
o LIDER DA U. D. N. RETEM UM PROJETO, EM REGIME DE URGÊNCIA, HÁ 18 DIAS!
A U. D. N. QUERIA QUE O GOVÊRNO, DENTRO DO MENOR ,PRAZO, RESOLVESSE O ,PR03LEMA DE LUZ DA CAPITAL. JUSTO! O P. S.
D., O P. T. B. E O P. R. NÃO DESEJAVAM OUTRA COISA. TODOS NÓS ALMEJAVAM0S TAMBEM POR ESSA SOLUÇÃO. A OPOSIÇÃO CONS
TRUTIVA, ENTRETANTO, POR' TODOS O� Monos S MEIOS. ESTÁ ENTRAVANDO O PROJETO QUE ABRE O ,CRÉDITO NECESSÁRIO À LI
CAÇÃO COM A SIDERURGICA! ISSO SIGNIFICA APENAS o SEGUlNTE: A U. D. N. DESEJA QUE O P,ROBLEMA CONTINUE; PARA QUE
NÃO SE EXGOTEM OS MOTIVOS EM QUE FUNDAMENTA, NAS ELEIÇÕES, A MENDICÂNCIA DE VOTOS! MAIS UMA VEZ ILUDE O PO-

(VO .. , MAIS UMA VEZ SERÁ ILUDIDA

o diretor da E� F. S_ C. agradece-
'o SI'. deputado Alfredo Campos recebeu o seguinte telegrama:
Blumenau 21 - Ao ilustre deputado agradeço valiosa contribuicão

vem prestar Estrada de Ferro Santa Catarina' vg assistindo carinhosa

mente assunto vital interesse Vale Itaja I vg qual seja renovação contra,

to arrendamento Estrada p't Notícia recebida grande satisfação meio

ferroviario vg que se mostra reconhecido nobres rep resentantes PO\'O

catarinense vg especialmep-te ação '!l'estacada, vossencia p tAteneiosas

Saudações Avila Filho _DiretOr Estrada de Ferro Santa Catarina,
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,
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SERAt

A REPúBLICA POPULAR DA CHINÀ
PEJPI,'\(r, 22 CU P) - o lider comunista ,presidente interí no

Mao-Tsé, após a proclamação da, republica popular chirtesa, convocou

11lWi Conf'erência Popular Consultiva, onde serão debatidos problemas
vitais, estabelecendo-se desde logo UIll plano tenaz de atividade adrni
nistratíva. Pretendem os novos situacionistas adotar o calendário mundial.
suhstituiudo o atual eh ines, entre outras medidas.

=

HOJE O JULGAME

HIO, 22' (.\I-W LOS) - .\Tos meios' cle "rl's! igm pela segllJ'an�'a llc sua

diplomálicos e �ociais do Hio eau- aluação em todu� os cunc]a\'es Oll- situ:içrlu angllstiosa qüe

ISOU sillisl'ação a noticia da eJeit,:ãu de lem atuado em llumc' du Hru:iiJ. \'t'S]l:?ras de despejo.,

�::���:��:'::cr���I':�ai:��;:U:Hft o,'nf'er'-m-e�I-·r-a�-t--�-·n-h-a--'�:c-o-n-·-S--D-;-1l-o--r-,·-o-·-d-,e--,-,m--e·-d-IMc�a'si! á O::\(�, para uma das yice-pJ'e- Hela�'õrs Extet'iurcs, o SI'. (:lru b I I
'Sidcncja� da 'Assembléia, que se l"I'eila� Valle estú ill111rimlllc1u uma

rennll pI-'la quarta VCil, Esse diplo- ,01'ient'3IJlO lJerl'cifal1H'IlLI' á allUl�a

mabl dc,;fl'ula entre 1\0,.: dI' g'l':JI1- da� fjml1idad('� daqlleJe :\Jinislprío,

Budapeste, 2:2 (D.P.) _ Dczr-no
ve testemuuhus 'da acusação COI11-

]I,ar'eceram, hoje, ao Tr ihu n a l Po
"uIa!' e todas elas inculparam Rajk
e seus companheiros de criml� de

alta I rai t;:!i o, Quatorze das tc,;Lelllll

nhas enconl ram-se ·el11 rustúd ia, a,

parcntumcn!e, aguardando a sua

vez de Sl'l' julgarias por acusações
scmclhautes.

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

o MOMENTO

Nova rodoviq
o "Dí ár io Oí'irial, do E�lau() publicou, em sua i'diçüo

de 2'1 rio corr-ente, a Jpi que aprova o contrato firmado enl.re

o UOH�I.'nO estadual c li l nsí il uto _\['aeional 'tio Pinho, para
ahertnra de l1lll 't:réd ü.o desí i nado à construção da esu'ada

dc-rodagr-rn Ortcans-Brusque-Lavuí.u.Io, nos l1l11111CI]JJOS de
Ol'lc'<lns e Siio Joaquim. :\0 laconismo frio d.aquele texto le

gai não se di rá que se envolvem Incalculáveis resultados, es

pec ia lruent e de ordem econômica, para as regiões a serem
servidas IJOI' eS.�3 rudovia. que virá ao encontro dr: justa aspi
ral;iio das iespeotivas populações. _\ estradá Orleaus-Lavatudo

põe uma rica e ampla oxl cnsão plana ltina em cornunicaçâo
'

Jácí l e franca com o litor-al do sul do Estaria, servindo mais

dn que u uma permuta rvg'ular enln' rrgiões de caoa vez mais

acelerado dinamismo econômico, de escoameuto comum :l. lar

gns áreas ele produção .agrícola e uastoril.
O que i.$oo signil'ica, cm momento em que tanto se encare

cem as nec(:'ssidades de lnlllsllorte facil e de circuJat.:i'ío df-'sem

pedida, pam o prodllto de esl'r'l'ÇO l'lIra1, é desde logo compre
ensíy.pl. Ma;;, tenba-se :linda em vlsla a situação de incoerei
-vc'l expansão das granel ... ;; Vos�ihili(jaç,!es do' })lanallo, mal ,el'-

;...:- ,vidiiS de cOll1unica\,õcs c constl'ingiLlas diânie cta sua i!1,1('C'ssi

lâlidade nalural à.:: sl"iyita�'õ('s elus )1),'rcadn" /:oL1:;ull)id')l'l)_�, f'
l'xIJol'tadol'e,'!. I

O quP, pois, ti pt'eei8o <[\1(' se acentue é que o (jo\'êrno do

]';stado, com essa iniciafiva a mais, demonstra estar al.enden

do, como COll"ém, a problemas que consultam, na realidade,
g'l'andps intC'I'êsses, tanül das pupulapões regionais, quanto do

E�I ado PI11 gCl'al. c\ administ l'ClI;i'iO IJúl>1ica de Sallta Catarina,
a .cit'spl'ito dos emlJaraços de uma oposi\,'ão ainda que l'eduzi

da, mas se1l11)]'e disposta a OihsLruir os empreendimentos go

vC'l'ncl11lpntais, e11frenla as realidades Golel'ivas, E, objetivan
rio ai; soln�ões riuma lúdda supervisão do panOl'ama econll

lllico cio Estado, dispõe as providências em sentido de conJlu
encia lla il1aiOl' propulsão do avanço catal'inense à posi�,ão de

ti vanguai:da clilre as uhielades (la Federação que melhor afir

lllalll fl própria capacidadp de [ll'ogTesso.

/' !;oll\'ém, ainda, assinalae que no caso da COl1stnu;1io da
,

rodovia a que nos l'er('rimo�, a circUllstâi.lcia de YÍr ao encon

tro dessa inicialiva do GOyê1'110 do -Estado o Instituto Nacio

llal. rio Pinho, pacH facilitaI' o.el'édito indispensável à realiza

t,;üo ria obra, põe sem rlú"i da em evidência a magnífica si

Illa�·rlO a que se ele�ou Santa Catarina, no conceito das altas

administrações nacionais. Do mesmo passo, saliellta o pl'estí
gio dos nossOs honlPns públic{)s, aos quais não têm escapado
(I[)orlu nidadc" para beneficiaI' O Estado e, ao mesmo tempo,
cnrre�jJl)DdeJ' ii honrosa confiança dos que desejam v�-lo en

gnwrlecido e progressista.

•••••••••••••••••••••••$•••••••••••••••••••••••••G••

Eleito para vice-presidente da ONU

TO
Espera-sr' que o sumá rio seja fei

to aman ltii. l1l'Sllt> LJUC sete dos, a- HOi.iA,22 CU, P.) - Expressiva vitória obteve De Guasperi no PHr

ousados cem j'{'ssaral1l a sua culpa- lamento contra os comunistas, levando estes à votação a questão de lm'

-hilidarle toLal e oiLo parcialmente, nar feriado um dia santificado, o que De' Gua'sper i procur-ava evitar,
nr", se ,jlllg� pJ'OYR �eJ

'

que fJ aclvo-I terminou
a votação com expre�siva vitória do ,lider italiano.,

gado (la ,cl8le�a querra UUVlr leste-
munhas a favor dos reus. O vere- I MORRE O SOBRINHO-NETO DE GARIBALDI

dicí.um deverá s'�r pronunciado, I '
BOLONH�, 22. (1.;, P'.) tr---: Com a id�ele, de 8� anos Ialeceu o geIH'l"d

assim. na sexta-f'e i r-a. Giuseppe Garibaldi sobrinho neto de Garibaldi.

o votante já recebia o voto na sebrecarta fechada
Era só colocar na urna...

Rio, '.,',2 (O K) - O sr. Carlos prensa entre outros fatos ínteres- hrecart a fechada dada pelo part i

Buarque de "'iJ.acl'clo, diplomata santos, que o c idadão el'a' obriga- do onde este havia colocado a 1'C

hrus ilei rn que serviu milito tempo elo a votar na Hussia sinãu perde- duln coul enrlo o nome dó can d id a

na H.LlSgÍa, c que nr eseuciuu elei- ria seu cartão de racionamenlo. to,

\;[l8s naque lo pa ís, declarou á im- Recehia o cidadão russo uma so- Que maravilhosa democracia, ..
--------�,------------------------------------------�---------------------------------------

de toneladas au

nossa exportação
Riu, 22 (O E,) - ::\'0 per.iud o rle

I
apurudas, C)'I'SC0·11 ele 50 milhões cento. Ora, em 1942, a estimativa

1912 a 1918, a produção brasileira 619 mil e 2:n vara 70 milhões 'dQ da população foi de 43 milhões e

de OJ.'ig:clll�anjmUI, 1

..
niueral e \'eg'e',

mil \H1 toneladas, vcri l'ioando-sc, 50.0 �jl J13hilanl.l's e em 1948 d� 'II:!

lal, �egllndn as ulLimas estatisticas ptJl'ta.nlo, um acresci.llJo de 3�J 1)01 1l\1lhoes e 900 m]]. De ol1de se cnn,

�-Jit...-

19 milhões e IDeio
,

mentou a

SERTA UM ROM NEGOCIO

C]II+/llliJa elevação no mesmo ],e
l'iodo de 12.11 por cento.

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

lHO, '22 10. E.) -- Com o desvaloriz.ação da �joras esferli

.r,��il .(' B!'a�l �7(;d.tf·� �HUl�(l1}t1;..r Sl;T.� l'(ltnl)f'a� na .IJlf,lat(:-rra -ao

meSlllu tem))" tine venderá seus proontos nos Estados TInidos

da Amel'ÍC'a do ,'\<)1'1 e para obler d<)j]ars. Seria Utll bom ne-

Bitixam OS prtVos
dos a rtigos ingleses
lHO, 2'! (ARGCS) -- Anuncia

se que em cl)llsequencia da desva

JOI'isa�ào da tibra, "árias artigos
inglesp.s de exporLat;ão já acompa
nharam aquele movimento, cain
do seus lJ1'eç,os. Os autolllóveis .o\us�
tim esLão enLl'e esses artigos.

godo.
, L

ATACARÃO O úLTIMO REDUTO 4'

CANTA0, 22 (U. P.) - As forças comunistas �hinesas em ataque
fortíssimo alcançaram AúJOy de onde farão uma ofcnsiva par:l tumar a

ilha FOTJllOSa, refugio de Chiang-Kai-Chek e derradeiro r-efuo_ () dos na

ciolliolJistas.

Comandante Alvare,
6on�alves
Visitou-nos, ontem, o 110SS0 ilus

[J'e palj"icio Cmte. Alvato Gonçal
ves Pilho, di(j11o Capitão de COl've

ila, I.jne reio apresen(i.n' suas des
pedidas paI' ter sido designado,
por 1'ecenle ato úo GOVêl'110 Pede
I'a[, para seJ"uil' na Capitol da Re
jJHI,[ica.

O ilustl'e m'Ílilar se demorou em

animad.a pales{J'(L conosco, mani

festando-sI" grato ás referências
(fue, anteriormente, fi::.emos (Í SIII(

pessoa.
A (j'l'udecemos, sensiú i1izaclos, a

corfe:ia do disl ínto visitante e lhe

j'OI'IIIHlomos os melhol'f's 1'olos de

trUcidar/ex no novo posl () IlHe 1ft e

cO'l1tiou o SI', Mi11istro da Jla'l'i'llIUl

A RUSSIA NÃO QUER APLICAÇõES

LONDRES, 22 'm.· P.) - A Hussia :l'C'jeltoll as eXIllicações tIa Ha

lia sobre a sua participação entre as Nações Unidas.

TALVES SE ENTENDAM -O MILHÃO DE TRABALHADORES E AS

FABRICAS

NOVA IOH,QTE, 22 (F P.) - Ha esperanças de acôl'do entre o

milhão de trabalhadores sidcrurgicos e as fabricas, antes de entrarem,
talvez, em greve, aqueles, Os ,sindicatos examinam as pl'opostas fei

tas, no 1ll01ll,ento.

I
CONSiDERADAS DE UTILIDADE PúBLICA

lHO, 22 (O, E.) -- Foi entregue nu Camal'a projeto em que se

consideram de utilidade publica as escolas primárias particulares d\)

Distrito Federal. A medida repercutiu .favoravellllenk em face lI!!

se acham llIuHos daqueles educandários elii

Hill, :2'2 (_\ll(:;I'S) -- Pcla De1e- l'Gí presa em l'Ingrante a enfpl'mei-

gacia de Tqx-icLls c �listificaçi'ies l'U CI>rUia Aíhayclc ::\akarinski, viu,
\'a, lte It(j an[)�, 'reridivista em exer-

a [JoUeia lie costllmes ali chegou o

consuUorio estava repleto de Si:-'

J11l()ra�, !":ôl'ca de 40 pessoas �Sl)e.
r::lvam 'a mp'dica, Poi inslal11'ac!iJ l'

I'lag-rallte (' () processo segui ['-se-á
11111'lllalllll'nte,

cercaram a, imagem de . Nosso· Senhora
l\íicarag'ua 22 (C.P.) - Fat� I

em l'c'\'oada na na,'e da igreja e

I
raIU l' llcl'lllancCl'ralll inexplicav,'I-

sensaciunal acaba rle ocorrer. ao adejando em toI'no da silnla fOl'ma, menir: I'TIl lornu da illlag�lll.
-ser

PlItrOJliSada.
a .i�ll:1gell1 de ,\,s'iram-Ihe UIlla aurl'ola "i\a .

.\ãl.l.1
Ali

f.ÍC'�ram. tOda.
a tarile e.<lUl'1n

de Fúlinia na mafnz local. Bando ollslanle a llre�ellc:a dos �al:cl'dol(>� te ,t nOIte 31llda SI' encunlraYaJ,1,
-de il1u11l1'.I'as ,pomhas l)enclraran) -t;ZPOUI;JW,)S o�u S:JAB St:l SfiJ[J SOP;) pousadas na imagelll e !IO artal',

NÃO AFETARÁ A COLOMBIA
BOW)T.\', 22 (C. P.) - Tnforma o governo que a desvalorização das

moedas estrangeiras não afetará a Colombia.

As aves

I

I;icio ill:'.�al da
l;écilia linha

llel'J'dlarnl'nle

medicina. Desta "ez

eseri toeio medico
lllon tado e quando

-,

jAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Informações nteís' • A. C.
r2:����"?:l BO::iOro�:�i::::e- Transpo�tes Aéreos
Diretor: RUBENS A • .I.U},f.S

DlGUNDÂ-r.m:R.6,

EDITALPreprietãriG e Dir.-Gereote Jlx;pre..o alo a.tó...to - Lactm&
7 hOl'u,

SJaNEI.N0CETI ÂUto-V1cçt.o itajal - JtI4U - li Jao.
......

'

.bpreuo B1'utIIqu_ - �u. -

18 boru.
!lltpre880 :sru.Qu_ - No.... 'l'reete

- 16,30 bora..
.

Âuto-Viaç&. Catarill_ - .lo4Dnt.
- • hor... T.'\RL'IR!\�.Ii; :-:./ ...... ", :I comparecerem nu dia 22 de ::;elembl'O cor"

Âuto-Vlaçt.o ca� - CurltMIa
re nl.e, ao 20 Cal'lól'io do Tabelião Reinaldo r.!e Brito, p"ra :.l h-

,

- �=ia ItuI-BruIl - Nno .l.lecr. \ si natura da rcspeotiva escr ituru fie lJ·,lnsj'ol'll1':I�·ilo, 11:.1.. 1'101'1'I'l:l
, - 8 boru. '

-

Rápido. Sul·BrallÍlelra - J.,l....Ue - acei I a antdriormente pelos interessados.
'13 noras. .!;<'Jol·iimóPo]is,,/12, de Setembro de HH9.
Iftãpid. Sul·BrasUelra Curltllttl-

6 horas. Luiz Eiaza Vim.

Áuto-Vla9l()���- Pino ..l.l-. Anlonio .He.'i:andl'ino .TosP ilho'ia de Biscucc i«
. lIlMPRltSA SUL' 'BRASi�

'" - II hóru. ,Incorporadores ",.' C
'

A E S AÁUto-V� CU__ CuriU'ba n.E, ElLET,n;I ID D '

. ;
- Â���� �tar1n_ .lolaY1M

E 'O I" T A L
- EMPRESUL -

":' • �or... Serviços de energia elétríe...
_ Á�toh:i:�� catarln_ �barlG. \' em ��nvi1e, Jaraguá do SUl.
Ex;pl'e.eo alo Ort.t6do - Lqu;na - São g'ento do Sul, Mafra, Ti"'-

7 =�.. G16l'1a _ l.aprIa _ 7'\6 P:elo presente edital rica cilada o funcionário :\_'\ZAn:g:'iO iVrUL- jucas, Rio Negro e Lapa.
• 6'" hO!'u LEIt BENTO, lotado na Delegacia, Begíonal do Instituto de Aposentado- Meter' I elétríce para insta.
il;r;pre»o

.

Bl"luQu_ _ 8rwIfilM -

'..
' la

,

,"
..

le boru. ria e Pensões dos Empregados em 'I'ransport es e e Cargas, em Santa lações _ Motores _ DinailloIJ'
.I.·�Vlaç60 ItaJa! - lta� - 11 Iilo- Catarina, para apresentar-se nesta Delegacia, no prazo de 10 dias, COl'"

_ Bombas _ Lustres _ F-er-:
l'I�ápldo Sul-,lilraaiJell'a _:_ J.!avUe - 1 endo o ,Dl'aZO' da primeira publicação do ed il.al, afim de ser interroga- res de engolllar - La:rnpadu'
13R��i�� Sul.Brasileira _ Curltiba - do e oferecer defesa prévia no inquérito administraí.ivo, instaurado _ Ventiladores ..:._ Serl'iço .� ..

6 horas.
Qlf.A.RTÁ-J'Jl,R.A.

nela Parlaria nO 134,69, de 12 de março clQ corrente aJ�O, do Snr. Presi- instalações por pessoal técn1-
Âuto-V!açio Catlll"lnenH Curitiba dente do Instituto, tudo na forma do parágr-afo 3° do artigo 58. do I co especíalísado.

- Á�t��:ç.o c.W'ln.n.. Joln...u. decreto 22.367, de 27 de dezembro de 1916. L01a e critório á rua 15 H�
- • horas. Carlos L6.,reir••a Luz, p,roeuador Regional-Pr-esidente elo Jn- Novembro, n. 449 Caixa Pestu
, Âut-a-Vlação CatarI:DenH - Lquna quérito AdminislratiYo. n. 62 _ End. tleO'r. - "�e-
- 6,30 horas. II> �'P

Anúncia. mediante contráto. f Rápido Sul-Brasilell'a - C'.Jl'ltlba -
.

- o

sul" Joinvile - Sta. 'Catarmo
• .... 6 horas. \ r d Ad"

-

t!J OMlPaaU, mesmo não
13RháoPr�adsO. sul.Bras,llelra

- ,JOlnVUe -,�urso e mlssao em .--...BI.'a.s.i.l..publicados, não serão . .. .•

4Inol'fldos.

,
E)x\>reSllO Silo en,torto -. Lac'ImIt - \ ,

O j b N b Muita" feliddadetl pelo DaRci•••

I A,='':l�: ::::::::- :�ª�: "'":';:: :..:":": ::. ' II II ro e ovem ro to ::��:ã!U!::::,� .u .

emitidos nos artigos Expre Bru8q No.... 11rento Prepara candidatos de ambos os sexos ao exame de ad- presente para o Reu "PDiPOLHO""
.

d 163o�oras UeIW! - missão para todos os estabelecimentos de énsincr secundário. é d ta d CUBlTOI

,.,_V'l�.-C�-a�:!'�·e-:-r·e.,.a-'- =���:a :::A���� ::1 ATENÇ:��I��� �!���a:: :������ ��maon��a costume ������.��E��.� � ..
'

_

...
U' a AJ!.-:t:-.!.tat1tor!:.tarlne-llH ,-

I
nas férias,_ em Dezembro e Janeiro. O VALE D0 ITA1AJ

Horário,' Auto-VlsçAo Catarmen.n OJrit.!Jba Início: Aos 3 de Outubro próximo.
•

- li hol'8A!. ,Proe-a:rem na A_�lI'1.,l�
Segunda-feira Auto-Vlaçllo CatulnenH Joln...u. Horário: das 2,30 às 4,30 da tarde. ProgH98o,

-TAL" - 13,00 - Lajes e pane -':ut!��:'�o ca�l'lneDlllO _ Tubario Local: Av. Hercílio Luz n. 20, sobrado (Albergue Noturno). LIVRARIA 43, LIVRAIC.IA:
, Alegre - 6 horas. Matrícula: Dias 28, 29, 30 de setembro, das 13,30 às, 15 ho- ROSA

'r 'Auto-ViaçãO G�tarlnfilH - L-.una 1 1 dPANALR - 10,40 -'Norte _ 6,30 l,oras. ras, no oca o curso.
. . ..

. .. _

f'" '!\lo' _ 10,4Ü - NortA �resso São ertstOrto - Lquna - Despes,a: 'Çr$ 150,00 para o curso todo, pagáveis no ato da
7 horas .

. PANAIR - 14,05 - Sul :Empr�sa Glória - Lapna .- .1 1/1 matrícula _

UROZEIRO DO SUL - i3,515 ....,
e �s�r�squenH _ �UG _ Um aluno fraco não precisa perder o ano, nem suas férias.

1I(},..�.f\ 1. horas. I , O nome do Curso é uma. garantia.
T&ça-fei't'll i:'..:.uto-Vlaç!o ltaJ� - ltaj� - 1. � JOSÉ WARKEN, diretor.

-TAL" - 8.00 - Joínville _ 1"RãhPldo Sul·Braallelra -. Jolnvlle

-I., oras. "

Curitiba _ Paranaguá Rãp!do Sul-Brasllell'a -' CurItiba - .•
'

• horas. '

- Santos e Rio. &mpresa Sul Oeste LUla - XAlM!CI) - '"
IH _ 10,40 _ Norte - O hora•.

1,1"','L'TRO 00 ""OL _ il,---
!tEXTA-l"ElRA

....... '" v", RodoTlAr!:a Sul Brll4!ll - PÕI"tO ..l.l�
-..rte

- li horas.
..... Auto-V�çAo (')(\tarlneilH CUritiba
VARIG - 12.30 - Sul - liJhoraB. •

Auto-Viação Catarlnenn JOln"n.
IPANAIR - 14,05 - Sul

,-
• bor&ll. 'L' h." Quarta-feiM Auto�Vla:ção CJ!tarlnenae _ t.quna

1 I n a
�

- B.�O horas.
"TAL" - 13,00 _ Lajes e Porto Expresso São Cl'llJt.wAo _ � _

7 horas.
Alegre Auto-VlaçAo Itajat - ltajai - 111 ho-
l>ANAIR -- 10,40 - Norte ras.

Expresso Brul!quenlHl
CRUZEIRO DO SUL - H,OO 16 horas_

Rãpldo Sul-Bras!lelra
13 horas.
Rãpido Sul-Brasllell'a

6 horas.

.ireter .e Redação:
GUSTAVO NEVES
Cilefe tle Pagiacaçi. �

FRANCISCO LAILAqUB
Chefe fie Impressão:

'J9AQ'l:JW CA:�R.AL 1U. SIL'"A
Bepreseataate:
A.S. U.ru.

a.da...

Tel.: �-iSU - Ri. (.'e Janeiro
RAUL CASAMA\'OR

Rua Felipe Ele, Oliveira, 21 -

a· andar
Tel.: 2-9873 :- Sãe Pa.lo

ASSINATURAS
Na Capital

Ano Cr' 10,00,
Semestre ..•....• Cr" 46,00
Trimestre Cr$ 25too
M�s ...•.....••.• Cr' f,oo
Numere avulso .. Cr$ 1,1)0

No Interior
Ano : ..

,
Cr$ 109,00

Semestre Cr$ 80,00
Trhp.estre Cr$ 35,00
Número aV1ll_sa' ('.. l:r$ 9,60

"orte
VARIG -'- 1 i,40 - Norte

PANAIR - 14,05 - Sul
(}uinta-féira

-TAL" - 8," - Joinville

Curitiba - Par,.naguá
- s..tua e Rio.

PANAIR - 10,40 - Norte

PANAIR - 14,05 - Sul
VARIG - 12.30 -_Sul
CRUZEIRO DO SUL

;torta
CRUZEIRO DO SUL

tS,1i15

15,80
8ul

Sexta-feira
"TAL" - 13,00 - Lajes II Pôrto

Alegre
CRUZEIRO DO SUL - 7,10

Jlorte
PANAIR - 10,40 - NortE
VARIG - 11,40 "--- Nort.,.

PANAIR - 14,05 - Sul
Sábado I

-TAL" - 8,00 - Joinville _I
Curitiba _ Paranagqá

•
...:... Santos e -Rio. '

VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO 00 SUL - t3.tli5

Pot'tI'
PANAIR - 10,4i - N�rte

,

PANAIR - 14,05 - Sul
J)Qmí1l(/O

i'-\NAm - iO,40 - Norte
'1P 071UR.O no SUL - H,OO
PAl\AIR - 14,05 - Sul

"

SÁBADO
tLUto-Vlaçao Cata.rlnena - CUrlt1ba

- 5 hora,s.
Rápido Sul-Brasileira

13 horas.
Rápido Sul-Brllsilell'a -

6 horas.
--- • horas.

Âuto-V!açllo Ca.tarmense
-- 8 hora•.
Auto-Viação

- 6 horas.
ExDrp'sso São

7 horas.
EXipreS80 BrutlQu�IIft - Brulqu.

14 horas.
Áutc·VlaçAo RaJai - Ita,1a.l - II lao-

ras. .

Expresso Bl'1UIQu_ - N<rn �
-'- 9,80 horas. HOUARIOExpresso Glória - La«lma - • 1/1

I'
'!I

• 7 1/2 bor....
"

PARTIDAS' DE BLUMENAU: S.egundas aos sabados ás
DOMINGO .

Rãpido Sul·Brasilell'a - Curltlba - 7 e as 14 horas. '

6 horas.

I PARTIDAS DE FLORIANOPOLIS: Segunda,&
C ás 17 h0fas e aos sabados ái; 7 e li ]q·@ras.

I
I

I

__..

E

...�_�_i;_:_r�_i�_�_a_�...n_?_4�_�_id..:_;_.c_ia_......II-I-o-u-ça-m-d-n""'ia-r-l-.a-Õ-j-ô-t-e-,-d-,-a-Ü-9-0-a-i-.-V:-3-e-z-dy-a-S-o-'-7-à-g-2-2-h-o-r-a-,s-

Jolnvile -

C:u!ltlba - t

Jo!nvUe

Curltlb� -I
-

JOlnTlle.1Catarlnen.H - Tubarl.()

erato...l.o - Lacuna

Dr. (LAANO G.
GALLETTI

ADVOGADO

Cata'rinenses SA

F'icam convidados Iodos os coí isl as da ·'T..,L - T�.""\'S
POR'l'E:-:' "·H:JU;OS Ll Ml'f'..... JJ."-·, e os demais interessados lI!:.l

transrormacão da mesma sociedade para �or iedade .\nônimil,
sob a rlen.o�)ina\"ão de "1' .. "-. C. Tll .....)J:-;jlOH.'I'ES A]�Ft]WS c..... -

Crime e civlIl

CODltituigão ti. Sociedade,
'NATURALIZAÇÕES,
Titulol Dealarat6rlol

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO

" �'S I L V E I R A "
...

D IE

VECCHI & CIAh LTA_
Blumenau à Florianópolis e V'ce

Vld Brusque
Versa

às 'Sextas: às 7'

AGÊNCIA EM FLORIANÓPOLIS
Rua Conselheiro Mafra n. 35 -- Fone, 1565

AGÊNCIA EM BLUMENAU
Rua 15 de Novembro. -- (H@tel São José) -- Fç.me 1283

��ceifam-se encomendaS

1530 kilocidos ondas médias de 196 metr.os

TUBARÃO -- �. CATARINA

(asa
"-

a venda,'
Vende-se uma, tôda de tijol.sJn

medindo 6,50m de frente por 11,9Cl>'
m de fundos, com as seguintes di-- •

visões: '1 área, 1 sala de visita, 1,

cozinha e W. C. Cousí.ruida em fi.!'"
do ano de 1942. Localizada 11101 Ei1�

l.re i Lo, à rua Antônie iVfatos Areas

D. 511, bem próxima, pilrtanLo, till!'

ponlo de ônibus.
Os interessados pederãe dirigir-

se à residência do sr. Aristides Bor--

�a, em Biguaçú, para melhores ia.

f@)l'lIlações·
A vencia é raotlvaaa IiJeh' fate ti&'

8 propríetár ie estai' há anos resi->

�indo ,em outra cidade ao' Estale.
, ,

" . A_' casa em a-P'l'êç9 se elílcenl.Lr.a de-

secupada.

Automovel Chevrolet, H)411",
importado diretamente dos Es
tados Unidos Fleet-Master de
Luxe, com apenas 5.000 milhas •

Pintura original preta, iflla--

tro portas, equipado, mglej®
de fábrica.
Tratar com PLINIO ,MOREI

RA no Tribunal RegIonal Eleio
toraI.

SENHORITA!
A ultima creação em retri

gerante é o Guaraná KNOT'
EM GARRAFAS GRANDES

Pteferindo-o está
a moda.acompanhando

.... ", . ••••••••••••• �1 �

ih.lro da ilustraQ!I.o .....ima, OÍàn_ I

llie. em o.mável gesto. um aáJioe do
excelente a.perit:ivo KNOT. Iambr&
... v, Sia.. de ILOrescentar. ao o.gm,de-
o." a gentile=,EfíEE 7.411.
BP'! (1 NEY APEiUTiVO

.... pnEDlJ.ETlJ!
. "
j , \ .-

,..{/I'! .D/)O[)(JTO DÁ .r110TS.A./lflJ. C(}/'f_ eSé6VRM

L___�iTÂ�Aí '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Transportes Ienesnes
-

,

.

'.' .Irensportes afitimos'
.

-I
,.-_,

Addentes PessoaiS
AutomoveiS

,

. Incendi.o -

.

(ascos .,. :1:
J.
l' ',', .

1
11

I
I

·,1

!

< I'

,
I

, '

Praça 13 de Novembro, 22 _ .. Z andar,
I

•

"

rI'elegramílS: PRO�lE8Rf\S.

113
�

:.J' Ixa, o
.

J '

TElEFO,NES 1388 -� 1324
I'

,
,

.

_� ceita
.

gentes 'no Inferior
!
I

I
- .1· J ,

----_._---------,---�-----

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.

e 80 to
DIA 25, DOMINGUEIRA. INíCIO AS 21 HORAS. lUA 2. EXCURSÃO AS "CALDAS DA IMPERATRIZ" AS INSCRIÇÕES PODEM SER FEITAS NO HORA

_

.RIO DAS 14 ÀS 17 HORAS, NA SECRETARIA DO CLUBE/SENDO' Â AQUISIÇÃO DE CARTÕES, AO PREÇO DE CR$,10,00, -DANDO DIREITO A CON-
DUÇÃO. ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕS DIA 28, ÀS 17 HORAS. '

REPRESENTANTE
VENDE-SE por motiva de mudança PiNÕT .... cs7Ã·Grande ,área de terreno iii cultivada 'Cx. 134 "- T,�1. KNOT
(I9isto.nte cerca de seis fluilQmetros da capiuil-Bairro-Berreiros I

-

Flo!ianópolis
Areu de 142 metros de ftente por 1.85@ de - fundos, incluuuio , .

'" � 6 casas de madeira e uma de material,

TRArAR:
Florianópolis - neste. reâaçê» ou -Escritério 1;- de A L. Alves

. Barreires - com e proprietário Mathias Itla.
Blumenau - com o IJf. Christianó Knoll, no Hotel Craseire,

4,g6D�ia leral para Sta., CatariB8
Aviso iios Sua Felipe Scnmidt, 22 -- Sob...

.

Cai�a Po'stal. 69 . Tel. "Prntectera" - FMH:lIANOPOLIS
tenores ��,)�>-...<),....()._(��.

. PRC-3 - RAlJI® ®VANA- l'

��A SOLICITAÇÃO AOS SRS. PREFEITOS MUNICIPAIS DO PA:RANÁ E BARA, do Ria fie Jaaeir. - i
SANTA CATARINA 1.360 quilociclos, 'aferece Vali8-. ' �'Afim de que a inspeção de saude dos cidadãos da classe de Hl31 se so prêmíe a quem lhe remeter 3

'ealize sem os inconvenientes da aglomeração que geralmente se veri- história, a notícia ou 'e
.

fato
fica nos ultimos 'dias do prazo - G Exmo- Sr. Gen. Cmte. da 5a Região nais original ,e curíoso, observa- ,Militar solicita dos Srs. Prefeito Municipais do Paraná e Santa Catari- do nesta -regíão. O programa �

na, o máximo empenho e valiosa colaboração no sentido de obterem o "Cepacabana Btuce" e "0 Es· ,comparecimento idos seus municij es à inspeção de saude nas datas fi- tade" darão o resultado dêss€
cadas no Edital respectivo.' cencurso nlensal. X

Escrevam para a Ráliio Gua· i !,BO 10 nabara - Avenida Treze de
.

.

_ I Maio, n. 23 - 25° andar - Rio c
-

, de Janeiro, contando (j) que sa- Ipara quem possue de Cr$ 10.000,00 ate Cl'$ 100.000,00 eenâ« b
-

trá
'

. d,_ graçadocorta de 10'/. ao ano com recebimento de furos mensais. em.í.' ele draglCo, e e�andída IInforma ões nesr« ceda '?io ou ora o com�m, e
A ••

•

T
,.

c .

i
. c

r 'I" 4-
� !����: a��s�6��sor������áqu:

I�
Agentes: Fiuza Lima & Irroãos

rcmsportes \wtIOleAl"J'OS quem fôr contemplado.· .'
r- r

.

'I.,

".... b a Clube?" de' -
Rua Conselheiro Mafm, 3;) - Telefone- 1565

.SRS. PA.SSAGEIROS ',-,opaca an - -
I '

,

PARA Segunda à sexta-feira, d�s H,L'oIJ '-'<���>4IIIIIIIM�4IIJIIto(�>4II!IiiI><>-t!IIID{����
ITAJAt _ JOINVILE e CURITIBA 'às 15,30 horas; e aos sábados, CURSO de Contabilidade ou contador com diploma? Fa-

Os FlaVOS MICRO-ONIBUS dó Rápido Sul-Brasileiro ore- das 13,30 às 15 horas. ça-o per correspondência no Instituto Rio Branco. Gratis a to-
recem o máximo em .

Diretor do programa: Carlos do aluno. 1 carteira de identidade, 1 pasta, material de estu-

CONFORTO E' PÓNTUA�IDADE Pallut. dos etc, Peça ínformações quanto antes, sem compromisso. -
Carros para 14 passageiros - Poltronas individuais Pulman Cx. Postal, 5215 - São Paulo.

H O 'R A R II OS:
ESCRI'róRIO �:�I.L4.RIO A. Lo _,.---....,;.••••--..................�................... - � • ..........,._......,. ....................,. -"'" ...........--

Carro direto a Curitiba: parto 6' Hs. Encarrega-se, mediante comissão, Ih
" C. I.

• � - -

L··
-...

",
Carro de Fpolis. a Joínvíle nos dias úteís: Partida às 13 compra e venda de imóveis. I

horas, podendo prosseguir de Joínvílle a Curitiba no dia se.
Rua Deodoro 35.

guinte ás 6 horas,
.

\
/.

'

: , " " .

Mantemos trafego mutu,0\a São Paulo e Londrina, veR· Bom binóculodendo·se passagens. ,. }��
Aceitam':'se despacho dê encomendas. 6rãnde visão
Agencia: Rua Deodoro. esquina da Ten'ente Silveira nO, 29
��'__""""","",,�"""''''''''''''''''''''''''I''wf''oi''W''t'''"''''''_'''_

C0MPANHIA "ALIANÇA DA BAmA"
, Fundada em 1870 - Séde: BAHIA ...

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. ·Francisco de Sá.
Anísio Ma!18orra, Dr. Joaquim Barretl) de Araújo e' J�sé: Abreu.

__- ••-.-_-.-_- ....�_.__••_4�""....m-.__w...._w_..- ......_........-.._.._;.� ,

Rádios - Geladeira - Máquinas de Escrever - Máqui
nas de Costura - Lanternas - Toca Discos - Motocicleta
- Máquinas Industriais - Lixadeiras - Baterias Suecas pare IAutomóvel e Industriais - Artigos variados para presentes -.

'

.Artigos de Natal - Capas para Automóvel de ma:terial plás Visão maior e mais perfeitD
tico, Palha, ,Lona e Couro Sintét�co - Automóveis Europeus que fi de um bom binócul{
,e Americanos. . alcança quem -tem sólid.a

Distribuidores para o / Estado imtrução,
M. H. SIMON LTDA. Bons livros, sobre. todo. OI

Rua Jerônimo Coelho, 3 - Caixa Postal, 396 assuntos:

"Endereço Telegr'áfico - SIMON - Fone 1.160 LIVRARIA ROSA

F10rianópolis - Santa Catarina Rua Deodoro, 3:} - Florianópolil

00I .'
$c 10.

ConstrutoreCia. ,Lider
SAo \

Brás,
PAULO

'prápri� - .Qifici8 Li.er> 1- Rua W·enceslau

I

Sétle
175.

, Com Inspetoria Geral d. Estado de S. Catarina, eM Jl9in- .

vile, á Rua 9 de Março, 397. Sala s. Caixa Postal, 268.
'

,

, Em Florianópolis, Ag,ente - sr. Ataide Ramos da Silva -

Rua Lages, 86.
'

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

v:alioso imóvel no valor de Cr$ lt.OOO,00 (dez mil cruzeiros),
o sr. Osvaldo Rosa Alves, residente nesta capital, á rua Felipe
Sêhmidt n. 217. o felizardo era portador do titulo Lider Cru.
zeíro n. 55.469, que foi premiado com uma milhar e aavía pa
go apenas 16 mensalidades de Or$ 20,00. Agora todos poderãe:
adquirir sua pJ;ópria. casa, com aplicação apenas, de C�$ 2@,QI\ou Cr$ 50,00 mensais, Procurem conhecer nossos planos eco

nômicos, com nossos agentes, autorisados ou em nosso eserí-
�:órios no endereço acima citado.

.

, ,

INC�NDIOS E TRANSP0RTES
,Cifras' do Bara�ço de' 1944

CAPITAL E RESERVAS Cr$
. Responsabildades . ,. . . .. .. '. . . . . Cr$
Receita . .. ,.. Cr$
Ativo........ . Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anOl! Cr$
Responsabilidades Cr$'

80.906.606,30
5.978.401.755,97
'. 67.053,245,30

142.176.603,�0
. 98.687.816,30

76.736.401.306,20
Diretores:

• .. l't,nae som ... acaaameato ;

solid.ez... 'lU píano perfeito!
,-

Além de vártos modêlos para
pronta entrega", êste maravi
lhoso piano pode ser seu he,;e
'mesmo, através do plano de

pagamento a Iongo praze t
�

.i

A vista e ii ,prazo
fll'nrolameill,t0 de meteres, dinâmes. e traasfermadore...

Instalação de luz e força.
Venda de motores, rádios e acessorios, outros aperelhes elê-

/

. trtces; artigos elétricos, etc.

R'epresenta�õe" diversas, com exclusividade dos insuperáveil
receptores "SARATOGA"" "INDIANA" e "M®RC{:jR�.I..

A BLÉTRO - TEijNICA
Raa Tte. Silveira. 14 - Caixa, Postal 193 - F9De 79�.

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

OS CON"�
DO TRABAlHO A

:;-====m
. SEDE SOC,AI..�

PO�!O.ALEG�E
=r==

_.- .,

RUA V0LUNTÁRt0S DA PÁTRIA N.· 68 1." ANDAR

CALXA,P6SV,L. �83 - TELEHlNE 664',) - TELEGRAMAS: .PRQTECTORA.

Transportes Héreos - Limitada
2as.. 4as. e 6as: Rio - Santos - Paraiuunui _. Curitiba

- Joinvi�e - Fioriasurpotns Lajes e P. Alegre. ,

3as. 5as. e sábados: P. ALegre -- ;"..tjes -- FLorianópoLis
Iouunie -- Curitiba -- Paranaquá -- Santos e Rio.

'@pera com Aviões Douglas DC3 de 21 lagares.

'Sociedade de sorteíos e seguros contra acídentes pessoais, eonee-
'

tendo mais' outro� beneficios de carater assistencial.
'

Representante em Florianópolis:
PEDRO NUNES

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais. mediante mensalidade de Cr' :m,oo além ds

Inicial de Cr$ 11.1.00 apenas.

'PartieillaçAo a08 IDe:!!'OII

AÇOUGUES DO POVO, PÇ)PULARE MODEL@
OS MELHORES F;STABELECIM>ENTOS NO GENERO
- HiGIENE ABSOLUTA -- ARTIGOS DE PRIMEIRA

....

QUALIDADE

.....................................0•••••••••••••••

I. A. DAMASC:;� DA SILVA IADVOGADO
. ' .

I
'"

I
I Florianópolis .:.... Santa Catarina

I _ O.@ �-"..��<BI@�M'JM

AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS

Praça 15 d� Novembro, 22 - 2° anL

(_f:difído Pérola)

Fones: 1.324 e/l.388

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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M�S DE ,�ETE)(.BRO - AL'I'ERAÇÃO :DO PJWGIU MA �.�.

•IA U - SÁBADO - GRANDE SOIRÉE' DA PIUMAVERA (EM HOMENAGEM A RAINHA ·IJÃ.. CJ!lU.. ltE,
..

NOTA: NÃO HAVERÁ RESERVAS DE MESAS
DIA S DE OUTUBRO - TRADICIONAL BAILE DE ANIVERSARIO

f • • Balã.o(() plolmelloo pneu
J

f' Foi a Firestone que, em 1922, criou o primeiro pneu balão J

-
J - uma revolução na história do automobilismo. 05 técnicos

i

�
. -1

da Fircstone, porém, não se deram por satisfeitos ... Buscavam

um pneu melhor, mtus moderno - um SUPER·BALÃO!

Hoje...
Participação
Édio Ortiga Fedrigo e sua

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

, i6 I

parentes o nascimento de sua

filhinha IDA, 110 dia 18 do cor

rente mês, ocorrido na Mater

nidade Dr. Carlos Corrêa.

t prOdilZ
'0

" .

lilileO

Casa ReceBI
\

construída
DES oc U PA �A

f(_UA FELIPE lvEV,lES
6xl0 znetros, toda de

material,
TRATAR NESTA REDAÇAO
� .
•

i Dafilógrafa
i diplomada
:
..

i
•

I .

Ciixa :estlll 55.
,

....................eo•••

Oferece 'seus seTviços .

••

SUPER�BAlÃO, adotado pela maioria dos modelos 1949,

roda sõbre mais ar e sob menor pressão - apenas 2··1
,

lbs. - para maior maciez de rnarcha. e menos visitas
I

à oficina. E suas fendas ·transycrSais anti-derrapantes,
cientificamente dispostas na rodagem, proporcio-

\

nam resistência, inigualável contra as derrapagens.

Cartas til MQ.ria Inês
Feneir@..

/

Firestone continuará a produzir os melhores pnens

do mundo, graças às pesquisas de seus laboratórios,

.para a sua maior segurança e máximo conforto.

.
.. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. � .

e.. .. .. .. .. .. .. • .. .. ,. .. • .

Perdeu-se'
Roga-se a quem aCRlHI um

envelope contendo filó, entre

gá-lo à rua Esteve Junior n, 27.

(Pensão das Irmãs de Cartdade) ,

(Pensão das Irmã" de CaIIllade).

Amanhã.. �

I
1
Hospital de Caridade.
Serviço de transfusão de sangue
.soaou 01mppuC) ep {UUdSOH op �m.�uus ap oau'UH 6
sita doadores. Qualquer pessôa que deseje doar ou ven

der seu sangue poderá procurar os técnicos enearre

g'adoSj do Serviço entre 8 e lij horas. 'I'erão os doadores

gratuitamente exame elínico e exames de sangue-
.

Doar sangue não prejlltUCa, traz benefícios.

_ A ... � '." • v .... � _.'

PERDEU-SE a caderneta da
caixa Econômica Federal nlt
1.160. Pede-se a pessoa que a

encontrar o especial obséquio de

I :::::,r�i::�:::E:�::��:::
buidora dOI :Rádioiil R, C� A
Victor. Válvula. c Di.co'i
Rua Conselheiro Mafra

1 casa em Coqueiros, próxi
ma á Capela e ao Coqueiros
Praia Clube, com instalação
completa, água quente e tría.
Tratar com a Organização

Comercial Catarinense.
-"

- - ..

DR. FRANCISC6 CAMARA
NET�

Advogado
Escrttórie: Rua Felipe Schimidt

.

21 (sobrada) (Alto. da casa "O
Paraíso")
Resídencía: Rua Alvaro de Car
valho, 36

$up
llll.530

(O REGULADOR VIEIRA)
A mulher evitará dores

ALIVIA AS CóLICAS UTERIl\'AS
Emprega-se com vantagem para
combater as Flores Brancas, Cóli
cas Uteriuas, l\:[enstruaes e ap ',s o

parto: e' Dores nos ovários.
É poderoso calmante e Regula

dor por excelência.·
FLUXO SEDATINA, pela sua COIll

provada eficacia é receitada por
médicos ilustres.

fLUXO SEDATINA encontra-sa cm

toda parte.

Para o seu Bebê!

FloriaPlépolIs

ARMAZEM E SELARIA

Si\8 JORGE
de João Vieira de Sousa·

Gêneros alimentíeios -'Miudesas �1Il;
geral - Ceuros e artefatos de ceure

R. MANOEL JOAQUIM PINT€> N. 3
.

São Jeaquim - S!}nta Catarina

Coceira dos Pés
Combatida no 1.° Dia

Seus pés coçam, doem e ardem tanto
a. 'ponto de quasi enlouquecê-lo? Sua
pele racha, descuscn Oll sangra.? A ver

dadeira causa destns afecções cut.áneas
é um germe que se espalhou no mundo
inteiro e é conhecido sob diversas deno
minações, tais como Pé de Atleta, Co
cerra de Singapura, "Dhoby" coceira.
V. não pôde Iivra.r-ae dêstes sofrimentos
senão depois de eliminar o germe causador.
Uma nova desco berta chamada Nilofferm
faz 'parar a coceira em 7 minutos. combuve
(J� germes em 24 horas e torna. a pele
lisa. macia e limpa em 3 dias, Ni::.odvm
dá trío bone resultados Que oferece a ga
rsntia de eliminar a coceira e limpar a.

pe!e não só dos pés, como na maioria d03
C?'S;IB de afecções outâneas, espinhas,
ucr.c, fri-eiras e impigens do rosto ou -,

d,) corpo. "Peça Níroderm, ao seu far-'

.m,tCêutlCG,@..noje mesmo. A nossa u""

Y��x!l)derm ���tia rn�'ío�
• w.' JL�( ;�ii� CMlani)�s prole,c• o.

,
,

Jepartamento de Saúde Pública
Mês de Setembro-Plantões
24 Sábado _:_ Farmácia Da Fé - Rua Felipe Schmicll
25 Domingo - Farmácia 'Da Fé _ Rua Felipe Schmidt
O serviço J;lOLLlrnO será efetuado pelas Farmácias Sto. Antõní., e

'Noturna sitas ás ruas João Pinto e Trajano n. 17.

EnX0vaÍ vistoso e de fino gÔSt0 Rcupínhas

MóVEIS. LOUÇAS E MOEDAS ANTIGAS
Deseja comprar ou vender?

Cartas a José Claudino da Nóbrega. •

São José _ Ponto final do ônibus, - DISTRIBUIDOR DO ...

Católogo de "oedas Antigas do Brasil

Pelo correio Cr$ 25,00

e �eças avulsas p/orianças - Tricô e Bordaâes

C6NHEÇA @ T.RABALH0 })A C0ST'NREJi!RA

• tACILDA' NOCEITI
€oqueh'os - 2a• casa ltróxima à €apela do Bairro.

•

LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO, N. 33)

ACEITA ·ENCOMENDAS
\

DE SERViÇOS TIPOGRAFICOS
APRESENTAÇÃO IMPECÁVEL ENTREGA

RÁPIDA li'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



defrontando-

"�'lfJf'-�.ext2-Ff!Ha 23 t'� SetEmbro CJ"" 'S�9
•

efetuada a penúltima rodada do primeiro (Ul'O(;,
conjuníos do Bocaíuve e do Paula Ramos

Domingo
, .

prexrmo
,

sera

se os

ICINE-DIARlO

Ante-ontem, quando deixamos a eom
rcnabílttando-se dos seus .insucesso s, nossa redação, tivemos ocasião de Jane HUSSELL
teremos então sómente pugnas de encontrar-nos com o médio esquer- John BUETEL
grande \>nV'e�gadura. _ Ido Gatinho, titular do "onze" rh) Thomaz MITCHELL
Para depois de amanha, no tapete Bocaiu va. Solicitamos dele algumas \Valter RUSTON

verde da rua Bocaiu va, ler:ell\os uni palavras sôhre a emocionante ha- 'No Programa:
jogo sensacional que por certo ,11'- talha de domingo próximo. Decla- 1) _ O Esporte em Marcha �

rastarú ao local do embate um pu- rou-nos Gatinho encontrar-se em Nac.
btico numeroso e entusiasta. Paula perfeita forma fisica '� técnica, bem 2) _ A Voz do Mundo _

Hamos e Bocaíuva serão os ad ve:'- como os seus companheiros de lidades.
sáríos. Sôbre o cotejo em ref'eré n- quJdro. "Se vencemos o Fjgueiren- Preços:
oia estão se Iazcndoi 0S maiores ci- I ,.

�' o mesmo por emos lazer com o c-s 6,20 -\ 3,20mcntários. Admite-se mesmo a 11 I- I R "f' I

�ll a amos a irmou-uos Gati "Irnp. até H. anos".
pó lese de o esquadrão da faixa ama- nho. E acrescentou: "Vontade e

_ ..

;rela vir a triunfar sobre o onza fibI\ temos de sobra. Venvereruos ROXY _ As 7,30 horas
paulaino, pelo que estão alertados com g-<llhardia e entusiasmo a equi- COPACABANA
os pupilos de Telmo Andrade, o pe do Paula Eamos".

'-1\ul.l,-. �s v�.m. sub:lne�en�o � árduos I' Era só o que qlleri3J.n�s saber ;10
exerclclOS. flSlCOS e técnicos. excelente e futuro médio I canhot.... Grouxo MARX
Portanto, veremos domingo pró- Agradecemos-lhe' a atenção e '1)0::5 No Programa :

xímo um jogo de primeira l[ualida'! despedimos, voltando à no-ssa tenda J) _ A Marcha da Vida _ Nac.
de, ·Tricolores e boquenses, certos de tJ·ahalho.

Xu dia 3 - Seguir'}t para Lima
a ['epreseniação nac,onal, 110 "C0- 2) - Uma gosadissima comédia:

CAl'\iPEONATO CARIOCA LUA DE MEL ATRAPALHADA
_ . .,

pa Mitre" e qne, jogará os Cam-
Esta marcado para o proxIP1o peonatos Sulamer,icanos lndivi-

dOl,11ingo o inicio do 2° iurno do (duais de Simples e Dnplas, também
Campeonato Carioca de Fulebol, "�1l1 Lima. Um filme r-c'pleto de ação e

com a realização dos seguintes j São êstes os campeões esea lados: "suspenses"!
embates: Flamengo x A11I('rica IArmando Vieira _ Manuel Fernan- CHANTAGEM DUPLA

.FlFlt�i'i1en�e � Ba?g1ú, Olarj'a x fIeS _ Humbertp Cosla e Ernesto com

BOlafogo, MadureIra x Canto do Ipetersen. Eddie ALBERT
Rio y Vasco x São Cristóvão. ,}h�mberto Costa será também o Faye MAHLGWE
...................

�.....
• ••••••• !chefe da delegação. Gap PATRICK

-CONSOLIDO� O SAO PAULO i\ I .. para o certame na coi<ma I na CiI- Preços:
posrçAOI DE LIDER pItal gancha,. f'oi organizado o se-.

Cr$ 3.20 (Unico)
. I "1 t' 1 4 "

Sã!) Paulo. 22 (V. A.) _ Com o' gllll1te progmma: mp: a e anos.

t I P 1
.

T �I Dia 94 de seiembro S·lJ·ll )l( .. -
'" .Jane RUSSELL .

empa·e (O a meIras com o • uveu- �
. -, ]. �s n".

LIlS, na sengunda rodada do rétu:-· 1, 2 e 3.
, .Wp:�R"_'lfft,rl-"__T"__O�-··-""n-"_O"-..l"wD·I•

.-.I

rio, 00 compeonato paulist� de fule- Dia 25 - Simples 11. 4 e a Dupla DtJlj ...

. II
boI da primeira. divisão, o São Pau- [\io Grande Ido Sul x Paraná. Regime de Saude
io. isolou-se ainda· mais na ,lide- D�a, ;8 - ��ll1])les n. 1, 2 e, 3. . I O: uso diá.l'io oe frutas.:� legumes,
rança, s'el1do agora, de 4 ponlos, a DJa _9 - Sllnples n. 4 e d Du- verduras, leite e ovos da saude e

L1iferença que o separa dos segun- pia Rio x São Paulo· 'vigor. Esse regime é tanto mais he
tios co()locados. Palmeiras e Santns. Dia 1, de outubro - Silllples us. i néfico quando ao me�ll10 tempo, se

1° lugar: São Paulo F\ C., 3 ponlos 1, 2 e 3. praticam exercidos ao ar l·i\'re f' ao

perdidos; 2°: Palmeiras e Santos, 7; Dia 2 - Simples n. 4· e a Dupb 1501, seguidos de banho frio. Se não
3°: Portuguesa de Esportes, 9; .1°:- Vencedores dos jogos de 24, 25, 28: são aproveitados tais tõnicos naiu·
Coríntians, 11; 5°:, Ipiranga' e p,n··le

29.-. I rais. há diminuição da resister�a
tuguesa Santista, 12; fiO: XV de No- '

)rganica e o indivi,dlDo torna-se pre-
velllbro, 15; 7°: Juventus, lfi; R�:

1_I(IN!"IW�liO�;riÇI!D;(Ij!��,�r� disposto ás doenças .

•TabaqllaJ:a, 17; 9°: Comercial, 20 e_ SERVICO I DE METE0- Proteja i saude, usando diária-
10°: NaCiOnal, 23. ' mente leite, ('vos, verd*as, le-

-

ROLOGIA gumes e frutas e fazendo- um pou-Não espere que a doença vi
site a sua casa. Defe'ld::l. a 511 l)HEVlSAO DO rrEM1)O, alé as 14

saude e a ,dos seus filhos, to hora�' do dia 23

mando MALTEG. Frio ou gel::!
do..é uma delícia. É o m�io
fornecedor de vitaminas, e, po
isso, o melhor fortificantlP.. A

venda ,cm todas as farmácias

$po�t �

Direção de PIIDItO PAULO MACHADO

Sensaçãe
-

em torne, do «match»
BOCAIUVA.x PAULA RAMO'S

Fala ii nossa reportagem o medio Gatinho
De jogo para jogo vai melhorando I estamos, saberão proporcionur ao

o Campeonato da Divisão Extra ti:· nosso publico um espetáculo' reple
Protissionais. O Bocaiuva está ar- to ele lances de sensação.
mudo para muito dar o que Iazcr

GATINHO FALA À REPORTAGEiVl
ainda aos demais concorrentes a«

DE "0 ESTA'DO ESPORTIVO"
titulo Se o Atlético reorganizar-sé'

o ATLETICO, DE SÃO FRANCIS,
CO. É O NOVO C�IPEÃO DA

L. J. D.

Em São Francisco do Sul ioga
l-am domingo ultimo os esqllad]'õf.'�
do Atlético, local, e Flaluen.g�-, de

Joinvile, em continuação ao <iam
peonato da Liga Joinvilense de

Desportos. Vencendo a pugna pelu
-escore de 4, x 1, o Atlético sagrou
se campeão da dta:da Liga, pelu
que disputará o, Campeonato Esb·
dual. O novo campeão do norle .io-

CAMPEONATO BRASI�EIRO
TENIS

ruo, 22 (v. A.) - No prÓÚIllI)
�ábado, em 1;ol'to Alegre, s,crá in i
c:iaha a dislJuta do Campeouat0
Brasileiro de 'Nnis.
A equipe carioca clllbarcoará nas

seguintes :datas:
Dia 26 - Pelo "Gol1stelllltion"

da PaI).�lÍr - ·Paulo Ferraz, HUJH·
her·:to Cost.a,

.

Joaquim Hasgado,
Adentar de Ftij-i<l' e Marli ele Bnr-

gou com a seguinte formação: .fuCei, 1'os· \- -/

Celso e Giga; Pedro, Escanda e G:,I'- \)ia - 30 -- Pelo .. Constellatiol1"
maninho; Raul, Valinho, Nhonhô,' da Panair - .Minnk Monteath. I
Filhinho e Carioca-

Tl'mpo Bom, com nrlHllqsiclarlr
YK\'TOS: Yal'iávei� 'l\loc!Prados
TK\IPERA'lTHA: Eslayel
Tempel'atl1l'as múximas de hole:

:l1.\XUL'\.: 21,9
}IC'II:.vIA: 1It,:2-arIhazens.

Natalícia-se, nesta data, o nosso

presado conterraneo Tte. Mauricio

Spalding, ot.cial da nossa gloriosa
Policia Mil itar, e -rlestacada Iigura
nos nossos mei os esportivos.
Correto e culLo, o ibrilban(t' of'i

cial por sua valiosa fé-de-oficio n'l

res e a admiração dos colegas que,

AtUfi-J' serve, o l·es.pei1� dos seus �lIPerio.:
-

res e a admiração dos colegas que,

aprove'ítando a oportunidade que
se lhes oferece', lhe prestarão, ho

je, merecidas homenagens.
,Os de�pol'ldslns Ioeaís tnrnbém

o homenagearão com inequ ivocas
manifesl.ações de apr-eço.

Os de "O Estado, se associam,
prazc irnsamente, a essas homena-

IUTZ - As 7,30 horas
A RUA SEM NOME

com

Mark STEVENS
Hichard \YTJ)r,IAHK

Lloyd NOLAN
Barbara LAWHENCE
'No Programa:

1) '- Noticias da Semana - Nac,

2)' - Atualidades Werner Pathé
- Jornal.

Preços:
Cr� 5,00 - 3,2fl
"Higorosarncnte proibido até 18

anos".

ODEON - As 7,30 horas
O PROSCRITO

-'

eeeee ;:::::s:.:w.:sa::!Ç!!

com

Carrncni I\llRANDA

2) - Noticiarío UIli v{'rsal Atua
lidades.

.DE Preços:
Cr$ 4.20 - 3,2.fl
"Inlp. até 1'1 anos".

:u:: .

OS ESTADOS UNIDOS JOGARÃO éOlVI O BHASIL

CIDADE DO .Mf:XICO, 22 (C.P.) - Com a derrota sof'rirla pelo.M�
xico sob o esquadrão cstadunidensc de futebol, no segundo turno, ga

rantiu-se a seleção ianque a vinda ao Brasil\onrle jogará na disputa ,1(0

cam.peonalo mundial.
-,

IMPERT0 "'7 As 7,30 horas
f

MOEDA TRAIÇOEIRA
II

I

O PREÇO DO LEITE É} PROVISóRIO

S. PArLO, 22 co. E.) - Declarou a Comissão de Preços que til

atual preço do leite, já aumentado, é em caráter pro vório, determi

nando-se depois o dcfiniti vo, quando ultimados Os eSludos feitos no

momento.
,

. . .

Vida eocial
,

Airto». Ciaiton Schmidt
,

A nicersiirios:
T!e. Mauricio Spa/di/1y de 8(I/I:u

Ocorre, hoje, Q aniversario nata

Iici o do jovem. estudante AirLo:.
Cla iton Schmidt, filho do S1'. Di

lerrnandn Schmidt, dedicado run

cionar io do Palácio rio Govêrno, e

de sua exma. sra. d. Cora Scllmidl;.

Cumprimento-lo auspiciosamente..•

•

Continuação do seriado
O GAVALEIRO VERMELHO

.' . . �.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

IlVIPE1HAL � As 7,30 horas
Colossal Programa

1) - Cinelandia Jornal - �ac.

I'a fLincionário da TAL e peS,f:(la
v3slamenl e rpll1cionada' [-, estimaria
ennlre nós.

Eir ... Rir ... Rir ...
3

co de exercicio antes do banho
habitual· SNES.

CASAS E TERRENOS
Possue v. �. casas ou terreno. pari

vender?
Não encontra comprador?
Entregue ao Escritório

... L. Alves.
Imobillãr11'

Sra. Saui Am01'im

Rua Eleodoro !IIi.

Transcorre hoje, a data aniver
sária ela exma. st-a. d. Norma T. de
:';nllza Amorim, digna esposa ds

destacado d esportista contciranee
sr. Rau I Amorim, comerciário.

Fazem anos, hoje:
- a sra. Semiranú,s n. S. Bosce,

viuva do saudoso conterranea
•

Henrique Bosco.

,
__ o :1 si-la. Maria dr Lourdes Tri·

lha, filha do sr . .lo�� Trilha.
LLTZ DA SfLVEIHc\. ,

Transcorreu, ontem. o aniver�á
-- a interessantE' meniua Maria.

do natalicÍu do S1:. Luiz da Silvei
Madalena 13oDatelli, dilela l'1lhinba
do r]istinLo casal Olg'a 'L! Al'l1oldliL
Ronai elli.
- a graciosa Aliele-Nazaré Sil

Aos cumprimentos que recebeu,
yei ['a, aplicaria aIllna do G rup�
E:'llolar Getulio Vargas, filha ,d�

casal AUI'ea c Argemiro Silveira.

juntamos LlS nossos.

HEMORROIDES
INTERNAS OU EXTERNAS lVlALT.t:G, contem maltey-

ovos e mel -- os grandes for
necedores de vitaminas. É
melhor ,complemento alimen.
tal' para crianças e adultos. Lo

•

venda em todas as farmáçias
armazens.

�•••••••••••••••••••e•••••••••••�••••�•••••••

.,ANA HOEPCKE
AGRADECIMENTO

A familia ele AN:\'A HOEPCl\J(, na impossibilidar.!e de a

g-radeeel' p.�s80almente a Lodo,s que, em homenag,em á querida
tll1orta, compareceram _ ao seu sepu llamento, mandaram coroas

e rIOl'es OH malliJestal'am seu pesar por cartões e 1e1.egramas,
pl'ofundamBnte, reconhecida, aqui expressa sua gratidão.

Dorival da Silva Lino
Agências

Edifício do IP.ASE,
2.° andar

Florianó'fJOl is

Representações
Caixa Postal,

260
Santa Catarina

Com'l,),n'ica aos seu.s amigos e favorecedores que acaba de
ser norneaao Agente da Companhia de Segurós «Minas

Brasil», para Florianópolis e vizinhanças

DURANTE TODO DIA

n05 VAPCJOS
, !

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�RADIOTERAPIA �
RAIOS X

SR. ANTôNIO MODESTO
AteBde, diàriaBleate. Ré Hospital de Caritlade

,_"V'•..,..-......._,.._-.""....._-.-.-_-...._-..-.-..._.-.-.-.-.-_-_-.-_-..."...._-,__.-..-_-_-",._-_-___.,.._-•..,.

.r. Alvaro de C.rv,alho I'.ee�çcs ce- Cricnçcs
eOIlSl,Jlt.ri.: :!tUa Te.e.te

8Uveh;a, 2S
lIerári. .te c••sultas: , ás 11

....
Bába.t"s: H ás 17 Ja�.

Dr. Auerreiro da
, Fonseca

Médic•

Ir. 'Milttl SlDl818
Pereira

tilinica: Cirurgtca
Molestias de Senheras

CIRURGIA GERAL
POI Serviços Elss Prsfessores Bene

dicto Montenegro e Piragibe , Na

guelra (São Paulo)
Consultas: Das 14 ás 17 .(H·1t8
'Rua Fernando Machade, 10

DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral _ Duenças de Seahe

ras _ Proetologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 - Telefone 1.367

DRa LINS NEVES---- Consultas: ÁS 11,3Q. horas e à taro

. _ _ de das 15 horas em diaate
Diretor da Maternidade e medico do

R idê
.

R Vid I R
H .•

d C idad
esi encia : ua 1 a ames n.

ospítat e ar! ...... e

ICLINICA DE SENHORAS _ Cl-
65 - Telefune 1.422.

RURGIA PARTOS Clínica Médica e Cirúrgica do

Diag�ós�iCo, controle'. e A

tratamento I DR. AUJOR LUZ
,upeclallzado da gravidêa, DIstur- Médico-Opet'ador-Parteiro

'

\

idos da adolescência e da menupau- Doenças internas de, Adultos e

a.. Pertubações menstruais, i 1(1,\- Crianças
mações e tumores do aparelho .geuí- Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -
W feminino. Doenças de Senhoras _ Partos -

Operações do útero, ovários, trem- Vias Urinárias - Rins - Coração
pa&, apendice, hérnias, varizes, etc. _, Pulmões _ Estomago _ Fígado
f:irurgia plástica do perineo (ru- Tratamento da Tuberculose
lnras) I

Raios X - Eletrocardiografia
ASSISTENCIA AO PARTO E Or'E- PraÇa Pereira e Oliveira (atráz do

RAÇõES OBST:E:TRICAS Tribunal) Rua Santos Dumont, n, 8•.
Doenças glandulares, tiroide, �vá. Consultas das 9.ás 12 e das S ás el
�, hi�opise, UiC.)

• , ,

-- Fone 841. FLORIANóPOLIS Ii)l:aturblOs nervosos - Esterrlíuade
- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Td.

'1.461
Resíd. R. 7 de Setembro - Edif.

Crus e Souza - Tel. 846.

Dr. Roldão COBS.aI
CIRURGIA ·GERAL -- ALTA CI·
RURGA - MOLll:STIAS DE SJ;.

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdad� de Medi

elna dà Universidade de Slo Paulo,
t, , ..ue: tOl assistente por vário. ano. do

Serviço ,cirúrgico do Prof. AlIpio
Corr!la Neto

Cirurgi& do estômago e 'filll cin:nla·
res intestinos delgado e grosso, tiroi·

de. rins, próstata, bexiga, ute�o,
D7ários e trompas. Var:cocele. hidro

cele, varizes . e bernas.

Consultaa: Das 3 ás 5 horas, ii rua

PeJipe Schmidt, 21 (alto. da Casa
Paraiso) , Telef. 1. 598

lI.elidéncia: Rua Esteve. ]ailior, 170;
• 'I'elef. M. 764

DR. POLYDORO ERNANI DE S

THIAGO
Médico e partetze

Hospital de Car-idade de Flo

rtanópolís. Assistente da

Maternidade
Doenças dos órgãos internos,
eíalmente do coração e vasos

Ooe.nças da tiroide e demais gían-
dulas internas '

- ; r
CUmea e cirurgia de senhora,

-IPartos
FISIOTERAPIA - ELECTRÔCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

, BASAL
aOIURIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 às 19 ho-

Dr. ra.lo Foat••
Clínico' e operador

e,,,,"ultório: Rua ,Vitor MdreJetI, .6.
'I'elefone ; 1.405

Con8ulta. das 10 á. 12 e dai 14 AI

1 � brs. Residência: Rua Blumeuan.
22, - Telefone: 1.620

-Dr. M. S. Canlcuti
Clínica e:llf.c1usivamente d.t eriançal

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M, 73:.1
---,--

-_._-,

DR. A. SANTAELA
(Formado pela Faculdade Nl!:do
nal de Medicina da nnl�erslQade

do Brasil)
Médico por concurso da Asslstên·
ela 8 Psicopatas do Distrito

Federal
ZX-lnterno d� Hospital Pslqu1à-
trtco e Manicômio Judiciário

da Capital l"ederal
Kx-lntenlO da San ta Casa de Mi
sericórdia do Rio de Janeiro
OLtNICA MÉDICA - DOENÇAS

. NERVOSAS
Oonsultltrio: Edifício Amélia

lJeto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de Oar

'('alho. 70.
,

Das 15 &S 18 horas
Telefone:

Oonsultório - 1.208.
ResidêncIa - 1.30�.

raso
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles �. UI

Fone manual 1.702
RESIDENCIA:

Avenida Trompowski 62

Fone manual 71111

Dr. Mário Welldhaae8
Dtalea médica de adult<n e criança.
Oonsultórlo - Rua João Pinto. 16

Telef. M. 769
!))"sulta das 4 ls 6 boral

a.idéncia: Pelipe Schmidt a. JI.
TeJel. III

I
,---------�.,-

fransporte. re'qulart:l. de cargos dapórto

8jft 'FRANVISVO 00 SOL para� NOVA fORK
, Irlform(1çõe. como. Avent.. 11

P!or'anÓPohl - C.rlos HoepckeSfA - Cf - Telefone 1.2l2 ( En 1. t e leg ,

São F'tIlDC'lCO do 8u1- CarIoa Hoepcke S/A -Cf - T�\�ioae Õ \4-'),3� � 'vi -\;K

'1

� r
:a,
."

'�'

&pecialista
BreU,.. d. lf.spital de
Caridade

O'UVlJii)(!}S - NARIZ e GAl't- CcnjeccâOGANTA ITrataJl1l.eJlte e Operaçies I '

:ftesidêllcia: Felipe SchltÚtU. 99 d.1 I1ft!V IlT IH�
Telefone: 1.56!) Ou U ii li �Ll

.

Ceasultas: Pela manhã DO Jl�sl)ital
Á

'

tarde: Rua ViscoBde tle Oura
Preto n. 2.
Horário: Das 14 ás 17 horas.

1·
..
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..

,·,·
mm..I �SB nE � �

�� F

..

u·b·r·lc·aman·t· ·d'·i.·t·r·i·b·u·i·d·o·r·e· d·a· c·f·a·m
..

aDd·Q· c·o·n·_
..

'1JIlI 'fecçõe. -DISTINTA- • RIVET. Po••u. um gl'ara.

Ide .ol'tlmanto d. oa!!erniral. l'i.cadolÍ�' brlraa

I
bora. I baratoe. algodêe., monn. e a"lamlratol

'

pal'c alfaiates, qUI!! recebe dir.tamerat. da.
melho..e.. Idbl'ico.: A �Cí.a "'A CAPITAL- ..hemo Q ·",�''"''ç6,o d�� 8ri.hl Com.l'cl••tle do lratlrio!' no ellntldo d. Ih. fa.ersm 'Im.

"ldh!!�Qnf:(ljlJ 0.. efetuol!'am lIIuall comproEl. MATl:UZ "", f'l«'Y'h�mtpoll., � lE"ILUUS .m Blumena1:t " Leje.,
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Aceitam-se encomendas para
ouaiquer quantidade'

Rua Anlh G,;;iba I ai, 58
FLORIANÓPOLIS
Santa Vatarina

l"ASTA DENTAL
ROBINSON

COMPRADORES PAR.., CASAS •
TERRENOS

O EscrItório Imobiliário A. L. Alvea
sempre tem compradores para casaa •

terrenos.
Rua Deodoro M

ij.{ ... 50C· •• ,

_oRro ALEGRE

!tUA VOLUNTAR10S ,OA fATRIA N.· ce . '_"A�QNJ
c: ... l ..... J'ost"l.�U) - fEl.fF_gtlEJ64C1 ·lEUG2AMAs...of'IõIQfEt:1'du..

Agencia Geral para S. Catarina
. Rua Felipe Schmidt. 22--Sob.
C. Postal, 69 - Te!. «Protetora»

FLORIANOPOLI$

----.'--,--,,---------

Cir'urgia� Clínica - Obstetrícia
Dr _ Anlõ'nÍ-o Dib MítssÍ
MédicCfJ efetivo de JJ!Iospifal de Cer ideâ»

Servi ço especializado em Doenças de Senh;,ras
MQdern@s 1IllétGdQS de tratarnent.

1t&rá\irios
Das 19 ás 12 aeras e das 13,3'

Con su!tór io :

Rua Tiradentes. 9

ts H,3f1 hfJT..S
Residência:

Hotel La Poria

Arvores
.

frutifel1ls
Arv(}res Fr-utíferas enxertadas e plantas 0['�amentai8 nal

melhores qualidades oferece o grande Estanelecimento de
Flori e Pomicultura .

H. J. Cipper.
Corupá.
Mun. de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.
Peçam catalage gratuitamente.

� vôos DIÁRIOS DIRÉTOS'Á,S.PAULO E RIQ�-.·:3 VEZES POR SEMANA VI.4. JOIN\'ltE;'�'
·VÔOS DIÁRJOS ÂPORTOAlEGRE EXCEro";SERVIÇO INDEPENDENTE REGULAR_DE�
AOS DOMINGOS:"8'���";; �,,,��;;, ':'CARGUEIROS�'-:1!: "',, �.:.;,-.;;;>f:,'".::;

ARARANGUÁ - Às 3a - 53 - Sábados .

MAIS INFORMAÇõES NA
FlLIAL À Praça 15 de Novembro Edificio HOTEL LA PORTA

TELEFONE: 1.325

--, --------------------------------------------------------------

GUla do Pa.raná
Publica relação dos comerciantes e mdustr íaís. com seus enue

reços.
Cada guia é vendido acompanhado de um mapa rodoviário do

Paraná e Santa Catarina.
\ ,

Redação: Rua Peudeote de Moraea, n. 1S26. - Curitiba.

Carros para o interior do Estad'o'
o horário dos carros de que é agente, nesta ·capital, a conceituada

firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente _ Brusque

cf excessão de sábado
EXPRESSO BRUSQUENSE - 28., 4a. e 68• feiras

Nova-Trento
E. A. \'lAÇÃO ANITAPOLIS _' S8. e 68• feira'!

16 hora�
14 horas

16,30 �oras

12,10 horu

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I t Poderão com.eçar este ano as obrcrs
defesa de Blumencu

Acabam de ser aprovados pelo I vista o parecer do Departamento riria, no trecho compr-eendido entre

[Ministro da Viaçâo o projeto e 01'- :'-Iacional de Portos, Rios e Canais as booas dos rios Garcias e Ve

içamenlo para, consolidação da mar- 110 Oficio n? 3.002 ,de 9 de Agosto lha, devendo a respectiva despesa

.-----------------------------.tgelll dire ita do Rio ltaja i-Açu, o nd e de 1949. uté o limite indicado, correr :'t co n-

�lorl•••pol1i! 23 t.tese,em�ro d.., '9� 9 i-se acha localizado o centro desta Resolve aprovar o projeto e o or- ta da Verba 4. Consignação JI, sub-
_--,.:.,'------.:.·--------------·- ·--------lcidade. Esta noticia nos foi, trans- çamento na importaúcia de eonsignação 03-01-34-g, Ido onçamcn ...

'mitida pelo SI' r oão Nób rcxa fi Cr$ 25.657.000,00 �vinte e cinco mi- to vigente, e, nos exercícios vindou-

III Uougresso g,asileiro ,de Esperanto .gura ue prOj�ç�o' nos meios ;o�iai�
Instalou-se dia 20, em Be- tarão um sêlo csmsmoratívo e politico de Blumcnau, tão logo a

lo Horizonte, o XII Congresso de 60 centavos. O Instituto recebeu da Capital Federal.

Brasileiro de Espe11anto, que Brasileiro de Geografia e Es-I A vultosa obra, orçada em 20 mi,

reune representantes d:e tod,às tatíea edítará em edição de lu-] lhões, esperada COIl1 \'erda,rleir� an

Os Es.tados para estabeleci-, xo um documentário de Belo ,sia pelos b lumcnaue nscs, f'oi orca

mento de normas 4esti:1\ladat! Horizonte, à senielhança do da em cerca dc 26 mi lhôes de cru

a propagar e fortalecer o mo- que já fei feito para SáQ Paulo I zeir ós .e Ser}, executada pelo
vimento esperantista no Bra- e Salvador. . .Departamento Nacional de Por .. erOAniee. da Assem'ble' ,.�sil. Do Congresso participam,' .

.
) tos, Rios

'

e Cariais, sob a di ru- • ' liIJI

também ;representantes uru- .

Peças teatr�.Is em .Esperan.to, IÇãO do engenheiro Thieres Fleming P d 6 IJ I B d Rguaíos] 'argentinos- e chilenos. dIscurso? .na Iíngua íriterriacto-
Ique estudou com todo o carinho c oote e aspar,it- --1j8CO ii arra o io •.

R.epresenta Sanita Catlrina o na� auxllla� e largo uso ?O Es� Ilalençãb _o Icnomcno que s-c verifica. "strailas Turvo-Melel·ro e Mele,·ro-prof. Giovanni P. Faraco, de- p:lanto �urante os passeios da na refenda margem, batendo-se pe!a Ij U
signado pelo Govêrno do Esta- r�o enseJo a qfue1 os congr:s- aprovação do projeto organizado F "Ih O d d Odo. SISt�S ouçam e a em na mavio, 'pelo Serviço que dirige, depois de orqul 8.- r em o ia.
A sessão inaugural foi presi- s� Iíngua de Zamenhof nos !se inteirar da absoluta necessidade Iniciou o sr, Pinto de Arruda os i Estradas do Sul

dída pelo Governador Milton
dias do, <?ong'l�ss? que prome.ldo muro de proteção e trabu lho s ,trabalhos, ás 14,30 horas, estando I Seguiu-se na tribuna o sr. An-

Campos que protoríu o dscur- teoser bnlh�n SS1�O. complementares. .' nrcscnte 31 Srs. deputados ,iónio Dib NIussi, do PSD, que Ct,-

prof. GIOvanm Faraco e o . . ,
I

.

so de abertura. O Secretário
. f O ld F .' M

� Natureza das obras, e inicio - Aprovada a ata fOI boa a )1Hlle- [municou ter estado em Turvo as-

d Ed
- :. Ab R pro. swa o erlrelra de e-o O

.
.

l J' 1
. , .

t' dI' lei Ii
. ,

a ucaçao, ar. gar e-
1 t

_

d t
s serviços constarão de um rI"" rru (O experuen c. ["IS ln. o o u timo pleito ai vcrifi->

1 t bé f d L 1
O apresen arao uas eses. a

t i t I I R t � -

d P 'cad I" d b",nau t am em ez uso a pa a- . .

1 t. t C
ves rme n o (e pcc ras de todo o ta- econs r:uçao e onte ca O,' e ·oglan o o am lente tle c::J.l ..

-

N' to fI' prImeIra re a lvamen e a urso I d I 1'" I't B'i- I
.

I
. -

vra, o encerramen a ara. O El t dEu e (a mal'g'em (Jrelta, desctc I,) nsef'lO o sr. Jase ':1l'aeo, (<) ma com que as e elçoes decorl"eram.

d O t 'I' N
-

d L" emen ares e speranto e a .",-'" G
. " !1')S!) J" ['

- .

l 'A' f
. . .

r. c aCIlO egrao e Ima, d' 1 t· t
_. n�lrao al'Cla ate 'o l'lbeirão da, l'Z re erencJas ao estar I) /�m pos te erenClaS elogIosas afluei�

Prefeito de Belo Horizonte. segun a 1e a Ivamen e a Im-
V Ih (

. ,

t
-

d ,-e t t 'b t' t ti l' t
portancía do Esperanto no tu- . FeS' ae )proxll1Jo. a :s açao a (I.:. qu' (�c enC�!l. 1'<1 a

ponC,e
so re I) p_ovo dapresenEou pru!e o� e- �I ali �).

Estão programadas excur- .'
.

1
-. . " e ca nahzaçao geral do Pe- ,rIO raspar-,nlrllll. (,lll ,aspar, .'i0-. l'lzan o ao ".xecutlYO a COn'ltrUH'

-

O Pt,... b
' nsmo naClOna .

t IJ"'t ri
-,

.

soes a uro Te o, "a ara, eTS canal como b,mhem cto can:,l' ICI an o a sua reconstruçao. Illma estrada ligando as sédes de

Congonhas do Campo, Nova Destarte, o Brasil acompa- Bom Retiro. Este será ligacto ao 11;. II
'

Escola em Barra do Rio I 'J'llrv(l f' :'vleleü:o e a recl)l\stl'uçàO'''
Lima, à Gruta da Lapinha etc, nha à altur.a os Govêrnos de beirão Garcia, desviando assim () Com a palwa, o sr, Heitor Libe· da úue 1 iga ;\Ielpil'O a 1"Ol'qllili n1m,
B;á também uma grande expo- outros paizes no apOlO que seu curso natural. Desta solucfi; Iralo do PSD, solicitou providenCia I ficandó aberto o C'l'rdilo especial de:
sição de' material esperantista, prestam ao movimento ESPB- resultará que o canal hoje exist�D� <la govêrno do Estaelo, no senliclrl 300 mil cruzeziros para .essa� despe
de arte mineira :e de História rantista E' oportuno lembrar te sob o at-crro da rua Neren Ru, de ser adquirido o terreno necess:í- sas.

�e Minas Gerais. Participou que esperantistas brasileiros mos não mais pt'eocupará a nossa rio à construção do préd.io par,l'
das solenidades de abertura, partici)'aram recentemente .do população porque será aba·ndona.do a Escola da Barra cto Rio, em Ha- Sem materia e sem oradores, foi·
em edição e

....

special, a Orques- 330 Congresso Universal de Es- em virtude do desvi,o ele suas arruas jai.
tra Sinfônica de Belo Horizon-' peranto, em Bournemouth, ci- em âireção ao ribeirão Garcia.'" E
te. As solenidades .estão sendo dade balneária da Inglaterra, pensamento do Dr. Fleming ataC'1I'
transmitidas pela Rádio In- : onde o Brasil foi devidamente as obras ainda no eorrent� an0 ..

confidência, em ondas curta:;; destacado com distinções re- as quais entretanto, só terão im,
e longas. I E'...vantes. Ainda neste ano Se· pulso no ano vindouro com as
Em. sessão espeCial, os con- rão realizados Congressos Na- bás que forem votadas para

g�'('ssista� e as autoridades mi- cionais na França, Holanda, fim.
neiras assistirão a exibição Japão e' outros pais.es. O Con
dê diversas filiaes d,a série gress'o Brasileiro de Esperan
.• 'c. :�hf'C2 Sflnta ():1! Il rina' 10- to, que ora. se re_aliza, é mais
calizando-se, especialmente, O uma demonstração do nosso
carvão e a as-sistência social. amor à cultura e ,aOs ideais de
Os Correios e Telégrafos edi- fraternidade universal.

li

------------------�------------------,---------------------�

OrdeID dos Advogados

de

He'cebemos {) seguinte oficio:
"Temos a honrosa satisfação de comunicar-lhe que o Conselho da

Ordem dos Ad'YOgados, Secção deste Estado, em s'essão realizada no oia
fi do mês de maio corr,ente, elegeu os Orgãos Ditetores da Caixa de As
sistênda d'Üs Advogados, que ficaram assim constituidos:

DIHETORES;
J)r. Heitor Blum -- Dr. Telmo Vieira Ribeiro -- Dr. Lindolfo Pereira.

,

CONSELHO FISCAL;
Dr. Carlos Gomes de Oliveira, Dr. Manoel Pedro da Silveira

Dr. José Maria Cardoso da Veiga.
SePLENTES;

Dr. Augusto Lustosa Teixeira de Freitas - DI-. Henrique Berenhau
se, - Dr. Altarniro da Silva Dla�".

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

QUALIFICAÇÃO ELEITORAL
SERÃO ATENDIDOS TODOS QUANTOS DESEJAREM
SE QUALIFICAR ELEITOR, NA SEDE D0 PARTIDO A

RUA FELIPE SCHMIDT.
HORÁRI0: DAS 10 AS 12 E DAS 14 AS 17 HEmAS,

, DIARIA�TE.

lhõcs ,e ccicerrtos e cinquenta e se- ros, á conta dos recursos que, para
te mil cruzeiros), os quais com cs- esse fim forem concedidos. - CLO-
la bai :-.:a111, dcvidame nte ruhrica- VIS PESTANA",
dos, para a consolidação da mar- (De "A NAÇXO", órgão associa

gem direita do rio Itajai, no 'porto do, de Blumcnau, de 18 do corrente

de Blurncnau Estado de Santa Ca!a- més.)

Ord·em do Dia

a sessão encerrada.

AUMENTO DE 100 CRUZEIROS EM SACO
S· PA'CLO, 22 (O. E.) - A batata aumentou em quinze dias cem

cruzeiros em saco, aguarclandi-se ainda ullla elevação po�sivel até 30H
ver- ('ruzeiros por saco. Aíi�ibl1ell1 os entendimentos esse fato à falta de im

esse J)ortaç-ão da batata holandesa, cm virtude da pouca produção nadonal.

Importancia da obra
Não há .duvida de que este, é ()

maior serviço até hoje feito pelo
Governo Federal em Blumena.u ou

quiça rem Santa Ca'!att'�na ,graças
aos esforços e á bôa vúntade ele
quantos se empenhara mna tarefa
de conseguir os meios necess�rios
ti concretização desse emprt'endi
mento, como os chefes das diver
sas COlTentes dos poderes execu.

tivo e legisfativo blumenauense e

figuras r-cpreseniativas das classes

conserva:doras. Todavia,' é ,d·e in·
teira justiça ressaltar o nome do
sr. Ner·en Ramos, que desde os pri.
meiros apelos que 111e foram dirigi
dos, quando s� verificaram os ([c
sabamentos não mais descanço'cj
até conseguir não só a vinda de en.

genheiros e máquinas para a efeti
vação dos e'studos como tambem a

1

aprovação do projeto:" Sobram, pois,
ra7Jões para continuar confiando em

sua ação, bem como no dos reprt'.

I sel1tantes de �lumenau, �.
o Govêr

no Federal, af1l11 de ser JIlcluida fi

necessária verba no orçamento fe-'
deraI.

Integra a Portaria
A portaria ministerial que apro

vou o mencionado projeto e orça-

I menta é a seguinte:
"O Ministro do Estado. tendo em

3ilS. e 6as. para

CONTRA CASPA,
I

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CfiBHUOO.

MERCADO FIRME PORQUE NÃO SE DESVALORIZOU O CRUZEIRO
lHO, 22 (O. E.) O mercado esteve firme (' estobilizo,lo

atribuindo-se isso ás dedaràções ,do goycrno de que não seria des
valorizad.o o cruzeiro pois continuaria a disposição feita por ocasião
do aconlo Jtlundial pelo FuJ1do :Monetário ::'I'[undial, ha tempos.

O VIRA·LATA, DEFENDENDO O GALO MORDEU O LADRÃO
lHO. 22 (ARGUS), - A Leiteria Galo, no Rio, é guardada por um

pequeno "'vira-lata" de extraonliAflria ali vidade. Foi assim que a dona

Maria, a proprietária, viu-se capaz de entregar à policia lima ladnr
que o eãosinho s·eguroll pelos calcanhares.

•

Jr.aosportes Aéreos
N(})VO HORARIO PROVISORIO

2as. /e 5as. pam Lages e Porto Alegre
Joinvile - Curitiba - Paranaguá - Santos e Rio de Janeiro

Limitada

.i

Uma gripe tl'aiçoeil'a como emhoscada, imperlinente
.

co

mo conetor' de seguro de 'Vida e C"ontínua como a eterna vigi
lància, grudou-nos ao leito, nestes dias, rebelde aos xaropes,
ás pilulas e às seringadas de' extratos florestais de e4caliptos
- aplicadas nas regiões braçais e que ainda nos perturbam o

dil'·eito constitucional de ir e vir.
. -

--\ •

� 1
Um frecheiro de vistas congestionadas· e Jacrimejantes, com

a cabeça afagada de gemidos, eom o esqueleto eslralejando, ca

rente de almotolias, com a garganta em esta,do cearense e com

os lllusculos interpartidários coligados em greve ele nem te li
go! - Ulll frecheiro nesse mislel'ere, mofa, mofa e mofa .. '.

Agora, quando os olhos d-e HOVO podem desafiar a'quelas
letrinhas econôn')-ieas dos oftalmotorrilllolarlngol<)gistas; agora,
quan.dó o pescoço volta a ser um agente de ligação entre o tron
co e outra eoisa mais ràzoá"cl' que uma simples caixa de dores
diverSos a diversOs.; agora, qLland oos ossos já readquil'iram ael11e
las vitaminas medulares que engrossam e dão p:iladar às sopas;
agora, quando a laringe e a traquéia -cutr'aram em paz e deixa
ram de iáadiar o programa exclusivo dos guinchos; agora, fi
nalmente, quando Os n·ervos abandonaram a parede e tornaram
ao trabalho pacífico e metódico, pondo fim, dessarte, ao dissi
dio coletivo -- agora de novo empunhru'emo.s '0 ai'eo, para o

exercício de todos os dias . .Tá amanhã ()ortaremos, com a seta

aguda, uma peninha eleitoral com que ilustre deputacto pro
curou enfeitar-se, no pIcHo do dia 11.

Para lIma frechada à sal1lbiquira é preciso mão fi rme ...

I
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