter-iormente, lia madru

novo ministro SI". Luiz Galoti.
gada de 7 pára 8,to eorreutc, ígunl

,

Traindo o interêsse públi,cI
Não há nenhuma juslifical h:l ponderosa para o l'aln, que

terno" denunciado, de estarem alguns deputados da U. D. N.

{)l'jslruindo, nas comissões técnicas da Assembléia Estadual o

andamento de um pr-ojeto que autor-ixa o Executivo ,a obter,
na Caixa Econômica Federal, um empréstimo destinado ás 0-

br-as da ligação de luz e fôn:a e1{\ll'icas desta capital Ú usina

de Capivarf. O ato daqueles representautes não const itue ape

nas uma oposíção à iniciativa governamental. mas vai de eu

centro _> facciosamente, 'aos iuteressr-s das populações que,
em Flor ianópnl is e nas e ida.les viz inhas, têm necessidade UI'

gcnl e de urna solução para u problema da energ'ja eli"trica.

O ca-o, tal corno está ororr'eudn inexplicavehneute. é

quê 1.1 (;n\'(�rno precisa dI' rcrmsos pa ra a. execução das o

jbra�· j;'L contratada com a 1�111j.J)'e�a dI' Eletr-icidade Sul-Bra

sileira e ludo pslá a depender dó projeto que, nas comis

sões lcgi�lativas, anda a dOl'mir na 'lla�t'a cios Sl's. de'fJlltatlo�
(ja U, D. X., os quais, dcpois ele 1)l'01Togal,·ões snc('�SÓl'bl"; cios

1)I"azos pal'<l l'claLó-los, se revezam no,; pedido,,; dl' \-j"las. O in

tuito IS CJato: relardar qUanto IlO�sivcl a reDli:r,ação das obl"as

com quI" (l Govprno, ,1en11'11 de lllPIlOS de um a!lO, alenrlceia f)

uma ang'uslio:;a e [lremen tf' net'el:;.;idac!p e(Jlel h'a,
.

Prf'tendelldo 'HIllti 3.J'&l' a ('t1nrk!1a ,dos membl'(ls chi hanl"u' ,

da udellista qnl' tão ocilljosa " hoslill1)elltt� ,;e inte1'.p0el11 elJ-
I

tee () proJlIema e a sua solud,\) mai� rálJida e conyenienlp, Co
"])iál'Ío da Tarrl.e" saiu-se, ontem; com alg'umas incongrl1kn
les alrga,�ões, ]llle certo soprarias ao yeó<pedino üi) 6r. _\.dolf'o

K.onder por um daquele;; "amigos da onc;a�'. '. Como o (;0-

vêl'no nÃo se utilizou de alllorizaI:ões de ernprpslimos arde

riores, ,par·ece à sofistica oposicionista qlle yedaclo p;;leja ao

ExeniLivo solicil'ar mais uma.

O ((crtn, porêm, P qlle ali dila,;; a.ntOl'izarões a. que se refe

re a rolha da ojJosição se d.rstina\'am a finalirl:ull's expl·l'ssas

no lexto das respectha,; leis, -- finalidades qur nilo clL'ixa

ram ainda de constit\lir [11'eoclIllar:ão goyel'namental.
:\'a lwimeira, ,se trHta\'a de um empréstimo de doze mi

lhõps de Cl'U7.Pll'OS (lue, lllllH vez elllregue ao EstU?o pela Cai

xa Rco]lt',mjca, �erão aplicados integralmente em ohras rodo

viúl'ias. :'ia. wrdadr, cogita"'l o Governo cio Estado dc adqui
ril' ll1�llL(inas para o scrüço das rslradas e que teriam de ser

impodadas dos Estados Cnielos, mediante concorrência, é

\"lal'l1, Gomo, porém, JlÜO 5('ria. psssive1• e['eLuar-se a operação
sem pstar d(' posse elo numerário � c como a Oaixa Ecollômi

('<I niío haja pôs[o á disPO�il,'ã� do Estado a importâllcia tolal.

dn emprést.imo - nada sr fez ainda a respeito.
()uanlo à "egulllla das :l.lllorizal;líps l'riLas ao R�tado

€ esta na importaneia ele oito nlilllões ele crúzeiros - S8 refere

ela a. um emprésLimo conll'aido com: o fnstituto do Pinho

e t amJ)pm eom o seu desli!lo rxprpsso !lO texto legal: a Cllns

Ü'll('iín da e"Leada que ligará o l{lanalLo ao liLoraI, no slll do

RsLa(to, ou seja que cstabelt'eeJ":\ cOlllllnicação entre 01'J."ã(';;

c São Joaql1i.l11. I{ayemos ele comentai' a significa�'ão prog1'f's-

I RIO, 21 (O E.) - De acordo moeda em todo o país em 31
sisLa dêsse elTIpreendimento rodoviário e o seu alcance para \

com as informaçõ,és do bóletiin I de agosto ultimo era d,e 22 bi-
a eC.()llUmia das regiões a qUl' sel'\'il'á em futuro próximo, mensal da Caixa de Amortiza- lhões, 557 milhões, 166 mil 858

Como se está v�ndo, J) falo de já se haverem pl'ojl't<ldo 't '\', \'" ,
. , ção, R" circul,,arção' do papelj cruzeiros e 50 centavos c,om um

dnas oliel'a(_:õe� exlr� OI·di nariaTllpol e cOlnpellsaLivas, 11[l1'a as
b

finais o Executivo olJle\'P a Iwcpssária autol'Í7,aç:ão do Leg'i�- CONGRESSO
-

DE HISTQRIA-I
aumento consideraval s'o re, °

iati\'o, nflo Ilóde justificar a atilllde obstl'ulora que "ários dp- DORES I�----------,----,
----------------

plllado� udeni.slas assumiram ,..m 1'81a\,"ão ao projeto que con- TRUSTES DE IMPORTAÇÁ ODE BANANA RETEM 6.000 DOLARES
cerle prrmissão para no\'o ('lllI)l'éstimo com a Oaixa Ecunómi- 'WASHINGTON 21 CU.P.) -.. DE LICENÇAS
C:l, agora dnsLinado a ala cal' OlJ1'3S de �ll'gêocia e ,que o be111- Os problemas relacibnarlos

.

h. 't· .'7' Rio, 21 (O Estado) - Informam os jornais que p,oderoso trustc ell!
eslal' I' a tranquilidade púhlica re('lamam. Da parte cio <+0-, com os arqmvos IS oncos . ," t 1 l' d· t-

'[' I
.

t t ..it C' t· t'
Buenos AIres se deulca a COll 1'0 ar as lcenças e Impor açao para ,avêmo, aliás, o máximo illLt>rcsse esL:í. sendo 111a111 estala em eXlS en es ne::;, e on 1nen e I 'D

'.

f·
.. . 't 1.

'I 'd I L·
- r -

'

b t'd'
. - I banana. essa maneIra, Irmas que JamalS comercIaram, rc ,em va J()-

favol' dt'sse objetivo, que s,e VlllC.,ll a a e\'l enee," mo 1\'0,8 (_e' serao su me J os a aprecIa�aoI. . _

�

. .

J r' d l d p.
.

Cd'
. sas llcenças de Illlportaçao. Certa cOlll,panllla apareCIda recentemente

interr'sse das poplllaçües. Nem ,altou, cml apOlO fl SO ll\_'<lO o nmelro ongresso e lS- i
.. ."" .,.

visada para o pl'olJlema, a interferência do pn;elm:u Vice- tori-adores Mexicanos e dos r-eUlllll 6.000 dolares em hc�nças. Esta controlada por um truste a lIll-

PresidelJte da Hejlublica, ;;1'. '\crêu Ramos, que cop.Sl'g'lIill tia I Estados Unidos, cujos
.

traba-.portação platina daquela uhl fruta.
'\

Caixa ReODt)miC'a a imediala enlrrga rio numerário, Jugo que IlhoS tiveram inicio no dia 4'
, \

aulorizada COl11jJclclltenwnlr pclo Legislativo do Esl'ado a 0- do. �orrente, em Monterrey, lo ACUSADOR DO CARDEAL MYDZENTI PEDE A MORTE DE LAl ..
11el'a\,"iío finanrl'il'a. ,MeXICQ. O Dr., Jorge Basadre, J -

,
'

Fica, pOl'Lanto, de pr a denúncia Cjue trouxemos a j)llhl.i-· biret'1r' do Departamento de ZLO RAITZ
co e qllf' llõe de_manircsto, num alo de palente Jl);1-\'ontadp Ãssuntos, Culturais da

'

União Budapest{', 21 (('. P.) - Foi pc(lirta a pena de morte par>: Lauio

e ele illsbI1ila\'el'faecio ..d�l:1O, o (Ieseaso com qur alguns dl'pu- Pan-Arhericanà, foi, des'ignado Haitz e seu companheiros pejo Cl'ilile (le traição em fay()r dos pai>:t·�,

tnilos da F. D, X. psi ac111uJ tral'am os vroblcl1las imedialos e para repre'sel1tar essa institui- Inglaterra c EE rr. O procurador do Estado c acu.�ador: foi o llH'Siilt)

relevantes do nosso PO\ o. ção, ,que acusara :\iydzenti.

'Washington. 21 (U, P) � Os renrt'sgnlanlrs especiais dns EE Trl',
-tI c- 11 -'(:'''''1:1, t {:t'tl!l I _�;)ill��HI ir. -� r ft11- ."J -,..

-

.-t

- �. ,
....

,il1g' atelt'a, C' Calladá, l'l"nILH'allJ-SP t>m conferência sW)l"e ° futllro CtJU
e<Jiso so II<eram alynl adtls a (lina"

dominio da bomba atomÍca pelas tres polencias.l1lite, ,Ie nallll'p7,a i(h'nt ic.ft ao atell-

lado ct)ntl'a a adutora do Rio Claro.
Desnecessário sp lorna acentuar RODOVIA SANTOS - JIQUIÁ '

Sahtos, 21 (O. E.) - Informes oficiais asseguram. para breve
aLlcÍcíeiD e vcrvPl'sirlacle que 1'e\'('· inicio da rodovia Sanlos Jiquiá.
lam. Basta lembrar que a adutôra
do Rio' Claro tcm a eapacidnde de
:2tO mill�i'íps de litros dr> i1gua ]lJ)]'

I

BAIXARÃO OS PREÇOS DOS AUTOMOVEIS AUSTlN
lli<l, diâmetro de dois metros e Nova lirque, 21 (D. P.) - Como uma das cons·equencias da d,'s-
meio. abastél'clJ(Jo 50 1)01' cpnLo ela valorização ,da libra, e providencia tomada, figura a baixa do preço do�
população ela cidad,e e a adutôl'a {)utomóvcis Auslin, C'om Ullla redução de 11 a 13 por eento.
úo Ca)ill\,"ú (lU'P abastecp jl)(.Ia a zo-

na !lorte da eapil aI tem uma yasão
de cêrca de L? millJí'íes tie litros
lJor rlia. Sp rOSSCl11 destl'llidos os

BERNARDESSR.o VAI MINAS

MIGUEL REALE NÃO É O CANDIDATO
S. Paulo, 21 (O. E.) - .o Partido Democrata Cristão .pela direção-

o central desmentiu os boatos corrente de que aquele pal:Udo apresen
laria a candidatura do sr. Miguel Heale para ô palacio dos Campos EH
sios.

Oueriam

------------------------------------------�-------�----

o MO'MENTO.

à

"l I I

,

POSSE DO MINISTRO LUIZ GALLOTI
mo, 21 (O. '1-::.) � Tornará posse amanhã no Supremo Tribunal (;

O BANCO DO BRASIL SO ESTÁ OPERANDO EM DOLAR E
, FRANCO, SUlÇO ,

"

HTO, 21 (O. E.) - Noticiag oficiais informam que Q t3anco do
Brasil só está operando )llJ dolares e francos suíços devendo esta res

trição continuar por tempo ainda não ,determinado.

DESVALORIZARÁ SUA MOEDA AMANHÃ
Viena, 21 (C. P.) - A Auslria amanhã desvalorizará sua lll()c(h�

[) que anunciou o governo.

CONDOMINIO AMERICO ANGLO CANADENSE
ATOMICA

DA BOMBA

(),

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO r

I
QUALIFICAÇÃO ELEITORAL

Sl�RÃO ATENDIDOS TODOS QUANTOS DESE.JARE11
SE QUALIEICAR ELEITOR9 NASEDE DO PARTIDO A

RUA FELIPE SCHMIDT.
HORÁRIO: DAS 10 ÀS 12 ID DAS 14 AS 17 HORA'S,

DIARIAMENTE.

22 bilhões· de cruzeiros em circulacão
mês 'anterior. ESsa diferença
provem de emissão recente
mente autorizada para. a Oa

teira de Redesconto do Banco
do Brasil.

(

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2

j

o .

RST"UO-Qulnla·'elr. 22 d. Set,.,mbro Cle '949

.lnfurmaçoes
. ,

-

,(+ Clt
aéreos Catarinenses SI

--------------------.--------------------------.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------�.

'rERCA-FJ!]IlU.

AuW-VlaçAo CatarinellH - p� ..&.1.

gre -- 6 horas. .

Auto-VIIWli'O C&tVln_a

- II horas

.

Auto-YlaçAo Oatarlne_ -- JoinT!l4
I
-------------------------------------------------

;_ • hor...

Aut'o.VIação Cat&rln_ _,_ TIlbarAo

-- a horas.

Expresso lUa CI18'".6Tlo - LaEuna -

7 horas.

Empresa Glória - lACUna -- 7�

.. 6'J!1 har...
.

Expreuo BnHQu.nM - .8r'wIf,u. .�
UI hora",. ,

À'lto-Vlaçao ltajad - lta,Jal - 1. �

!,repara candidatos de ambos os sexos ao exame de ad

missao para to�os os estabelecimel1tos de ensino secundário.

REVISÃO GERAL da matéria do ano.

ATENÇÃO: Não funcionará o curso, como era costume

nas férias, em Dezembro e Janeiro.

Início: Aos 3 de Outubro próxima:
Horário: das 2,30 às 4,30 da tarde.

, Local: Av.)Iercílio Luz n. 20, sobrado (Albergue Noturno) .

I Matrícula: Dias'\28, 29, 30 de setembro, das 13,30 às 15 ho-

____________-'1 ras, nno
local do

C c�rso. \

t d
,. t d

- espesa: r.il 150,00 para o curso o o, pagavels no a o a

matrícula' .

Um aluno fraco não precisa perder o ano, nem suas férias.

O nome do Curso é uma garantia.
JOSÉ WARKEN, diretor,

Curitiba --

eas.

Râpido
13 horas.
Rápido

6 horas.

Sul·Brasileira Joinvlle .-

(t
'-·&õ�:EsT·ADÕ-- H

·

d
.

í

i R.d·Ç�:ã: r'7.::':n:.,.
à,� I o::!lOrod:�i:�::e- Transportes

'Diretor: RUBENS A. RAM8S iJlGUND�-JJ'lilIR.A ,EDI�l.n L
Proprietário e Dirv-Gerente .

ExprH80 lUo CYtóvlo - IAIfWl& r\.
7 horu.

SIDNEI. NOCETI'
, �::utÇ>-Viaçj.o ltalti - 1<taJa1 -:_

l' IM> I
Diretor de Redação: ExpreslO BruIIQu__ �u« _

GUSTAVO NEVES 18 OOru.
F.xpresso BrullQu_ - NOT. '!':rente>

I
- 16,lIO horllol.
Auto-Ylaçlo Catadnonee - JoiDTU.

- • horaa.

Auto-Viaçfto . CatN'I:n_ - Curitiba

- 15 horas. . I
RodOTiãrla Sul-Bruti - !'6rto Alecr. ,

- :3 horas. I
Rápido Sul·Brasileira - Jolnvlle,_

13 horas.
Rápido Sul·Brasllelra

6 horas.

QUARTA.·J'E}U.
Auto-Vlaclo Catll!l'lnenlN

- ti horas..
Auto-Viação Cata""1n_

- II horas.

•
.Auto-Vlação CatH'1nenH

- 6.30 horas. '

'Rápido Sul·Brasllelra - C-.lfltlba

6 horas .

Râpido Suf-Braaíletra Joinvlle -

13 horas.
. I

Expresso Mo Crilõto....o -,�
-

7 horas.
Expre880 BrullQu_ - Bruaqu.

111 horas.
Aut!l-VlaçAo ItaIa! - IU,Ja2

-

- II no-
.

!'as.

Expresso BrullQu_
- 16,lIO horas.
Rodoviária Sul BruU -

- I hora•..
QUINTA-FEIRA

Auto--VlaçAO Catar1neIlH'

Alogr" - 6 horu,
Auto-Viação CatumeIlH'

- II hora-s.
Auto-Vlaçllo CatU'ln_

-- • noras.

Auto-VlaçJ.o Catarinen..

-- 6 'horas.
.Auto·Vlação CIlt&r1nenn ._ L-.una

- 6,30 t\oraa.
�resso São crLIItOTlo - � -

7 horas.
Jlmpr�sa Glória - LIII1w.a .- • 111

• 7 112 horas.
Expresso BrullQuenN - BruBQuO -

10 horas.
Auto-VlaçAo ltaJ� - najal - 18 bO- ,

r rI'lB,
-

RApldo Sul·Brasileira - Jolnvl1e

,.- 13 horas.

Curitiba _ Paranagni Rápido Sul-Brasileira -_ Curitiba -

• horas.

I- Santos e Rio. Empresa Sul Oeste LUl. - Xapecó - Ia

" -\ I R -:- 10,40 - Norte
- O horo.

SEXTA-FEIRA

I., IIZKIRO DO 8UL � i1.00 - Ro4oTiArta Sul Brasil - Pmtc> 1i.l.e«r'.
I

_�..
- li 'horas.

.
.

...,.�
Auto-Vl.açAo C&tarlnen.Q";'" Curitiba

VARfO - t2.30 - Sul - 5Jhoras.
Auto-Vlaçlo Catarln�D.H

PANAIR -- 14,05 - Sul - f) horllll.

• �arta-�eira
"TAL" - 13,00 - Lajes e

Alegre
pANAIR fO,40 - Norte

CRUZEIRO DO BlJiL - 11,00

Chefe de Paginação:
FRANCISCO LAM�UE

Chefe de Impressão:

JOAQUIM CABRAL DA SILVA
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A, S. LARA

Rua Senado,r Dantas. 49
- ia

anda!'

Tel.: 22-5;924 -- Rio l'e Janeiro

RAUL CASAMAYOR
.

Rua Felipe de Oliveira. 21 -

·8° andar
.

Tel.: 2-9873 -- São Paulo

ASSINATURAS

Na Capital
Ano Cr$
Semestre .. r -,

,... Cr$
Trimestre Cr$
M�! Cr$
Número avulso .. Cr$

90.00
45,00
25.00
t,oo'
0,50 Su.l·Brasllelra Curitiba -

Ficam convidados Iodo,; os cotistas da "TAL - 'l'HA:'\i'\-

PUltTE;.; Alml';OS LT:\[I'I'!\.JlA·' e os demais
í

nl er-essadu-. na

BRONQUITE'
AS AlleA
Durma bem a noite toda
Aqui esq:á um remédio caseiro

e econômico que lhe dará alívio

rápido da tosse e da bronquite
-asmática,. proporcionando um

sono reparador a noite toda
Nada. mais garantido no mun ,

do do que Panoin! - tomado

duas ou três vêzes ao deitar _ ..

para combater a. asma sufocante

e a tosse rebelde da bronquite.
Compre hoje mesmo um vidro

de Panninf' nas boas farmá-·

cias. Confie em PannilH que

lhe proporcionará alíViô seguro

e rápido dêsse e�'.orço asfixiante

para respirar.
P-19

........... � '
.

EMPRESA SUL BRASlLER:R,&

DE ELETRICIDADE: S. ' A.
- EMPRESUL _.;.

Serviços de energia elétrica

em J,iinvile, Jaraguá do Sul,
São Bento do Sul, Mafra, Tl

jucas, Rio Negro e Lapa,
Material elétrico para insta

lações - Motores _. Dínamoe
- Bombas -'- Lustres - Fec�

ros de engomar - Lampadae
-- Ventiladores - Serviço Q!ll

instalações por pessoa, técni
co especíalísado,

. Loja e crrtórío. á rua 15 de

Novembro, n. 449 Caixá Postalli

n. 62 - End. tlegr. - "Empre
sul" Jóínvile .- Sta. Catarina
-- Brasil.
. • .. r: �1'•••

Muitli-s felicldadet!l pe.lo ...adI1lUl'1IL

to de seu filhinho I

Mas, não esqueça, que o mel".l\

presente para o seu "P.fMPOLHO'"

é uma caderneta do CREDIT()

MUTUO PREDIAL.

o VALE D6 lTA..t.U
Proeurem n� A!Jê1l�la

Progrel'l80,
LIVRARLA 43, LIV�

ROSA

No Interior

Ano .. _ . . . . . . . .. Cr$ 100,00
Seme�tre Cr$ 80,00
Trimestre ,. Cr$ 35,00

Número avalso ., C:r' 0.60

Anúnçio. mediante contrato.

•! origtlUlia•.
mesmo não

publicados, não serão

��;�i:�.J
VI.cão Aérea

"Horário
Segunda-feira

�TAL" - 1:l,00 -- Lajes e Ptrta

Alegre
PANAIR - 10,40 - Norte

'lHO - 10,40 - NoM.1.
PANAIR - 14,05 - Sul

:J.kGZEIRO DO SUL - 13,515 ....,

Tt!Tça-fet'f'.

-TAL" - 8,00 -:- Joinville

lIforte
VARIG - 11,40 - Norte

PANAIR - 14,05 -- Sul

Quinta-feira

"TAL" - 8,11 - Joinville

Curltlb. - Paran.guá
- "tos e Rio_

PANAIR - 10,10 - Norte

PANAIR - 14,05 - .Sul
.

VARIG - 12,30 - Sul

CRUZEIRO 00 SUL f3,55

J'Ol'te
CRUZEIRO DO SUL

_uI

15.80

transrormuçã o da mesma sociedade par-a :-;ociedade _\nlJnillla,.

sob a IIr'lluminaçiill de "'1' .• \. C. TH.\:'\;';POnTE;-; Al�HEOS (:_4..- "

TAHL\E:'\SE ;.;/A.", a comuarec crcm no <lia 2:2 de :-;etrmbJ:o COl'

rente, ao ';20 Cart ór!o do Tube liãn Hcinalcio (;c Hri l u, para a as

sin�lill'a da respectiva escr ilura riL' truusf'orrnação, na forma

uccil.a antei-iorruen
í
e peras interessados.

Flor-ianópulis, 12 de Selembro de 1949.

Lu ir. Eiuzn. Lima

A nt onio Alerand riuo .lOS(; Mnria de 'Biscucci«

Incru-poradorcs

.

Automóvel Chevrolet, 194!S,.
importada diretamente' dos Es

tados Unidos Fleet-Master de

Luxe, com apenas 5.000 milhas •

Pintura original preta,. qua�

tro portas, equipadC?, molejjJ

de fábrica.

Tratar com PLINIO MOREI·

RA no Tribunal RegIOnal Elei..

toraI.

SENHORITl1.!
A ultima crenção 'em reJri

gerante ê o Guaraná KNOT

EM GARRAFAS GRANDES

Prelerindo-o está

acompanhando a .moda.

• •. • • • • • • • • • •• • •••••••••••• oi�

Ihelro da ilustraol!.O &-cima, oiW-e_

lhe. em 1I,I1l1l.ve) gesto, 1lD1 cálice do

excelente a.peritJvo KNOT, J.am�

oe V. Si... de acrescentar. ao agrndto
o." .. gentjjeza:ESíliE '!t!!.J'1-

Sexta-feira

"TAL" -- 13,00 -- Lajes e Pôrto
'""

Alegre
CRUZEIRO DO SUL - 7.10

, "orle
PANAIR - 10,40 - Norte

IVARIG - 11,40 -- Norte

PANAIR - 14,05 -- Sul

Sábado
-TAL" - 8.00 - Joinville

'Curitiba - Paranaguá I-- Santos e Rio.

VARIG - 12,30 - Sul

CRUZEIRO [)fi SUL - 1.3,55 j
•�� !

PANAIR � 10,4Q - Norte

PANAIR -- 14,05 -- Sul

Domtnqo
• "-\NÁr}\ - 10,40 - Nor-,f!

UíHTZEHlO 00 SUL - H,OO

{ PANAIR - 14,05 -- Sul

NOTa Tlrento

JolnT1l.

BF1 (J NEli APE,7/TiV(J
" l'JW'i!.J1í{Jj

I
Auto-VlaÇllo C�tN'lnell.H

�
- 6,80 hora!.

Porto Expresso Mo Crlato"-io - lA.gtma .-

7 horsa.
Auto-ViaçAo lta,Jal - naja! -- llJ 110-

1'1....

Expresso BrnsquenH
16.horas.
Rápido Sul-Brasllelra

13 horas.
Rápido Sul·Brasllelra

6 boras.

Joinvlle

Curitiba

SABADO
Auto-VI•.Çllo .

Catarin_ - Curltibl
- 5 horas.

.

Rápido Sul·Brasllelra

13 horas,
Rápido Sul·Brasllelra

6 horas.
- • horas.

.Auto-Viação Catarlnense

- II boru.
Áuto·Vlação Catarlnenn

- 6 horas. ,

ExDr'lSSO 810 OratoTlo _- �
7 horas.

ExpreSBO Brutlquenn - Bruequ.
1.· horas.
Aute·ViaçAo naja! - lta.J&j - li 11.0-

raso I'

ExpressO BMlJ8QuenM - N(l'ft n-to
- l),lIO hary. .

Expresso Glória - � - • 1/2

• 7 1/2 barb.
DOMINGO

Rãpldo Sul-Brasileira - Curitiba -

6 horas.

Joinvlle

Curittb&

JoinT1le.

Tubarlo

-_-

Dr. CLARNO
GALLETTI

ADVOGADO

G.

Crime II ci"el

Constituiç6.o tio Soct.dad••

,NATURALIZAÇÕES
Titulol .Deolal'at6riol

EIlcrit6rio e Raaid..ncia
Rua Til'adentel «7.'

!"ONE 1468

FRAQUE7AS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO

�'S I L V E I R A "

razão, da

N.o 1: Regras abundantes, pro
longadas, repetidas, bemorragias

e suas consequêl'lcia.s.

M.C 2: Falto de regras, regras

atrazodas suspensas, deminuidas

It
]Jplo pr�sente ed i tal fica cilada o funcionário NAZARENO MUL

LER BENTO, 'lotad.o na 'Delegacia Regional der Instiluto de Aposentado·

ria e j)ensõe,s elos Einpregados em Transportes e e Cargas, em Santa

Catarina, para apresentar-se nesta Delegacia, no vrazo de '10 dias, car

l cnda o prazo na primeira publicação do edital, afim de ser lDlerroga

do e oferecer defes'a prévia no il/quériLo administrativo, instaurado

l)ela PorLa.ria nO 134ü9, dE' 12 de março elo corrente ano, do Snr. Presi-.

elente do Inslituto, tudo na forma do parágTafo' 3° dO' artig'o 58 do

decreto fZ,2.367, -de 27 d·e dezembro de 1946.

',CaT'{o� Lonreir@ tia Luz, Procurador Regional-Presidente
\

do Tn

qU:éri to Administrativo.

Curso de Admissão em

Outubro e Novembro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Transportes Ierresnes
'. Trõ-osportes dritimos

" ,. _.'

I Acidentes
-

PessoaiS
AutomoveiS ,

)
,

,Incendio
'"

, .'.
- . (ascos -

.
.

•
_

,lIo, ...

I
.

. .

Cata-rina
•

Praça 13
\

de Novembro, 22 _a' 2°' andar .
\

Telegramas: . PROSEBR'i\S',

/

. "
I

.

TELEFONES 1388 __ 1324
�.�

�' ..
'

, -
�- ._�

. .

ceita gentes -no Inferior'
•

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�-� ,

DIA 25, DOMINGUEIRA . .INÍCIO ÀS 21 HgRAS. DIA 2. EXCURSÃO AS "CALDAS DA IMPERATRIZ" AS INSCRICÕES PODEM SER FEITAS NO HORA

RIO DAS 14 ÀS 17 HORAS, NA SECRETARIA no CLUBE, SENDO A AQl!ISIÇÃO DE CARTÕES, AO PREÇO DE CR$ 10,00, DANDO DIREITO À CON

DUÇÃO .. ENCERRAl''1ENTO DAS INSCRIÇÕS DIA 28, ÀS 17 HORAS.

10.000,0·0

to
PREGUIÇA'E FRAQUEZA
VANADIOL

................ I 1.,) J ..

VENDE�SE por lotivo de múdãn,çã A�j§o aos

Grande área d.e terreno iii cultivada leitores
('&\' d"Z' PRC-3 - !'tA_I<õ GlfJANA-
tsisumie cerca e seis quz ometros da capital-Bairro-Barreiros BARA d R' ..J J" .

A
•

d 14'"
. ,o 10 ae anelr€1-

rea e c. metros de frente por 1.850 de fundos inctuindo 1360' '1
:

I f li
6 casas de madeira e uma de material.' '.

h q�l OCIC os, ('!)I'here�e vta �0-a.

, .

TRATAR'- so premiO a quem e reme er

FlorianópoHs - nesta tedação ou E�critório I. de A L, Alves his�óri�,.a notícia; ou o f.a_to
Barreiros - com o proprietário Mathias Iha.

riais orlgínal �_CUrIOSO, observa-.
BJumenau - com o sr. Christiano Knoll, no Hotel Cruzeíro.

do nesta. regiao. O programa
_______�

'

. "Copacabana Bluce" c "0 Es- ,r ..

tado" darão o resultado dêsse
concurso -niensal. .

Escrevam para a Rádio Gua-Inabara - Avenida Treze de

Maio, n. 23 - 25° andar - Rio
de Janeiro, contando o que sa

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

quem fôr contemplado.
"Copacabana Clube" - de.

Segunda à sexta-feira, das H,{}fJ
às 15,30 horas; e aos sábados,

�MA SOLICITAÇÃO AOS SRS. PREFEITOS MUNICIPAIS DO PARANÁ E das,13,3Q às'Lõ horas.

SANTA CATARINA _
Diretor do programa: Carlos

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

ealize senl os Inoonvenientes da aglomeração que geralmente se veri-
"......

.. .. " � ..

'e. ESCRITóRIO IMOBIUARIO A. Lo
'

fica nos ultimos dias do prazo - o Exmo Sr. Gen. Cmtc. da 5" Região AI.l'ES,

Militar solicita dos Srs. Prefeito Municipais do Paraná e Santa Catari, Encarrega-se. medla,nte comissão, 4f

lia, o máximo empenho e valiosa colaboração no sentido de obterem o

I
compra e venda de imóveis, •

comparecimento dos seus. munícipes á inspeção de saude nas datas fi- Rua lileodoro 35.

{adas no Edital respectivo.
. , '.' .. , .•.••• ,

. BOM NEGOCIO 188m a��:3��iSãD'
para, quem possu.e de Cr$ 10.000,00 até ca 100.000,00 renda Icerta de 10'/. ao ano com recebimento de iuros mensais.

Informações nesta redação
.

Cíe, Lide.· Construtore
sxo PAULO

Séde própria -. IWdificio Lider - Rua Wenceslau Brás,
175.

.
'

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

'

Em Floriaríópolís, Agente - -sn Ataide Ramos da Silva -
Rua Lages, 86.

\

Ainda no sorteio de julho ultimo, foi premiado com um

valioso imóvel no valor de Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) ,

o sr. Osvaldo Rosa Alves, 'rosídente nesta capital, á rua Felipe
Schmidt n. 217. O felizardo 'era portador do titulo Lider Cru,
zeíro n. 55.469, que f?i premiado com uma milhar e havia pa- jgo apenas 16 mensalidades de"Cr$ 20,00. Agora todos poderão
adquirir sua própria casa, com aplicação .apenas, de Cr$ 20,09
'Ou Cr$, 50,00 mensais. Procurem conhecer, nossos planos eco

nômicos, com nossos agentes, autorizados ou em nosso escrí
t@rios no endereço acima citado.

.

'oIn'Bd o�S - 912:9 'rBlSOd 'X;)
- 'ossturcrduroo UIdS 'SdlU'B oqtrsnb Sdº5'BUI1ÓJU1 'B5dd '"Jld sop
-rusa ap I'BJldl'BUI ''BlS'Bd I 'dP'BP!lUdPI ap 'Bl18ll'B� I 'otrnja op
-01 'B SJ+R1D 'O;)U'BlS: O!H oaruusuj ou 'B!;)U�PUOdS81l0� .1Od o-nô
-'Bd (, 'BUIOIdW UIO;) .toP'BlUO;) no 8p'BpmQ'BlUOO óp OS-ail::>

.

�"'_""...........................,...�.......w.""""'_".�_"'_"..........__.....- ••.-....y.-__.........,........

ColetivosTtansportes
SRS. PASSAGEIROS

-

lPARA _

ITAJAf - JOINVILE e CURITIBA
Os novos MICRO-ONIBUS do Rápido Sul-Brasileiro ofe

recem o máximo em

CONFORTO E PONTUALIDADE. ,

Carros para 14 'passageiros - Poltronas individuais
H O R A R I 0;3:

Carro direto a Curitiba: parto 6 Hs.
Carro de Fpolis. a Joinvile nos dias úteis: Partida às 13

horas, podendo prosseguir de Joinville a Curitiba no dia 'se-

guinte ás 6 horas.
.

Mantemos trafego mutuo a São Paulo e Londrina, ven

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

.,.l't:une., snm.. acabamento c,

solidez... IlV piano perfeito!

Além de vártos modêlos para
pronta entrega.. este marav.

lhoso piano pode ser seu 110;€
mesmo, através do plano de

pagamento a longo prazo !

SulnvartzmilDa
REPRESENTANTE'
para Santa Catarina

KNOT' S/A
Cx. 134 - T'el, KNOT

Florianópolis

MOÇAS DESANIMADAS!

HOMENS SEM ENERGIA,

.', .Não é sua culpa!
É a fraqueza que o deixa cansado, pálido,
('0111 moleza no corpo e olhos sem brilho.

A fraqucza atrasa a vida porque rouba

as fôrças para o trabalho.

VANADIOL

aumenta os glóbulos sanguíneos e VITALIZA o sangue cn
I

fraquccitlo, É de gosto delicioso e pode ser usado em todas

Pulman I
Visão maior e mais perfeita
que a de um bom binôculc

alcança quem tem sólida
instrução.

Bons livros, ·sobre todo. OI

assuntos:

\
LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro. 33 .. Elcrianôpolu

as idades'

- .

,
,

.........................,..._-_-....."..••,........,..._-.......,.-.-L-�--.....w_-_-.-.-••-_-........- .......... _-_ ..-.:o

COMPANHIA "ALIANÇA' DA RAlHA"
Fundad� em 1870 - Sêde : BAHIA

lNC�NDIOS E TRANSP0RTES
1

Cifras do Balanço de' 1944

CAPITAL E RESERVAS Cr$

Responsabildades. J...... . . , .. " Cr$

Receita . .. ,.. . ,
.. ,.... .Cr$

Ativo , ',..... Cr$

Sinistros pagos nos últimas 16 anos Cr$

Responsabiliclades . .. , " Cr$
Diretores:

Dr. Pamphtlo d'Utra Freire de Carvafho, Dr. Francíseo de Si,

Anisio MaslIOrra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.

�.,_••_. .- _._�- _-..-",._._._-.-.._._-..-_-_._-.-�.---",..-.-_,- -_ -�..-_-__flIf

80.900.606,;\0
5.978.401.755,97

67.053,245,30
142.176.603,80
98.687,816,30

76.736.461.306,20

Rádios - Geladeira - Máquinas de, Escrever - Máquí
nas de Costura - Lanternas - Toca 'Discos - Motocicleta
_ Máquinas Industriais'- Lixadeiras -:-Baterias Suecas�parf
Automóvel e Industriais - Artigos vanados para presentes -

Artigos de Natal - Capas para Automóvel de material plás
tíco, Palha, Lona e Couro Sintético - Automóveis Europeus;
e Americanos.

Distribuidores para o Estado
'M. H. SIMON LTDA.

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

Florianópolis - Santa €atarina

Ouçam diariamente, das 9 àsv13 e das 17 às 22 horas

KiotO' lU8ft' ZVO 9
1530 kilocic1os ondas médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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•

M�S DE SE'l'EMBRO - ÁL'l'ERAÇÃO' DO PROGRA. MA
DIA 24 - SÁBADO - GRANDE SOIRÉE DA PRIMAVERA (EM HOMENAGEM A RAINHA .A e••1..E,

NOTA: NÃO' ,HAVERÁ RESERVAS DE MESAS ,

DIA 8 DE OUTUBRO - TRADICIONAL BAH.E DE ANIVERS4RIO

EXPRESSO BUSQUE tSE �.ee····....········,.r
•.

r

I Da'ilógrafa
:' diplomada•
! BUENOS AIRES, 19 (U.P,) difundir nossas coisas. Nada
... Oferece seus serviços.
,$

-

--,o presidente Peron dss- disso".
Versa: Cartas a Maria Inês mentiu que estivesse íntervín- O primeiro magistrado argen-

: Ferreira, do nos assuntos internos do tino disse que o comunismo es-

.0 Chile. Paraguai e Bolivia e a- tá morrendo naquele pais e ci-
Caixa Postal 55.

• firmou que ninguém na Ar- tou como prova disse o declinio
•
.......................... 'gentina podia fazer semelhan- da votação dêsse partido, nas

te intervenção e que se alguém recentes eleições.
tentasse agir daquele modo se- Referindo-se á abolição do

ria encarcerado. Castro ouro, artrmou que aI-

Assim mesmo, declarou que gumas pessoas dizem que sO-

o peronismo está se propagan- mos loucos, Bem, mas vivemos

do pelos paises sUlamericanos, melhor do que quandd éramos

mas que, por ser um credo pu- sãos". /

ramente argentino para as Peron declarou que os ca

condições imperantes na Ar- pítalistas "estavam furiosos

gentina, acreditava que o pe- porque o ouro foi 'abandonado.
ronísmo não servia para ou- Isso significa que a economia

tros países- agora serve ao povo e não ao

P.eron rêz estas declarações 'Capitalismo. Por outras pala
em discurso pronunciado pe- vras: Não é para constrangi
rante 260 professores e estú- la, mas para tornar felizes os

aos sábados ás dantes chilenos qUe o visita- homens do' povo".
.......

��;�s JjJ' .��������.
• • • • • •

ram no Salão Branco da Casa

às Sextas: às 7 Possue v, 8. casas ou terrenos par. -Rosada.
vender'l

.-/

O presidents, da Argentina
Não encontra comprador r

'Imobllltr1c
disse aos estudantes 'que o que) Entregue ao Escritório

\
1'>., L, Alves. ocorre é que a doutrina pero-
Rua Deodoro 30'S. nísta, como tôdos as doutrinas

não tem rronterras. Torna-se
conhecida, atravessa frontei

ras, aparecem partidários e

começa a ser discutida nos

paízes em que ela penetra. O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... "

mesmo se passa no mundo

com qualquer ideOlogia., Aco
lhe-se e discute-se esta doutri

na, sendo alguns partidarios am�rictnos
dela e outros contrários. Mas, Berlim -20-UP- O vice gover
eu não posso apôr barreiras

nador norte amerícano de Ber
de fronteira para que nossas l' t t contra .as auto-
ídéí

- .

d
.

S
m pro es ou

1 eras nao saiam o pais. aem
id d ...; 1 d' oi- ncã

.' -n a es russas» pe a ete ao

oSEllVtrOs,. Sta1 a proI?atganda. _ ilegal de vario; soldado� am�ri�
n re IS o e a m ervençao

canos.
nos problemas internos do Chi-
le, Paraguai e Bolívia há muita

. �. .. . ... �. .. .. . . .. .. . ..•

distância, Aqui. ninguém. se

intromete f aquêle que se in
trometer nos negócios internos
de outros países será prêso.
Tenho fronteiras vígíadas, mas
o que não �osso deter. com a

i polícia e f:alfândega, são as

idéias. Essas saem, \ espalham
se, vão de um lado para outro
e começam a ser formados mo

víméntos peronístas. Então, é

lógico que' o psronísta vá a um

pais estrangeiro e o "peronis
mo" sóa mal.
O peronismo é da Argentina

-

para a Argentina, Nunca pen
sem que possa servlf: para ou-

tros países e creio que não ser- , ; . . . .................•

Agencia Deral para 8t8. Catarina ��e P:�� �:r���a p;���s eo�::'�� ov;:��f'� c::::::nd:a:!:,
�ua Pelipe Schmídt, 22 - Sob. nações. As idéias podem ser necederes de vitaminas. É

:aixa Postal, 69 -; Tel. "Pi'otectora�' FLORIANOPOLIS; adaptadas ás condições e ne- melhor complemento alimen
csssídades de cada pais, mas tar para' crianças e adultos....
isso pode parecer qUe nós eS- venda em .todas as farmácias .

tamos empenhados na tarefa de armazéns,
,..

.I«) lE

VECCHI & cu. LTA.
Línna I3lumenau à Florianópolis 'e Vice

... VI:.) Bru ...que

HOkARjO.
PARTIDAS DE BLUMENAU: Segundas

,'] e ás 14 horas. ,

J!tARTIDAS DE FLORIANOPOLIS: Segundas
.. c; ás 17 horas e aos sabados ás 7 e 1ô horas,

AGÊNCIA EM FLORIANÓPOLIS
, -Rus: Conselheiro Mafm n. 35 -- Fone 1555,

AGÉNCIA EM BLUMEN AU
RuM. 15 de Novembro. -- (Hetei .Sã« Jssé} -- Eene 12$3

Aceitam-se encomendas

PERO DESMENTE
nos assuntes de outros povos

Se r icos quereis t ica r

De modo teci! elegaI
Fazei hoje uma inscrição
o Credito Mutuo Predia

Não inté vem

DR. FRÀNCISCO CAMARA
NETO

Advogado
Escritório: Rua Felipe Schímídt
21 (sobrado) (Alto da casa. "O

Paraiso") ,

Resídencía: Rua Alvaro de Car

valho, 36
Florianópol1.�

(asa Recem
censsrulde
DE s o c U P À ,D A

RUA FELIPE hEVgS
6xl0 metros, toda de

material.
:',TRATAR NESTA REDAÇAC

r p' ""'" ",
. e,·· \

O·I'1\rO \

\� 01.' \
Digiro em P \

, em \

> do esta \

O segre do Mag' \
d· o liSO \

o ator, ado, que, \

'BlslIr di t \

néslO 'me 10 o
\

ionO I
_ \

propore 5 digestoes \
olívio nO

ue neU- \

'porq d'
\

dif'teels hi eroci ez. \
1''''0 o P for- I

[ro I""
I as -

\
cO e

I

estamO 'stricos,
taCÕes gO

men '

--
,.-

, Magnésia
Bisúrada

à venda
Vende-se uma, tôda de tijolos,

medindo 6,50m de frente por 11,00
-rn de fundos, com as seguintes di

visões: 1 área 1 sala de visita, 1

cozinha e W, d. Construida em fins

,do ano de 19'12. Lucal izad a nuEs

trei lo, ii, rua A.ntôni o 1\Iat�s Areas

n. 511, bem próximo, portanLo, do

ponto de ônibus.
Os interessados poderão dirigir

se ii, t'esicl(�lleia do sr. }\xistides Bor·

ba, em_J3igllaçú, para melhores in.

formações,
A y('nda r moth'ada pelo fato dI'

o proprietário estar 11á' ano", resi
, dindo f'm' outra cidade do Estado.

A C:lsa em aprêço se encontra de·
, "ocupada.

I

i, r -

A vista e' a prazo
Earolamento de motores, dínâmos e t-ransformadorel.

Instalação de luz e força.
Venda de motores, rádios e acessories, outros aparelhos elé

tricos, artigos elétricos, \etc.
Representações diversas, com exclusividade lias Insuperáveis

receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY".'
A ELÊTRO - TJ!:CNICA

Rua Tte. Silveira, 14 - Caixa Postal 193 - Fone 793.

011 russos prendiam ile

gaime'nte soldados

POR10 AU�GRE
SEOE SOCIAL:

RUA VOLONTÁRI'OS DA PÁTRIA N.· 68 . L· ANDAR

C.'Y.A POSTAL, 583 • TELEFONE 68'<() • TELEGRAMAS: .PROTeCTORA.

geral - Couros e artefatos de coura

R. MANOEL JOAQUIM PINTO N. 3'
são Joaquim - Santa Catarina

HEMORROIDES
IN,TE<RNAS, OU EXTERNAS

r(��)"'()�>«I&(�>4II&(��-�()�i, I b

� ·

'

t
, I.
I Transportes Héreos lilnitada I
'r 2as. 4as.·e 6as: Rio - Santos - Paranaguá - Curitioa ,1 ;I C-,- Joinvile - Florianópolts :Lajes e P. Alegre. - ti T L� 3as. 5as. e sábados: P. Alegre -- �Lijei -- Florianópolis, __ I

t Jmnmle -- Cuntiba -- �aranaguá -- Santos e Rio. '

i Sociedade de sorteio.!! e &eguro; contra !lcidentes, pessoais, cunce--

''; Onera com Aviões Dol1glas DC3 de 21 lagares. , 'lendo mais outros beneficios de carater assistencial.

,� 4ge�te's: Fiuza Lima & Irmãos j :::r::e::a:::i::o�I;:i!�!��s:NUNE8
, v

� Rua Co�selheiro Mafra, 35 _ Telefone 1565 'Sorteios mensais, mediante mensalidade de Crf 20,00 além d. lóAA

i '

, , ii
Inicial de Cr$ llJ 00 ap.enpas. .. � ,

�,()�()�l_�I._ID:n,���(��)��()�tt Icctl�Wil""O noa ,ael'Oi&

Alivio
...

'

imediase com

a pomada

........ /� .. . .. '"

ARl\'L\ZEM E SELARIA
SÃO JOHGE

de João Vieira de Sousa
Gêneros alimentícios - Miudesas em

. AÇOUGUES DO POV�, POP'&JLAR E MODELO
OS MELHORES ESTABELE8IM'ENTOS NO GENERO
- HIGIENE ABSOLUTA - ARTIGOS -DE PRIMEIRA

QUALIIDAltE

II

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Bocaiova é considerado" adversario dificil . para n Paula Ramps
----------------------�--

Para domingo próximo, mar- .a magnifica posiçao que oe

ca a tabela do Campeonato da tenta: vice-líder do certame,
Divisão .Extra de Proffssionais, com 3 pontos perdidos.'
o embate Paula Ramos x Bo- O Paula Ramos, como é sa-

caíuva. bido, possue um esquadrão-
A pugna deverá ser das mais adestradissimo, mas o team.

s!ensacionailS e movírnentadas, de Waldir nada lhe fica de

porquanto o Bocaíuva se a- vendo e, estamos certos, sabe

'presenta como um sério <>N-: rá sair-se bem de mais uma emo

táculo para o ,"onze" bi-cam- cionante e ardua batalha.

peão da cidade, hajam visto a Aguarelem o cotejo da pró
sua brilhante e espetacular xima domingueira entre as

vítóría ,sôbre o Figueirense, e falanges paulaína e boqusnse.

CAMPEONATO DE BASQUET- CRUZÓU A NADO, NOVAMEN-

BALL. EM 1951 TE, O CANAL DA MANCHAMinutos' antes da realização qus nos meios esportivos do putou o Campeonato Brasi
do sensacional embate Avaí x país, foi no passado uma das leíro de Futebol.

Figueirense na tarde de do- maiores expressões do root Magnífica portanto foi a A Confederação Nacíonal de CAP GRIS NEZ. França (U.

mingo último no centro do ball nacional, tendo integra- atitude dos mentores azurra.s' Desportos comunicou à F. C. P,) - O nadador ogipcto Has

gramado e com a presença de cio as equipes do glorioso Bo- prestando homenagem a tão D. que a realização do Campeo- sari Abdel Rehim, de 41 anos

altas autoridades, a díretoría I tafogo d.e Futebol e Regatas e prestígioso elemento da nos- nato de Basquate-Ball, em de idade, realizou pela segun-

do Avaí prestou uma expres- da ,seleção brasilsra que dís- sa vida militar ,e esportiva. 1951, será realizado nesta Ca- da vez a façanha de cruzar o

siva homenagem ao novo co- .' --o

_
pital. Canal da Mancha a nado.

mandante do 50 Distrito Na- REGRESSARAM OS UNIVER-, COM O VASCO NA oLID�RAN- Eis aí uma noticia que, não O r\9ferido nadador terminou
.

t
. SITARIOS CATlARINENSES ÇA TE.KMNOU O 1 TURNO só alegrará os nossos despor- o percurso no tempo de 15 ho-

val, contra-almíran e BenJa-
'

, .

'

mim Sodré, ofertando-lhe Viajando num dos aviões da
DO CAMPEONATO tistas, como também' orgulhará Tas e 58 minutos. Abdel Re-

uma rica flâmula com as co- TABA, regressaram ante-on-
CARIOCA Os catarinenses. ,I hírn nadou da Costa Inglesa

res alví-azues. Falou em nome tem a esta Capital os univer-I Rio, 21 (Via Aérea) '\ Fi- O OLIMPICO VENCEU
'até a França. No ano passado

do AV,aí o secretário-geral do' sitáríos catarínenses, integran-! nalizou domingo o 10 turno do O CLASSICO BLUMENAU-
o nadador egípcio fez a mes -

I m.a travsssía da costa France-
clube, jOrna,liIsta N\elson M.aia te,s da delegação da Federa-l' Campsonto Carioca de Foot- ENSE.

d d
sa á Inglesa.Machado, tendo agra eCI o, ção Atlética catarinense de i Ball, com a realização de cín- Blumenau 21 (Do Corres-

�m rápida improviso o home- Estudantes. qu� , �isputou. �s i co sensacionai.s jogos, cu�os I pendente) � Perante enorme EXERCITAJ\f-SE HOJE OS

1,agea�0. . ".
,JogOS um�er�Itanos_ BraSIle,I-1 resultados foram os segum- assistência defrotaram-se do- BI-CAMPEõES DA CIDADE

O �Istmto mílítar que e
l ros; efet:uados em Sao Salva-I I te�: Vasco 2 x Botaf�go 2, Flu- mingo. em di�puta do Cam-

tambem ,elemento dI� desta- dor, Bahia. mmense 4 x Madureírs, 1, Fla- psonato da LIga Blumenau-
lO

-

.. '. • • • mango 2 x Olaria 2, América 4 ens« de DesportQs, os velhos

Santa Catarina DOS Jogos Uruversuarlos x Bonsuces.so 4 e Bangú 3 x ri.""ais do fute�l
'

local, Olím-

\, l' t d"O m.e
Canto do RIO 1. PIco e Palmaíras, vencendo o

mil ras a uauUf Com esses resultad�s\; man- primeiro pelo express�v? es-

Cidade do Salvador, (De He-I Se bem que modesta, no'
teve o V a s c o ar �Iderança co�e d� 3 x 1. pom tal VItOtl� o

Iío Milton Pe�eiT�, represen- número dos seus componentes
do GI.ampeonato, saguído pelo Ol:j_mpIc�. sagl�o�-S� campeao

·tante ...l!., Assocíaçao dos Cro lbilid d Flummense e Bo.tafogo. da refenda LIga.u.

..,
-

e nas· suas POSSI lIa es" os

nistas Es;portivos de S. C.) -

prélíos travados, merecendo
Encerraram-Se �,ibado, dia I sempre os mais francos e

10, os JOgos Universitários Ex- abundantes elogios, especial
tras da Bahia, promovidos: pe- mente dos seus antagonís
Desportos "Uníversí tartog (C. tas.
la Confederação Brasüeíra de lIAiesmo' sacrificada sua SR. MARIA ALMEIDA

h
' Simultaneamente

13': D. U.), em omenagsm ao "chnce" de melhor figura, vis- PUl:<.IFICAOA.-O''Ia d f d
- I - A RUA SEM NOME

IVO Centena,'o a un açao to a má sorte registada no sor- 'I'ranccrre hoje ° aníversá- COM: Mal'l( Stevens _ Hir-harrl
da Cida,d..

e d,o Salva"dor.. e 10 I teio dos jogos, pois que lhe fo- ',r1'0 natalicio da' e:kma sra. d.
t - Widrnark _ Llovd Nolan _ Barbara

Cerrtenárto do de NaScImen o I ram indicados Os mais fortes :,;M-aria Almeida Purificação dig-I ' Lawregcede Ruy Barbosa.
_ competidores, a equPe repre- -na . espõsa do nosso distinto

f t d d No Í)rograma: 1) Noticia sdu Se-

+

A I?-ag.·na . e,s a., . Os' eSPoI.·- presentativa da FEDERAÇAó éo�terrâneo �r. José da Puri-
-

t d B 1 mana _ Nacional 2), Atualidades
�os unrversr arros, O raSI, ATLÉTICA CATAldNENSE DE ficação estivador, aposentiado.
-

t t t
- Warner Pathé _. Jornal.

€� e. �no em cara er ex rao,r- ESTUDANTES F. A. C, E.), to- A distinta aniversariante qUe
dIn"'!r'lo desenrolou se atraves d

.

I bt b I Preços: H ITZ Cr$ 5,00 e :� ,20.
I
9 '. -. .' av.Ia, ogrou O er onS TeSU -

completa 55 anos de idade e
iS,ete dIas de. entuSIaS�IC';aS tados pelo esfôço dedicação possue 8 filhos, tendo 33 netos

ODEON Cr$ 5,00' e 3,20. HOXY CI'$

phgn::s desportlv�s, :-eunmdo, dos seus denodados . defenso- e.2 bisnetos.
4,20 c 3,20

em sa confraternlzaçao, I aca- res:. Dentre as inúmeras felici-
Censura até 18 anos.

dê�1icos de no�e �stados:. ca-
tações que lhe serão hoj e atri-

. .

tar�nenses, mmeIros gOlanO�, I Enfretando, poi,s, �il àifi- buidas, juntamos Os nossos.
IMI'EHIAL, hoje ás 7,30 - bOI'as'

canoCas, pe:nambucano�, gau-1
culdades, nossos rapazes não ELIETE MACIEL

COPACABANA

chos; flummenses, baIanos e esmoreceram nunca e luta- T h
. . COM: Carmen Miranda - Groll-

ranscorre oJe O amversa-
Mpaulistas, deixando de partici- ram br(avamente p'dra l1onrail' rio natalicio da galante meni- xo " arx,

'. .

parem os paranáens�es que es- as tradições esportivas: do nos� Eli t M ci I extremosa No programa: 1) Cmclandla Jor- PERDEU-SE a caderneta da
na '" e e a e,

I
1 ....T· I?) N t'

...

U.'· ..

F dIa-tavam inscritos. so ;Estada-o que conseguiram filha çlo noss'O presado amigo, I�� ( :- naclO�la . � 1 o lCIarlO lll-, Canta EconomIca e,

era,
n

Como bem àludiu "A Gazeta no plano 'g'eral. Elisiario Maciel e de sua espo-
H'lsal - J?I.ual, n 11.160. :fIede-se a �essoa, q:ue a

Esportiva" de S. Paulo, "rei- A' classifica;ção geral .e fin.al sa d. Maria Macie!. . Preç�s: Cr� 4:20 e ;5,20
, , encontral� O espe�Ial obseqUIO de

nau durante as disputas atlé- dos Jogos Extras da Bahia foi A anivers riante comemo-I IMP'f.RIO, as /,30 horas (EstreIto) entregar a rua VIdal Ramos, 36.
tícas dessa autêntica parada esta: d f t� d t' f' O PROSCRITO .. .... .... . .. . .. -

ran o a es Iva a a, o erece-
.
.' ..'

de musculos�" fôrça e beleza 10 lugar: Paulistas (FUPE) rá a suas inumeras amigUi-! COM: Jane Hussell - John Bm- CASA MISCELANEA dhtrr'
da juventude 'estudantil do com 53 pontos, 20 Mineiros nha

s

uma lauta mesa de do- te] _ Thomaz Mitchell _ \\'alt�r buidora dOI :Rádiol R. C. A

Brasil, a mais franca camara- (FUME) com 32, 30 Cariocas ce" � guaranás,
. Huston Victor. Válvula. e Dilco.,

dagem, atingindo, assim, os (FAE) com 31' 40 Fluminenses "FAZEM ANOS HOJE: \
Sábado - IUTZ Rua Conselbelro Mafra

JogOS Extras, tôdas as s:uas fi- (FUFE) com 19' 50 Gaúchos ___: a exm3. sra. d. Soraia Daux
.

NASCIDOS PARA MATAR ' , , .

nalidades nobres que são o cul- (FUGE) com 16, 60 Bahianos Boabaid, dij:{nissima espôsa do sr. Domingo _ ODEON e RITZ VEN'DE SEte> do olimpismo, para a perfei- (FUBE) com 10, 70 Pernambu- .Tacó Boabaid; SUA ESPOSA E O MUNDO _.:..
-

.

ção da nossa raça e pela gran- canos (FAPE) com 8, 80 Cata- _ a exma .. sra. d . .Jll!dite Clll�ha ODEON, terça-feira 1 casa em Coqueiros, , próxi-
deza e glória do Brasil, pois rl'nenses (FACE) com 7, 90 I' d'

. .

'd JO TO RIOS E SUA GRANDE COM m a' Cap la e ao Coquel'roo.lvramento. 19l1l�snna esposa o J\ ',. •
-

• a ' e .,.

os moços que ora competem Goianos (FAGE) com 'I, 100 sr. Artur Olimpio J;ivramento; PANHIA DE COMEDIAS Praia Clube, com insta.lação·
serão os futuros homens do Paranáenses _(FPDU) que

\

dei- � o sr. H�(roldo Clavan, dilig-enJe complet{t, água quente e fria.
govêrno de amanhã, qU/8 for- xou _de disputar. mpresentantc comercial; Tratar com a Org'anização
-�am. a SUa disciplinai e sua

_ o sr. Guilhcr Meyer, agrimen- f Comercial Catarinense.
cuUura no MENS SANA IN Comparando com O resulta- SOl' licenciado;

.

CORPORE SANO. do do ,ano passado e tambem _ a exma. sra. d. J\lIaria das Dô-
Foi, poiS, belo e �randl.oso com o� resultado's dos jOgos rcs Balb!, cspôsa do sr. Halo Balbi.

O espetáculo que a radiosa mo- realizados, temos que a FACE
..,............. . .

cidade universitária de todos melhorou muit,ís.simo, to�nan-I NãO' espere que a dO'ença vi
Os quadrantes de nossa Pátria do-se agora sena compHldora site a sua casa. Defenda a su: .

ofereceu na� praças de�orti- nos d!toS.JOgOS, cons'.oante im-, saude e a dO's seus filhO's, tO' 1 •••• ••• .. • .. •··•• .

vas da legendáfia Bahia. pressoes dos paredro� da

C·I,mandO' MALTEG. FriO' ou gela Ip!.'l\ .... iCip�6"E.O· (
DeSSa comunhão· fraternal e B. D. U. ,e das demal� delega- do, é uma delícia. É O' maiO'

I
UM 115 .!II, tl.n."A'UiI.

patriótica superinUendida pelo ções. .' I fO'rnecedO'r de vitaminas, e, po Édio Ortiga Fedrigo e sua

Ministério da Educação e Saú_' Sem dúvida a F. A. C. E, pro- issO', O' melhO'r fO'rtificante. A sra. Lenadir Rosa Fedrigo, par-
de e pelo Govêrno do Estado gTedirá para fazer ainda, me- venda em tO'das as farmácias ticipam às pessoas amigas e

da Bahia, participaram, tam- lhor figura nos' Jogos Univer- armazens. parentes o nascimento de sua

bém, de modo destacaveI os sltários Brasileiros que serão . filhinha IDA, no dia 18 do cor�
universitarios; da gleba "bar- realizados em Recife, no mês I PASTA DENTAL rente mês, ocorrido na Mater�
riga-verde". de Julho de 1950! ,RORTN!'lOllJ nidade Dr. Carlos Corrêa.

Homenageado pelo Jl4.voi o comem
dcmte Benjamin Sodré \.

Sob as ordens do coach Tel
mo Andrade, realizará hoje o

esquadrão do Paulla Ramos o

seu "apronto" para o sensa

cional embate de . domingo
frente ao Bocaiuva. O ensaio
está marcado para i3.S 15 ho
ras no estádio da F. é. D.

CINE-UIARIO

HOX'y às 8 horas

RITZ, hoje ás 5 e 7,30 horas

ODEON, hoje ás 7,45 horas

[1

: I

Perdeu-se
Roga-se a quem achoul um

envelope contendo filó, entrl'-

gá-Io à rua Esteve Junior n. 27.

(Pensão .das 'Irmãs de (;aJ'i.dade).

(Pensão das Irmã" de Ca."'(lad,�),

-------------.--------------------------------------------�----------------------------------------�-----------------

SE�IA SOCIO DO A V A I., O GREMIO MAIS POPULAR DE SANl"A CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IRADIOTERAPIA

RAIOS X

I
-

'I
�

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

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

............,._��
� T'rcn spo rt.en regulor.<::. de co r qo e do porto d ..

SÃO FRA'NCISCO' 00 SUL para NOVA YORK
Dr., Guerreiro 'da

Fonseca
Dr. Alvaro de Carvalho

lJoenças de Crianças
Consultorio: RUa 'I'enenbe

B1lvelra, 29
Horário de consultas: I} ás 111

Ill.
Médico

Sábadas: 14 ás 17 hs.

Informações cornos A.gente.
-- Carlos HoepckeS/A - C(- Teletone L2l2

do Sul-- Carlos Hoeocke S/A -c [ - T�ielo'le r)

.

. . -

FlorIanÓPoliS
São Franc,.co

Especialista
Efetivo do Hospital ,de
Caridade

. OUVIDOS - NA.RIZ e GAR·

�,
GANTA

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schmidt, 99

Telefone: 1.560 -

Consultas: Pela manhã no Hosnital

Á tarde: Rua Visconde de Ouro

Preto n. 2.
Horário: Das 14 ás 17 horas.

._------_-----------_.

Cirurgia-Clínica - Obstetrícia
Dr.. Antônio Dib Mussi

C
. " -

cnteccoo
d� .GRAVAT4S .Dr. "Milton SimoDe

Pereíra
Clínica Cirurgica

Médico efetivo do Hospital de Caridade

Serviço especializado em Doenças de Senhoras

Modernos métodos de tratamento

Horários

Das 10 ás 12 horas e das 13,30 às

Molestias de. Senhor�s

CIRURGIA GERAL
1)01 Serviços dos Professores Bene

dicto Montenegro e Pinagihe No

gueira (São Paulo)
Consultas: :IDas 14 ás 17 horas

Rua Fernando Machado, 10

DR. NE;WTON d'AVILA

Cirurgia geral...,. Doenças de Senho

ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 - Telefone 1.307

Consultas: ÁS 11,30 horas e à tar .

de das 15 horas em diante I
Residência: Rua Vidal Ramos n.

65 - Telefone 1.422.

14,JO hçrtu:
Residência:

Hotel La Porta
Consu l!órÍo:

Rua Tiràdentes. 9

Arvores fruliferasDR. LL�S NEVES

Diretor da Maternidade e médieo do

Hospital de Caridade

'CLINICA DE SENHORAS - C1-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle- e tratamento

1tapecializado da gravidês, Distur-

111104 da adolescência e da menopau

la. Pertubações menstruals, l 'In".

mações e tumores do aparelho geui

tal feminino.

Operações do utero, ovâríos, trem

.u, apendice, hérmas, varizes, etc.

Círurgia plástica do períneo (ru-
-

iilrü)'"
_- - --- - - �--

l:SSISTENCIA AO PARTO E 01"E-

RAÇõES üBSTF:TRICAS

iloenças glandulares, tíroide, ová

rioe. hipopise, etc.)

i)',bturbios nervosos - Esterilidade

_- Regimes.
GoDllUltório R. João Pinto, 7 - Tel,

U61
Resíd. R. 7 de Setembro - EdH.

Cruz e Soma - Tel. 846.

Arvores Frutiferas etIÍX:ertadas e plantas oraamentaía nal

melhores qualidades oferece o grande 'Estabelecímento de

Flori e PomiculturaCUnica Médica e Cirúrgica .0

DR. AUJOR LUZ
Médico-Opecador-Parteiro

Doenças internas de Adultos ti

Crianças
Alta Cirurgia' - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias - Rins - Coração
- Pulmões - Estomago - Fígado

Tratamento da Tuberculose

Raios X -= Efetrocardiografia

Praça Pereira e Oliveira (atráz do

Tribunal) Rua Santos Dumont, n, 8.

Consultas das 9 ás 12 e das S ás 8
-

__ Fone 841. FLORIANóPOLIS·

H. J. Cipper.
Corupá.
Mun. de Jaraguá Estado de Santa Catarina.

Peçam catalago gratuitamente.
-------

---------------------------��-------

Dr. Roldão Cou....
CIRURGIA GERAL -- ALTA CI·

RURGA - MOL1I:STIAS� DE S.&-

NHORAS - PARTOS

I Formado pela Faculdade de Medi

cina da Uníversidade de Slo Paulo,

l 1<..lC tal assisteute por vário. ano. do

Serviço Cirúrgico do Prof, Allpio
Corr�. Neto

Cirurgia do estômago e yia. circula·

res intestinos delgado e grosso, tíroí

de, rins, próstata, bexiga, utero,

.ovAri-os e trompas. Vartcocele, hidro

cele, varizes e herna•.

Consultas: Das 3 á. 5 horas, • rua

Pelipe Schmidt, 21 (altos da c...

Paraiso). Telef. 1.598

llelidéncia: Rua Esteve. Junior, 170;
Telef. M. 764

\

DR. POLYDORO ERNANI DE S I _

THIAGO

Médico e parteíse

Hospital de Caridade de f'l·o

rtanópolis. Assistente da

i Maternidade·

Doenças dos órgãos internos, ea oe-
I

cialmente do coração e vasos

Voonças da tiroide e demais gian

dulas internas

Cllnlea e cirurgia de senhoras

-,Partos

FISIOTERAPIA - ELECTROCAR

DIOGRAFIA .- METABOLISMO

.

BASAL

DORARIO DE CONSULTAS: -

Díàríamente das 15 às '19 ho-

• vôos DIÁRIOS DIRETOS Á S."�ULO E �RIO':���,.VEZES POR SEMANA VIA .JOINvILE ti'

'VÔOS DIÃRIOS'ÁPORTOAlEGRE EXCETO <SERViÇO INDEPENDENTE REGULAR DE �

AOS DOMINGOS;;�:#.-.::.::'" �� .: .�' ",-,
"

CARGUEIROS; '",,;.
'.

;"�<", ..�i4t;ç�:>:'.Aceitam-se encomendas para

euaiquer quantidade

Rua Anlh Gdiibaldi, 58
FLORIANÓPOLIS

Santa Catarina

Do

ARARANGUÁ - Às 3a - 5a - Sábados.

MAIS INFE>Rl\fAÇõES NA

FIL�AL À Praça, 15 de Novembro Edificio HOTEL LA PORTA

TELEFONE: 1.325;Or, 'aalo Poat.
Clinico e operador

C.",oultório: Rua Vitor Mfljrelea, 16.

Telefone: 1.405 .

Con.ulta. das 10 AI 12 e dat 14 "

iS hre. Residência: Rua Blumenau.

22. - Telefone: 1.620
.P.A�TA DENTAL

ROBINSON

Guia do Paraná
Publica relação d08 cÓmerciantes e índuatrtaís com seus ende

-eços.

Cada guia e vendido acomnanhado de um mapa rodoviário do

Paraná e Santa Catartna.

Redação: Rua Prudente de MOÍ'ae., n. 62fl. - Curitiba.

Dr. M.· S. Canlcuti
Clinica exclusivamente d\� criançaa.

Rua Saldanha Marinho. 10

Telefone M. \ 133

COl\IPRADORES PARA CASAS.

TERRENOS

O Escritório Imobiliário A. L. Alves.

sempre tem compradores para casa. •

terrenos.

Rua Deodoro 311

'"

------�._-

DR. A. SANTAELA
,

(pormado pela Faculdade Nado'

nal de Medlcina da Universidade

do Brasil)
Médico por concurso da Ass!stên.

ela a l'slcopatas do DistrIto

Federal
I:x-interno de Hospital Ps!qul(1,
tr-íco e Manicômio Judiclàrio

da oapttal Federal
Ilx·interno da Santa Casa de MI·

sertcórdía do Rio de .ranen-o

OLíNICA �DICA - DOENÇAS
NERVOSAS

oonsultõrto: Edifício Amélia

Neto - SáIa 3.
Residência: Rua AIvaro de

valbo, 70.
Das 15 às 18 horas .

Telefone:
Oonsultórlo - 1),208.
R.esldêncla - 1.305.

raso
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles D. UI

Fone manual 1.702

RESIDENCIA:

Avenida Trompowski 112

Fone manual 71111

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

rirma Fiuza Lima & Irmãos, é D seguinte:

EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

cf excessão de sábado I
-

I'tUA VOLUNTAR10S ElA PÁTRIA N." ee .•.• ANO""'·
e ... pr. ... POsr"'�.�:i . lEl.Ef'ONE 60;.10 • lUtGlUlIllAS. _OTECT�

16 horas

Dr. Mário Wendltlue.
Qlnica médica de adulto. e crianças

Oonsultório - Rua João Pinto. 16

. Telef. M. 769

Con.ulta da. 4 fi. 6 bani

a..idl!ncia: Felipe Schmidt L li.
.

Telef. III
'

14 hora"

16,30 horasoer- Agencia Geral para S. Catarina

,Rua Felipe Schmidt. 22--Sob.

I C. Postal, 69· Te!. «Protetora»
. \ FLORIANOPOLIS

EXPRESSO BRUSQUENSE
+

- 28., -4R• e 6a• feiras

Nova-Trento

E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - SR. e 68• feira-s 12,10 horas

I
I

<

Fabricante e dii1tribuidoros da. a;amadalil con.

hicçõ•• "DISTINTA- � RIVET, Po. tH,J um gran.

d. IlOl't�mClnto de a:la",amirQ.'� rl.nodo.: bdne

bODs II hcu:'Qto�, Q!god(.(!lAi. marIna � 'o_iam.ntol

!'I@II'«i CiI!ftr!(!!.tflli:, !.Jue recebe .Brr.ltClrIQUlh daa

f." "� çomOl'alflll!bu' .4('t< intell'!o!l' no ,t;,:�tido dg lhs fa:;:o' em 91mlll

�1 iCli"I�PCU.� -- rILI�H3 ....... Bh..
u;;;c;,>rc·' �J Lojee..A '(;t:,aça ...1\ CJtPlTAL- aha:nc. 4 . (, C;t' __...'

O:i:'t� " 6c.: (!,! f'\lOI'1>n� In"flll' <'Ir mpll''Cl!li MJi. 'rI?'&.ol'lt;ta";
vi, U D
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SEIS HORAS DE ,TRABALHO POR DUI
RIO, 21 (O E) - O deputa- ção de atividade economica o

. do Antonio Silva enviou hoje horarío normal de trabalhQ
à mesa da Camara com ampla será de seis horas por dia, ou

justificação projeto de lei: que trinta e seis horas semanais
. díz : - Para os empregados .excetuados os que exercem

em escritorios: e. empresas'funções de dreçâo, . gerancía,
de capital privado, sem dístín-

fiscalização, chefia de secção-'
e equivalentes, ou Os que de-'

sempenhám outros cargos d�

conranca, desde que percéballl
vencimentos superiores aos ele-«

Crônica da Assembléia.Dep. Sanlq
'Eoletoria Federal ,arél Ilhota. -Também :ta!:� �eis�_.d:re�:;.�� n�:I!�:s ��1I��:
para llu8·raml·r.·m -Estrada de LO·IZ AlIes: seu lugar de rclêvo hem assinalado

.
. :.�., .

.-�1. .

v
"., " fi. •. }t0r inequívoca dedicação prufisvio-

O ,sr. Rui C. Furerséhuette, 1" V1- ,telegnuflas aprovados unammemen- nal e notável vocação á clinica..
'Ce Presidente iniciou a sessão lIs. te. O seu espirita de humanitarismo
·.tl..J,30 .hoi-as, presentes 30· .srs- de-: Também pata Guaramirim aliado a 1:1I1tas outras qualidades
·�utados. Seguiu-se com a palavra ,o 1Sr,. de carater'e ao trato cortês e JlC"

O expediente foi Ilda após a aproo Artu» :\lImeI' da rJDN., tamberu sub- �re, lhe t�1ll valido �II;HI jus,ta �r�- ;1. AI�!�I'idades ,pr�sen.lcs: .. Prcfeil o
. vação da ata.

.

meteu á apreciação do plenário pc- jeçan social, conduzindo-o a ativi-. Municipa I de Flor-ianópolis, Coman-
Co letor ia Federal para Ilhota <lidá ao sr- Minisl ro da Fazenda no dade politica. dante do fio Distrito Naval, Coman-
O .sr. Heitor Líberato ria bancada sentido de ser criado em Guararui- Eleito deputado estadual; pejo dante do 14-0 Batalhão de Caçadores

tio P. S. D, foi o unico orador ins- riu., uma Coletoria Federal, o que P. T. B., a sua atuação nu. Assem- Comandante <da Base Aérea, Coman-
\(�l'iIO par-a apresentar o que f'ez, te- foi aprovado; bléia se 'tem feito expressão do seu dante da Policia Milttar,

'Iegramas ,lOS 51'S. Presidente da Be-
:

Estrada de Luiz Alves idealismo e de sua interpretação dn Senhoras convidadas.' Sra. Ra-

publica e ministro da Fazenda en- Ooopou-se o sr. Konder- Reis, tia: interesse coletivo. i phacl L. dos Santos, Sr-:J' Benjamin
'carecendo a criação no distr-ito Ilc UDN, da reconstrução rla estrada Por ludo isso, a data de hoje, que Soríré, Sra. Flávio Ferrari, Sr-s.
,ilhota rnumctpto de Itajai, de Itajai - 'Luiz Alves. ..t.7 a do seu aniversúrio, lhe vale as João E. Mor+tz, SI'a. Arnoldo S .

. . COM: Jane Russell -:.lohn Bue- '

Ordem do Dia
.

mais ,ustHica�las maltifestaç.ües e Cuneo, Sra. Lauro Fortes Busta-
-ama coletoria Federal, sattsfazen-

.
Sem materia para discussão de vo-Iaprêço nas rodas intimas e no am- menle, Sra. Sidnev Nocettí, Sra.

do assim, velha .asplraçãc daquele tação -e seni ,oradores foram os tra- ;ltPIO Cir,CUJO de
sU,as relações, Antonio Comes de Almeida, Sra. .1

b II Dr. Aruouio Cuneo, Governa... ']'-povo. a 105 suspensos. "O Estado", que muito o admira Durval Campos, Sra. Tom T· Wi ldi,
Em discussão fOI'am os r-efel'idoc; G:lhod t,omrro

..

envia-Ihe felici.lações. . Sra. Handulpho Cunha, Sra. Nico- de DistTito 120

lau .Conli, SI·a. Wilson Alves Pe.-- -

d l� C. de Flo1'ianópoH�,..

S bdon F' S····p 1 fundação o t ,

pétuo, ra. A non oes," ra. au

0.1" , ,Cf· •

C
.

S Z J J
. 'v- j OI o seguinte:

Alrneu·o,. ra. Al mar •lIls .vevcs.j , ,) I ., Churr'asco de com-
S (" I R h A I S Z

. as 1_ roras -

ora. ,I( oc amara, . ru. .anzi- . . Fazenda Assis Bra-
b N 1· S' IJI

.

Wil I' ,T' pa!lheJl'lS1l10 na
ar I. .II1S," ra- .1' vetía "I ( 1 1-

.

nhaes.
SJl.

:1S 15 horas � Passeio. Exíbiçftcr !le.
S·enhoritas convidada's: 7\1arin Te-

Aberta a reunião pelo Presidenll'
Flávio Ferrari êste c-onvidol1 S. EsperantoExeia. o Sr. Comandante do 5° Dis-'

.

tri"to Naval, Benjamin Sodré para REUNIDO EM BELO HORIZONTl<::
hastear o pavilhão nadonaJ, desig- O XII CONGRESSO BRASILEIRO
nando os rotarianos Amoldo S. DE E-SPERANTO

CUlleo, Antonio Gomes de Almcida Na capital do importa !lle Estado

e Hoberto Laeerda para aeUll"1!J:l- de Y[inHs' Ger'ais teve lugilr, ontem.

nha-Io. a s·essão inaugural d.e mais um eon

O J)ü-etor dt' Protocolo, Antonic.) gressu (tos e��)erant,istas brasill!-i
GOJTIes de Almeida fez a apresen- ros·

tação dos cOIn'idados e s·enhoras. Segundo anuncia"va a secrelaria'

após o que pl'üee'dell-se à aut()-apr(�- daquele congresso contaYa-se com

sentação' pelos rotarianos preSl'n- a insel'ição de quase todos os cIu-

teso I bes esp�ranti;stas do .·pais e de QU�

Por designáção do Presidente, tr08 pms·es estrangeu·os.
Roberto LacerrlH fez a saudaçiío O Departamento. Estadual de Es-·:
aos 'l'otarianos visitantes, salien��n- tatistica enviou o Prol'. Giovilni"
do-lhes "o prazer que .sevtia o H 'l.:;'araeo ,Presidente do Clube Espe
C. de Florian<'l'Polis, ao hospedá- rantista de. Florianópolis, a fim de

los neste di'a tão grato para todos. representa-lo naquelp memoróyel ·e

E, �ind� por designação do Pn'- importante certame de' cultura.
sicfente, Antonio Gomes de All1lêi- 'O delegado catarinense levou !hlas

da r·endcll homenagens às senho)'a!; teses.; llIna de sua autoria sobre a

e SI:t<lS. presentes dizendo-lhes d;) "Pedagogia do Ensino de Esperan
quanto suas pres.enças trazialn de to" (' outra de OSl'aldo F. de )![elo

alegria pa1'a todos ,cooperando p:iI- sôbre o "Turismo e o Esperanto."
ra hlaior brilhantismo d.aquela fes-

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

ta. O TEATRO 'BILINGUE EM
. E, conforme estava programado JONVILE
o eompanheiro Julio Pacheco ;V[on- JOINVILE 21 (O.E.) - O sr.

teiro, do Hotary Clube de Ilajai, Wollfgal.'g Harnisch com um

proferiu sua pa lestra s6bre o tema: grupo de arti�.tas
.
de língua

"A necessidade das reuniões Tntpr- alemã represenvarn "Eausto ",
Galiza N t • f

.

clubes", fazendo no ensejo d·eslllql1·_' no dia 24 do corrente, na Har-

Dentre seus mell}bros ° Conse.. OSS08 e�e' ODeS d(l atuação do companheiro João monja Lira, cujo espetáculo
:\fembros EfeilivoR: lho elegeu para Presidente o Dr, GeTenci,a 13217 ..

Eduardo Moritz que, em 10 allOS de vem apresentando com imen-

Dr", Saulo Han.lOs, Prino Vlm Salllo Ramos para Secretario

Abe-j
Expedição 1388 Clube, apresenta 100'!r de frequen- sO sucesso de bilheteria e cri-

Môrs, Abelardo Arantes, Sidnfi. Saulo Ramos, pa,ra SeeretarÍo Abc- Oficinas 1022 C'Ía· Salientou, tambelll a atul:lç:lo tjca nas' cidades do Rio de Ja-

Noecti, ])1'. Marcilio Motta, El1('li- .Pdno Von Môrs. dOi> companheiros, Gov-ernallor do neiro, S. Paulo e Curitiba. Na
_____ . � .-_.._-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-..:;.--_-__ Distrito 120 Arnoldo Suarez CUl1e:), Capital da Republica "Fau.s�-

e Presidente Flávi.o Ferrari. to" foi representado mais de
Aberta a hora da camaradag.::m. cento e' vinte vezes.

Paulo Carneiro, do Rotary CIU]lO I

de Laguna s'audou o R. C. de FIO-! Ú'-A-N-H-O-U-,-'-E-F-O-'-I-R-E-C-E-'-B-E-R--Orianópolis, e111 nome de seu Clube PREMIO NUM CARRO BLIN-
e no de todos os Clubes presentc�. .DADO
Antes de dar por encerrada a reli- MELBOURNE, 21 (U.p.) - O

nião .0 Presi'dente agrad-eceu a to- sr. W. D. Wedman tratl."sformou
dos o comparecimento, pedindo qlle duas libras australiartas' em
levasse�n os rotarianos visitantes, 20.200, aPostando, nas corridas
a seus Clubes, as saudações amigas de sábado no hipéídromo Fle
do H. C· de Florianóp01is. mington, em 5 cavalos, que ti ...
A convite ua presidencia descer_' nham muito poucas possibili-

Transportes Aéreos Limitada !
rou o pavilhão nadonal o GOVP1'- dades de venCer. Wedman,
nadol- do Distrito 120, Arnoldo Sua- acompanhado de guarda-cos-

NOVO HORARIO PROVISORIO rez Cuneo, após o que foi encerra- tas, chegou hoje ao clube prin-
" . _

2as. e 5as. para Lages e Porto Alegre da a reunião. cipal dos apostadores, num
sns. e 6as. paTa :i0invile - Curitiba - Pararíaguá - Santos e Rio de Jane'ro.

I
O programa elas festiyülades co· automóVel blindado, a fim de

,�"..·Jl''''·",w.''''·'''''''''''_''J''...•...w...·",............,._......,........_-_._-_-_._-••._._----... _. ..... t' d 100
. ;.

1 b
A'

,- _ •••�_-, • .,....-.r..�-. _-•• .-••••• _- 111enl0ra 1 vas o aSl"versano ((' rece er o prenl10.

Flor'aua6poltt. 22 clesel ......ro de '949

Ramos

QUE' GENTE INTE'RESSANTE
tem uma desavenca ha 'Varias
gerações, tendo jurado Conti
nuar a luta entre si até o de

saparecimento de uma delas
A batalha de hoje travou-se
nas rua. c'ental'Ís desta cidla
de e à.s armas utilizadas foram

uma especie de machados, usa
dos para co'rtar galhos nas ma

tas, A familia dos Boledos te
Ve dois mortos e um ferido en-

. ,

quanto os Jesus perderam qua-
tro .elementos e tiveram, tam
bem, um ferido.

SANTO ANDRÉ - México 20
(U. P.) - Duas. famílias tenta
ram resolver sua longa dispu-

ta, através de um combate de
machados. Seis pessoas morre
ramo e duas ficaram s:eriamen
te feridas. Dois destacamentos
de soldados foram enviados a

ciqade, pelo governo central,
para terminar com a carnifi-

QTTER '1'(;1)0 oe

ARPõES lILETRICOS NA PES-
CA DE BALEIA

.

OSDO 21 (U. P:) - "Creio
qUe a morte de baleias pela
eletricidade tem um grande
futuro", declara o Major Er
ling Schyold da Fábrica de ar
mas, de Kongsberg, Noruega.
Desde antes, a guerra, vem a re

f('l'ida fábrica fazendo expe
riência,s com arpões elétricos.
Durante .a última temporada
no Oceano Antártico, foram
êles experimentados com re
tmltados relativamente bons.

cina.
As famílias Boledo e JesU'<=

SERVIÇO DE MET�OROLOGIA
Previs_ão do tempo, até 14 ho

ras do dia 22

Tempo - Em geral instavel
Ventos do quadrante Sul.

fre8Cos
Temperatura Es:tavel
Temperatura extremas de

hoje: Maxima 19,9 Minima 17,8

"-ashinglnn, 20 (C. -r.) - o se

nador democrata Tum Connal]y fez
um desafio ao 8enaclo para aproo
vHr <·tudo ou nada", enquanto êsLe
se prepara 1)a ra ti dehate em tor

no do projeto de assistcncia mili
tar -as naçôes anti-comunistas, no

valor de '1.31'1010.0'0'0'. :\C'l'escen·
tou que "meils medidas" não são
suficienl·es. Os ,;enact.Ol'es <l.e�'el'ão

••••••••�e••••�•••••••••••••••••••"•••••�••••••••••• ' adota]', Oi programa €md 'ií.uá medida
neCAssar a para pro UZlr aJ,gum

O CENTENARIO DO SENADOR GAMA E MELO . beneficio uu rejeiLá-lo integTal-
Parai.ba, 21 . (A. N.) - C0111€morando o centenário de Gama e l\Ielo menl e. Connally, que é presidenle

o governo do estado promoveu grasdiosas festividades civiças, falanr}J do Coniité dr H.elaçõr� Extetiores,
em discurso e eonferencias vados orad'OIIes. fez estas declarações em entrevis·

ta concedida ponco anles da aber
tura dos deba Les. sôbre o controver
lido pl'og-rama de assistência mi·

litar, que um bloco de ,senadores
prelentle reduzir, em 700' milhões
dp dnlarl's.

MILHÕESDOIS DE PREJUlZOS,
S· Paulo, 21 (O Estado) - O incendio que, recentemente acaba dé de:,
truir cerca de i Omil sacas de ·açucar, cansou prejuÍzo no valor apro
ximado de dois milhões de cruzeiros .verificados até o momento,

PASTA DENTAL
ROBINSON

Clubeo Aéro leIn
diretorIanova

Em data de ontem tomou posse Ides Simão de Alhaicle, Osvaldo Lei-
o novo Conselho Diretor do Aéreo te da' Silveira

titlli<lo
Dr. Elpidio

Suplentes:
Barbosa Franklin

Clube loeal, eleito para o período
(le 19·19 - 51 que ficoll assim Cons-

PARA FERIDA?
ECZEMAS,
INFLAMACOES,
C O.C E I R AS,

N�NO� E�ISTIU IGU.RL

FRIEIRAS �

ESPINHAS, ETC:�
« T ,A L»

tivos.

\I} Rotary Clubede Florianópolis
Reunião do dia 17-9-49

Hotarlano-, visitantes: 12

•

'Comemorativa do 10° anivcrsàrio
de Fu ndaçâo.
Presidente: Flúvio Fer-rari ;\
Secretúrio : . Roberto La���-da �. "'-;"!'�'. '.'

Sócios do Clube {JTesentes: 2()

,. fi 1111s".
t'esa H.a1l1os da Silva, Syl "ia Don !l('!'

às 19 horas - Heunião jantar. 1113·

Neves, Rosina Donl1er Neves.
Clnbe 12 de Agoslo.

Outros convidados: Norberto Hi hJ,' ,

:is 22 horas - Soil'ée o[ereeirla lW-
Renato Ralllos da Siha e Zanzihar

lo Clube 12 de Agosto.N. Lins.
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