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,COMBATENDO O PLANO ARMAMENTISTA

a Russ,aa est' t II d el -ço· WASHINGTON,23 (U P) - Vários senadores ianques en-
.

,

.'
.

' a a, rapa ,Ian o as e,1 es tre os quais o senador Taft, combateram ontem víolentamen-
__ Iii I te o plano armentista da Europa alegando que auxiliar nesse

Viena 23 (UP) - Devendo rea- pleito. Espera-se geralmente que os

\ta
nas urnas, razão do atual movi- sentido os paises europeus seria propiciar à Russia uma opor-

.lizar-se eleições gerais a 4 de ou- comunist�s sofram tremenda derro- mento de desprestigio da eleição, tUJ?-idade de começar �vançando desde já nos pequenos paises,
tnbro ,o governo protestou em nota " ; l'j,dlantado-se na ofenSIva.
oficial contra o movimento do CI)· 'DEAN ACHESON E VOLTA REDONDA 'O MO ENTOJninform que por todos os meios RIO, 23 (O E) _ Os jornais destacam trechos do discurso M .

.

I procura Pérturbar a realização do pronunciado em Nova Iorque ontem à noite pelo secretário de
Estado Dean Acheson que elogiou nossa Volta Redonda. Dis
se ser vigoroso o crescimento da indústria brasileira.

Na presideucia da ,L. '

APOSENTADORIA INTEGRAL DOS MARITIMOS

B 4 O lima'no "�rd· n RIO, 23 (O Estado) - A comissão encarregada-de organísar I• • Ue I o projeto de aposentadoria integral dos mantímos e portua-
rios em geral acaba de entregar seu trabalho á Camara dos De

putados. Se o projeto for votado a nova lei virá beneficiar cerca
de 400 mil trabalhadores que empregam suas atividades 'em

empresas de navegação nos, portos brasileiros.

� c. ,- ---

R.io,23 (A.G.) Sa ultima l'PUllíiiu
do Conselho da Legião Brasi lei ru de
Assisteucia roi conduz ido Ú pre
osi(!rl1cia duqurln i nst ituiçâo o se.

Elrnano Caru irn, diretor do "jutnal Sera' pes·sedl"sta O candllldato·do Comerci o ", num plcí
í

o em que
a' escolha de seu nome se sagrou
unani mcmenle.. (J nosso confrade RIO,23 (V. A.) - A :vIA!'\l-L\:, de semos, os tr-es dirigen�s não rece

recebeu, na ocasião, lima cxurcs=i- hoje, publica o seg-uinte: beram ainda autqr ização dos seus

va homenagem de todos n,,; l)l'e�[,Il' "Estamos informados, também partidos para um pronunciamento
teso AjJlÍs a cl('i�i'io, Iui j na ugurado que foi objeto de consideração por definitivo.

O retrul o do �Cl1 anu-ccssor-, rir. Ro- parte dos tres presidentes a filiação
De tudo isto se infere a super io-cha i'lirancla. O Si'. Ell"aldo Lnd i, partidária do candidato mineiro.

ridade com que os negociadores da
pres irleu t e da Con fecleear;ão Sacio- Ao que soubemos os S1"S' Kelly e

nal rla Intlush-ia, USOll ria pulavra Bernardes, tejriam conjcordado na sucessão estão tratando do assunto

par>! saudar o novo presirlr-n
í

c da escolha do PSD. Quanto ao nome. dentro da politica de concif íaçâo
L. li. _\.. nada foi resolvido .po is, como dis- preconizada pelo presidente Dutra.

-------_.

Germinou ·depois de '1000 anos
. Londl'rS,.23 (I:.P.) -e-r- Lmn

\'n-,
antiguidade, no \"nll' dos f\o;s, no . Heccbenrlo (l nome de lrIgo Osi�

rtedadc l'sl1eci1tl de tr igo prorluz i- J<':gil.o. deverá ser cü.lhida uenl.ro

IriS
esse preeio:-;O' e ltl�t()rjco cere,1]

da de 1I11l:� spm.elltp, elH"lmtrarla em bJ'ev,e, na (azen

..
da d� St. Bride

�,á
Iml:J

J)l'flc!ltl;,ão., :m�iLas -,�('ze� ma

nU!)1 ,p]luJern de 7.f)()O anos rll' (.lwl'flsey, llt) Canal fl1glt-'s. ,101' !�l, l[11() t::jd'tt"'tlílel' buila \ at'lPi!'a-

_________________

.

._____
de de lrign, vois ql!e ooda llastl:'

VIOLENTO FURACÃO lJl'oeluz vHl'ias espigas de gdo,
CIÚDAD TRUJILO, 23 (U P) - Violentissimo fúracâo as- -\ �emenlp. oJ'Ígillal, colhirla do

sola desde ontem a República Dominicana. Três barcos foram turnulo" Joi :;el1leada em Fran�a,
empurrados costa à .dentro e muitos outros naufragaram. Há no ano ]]a��ado e, para espanto ele
10 pessoas desaparecidas. muitos CÍ('ntistas, germinOu.
----------------------------,--------------------------------------------------------------

As mulheres e as crianças sentaram-se nos frilhos
S P E· ra de Viação_, Declararam à impren-, ridos receberem os salarics atra-

. aulo 23 (O ) - Co.lilO greve, , _ . ,

'f' b" l'
sa que EO se levantarao SI seus ma- sados pelo menos.

paCl lca contra os alXOS sa anos

de seus maridos, centenas de mlllhc- TROPAS DE PARAQUEDISTAS
res com seus filhos sentaram-se OSLO, 23' (U P) - ° explorador e oficial Bent Balchen
ontem e ainda permaneceram sen- declaróu que os EEUU experimentarão su..as tropas de para
tadas na via ferrea da R�de Minei-, quedistas no próximo ano de 1951. .

1<�1Il 10rno clessa em"nrla ]louve SI'. Amanuo FonLes al'irmaurJo que Bal'l'osu, diretor elo ;Vlllseu Histó·
um grande df;'halr, tendo o alll:or a lJro\'Íde�1Cia somente ali ngirá os rico 'incioual, faleceu, ontem, o

in:iisliflll 'llarlicnuarmente no a,8- Ilrop]'ie�ários rurais que pagam CI}l:ollel _-\ntonio F�licio Barroso,
'Decio da inconsLilucionalir;!ade ria iJll;IO�tn de eendn OH aqlleles que que não Ia:l muito bavia Iestejadq
,exclusã.o de quaisquer tl'alJalharlo- pf\sspem maiores recursos e maio- o seu 10::l0 aniversario natalicio.
res dessa participação, uma vez l'e;;: lucros. Esse "31'50 eminente e ceuLená-
------------------------------+-,-------------------- rio ('oi 1.1 ma llri 111an le figura da vi
OS PAISES LATINO AMERICANOS APOIARAM O ARARE

FULSHING, 23 (U P) Os paises latino americanos
apoiaram a eleição do represeptante arabe para o Conselho de
Segurança das Nações Unidl:l.s,

--------------�------------

BOMBAB'ÍlEIO COMUNISTA
HONG KONG, 23 (U P) -- A artilharia comunista bom

bardeia fortemente Ar:lOy prevendo-se uma tentativa de toma
da para muito bre�&.

HONG KONG, 23 (U P) - ° govêrno nacionalista acaba
de repelir violen;f;amente um ataque anfibio aéreo dos comu

_nistas em Amoy. Postos eIh fuga, os soldados comunistas ain
da foram pers,eguidos pela aviação, nacionalista continuando
a sangrenta

\�talha.
----�------------------�-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Participação nos lu�ros lambem
para" os trabalhadores -do ,campo
Rio, 23 (A.G.) - Prossçglliu 011- qlle G Constitui�'ão dt;10l'minon que

tem na Comissão de Indústria e. Co- se. confira esse Ibenel'icio a lodos os

mereio da Câmara Fedpral, a \'ota

çâo das emendas apresenta(las ao

projeto que dispõe sobre a partici
pação dos trabalhadores nos lucro,';
das empresas, Entre as emendas

d.isclItidas, a]Jrnas uma foi acei

ta, do .<:;1'. Amando }<'ollje�, man

dando' est�nc!er a participação nos

lucI'os aos t I'aballladores' limais.

empregados ele empresas. Destacou
em seg'uida o sr. }..malldrJ Fonte,; a

ju�liça social da medida, aCl'escen

lando que a legi�lação braslJeil'a
se t�m limitad.o a heneficiar o h'a·

balhado.!' urbano, relegando ao de

samparo o do campo, o que, ao seI"

ver', I'epresenta uma elas principais
callsas do êxodo l'ural. Concluiu o

Sociedade Cal. de
Avicultura
Esta sociedade realizará hoje, ás

15 horas, em sua sede 'soci'al sita â

Trav-essa llitlcliff (Edificio da Di

retoria de Terras e 'Colonização),
a Assembléia Geral Extraordinária
que não se efetivou s,egunda-feira
ultima por falta de numero.

Com 103 anos
Rio, 23 (A.G.) - �\'a residência

dr> "ell filho. o acallêmico Gustavo

rla cearense, desempenhando nela,
par ?ezenas e dezenas de anos, um

]la]JpI deslacaflis�imD.
EI'a () cOl'onel AlILonio Barroso

J'ilho elo cavitão José Maximino
Ra]'ro�o', députado lwovincial no

CeaI"Ú durante 18 ]egíslaturas, e d.o
seu av'ô .José Fidélis Barroso,
(le .\.racalll, já nos dava noticia no'
seu livro "Traycls in Braz.il" o

i nglf>s Hen I'y I{ OSTP1'f. 1)01' ele 11 os·

pedado ('Dl ,!la casa qLlando visi
tou o Brasil ell'!. 1�19,

Tomará posse, no dia 2 de Outubro
8 Prefeito de Piratuba

Do sr. Abelardo Sousa, digno Prefeito Provisório de Pira

tuba, recebeu a direção dêste matutino o seguinte atencioso

telegrama:
"PIRATUEA, 21 ,.- Tenho o prazer de convidar Vossa Se

nhoríazpara a posse do Prefeito eleito Frederico Poy Filtro no,
próximo dia 2 de outubro. Cordiais saudações. ABELARDO

SOUSA, Prefeito Provisório".

MAO úNICA NA AVENIDA RIO BRANCO
RIO, 23 (O E) - O serviçô de trànsito determinou que

das 17 às 19,30 horas, .na Avenida Rio Branco só haja uma

única mão, facilitando assim o escoamento sempre penoso da

quela artería, principalmente nas horas de fim de dia.

Paralelo insensato
�i\il há paralelo 'possi,'el entre os SI'R. Nerêu Rumos, Vi

r['-IJI'e,;jdenlp ria Hepúbl ica, e () Otávio ;\lnngabeil'a, ()o\'erna

dm: da Hah ia. Os que pretenrlcm estahelecê-Io não Si'. edificam
eIH pouderosns razões de passado menos próximo llo que os

úllimns quinz« anos de história polttíca ...
:"lia' \ er.lade, já esperávamos que, por aquí, "havcrm

quem acolhesse os 'COllC._·itos de uma folha carioca, em os

quais () Ilustre pnlíliyo da "boa terra" era posto em vantajosa
si l uarâo �()]Jl'e o pl'I'claro CatarIuense qlle repi-esentn, com

iucxccrlivcl dignidade, a COITI'llle major itáiia elo país, na

comissão i nl er-pastidúria. Todavia, o jornal earioca, que, na

I'xj)l'es�ii o do vespcitin o rJo oposí cion i smo loca I é "um dos
mais s.uios e autorizados -- senão o mais sério e autor-izado
rle índns 0:3 orgãos da imprensa brasileira, - em recente ar

ligo cd ítorial não resguardava nem o sr, Presidente «a,,;pal'
L.ira, o que, e"identemenle, não opina já pelo 10111 do [or-
11:,11 do SI' . .'\.([011'0 Konder, cul.re nós.

O que r certo, j)o!'f'm, (, que o pretendido confronlo dos

merer iruentos políticos dos srs, :\'crêu RaT110S e Otávio Manga
hs-ira reclama uma séria r'econshleração, pór insustentável e

absurdo.
011em era - e que pensava - o S1". ylangabeiea ao tem

po em que, antes de '1930, propugnando a. reforma das ve

lhas [)J'àxrs pol íl icas e do" háhilos antí-dernocraticos então
cOJTL'nl cs, o nom-e sr. In-ígadeíro Eduardo Gomes era um do,;

glorioslls 11-! do Forlc Jlp Copacabana') :\'ã'o se coadúlu1\'um,
então, as intra.nsigênc'ia:>i polílicas do aluaI C;Q\,('1"llndOl' da

.Bahia l'orn os ideais' do px-candidato d� lI. D. N. 11 PI'esidl\Jl
('ia da R('llÚblicà. lHas o sr. '.\el'êu Ramos, jà àquela incel'la
'" ti llnt fase de reinvindicações yeramente democráticas, não

I'ra carrel igionário· do sr. Ot úvio ?I!angabeira,
'ião o,; scparou, pois, o 10 de novembro de 1937, nem O

destacado l.ldenisla baiano, qllf' não fôra elos defensores do

"oto SI'CJ't�t(), llorlel';Í, minislnll' exemplos de um pa�"arlo demo

(�I'aLical1lenJe mais honroso e de "lImpidez e yerticaibiJiclade",
do que o aLuaI Yice-Prei'irlente da República e Chefe do P. S.
D. llacional.

:\las, consid 81'('1)10S a inda: o �l'. Otávio :\rangalJeint não
teria "ido mesmo eleito para o cargo de Governador do seu

Eslado e não se 11om'esse arrimado ao P. S. D., pot acôrdo
illtl'l'lJadidàrio que - notpl1l bem - precedem o pleito gover
namen I a 1. Conhecem-se OR pOl'l11enOl'es eleitorais do caso. Se
o P. S. f>. l['\'a,sse às urnas éandidalo 11l'ÓjJl'iO, tal\'e2 não u

t'leg,'ssl', ma� nem o sr. Mangabeira leria vencido o call1lida
jo,r)o P. T. B., sr. Medeiros ;\Teto ...

Onde, po.rlanLo, o·' mrl'iLo do homem qLle, sendo udenista,
niill pócle Sf-'CIllPr imprimir il sua gestão o cunho de sua filia

(;'ii.1J partidária'? Que vil:'Ludes se lhe descobrem em mantel'
um acôl'l!o, ,sem o qual c,;taria em pronunciada minol'ia no go-

.

v(�I'no'! Vejam-se as Prefeituras ue que elispõe a U. D. N. na Ba
hia e Ler-se-à um índice da qualidade do udenismo baiano em

facr !lo "pu aliado, o P. S. D.

.\liás, l'Si'es eiípaventosos arLífices do "paralelo llece�

silrio" não seda caiJazes de obter do próprio l1denismo. da.
Bahia (t mínimo apôio oficia.! (' ostensivo ao

�

con l'1.'onto velo
qual <I!lerem diminuir os ml\ril.os de' homem público do ,;ir.

='lerêll l{amos.

:"\;'\0 importa, enLretanLo, o que dizem ou p.ensam (JS ini

migos l'ancpf'OSO� e graLuito� do eÍ11Ínente Chefe d.o P. 8. D.

lIacionnl. Esses poucos desvil'lumlores do bom sPn�o uemo

cníl.íco, que elesesperadamenLe cuidam poder plasmar a sell

je.ito os cles)inos do país, hão-de concordar, 'denlro em pou
co. rm que é iJllpel'atiYo de conl inuitlade democr{itica o en

tendimento pacífico fntre as COI'rentes mais ponderáveis d3.

ojJllsi\:;t1J nacional, em tàl'no do pl'oblema da sLlcess50 na .Pl'e
::;idência da Rçpúblü:a.

E nunca foi tão. inócuo, como agora, qualquer paralelO'
Plltrl' nome�, mormente quando o que o inspira é a paixão,
p o ódio, ou a ambição pessoal.

.1

PARA AJUDAR OS ESCOLARES ATRAVESSAR AS RUAS
LONDRES, 28 (R.) - A Scoltand Yard iniciou em Londres

o recrutamento de voluntarios adultos, que serão instruidos a

guardar as crianças das escolas londrinas, tendo como função
principal ajudar os escolares a atravessar ruas e estradas mo-

vimentadas. '
.

A nova força, que ficará em experiencía durante um ano,
protegerão, assim, as crianç8s de todas as escolas que fiquem
em pontos movimentados. /

Se hQuver exito na experiencia, o numero desses voluntarios,
que aliás serão bem f\.Cm.unerados, será acrescido.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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an.:u·
Te1.: 22-5924 - Ri. t'e Janeiro

RAUL CASAMA\'OR
Rua Felipe àe Oliveira, 21 _

s- andar
Tel.: 2-9873 _ São .Paulo

ASSINATURAS

Rua Senador DaRtas, 40 _ iO

Na Interior
Ano ••.• o ••••••• Cr$ 100,00
Semestre . o • • • • •• Cr$ 80,00
Trimestre Cr$ 35,00
Número avulso .. r.rl 0,60
AnúnciQIJ mediante contráto,

Na Capital
.Ano . o o o o o o o o •••• Cr'
Semestre .• e- • , • •• Cr$
Trimestre . o • • • •• Cr$
M,êll Cr$
Numere avulso .. Cr$

90,00
45,00
25,00
9,00
1,50

•11 origtnaia, mesmo não

publica••s, Dão serão
....htdos.

II
A dire9l<o Dão se respon-
lIabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados.
'

...............� "".:fV'IoÍ"Io_••_.._ _"VJA

Vi.cão Aérea
""Horário

, SegundUJ-feira
"TAL." _ 13,00 _ Lajes e tolm

, Alegre
PANAIR - 10,40 - Norte
• ; HIG - 10,40 - NOI"�

PANAm - 14,05 - $ul
t;RUZEIRO DO SUL ..... �3.n ....

"ror> ..

T�(:a-fetr.
-TAL" - 11,90 - Joinvillt' ,.

€uritilta - Paraaaguá
- Santos e RI••

,m - ,�0,4(} - Norte

CPl UZEIRO 00 SUL - tl.Ota
ItOrte
VARIG -- 12.30 - Sul

Curitiba - Pannarui
.

- .':folJ e Rio,
PANAIR - 10,40 - Norte

PANAIR - 14,05 -::_ Sul
VAfilO - 12,30. - Sul
OnUZEIRO 00 5UL - t3,ti�

I"orte
'CRUZEIRO DO .SUL - U,30

Itll
Sezta-feira

"TAL" - 13,00 - Lajes e Pórto

Alegre
CROZEliRO DO SUL ,_ 7,10

JIIorte
PANAlR _: fe,40 - Norts
VARIG - 11,40 -- Nürt�

PANAIR � 14,05 - Sul
Sdbado

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

,VARIG - 12,3(} - Sul
CROZEIRO DO SUL - i:U�

"0I'tf0
PANAIR - 10,4tl - N9rte
PANAIR - 14�95 - Sul

Domtngo
""NAIR - tO.40 - Norte
CRUZEIRO 00 SUL ...:.. H,Ofl

i PA��'AIR - 14,05 - Sul

Bru"'lu. -

JolnvUe

Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime II ci".1

Conetituição fi. Socllildod••
NATURALIZAÇÕES
Titulo. Deolal'ot6riol

Caixa Pestai 55.

I
Ellorit6t'io e Relid.nciCl

.

Rua Til'adlnt•• 47.
�ONE 1468

T_"'Rl::\'ENSE ';-,/ ..... ", ôl comparecerem no dia 22, de Setembro co r

rente, :10 :,>0 (;arlól'io do Tabelião Ite i nalrlo de 'Bri l u, para a as

si n al.ura da rr-spectiva escritura de _ll'ansj'àl'ma�,ão, na 1(9J'J1J:.I

ace i (a an I eriorrnente pelos interessados.
Florianópolis, 12 de Setembro de 1!H.�.-

RUSQUENSE

......... _ A
4 - - �

EMPRESA SUL BRASlLEGRlà
DE IDLETRICIDADE S. s:

\
- EMPRESUL -

Serviços de energia eíétríce
em J�invile, Jaraguá do Sul,
São _Bento do Sul, Mafra, Ti
jucas, Rio Negro e Lapa.
Material elétrico para Insta

lações - Motores - DinamOll'
_ 'Bombas - Lustres - Fer
ros de engomar - Lampadae
_ Ventiladeres - serviço i.�
instalações por pessoal teeni
co especialisado.
Loja e critório á rua,15. ae,

Novembro, h. 449 Caixa PoS1iM
n. 62 - End. tlegr. - "Empre
sul" Joinvile - Sta. CatariDllt
- BrasiL
.. .. • � • a a

.. ..

Muital!l felicidades pelo ..ascl.e.

to de 6eU filhinho I

Mas. não' esqueça, que o meUa.t,

presente para o seu' "P�OLH01\)l
é uma caderneta do CREDrr�
MUTUO PREDIAL.
................ � ..... o.. .. • • .. • .. • • • • • • • • • ... .. �

• ....... � .. .. .. .. .. • .. .. .. ... • ..........
\
..... O>

PASTA DENTAL
ROBINSON

•
0 •• ..

o VALE D0 ITAJ.U
Proeurem Da Agê.et. .

Progr4t880,
LIVRA.RIA 43,�

aOiU

.lnferuiações uteís' • • c. fi;;;;;;;;:;;.
....�

.. --

' I diplomada
fE�.�.lIlOsr!!iOroddaOsvi�r�!!e- Trans"orles Aéreos Catarinenses SI i Ofere�e seus ,erviço,.

I J
-

P to li
� UO UI Uh] I' : Cartas a Maria Inês

, Diretor:O;�B�S�. lWl_. r :
OlGUND...·JTi1R4

I

EDITAL ·.CD Ferreira.

Proprietário e .ir.-Gereete·· Illr.preNO �o O!.It6TI. - I..&Q'UH - .

-

•

S.NEI,NecE1!I �},:t!�la9io ltilljaf ._ !tajaf _ li �
Fic�.m cunvirlados (OdOR os cot ist as da "T.'L - TFL"':--;�- •

Diret.r .e J\e.a.çi.:·....
_.- POR'l'E'-i AI;�H1W:-; LIi.\IIT_"DA·' e os d'l"mais int eressados oea :. ..

�uo Brwqu_ - �-- ,-

I
.

GUSTAV(i) NEmS 141 bor"U. transformação (� mesma sociedade para <ociedade Anônima,

Caefe ee Palriaa.ç•• : Expresso �u_ - N.Y1I mente> sob :.I denominação de "T. " .. , C. TEL.. :--;:-;PÓH'l'Eb _"l�REOS C...\.-
..... - l6,l!O �.

FRANCISCO LAMA&IWB .A.uto-Vl.açIo Cat:..--m_ - lolll'YUc
- '·hor...

Chere .e/ IlIl}lressão: "'uto-ViaçAo Oatulin_ _ CUlitiba

J0AQUlM CABRAL DA SILVA _ & hO'1"U. , 1
Rol1OT'lti"la Ihrl·BruU _ H\&"tO Ãlep-9

IRepresentante: - 11 horas.

A. S. LARA Rápido Sul-Brasileira - JlllaTilll-

13�a;i�S� sei-Brasileira - CurltlH

-I
Luis Eius« Lim« /

6 'horas.
TERÇ.A..lI'EIRA

Antonio Alerandrino José 11IuI'ia Ih' �·iscucci.

Áuto-Vlllçao CatarlnomN -

�.eo
AI. Incorporadores

gre - 6 horas. _

- :C!�:: ::::.: �. JOm: LIVRARIA . ROSA
= :�t�;:��Q CatulIl- - TllbaHa (RUA DEODORO, N. 33)
7 �:'Bao 8&0 �tõylc - Lqull& -I ACEITA ENCOMENOAS
.�=.=en: ��uaf�IDE SERVICOS TIPOGRAFICOS
�::'���illçao Haja! - l�.}&f - 11 110-1 APRESENTAÇÁO IMPECÁVEL -- ENTREGA
Rápido Sul·Brasileira - JolJlvUe -

.

13 :á�i�� Sul.Brasileira _ Curitiba _ RAPIDA v

6 horas.

1_Á�t�!�r�u"'6i.�!:= - CuritJ-o. '(ur-s-o--2Ede J.\('m-js§-ili,-em
---�---

_ ...ut���!��ãO catlrlnenn - 10in?1l·1 Ou�n'h N b1 .ll.utt>-Viaçao Oatar!.M!lft Lac'l:mQ lhillUro e ovem ro
•

- 6.30 heras: Prenar d'd t d b, Rápido Sul-Eraslleira _ O.1rlt1ba -

. _
repara can 1 a os . e am os os sexos ao exame de ad-

i
tl it��fJ� Sul.Brasilelra _ Jeínvíle _ lnlSSa,f} para todos 2s estabelecimentos, de ensino secundário .

13 horas. I REVISAO GERAL da matéria do ano.

7 :r::.soo SAo Cri&wTao -.r...acuna -

ATENÇÃO: Não funcionará o curso, corno era costume
ExpreS80 BrullQuerute - BruJlQU9 - nas férias, em Dezembro e Janeiro.

18 horas. I
,.

A 3 d O t b
,.

Aut�VillçaO ltaj.aS - IUja! _ II ho- mclO: OS . e u u 1'0 proxuno.
rak,>resoo .BrullQUenN _ NOTa 'lftlltO

I
Horário: das 2,�� às 4,30 da tarde.

.

- ��I�::SS� Brull _ � .II.leÇ9 LMOCta�: AIV. HD�rclI21� L2U9Z 3n� 20, sobrado (Albergue �otürno).
_ II OOru. I

a rICU a: ias o , , .

iii de setembro, das 13,3fl as 15 ho-

Aüto-VlaçA�Tmg�,!! P&l"to' ras, no local do curso.

JJe�;\"e - 6 horu.

II
Despesa: Cr$ 150,00 para o curso todo, pagáveis no ato da

Aut().Vlaçao Catarlnen.M Ol!1t1!ba matrícula
- II horas.
Auto-viaçlio CatarlnenH lo1nYll. Um aluno fraco não precisa perder o ano, nem suas férias.

- • hor8ll.

"'uto.Via�o C&t.arlnense _ Tulbario I O nome do Curso é uma garanti_a.
-

...�t��:ÇâO C1ltarl.ne� _ Lqum..
JOSE WARKEN, diretor.

- 6.30 barat.
bRrem:l sao Cr1stOYlo - Lspna -

'J lil«'as.
!Jllmprêsa Glórta -- Laewna .-- • l/I

• 7 1/2 horas.
, Jlxp!"esso Bruequenae ._ aru.quo -

111' horas.
Auto-Vlaçao ltajr:.í - ltajaf - 1. !lo

ru

Rálllào Sul·Brasilelra -

Jelll:vue-113 llora...
RápIdo Sul·Braslleira -- Curitibl -

• ���sa Sul Oeste Ltc1a - Xapecõ - is II
Linh a

- o horu.
,

SEX'l'A·Il'EIRA
- Rodo"f1Arta Sul Brasil - POit'ttl Al�

- S horas,
.•

"'uto-Vlaçâo r,Ata.rlnense Curitiba
- li Jhoras_
Autc>-VlaçAo CatarlnenlNl J'oinYi.b

PANA,IR - 14,05 -, Sul
.

,-.
horas. I

Quarta-feira Auto·Viaçao C�t.r1nellM - l.A&"una

'"TAL" 13 O" L
'

P� t
- 6,30 horas,

- ." - ales e or o \ Expres!lO SAo <X11!to""lo - lAIrUill& -

,Alegre 'i ���il'1!l.çiO lta� _ ltaJaf _ llJ !lo-

l'ANAfR - 10,40 - Norte L"S1I.

CRUZEIRO DO SUL _ H,OP 16E=:;SO Brusque1lile

"orte Rápido Sul·Brasileira - JolnvUe-
". 13 horas.

V.ARIG - 1 t,40 - Norte Rápido Sul·Brasileira - Curitiba - I

PANAIR -' 14,05 _ Sul
6 horas.

SÁBADO

(Juinta-:.feira Auto-Via,çlo Catarin_ - Curitiba
- li horas.

-TAL": - s." - Joinville Rápido Sul·Bfaslleira
13 horas.

�

R�ido Sul-Brasileira - Curitiba -

6 h&ras.
- • horas.

Auto·Viacão Catar1ru!nse - JoinYlle. I
-- • boru.
Auto"ViaçAo CatumenH - Tub&rl.o

- 8 horas.
EXDrp.S!lO Mo CristoTao - �. -

7 horas.
Exprego B!"ueqUen.H - BrwIqu. -

14 horas.
.ll.utc·Viaçao ItaJaf - lta� _ II )lo.

raso

Expre.&1IO Bl"UJIIQuetLH - NclYl -rr.nto
- 9,30 horu.
Expresso Glória - Laa"Ima - • l/I

• 7 1/2 har.. ,

�OMlNGO
Rápido Sul·Brasileira - Curitiba

6 'horas.

-

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

EX sso
o E

'VECCHI & elA. 'LTA.

VEN�E�S;E
Aut€lRlovel Chevrolet, Hl4a ..

importado dir'etaRlente d.os
-

Es

tados Unidos.' Fleet-Master fie
Luxe,' com apenas 5.866 l'flilhas�
Ji.'intura original preta, (f'.la"

tro portas, equipaQQ,' Wl@lejGl'
<ile fábrica.
Tratar com PLI'NIO M0REI�

RA no Tribu.nal RegIonal Eieio
tor.aL

Blu'menau à Florianópolis e Vice
VI;,) Brusque

Versa

....... ' �
.

SENHORITA!
A ultiml' creação em refri

gerante é, a Guaraná KNOT

EM GARR,4FAS GRANDES;
Preietindo-o está

\ dacompanhBfdo a mo B.

\

),

HORARIQ'
BLUMENAU; Segundas aos sabados ásPARTIDAS DE

7 e ás 14 horas.
PARTIDAS DE FLORIANOPOLIS: Segundas
c ás 17 horas e aos sabados ás 7 e 16 horas.

às Sextas: às 7

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

AGÉNCIA EM BLUMENAU
Rua 15 de Novembto. -- (Hotel São José) -- Fone 1283

Ateitam�se encolueodas
Ouçam diariamente, das 9 àsv13 e das 17 às 22 horas"

I RADIO \ IU8A' ZVO 9

I

1530 ldJocieJos ondas, médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

MÓVEIS. LOUÇAS E MOEDAS ANTIGAS

Deseja comprar ou ve;nder?
Cartas a José Claudino da Nóbrega.
São José - Ponto final do ônibus, - DISTRIBUIDOR DO ...

.

Católogo de Moedas Antigas do Brasil
Pelo correio Cr$, 25,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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be
MÊS DE SE'l'E1!BR,O ALTER,AÇ�O DO PROGRA MA

DIA 24 - SÁBADO - ·GRANDE SOIRÉE DA PRIMAVERA (EM HOlVIENAGEM
NOTA: NÃO HAVERÁ RESERVAS DE MESAS

DIA 8 DE OUTUBRO - TRADICIONAL BAIf..E DE ANIVERS�IO

A RAINHA DA CIIJ..A:DE,
/

eaSTA B:ENTAL
R6BINS0N

Vlnbe dos Funciona- IBepartamenio
·

de Saúde Pública
rios Pnblicos' Mês de Setembro-Plantões
Atendendo ao que lhe foi rcquc-

rido' por um grupo d� Iuncionàr-i os
federais seus associados, o Clube

-- o [ovem Rubens Geraldo, fi ..

dos Funcionários Publicos enviou
lho do sI'. Enio Dal Grande.

.DR SILVIO PELICO DE FHEl'L'\S [ao Exino. Sr, Dr. Nerêu Haruos I)

l'\OHONHA' seguinte telegrama em 19 do C'H'-

o t d t
" VfAJANTES:

rente:

O
corre, n es a a a, () a111versa-

I I�ii�v70at�����0d�l�iS�!I������at�i�l��I:��; Dl:r(:::::�eH�:�i}:nh�:I,::�: m:;"�i::tl�:.�::d�;t:'O;{,�:���',;\O- HO ie no passadO, �!�E:<�h��Rintegro Jui-z de Direito no Estado Distrito Federal 24 DE SETEMBRO
do Paraná, inlegro Juiz de Dir-eito, acha-se eu- Clube Funcionár-ios Publicas Ci- Colossal matinée"

l
v, A data de hoje recorda-nos

O '1 tre nós, o sr. Norberto de Mi randn
\'I'S' Estado Santa Catarina sulicita ,(Em beneficio das crianças 110-1 ustre nataliciante que, n0 - - , , a Q

que:Hamns, pessoa muito benquista n'l- .

L bres)
.

Icida consideração, quer nos meios
•

Ivossência
interceder sentir o prus- em 1.645, conduzindo

seus)'
.

.

idi . que la cidade,
sezuirnento aprovação projeto nu- f'd t' d Ilh Van .Iohson e JUllC Alvson emJun IceIS, quer nos meros SOCHIIS, A tão Tl trc

.

it t !€,'
'" c ert OS, re Iraram-Se a a

A ILHA ENCANTADA'viz inho Estado, desfruta de rncre-
1 us rc VISI .an e, deseja- mero 693 B/48 diz respeito corri-. de Itamaracá, Vidal de Ne- .

•

T • •

•

,

será pejo decorrer de tão grata de. ,moS-lhe feliz estada nesta capital: gir injustiça or!un,rla lei ,nlll1lel�,) greiros e Fernand{es Vieira; ,No pro,�r�ma: Noticias da Sema-

.méride, homenageado por seu nu-
J'�·.",.C'I'�IJ '. '1 O

-

200 de 1949 prejudicou mais anti- em 1.658, em Madrid, fale- na. - Nacional.
., L- - U .

• o . "LlVHE" _ Cria ncas maiores de11ICI'0$0 circulo ele amigas e admira- gos servidores feder-ais. Hespeito- ceu Duarte de Albuquerque •

Acha-se enfermo recolhido no) - . 5 a I rão entrardores.
" . .

.

'

sas saudações. Franciscp GOLlV2!1 Coelho, nascido em' Lisboa a
c nos PO( e

O .J "O J' ti"
. Hospital de Caridade o sr, HeltOj'IIJresl''''el'te 22 dei Dezembro de 1591 e' que

.. .. ..s ne �s [I( o li cumprimcn-MI' t" d 1f iatari
. II '. , , c

tam, augu ruurtu-Ih o os melhores 1'0- r
e o proprrc ano a a. ala arra

I Prontamente Q Clube recebeu for,a O quarto Senhor de Per- HITZ - As 4,30 e7,30 horas
.J f I" I 1]I{:elo que se submeteu umaí ntervcu-

t I pI ilustr-e cnntcrra- NASCIDO PARA MATAR'los ue e icidac es. _ . . respos a (a([lI., e J I,
. nambuco;

-'
.çao cirur-grca,

neo, nos seguintes têrrnos: em 1.801, depois de haver com

I 2" F
.

G
-"

b Lawrence Tierney � Claire Tr,�-SR JOSE GEHALDO DO LIVHA- E"lJ AC].'
• ruo, L.. -rancisco r?l1vea bombardeado NOva Caim ra a

l' - �

�I b F
. ,.

P bl í S 1 E d '11 h 1 Ie i 1'01' - 'Valter SlezakM;ENTO Ci\íRV\AI HO 1\' u e < uncronarros u lCOS anta . squa rli aa espan o a ve ejou- " � .

GERALDO MONTENEGRO No programa: Cine\jornal _ Nac,Flue, nesta data, o aniver-súrio If:atal'ina. em retirada, a noite;
n ata licio do estimado contcrraueo

e
Transmitirci Senado Federal apê- em 1.816 com r}3us valor-o- Preços: Cr$ 5,00 - 3,20

ELISABETH VELHO R.Al\WS I . .

L' 1 1 I ld d' '-
M' "Higorosamente proibido até 18sr, José Geraldo (lo Livramento Car- '. 110 dessa prestigiosa en mar c {e sos so a os o entao "aJor "

valho, operoso gerente da acredita-
HcaIizon-se -dia 10 do corrente )

I classe constante seu telegrama de- Manuel Marques de Souza (20) anos"·
enlace matrimonial do Sr. Geraldo '

� I" ri -,. t d ri R'da firma Livorrius & Cia. . . Isenove corrente. \.Ol'llaJS sau açoe,·. derro ou a vangUlar a UJe 1-.. . ..... , .... , ... ,., ..... , ......•

'. Montenegr-o, do comercio elo RJO de .

J �'R iOS ' d d 1 C itã O-)I'ON 'l� ""30 'L'lO['aSAs homcnauens (IUC lhe prcsta-· ,', .
NERbU AJI; ,. vera, coman a a pe o apt ao j.., -:lS, . ,

,,- .

'l-1a11eJl'O, com a Srta, Elísabeth Vv- J l i M" A RUA SEM NOMErâo, nós nos associamos pra zc ro- I ,,' " " . .�',' ... ,. ."................... u Iam unIz,
. ,lho Ramos ,flgura destacada ,.la

. .. _ _ em 1.825, na Banda Orien- com
socieclarle de Lages � filha do ç;" Par',clpacan tal. durante o 'combate travla- Mark Stevcns -Hichard Widmark

LEDA-:l'lARIZA
Henrique (�a Silva Ramos,. a.b�sl.a-, l\Iozar Gonçalves e Sll; espôsa d, do no Rincon de las Galinas, Rloyd Nolan e Barbara Lawrence.

, rio fazcnrleJro dat.1uele J1111l1lCIP](j' e
'. Li "ia Gonçalves têm () pl'azer de os bralsHeiros sofreram oS\ re- No l)rourama: A Marcha da vidaTranscorre, hoje, a ef.eméride na- li

"

, .' .

(ll' D, haura Velho Hamos. I])"rt' 'ipal' "OS a111I'"os e conhe"ido,; veses de uma derlonta: _ Nac.tahc.la da encantadora menma Lc- , " .'
� IC a '" \.. v

, No ato relH!lOSO toram ]Jaranlil-! .'. t' 1 'f'll LPIZ e 1834 m Q 1 z· (PaI' 't '[' Ides 'Vlrller PatLle' Jorn,,1,.�da Nlarizza dileta filhinha, rio nossú
. '"., o 111lSC1I11en o (e seu I 10 � V" � m. ,e Ue u -.'l. LW l( a ,� . "-'<

'. Jos, por parie do nOIVO, () Sr, ·Hen- ('O'JZA'('A -; . I.... j" 1- I, t 1) PI" P C $ 50r, 390estimado coestadllano Oscar Pinto!,.. ,
" .' _

1 ". 1 • ocorqlo 110 ('la ',') uga ,no a aClo em que nas- reços: r ,v -

.'_

O
. ,

Oll1nl'- II Ique da Slh a Hamos e c.xllla. Se- corrente, na rcsirlência <1o.s pais, cera a 12 de Outubro de 1798 "Higoro.samellte proibido até 18de liveü'a, atI vo viajante c r _

" !'n!Jora" e por. parte da nOIva o Sr. em Barreiros, fale,ceu D. Pedro, Duque de anos".daI, e de sua exma. espôsa ri \ yl>- Nr A
' ,

,1 Icanor ndrade c cxma. Senho-

D''R.'" "'F''R''A'N'·c·'I'S'C'�·0·'·· CA"M''A''R"A
Bragança, que foi reg'ente . dote C. 'Oli veir'a. _ "" .. o 0,0

..

tu "
ra· Brasil (1821/22) e Imperador IMPEHIO _ As 7,30 horasLeda �uariza oferecera as aJIH- 'No civil, foram paraninfos, por COPACABAN'Ag.g.inhas <íue irão cLlmp't'imenLá-h ti' DEI'

." ,
NETO Constitucional. com o nome de

.

par e (O nOJ\'O ,o r, � lSlarJO tle Advo ....adg Pedró I 1822/31 e Rei de Por- comuma farta mesa (le doces e refricta-
-

"-
. "'� Camargo Branco e exma. Senhora Escritório: Rua'Felipe Schimidl tugal com o some de Pedro IV f:arlllell) Miranda e Gl'OUXO Mar�rantes, ie por parte da noh'a, o Dr, Acacio 21 (sobrado) (Alto da casa "O (18213);

.

-

:Hamos Arruda e eXl1la. Senhora. Paraiso") � em 1.842, o General Luiz'SR �OAQUlM LVC�? DE .SOUZA I O jowm par seguiu elll viagem de Residencia: Rua Alvaro de Car de Lima e/Silva, Duque de C.a-
. Pai a os que mourejam na 11l1j)ren- nupeias para o Hio de Janeiro via valha, 36 xias, assumiu o "Comando do
/la c�tarinens·e o dia de hoje é as- Porto Ale"re,

'

FI r'
r

01 Exercito Bra;sileiro em opera-saz grato, pois assinala o nataliéio I
'" a !ano!,> IS

ções na Provincia do Rio Gran- ,do nosso prezado cOllteLTaneo sr.'

S b I d bl I de do Sul;Joaquim Lucia de Souza, C'ompe- U 18U O va ar o ru o '
� em 1.84g, na Bahia, fale-tente chefe da r. O, E.

,

Por seus nobres pre.dicados e, ;v[(HCOr, 2:3 (l',P.) - A nova

IIJlO�
por uma libÍ'a o qlle represen-

ceu o General Pedro Labatut,
t f'

.

1 L bl d L L
. nascido em Cannes (França) ,

Por sua invulgar distinção, o nata· axa o lCla (O ru o, a TnClt' a na- a l'e\'a orização de tr.lIlta por cen-
.-

.

I I tendo sido o comandante dolicianle de hoje é pessoa grand.e- .cJ,on�, :'ll�sa, .em re a",ão
j

a !.li�ra to: A. _paridade, dO
..
]'�lbl� com o doI-

exercito brasileiro na Bahia
111·cnte cstimada em nosso melO. eslelllll<l IOI .!rxada em 1 l,S'! IU- la! nao sofreu alteIaçao.

durante a guerra da Indepen-()nde conta com vasto circulo fle.'

O LIVRO BRANCO EXPLICA A DESVALORIZACÃO'
cia (27-X- a 21-V-823),
paCificador do Ceará;Cumprimentamo-lo, efusivamente" LONDRES, 23 (U P) - O govêrno trabalhista inglês, ex-

_ em 1.862, assumiu o Go-
pcl� decorrência de scu aniversário I plicando os motivos que o levaram à desvalorização da libra, verno da Provincia de Santa
€l1viando-Ihe um cordial abraç()· acaba de divulgar o :bivro Branco no qual expõe 0:<; ditames da Catarina o, Comendador J.

situação, Segundo êste, a providência de desvalorização era Francis'co de Souza Coutinho;·SRTA. LILlAM TEHEZA Hom, derradeiro recurso par.a evitar a queda do país num caos don-
_ em 1.867, no combate de

Assinala a data de hoje, o aJlÍ'vel'- do não se poderia erguer. Estero Rojas, no Paraguai, f-a�
silrio nataJicio da gentil senhorinba leceu O bravo catarinensle Ca- R t tJ.iliam Tereza Horn, estremosa, fi·

pitão João Caetano Pere:ra; eptesen ao e
lha cl� nosso pr'ezado conterrall"_O II Para o Beb' e..... � - em 1.867, nos campos do ,Fabricantes, de utencilios domes-

. .sr . .Ioao Areas Horn, operoso Céll- seu - Paraguai, em Estero Rojas, ticos indis,pensá\1eis, do Rio, pro-
xa cf::! filial do Banco JnCQ, e de sua I travou-se renhido combate 'en- cura repersentante de conta prolHia
exma. cspôsa d· Mama Rcgis Born. Enxoval vistoso e de fino gõsto RQupinhas t�e tropas. d? 20 Corpo de

Exer-,
nesta praça para venda direta ao

A srta. Liliam Tereza que fre-
e peças avuls.as CItO BrasIleIro, comandado pe- consun'li'dor. .p/crianças - Tricô e Bordados<jllenta o Institllto Coração de Jesu5 lo General Visconde de Porto }<�alar com o Snr. Guedes. Hotel

será, hOJ'e, 11Iuito' cumprimcntada C{i)NHEÇ.A O TRJlBALHO DA C0STtJREIRA AI D'
.

-opi''egre e uma IVIsa ara- Lapol'ta quarto 309.
por .suas inul1lcl'as colegas.

I' ..lelLD .l O E Ti
guaia, comandada pelo Tenen-j �_._-

�fll � N C T te-coronel Rivarola; T
.

FLA:VIAlUAM LOPES PEHFEITO
- em 1.881, em Florian6po- err tenoR 'b'l hoje, o lar do nosSo Coqueiros � 2a• casa próxima à €apela do Bairro.

r t- D t f
.e.lU I a-se, IS, en 'ao es erro, 01 suspen- Vende-se ótimo telTpllO, situadoprezado cont-erraneo sr. Alherto

�""""�_""""""""_'•••�."_""."'''''''�_����__••�_•••__.... .... .-._.��_.....-.-__....
sa a publicação do, jornal "Co- nesta capital, à rua AlI'('!> de Brito.,Gonçalves Perfeito, 3° Sargentoda. lombo", em o qual colabora-

com 37,00 lU. de frente por 42,ílO m.

êlJos.sa Policia
..

Militar co mo aniwr- REV;ALIDAÇÃO DE DIPLOMAS DE ESTRANGEIROS vam Cr:uz .e. Souza, Santos Los- !rle fundos (3 lotes). Tratar na C3-'
sano rle SCll JJlho FlaJ11arwl1l Lope:, Os estrangeiros diplomados no exterior podem revalidar tada, VIrglllO Varzea e outros I" nO 26 da m-esma rua .

. Perfeito, O interessante garoto ofe-' seus títulos. Os brasileiros, engenheiros, formados no estran- beletristas;
, S_,I _

recerú à pctizada quc aflllirú a I'e- geiro obtm carteira sem exames de revalidação (Resolução - em 1.886. em Pelotas, no lVIALT�G, contem malte,
sid('IlCia rle seus' paIs, uma ]aut'l 60). Rio Grande do Sul, faleceu o ovos e mel _ os grandes fOI'
mesa de doccs: A INFORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA fornece cópias de lei, Conselheiro Francisco Carlos necedores de vitaminas. 1;

resoluções, ,aceita incumbências do interior e Rio, orienta qual- de Araujo Brusque, qUe fora melhor complemento alimen
quer assunto de ensino. presidente da Provincia de tal' para crianças e adultos. L

- a sra. ]Iraria Ola"1a Mcl([lIia- AV. RIO BRANCO, 277 apto. 1.802 - 13° andar - RIO Santa Catarina; venda em todas as farmácias
<les rlí iS.éa. DE JANEIRO. I ANDRÉ NILO TADASCO

Vida Social
21. Sábado - Farmácia Da Fé - Rua Felipe Schmidt

25 Domingo - Farmácia Da Fé - Rua Felipe Schmidt

O serviço lloLmllO será efetuado pelas Farmácias Sto. Antônio e

Noturna sitas ás ruas João Pia lo e Trajano n. 17 .

... -

, � �
'

..

ANIVERSARIOS

samente.

..runigos.

FAZEM ANOS HOJE:

ar�-,l.azens.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DIA 25, DOMI�GUEIRA. INíCIO ÀS 21 HORAS. I IA 2. EXCURSÃO AS "CALDAS DA IMPERATRIZ"· AS INSCRICõES PODEM SER FEiTAS NO HORA
mo DAS 14 ÀS 17 HORAS, NA SECRETARIA,no CLUBE, SENDO A AQUISIÇÃO DE CARTÕES, AO PREÇO DE CR$ 10,00, DANDO DIREITO À CON- I

DUÇAO. ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇõS DIA 28, ÀS 17 HORAS.
'

,00,/
eia. Lider

'SÃO
Censtrurore
PAULO'

Séde prépría - _.ificro Líâer - Jltua Wencesl�u Brás,
175.

, '.
'

. <;om Inspetoria Geral àe Estadg.de S; Catarina, e� J,ill-víle, a Rua 9 de Março, 397. Sala 3. 'Caixa Postal, 2G8.
"

Em Florianópolis, Agente - sr,. Ataidel Ramos da Silva -

Rua Lages, 86.
'

Ainda no sõrteio de julho ultimo, foi premiado com um
valioso imóvel no valai' de Cr$ Iü.Qüü,tlü (dez mil cruzeiros),
o sr. Osvaldo Rosa Alves, residente nesta capital, á rua Felipe
Schmidt n. 217. O felizardo era portador do titulo Lider Cru,
zeíro n. 55.469, que foi premiado com uma milhar e havia pa
go apenas 16 mensalidades de Cr$ 2.0,.0.0. Agora todos poderão
adquirir sua própria casá, com aplicação, apenas, de Cr$ 20,18
ou Cr$ 50,.0.0 mensais. Procurem conhecer nossos' planos eco

nômicos, com nossos agentes, autorizados ou em nosso escrí
tiíJrios no endereço acima citado. '

VENDE�SE por }m.otivo de mudança
Grande área de terreno, iã cultivada

(Distante cerca de seis quilometros .tia capital-Bairrc-Barreiros
A rea de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo

6 casas de madeira e uma de material.
TRATAR:

FLorlanópolis .:_ nesta redação ou Escritório I. de A L. ALves
Barreiros - com ° proprietário Mathias lha. ,

Btumenau .:....:. com o' �r; Chrístiano Knoll, no Hotel Cruzeiro.

,JMA SOLICITAÇÁO.,.<\OS SRS. PREFEl'fOS' MUNICIPAIS DO PARANÁ E
r-.

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

"ealize sem os inconvenientes da aglomeração que geralmente se veri
fica nos ultimos dias doprazo' - o Exmo- Sr. Gen.. Cmte. da 5a Região
Militar solicita dos Srs. Prefeito Municipais do Paraná e Santa Catari
na, o máximo empenho e valiosa colaboração no sentido de obterem ri
comparecimento dos seus municipes à inspeção de saude nas datas fi
<adas no Edital respectlvo.-

.....BOM, NEG'OeIO
para quem possue.. de Cr$ 10 . .000,00 até C:r$ ioo.ooos» rerid«
cert« de 10"/. ElO ano com recebimento de iuroe mensais.

Informações nesta redecêc :

Aviso' aos
Jeíteres .

PRC-3 _ RAJ!i)IO GUANA

��)o8Do(�)�)���l4II\IIDO_"041lD04IIIIIIH·1BARA, do Rio de Janeiro - I
'

1.360
A q�ilociclos, oferece valío-

o :
so premio a quem lhe remeter a �

1

história, a notícia ou o fato III i
naís original e curioso, observa-, I Ido nesta região. O programa!

T 't H
'

lI!
..

t d í
"Copacabana Bluce" e "0 Es· tá

'

r�nSpDr 'a� 0reos Imm a a
'

tado" darão Ó_1�ésultàdo . dêSSt � lU, ._ , 6� �
..

'.
�I w� ,

concursomensaL: I,

Escrevam para a :ijádio Gua- I

�,v
2as. 4as. e 6as: Rio � Santos ---'" Partmaquá - Curatiba

'

nabara - Avenida Treze dr .

- Joinvile - Floruinopoli» Lajes e P. Alegre.
'

Maio, .n, 23 - 25° andar - Ric o
Sas. 5as. e sábados: P. Alegre -- �..Ljes -- FLorianópolis

de Janeiro, contando o que sa- * Joinoúe -- Curitiba '-- Parcmaquá --, Santos e Rio.

bem, de. trágico, de engraçado ,�, .. Opera com Aviões Douqlas DC3 de 21 lagares.
ou fora do comum, e candída- i
tem-se a um valioso prêmio que •
aquela emissora r,emeterá 81

....

'.quem-fôr contemplado. Rua Conselheiro Mafra, 35,- Telefone 1565 Ji"Copacabana Clube" - de ,

Segunda à sexta-feira, d�s H:,üCj �)"""'()_()�)oC_;'()�_��)���}'I_�().
às 15,3.0 horas; e aos sábados, CURSO de Contabilidade 01,1 contador com diploma? Fa-
das 13,30 às 15 horas. ça-o por correspondência no Instituto Rio Branco. Gratis a' to-
Diretor do programa: Carlos do, aluno. 1 carteira de identidade, 1 pasta, .materíal de estu-
Pallut,' dos etc.i'Peça informações quanto' antes, sem compromisso. -
..... � ex. Postal, 5215 - São P-aulo. .', ..

. ESCRITóRiQ I�IOBILlARIO. 4... �. .1.:"-__.JV'w,"�"':r.-.-�......""'........-uP_"",,,,,_,,,,_,,,,,,;,,-•••t,a_...::-.-.�_,._..,._._,._.�.-v-..
Al,VES

d. .'1 (.'..•.. ,.' ,I' .' L IIEn�arrega.se. mediante, comissão, ....

compra e venda de ImóveIs.
Rua Deodoro 35.

Transportes
.

Coleiiv:s
SRS. PASSAGEIROS .

PARA
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 Pulman

H O R A R lOS:
Carro direto a Curitiba: parto 6 Hs.
Carro de Fpolis. a Joinvile nos dias úteis: Partida às p

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.
, Aceitam-se despacho de encomendas.

Agencia: Rua Deodoro, esquina da, Tenente Silveira n? 29
�� �.rv::"W'

COMPANHIA� "ALIANÇA DA RAfiA"
Fundada em uno .;;_ Séde: BAHIA

INC.ílNDIOS ,E TRANSPORTES
Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS Cr$ 80.900.606,30
Responsahildades .. . . .. . . . . . .. Cr$ 5.978.401.755,97
Receita "................ Cr$ 67.053,245,30
Ativo ....... ...... .... Cr$ 142.176.603,t'lo
Sinistros pagos nos últimos lO anos.... Cr$ \l8.687.816,30
Responsabilidades .

Di�ei��;�:""
Cr$ 76.736.401.306,20

IDr, Pamphllo .d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de S�.
Anísio Mas8ol'ra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e Jos� Abreu •

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

Rádios - Geladeira - Máquinas de Escrever - Máquí
naq de Costura - Lanternas - Toca Discos - Motocicleta
- Máquinas Industriais - Lixadeiras - Baterias Suecas pare

IAutomóvel e Industriais - Artigos variados para presentes -

Artigos de Natal - Gapas para Automóvel de material plás Visão maior e maia pel'feih
tico, Palha, ,Lona e Couro Sintético Automóveis Europeus que a de um bom bin'óculf
e Americanos. alcança quem tem sõhda

Distribuidores para O Estado iOlitrução.
M. H. SIMON LTDA. BO�fI livros, sobre todo. o:

Rua Jerônimo Coelho, 3 - Caixa Postal, 3961 I" assuntos:

Endereço TelegráficÇ) - SIMON - Fone 1.16.0 / LIVRARIA ROSA
,rIorianópolis -: Santa Catarina Fua Deodoro, 33 - Fl)fianópolh

......

=---.- - =

•. ,h,une. som ... acabamento ..
'

solidez... '10 piano perfeito!

Além dê váríos modêlos para
pronta entrega ... êste maravi

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

pagamento a Iongo praze :
�

,ScnwartzlfHUIH
REPRESENTANTE
para Santa

KNOT'
CatarÍna

S/A
Cx. 134 - Tel. KNOT

Flotianópolis

Bom binóculo
Brande visão

I
IDarelame,nto de motores,' dinâmes e transfarmada.res.

Instalaçãe de luz e Ierça. ,

Velil,da de motores, r ádios e acesscrios, outros aparelhos elé-

tricos, artigos elétricos, etc.
, ,

Represe.ta�ões diversas, com exclusividade dos insliperáveia
receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "M'ERCWRY"."

A BLÉTR9 - TÉ<&NICA

Raa Tte. Sflveira, 14 - Caixa Postal 193 - Fone 7!J:'I.

Sé_-OE SOCIAL:

PQ�TO Alf_��,
RUA voLUNTÁRIOS DA PÁTRIA' N,O 68 . 1.° ANDAR

,

CA1V, POSTAL. 583 - TELEFONE 6640 • TELEGRAMAS: _PROTECTORA_

Agencia 6eral' para, 8ta. Vatarin8
aua Felipe Schmidt. 22 -Sob.

Caixa Postal, 69 � Tel. "Pratectnre" ;_ FLORIANOPOLIS

Agentes: Fiuza Lima· &: Irmãos

Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais. conce

lendo mais outros beneficios de carater aasistencíal.
Benresentante em Florianópolis:

.

-PEDRO NUNF..8
RUa 24 de Maio 801 JtEstreito)

.

Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr' 20,00 além d. JÓf.e
rnícial de Cr$ 11.t.oo apenas.

Partidl1sçio D08 lucro.

AÇOUGUES DO POVO, POPULAR E MODELO
OS MELHORES E;STABELECIMENTOS NO GENERO
- HIGIENE ABSOLUTA - ARTIGOS DE PRIMEIRA

QUALIDADE

ir
..Gee.G �:.-

•••••eee

�
••••••

G····11I A. DAMASCENO DA SILVA
� ADVOG�DO
I') •
I
:
I .

t't .

i
I
I Florianópolis - Sa.rtta Catarina •

-

"

' :
g �G$�.��e0e�

AÇÕES CíVEIS E COMERCIAIS

Praça 15 de Novem.bro, 22 - 2° and.

'(Edifício Péroia)

Fones: t.324 e 1.388

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. Lindolfo 4.6�
Pereira

Advcgedo-ContabiUsta

Civel -- Comercial

Con_tituiçõe\ de _ociedade_

e _erviço. corel'.:ltol, em geral.

! Orgonizaçõe6 ,contabei•.

Registro. e marca_, di.pondo,
no Rio, de corrl.pondente.

Elcrit6rio: Rua Alvaro di

Carvalho 1'1. 43,
Dal 8 à. 12 hora_.

Tellfone 1494

FERIDAS, REUM!\TISMO t:

PLACAS SIFILITICAS

Elixir Ie Nogueira
I MldicO!iQO

auxlJimr no tratQrrtB�"1t�

do. lif!li.

f �... .. • .. • .. .. ..

.

Agricolas
Ltdall

Indu5trs8 .de aquinas
ardini

""

Ia maior e mais apertei coada Fabrica' Gle

Maquinas ftgricolas; Tornos, Teares, e
artigos de Cutelarias

CH--E

Fabrica em Americanel - E3tGld0 de São Paulo

NAVIO-MOTOR "ESTELA"

'lH·iimB rapidez e garantia para transporte de suas mercadoria.

Ageo' es em Ftc.rtanôpofis CARLOS HOEPCKE S A.

IC�ºpPºS�I�tolllº6 º"Xelusi\!os papa ® 6stado

(10-" Santa (S!&tapiT1Ô

�

�

In�ustria 'Comercio e Segurot Inot S. D•

.

Praça 15
'

qe No ve rnb ro, 20 ,;_ 2.e andar

CaiXa Postal 139 - Telefone - 1324

End. ,
Tel, KNOT

LOJft DaS CASEMIRftS
Espeeteltzad» em artigos para

homens
RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASENJIRAS I\L4-

ClONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHOR�4S.

MANTEM PERMANÉNTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PARA, HOMENS

ARMARINHO� EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA

,

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo p�io ú1enor pr�çª ôa praGª
, Fava UUUI visita ii nossa Ca.13 e verifique

nossos prevos e ar'Uqos

INDICADOR AZUL DO RIO GRiNDE 09 SUL
Um nome que se impõe pelos ínestímáveís serviços que vem

prestando durante seus 15 anos de existência ao comércio e

industria

Agora tambem anexará informações dos Estados de Santa

. Catarina e Paraná

Já estamos angariando publicidade ,ara 15a Edição

Informações com o sr. João .:>ires Machado á rua Conselheiro

Mafra, 156
'

I

r-:lup lanópn't]s
- \�a n.ta (gatapirlô

Florianópolis
'- Santa Catarina

,

o n::'80uRlJ' V S' ':.,
'

Ij Hesl"õe no I'nterl·ot
DI!. msti-ução est&. 11.0 &le&n&G Vi!ãJa '

,de todos. Da 6856 tesouro ao lI&u\.
• U •

amigo analfabeto, levando-o r. uza ] v. S. viaja? Reside no Interior? .Adquira um Catálogo de Moedas

c41Urf,O da alfabetização no Grupo i Antigas do Brasil- e enriqueça depressa. .

:Eseolar São José, us .hisllola lUdU�·1 Peça em qualquer livraria de Florianópolis. Custo Cr$ 20,DO. Pelo

trial do FlorümópoliB· ou na Gate. í Correio Cr$ 25,00; pedidos a José Claudino da Nóbrega. Rua General

dral MetroI>olit!l.DAL.
' Bíttencourt, 91, sob - Florianópolis.

Aceita-se represenl:ont e> no intérior do Estudo. Cartas para

Co íxo Po.. tal 139 -- Fkriqnqpolis
------

QUU 'VESHR·)t; ((,M (ONFORTe E ELEGANCIJIi 1

PROCURE Ao

Alfaiataria . Mello
/

.
Rll'" Felrppe Schmídt 48

-------------------------------------*��

A T E � ç Ã 0,
-

G A R o T A D A!

Acaba de chegar o 2° numero da

GAZETA lT:JVENlL

Posto tie Venda Café Rio Branco

..

ESPECI
, lA� WETZEL

INDUSTRIAL-JOINVILLE

TORNA A ROUPA BRANQUIS;-;:T �A
-----'�----�------�--------------------------------------------------------------------------------------�--

...
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Oireci., de f,EDRO �AULO MACHADO,

Guarani x Olímpico" hoje no
Transferido do ultimo sábado de-

:alil1!entane,lo
o Olirnpico a

esperan-t
Preliminarmente jogarão os qua-

virío ao estado impr-aticável (lu ça de vir a-derrubar o poderoso es- dros suplentes dos mesmos, com

gramado, será efetuado esta tarde. Iquadrão de Toinho. inicio ás 13-,30 horas.
no estádio da F.C,D., o prélio nu-

estádio- da f CO

mero dois do segundo turno dc)

Campeonato de Amadores, em que
se defrontarão os conjuntos do Gua- semFCDA
rani e do Olimpico. Segu nrlo apu=ou nossa reporta- envolvido em um sério caso com

Trata-se de um bom encontro, gem, a Fedcvacão Catarinense de um clube citadino, solicitaram de

pelo que o recomendamos ao pu- Desportqs está no momento C0111 missão "em massa", inclusive Aldo
blico esportivo da cidade. o. Gua- Seu quadro de arb itros deveras F�andes -'que atualmente vinha
rani irá ao gramado para def'cmhr desfalcado já que, os juizes que o sendo o uníco arbitro a dirigir io
o seu posto de Iirler invicto, A Juta 'integravam, em solidar-iedade com gos do campeonato í'Ioriauopolrtano
será das mais árduas e sensacionais,

I

um seu companheiro de profissão de futebol.

COMPENSAÇÃO DA C. B. D. AOS
CLUBES PELA COLABORAÇÃO DE

1950

rios fazer para que a _magna com

petição do futebol mundial atinja
'})lenamente suas elevadas finalida
des que transcendem o seu ambito
eSJ�ortjvo. Hoje vamos falar apenas
nos elementos que são necessários
parH qüc o Brasil conql1iste o titu
lo máximo" ou pelo 'menos tenha
uma atuação honrosa, ele acônlo
com "'as possibilidades técnicas e

('0111 as tradições de seu futebol.
Queremo-nos ref('rir principalmen
Q.e, à parte com que os clubes IlãfJ
de contribuir, sem a qual todos 03

esforços serào malbaratados. COI11-
endelldo a n�essidade de uma ir
restrita colabora,çào dos clubes, a

C.8.D. tenciona, de a"gum3 fOl'l1J:I,
daI' uma cOln,pensaçà,O futura 3.0S

clubes que não contribuirem para
o sueesso de sossas cores. Sabemos
(Ie gente limpa q'ue é intenção da el1-

'lidari·e eclétiea pl'{)mover urna reu

nião dos clubes interessados não só

Ne�ta

,

•••••O••••�.8 GI••••••••••••••O••• Avaí, foi lamentalla pel<,>s ·rans d"

P
����������������������������������������������'

I AllWl1l� o gramario da rua BfJ- tricolor a alls�ncia do v�oroso za-

Icaiuva será a arena de mais Ulil guci ro esquerdo Naldi, ausente eIli:'

c,oJllbate sensaciÜl1�l, "" disputu do virtude de ter seguido para São

Campeonato da DIVIsa0 Extra de tSall'uclor da Bahia como íntegran-
Profissionais. 11e da embaixada da F:A,C,E. que
Depois da espetacular façanha ;rlisputou 'os Jogos Universitár-ios-

frente ao Figucirc nse, em que vcn .. [Extras, rca lisados na "boa terra",
ccu por 2 a 1, o quadro remorlc lu-

I
Tendo regr-essado terça-feira ulti

do do Bocaiuva deseja conservar ;, ma, Naldi ensaiou com destaque DG

sua honrosa posição de vice-líder. 'onze titular dó clube da Praia de.

Para tanto o esquadrão de \\-aldir' :'Fóra ao lado de Chinês, pelo que, I

treinou o suficiente para e íctunv ,tem garantida a sua presença no

uma, partida de gala e se o seu ·,1(1- prélio de amanhã frente ao quadrp
versár io tenciiona derrubá-lo' terá ele Jorge Daux, Portanto, para o

que suar a camisa, jogando dentre match em questão a equipe paulai-•

I

das .suas reais possibilidades.
. i na jogará completa,

�lS, p�rta�to, um �l11,bate '(:tU·e :11l�- ESPANHA SERÁ O ARBITRO DE
guern deixará ele assistir amanha no

I DOMINGO
•

velho stadium da F.C.D, I

Apurou a reportagem desta Iclha
Com a palavra o player 1�Taldir ,

qu-e o Paula Ramos e Bocaiu va cs
Sinceramenle o plaver colorcd "

..

conlendores de domingo, em vista
'Valdir figura entre os maiores z-r-

I d D, t t de, '" ,{ o que suce eu ao epar arne n o
guerros direitos do Estado. Sua dcs-

'A bit I F CDl- l'
'_ , ,

.

r l l'OS (a '
... , reso veram S0,[-,

tacada atuação fr-ente ao ,FlgUelren-, 'I de um I , 1 rci 'ar o COl1C'llI'SO' e um JlUZ gauc 1 'r
se lbe, valeu () cognome ele "Furla-I I

.

I
'

ti de,,' , ,_ con 1eCI( o nos 111e105 espor- I vosIeza Humana. Jovem ainda, i nr- 'P' t AI E 1I 01' o- egre como span 'ia.
ciou sua carrei ra futebolística há

alguns anos, militando ao lnrlo dI.' DERROTADO OS INGLESES PE-·

O F.. .....
.

ola t
Sanf'nrd, Adão, Ver-zola, Ar] e Vi(htl LOS IRLANDESES NA ELtMINA�·iqueírense re.l.llOU

/

0- proles o no glorioso Caravana do Ar, jogan- TóRIA DA COPA DO MUNDO
O match Avaí X Figueirens:€, meroso público que esteve no FAZE1\, PROVA da suposta ir- do sempre com galhardia e COI'}!- Evcrto n, 23 (V, A.) � Em parti-

jogado domingo último com campo da rua, Bocaíuva, que regularidade. gemo 'Nas fileiras do seu atual clu- ela eliminatória do Campeonato
tanta lisura, pelOS integrantes esperava partida cheia de in- A atitude nrecipitada Ido Fi- hc, () herculeo íootballer constitui )Mlllldial de Foot-ball, a Irlanda

daquelas equipes, a ponto de cidestes dsvdo a velha rivalida- gueirense causou péssima, ím- o ponto alto, representando para os . denotou a Inglaterra. pela couta

causar geral admiração ao nu- de que anima aquelas val'o- pressão nos circulas esportivos dianteiros contrários uma murnlha L:(clll'de 2 x O, o. primeiro tempo ter

rosas agremiações, e que ter- e agora ainda mais se agravou, dificil de transpor. Ontem tivemos minou favorável aos il'la.ndeses pe.-
minou com a justa e merecida pois é o proprío clube quem ocasião ele conversar com o valo- la contagem de 1 x O.

-

vitória (los: "azzurras". quase conrsssa não possuir prova do roso companheiro de Diamantino Essa foi a primeira partida em

teve seu brilho empanado, ,alegadO, patenteando-se assim sóhrc o embate ele amanhã. Der-la- que interveio o selecionado inglês,"lHO, 23 (AHGUS) - Certamente prostertormente. por uma' ati- a má fé com que agiram os rou Waldir: "A vitória não nos C�- Outras partidas rleverãó realizar-se,seria ocioso encarecer a importa a- tude deselegante e anti-aspor- seus diretores, que pensaram capará. Haveremos de .rriostrar aos na sede que reune as Ilhas Brita
oi a de Ulll certame COmo o que se- tíva dos responsáveis pelo '''es- arrebatar ao alví-celeste uma rapazes do Paula Hanios que nada nicas.
l'Ú realizado nesta capital em 195IJ. quadrão de aço", que intenta- legítima vitória conquistada no nos intimida. Vcncerernos.jmas Vr:li- �_::[t_;:;:a=::-"'-�-""'----"":;\1as muita gente ignora a cxtcnsào

ram anulá-la através de pro- gramado. • cercrnos hem".
<los sacrif'icos que serão necessú- testo enviado á entidade con- Ouvimos em rodas esportivas Agradecemos ao 'Valdir as aten-

tra a inclusão de Guido no que é pensamento de diretores ç�es dispendidas à nossa reporta
"team" vencedor, alegando ir- avainos, promover a responsa- gemo afirmando-lhe que continua:1-

regularidade de sUa inscrinão. bilidade do ,�ignatário do refe- do a bilha," como até então, nJo

POE',.eriormente, porém', diri- rido protesto, baseados no art, restará duvilla -de que será () tilu

giu-se novamente o alvi-negro 233 do. C. B. F., que comina a lar da seleç'ão catarinense no prú'
à. mentora estadual solicitan- pena de suspensão de' 10 a 90 ximo Gampeonato brasileiro de fu-
do-lhe a retirada do protesto., dias, além de outro.s. 1ebol.
por lhe ter, sido impossivel O corretivo $ merecido, Naidi ao lado de Chinês

No conÚonto Paula Ramós '(

A Confederação Brasildra de velha aspiração ela Federação Atlé-

B,asqlletebol, em sua ultil1la reunião tica Catarinense, a qual desde já
resolveu marcar a realização do está iniciando uma campanba para
Campe�lato Brasileiro de' Basquete a construção de uma praça de bas-
elll 1951, escolhendo para' sede a ([u,ete para nela serem efetuados os

quela agremiação, com o seguintenossa Capital. jogos pelo titulo máximo do espol'-
Desta -forma conçretizou-se uma [te da testa. programa:

ÁS 6 horas - Salva de 21 tiros.
Ás 9,00, horas - Rec·epção dos

para pedir êsse a:pôioilimitadocollJo
4"�OCI·!lIC�O O

•.

Ti1II'l·nd�.den�. eJ
C'onvidados (Padrinhos, madrinhas

iambém assegurar-lhes, uma ve� "ih' i.ll U esportiva IJ' UU �i" e convidados de honra).
saldaclo's os compromissos aSSll- RecebemOSI O :sleguinte ofi- , _

Vice-Presidente: _ Rodolfo Ás 9,15 horas � Hasteamento dos
midos pelo Brasil em 1950, um .

a C t F t d IPavilhões Nacional e Sodal no 10-CIO: ,.a OS a ,ur a o -

I�Ol1go periodo de liberdade.

I 1° Secretario: Juvencio I cal da construçiio ,da Iiova sede.
Em troca da cooperação pres··, Trindade, 19 de setembro Antonio Cioffi I ÁS 9,30 horas �- Saudação ao,;

lacta el11 1950, os e1ubes nãn de 1949.-
20 Secretario _ Hugo Cou- convidados.

teriam compromisso formal com Senhol' Redator Esportivo. tinho Azevedo I ÁS 10,00 horas -.- Colocação rla
a Confederaç.ão em 1951. Não sabe- Tenho o prazer de comuni- 10 Te,s.oureiro.: Manoel perira fundamental, em cuja urna
mos até que ponto pO,,8a ser defi ni- cal' a V, S., que em data de 11 Inocencio Martins I

serão colocadas a ata, jornais e
da essa "liberdade" prometida, PrJÍs do corrente, foi fundado nês- 20 Tesoureiro: _ José TeT- moedas division{lrias. Logo avós,
110 calendário internacional e8tão te Sub- Distrito, uITlla socieda- tuliano. Duarte será concedida a palavra a quem
pl·ogramadas tres competições, a que de desportiva e recreativa Diretor de Esporte: _ Osmar d·esta quizer fazer uso.
dificilmente o Brasil poderia faHar. com a denominação de' ASSO- Laurindo da Silva I As 11.00 horas - Torneio de Ti-
Logo em janeiro de 1951 teremos em CIAÇÃO DESPORTIVA TRIN- Conselho Administrativo _ 1'0 ao alvo, entre as equipes cto 1"10-
l\fontevidéu o Sul-Americano Extl'rl DADENSE. r\lEguel Tomaz Peres, Manoel mel1go e Tiraelentcs, de Tijucas.
]Jrolllovido pela Associação UI'll- Outrossim, levo ao vOSISO Fermirlo bias, Paulino Jo.rdãQ As 11,15 horas - Torneio livre de
gllaia <le Futebol, No mesmo ano, r,m conhecimento que, foi eleita I Oliveira.

,_

,Tiro, mediante inscriç.ãp prévia.
<lezell1bro, haverá o sul americano a seguinte DÜ'éto.)ria p.ara di- Agradecendo a atenção di�- ÁS 11.30 horas - üferecimento
ofidal, a cargo da Co�ôlllbia e a Fe- ligir os destino.s

.

desta Asso- pen�ada,aproveito a o.portu- l�usical.Geração Chilena de Flttebol já se claçã9 Des1portiva, no periodo nidade para com Os meus ÁS 13,00 h01:as - Parti.da de pin-
tlirigiu à C,B.D, pedindo-lhe indi- de 1949 a 1951: 2_gradecimentos, apresentar _ p(\ng, entre as equipes do Flamc.n- PERDEU-SE a caderneta da:
cal' o mês mais conveniente para Presidente de Honra: - Dr. \o.S Cordeais" saUdações. go e Tiradentes· CaiXa Econômica Fed�ral nCiJ
a dispula do II) Campeonalo Pan- Lauro Fo.rtes Bustamante Hug!o Coutinho A:2:evedo As 15,00 horas - Inicio <10 jogo 11.160. Pede-se a pessOa que a
_\m('ricano de Flltebol a r-ealizar-se P!'esi:�ente: Manoel Faus- 20 Secretario Flamengo (Capoeiras) x Tiraden-

I

encontrar o especial obséquiO de
,,'111 Sanlrago do Chile em 1952. tino Ventura Gratosl pela comunicação. tes (Tijl1eas).

I

entregar à rua Vidal Ramo.s, 36�

Capital
sHeiro

o

de
Campeonato Bra
Basquete

LANÇAMENTO. DA PEDRA FUN
DAMENTAL DA FUTURA SEDE
DO FLAMENGO, DE CAPOEIRAS I

Firmado pelo sr. Hélio Lino ele
Oliveira ,se('retário do Fla'men;o
ESpol'te Clube, de Capoeiras, um

atencioso C0-11\'1te 1)ara assistir ama ..

nhã ao lançamento, da pedra fun
damental da futura sede social da-

o filho
,

e sempre
....

alegria do lar

a

Preserve sempre a

alegria de seu fi·

I
,. t

ho, não permItm·
do que os desar-

ranjos intestinais

(diarréas) o

atormentep'

lllter·Cmrlrnellfo{ 1

Perdeu-se
Rog'a-se a quem achou um

envelope contendo filó, entr-e

gá-Io à rua Esteve Junior n. 27.

(Plensão das Irmãs de Caridade).
(Pensão das Irmã" ue C"J'Vlaa�).
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RAD�IOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Atende, diãriameate, ao Hespital de Caridade

Dr. Alvaro de Carvalho
•oençlls fie Criençes

GOl\lsulteri.: RUa Te.ellte
etlve1ra, 29
Herárie tie ce.sultas: '8 ás 11

118.
8ábacies: 14 ás 17 hs.

Dr. Miltlu Silll81e
, PereÍr8
Clillica Cirurgica

Molestias de Senhoras

• CIRURGIA GERAL
1)0. Serviços dos Professores Bene
dicto Montenegro e Piragibe Ne

guelra (São Paula)
Consultas: Ji)as 14 áS 17 aoras
Rua Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle- e tratamento

especializado da gravidês, Disrur
.108 da adolescência e da menopau
IL Pertubações menstruais, l '1�1".

mações e tumores do aparelho geni
tal feminino.
Operações do utero, ovários, trom
.!NU, apendice, hérnias; varizes, etc.

'Cirurgia plástica do períneo (ru
turas)
ASSISTENCIA AO' PARTO E ffi-'E-

RAÇõES OBSTETRICAS
Ooenças glandulares, tiroide, ová

l'iOl, hipopise, etc.)
"hJturbios nervosos - Esteriliúade
- Regimes.
Con8ultório R. João Pinto, 7 - Tel,
1..481
Besíd, R. '1 de Setembro - EdU.

Crn.II e Soma - Tel. 846.

DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteiro
Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da

Maternidade

Doenças dos órgãos internos, es pe-
i

cialmente do coração e vasos
Doenças da tíroíde e demais .glan

dulas internas

CJinlca e cirurgia de senhora,

-IPartos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
aORARIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 às 19 ho-

00

ras,
êONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles D. 18
Fone manual 1.782

RESIJ}J;:NCIA:
Avenida, Trompow8W JJ

Fene manual 76ft

,Dr. Mário Welldh.....
CHale. médica de adulto. e cria_
ConsultórIo - Rua João Pinto, 16

Telef. M. 769
Con.ulta da. 4 l. 6 boru

liluidencÍA: Felipe Schmidt .. li.
Telef. III

Dr� 'Guerreiro da
Fonseca

I
--------_ .. __._----�---- ----------

SÃO FR4NCISeo DO SUL para NOV4 IORK
Informagõe. como. Agente •

Florlsn6Pol!1 - Carlos HoepckeS/A - cr-. Telefone 1.212 ( En i. r e teg .

São Franci.co do Sul-Carlos Hoepcke S/A-CI- Teleloa�" \1:,)J��VI:\:K

Eletricidade Médica'
Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 - Teletene 1.307
Consultas: ÁS 11,39 -horas e à tar·

de das 15 horas em diante
--r

Diretor da Maternidade e médico do

Especialista
Médico - EfetiTO de ·ll.spital de

Caridade
OUVID@S - NARIZ e GAR

GANTA
Tratameate e Operaçêes

J'\esidência: Felipe SChlllilllt, 99
Telefone: 1.568

Consultas: Pela manhã na l\lespital
Á tarde: Rua Visconde lIe @urca
Preto n. 2.
Horário: Das 14 ás 17 horas.

DR. NEWTON d'AVILA
Cirurgia geral - Doenças-de Senho

ras - Proctologia

Hesidência ; Rua Vidal Ramos n.

65 - Telefone 1.422.

,

Confecção
d� OR�VAT4S

"

Clínica :Médica e Cirúrgica 80

DR. AUJOR LUZ
Médico-Opecador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias - Rins - Coração
- Pulmões - Estomago - Figad:>

Tratamento da Tnbereulose
RaillS X - Eletrocardtografia
PraÇâ' Pereira e Oliveira (atráz .do

Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.

Consultas das 9 ás 12 e das S ás 8
__ Fone 841. FLORIANóPOLIS

•

Dr. Roldão Com."
CIRURGIA GERAL -- ALTA CI·
lIURGA - MOL:l!:STIAS DF; S�

NHORAS - PARTOS .

Formado pela Faculdade de MedI
&ina- da Universidade ,de Slo Paulo,
tlHUC roi assistente por vár;iol anol do
Serviço Cir6r.nco do Prof. Allplo

Corr�ia Net.
Cirurgia do estômago e via. elr:eula
reli, intestino! delgado e grosso, tirei
de, "rins, próstata, bexiga, útero,

oTários e trompas. Varicocele, b.id�
cele, varizes e berna••

Consultas: Das 3 ás 5 horas, , rua

Felipe Schmidt, 21 (altos da Caaa
Paraiso) , Telef. 1.598

Residencia : Rua Esteve. Junior. 170;
Telef. M. 764

Dr. r••lo 'oatu
. I Clinico e, operador

, Clll8ultório: Rua Vitor Mcirelel, 16.

, Telefone:, 1.405
'

Consultas das 10 ás 12 e da. 14 ,.

19 hh. Residência: Rua Blwb._.
22. - Télefone: 1.620

Aceitam-se encomendas para
qualquer quantidade

Rua AnIta Gdiibaldí, 58
FLORfANÓPOUS
Santa Catarina

PASTA DEN'l'Al.
/ ROBINSON

COMPRADORES PARA CASAS a

TERRENOS
o Escritório Imobiliário A. L. AlTeI,

sempre tem compradores para casaa, •

terrenos.

Rua Deodoro sa

Dr. M. ,S. Canlculi
Clinica' eJr.clusivamente (i,e eri.ançaa

RUI Saldanha M'arinho. 10
Telefone M. 13:1

ItUA VOLUNTÁRIOS ·OA PÁTRIA. N.- 68 _ ._. �N.tM8
C�IXItPOSTN..r.el . TELEfQjtE lIMO, taEliJiAlIA:"< �TEC'�

DR. A. SANTAELA
(Formado pela Faculdade Nado
nal de MedicIna da UniversIdade

do Brasil)
MédIco por concurso da Assistên
cia a Psicopatas do DIstrito

Federal
h-Interno de HospItal Psiquli·
trtco e ManicômIo' Judiclirlo

da CapItal Federal
h·lntenlO da san ta Oasa de Mi·
sertcórdía do RIo de Janeiro
OLíNIOA MmICA - DOENCAS

NERVOSAS
oonsuítzrto: Ed1f!clo Amélia

!feto - Sala 3.
.

ResIdêncIa: Rua Alvaro de oar
"alho, 70_

Das 15 às 18 hOT88
Telefone:

Oonsultórlo - 1.208,
R.esldência - 1.305.

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

FLORIANOPOLIS

j

Cirurgia- Clínica - Obstetrícia
Dr _ Anl'ôniQ Dill Mussi
Médico efetivo •• Hospital de Ceridede

Servi ço especializado em Doenças de Senhoras
/

Modernos saé tados de tretamerüe
�ráriQs

Das 16 ás 12 aeras e das 13,3' às 14,30 heres
Consultório: Residência:

Rua Tiradentes, 9 Hotel La Porta

Arvores· Irutiferas
Arvores Fruttferas enxertadas e plantas o.rlllamentals nal

melhores qualidades oferece o grande Estanelecimente de
Flori e PCi>micultura

H. J. Cipper,
Corupá. ,

MllJi. tle Jaragaá - Estado de Santa Catarina.
Peçam eatalage gratuitamellte.

/2 ' D,
i7� fiKeIt&M

VA�IG
·VÔOSOIÃRIOS'DIRETOSÁS.PAUlOERIO • ;;VEZES :>OR SEM,ANAV'AJOINVILE·
�VÔOS DIÁRIOS ÁPORTO,o,LEGRE EXCETO' SERViÇO INOEPENDEN-� �E-;'JL�R DE,"
AOS DCMIN�OS. � "_, CARGUEIROS., _., ,:c._

-,
ARARANGUÁ - Às 38 - 58 - Sábados.

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

TELEFONE: 1.325

__ , ----------------------------------------------------------

Guia do Paraná
Publica relação dos oomerctantee e Industriais com seus ande

recoso
Cada guia é vendido ãoompanhado de um mapa rodovíarto dQ;

Paraná e' Santa
-

üataeína.
'

Redação : Rua Pendente de Moraea, n. 626. - Curitibl..

Carros para o interior do Esladr
conceituadao horário dos carros de que é agente, nesta capital, a

firma Fiuza Lima & Irmãos, é D seguinte:
EXPRESSO BRUSQUENSE Biariamente - Brusque

cf excessão de sábado
16 horas
14 horas

16,30 horas28., 4a. e 6a. feiras
Nova-Trento

&. A;. VIAÇÁ0 ANITAPOLIS - a·. e 68• feiraS

,EXPRESSo BRUSQUENSE

12,10 horas

Fabricante e distribuidores da. afamada. gon

fecçõe. -DISTINTA- e RIVET. Pa••ue um gran";
de lortlmento de aOSEimiral. rl.cado'" brinl
bani e barato.. algodõe•• mario. e aylamentol
para alfalcte.i que recebe diretamente dai,

Snrfai Comerol••t�. do Interior no ,.nUdo d. Ih fallol'.m 'Im..

f'lol'!cftllpcU., ..:; FILIAIS em B1umt;nau _ Laje•.
fe!brica.: fi. OCDe "A CAPITAL- ohero Q (li -" t: "r 060 dali!

vhlt_!Ji ontoíl d. IlIf",tucl'Qtm lua. OOmpl'ClIII MATRIZ _",..

..
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Os jornais publicarão anuncios gratuitos'
Buenos Aires 23 (UP) -

AcabalÍlo por um senador determinando nos qua,ü;,' soltcitam ernpj-ego, de
de 'ser aprovado projeto apresenta- que os anun.cios de trabalhadores vam ser publicados em destaque

f· _

por todos os 'jorna is platinos, com-
A RUSSIA PROTESTOU ENERGICAMENTE

pletamente de graça. ,

FLUSHING, 23 (U P) - Em face da denuncia do chan-
.

,

.oE. 4 d t li d 1949 celer iugoslavo sôbre as atividades russas na Hungria e Tche- I) �'i ta C' . I OFlorl•••polb, 2 ese em ro �;
coslovaquia f�ita per��te a ONU, o representao�te r�sso in-t",e,S,8 U, _,0, ,'ueo.o _'�

, •
terrompeu-o Irado, vanas vezes, atacando a IuboslaVIa. de FlorUUH)pohsCrônica da 'Assembleia A I d Pa.pa PI·O XII D('ve�·á. rea,lizar-se; depois-de-

, I Pe O O - amanhã, as HJ,30 horas, nos .salões
do Cine HOX Y, majs uma festa

{i) sr. Iimar Corrêa, 'do PSD, apresentou (i) seu Reuuorio à Co- beneficies da p revisâo soctal ás mensal do Circulo Operario de Flo-
m'iSS4(} de Fuuiuçs«. -33 emendas lU) .projeto de aumen- GASTEI, GA;,bOLFO, 2.3 (U.P,) Iam il ias necessitudas, que se cous- 'rianópolis, constando da mesma,te. - Aútorizado o :_mp)'restimo com a Caixa Eco"}-cm:ca -"- Falando ante jJPl'cg-l'inos de ,12 truam mais casas c que se liber- distrihuiçâo .por sorteio, <te lindos
Federal para a soluça. tio ,pr('}blema da luz, d capita): -

países, o Papa Pio xrr Iez um apê- Ieru as f'am inas rio contró le e�l(\- prêmios e exibição <lo filme "!\
,c? s.r. Raul_ Schaejer fal(l.ra na seqinuia-ieir«.

'. lo para que sejam aumentados os tal. Ilha Encantada".Presidiu a sessao de on�em para P. � chefe d? Registro de I _ .

.

.: dirce ão di Circulo azradece-o sr. Saulo Ramos, 2° VIce- Estrangeiros: cria o cargo de. A NOVA TINTA RESISTE A UMA TEMPERATURA MAIOR '\ ç 't) .> '"

dt' .

t
-

di'
mos o convi e com que nos )5e-Presidente, estando presentes Chefe de Expedíen e, N, o j

. DO QUE 1.200 GRAUS . ,

.
.

;31 srs. deputados. Dep. de Geografia e Cartogra- OSLO, Noruega, 23 (R) - Recentemente inventada nova qlU�ll: , _

O exp_ediente foi lido após a fia; Guarda S}Lnit�rio, 25

clas�1
tinta foi a mesma submetida, durante mais d.e 30 minutos, a CASA MISC.ELANEA clh.tri-'

aprovaçao da ata. se D; atendente, 22 classe D, uma temperatura superier a 1.200 graus centígrados, sem ar- buidora dOI "'Rád;os R. C, A
Relatório enfermeiro visitador, E, F, G. der nem sequer esquentar. Uma chapa _de asbesto submetida Victor V,ívu18� e Disco••

'C?cupou a tI:ib�n�, como prí- H.; ctia'� carreira de

MédiC,ol à mesma temperatura, dura�te o

m,esm,o.prazo, rachou, maIo / R,.119 'Conll�!hl";ro M",I''''
rneíro.orador inscrito, o sr. YI- Leprologísta, R, Q, P. e O; m,e- calor a trespassou.' A nova tmta seca rápídamente, e pode.ser, .

mar Corrêa, da bancada do P. dico Sanitarista, U, T. S, R, guardada em recipientes durante 10n9'0s prazos sem se estra- "VICIOS E MAS LEITURAS'

S. D., o qual se referiu ao seu Q; �armacêutico M, L. K. e I;! gar. Sob o titulo acima, o Grupo de

trabalho, sôbre o Projeto de serviçal, F e G; para L o Dire-I
"

.
Coutrateruízaçãc da Mocidade Evan-

Lei, ontem entregue à. Comís- tor da Escola Profissional Fe-I SERVIÇO DE METE0. gelica de Florianópolis fará rcali-

são de Finanças, com o ,Rela- minina; para R o Chefe

de] "ROLAGIA I zar uma palestra pelo Snr. Ildefo;J-

tório,. af�m-de ser submetido à S�c�ão no Tes?uro d� Estado; \ ,

.. V
'.

so Juvenal, hoje, às 19,30 horas, 111)

apreciaçao dos seus colegas. diminue de mil cruzeiros parai Previsão do tempo, até 14 horas salão de feslas da Igreja y Crista
Conforme prometêra, o SI' 400 cruzeiros a gratificação do' do dia 24. Presbiteriana, á ru� Visconde de

�l�ar Corrêa, re�atol' da, ma I�1spetor ,de Educação �ísica,; Tempo Bom passando a instavel. Ouro Preto, 61.
téría, ,�eu conhecimento a As VISto ter SIdo o seu pfl;d!ao e��- sujeito a chl1vas.' A errtrada será franqueada aos

sembléía, do seu volumoso pa vado para P; na PolICIa Mili-, Ventos: Rondarão para sul, Ires- interessados.
recer, que· longo, faz uma dis- tal', aumentado para 11 o nu-

coso

.,

.. -- .. ----.� ,.--------

tin9ão, qualitativa, e q�anti
I
mer? de capitães; e, ainda ;m?-I Temperatura: Estavel. VE DEM-SE'.tatIv�me�te, da situação �oi lhona para sub-te�ente RadIO, Temperaturas extremas de hoje:

funcíonaíísmo, antes, e deP?ISI e sub-tene�te alfaiate, SU?-t�.-I Maxima: 21,4 _ Mínima 15,4 , ..
'

de aprovado o refendo proJe-1 nente mUSICO, e o farmaceutI-1 maqmnas de escrever usedesto. A êsse projeto, que mereceu co. A ultima emenda está as- gia elétrica de Caplvari para a, " .

...
'.

-

_.

'-'
,

o estudo· carinhoso e ínteres-í sim .redigída: "Acrescenta-! Capital, bem como a contratar' 2 portáteis, �enelo. uma UNDERWOOD e o.utIa MIRANDA.
sado ,da ilustre parlamentar! se "onde couber" ao texto do, os serviços de luz com a Com- . 2 REMINGTC?N grandes.
pessedista, foram apresenta- projeto de lei n. 89/49:. Ao panhia Sielerurgica Nacional, Ver e tratar a Praça 15 de Novembro, 20 - 2° andar -

dos 33 emendas, tôelas no sen- ocupante de cargo de diretor,: que foi aprovado, TeL 1.324.
tido de melhoria do 'funcioná- de provimento em comissão,' Também' em regime de ur- -----A-n-E-S-V-A-L-O-RIZAÇAO FOI UNi ÊRRO
rio público, atendendo, dessa com o minimo de dez .anos de. gência a Casa apreciou o Pro-

, PARIS, 23 (U P) _ Alto funcionário do govêrno Iran
forma, a situação em que exercicio ininterrupto no alu-i jeto de Lei do sr, Braz Alves, cês disse à imprensa que considera a desvalorização da 'li
grande maioria de casos se en- dído cargo, ficará assegurado do P. T. B., autorizando o Go- bra o maior êrro político econômico dêsses últimos tempos.contra. No seu relatório, o sr. a sua situação pessoal, direitos vêrno do Estado a abrir con- Alega que a repercussão tremenda na Europa, prejudicou mui
';; lmar Co'rrêa estudou a situa- e vantagens, exceto quanto às corrência pulJlica para a-cons-' tissimo os paises europeus e que serão precisos pelo menos 6
ção elos diretores de reparti- atribuições inerentes ao car-; trução de uma Usina Hidro- meses para se observar as reais decorrências do fato.
ção, cargos êsses em comissão, go�'. As emendas apresentadas Elétrica para a Capital� foi r

em fim de carreira, mantendo representam .cr$ 46.900,00 por aprovado o parecer do sr. Wi
eSse mesmo , pádtãOo para as mês a mais da proposta apre-; gand Persuhn, do P. S. D., que
Msternidades "Darcy Vargas" sentada, sendo a despesa. o rejeitou.' ,
e "Teresa Ramos" e Hospital -anual orçada em

-

, II Falará na 2a feira o sr. Raul

I"Nerêu Ramos", todos equipa- Cr$ 21.040.240,60. Schaefer,
'rados ao padrão X, que é o Em seguida falou o sr. Pawlol O sr. Raul SChaefer, do P'Iproposto no pr�jeto,. F,ontes, da U. D. N., sôbre a po-, S. D., com a palavra, depois de

Os dois inspetores gerais de lítica em Araranguá" tendo o declarar que pretendia respon
fi�calização _da Fazenda, tam- sr. Raul S,ch��f,er, sub-líder I der o sr. Paulo .Fontes, sôbre
bem passarao a R; para T, 0.3 do P. S. D., sollcItado da Mesa' os fatos do seu dIscurso de on-

3 Secretários lotados nos Ins- os "oceumentos com os quais! tem, só poderá fazê-lo na se

titutos ele Educação; cria os responderá o discurso daquele' gunda-feira, inscrevendo-se.
cargos de Acessor Técnico, Q udenistá.

.
,

Lamurias ...
no gabo ,da sec. da Viação, O. Ordem do Dia �Em seguida, o sr. Barros Le
Públicas e Agricultura e idên-. A matéria f0i a seguinte: mos, udenista, levou à Assem-
tico, N, no Serviço de Fiscali-- Redação, final do Projeto de bléia f�Üo� que se teriam ocor

zação de Fazenda; de H para Lei n. 77/49 - Aprovado. rido em Araranguá. Mas, co

I, os comissários de Polícia; de Subsido dos Prefeitos Provi- mo sempre, s. exa. lamuriou
I para O o fotogravador e para �órios - Projeto de Lei n... se do resultado do ultimo pl�i
L o Redator da Imprensa Ofi- 99/49, fixando-os - Aprovado. to em Turvo, . '. Trocaram-se
cial; 'cria o cargo de Inspetor Suplemento de verbas - apartes entre o orador e os

de Farmácia, padrão P, do ProjetO de Lei da Assembléia, 31'S. Raul Schaefer e Cid Ri
Dep. de Saúde Public'a; cria o suplementando várias verbas I bas, do P. S. D.
cargo de Auxiliar de Laborató- - Aprovado. \ Como sempre, aquele ude
fio, padrão G na Colônia San- Empréstimo - Em r'egime nista discorreu sôbre fatos a

ta Teresa; extingue 3 cargos de urgência foi apreciado o sua maneira, comentando-os
�de médico Leprologistas; de r Projeto de Lei 'que autoriza o, como bem lhe pareceu, apre- r

para P o técnico de Educaçãc empréstimo de doze milhões I sentando. os seus "correligio
Física do Dep. de Educação de cruzeiros do Govêrno do ES-I nários" como as vitimas na-

. ,ara R o Tesoureiro do Tesou' tado com a Caixa Econômica, quele município governado pe-
1"0 dp ,Estado; auxiliares dt:: La . Federal, resgataveis em

20110s eleme�tos ,daU. �. N....
. boratorio, F, G, H e I; enge anos, para as despesas com a A segmr fOI a. sessao encer-
nheiro para R S. T. U; de ( linha de transmissão de ener- rada.

'

I ,

I '

PA�A FERIDAS,
ECZEMAS.
fNFLAMAÇOES,
C O. C E I R 'A S,

A S",
E T_ç_J.FNU�Cr:'l E�ISTiU IGU�l

j.�T-L·:�i��!i;�����M�d;-1� 2as. e 5as. paTa Lages e Porto Alegre
� 3as. e 6as, para Joinvile - Curitiba - Paranaguá - Santos e Rio de Janeiro

_
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Por motivo de força maior baixamos em deligencia � que
(lecidirall1os escrcver hoje. Fica para domingo.

Falcmos, entretanto, sôbre eleições.
Sempre que elas por aqui são realizadas e apLlradas, o

Diário encontra 1110ti 1'0 para estampar () cliché de :Mestre \Van

derley. l�sse cliché, tipo aurora da infâllcia que·rida, nunca or

namentou noticia de vitória ud:enista, mas, em compensação, lhe
enfeiLa endemicalilenlc as posterior'cs desculpas de del'l'otas.

:\festre \\Tanclerley, justiça lhe seja feita, na fala àe ante-.

ontem foi mais c01'J.ledido que nas vezes anteriores, muito embo-
ra ainda voltasse a repetir os mesmos numeros do seu sovado re

pertorio ,de político igllalinente sovado, A idade provecta a- que

atini,ill e os calos eleitorais �Ille o martirizaram, já lhe dão, ao

que parece, s,ei'enidade suficiente para reconhecer a vitória
do adversário· Assim é Ql.1e, inquerido sôbre o resultado do pleito
em Itliporanga, respondyll: .

- "Fizell1os três ver-eadores. O P. S. D. tambem fez três e

mais um d'e sobra."
li;videntemrnte não peecisaria fazer a soma: tnSs Illais

llnl _:_ qua Lro!
Sôbre a eleição de prefeito Mestre \Vanderley' achou pruden-

te esqueceT o resultado, Adianta, todavia, que a U. D. N, per- ,

,deu o pleito por 88 votos. Com o registro disso, poderiamos frear
nossa péna. Acontece, porém, que condenando, - aliás com

razão, se o fato pôr verdadeiro - o uso ,de carrós oficiais nos

serviços partidários, define que isso é abuso e ... falta de alguma
coisa, ..

Acontece, também, que no pleito d� Turvo, o automovel ofi
cial da prefeitura de Araranguá trabalhou de dia à noite para a

U. D. N, Se Mestre Wanderley quis,er as pro'vas, é não fazer ceri
mônias! E se o sr. Afonso Ghizzo não gostar de saber que Mes
tre 'Wanderley o julga sem aquela coisa, o caso pode mudar de
figura. E, então, ::\1estr-c. Wanderley virá a público esclarecer

que aquela coisa que faltava em Ituporanga ao P. S, ,D. e em Tur-

vo, à U. D. N., era apenas condução!!!
Guilherme Tal

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


