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Dominarà a: 'terra a 'DbOão qlf8 (conseguir uma {plataforl1l
" n� espaço para laD-çar fognetes atômic�,�
\\ ashmgtoll, 2ü (O E.) - Ciell· IlHo não. Como posto militai- J10<l['- tório flas.viagens interplenenárias. O

ltistas, do .�o,v��'no eSlã� tra,?alhall- fI,'a conJr�lar foguet�s de longo �ll- s�l�'ljte prova��ln,1{'nte, será. auton1'ldo num n,n·lO do espaço qu·p cane!', alJrando�se sobre qualquer bco e despro"lóo de' tnplllantes
\'oHria à estratosft;ra a árca de ,lU ponlo da Terra. Poderia ainda ser -- pelo menos no principio. Mais
mil milhas horárias. usado em tempos de paz, a s-ervi- tarde então seria possiv-cl envic\l-

As patentes requeridas pela Cur- ço das ondas (l·e -rádio, telel'is:1;; tripllbções ela Terra para o nado

tiss Mright Corp()ra1.ion, con"tru- c radar. e para o estudo prepara- do espaço.

OjJíúâm IIlgUllS cicntistas C[lte
domi,t1ará a Terra, a nação 'que UM "STRADIVARIUS" DO ANO DE 1717
Iprimeil'o c'o!1segllir uma platafor- ROMA, 26 (OE'.) - Foi descoberto nas proximidades de
ma no espaço para cuidar ou Jan-- Spoleto um "stradivarius" do ano. de 1717.

'

çar foguetes atomicos.' Tal ])lata-

�
O instrumento foi a.valiado em dois milthões de liras, mas'

fOI'�ml, na fronteira .inte!)�anetária, _�m violinista
. �e _Roma está �ron�o � pagar.quatro milhões de,

h-na' emj.)l'ego tanto
..

·nuhlar co- lIraS .pela aquIslçao do "stradlVanus "

,

,Um
.

atlas astronômico será' el,a�8ra�o por cientísta�
do Observatorio de'Monte Palomar

tora de aviões mililares e motores,
mostra, 'que o govêrno está rE'ali ..

zaiÍ(lo p'csquisas secretas laJ1to só·
bre a satélite de lO mil milhas }lo-

rárias como sô]Jre HJII avião-fogue
te com velocidade de três a qualro
mil .milhas 'por hora. Também, na

classificação secreta está um pro

,if'tÍl a jato capaz de, voar a mais
de dllas mil milhas horárias. Não

há mais delalhes sôbre nenhulll dê
l�s.

\Vashingt\)ll, 2H (O E.) - SeguI:\-
do notíc,as que nos che<tru)1, de

Passadena, na
.

Ea Iifórma, te"f'

início a 1° o°[le julho p. p. a .elabo

ração pelos cientistas no Observa
tôrio de Monte Palom�:- de uma

importantissima obra cientifica que
os astrônomos vinham projetando,
mas sempre adiando, há várias ge

raçõcs: o AUas Astronômico. O gi-

LORD lVOOLTON AFIR�A:
«A fiesvaLfJTizaçã. fia libra é � reconhecimento d"

(fr«casso» do g€tvê1'no tnrbttlhistll»,

TREGREHAN. Inglaterra, 26 (OE.) --::- Lord Wàolton,1ea.,
der conservador, 'atacou a desvalorização da tibra, qualiiicdn
do-a de reconhecimento do '''[iracasso'' do programa iinancei
.1"0 do governo trabaüusta, Qualijicou os resultados da conte
rência tri-partite de Wáshington âe "çolpe contra o nosso 01'.,

[/ulho e o nosso prestigio". . _

O MAIS'ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA Em discurso eleitoral ao club de Jovens Consenxuiores,
enté: �IDNEI NOCE:_TI _ Dlretor.,.'. UBENS .DE ARR......!. BA.X.-S lVoolton disse que o mi1Ustro .da Fazenda -sir. Staff01'd Cripps,

Diretor de Redaçâo GlfSTAVe lIlEl'ES . ,

com sua revelação da aesoalorieação, no domingo ultimo,
Mil _ ( tá ==-= "desdobrou umà história que. somente pode ser encarada co-

AAO XI·IVII r-:-':---;I�;�n�ous Ter�aAeira 21-;�S;te. .·1949 ---r'-"-_!o.sãSm__O_1._lm_r_el_ato_d_e_fr_ac_a_s_so_"_. �-_-_-

CAMPANnA DE PRODUTOS BRASILEIROS NOS EE'. UU.

I nOleaça-,ft do sr LUI·� Ga118111· 'reperc II· t dI"
, NOVA YORK, 26 ,(U. P.) - l1e volta ao Brasil, onde reali-·

.

. ,.. _' ,'�"" .,., '. ,_.' ..
;

. ,,' .U. I em. ,o o pais zou estudos durante três meses, o diretor do Bureau Comercial

O .
' Brasileiro, sr. José Garrido Tôrres, revelou que se pretende rea.,

lho, 2b -( E.) -1 eve;a malOJ". All 'se comprurnarn, para sandá- ren-a de. magistrado muito jovem 'lizar intensa campanha para interessar os importadores norte-
·flas repel'c�ssões no �aís inteira 1), ]0, pessoas das mais diferentes ca- ainda, e essa vitória '�Ie a deve, americanos em produtos õraslleíros, Garrido Tôrres declarou
�ttl do presidente da Bepublica no- tegorias sociais, inclusive esportis- sem duvida, aos seus próprios mé- que "os brasileiros não .se sentem desalentados com a escassez
.eaudó o SI'. Lui� _Gallotti minis- t�s. ás. dezenas, s!nal

....

evidente d�s ritos. Ess aspecto tão positivo de temporária de dólares que forcou "a limitacão das importações
lr�)_ (�o_ Supremo Tr-ibunal Fed:ral, s�mpaü�s �e que ele goza entre nos sua vida foi salientado, com justi- dos Estados Unídos". Acreditam indicou Tôrres que a sítuacão
P�l ISSO. mesmo s�la .posse, quinta- nas proprras camadas .popt�lares,: ça, pelos oradores que na emotiva está sendo remediada rapidam�te por meio d� controles rígo
f�])'a ultima constrtuiu um aconíe- nem sempre !:'l'opensas a incluir ('11--, ice.l'imonias do Tribunal máximo res,_1 fOSOS de cambio e expansãc'a produção brasileira com vista aos

cl.me�lto (IUe sUj)erl@touas depen, l�� o� seus. !�Jol(JS os

C\II.lores
das

jte.lal"a.
m a sua ascensão a ele .Moço filerc,ados norte-americanos. Funcionários brasileiros, acres

denClas da ans�er<\."Casa, onde t1'3- l'JCUClaS juridicas, pobre-de uma pequenina-cidade do ,C'entDu "contam com 'equilibrar a balanca comercial talvez an-
19aJb:ltll os mais altos juizes do O sr. Luiz Gallotti chegou real- interior de Santa Catarma, não foi Les do, fim do ano"; Garrido Tôrtes' chamou a atenção dos' [or.,
Brasl). mestes ás clllminancias da. sua car-I sem gran��e$ dificuldades que che- nalistas para a notável melhoria na liquidação das dividaIS.

O M,'O"M·.'E.Nf;,O,,
------.'.-.' IgOll. '". "", do� seus estUDOS usi- atrasadas .

.IV�;l"SJhIrIOS.
Seu

lmenso, tale,
nto, ser-

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

VH!O por- Ul1lH cultura sólida, per- EX-POLITICO ALE!MÃO PÉDE PROTEÇÃO Á ONU

L ·

d d d' d' t d
mitiu-Ihe depois II conquista, tuna BRIGTOWN, Nova Escócia, 26 (U. P.) - Otto Strasser,

e:V18n a· es o epu a o la uma .de posições sempre me- ex-politico alemão que rompeu com Hitler e exilou-se, pediu
p t !lhore-s,. até a de procurador gera] as Nações Unidas que intervenha em seu favor, pois. é tido co"
roposi adamente aguardamos que o jornal do

tda Hcpuh Iica, anos a!�ás,' e p'oi- 111,-'
sr. Adolío Konder reproduzisse as palavras do deputa- I

mo prisioneiro pelo govêrno do Canadá.

do Barros Lemos, proferidas na sessão de 23 do cor-
timo, esta semana, a ele nrinistrn strasser dírígíu um apélo á sra. Roosevelt no sentido de

rente da Assembléia Legislativa, para comentá-las
ela nossn Suprema Corte, que Me que i"terceda em seu favor na qualidade de presidente da Co-

sôbre o próprio texto impresso. Aquí o temos agora,
por certo dignif'icar

á

com' as lu- missão de Direitos Humanos e como pessoa de intluêncía nos

saído ontem, em colunas abertas do vespertino local,
zes do S('U espirito, a Sua honcsti- meios governamentais canadenses, _

t d t
' 'dade e o seu arnôr as 1e1·S. Strasser VI'V Canadá sem restríçõ s m a- c n gue con en o, al como foi pronunciado em plenario do CoI! 'e no e, as n o o se €

Legislativo, os maís repulsivos afrontas à Magístra-
Os seus cocstaduanos, partícu, voltar a Alemanha, onde pretende organizar um novo Partido

tura catarínense - desde o honrado Juiz da Comarca Iarrnente, mostr-am.ss orgulhosos Democrático.

de Araranguá, até os íntegros membros do Tribunal Re-
com o falo auspicioso. Hepr-esen- --�-----�-----

gional Eleitoral. Daquele diz o deputado da U. D.-N. que (ando-os, vieram ao Hio oferecer-

,"� um juiz faccioso, à disposição do P. S. D.". E como
lhe a beca C0,Bl que se empossou,

essa estúpida pecha lançada contra a inteireza moral' os SI'S. Arruando Simone Pereira

do magistrado de Araranguá deriva do fato de haver
j secretário da Justiça e Leoberl�

êle concedido registro aos candidatos do P. S. D. aos Leal, secretár-io ela 'Viação do go-

cargos de Prefeito e vereadores de.. Turvo, a ilação é verno do sr. Aóerba] Hamos. Para

lógica: o Tribunal Regional Eleitoral, que negou pro-
os que na�('eralll na terra de Ani-

vimento ao reqll'so da U. D. N. contra o mesmo re- ta GarilJaldi. de Trajano e d·e Lall�

gistro feito pelo Juiz, recebe em cheio, por sua vez, l'O Muller. o sr. Llliz Gallotti é,
os salpices da infâmia udenista. 'na verdade, um eatarlnense illlstr�

Como se vê, não há instituição que infunda res- cm. quem eles vcelll:' antes de mais

peito a tal gente, envenenada como está pelo despeito D.ada ,1all1J)�Jll eatarinen, se, qlle f.oi

Ie pela frustração do esfôrç9 inócuo. I
ta"el" tall1�eJll ca�arinens.p, quI' foi

Convém que o público saiba de pormenores do ca- 10 consclhelro Mafra, ((Ut,'
deu o seu

Iso dêsse regtstro de candidatos, - registro que a U. nOlUe a !lUla uns mais prosp-eras ('

D. N. tentou invalidar como tardio, mas que ficou su- heIas cidades de Santo Catarin<l'
perionnente confirmado por dedsão unânime do egFé
gio Tribunal Regional Eleitoral. O r.. s. D. requúê1'a
o registr-o dos seus candidatos a Prefeito e vereadores do
município. de. ,Turvo e o dr., Júiz da Comarca o conce
deu. Os mentores da U. D. N., alegando que o reque
rimento havia sido ,feito fó1'a do prazo legal, recorre
ram do despacho do Juiz para o Tribunal Regional. Por
ocasiã,o do julgamento dêsse recurso infundado, quis
sustentá-lo, em nome da U: D. N., o dr. Osvaldo Bul
cão Viana, enquantÇl o nosso diretor, dr. Rubens de
Arruda Ramos, como advogado do P. S. D., desfez por�
menorizada e inteiramente o falso arrazoado do re

presentante udenista, confundindo-o com a sua esma

gadora argumentação, que se fundára no fato de haver
sido o recurso d� U. D. N. baseado em Resolução já
revogada por LeI posterior! O resultado foi que o ca

lenda Tribunal Regional Eleitoral, em fulminante'
. unanimidade, negou .provimento ao recurso.

, Daí o exaspêro maior do sr. Barros Lemos, que
evid�ntemente sob ta�1anha decepção é que contin�
a afIrmar que o candIdato do P. S. D. não foi regis
tado legalment�, insurgindo-se ainda, contra o pro-
nunciamento ·do Tribunal Regional Eleitoral. '. '

Aliás, a U. D. N. recorreu dêsse pronunciamento
para o Supremo Tribunal Eleitoral, E há, mesmo, nas
desalinhadas razões do recurso, que não recomen ..

dam a cultura, j_uridica,do. recorrente, uma curiosa mi
núcia: o advogado, da U. D. N., dirigindo-se àquela ins
tância superior da JUstiça Eleitorl;l.l, incorte no des·
propósito de, às tantas, clamar aos céus que não per�
mita venha o sr. Nerêu Ramos a ser candidato à Pre
sidência da República. .. E' bastante lastimável� sem

duvida1 que chegue a tal ponto a inópia do udenismo
( local, cujo representante, que devêra ater-se à condi
ção de jurista e assentar o seu arrazoado em bases le
gais de que porventura dispusesse, - evade-se tão de
sastrosamente para a chateza do fàcciocismo e do per
sonalismo incontinente!

,

Todavia,. 0 caso, é verídico r,' já agol'�, irremediá
v�l. Nem a�sIm, �orem, a U

..
D. N. lograra o êxito que

nao obteve no Tnbunal RegIOnal, porque --'- não hesi
tamos em antecipá-lo em presença do texto da lei _
também no Superior Tribunal Eleitoral o seu recur
so não terá provimento.

Dessa fórma, ao arguir incongruentemente de
facciosismo ao Juiz d.e AraraIi.guá, o deputado Barros
Lemos ousadamente salpica a integridade de tôda a

Magistratura Eleitoral do país. E' forte g:rosseria!

SOCIEDADE CATARlNE'NSE DE MEDICINA

Hoje, ás 20 horas, naFaculdade de Odontologia e Farmá
cia, à Rua Esteves Júnior n. 1, será realizada uma reunião 01'

cínáría desta Sciedade, na qual se efetuará a eleição da nova

Diretoria.
'

PARTlD9 SOCIAL DEMOCRA11C9 I/, QUALIFICAÇÃO ELEITOML
'

SERÃO .ATENDIDOS T()DOS QUANTe� .1i1�E.JA:r.E}(
SE QUALIFICAR ELEI'.rOR, NA SEDE Bt) PA:RTIDO A

RUA FELIPE SClUIDT.
HORÁRIO: DAS lO ÀS 12 E .A� H: ÀS 17 _RAS,

DIARIAM-BNTW.

ACErTOU A SENTENÇA
BiUDAPEST, 2.6 (OE) - Ao ser interrogado sôbre se a_

ceitava a sentença do Tribunal Popular, Laszló'Rajk respon_
deu em voz firme: "Aceito. Considero 'justa a ·sentença. Não
concordei·, em principio, com meu advogado, quando o mesmo

pediu clemência"-,
-----------------------------------------------

OS ESPANHóIS FABRICARÃO AUTOMóVEIS
MADRID, 26 OE - O Boletim' Oficial do Estado anun

cia a organização de uma emprêsa em Barcelona para a fa_

bricação de automóveis.,
---------------------------------

cientistas (fe �[onte Palomar SOfl-'

g:mtcsco trabalho cientif,co serú darão as regiõef mais Jongi!lquas,
realizado sob o pa1rocinio do 111�' do espaço, cal igmdo dallos quP de

tituto de Tecnologia da California vcrão constituir verdadeira "biblia

e ria Sociedade Nacional d,e Geo- astronómica pelo menos durante'

grafia. Durante quatnj ""nos, utili- um século", ,-onforllle. afirmou (I)

zando os mais eficientes recursos. dr. Le-e A. Dlldridge. O atlas será

tais cIHilÓ o gigantesco tclescópio ("onstituido, por uma serie de ('ha ..

dr 200 polegadas e o foto-telescfÍ- pas fotográficas,' que compOi-ã•.

pio Schilllidt de 48 pofrogadas, OS, "intl' enormes vf1!umes.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 27 a. Setembro
,

Primeiro ,Cnogresso
..& sess:;o de. mstalacão. h"':n .. 'I'erezõpofís. tros de Estado. senadores, deputados. al
.As sub-ComiSSõt;S. A Delegação c... tart- tos dig�itários da República e O Gover-

Jlense nador do Estado do Rlo. que pronunciou
(De Alctdes Abreu, Pmsidente da o discurso de abertura elos trabalhos.

Delegação' de Fornecedores de Cana de O Presidente' do Instituto do Açucar e
S, Catarina}. da Alcool, Senhor Edgar de Góis Mon-
Q�litandinha, 19 (Pelo correio) - ,N'es. teiro, apreciando os objetivos dêste con-

ta maravilhosa cidade - notel : Qultandi, clave que' convocou, dis'e das razões que
nha, - a 60 kilômetl'os do Rio e a algu- o levaram a aealtzar esta Assembléta de

.

r-tas horas de Santa Catarina, está rett

nido o I Congresso Açucareiro NacionaL
São objetivos do certame. - que é con

vocado pela Autárquia que orienta a po
lítica aicoot-acucareira do pais, - realí
zar condições e conseguir elementos que
bastem à afirmação de uma politica que
sinta e desenvolva as realidades nacío
nais neste momentoso problema, aqu

í

es·

tão os homens elo. nordeste, do sul e do.
centre para se conhecerem e mutuamen-

xxx

As
í

nd ícacôes apresentadas por Santa

Catarina e que envo.lvem problemas :;Igl'í
colas. industriaís, financeiros, econ ôrnt

co-socíats e de política econômica foram
equactonamem.o das suas necessidades

e estão sendo amplamente drstríbutdas.
q:.'er, na âi

.•ea. territOri�1 cerno. em conso: co.m agradável e sensível repercussão. E

Imaneta com as retvtndicacões das outra, eSt'"dl1I10 _ dizem _ que tenhamos tan

Unid,a(le� federativas, aqui está pre�ente, to íntcrêsse e tanta- vontade de realizar
- (,<,verno, produtores e tndusuíaís --:- num lema que não é a nossa at ivtdade
para fa7.er sentir o seu pensamento. E

especifica.claro qUe não podemos formular as ba-
x x x

'

s�s sôbre q�ê eleve repousar _o corpo de
A delegac;ão de Santa Catarina está,tôdas as atlvida.des, que se incluem no, hoje.. com 'çtufrize 'membros. Como reprecirculo de Influência da cana. Pretende-

sentante ele Govêrno (lo Estado, campa.
mos, unicamente, argumentar com

.

a
rece o sr. dr. Leoberto Leal, Secretâito,nessa experté ncía, a nova capacidade e
da Vtaçâo, Obras Públicas e AgrtcultuJnterêsse em prorluzfr 'não sàmente para

atender à metade do nosso. consumo, mas,
para bastar a tôc!as as nossas exigências,
Permanecemos alertas, demonstr-ando que
.não. descuramos 'dos ínterêsses supremos
do Estado. A.qui estamos, É muito e ,é

,

te convergtrern Idéias e opiniões sôbre
uma parte vital do 11o.SS0 arcabouço oCO-

nômíco.

Santa Catarina. produtor de açuear,
'IUe, ultimamenle tanto se tem destaca
do no cuidado e carinho com que olha o

bastante,
xxx

À sessão solene, compareceram Minis·

,UMA VIDI
M LHO

I

,O drama dos' homens de
branco. A história .e as

descobertas dos hel'óis

�a ciência, .que viveram
pelo� bem estar e p!'lo
bem estar de seus entes

queridos. Ouça e �
paJ;tilhe o drama

r�aque.
le� que, pens�do !,la.

humanidade, l.utãram e

mogeram poruma vida

�elhor.
,';'_'1

·Tôdas as têf,ças-feiras
na

Rádio

Nacion.pl
do Rio,

às 21 hor�s

Rádio T�pi
.

de S. Pcwlo,
às 21,30 hOfas

Os programas desta si.'rie

inc.luetn enlocion�ln_i..eS
histórias das grandes eles·
coberras fenas por P" s·
tenro 1'honlas MOn,Oi}.

Ignaz 'S�mmelweiss, Fc,,·
derick Handng e outros.

*
Oferecido peios

LABORATÓRIOS

Acucareíre
.

consulta. Afirmou a' necessirtade de .se

1
f

VENDE-SE por m,otivo, de ,.,mudançai
Grande à,ea d.e terreno jà' cultivada

(Distante cerca de seis�quiLometros da capital-Bairro-Barreir@s
A rea de 142 metros de f?'ente por 1.85@ de fundos, indui'nfl�

6 casas de ma«eira e uma de material.

tracarern ruJ11QS novos que viessem escla

recer e fortalecer as atividades do Poder

Público no trato dêste assunto ele suma

relevância par� a grandeza da economta

nacional.

xxx

Para o dom lngo, ontem, estava proga

mado e se realizou U111a excursão a 1'e

i-ezopoíts, com uma magnífíca chur ras

cada ele que parttcíparam 0.5 trezentos

congressistas.

amados. E ainda hoje" sua presença se

prolonga de maneira prática e é seu

trabalho antigo que assegura a felicidade
do lar, Ele é ainda o chefe. É êle, ainda.
quem provê ... Esse é o dever de todos
os chefes de família, êste é o seu dever. E

para cumpri-lo, a Sul América lheoferece
vários planos dE!' seguro, um dos quais
há de corresponder á solução de seu pro
blema familiar, Receba, corno a presença
de um amigo. a visita do Agente da Sul
América. Ele lhe mostrará como é fácil

cumprir seu dever de espôso e de pai.

-"Ail1.da ,

e êle quem
.sustenta • •lar.'o, nosso

ra, que aqui tem permanecido para orten

tal' a organização das equipes que se

encarregarão de defender. em plenário,
os nossos pontos de vista, É delegado da

lavoura canavieira e presidente da delega
ção clêste setor de atividac1ellda agr-o-in
dústria do açucar. o autor desta corres

pondência. A Indústria e�tá representa
da pelo. Senhor lrineu. Bornhausen, cre

denciado pelos' usineiros catar-ínenses.
I

Há sete sub-comissões funcionando.
Em tôdas, temo um delegado. ela lavou- '

ra e outro dà indústria, São os seguintes
as 'representantes dos fornecedores de
cana: Eng. AgrO, Glauco Ol ínger, senhor
Afcides Abreu, doutor Leoberto Leal, se·

nhor J. Soares Pereira. Senhor Cesar Co

)nes, l<;ng. José Nicolau .Borri e senhor
Valério Gomes. Represerrtarn os usinei.:
ros: Dt. Paulo. Lima, Senhor Alcides i
Abreu, Deputado Rogério Vieira, Senhor

IIrineu Bornhausen, dr. Luiz: Toledo de

Morais. dr, José de Melo Morais e dr,

Spencer Corr'eía Arruda,
Estão. credenciados para votarem no

Ga'ande Plenário os Senhores Alcides
Abreu e Irineu Bornhausen, respectiva
mente pela agricultura e pela indústria,
O,Deputado Rogério Vieira que, a um

tempo i-epresenta a Câmara e o nosso.

Estado, fo.i eleito Relator parcial dos tra

balhos da Teréeira Comissão. ondJ é De

Iegado votante.
Amanhã começam os trabalhos das Co

missões,
I\

Se hou")er tempo., voltaremos par3 in·
formar sôhl'e o. andamento dos diversos
assuntos abordados e que por ventura,.
possá,rn ter interêsse para os nessas' lei·

Ninguém poderia prever um desenlace
prematuro". Mas êle não se contenta- ,

va com a proteção imediata 'Cio lar. Sa
bia ser sua obrigação proteger a espôsa
e os filhostambém no futuro. E quando
o destino o surpreendeu, já seu lar esta
va amparado pelo seguro de vida, Não

houve solução de continuidade na edu

cação dos filhos, Não houve o desnorteio
natural do lar sem chefe. Não houve

humilhações Êle soubera erguer um pe

cúlio capaz de assegurar o mesmo padrão
de, vida que proporcionava aos seus

•

Sul AUleriea
Companhia Nacional de Seguros de Vida

Fuudada em 1895

-----�---�---------------�
Á Sul America - Caixa Posta! 971 - Ri.o de .uineiro I
Queiram enviar-me um folheto com inforruacões sôbre o seguro.

toves,

I
I Nome

l
I
I,
"
I
I
I
I .'
------------------�------

I,
I

I
I
I
I
I
J" .1

11 J ti 1 78 °

"O seguro de vi.da é a pre

lIença do chefe, \l continui
dade da proteçõo que êLe

d�spensari.a à família",
di,"'e Raul Te)'xeira do Rego.
de Ar.coverdc, Pernambuco,
em trabalbo premiado no

Concurso Sul America.

Dl.ta de Nasc,: dtá', ".,. mês ,

,,,., ano ..

Fl.-ofissão "" , , , , , , , , " , .

Casado?.: 1 , Tem filhos?,.,
'

.

Rua, , ,

,
, , ,.. Bairro ,.".

,

Cidade : Estado, " ......•••.•••

Transportes Cole!i"'J"õs
SRS. PASSAGEIR9S

PARA
ITAJAf _ JOINVILE e CURITIBA-

Os novos MICRO-ONIBUS de Rápido Sul-Brasileiro efe·
recem o máximo em

CONFOR':r:O E PONTUALIDADE
Carros para, 14 passageiros _ Poltron.as individuais Pulman

.

H O R A R rIOS:
Carro direto a Curitiba: parto 6 Hs.
Carro de Fpolis. a Joinvile nos dias lHeis: Partida às 13

horas, podendo prosseguir de Joinville a Curitiba no @lia se·

guinte ás 6 horas. '

/

.
Mantemos trafego mutuo a São Pau10 e LGlidri:aa., ven

den.do-se passagens.
.

Aceitam-se despacho de encomendas.
Agencia: Rua Deodoro, esquina <ia Te:aente Silveira NO 2!)

TRATAR:

Florianópolis _- neste. redação ou Escritório 1. de A L.: Ahees'
Barreiros - com - o pr6prietário Mathias lha.
Blumenau -- com o ,>r. Christiano Knoll, no Hotel CmzeiJ'o.

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

A Sífil
at

I S
Ataca todo o organismo

rEM SIFILIS OU REUMATIS.Mü DA

MESMA ORIGEM?
USE o. PüPULAR PREPARAD<;)

1·=JI!t:il:IaA
Aprovado pelo D, N. S. P., como aUXIlIar no tl'atamento

da Sifili-s e Reumatismo da mesma origem.
Inofensivo ao organismo, agradável como lieor,

I
Rád.ios _ Gel'adtbira _ Máquinas de Escrever -- Máqui

, nas .de Costura _ Lanternas -- Toca Disc@s -- Motaçicleta
1- Máquinas Industriais _ Lixadeiras _ Baterias Suecas pare

I' A.
utomóvel e Industriais _ Artig@svaria,dos para �rés�ntes ,

Artig'os de Natal _ Capas yara Automovel de matenal pIas
tico, Palha, Lona e Couro Sintético -- Automóveis Europeus,
e - Americanos.

Distribuidores para o Estado
_ . .:A:;v;n,..'�·'';...,

M. H. SIMON LTDA,
Rua Jerônimo Coelho, 3 -- Caixa Postal, 396

Endereço Telegráfico _ SIMON _ Fone 1.160
Flerianópolis _ San.ta €atarina

r DR. FRANCISCOI NETO

" Advogado
Escritório: Rua Felipe Schimidt
21 (sobrado) (Alto da casa "O
Paraiso")
Residencia: Rua Alvaro de Caro

I valhe, 36

CANIAlt,8

Florianópolis

-Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Te,(a�retra 21 ele Setembro c. ,.4�

e

da

3

Ás 5 c' 7)4 horas ÁS 7 y:, horas
Sessões das Moças

L'rn alcare musical em des-Em ltajaí, onde vive cercado do
-

'"

h' 1 . SI'. . . lumbs-ante tec I1lCO 01' com mu -

apreço e da estima de todos, vc I G I.' r.

. . cas de Georae ers lWln. .

-passar, nesta data, o seu al1lve!'sa-1
<. '"

b· it e
. .

- Ela derru ou preconCCl osrio natalício, o nosso .prezado l'OPS-

ANIVERSÁRIOS:
SR. NELSON, HEUSI

CINE-DIARIO 10 Papa caiu de joelhos••re�aD.do pela. salva��o �o mu�do,noxv quando 'se revelou � �.xI8teDcl� ,da a��mb'�llé(�r���t�j��dJt�!���bli_C,dade do Vaticano, 26 (U. P.) c(� <lpOIO ao mundO; l!tlan,�o lI��Co l'e10 "Osservatore .Romano",- O Vaticano pediu a proibição da nao Iranscorrerarn 2 41101 as desde co:arva-o 10rl'.cl'al ela Sanla Sé e porta-t em que o Presidente '"bomba atômica e o eles�rl1lan�;nto o momen ° '

a Russia tem voz do Sumo Pontif'icc, ° Papa Pi.geral, afim de que se ev.tl·e ° SlU- Truman revelou que

cidio" da hUllIanid<loe· a bomba atómica.
.A Santa Sé dirigiu seu dramáíi- O Vaticano fez o seu apêlo por

HITZ
..

Simultaneamente

xrr.

-de destaque nos meios comerciais e

.sociais ela vizinha cidade.

conquistou um coraçâo :.taduano sr· Nelson Heusi, elemento
SUA ALTEZA A SECRETÁRIA

No Programa:
1) - Noticias da Semana - Nac.
2) - Concerto do Gato - De

senho colorido.

Preços: - Sras. e xritas: Cr$
1,20. Estudantes: Cr� 2,00 e cava-

Iheiros : 'Cr$ 3,20.
de erO"niee"Livre" - Creauças maiores

li} anos poderão entrar na sessão de
5 h.oras.

Servindo .por fina educação l' pos
suidor de 1I111 coração magnânimo.
.o ilustre nataliciante conta com i n-

calculável numero ele amigos e ad
miradores que, certimente, hoje o

homenagearão condignamente.
A essas justas homenagens. os de

'''() Estado" se associam.

:SRTA. LÉA MARIA DE OLIVJ;:IRA
À efem:éride de hoje regista a da

ta aníversária da prendada e dis
tinta senhorita Léa Maria de Ofi-
veir-a, fino ornamento do nosso

·6<8et"· social, e dileta filha do con

ceituado representante comercial
sr. Arnaldo de Oliveira e de sua

hma. sra. d. Ondina de Oliveira.
Léa-Marta que, com invulgar

.apl icaçâo, Frequenta a Academia til'
-Cornércio, será, por certo, pela de

.corr êncía de tão feliz evento, mui

to cumprimentada por suas cole

_gas e familiares que afluirão li re
.sidência de seus pais.

.

O "O Estado" lhe deseja

comerciário.
- a lind« menina Hosernery, fi

lhinha do sr. Mcnotti Digiácorno,
-funcionário do Departamento de

'Saúde, completa hoje, o seu 3° ani-

-versár io,

ma rua.

(Technicolor)
com

Bettv Grablc - Dick Haymes e

EX-CHANCE'LER CONDENAIDO A MORTE
BUDAPEST, 26 (OE) - O ex-chanceler hungaro

Rajk foi condenado á morte, juntamenteA com 2 dosB
dos de conspirarem para derrubar o gloverno_. _

ESAú TEIXEIRA DA SILVA
Missa de 6° mês

Deputado Cid Ribas e esposa convidam se� parentes e

amigos para a missa de 6° mes qu�, em sufragto da alm� de
seu sogro e pai, Esaú Teixeira da Siloa, �andam ce,lebraI.!lO
aia 28 do corrente, ás 8 horas, no altar mor da Catedral Metro
politana, ante�ipa.nd_o agradecimento aos que comparecerem
fi.. _este áto de fe cristã.

_-------------------

publica para a construçãn de uma

L'sina Hidro-Ebe1riea .ncsta Capi
tal: o sr. Lopes Vieira d'o PSD,
apresentou a seguinte emenda: "Su
bstitua-se no Projeto de Lei nO
,,)6/49 a expressão 3Ú dias para
120 dias".
Por ocasião

.

da discussão esta'
justificada pela seu n.

Assémbléia

RESULTADOS DO 173° SORTEIO DE APÓLICES DE
A EQUITATIVA

DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASlb
(Sociedade Mutua de Seguros Sôbre a Vida - Com garantia
subsidiária do Govêrno Federal em favor €los mutuários)
Presidente: Dr. Horácio de Carvalho Junior.

Relacão das apólices sorteadas em dinheiro, em vida do segurado'

173° SORTEIO - 15 DE SETEMBRO DE 1949
Sorteadas com Cr$ 10.000,00

F - 000.J91 � Johannes O. K. Vorsatz .....•.. Distl'ito Federal

Anne Revere.
- Uma Iesta para os olhos

lima delicia para Os ouvidos!

C01l1' a peça em 3. atos
O HOMEM ,DOS REQUERIMENTOS
Original de João Hios.

Ação - Hio.

Época - Atua I.

Finalizará o espetáculo UlU

Big Show
com a participação de tôda a com ..

panhia.
Canções. .. Boleros... Sambas e

um mundo de snovidades.
Preços: - Cadeiras numeradas:

Cr$ 15,00' Localidades avulsas:
c-s 10,00. Camarotes: Cr$ 75,00.

emenda será

artor, em plenár-Io.
. A seguir, o dr. Saulo HHIllOS, ,11)
PTB, deixando a Prcsídêncía, pro-.
feriu um discurso expondo o ponto
de-vista do seu parUôr) sóbru o re

ferido projeto de lei.

276.969 - Lucas da Costa Faria .... Campina. Verde .- Minas·
Ibil!'ama - Santa Catarina

"Irnp. 14 anos".

316.979 _.- Victor Kummrom
313.H48 - Raymundo ela V. Martins Belém - Pará
42G.783 - Norberto Lopes Três Rios --- Est. do Rio
446.665 - Antônio Pinto da Costa S'ão Gotardo - :\'[in",
314.963 - Pedro Nunes Libôrio .

312.487 - Pedro Batista Antonello .

Ca-sa Nova - Baia
Pôrro Alegre - R. G. do Sul

431 963 - Waldemiro Ferreira ..... Garuaru _ Pernambuco
299.934 Manoel Dória P. Guímarãas Curitiba - Paraná
296.827 'Alpino 'I'hornaz de Andrade Distrito l"ederal
44(}.368 SlIvio Assunção Teixeira S .. T. Dr-I l�.-i _ ,Vlinas
277.471 .- Arthur de Alvarenga Bratas Ferros·- Minas
294.858 - Maria Reis Lopes Soares ..... S. n. Nonato _. - Praui
506.17� - Pedro Pamasceno Leite Oeiras _. Píaut
410.443 - Arinos Theodoro de Oliveira ... Preso Prudente S Paulo
203.(}08 - Ramon Antônio Castanho Jaguari _ São Paulo

Sorteadas com Cr$ 5.000,00
203.958 Candido Pereira Morada Nova _ Ceará
204.263 -- Eurico ele Almeida Monte ..... Fortaleza _ Ceará
O sr. Raymundo da V. Martins, já teve a sua apólice de

306.477 sorteada em 15-10-47, com Cr$ m.noe.oo.
'0 sr. Joahnnes O. K. Vorsatz, residente no Distrito Federal,

teve premiada a sua apólice de SEGURO FAMILIAR, após pa
gar, apenas, o primeiro prêmio mensal.

"A EQUITATIVA" ;á distríbu.r em sorteio à ímportâncía
de Cr$ 38.913.800,00

.

O próximo sorteio deverá ser realizado em 15"10-1949
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Industria de
.

aquinas
ard'.ni' Lt(la.

A maior e mais aperfei coada Fabrica' de

Ma,uinas Igricolas,' Tornos, leares e

Artigos·' de
\ CHtei�rias

,

Fabrica em Ame: Ic ena :- Estado de SãQ Peulo

RQPPQ.SQntan tQS º,XC:?llJ.sh/Os papa @ 6@tado
. d� banta �atapilla

Industria 'Comercio e Seguros Knot. S. D.
Praca 15 de Novembro, ZG - 2.0 andar

-
. \

C&ixa; Pestel 139 - Teieione - 1324q
.

\

End. Tel. KNOT
.

Floriarfópn\Ls - Sant_9. @arapina

de �08���;���r�o a�oa�: V. S. víaja 1 í Reside . no Interior
amigo analfabe'to, levando-o a. um j V. S. viaja? Reside no Interior? Adquira um Catálogo de Moedas
curso de alfabetização 'no GruJ;Xi

I
Antigas do Brasil e enriqueça depressa.

' .

Escolar São José, ne 1ill!oola indu6- Peça em qualquer livrarra de Florianópolis. Custo 6r$ 20,DO. Pelo
trial de Florianópolis ou na Cate- Correio Cr$ 25,00; pedidos a José Claudino da Nóbrega. Rua General
dral Metr()iPoli�an&._ Bittenc:ourt, 91, sob - Florilfnópolis. I.

Aceita-se r-presentante no interior do Estado.
�

COitos poro
Coixo. Postal 139 - F'Io r l cn ó

po l ia

Dr. Lindollo 4.0.
Pereira

\ Advogedo-Contabilista
Civel -';" Comercial

Constituições de sociedade.
I e ulrviç;08 co relatoe, em geral.

� Organizações ,contabei•.
Registroo e rncr cee, di_pondo,
no Rio, de corre.pondente.
Eaaritério: Rua 'A1"01'0 d•

CQ.rvalho JIl� 43.
Da. !l à& 12 hora. I

Telefone 1494

FERIDAS, REUMãTlSMO E:
PL!\CAS -BIFILITICAS

.

Elixir je Nogueira
I Medicação auxiliar no tratanum.tt

1 d� ••.i�:J�� .

;

Ec

,

\

NAVIO-MOTOR "ESTELA n

'1l8xima rapidez e �arantia para transporte de suas mercadoria I
AgenTes em F!, rranópnlrs CARLOS HOEPCKE S, A.

LOJA- . DAS CnSEMIRDS· .

Especializada 'em artigos para
homens

RECEBEU vARIA'DO SOR'TlMENTO DE CASEl',llIRAS NA

qONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

,

.
PARA HOMENS

.

ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA-,
TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelO menur preço da. pt-aça
Faça uma visita à sessa Casa e v'arinque

1108S08
. prevos e artigos

'INDICADOR 4ZUL DO RIO GRANDE DO SUL
Um nome que se impõe pelos inestimáveis serviços que vem

prestando durante seus 15 anos de existência ao comércio e

industria

. Agora tambem anexará informações dos Estados de Santa
Catarina e Paraná'

Já estamos angariando publicidade ,.ara 15a Edição
Informações com o sr. João :::-ires Machado á rua Conselheira

Mafra, 156

Florianópolis Santa Catarina
-------------------------------------

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

QUER VESliR·Si: (OM CONFORTO E ELECiANCIA 1
.PROCURE A

Alfaiataria eUo , '

A T E N c Ã 0, G A � o T A D AI
Acaba de chegar o 2° numero' da
GAZETA rUVENlL

Posto lIle Venda Café Rio Branco

� l.A� WE'.fZEL INDUSTRIAL�JOINVILL�� (�arc6[re.I":
TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

"VI'
I

IDADE"
.S�sÃ��/RCtA,� ..

Esp ECtAUOADE
...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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nfol'mações
� I Horario ·das empre ...

� sas rodovlarias
Expreno 810 OYtóvtáo - �

7 horas.
Auto-ViaçAo lta,!a1 -- 1u.Jal - II )lo.

ra.. ". ....

l!]Xl)!'esli() SI'lHIQU_' - �1l1l' -
16 OOru.
Expresso BrullQueIl.H - No". Tru.to

- 16,30 OOru.
Auto-ViaçAo Catedn_ - JolJI'fUt

'_ (§ horas.
Auto-V!llçAo, ClitM'In_, - OUr.1tiba

- II horas.

1Rndoviá.'I14 SUl·BruIl - l!'6'rto JJecre
- (j horas.
Rápido Sul·Brasileira - JolIvlle - ------------------ _

13 horas. 1b.nlamooto de meteres, dinâmes e kansf8cma,d9re..
6 ��f��� Sul·Braslleira Curltllta -

Instalaçãe de luz e força.
TERÇA.F.l!lIRA Venda de ItlGtores, rádios e acessorios, outros apcrelhcs elé-i .auto-Viaçlo catarl..nellil* - P&rw .Al.

.

gre - 6 horaa. ' tríces, artigos elétricos, etc.
Auto-Vlilç§!o C.tar1nonH - CUritiba

_ li horas Represeatações diversas, com exclusividade dos iDsiliperáveU
\Auto.Vlaç60 OatarinflllM - ,JolATllt receptares "SARATOGA"-, "INDIANA" e "MliRCliRY".- • neras,

Aut�.Vi�{} C8tu!nen.. - T1lbaa'to Â il'LÉTRê - Tl1lGNI€A
-- 3 horas. ft.a Tte. Silveira, 14 ,.- Caixia Postal Hl3 - Fone 793.Expres!!O &0 Grllitóvio - l.qwIa -

7 horas.
Em'P�s!l GIÓI1. - LIIC'lW& _' .,�

• 6'1» norae.
IlxpNlUo Brwlqu_ - aru-r,u. -

UI horu. :
A -sto-Viaçl;o ltaja1 - ltajai - II ]!,o.

Trimestre Cr$ 25,00 ras.

Mês ..•.........• Cr$ 9,00 Rápida Sul-Brastleíra - Jolnvlle-
13 horas. .

Número avulso .. Cr�, 6,fão Rápido Sul-Brasileira - Curlt!ba -

• 6 horas.No Intertor QUART.t..J'ERA
Ano Cr$- 160,00 Áuto·YlaçAo C&tlN'lntmllfl

- li horas.
Semestre . o •••••• Cr$ 80,00 Auto-V!ação l�ta.:1nenM

ç <l> 35 - a 'horas.'

Trimestre........ r", ,00
Áuto-Viaçl!.o- C&tM-llienH lA.!:1J1liII

Número avulso .. Cr$ 0,60 •
- 6.30 horas,

I Prepara candidatos de ambos os sexos ao exame de ad-
An6nci08 �iante eontráto. ! Rápido Sul-Braalletra - Ç·.U'ltlba -

missão nara todos os estabelecimentos de ensino secundáríe.6 horas. , �
Os OrigUUUlI, mesmo não Rápido Sul-Brasíteíra ,- Joinvlle

-I '

.

REVISÃO GERAL da matéria do ano.
blí d

- - 13 horas.
-

f
.,

com'" er'apu ica os; nao serao
,Expresso Mo Cri&tovllo -,Lacuna _. ATENÇÃO: Nâe uncionara O curso, '" costume

deTolvidos. •

� I,'
7 �����SIIO Brusquense _ aru.quo nas férias, em Dezembro e Janeiro.

I
A díreção não se respon- 16 horas. Início: Aos 3 de Outubro próxímo.sabiltza pelos conceitos Il'a�U'i.-Q.Vf�çAO

ltajal _. lte.!4l - ta no-
Horário: das 2,30 às 4,30 da tarde.

emitidos nos artigos � Expresso Brusquense - No.,. Trento Local: Av. Hercilio- Luz n. 20, sobrada (Albergue Noturna).• ..1 1, - 16,aO horas.
'"

b d 13 3A' 15 hassmanos. .

1. t Rodovlâria Sul BrllJlln - � AlqN
, Matrícula: Dias 28, 29, ,3Q ç1e setem 1'0, as , \lO as 0-

_..,."Vl�·a-
....

c
....

�-o-
...

·:e;;:---re�
-

A::;���rJIN��t!� - P&rw I ras,,���pO���.d��$��0Ó 00 nara o curso todo pagáveis no ato da, !UI Pt.. U IÂ18li"<'1! _ 6 horo.

I'"
I:' ,

,

"'M ário Auto-Vlação ('.atann�n.tI OJ!1t1be matrícula
.or '

,

- A�t!�j��O catuln�llN Jotnvll.
' Wm aluno fraco não precisa perder o ano, nem suas férias.Sef/unda-feira

1-
ti horas.

I
O nome do CUl'SO é uma garantia.

.

(TAL" - 13,00 _ Lajes e Pthta .

A.uto,'-Vla<;Jaü' C&tarlnenme - Tubarto JOSÉ WARKEN diretor.- IJ Dora�,. . ..., ,Alegre AlJto-YiaçâQ
-

GlItarinenAliCi> _. L..,un.a IPANAIR - 10,40 - Norte ,- 6,30 1I0ras.

I
E,,�-..e8S0 São Cr1&w...-llo - L.'ltr'.J.na

-IVARIO - 10.40 - Now 7 bors.�, '
,

PANAIR - 14,,05"'_ Sul l!:r.nprêss Glória -- � -- • llS
•

< ./ 1/2 horll8, '.

CRUzEIRO DO SUL - 13,55 ��sso Brusqu�llJHI --: Bru.JQuo -

TO' horas.
Auto-VIa;;ão lUiJ&1 - na'a! - U!! tlo-

.1t' ,

Ráp!do Sul·Braslleira - Jolnvlle-
13 horas. '

"

Rápido Sul·Brasileira - CurItiba -

6 horas.
Jl!.tupn,sa Sul,Oeate Ltda - XIlPi!CÓ-1lI!

- \I boru.·
.

J

8EXTA·FEIRA
RodoTiAr1A Sul B11a811 -- pa,no Alqn

- :3 horss, \ J
Auto-V�çt.o (',atarUlen.e - Ou.Ttt1ba

- l5�n{)ras.
Auto-VlaçAo C&tarIrumM

,-
• horllll. '

Autq·Viação CJ!tarLneIIM - t.atlUOlUI
- 6,30 horu.

Pôrto Expresso São Cl'IIOt,o,,-io - tA4rUM _

7 hora.s.
Aute-V1l1Çlo ltajal - fuja.! - 1/J ho

ra.,
Elrpr"m80 Brusquen!l<l

16 hol'"s, ,

Rápido Sul·Brasllelra
13 horas.
RápidQ Sul·Brasileira

6 horas.

I ·R�açã��r!�<?
,t João Pinto n, 5

Diretor: RUBENS A. llAMOS

Proprietário e Dir.-Gerente
SmNEI NOCETl

Diretor de Bedaçãa:
GUSTAVO NEVES
Chefe de Paginação �

FRANCISCO LAMAF"'\TE
Chefe de Impressão:

J€)AQmM CABRAL IDA SILVA

Representante:
A. S. LAM

Rua Senador Dantas, 40 - 60
andar

Tel.: 22-5924 - lHe l'e Janeiro
RAUL CASAMA\'OR

Rua Felipe de Oliveira, 21 -

" 80 andar
-

Tel.: 2-9873 - São Paulo
ASSlNATUR'AS

Na Capital
Ano Cr$ 90,00
Semestre

-

.. r •••• , Cr$ 45,00

·teY'ça-feiN
"TAL" - a,OO - Joinvill@

,

Curitiba - Paranagu$
- Santos e Rio.

l '\-\1,K 10,40 - No.....

�HI.1UnRO 00 l;lUL - 1.8,0.

�rte ,

VARIG' - 12.30 - Sul

PANAIR - 14,05 - SUl

(Juarta-feira
"TAL"'- 13,00 - Lajes e

Alegre
l>ANAIR -- 10,40 _ Norte

CRUZEIRO DO SUL - H.OO
�'()rte

,

VARIO - t 1,40 - Norte

,PANAIR - 14,05 -- Sul

Quinta-feira
-TAL" � 8,01 - Joinville

Curitiba - Pannaguá
_ Santos e Rio.

PANAIR - 10,iO - Norte

PANAIR - 14,05 - Sul

VARIG - 12,3G - Sul

CRUZEIRO 00 SUL - 18.51li

�orte
CRUZEIRO 00 SUL - :15,30

�l
Sexta-te ira

"TAL" - 13,00 _ Lajes e Pôrto

Alegre
CRUZEIRO DO SUL _ 7,!0

fiOl'te
PANAIR - 10,iO _ Nortl!l

VARIG - 11,40 -- Norte

iPANAIR - 14,05 - Sul
Sábado

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

VARIG - 12,30 - Sul

CRUZEIRO 00 SUL - 13.56

film'tlo
l?ANAIR - 10,40 - Norte

PANAIR - 14,tl5 - Sul

Domíngo
PAN ,m .- iO,40 - Norte

!1RFTEIRO DO SUL - H.OO
ilANAlf'l.· - 14,65 - Sul

,

utet-:

(lu!'1UbI.

Jo-invu.

J'oin'\Sllo.

Jolnvlle

CurItiba

SABAlX'
l1uw·Vlaçl!.o Cat&rln�IIM - Curltiba

- 5 horas.
Rápido Sul·Brasileira

13 horas.
Rápido Sul·Brasileira

6 horas.
- • horas.

Auto·Vlação Cfttarl�!llI'" - JolnTtle
- li 'horas.
AutoVlaçao �tarlill"ll" - Tub:!.rlic

- 6 horlU!.
I!hrnrp,sso São Clr1.stovllio -- LIl_;ru.ru> _

7 horas.
Expr"!IIIo BrullQu�Jl" - B:l'uequ. _

14 horas.
, Aute'Viação naja! - It&JlIl - UI bo.
·r�8.

Expresl!OO BruIIQUe:t!!iM! - No... T.Nmw
- 9.30 horas. -

'

lllxpres80 Glória - � - • 113
• 7 1/2 horu

Jolnvlle

Curitiba

DOMINGO
Rápido Sul·Brasileira

6 horas.
,�--""""'...�-.........,._,_......__-_......

CurItiba -

A 'vista e il prazo

1.1
s=

Curso de Admi,§são
()utubro e

em

Novembro

EXPRESSO BRUSQUEHSE
- r-
c E· .

VECCHI & ·CIA� LTA.
Linha Blumenau à Florianóp'olts e V,ce

VIa Brusque
Versa

HORARIO
DE BLUMENAU: Segundas aos sabaàos ásPARTIDAS

---......---- ..... 7 e ás 14 horas.
PARTIDAS, DE FLORIANOPOLIS: Segundas 1Is
c ás 17 horas e aos sabados ás 7 e 16 horas.

Dr. (LAANO G.
GOU.LETTI'

ADVOGADO
Crime o afvlIII

CoolltituiçQO ti. Sociadadas
NATURALIZAÇÕES
Títulol DIIIOlal'tJ.t6riol

E.crit6,,;" ti RG.id�",o la
Rua TirQdont.. .7.

�ONE -. 14€8

FRAQUEZAS Ert1' GERAL
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Aut@lil<lovel Chevrolet, 1943,
Sextas: às 7, importad@

.

dire tamente dos Es·

I taCilos Wnidos FJeet-Master de
Luxe, com apenas 5.000 milhas,

I pintura 'opig,inal 'preta. ,rua
I tro portas, e�ui,ado, molej9
àe fábrie•.
Tratar com PLINI. MOREI�

RA no Tribunal RegIonal ElIei.
toraI.

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

'AGÉNCIA EM BLUMENAU

'Datilógi�afa
'diplomada

(' Rua 15 de Novembro. -- (HoteL São José) .- Fone 1283

Aceitam-§e enconlendas

Oferece seus serviços.
Cartas ti. Mariá Inês

Ferreir«.

EMPRESA SUL' BRASILEmAl
DE ELETRICIDADE S. A.

) - EMPRESUL -

Serviços de energia elétrica
em Jé}invil�, Jaraguá do Sul,
São Eento do'Sul, Mafra, Ti
jucas, Rio Negro e Lapa.
Material elétrico. pára insta

lações - Motores - Dínamos
- Bombas - Lustres - Fer
res de engomar - tampadas
- Ventüaderes - Serviço 14$
instalações por pessoal técni
co especialísado.
Loja e critório á rua 15 de

Novembro, n. 449 CaÍ4a Postal
n. 62 - End. tlegr. - "Empre
sul" Joinvile - Sta. Catarina
- Brasil.

Muita!! felicidadee pelo ..allel•••
to 4e "eu filhinho I

Mas, não esqueça, que o mC!lIl.�
presente para o seu "PmP0LHO"
é unta caderneta do ,CRltDITQ
MUTUO PREDIAL.

.........•

Casa Re<:em·
consfr'uidô
DE S o c U PA DA

RUA FELIPE J'vEVES
.6xltJ metros, toda de

material.
TRATAR NESTA REDAÇAO

.. •• 04 " ,•• 1

PASTA DEMI'AL
ROBINSON

.......... , o ttI

Representante
Fabricant-es de utel!cilioS' domes

'" tifos' hrdispe'lisáViets-, �do Rio, pre-
cura repersen!J!.nt_e de ;conta propria
nesta praça 'para venda direta: a6

consumidor.
Falar COIU, o S.nr. G\\l)des. lJo'tel'

Lall,orta quarto 3�9.
....................... o" .. • • .. .. .. .. .. .

" .";

lVIALTEG, contem malte,
ovos e mel' - os grandes fOI'
necedores de' vitaminas. É
melhor comulemento alimen
tal' para criillças e adultos. L

venda em tod::.ls as farmácias
armazens.
,

,

ARM..(\ZEM' E SELARIA
"

SÃO: JORGE
de ioão Vieira de Sousa

Gêneros �lj�entí�ios � Miudesas em

geral � C\.mros e artefatos de couro

R. MANOEL JOAQU:rM PINTO N. 3
.................. ; .. ..o " .- ..

PASTA DENTAL
ROBINSON

'o VAL:I!i Df!) ITA.JA. .i
I·fi)eu�:m. JU\ !.m-�T.lI,�!�

, .ProgrGsso,,

LrVRAIÚA 48. L�l.� .

ROS,.\

VE

SENHORITA!
A ult iro a cl'eação e11'1 Telri

gf>!'ante é Q Guaraná KNOT
E1H GARR4FAS GRANnF�

I Prefe-rindo-o QSt.:t

. acompanhando a moda
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•

6. fSS1'Al)O Ter(a:'elf'a 21 ele Setembro ele '149

Juizo de Direito da Comarca de . BigDa�1Í
EDITAL Comar-ca mais próxima'; por nãe

O Doutor José B. Salgado de Oli- haver imprensa nesta, c por uma

vcira, Juiz de Direito da Comarr-a de .ó vez mil "Diário Oficial 00 Esta

Biguaçu, no Estado de Santa Cata- do", e estes (controntuntes)
:

por
rina .na forma ria lei, etc. mandado, citando-se, ainda, por

Faz saber-rios que o presente cdi carta precatór-ia, ao DL Delegado
tal virem ou dele conhecimento li- do Serviço do Patrímonio da Uniãe
verem que, por parte de Geraldi- em Fforaanópolis. .

por intermédio.
no Hcurlquc dós Santos, por seu do Dr. J uiz de ·Direito ria la Vara

assistente judiciár-io, o advogado rir. daquela Capital. todos para COI1-

Francisco Camara Neto, lhe .Joi di , testarem, querendo, a pr-esente
rigida a petição do teor seguinte: "nç'ào de usocapiào ", no prazo de
- Exmo Sr. Dr.. Iuiz de Direito da dez (10) dias após a citação. Pro

Comarca IGeraldino Henrique dos testa-se pejo depoimento pessoal

S tent@s p«tra cada bdnd� dCUSélU a placard: _ Nos ultimas minutos o bi-cartipeê» igualou él con- Santos, brasileiro, natural deste de qualquer contestante. sob pena.

tagem I:!m pisível impedimento .; Américo (2), POVOIJS, Careca, Lazaro � Careca foram os arti- Estado, solteiro, COll1 29 anos. de;jje confesso, e pela prova testcmu

Iheiros. -- Triunf(nam os aSliiri1ntes pouuiuios .
-- Isolou-se ainda mais na ltderança o Avaí. idade, pescador, residente -e dorni- nhal. Unicamente para, a deterrni-

Terminou com um emp:a,te Póvoas burla a vigilancia do tízantss, do Avaí, bem como á
ciliado em o lugar denominado nação da alçada, dá-se a presente

de três tentps a penúltima p.e- guardião paulaíno com umlimprensa esportiva. pelo desta-
"Praia de Bento Fi-anclsco ", distr í., ação o valôr de Cr$ 1.000,00. Nes-

Ieja do primeiro turno do Cam- "tiro" �ensacional, empatando cada esportista Antônio Salun,
to de Guapo ranga, neste Mun icipio tes termos, Pede deferimento. nó!

:peonato da Divisão Extra de a partida. Decorrido um mi- em regossío pela vitória do e Comarca, por seu assistente [u .. das testemunhas : la - Julio Souza

Profissionais, levada a efeito nuto do tento do mígnon ex- alvi-celestre sôbre o Figue.iren- diciário, infra assinado;' velll� com - residente ern Guaporanga ; 2R'

na tarde de ante-ontem, no trema boquanse, Acímar e Qa- Se. '.

o devido acatamento, alegar e afi- Carlos Alberto da Luz - idem: 3er

estádio da 'Federação Catari- . réca se emperihan em luta
nal requerer a V. Excia. o seguinte: - Agostinho .rósé Paria - - resi-.

l'inent:�e de' Desportos, per,ante corporal, sendo 'ambos sspul-
1° Que, o Suplicante, filho do fale- dente nesta Cidade- Biguaçu 1° de

boa, assistência. sos do gramado. Aos 25 minu- COUBE' AO 'OLIi'vIPICO A cido Henrique Antônio dos Santos, Agosto de 1949. (Ass) Francisco

Não foi realmente um gran- tos Heli1iho serve- a Américo e
HONRA DE' QUEBRAR A por si e por' seu antecessor ora Camara Neto, Assiste�te Judiciá.,

ile jogo, mas conseguiu fazer este dá a Alemão que. atira al- INVENCl;BILJ;DADE DO mencionado, há mais de trinta (30) rio. Em dita petição foi exarado :Y

I() público vibrar: de entusiasmo to diante da Cidadela paulaína GU�ANÍ anos, está na posse mansa e pacif'i., seguinte despacho: � Vistos' etc,

:sempre que os dois arcos pas- no que aproveita Américo pa-
Gom a presença de regular ca, com ânimo de dono, sem inter- julgo por s-entença a [ustificaçãc

Isavam por momentos de pàni- ra. em espetacular cabeçada público, efetu9u-se, sábado rupção nem oposição alguma, rle 'de fls. para que produza seus [u-

co. De um' lado, O Paula Ramos desempatar a peleja. No lance último, mais uma. rodada em ll.ma á'rp� de ten.'as eOI�1 a Sl�p�rfi_l:írlieOS e legais efe.itos� Façam-se',

:;apresentou um padrão de jogo que redundou nesse tento disputa do Campeonato Ama- cre de oitenta mil e oitocentos e por mandado, as citações reque

vistoso. com magnificas coor- Américo e Jaime chocaram-se dortsta da' Cidade. cinql�enta met:os quadrados ..... 'jridaS
na .iniciaI; quanto_ aos int:

:denações de passes, mas, nada no espaço ficando' ambos con- GUf.1rani e Olímpico foram (80.8;;0) 1112, situada no lugar Je- ressado , incertos, deverão se.r CI

lhe adiantou. A sólida zaga bo- tundídos, Poucos minutos fal- os protagontstas da peleja da nominado "Praia Bento Francis- ltados por edital com o prazo de

quanse. auxiliada pelos médios tavam ainda para o termino sabatina, triunfando êste úl- co", distrito de Guapor-a nga. neste tr-inta (30) dias, publicado tres (3)"

e estes 'pelcs.meias rechassou da porfia quando num ataque timo pelo escores de 4. x 2. Municipió e .Co,m��·ca,; 2° �LIe, o ter_lvezes em jor�?l. da �a?ital e uma

com habilidade e .segurança aS dos .seus. Paulista perfeitamen- J,usta.e merecida a
_ vit��ia reno em relerencw de forma re, (1) vez no Diário Oficial do Esta

investidas paulainas ãmpsdíu- te impedido arremata a goaí, elosí rubros-negros do Estreito. tangu lar, tendo quarenta t' nove Ido (art. 455 paragrafo primeiro do

do-a de produzir o que dela es- igualando a contagem: 'Combateram com muito ardor (49) metros de frente por mil seis- [Código de Processo Civil juntando

perava Os ,rapazes de Améríco, Os melhores foram Ari, Dia- e souberam aproveitar as centos e cinquenta (1.6iO) ditos de l= 'aos autos uma via de cada pu-

,

embora não tenham 'repetido m)antino� Waldi,Q,
- Gatinho, oportunidiides surgirdas d!ia,n- [und()s e, atualmente, tell1 as seguÍn- iblicação. Biguaçll, 30 de Agosto de

.a excelente .impressão deixada Luiz, Pó,voas .e Américo no Bo- te da meta de Ernani,- 0 qual te confrn-ntat·õcs: linüta-se' pela 11949. (ass) .Tose B. Salgado dE' 0-

frente ao Figueirense, batalha- caiuva, e Fornel'olli, _Naldi, falhou lamentavérmente, sen- fren.te (leste) �Ol:l t.erras de mari- i]i,vei�a, E. para que chegl�e ao co

ram denodadamente até os ins- Chinês; Nenem e Lázaro, no
do o únicQ culpado da derrota nha, pejo .lado threilo (sul) com 'I

1111eClmelllo de quem m\:eressar'

tantes derradeii.'Cls. Paula Ramos.
do seu q�adro. ,

terreno pertencentc a villva Fra]]- possa, manda passar o presente e-

.A arbitragem, confiada a Fraca a· conduta do s:r. Ma- Marcaram �s tentos para o ..cisca Mariana Soar'cs; pelo lado

eS_I'dital,
com o prazo de trinta (30)-

um juiz de BlulJlenau .prejudi- noel Pereira, do quadro de ven�edo�': 'N.en
. (2), Boy e. Mo-ILlllel'do _(norte) com a posse de Ma- dias, que será publicado e afixada

�ou enormemente o Bocai�va, Juízes da Liga Blumenauense torzlllho.e })ara o v.�r:CldO. O�- Ifloel Joao Machado de Souza e pelos.lna forma da Lei. Dado e passad6

_pois dOis três. tentos- paulalno� de Desportos.
, l�ndo ,Epenalty) e

_, MOaClT� lfundos (oeste) COlll a vertente (tCI'- 'nesta Cülade o·e Bigllaçll, aos sei:i

dois foram ObtIdos com os seus Os quadros obBdeceram as Cun: a derrot�· pen:le.1:l, � Q.ua ras devollllas); 3': Qu·e, o Heque- dias do mes de S(·tembzro do ano

-consignadores colocados em cl.eguinte .formações:' I ranl.
o seu tltl�? de l.llVICtO rente velll manti'n:lo a posse em de mil novecentos e quarenta �,

visível impedimento. Ao que BOCAIUVA _ Ari I \Valdir contmuando, pOlem na ,IIde- apreço na .g'leba cltada com mora- nove. Eu, A.raraí Romão de Faria,

-parece Os- árbitros daqui e de e Diamantino; ACim�r, e Luiz tl'an_ç::>.. i' ' .'
dia 11abitual e continua duranle to- 'IESCdvão interino, o datilografei e

fora não gOptam QO esquadrãO e Qatinho; Alemão, Ayi II,
. DI�lgJt.l ,a .contenda o sr. d� o decurso do tempo supra men- subscrevi. /'

d.
e Jorge Daux. Com esta já AmériCa, Helinho e PÓVOas. r�C�IY lVlarg�nda .e �s .qua�ros IClOnado:

4° - Ql1l', é princípio cpr-I Biguaçll. ti de Setembro de 1949".
-

€ a segunda vez, neste campeo- PAULA RAMOS - Jaime, Joga�an1. 'aSSIm co:nstlttlld�s: rente no D!r.eito Civil que "aquele I (Ass) Juiz de Direito José B. Sal

nato, que os boquenses v'eem Chinês e NaldL Nenem, Verso- ?ltTn_'[Jl;CO _- Santana, LUIZ .� iql�e, por trJ�ta anos, selll interrup- gado de Oliveira confere C\)111 o orí_

fugir á vitória por falta de im- la e Ivan; Mandico, Lázaro, J�l�e, Bola0, -:r:avares, e Ed.I,

Iça0'
ncm oposição, possuir C'omo !ginal afixado no logar de COStUIllf"·

parCialidade dos refferees. No P�.ulista, Fornerc;>lli e Caréca. Düm?r, Moto��Z:illho. Nen, se�1 �Im �movel, f}(1quirir-;J!Je-á o do_jiEU, A.raraí Romão de Faria, Escri-

<encontro com o Atlético ven-
GentIl e !30Y. '. mIJ1IO, lIldepen<lentemente de Hlu- vão interino, o (fatilografei, subs-

ela o Bo�ai�va por. 2 x L quan� Clas�(i�ficação d9s concorren- Gu�:anz
- Ernam,. Jura,: \10 1', bO� fé, que, em,tal caso, se T�rp� crevi ('on.fe�i ·e assi�o.

do, nos ultImos mInutos, mar- tes: .10 lugar _ Avaí, O p.p.; Abr.el,. Acióli, �rlando e Fl: ISllI11em,
podendo requerer ao JUIZ: 9 Escl'lvao, Arara1 Romão de Fa-,

\cou O Juiz Pedra Pires uma pe- 20 lugar _ Bocaiuva e Figuei- de�lCo, Vi�or, .Jaime, MoaCIr, que assim' o declare pOI: sentenca ria.

na máxima a favor dos: trico- rense, 4' p. p.; 30 lugar _ Pau- 1;Olll�� � WaldIr. '

Ia qnal lhe' servirá de titulo p;r;� '\'lares. Cobrada, defende Ari I la Ramos e Atlético, 5 pontos
.

PrelllnJl::armente pelO cert�= Itra�ls:rição.. n? registro de imó"cis"

com um salto espetacular, o perdidos. n:-e_ de asp�rantes da �esma dI

�COdIgo.
CIVIl, art. 550); 5° - E

que não agradou ao arbitro, or- v1sao,. �reharam os quadros s.e- C0l110 assim o Peticionário, ora de- I

Dahdo êste a repetição do \ A parti.da preliminar, díspu- cundarloS: dos mesI?os clubes, slatuido no artigo 550, combinado i

d.enando
.

êstc a repetição do tada entre os ségundos quadros venc�ndo o Gua�am P?r. � x n Inominado Autor, haja snUsfeito (l I
"shoot, no que Palica executou dos mesmo clubes" foi vencida due�rnd? a mvenclbIhdade C'Ol)1 os artigos 552 e 490 do Cócli

muito bem, enviando às redes. pelO Paula Ramo� por 4 x O, o. Imp1co: '

. .. _
go Civil, quer que lhe seja reco-

Não será necessário mencionar tentos de Dinarte, Itamar, Ca-
E a segulllte a class,lflcaçao nhecido a dita posse, na forma do

O tento de Caréca, obtidO de rico e Quidinho (penalty).
dos .con?orrentes, por pontos) disposto nos artigos 493 nO 1 (:' "UH

forma i.rregular. /Q que impor- Os quadros: Paula Ramos per�ld��. I
. 11101 e outros, do referido Código.

ta no prélio de ahte-ontem é .. _ J. Cristo' Dinarte e Katci- 10 IUga� -: Gu.ara�l1, S.
,.' a-rim-de adquirir o dominio dela

O tento de Paulista nos últill}.os pIs.; QUidinho Itamar ie Luva
2 lugal - OhmplCo e Ipl- p-ela prescrição aquisitiva extraor-

.

t '1 't' 1 t
. ranga 4 'I,. ,. .,

mmu �s, I egl Imamen e con., BiT'anca:; Cari'co Astro, Pinto, o',
.

. .. í IJlnana Ja consumada e mccliant�

signado quando o "center" se Manara e Falção. Boca,iuva _

3 lugar - LIra Tellls Clu-
! respeitavel sentença de V. Ex.eia.

achava impedido. Assim sendo, Si .Thiago, Miguel e Areão; Ka-
be. ,5. . Ipara ser transcrita no competente

por culpa exclusiVa dos ap.ita- m, Tuca e Roberge; Linhares, Sabad�. prox1mo o ?erta.me 1 registro imibiliário. Estribado no

dores perdeu o Bocaiuva .!lois Lima, José Hei�o ,e Pinte. Juii?J: II n:ossegLu�ra com�.a peleja 0hm- Pro,çesso Civil em seus' artÍ!!Os 45tl
. .

'

. Plco X Ira TenlS elub .
i' ,'-

. ç.

preCIOSOS pontInhOS. Acary Margarlda.
e

lusque 456, requer se digne V. Ex-

Marcha da cQntagem: Aos 10 No proximo domingo será P8"""ITO DO' 011 Iregistro imobi]jár'io. Estrib.ado I}O

minutos Póvoas corre veloz-! encerrado o turno com o jogo . [lt,r, ..' . A ,local determinadõ, serem ol17vidas

mente ·com a peloVa e da

f>X-1
Figueiren.se x Atlético FALTA DAGUA E MALES DO, as testemunhas abaixo arroladas

trema esquerda e arremata, _

' ESTÔMAGO! que estatue o nbsso Código
'

de

�aiI?� defende �arcialmente e· DERROTA AMARGA SO�EU O organismo prec'lsa de água. que ,comparecerão independente

Amenco. na corrIda �anda a O FIGUEIRENSE EM BLU�E- para, além de outros fins, for� 'de cit�ção, para justificarem o alc-

pelot.a �� redes, .asslllalando NAU maio os vá'l'ios sucos enoarrega-Igado cientificando-se de tnoo, pr,e-

() Pl'lmelr� tento da tar�e pa- Jogando ante-ante na cida- dos da digestão dos alimentos.lviamente, o Sr· Dr. Promotor Pó-

ra O BocaLUva. AoS .15 m1nutqs c,J.e ,de Blumenau frente ao Pal- Muitos dÍlstúrbios/ alimentares, ihlico da Comarca. HeqrI·er maL�

,

L�zaro co�rdena bem u:na jO-, meiras lOCal, o Figueirense, conhecidos sob a denominação :que, justificado o alegado, julgada
gada e atlr,a, sem heSItar no

I desta �ap.itaL foi derrotado geral de '"males do estômago", t,?�r sentença. a dita justificação, se

fun�o das Ienes, e.mpatando ,3, i nela elastlca contagem de 11 podem resultar do costume (llgne V. ExcJa., na forma do arti-'
�artlda. �os 27 mIllliltos Care-: x4.' �e b�b:r água em quantidade. go 455, �§ __lo. e 3° do Código de

:a. dUVIdosamente colOcado i
,

'

InsuflcIente.
, IProcesso C1V11, manda1' citar o Sr,

'",tIra forte no canto psaUt;rdo, CHURRASCADA DA, yITióRIA EVITE O "PESO NO ES- .
Dr. Heprcsentantc do Ministério

do arco, �esempa�an�o a pug- i Esteve b'astante animada ai TôMAGO" E A MA DIGES-' ;Publieo ela Camara, dos interessa-

na. Termma o pl'l�eIro tempo churascada oferecida na noite TÃO, ACOSTUMANDO-SE A {los incertos e dos confrontantes do

c�m o. m��'cador favoráye� ao; �e s�b�dO na cancha d� b�chas B�BER AGUA, DE PREFE-, imóvel, aqucles por editais com. o
tncolOI PO: 2 x 1. Aos 4 mmu- EmIdlO Cardoso JUlllor aos RENCIA ..LONGE DAS l{E-, prazo de trinta (30) dias,. publi-
tCS do penado eomplementar, f diretores, jogadores e simpa- FEIÇôES. - SNES. kados três (3) vezezs no jornal da

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

I

Na pugná n. 9 empataram Bocciuvc
rc II'ilIIIIIIIIII'C"Z'"F_'ifaIIIlI_ e Paula Ramos .----

l

._
- -- ---,_

\

mio Alguém. tal_ 11__

Iheiro da i1ustra.Qll.O lHlima.�
I.he. em o.má....el gest<>. ttm c6.lioe do

",!,,,,,Iente ILperitlvo KNOT. lamb_
... V, SiA. de ...,reecen�r, 0.0�
_. ,. gentlJ.ez"':ESíEÉ rAI1-�
BF.I'1 {J NEli AfJEiUTiVO

I'I1ElJ/!.ETO!

:1 li/'! ro;/)(ITO /},t IrI1(JrU./IfO. con. � ft<ilJii(J$

,_ IT.t."AIÍ�....:___....

CASA MISCt:i:LANEA di.tri·
huidora doi :Rádiol R. Cf A
Victori Válvulea e DiIlCO!l,
Rua ConH�!he.ro M' '1�rli
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RADIOTERAPIA � IRAIOS X' � I

D·R .. ANTôNIO MODESTO :: I
A \ I

tende, diàriameate, .0 Hospital de Caritlade � !

,_ -.- __.-.- -:... _ -_. .- -.-JV'w-..-.-_.................. I
I
I

I
Dr. Guerreiro da

Fonseca
Dr! Alvaro de Carvalho

lIoenç ..s «e Cri«nç«s
Co:asult.ri.: RUa Te.e.te

IIlve1ra, 29
Elorári••e censultas: 9 ás 11

lia.
8álta••s: 14 ás 17 as.

Dr. Roldão Coas.aI
CIRURGIA GERAL -- AI,TA CIo
RURGA - MOU:STIAS DE S.&

NHORAS - P.ARTOS
Formado pela Faculdade de 1IedI·

liDa da Universidade de Sio Pauló,
.,uuc roi assistente por vário. �nOl d�
Serviço Cirúr!l:ico do Prof. Allplo

CorrBa Neto
Cirurgia do estômago e ...ia. c1n:ula·
I'N intestinos delgado e grosao, tirol·

de, rins, próstata, bexiga, utero,
eYários e trompas. Var)cocele, hid.�

cele, varizes e hernas.
Consultas: Das 3 ás 5 boras, l nua

Felipe Schmidt, 21 (altos da Ca..
Paraíso}. Telef. 1.598

Re.idéncia: Rua Esteve. ]ltu:ior. 170;
Telef. M. 764

Especialista
Efeti;-'., de Ji[espital de
Caridade

OUVI:IDOS - NARIZ e GAR·
GANTA

Tratasseate e Operações
ltesidêllcia: Felipe SCh.Hlitlt, 99

Telefone: 1.566
Caasultas : Pela manhâ no Iiih�sDUal

. Á tarde: Rua Visconde Elé euro
Preto n. 2.
Horário: Das 14 ás 17 heras.

Médico

Dr. Milt.,. Silllole
Pereira

�linica Cirl1rg<Íca
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL DR. NEWTON d'AVILA

Cinrgia geral - Doenç-as de Senho
ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Voa Serviçus 88S Prefesseres Bene

dicto Montenegro e l"ira3ibe No

gueira (São Paulo)
CO-Il6ultas: Dali 14 ás 17 haras
Rua Feraanée Machado, 16

Consultório: Rua Vital' Meireles n.

28 - Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11,3G horas e à tar

de das 15 horas em diante
lltrelor da Maternidade e médico do

DR. LINS NEVES

Residência: Rua Vidal Ranaos n.

65 - Telefune 1.422.
Hospital de Caridade

CLL.�ICA DE SENHORAS - CI-
RURGIA PARTOS

),I;!Agnõstico, controle' e tratamento

.apecializado dá gravidês. Disrur
lidos da adolescência e da menopau
-B. Pertubações menstruais, .i 'lf'l,\.

mações e tumores do aparelho geui
td feminino.
'Operações do utero, ovários, trem
iI'.u, apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica do perineo (ru

!nr.s)
'ASSISTENCIA AO PARTO E Ot'E-

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Doonças glandulares, tiroide, ová

nO!, hipopíse, etc.)
I>liIturbios �érvosos .: Esterrhdade
- Regimes.
r..onsultório R. João Pinto, 7 - Tel,
1.451

'

Clinica Médica e Cirúrgica .0

DR. AUJOR LUZ
Médice-Opecader-Parteiro

.

l
Doenças internas .de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias - runs - Coração
- Pulmões - Estomago - Ftgado

Tratamento da Tuberealose
Raios X - 'EJetrocaríliografia
Praça Pereira e Oliveira (atriz do

Trtbunal) Rua Santos Dumont, n. 8.

Consultas das 9 ás 12 e das S b. fi
-- Fon� 841.J?LQIliANÓ_P.OLlS ·1

I

Resíd. R. 7 de Setembro
Crus e Souza - Tel. 846.

EdU.

DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteiro
Hospital de Caridade de Flo

rianópolis: Assistente da

Maternidade
'Doenças dos órgãos internos, es ae-

I

eíalmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gían
dulas internas

Clinlca e cirurgia de senhoras -

Partos I·nSIOTERAPIA - ELECTROCAR·
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL

.ORARIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 às 19 ho-

Oe

Dr. '••10 'oata
ClIuico e operador

emlultório: Rua Vitor Meirelell, 16.
. Telefone: 1.405

Consulta. da. 10 b 12 e dao 14 ,.

15 brs. Residência: Rua Blumeaall.
22. - Telefone: 1.620

--n;.M.S:-�l'alcutI
Clinica �"clu.ivamente d.� erianÇ&l

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

DR�A. SANTAELA
(Formado pela Faculdade Na,�to'
nal de Medicina da TTniv2rsidade

do Brasil)
Médico por concurso da Ásslstén·

, cía a Psicopatas do Distrito
Federal

ZX-tnternb de Hospital Psiqult.·
tríco e Manicômio Judiciário

da Capital Federal
b·lntenlO da Santa Casa de MI·
serlcórdla do Rio de .ranetro
OLíNICA M1:DICA - DOENQAS

NERVOSAS
Oonsul t�lo : Edifício Amélia

lII'eto - Sala 3.'
Residência: Rua Alvaro de oar

..alho. 70.
Das 15 &8 18 hora!i

Telefone:
Oonsult6ri'o - 1.208.
R.esldêncla - 1.305.

ras.

CONSUlTÓRIO:.
Rua Vítor Meireles n, UI

Fone manual 1.702
RESIDÉNCIA:

Avenida Trompowski 11
Fone manual 7118

Dr. Mário W'eadh.....
Cl.tlÜea médica de adulto. e criaDÇ&l
Consultório - Rua João Pinto. 16

Telef.,M. 769
Olnoulta das' 4 " 6 hora.

Ruidência: Peli!,e Schmidt a. II.
Telef. III

__________' __o_, ... _

r
,-----------

fr.an,'iport61i1 rt>gulor .. s de CO'Tg08 dopórto de

.SÃO FRANCIS80 00 SUL para NOVA lOBS
FlCfllilDÓPoha
São FraDe t co

Inf.rmaçõe. como. AGente.
- Carlos HoepckeS/A - 01- Telefone 1.lU

do Sul- Carlos Hoepcke S/A -Cf - T'el e lon e Õ

Confecção
d� GRAVATAS

Aceitam-se encomendas para
qualquer quantidade

Rua Anita Gcli'.Íbaldil 58
F[ORIANÓPOLlS
Santa Catarina

PASTA DENTAL
ROBINSON

.......................... e
.

COMPRADORES PARA CASAS •
.TERRENOS

o Escritório Imobiliário A. L. AI.,._
sempre tem compradores para casaa •

terrenos.

Rua Deodoro 311

IfUA VÓLUNTARIOS o ... PÁTRIA N .• t>8 _ t.-�ND�
·(.\1.u,POSrAi..�l· 'EI..ES'OIt!:IIiIHO'· IELE6AAMAs" orIi'QT(ctoe..

Agencia Geral para S. Catarina
Rua Felipe Schmi'dt , 22-.Sob.
C. Postal, 69· Tel. « Protetora»

FLORIANOPOLIS

fd.bricdl\l, A '��_&1.iI -;;. CAPI""IU,.I"' CIo. �'t

vis It (li l1. '" tt'� �.. '" otn ('I !S!!m ii!'!)n OO:n'l 'P t 1:1

-,,_ ........ , .. _� .. � --�.- .. _-_ .. ..,..':._---------

Cirurgia-Clíni a - Obstelrilia
Dr. A.l,ônio Dj:IJ, Mussi
Médico efetivo tie Hospital de C{ilTitla1llti1,

Serviço especiaHzado em Doenças de Senn0ras
Msdernos método» de tratament.

,Hllrãrios
'

Das 1fl ás 12 aoras e das 13,3' &s 14,36 h6lTaS
Can su lt àr io : Residência:

Rua Tiradentes. 9 Harel La P,jJrta

'( V)i):i DIÁRIOS �lxEjOS Á 5.PAl,..LO E RIO· :s \lE!'.:S PJR ;;: � I�A V��) ·'-l�\.';;.':
-võos DIAtlI05 ÁPORTOAlE��E Er.C�- .:> S�RVIÇO INOEDE O: '-E ?E3 '.A!<D�
AOS .:>OMWG')S. CAflGL ':IROS. ',' .'

ARAltANGUÁ - Às 3a - 5'8 - Sábados.
MAIS INF(}RMAÇõES NA

FlLIAL À Praça 15 de Novembro Edificie li€>TEL LA PORtfA:
TELEFGNE: 1.325

Arvores fruliferas
Arvores Fruiíferas enxertadas e plantas ornamentaís n..

melhores qualidades oferece e grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura

H� J. Cipper,
Corupá.
Mun. de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.
Peçam eatalago gratuitamente.

Guia Paraná

1

do
Publica relação doa comerciante. 6 industriãia com seus ende

('<e�oll.
Cada guia é vendido !iCOIDpaDhado de um mapa rodoviário dO.

Paraná e Santa Calta.rina.

Redação: Rua Pirudenrte de Moraea, D. �2ft. - Curitiba.

Carros para o - interior
.

dI} Estado'
o horário dos carros de que é 'agente, nesta capital, a conceituada

firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:
EXPRESSO BRUSQUENSE I>íarianiente - Brusque

cl excessão de .sábado
,EXPRESSO 'BRUSQUENSE' - 28., 48• e 68• feiras

Nova-Trento

16 horas
.14 horas

16;30 horas

E.. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - 3a• e. 6a. feiras - 12,10 horaa

\

I
I

Fabrlcant. e distribuidores da. afamada. gala·

f.cçõ•• -DISTINTA- .. RIVET. Po••ue ,um gl'ala�
d. .ortlm.nto de casemira.. rtacado.f.' b1'ilae
bOla. 8 'barata • algodSee. morinlll 9 a9!amerato.
para all�iClt•• j - qU!l! recebe dbotament. da.

tom....I••tlnl dG l:ntf.l�loflõ fie lIil1lntico d lh� fasG!'�m .•JrDll'&

.:atJlcU., - F'lLUU!'i' "'1U t' U·;H;;;:O,. f.oi !.ai� .

1:' te. Ir

MJi\'í 'Z

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Os 1Jlomen80enses pleiteam a instalação em seu Município d6�
Delegacias do Sesc e do Sesi

O PSD. inaugurará, em breve, sua séde
Blumcnau, 2G (Do corresponden-jta, por sua importancia, o da

lua_1intel'ferência
da Comissão Execu!i�

te) � Prosseguem as atividades do lif'icaçáo eleitoral. va Estadual para a instalação de-

'Io�poll'f 27 c:Iese.......'o de 1949 / Part�d? Social j)eJllo�r�tico n�ste Em re�n.Le relmiã?,· o diret�rio, ])ele��ci.as do Sesc e do Sesi neste-

_____.....-_.;;...___________________ -mumctpio sob a clar ividente ,dlrf'-, por' unanimidade deliberou pedir a mumcipio.

ção do sr. João Gomes da Nóhrc-

ga, prestigioso politico nesta co

muna.

Obedecendo ao programa de rea

Iizações. !) Partido inaugurará, em

breve, à rua 15 de Novembro .. em

ponto central, sua sede, em lna,jes
toso edificio, para tratar de aSSUlJ-

,tos de relevancia para as hostes

pessedistas, enLre os quais, ressai ..

H(}lIVe quçm contestasse mere

cer Anita Garibaldi o titulo de "He

reina de Dois Mundos" pelo fato

de ter nascido no Brasil,. na Amé
rica do Sl!_1. Mesmo que provado

.

fôsse que 6 seu nascimento se ti
vesse dado na Europa, nem pon i�
aquele titulo seria menos iusto,
pois que Anita combateu 110S dois

continentes, derramando em am

bos o seu sangue.
O fato, porém, é flue' Anita nas

ceu no Brasil, no interior do Es
lado de Santa Catarina.

O deputado Otacilio Costa, re

presentante desse Est.ado sulino C

íncumbiâo de traçar o perfil ela
:heroína na sessão Clll que a Ca ..

mara lhe prestou homenagem, afas

tou, no seu incisivo discu rso, tô-
4Ias as duvidas.
Ani1a era filha de um tropeiro

dos arredores da cidade catarincn.,
se de Lajes, bem conhecido pela.
alcunha de Beiitão da Silva, e sua

esposa Maria Antonía de Jesus .. Te
ve o C8Sa1 vários fillios, li 11S nas

ciclos em Lajes e outros em Lagu.,
11<1. Em Tubarão, local em que seus

jJais fixaram residência, Anita era

�',:nileC'ida pela denominação. de
"Aui nhas do Bentão ". Muito boni
ta, foi notada por Gar-ihaldi, que
por ela se apaixonou e casou ..

O SI'. OtaciJio Costa narrou tam
bem que. há pouco tempo, rela
ih amente ,recebtlu em Lajes a

visita de uma neta de Anita, a

qua I viera ao Brasil e demandara
Santa Catarina, '\lnstamiente para
"conhecer a terra' de sua avó".

N:�rroLl o orador outr-os episó
dios e alinhou outras referências
que nào deixam duvidas sôbre o

nascimênto de Anita eln Santa Ca-
tari na. pirado ato ,os dirigentes do IióveI

Município, por telegl'am'a, pede, às CRESCIMENTO FULMINANTEMerecido é, pois, o titulo ele
"heroina ele dois mundos", que 1 he

solenidades ·,a presença do nosso Bolonha, 25 (O E.) - Foi COIlS-

I
deram e de que são significativos colega d'e imprensa sr. Jovita Lis- tatado em Bolonha extraordinário

h'stcITlunhos os monumentos que
bôa" por sugestão do dr. Cristiano caso de crescimento· Um jovem jo

"I I d' Maia, em vistá dos bons serviços gador de f,oot-bal! em poucos diasJ tC (e lcaram em Roma, em Ra-
vená e Santa Catarina. prestados úquela comuna pelo au- apresentou o crescimento de' dez

O monumento erguido na Ci-
tor do cadastro dêsse Município. centimetro�, sendo domirrado por

.l I (' Para atender tão honrosa dis- violento acesso nervoso,., (fUe .oe-"a( e ,�terl1a é equoCstre e tem em

volta um jardim com piantas tro-
tinção, s,eguirá o sr Osny Lisbôa terminou o seu internamento num

picais, a fim de recordar o pai<;
para representá-lo. hospital. I

dó seu nascimento, o Brasil. .
I

VENDEM SEAnita figura também, ao lado
-

do seu espnso. em Porto Alegre, '-

em monumento dedicado a Gari
haldi, erguido na praça {fl�e tem

AnIla" Garibal�i COfDO de bombeiros
Completou. na d;ata de

ontem, 23 anos de exis
tência, Q Corpo de. Bom
beiro, subordmado ao Co
mando riJa Policia Müitar
do 'EstJado.

t

Instalado, nesta :Capi-
tal, a 26 de setembro de
'1926, contando áquela
época com 27 soldados e

1 oficial, essa instituição
púb'bica tem prestado á

. população e ão comércio,
assinalados serviços, o que
lhe tem valido admiração
e respeito de quantos lhe
compreendem o valqr vá.
rias vêzes posto á prova no
exercício das suas eleva-

I das funções.
Exaltar as qualidades de

cada elemento que inteqra
aquela briosa Corporação,

•

no dia em que mais um

ano vence, é prestigiar a

sua ação benéfica, oitruis,
tica e de elevado sentido
patriótico, considerando
os já consuieraueis servi
ços prestados á Capital e

a várias cidades do Esta
do, atendendo a centen
nas de tatoe dolorosos em

que necessários foram os

trabalhos dos nossos ho
mens.âo-jõqo.
Assim, ao registarmos o

auspicioso acontecimen
to, apresentamos aos valo
rosos souuuios do Corpo de
Bombeiros e ao Comando
Geral da Policia Militar,
as nossas mais efusivas
jelitações pelo transcurso
de tão' siçiniiicatiua data.

00 éonhecido publicista, 0t0 PIa.

zeres, ·��lo: Jornal do Br,asi� à,2i
de ,8etelllbró, e_dmenta o CÜ.Ill'SO
do Deputado Catarfnense Sr. Oe.

tacifio 'Gósi�:, prónunciado na Cá-
,I·. '-'

mara Federal, no dia comemorati-
vo <d,o centenário de f'alecimento de

AlIita Garibaldi.,
"-

(Do "Jornal do Brasi] "),

NOT ..-\.S SOCIAIS

Hunicipio de
Capinzôl
E empossado, dia 10 de outubro,

no cargo de Prefeito, eleito a pou
co, do Município recentemente

creado, o dinamico industrial sr

Sil vio' Santos.

Quadras
"Para () eterno caso da luz em

Floriauópclis, já foram feitos

uma meia-dúzia de emprésti-
lI10S".

(Do Diário, de ontem)

Pondo o verbo no plural
Quando é simples o sujeito,
A mentira ,iá vai mal
Se começa dêsse jeito.

Para o caso agora em curso,
Sabem tôdos que li) Estado,
Tem o único recurso

De pedir "cobre" empresta
[(lo.]

Mas li eterna vigllâucia,
E os deputados de truz,
Grilam todos contra a'ânsia
De o Govêrno nos dar luz!

Quando levanta sua crista
Na solução do problema,
A bancadinha udenista
Arma de pronto I) ,dilema:

Muita luz ela quer ver

Quer de Jogo a combustão,
Mas contanto que Q Poder
Não dispenxja um só tostão!

H. -P,tt

Fábrica do
Café ·Mimi

A Fábrica de Café MIMI comuni
ca a sua distinta Ireguesia que já �
está funeíouando no prédio pró
prio," eonstruido no Bairro Butiá

(Capoeiras) e convida a tôdos pa
era visitar suas novas, amplasPara as festividades de tão as-

modernas instàlações.

máquinas de �screver usadas
o seu Dome. 2 portáteis, sendo uma UNDERWOOD � outra MIRANDA.
() trabalho do sr. Otacilio cos·l 2 REMINGTON grandes. ,

ta, com delalhes vários, lançou Ver e tratar à Praça 15 de Novembro, 20 � 2°' andar -I
muita luz na questão. - O. P. Te!. 1.324.

'

Transportes Aéreos Limitada
N(jVO H@RARI0 PR8VISORI@

2as. e 5as. par#J. Lages e Perto Alegre
para /oinviLe - Curitiba - Paranaguá - Santf�s e Rio ue Janeiro

,

·3as. e 6as.

1

PAR,A FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
,COCEIRAS,
F R. I E I R A 5,
ESPINHAS, ET<:::.

-,-'

.

MURADO ESTA DE.VOLTA

LISBOA, 26 (O. K-) =- .O..píanísta-Muraro, que acompac
nhou a Companhia Teatral de Eva Tudor em sua "tournée" a
Portugal, partiu a bordo do navio "Corríentes" com destino a.o;·
Rio de Janeiro, levando 'valioso repertório, de toadilhas, e can�·

çõés portuguesas para "serem divulgadas na América Latína.
(o'; \

,------------------------..,.

EXPORTAÇÕES PARA A ARJGÉNTINA
M.t\DRID, 26 (OE) -,- Artigos no valor de mais de doze,'

milhões de pesos exportará a Espanha para a Argentina nos

meses que restam de 1949. Os artigos mais numerosos serão .

vinhos e licores, maquínáría, instrumentos cientificas e con

servas.

.,

o o anonimato está para o Diário ela Tarde como a

água para os peixes. No incógnito do jornal e no pró
prio os selfs fraseadores encontram o elemento orgâ
nico de vidà. Sem a máscara ao rosto são absoluta
mente incapazes de alinhavar duas palavras.

A certeza de que o público jamais p.'fderá ligar
.

lhes o nome ao que escrevem, entuta-os -::::e coragem,
ao mesmo tempo que os exonera dos já exgotados
compromissos com a pouca vérgonha.

Se, na verdade, pudessem os que, no Diário, leêm
as agressões estultas e asnáticas ao sr. Nerêu Ramos,
colocar ao fim delas o nome de quem as concebe, di
gna de todas as piedades seria a situação desses agres
sores, no julgamento popular. E por que? Simples
mente porque, nos acusadores de hoje estão os corte
[adores de ontem. O inverso do que, agora, de longe,
dizem do eminente barriga-verde, disseram frente a

frente, não faz muito. Os que, 'por exemplo, afirmam
deslavadamente que o sr. Nerêu Ramos, em oito anos

não fez nada, são os mesmos que se exauriam em ga
bar-lhe as realízáções, enumerando-as e enaltecen
do-as na benemerência das qualidades e na extensão
da quantidade. De tal forma elogiaram e com tama
nha eloquência endeusaram que, hoje, para evitarem
que a agressão tenha por defesa as palavras dos pró
prios agressores _ mergulham na escuridão do ano

nimato. O drama de consciência desses pobres diabos
é mais trágico e mais' cruel do que o daqueles que per
deram a memória. É que eles voluntariamente cum

prem o castigo de renunciar ao próprio nome. Máximo
Gorki retratou-nos nos Ex-homens. Faltando-lhes
aquilo que é essencial ao ser humano _ a personali
dade _- falta-lhes tudo. No cabeçalho do jornal em
que se esvurnam, há o nome do proprietário distante.
Por coincidência êsse nome _:._ avis rara in gurgité
vasto _ governou o Estado. Que fez por FlorianópO
lis? Enumerem-lhe as obras! Mostrem! Se o sr. Ne
rêu Ramos, realizador do Abrigo de Menores, do De

partamento de Saúde, do hospital de isolamento que
lhe tem o nome, das reformas completas na Peniten
ciária e no Hospital. de Caridade, do grupo Getulio
Vargas, do grupo Olívio Amorim, das colonias que ti
raram às nossas ruas os leprosos e os dementes, do
novo quartel da Polícia, e de tantas outras obras que
c01}cluiu e iniciou, como as do grupo Roosevelt e do
abastecimento de água _ se ao sr. Nerêu Ramos,
cujo govêrno, na hora difícil, consolidou nossa Facul
dade de Direito, ameaçada de desaparecer; se à ad
ministração que mais subvencionou nossa Prefeitura,
,para que ela calçasse a :r�.aioria das.. ruas; se ao go::'
vern:ànte que doou terr,enos para o�Ipase e. para a Vila
de Saco dos Limões cabe, na cachola dos eternos to
los, o título de inimigo n. 1, que letreiro caberá ao do
no .dó Diário? Nem nos negativos' e nos pejorativos
elevados ao hiper-superlativo o dicionário fornecerá
o, correspondente. O aleive cabeludo, agora renovado,
de que o sr. Nerêu Ramos pretende mudar a capital
para Lajes, já auxiliou o P. S. D. a vencer a U. D. N.
aqui em Florianópolis. É que o preclaro general sem
derrotas jamais deu éntrevi{5tas a jornais, apoiando a

união. em uni só, dos Estàdos do Paraná e Santa Ca
tàrina, cOm a Capital em Curitiba! Dois homens fi
xaram, por séculos, à' capital ánde ela está: Hercílio'
Luz _ construindo a ponte; é Nerêu Ramos - ane

xando o Estreito ao município de Florianópolis.
Inútil, pois, êsse coaxar baboso dos que já perde

ram tudo _ até o nome.
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