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o SR. WALDEMAR RUPP NÃO FICAR\ SEM O MERECIDO REVIDE NAS ASSACADILHAS' RAIVOSAS COM QUE INVES..

íIU �ONTRA UM HOME� DE BEM E DE VIDA LIMPA, COMO O GOVERNADOR ADERBAL RAMOS DA SILVA. OS ATA..

QUES DO ]Á TAN·TAS VEZES CO'NFUNDIDO REPRESENTANTE UDENISTA� ENTRETANTO', EXIGEM TAMBÉM QUE SÔH
BRE ELES .SE MANIFESTE O' EXMO. SR. MINISTRO CLEMENTE MARIANI.

SE AMANHÃ, MAIS E AINDA UMA VEZ, O SR. WALDEMAR RUPP TIVER QUE SE REFUGIAR NO SILÊNCIO
PARA EVITAR A CONFISSÃO DE SER tTM "BOCA FÁCIL" -- NINGUEM ESTRANHARÁ. AINDA É RECENTE O' EPISÓDIO

EM QUE PERDEU O' MANDATO' EM UM REPTO' no DEPUTADO' CID RIBAS� QUE O PERDO'O'U!
;,r"'.-. -_ ._ - •••JII.- - ._• ._.J':'..",.. .....,..,._,._-.. - ••••.- ..,.� __...-.-_._..-• .._,. _- �_ -.-.-_- III.-:� w ·_.._,._·_· w_..-."...I-..·.- ·.·.-_-.-_·J'

o MAIS' ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA
J'ropr:letárfo e D. Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor .r. R.BENS DE ARRIIDA RAMOS

Diretor de Redação Gl.:TSTAVe NEVES
•

lE5W!!C9ALJiJZZ

de 1949fAno XXXVII Florianópolis

vicc-prcsldente, se conta a partir
da posse (artigos.2 e 1, � 3° do Ato

.das Disposições
_

Constitucio éais
Transitórias), o qual teve lugar C111

.31-1-1946.
.

Extingfliudo-se, pois, esse pcrio
do em 31-J-1950 e Úl' '('11 ,') l'l.'al z r

I' se as. t'lf'i<:ií,es, 120 1 ·lll'.� Il' 'S;!

data, s('�ue-sc qlle "l:� :)�.. l'l-Pf({) ':-O:

lel'Úo de dduar-se elll :l�IO-19.íli, IO ll1e�IlIO Ato ddo; Disj)OSlÇt\'"
Constitucionais Transitórias disp _

([lIe os man da tos de deputados. se

nadores eleitos para' completar o

llWllero fixado, goveriladures, ctepn
tados

.

estat]uals e ,�er('actores do

Distrito Federal terminarão na dq·:
ta' em que findar o do presidente,
.ta H.epuhlica (art. 2 g 1 a 3). Em

relação porém, a elas não se enCOI1-

tra na Constituição, nem no A to,
_nenhum dispositivo, marcal1(]o 1

data .das eleições.•'\Penas prescre

ve aquela, quanto ás eleições para

o Congresso Nacional, que:

'Homenagens a Paulo
de Magalhães
lHO, 27 (AHGCS) - Teve cunho

marcildarnente popú]ar a feshl do

Teatro G-lQria, [lol' oca�íão da inau

guração de uina placa de bron7,C

cam os seguintes dizeres: - A Paulo
de M�)galhães, o autor mais repre.
sentado n (JI3J:<lsil, por seus 25 an()�

de sucessos t-eatrais, de "0 Amor

Venceu" e "Esperidião", criações
de Jayme Costa. Viam-se na IHlme

rosa assistê-ncia senadores. deputa
.dos, ministros, políticos, .literatos e

muita gent,c de teatro.

Vai casar Cesar
Ladeira
HIl}, 27 (AHCCS) - Esta semana

corrente é a ultima da atriz Henata

Fronzi no [palro brasj'."jro. �o pro

xill.la selllana rcaliz�,t1'-se-á seu a

nunciado casamento com nosso' co

�h('cido hOlllem de cin,ema, Ces:,!'

Lac]eira: o casal partirá Jogo depois
para a Europa em Viagel�1 de HÚP·
-dai:;,

....w:::z:s::s:c__

«o desormcmento é O

único cominho do pcz»
,

afirma o Vaticano
Cidade do Vaticano ,27 (OE) .- tas palavras: O desarmamento é o

O jornal of'idial de Vatilano, "Os unico caminho da paz. As armas ,l�

scrvato re Homa no ", escreve seu e- tôrnicas só podem couduz ir Ú guer

ditorial de hoje que inicia com es-' ra,

Barreiros Filho

A.ssentada a realização das.eleições
no dia 3 de outubro

Legislatura de quatro anos
lHO, 27 (O E.) - Peranle os seus a) cada legislatura durará 4 anos luiçües dos Estados apresentam três

pares, no Tribunal Superior Eleito- (at.: 57); hipóteses diferentes:
'

ral, o ministro Sá Filho voltou d h) o mandato dos senadores sc 1" - clciçôcs marcadas para ()

tratai' das providências para a rea- renovará de 'J cm 4 anos (art. IN, mesmo dia das cleiçõcs rI·e prcsidcn.,'
Jízação das futuras eleições. A pro- � :3°); te da Hepub lica ;

pósito das datas das mesmas, teve e) a eleição de deputado- e sena- 2"':___ eleição Iix adas para dia <li-
oportunidade iiI' afirmar: dores Iar-se-á simultaneamente Iercute ;
"Estutui () art. -81 <l<r Canstituição, (art. 38); 3" - eleições nào marcadas.

.que () prcsideste e vice-presidente d) o Congresso reunir-se-i a 1:) Quanto a essas ult i mas, compete
tia !Wpublica sejam eleitos LIG dias de março de cada ano. à Justiça Eleitoral sup ri r a aflta,
antes do termo do per-iodo presi - Em relação á data das eleições i

c, cx-vi " do art. 199 letra <ta COI1S
dcncial. E () período de 5 anos (al·t· estaduais e ruunicipais, as Consti- t ií uiçâo ".
82 dn Const.) do atual presidente � ."---.....-�--..-_-.�_. ._..._.__.-_._. ..._"............ • __.-••_.._-__........_-....-._.

CONVIDADO UM PROFESSOR BRASILEIRO PARA
LECIONAR NA FRANÇA

1
RIO, 27 (O E) - Q "Centre International d'Etudes Pé

dagogiques (Sévres)", da Universidade de F�ança, vem de
convidar o professor Paschoal Lemme para realizar um traba
lhode ordem pedagógica e universitária em seu seio, durante
seis meses ás expensas da referida agremiação.

A escolha recaiu num educador de nomeada, que exerce
I

suas atividades profissionais há longos anos, no magistério
{ municipal e no Ministério da Educação e Saüde, a cuja carreí
ra de técnico de educação pertence, após concurso de provas
e títulos.
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o MOMENTO

�'az anos -h oje o professor
Berreiros Filho, veiho Mestre e

velho Amigo -- Amigo e Mes

tre com maiúsculas porque mi

núsculo em ambas.

Regixtrar-Ihe o natalício é,
pois, para nós, mais que um

simples alinhavar de adjetivos
no convencionalismo duma no

ta social.

Sabe mesmo, êle, que

cabe nestas palavras, nem po

deriam elas vestir-lhe bem os

_,llléritos do nome ilustre.

Firme (' ,. J 1 n conceito a

Ihei .. "! 0l1l1"E' viveu,

, '

fantasias de ociosos
-

g08 anos e'"\�!'rimlu r pelt.<! e â

pala\ra. Sóiiú.s e ele,adas sem

pre roram as suas al)lâs. H1>je;
o professor, o jornalista de fi

bra, o poet<.c e vernaculbta, es

tão cansa dos.

Com.ê fantasiosa versão �e supostas dívergências
}l;:í.stelltes 110 P. ::;;. D. era ml?'<�*i::; ll� '[ nd�1iwrltal
S161\�ch8.\,:': �cüI;«'"dc, que:'c. �."j liY��.·c:;; '(-.,.:
D. n loéal impedir o' ülfvitávéi�"que na op�"lliã() gene
lizads do paIS cada vez·mais se firme e dia após dIa se
confirme a estabilidade essenci-al e formal do P. S. D.,
sob a presidência do preclaro sr. Nerêu Ramos.

.

A propósito, ainda ontem uma fôlha cal'ioca - O
Jornal - cuja tendência ao udenismo é clara e fran
ca, assegurava que, com o retôrno da decisão do pro
blema presidencial da Repüblica à comissão inter-par
tidária, não só se consolidou o sentido daquela comis- .

são, mas se acentuou o relêvo da personalidade do sr.
Nerêu RamQs, como representante da corrente majo-
ritária nacional. '

Certamente, não poderiam pensar de tal modo os
.

comentaristas do vespertino do sr. Adolfo Konder, -
jornal cuja orientação política, diga-se de passagem,
não se sabe qual seja. Esta circunstânc,ia, ferimo· la
precisamente para que se possa fazer idéia da autori
dade da fôlha local ao aludir a cisões que, diz, exis
tem no P. S. D.

O jornal do sr. Adolfo Konder, pelo menos tal co
mo o permite supor o nome do seu proprietário e úni
co responsável declarado, seria em Santa Catarina o

intérprete do pensamento da U. D. N. Sê-la-á? Cum
pre examinar.

Quase diáriamente, são transcritos ali long'os tó
picos de editoriais políticos do "Diário de-Notícias", do
Rio, pvincipalmente quando visam a pessôa 'e a atua
ção pessedista do sr. Nerêu Ramos, ilustre coestadua
no e Vice-Presidente da Repüblica. Note-se, porém
que, quando os editoriais do matutino carioca atacam
o sr. Ademar de Barros (o que é comum), não os re

produz o "Diário da Tarde". .. Tão edificados nos
achamos a êsse respeito que não hesitaremos em afir
mar que o artigo político do "Diário" do Rio não será
transcrito pelo "Diário" de Florianópolis ...

Isso, sem dúvida, nâo recomenda a apregoada
unidade-de-vistas do udenismo catarinense, dentro de

. cujos arraiais, é evidente, andam alguns espíritos
prudentes � examinar, com ansiedade que parece cres
cer a cada dia que passa, os horizontes ainda nubla
dos da política nacional. Não há, mesmo, quem deixe
de sentir, vindo das fileiras do udeilismo,,'alg'uns ru
mores que logo se abafam, rendidos a certas conveni
ências muito naturais. O fato indubitável é, porém,
.que essa gente não póde celebrar. gostosamente qual
quer boato de desentendimentos regionais na corren
te pessedista. Aliás, a coesão do P. S. D. em tôrno da
sua direção nacional há-de valer -como a própria con

c:retizacão do desmentido às fantasias dos comenta
ristas opositores, os quais, temos certeza, não perde
rão por esperar novas e maiores decepções. , ,

\

Mas é um engano essa placi
dez·

\
Careça da sua pena e da sua

voz o iujustiçado, o erro, à ig
norancia, e vereI!,'0s de novo

Barreiros Filho vibrante e in
flamado, fél·til e emocional.

Por tudo isso são inuteis e

palidas, as palavras, essas fer
ramentas que de tão bem saJ
be usar,

Esta colu na, entretanto, va

le para publicidade do abra
ço em que o desejamos, pelo
dia de hoje', apertar.

Manteve-se no alto
do 'poste 117 boras
Cleveland, 'P (V.1\.) - Churlio

Lupica, campeão mundial de perma

nência no alto de um poste, desceu

_ á terra, depois de ter ficado em ci

ma de um poste durante 117 hora-i.

Lupica desceu do poste, levantado

para aquele fim, no Estádio Mu n i

cipal rie Cleveland, e beijou a espo

sa e seus quatro filhos, um-dos qU<lis
nasceu enquanto permanecia scn

lado no cimo do poste. Lupica ui

trapassou () record antertor, 'II e

I cru ,dt, ri hurus. estabelecido pc c

tY'I'ltU r
li<, Q.4·!ld; de. " Fr,l!ll'i,,·

t( da (:,.Il�, 'n' .

PASTA DENTAL
ROBINSON

Adiantados os traba,a
Ibos para o censo
de 1950
HIO, 27 (AHGL'S) - Estão \,on�

sideravellllente adianhHlos os tra

balhos para o censo de 1950, quandn
saberemos quantos somos, Está()
quas·e eoncluidos os questionários
tendo' atingido a fase da impressão
o BoJ.etim de Familia. Saberemos,
tambem, o que somos" pois há bo�
1etins que registram a profissão rle
cada brasileiro,

PARTIDO SOCIAL BEM6CRÁTICO
.

QUALIfICAÇÃO ELEITORAL
SERÃO A,TENDIDOS TODOS QUANT8S DESEJAREM
SE QUALIFICAR ELEITOR, NA SF)DE D� PARTIDt) A

RUA FELIPE SCHMlDT.
HORÁRI0: DAS 10 ÀS 12 E j)AS 14 AS 17 H�mAS,

DIARIAMmNTE.

I
f
�,

•

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

BEVIN RESPONDERÁ A VICHINSKY
LONDRES, 27 (O E) - Esperado com grande.interêsse (J

discurso do sr. Ernest Bevin em resposta ao do sr. Vichinsky
em face dos rumos novos que tomaria a política exterior. da
Grã-Bretanha desde que a ·Russia possue a bomba atômica.

7 DIVISõES BLINDADAS RUSSAS NA FRONTEIRA
BELGRADO, 27 (U P) - Informa-se que a Russia man�

tem na fronteira da Iugoslavia e Rnmania sete divisões blin•.

dadas e providas de foguetes.

CONFERÊNCIA DOS 4 GRANDES
LONDRES, 27 (U P) - Realizar-se··á em breve a confe

rência dos 4 grandes sôbre o tratado de paz com a Austria, e
o contrôle da energia atômica.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 �8TADO- Quarta 'elr. 28 ae Setembro ele '949·
�-------.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�-------------------------�

I

ln"Iorm..-'t�o-·e� 1.�teí�·Onfem no passado
.

u ., K:..,
,

... �
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27 DE SETEMBRO
- em 1624, os holandeses to-

�Õ--ESTAÕO � I Horar.io das empre .. ram repelidos nos arredores da

.� � Bahia pela Oapitão Ma.nuel .

'I
Redação

_

e �ficinas à rua � sa's rodoviarias Gonçalves;
Joao Pinto n. fi � .

- em 181,6, em Ttuparaí, o'

�
Diretor: RUBENS A. RAMOS 1D1Gum;>.Ã'nmu Barão do Serro Largo derrotou
P

.

tá
.

D' G t l!.lxpi"0BltO alo Cl.atóvllo - L&(r1DIa -

roprre no e rr.« eren e 7 horas. um Corpo de Corrientinos .da
Sl®NEI NOCETI" No:utcrVia� lUja!.- ltajaf - 1. IDo- Divisão de Andrés Artigas;

Diretor de Redação: EIpreslIO EI,TWlQumM - �u. - em 1818, no Rio Grande
GUSTAVO NEVES UI horu.

Expresso BruaQuellN - Non TrOInU' do Norte, nasceu Luiz Gonzaga
- 16,30 nor..., B it

-

À.uto-Vll1.çAo Cat<u1llen.n _ JoitlTllt de 1'1 o Guerra, Barã« do As-
- , norae. SÚ, que veiu a ser Ministro
Auto-Via�o Catarl!l_ - Curitiba

_ II horas. .

ÜO Sup.remo Tribunal;
RodoTiir1a Sul·Brull - 1-6rto

.Ãlea-rel
- em 1822, em Porto Alegre,

-- 3 boras. , .

Râpído Sul-Brasileira - Jolmvlle - Rio Grande do SuL nasceu Ma-
13 horas. .

nu I d C 1 G I
-

RUIl Senador Dantas, 48 _ 60 Rápíde Sul-Brasileira CUritiba e a un aa a vao, Enge--
andar

6 horas.
TERC.A ..FErRA 1_

nheiro notavsí, falecendo no·

h
Tel.: 22-á924 - Ria t'e Janeiro Áuw-vlaç.lo· Catarine_. - P6rto.AI. Rio de Janeiro em 27 de Março

A C anlagem Boiei'"001· RAUL CASAMAVOR �.AlIu�of���a·C&�"1Il- - Cur1t1b.1 de 1872;

Rua Felipe de Oliveira, 21 -

Áuto-VlaçAo CatuitlenH _, Joitl1l'Uf
-- em 1851, as forças, coman-

RIO.' (V.A.)' - O promo- Rio Grande do Sul". Vigarista, 80 andar - • noras. dadas por Caxias mrciaram a

t
.

I
Aut"o,VlaçA-o Cat&rUl� - TIlbUtCl pa ag m d R' N

ar Vicente Pereira, da Déci- foi Borcioní prêso também por Tel.: 2-�873 - São Paulo
_ a noras.

5S e o 10 egro ;

'ma, VaTa Criminal, apresentou, f'al§a qualidade, quando ten- I ASSINATURAS lilxpres80 Mo Cr-1lv..6TlG - Laa'WJ& � - em 1855, o Imperador D.
"

7 nor-as. I / P d
ontem, o Seu parecer sobre o tava passar pelo deputado Na Capital ElllIP�sa GlÓrla - La&!U'CA - ,....

. e /fá II, razendo-se acompa-

ínquértto instaurado a fim de Aureo de Moura, da Assem- Ano Cr$ 90,00

�
• �r:!ou'Bnaqu_ _ SruMjue _

nhar do Presidente do Conse-

se apurar a dsnóncta apreseri- bleía Estadual de São Paulo. Semestre .. , .. _ .. Cr' 45,00 UI horu. lho, Marques de Paraná do Mi-
T

.

C 5" .·,to·VJaçAo I1.ajl!! - ruJa! - 1. ilO- .

t d I
tada por Ivo Borcíoní, que Prosseguindo, o acusador nmestre. . . . . . . r$ 2 ,00

I
ras

nis ro 'o mpérío, Visconde de

acusou de corrupção servido- público procurou demonstrar M�!I Cr' 9,00
13R;tl!::' Sul-Brasileira .Joinvile Bom Retiro, e dos carnartsras -

res d\a admínístracão pjUblica, qUe "da trama tucaida por
Número avulso .. Cr' i,50 Rápido Sul-Brasfleír'a Curitiba ele servíço. vis'itou durante oito

N I t
.

.

6 horas. IOf
os quais lhe teriam solicitado Borcíorri, saiu ancólums o sr.

o n error QU.i..RTA..1l'JI1R.A
1 ras as en ermarias publicas

eley�da quantia a !roc? de ob-.' miníst.ro da mação"_ 'visando I
Ano Cr$ 106,00

I .��vt,aç!o �tli!l."inenH Curitiba do Rio de Janeiro, onde eram

tençao de transporte, Junto ao a obtenção do transporte de
Semestre., Cr$ 86,00

!
-

Auto-'Vfa�Ao Caa.--1n«Dfl JOInTU. tratados os coléricos:

Ministério da Viação, com des- que cuidam OS autos, não hou-]
Trimestre Cr$ 35,00 ! _·.A.·ut':�:�[lO citul.n-ellft L&CUIIiI

- em 1877, as asuas do Rio

tino a esta capital, para gran- ve entendimento algum com Númera avulso ., c'r' 0,60 - '1.:l0 horas Tubarão, em Santa Catarina.
Anu'BCI'o· ---"ante contráto

li
Rápido Sul-Brasileira C".il'1tlba .

I
-

.

de quantidade de madeiras e o míntstro da. Viação Ou qual-
� >."""'-ti •

6 horas
se evo umaram e inundaram

Ad'
. es OrilnDa!II, mesmo não Ráp:d� Sul-Brasileira Jolnvlle a s margens

gensros
.

e prrmeira necessi-j quer funcíonário ligado ao seu 13 horas,
" ,como consequen-··

,dade eX1stentes ao longo da Ministro.
,

'
publicados, não serão

Expresso Sli.o CrigtQ't1IO ..:.. Laauna cia, de fortes chuvasF

r;on:a serv�da pela Rêde
.

de � dnolvidos.

i
7 ���:eS60 BruflQuellH 8rWIQU.

- em 1880, desabou· sobre:

Viação Santa Catarina.
"Com relação ao sr.

HUgO!
A direçãlJ não se respon- 16 haras

-

Joinvíle, Santa Catarina, gran-
Ramos cr c nt eabiliza pelos conceitos .A.ut.()ovlaçAo Itajai ..., IU.j&.f - 1. 110- d t

Requerendo a remessa dos .

- a e e a O. m'omo- r..s. e rovoada acompanhada de
tor eA f'

, emitidos nos artirto8 """" Bru N -to b
autos ao JuizO da DécI'ma-

- v -se.que 01, a sUa re- ,. � ...re880 !lqUellH ou ...... a unda.nte granizo,'
l' 1 assinados.

- I6,SO horas.

Quarta Vara Criminal, para
ve la, envo vido nos taconteci-

...,....,..".. .. --.. ••• ....,.,.,,� _ R��:!!�a Sul Brasll � Alegre - em 1887, no Rio de Janeiro

que sejam apesados aos autO:5 i mentos e� causa, através de

V.
_." ,QUINTA-FEIRA faleceu Manoel Pinto - Ribeiro

relativos á representação do I c�nservaçoe� ent�e. Ivo Bor�io- taCa0 Aerea .Ãl����1s�or;;'�tar!nE-ILH P&rtõ Pereira de Sampaio, Ministro

minístro da Viaçao contra Ivo I �� e �rederI�O Dmlz
. M.artlns. "'lLAo r !!!í.r.· '" 'Auto-VIBç.ãn' C&tar!nena. C>.1I"1Uba I do Supremo Tribunal'

�'lque d D
nu", - 5 hora-s.

'

Pedro Borcioni, o promotor
C) Ira pe lU a mlz que

. Se.flunda.feira Auto-Viaç!o Cat.ulnen.H Jo!.nTile -:-., 1�83, faleceu o Almirante

mlicntou o seguinte:
.' apresentasse I v o Borcio- "TAL" 1300 L' P6"'-

- • horu. EJlZlano Antonio dos. Santos,
.

H
- " - aJes e .- Auto-Vla�"o Catar1ne.nn TUlbano B

__ "Na realidade, não há,
iH ao sr. ugO Ramos e ês-te Alegre ,_ 6 hor.a;-- arão de Angra, nascido em

nestes autos, qualque.r crl'me atendeu-o em seu CSi.rtório, ti- .Auto-Viação Glltann.llD - � -Lisbôa a 15 de Novembro ·de
t 1

PANAIR - 10,40 - Norte - 6,30 borRO. "

a punir a não ser o de calúnia
u .ar que é do Décimo-Quinto VARIG _ 10.40 _ Norte Exp_ress-:> São CrLstnrio - L.�s-=a - 1806;

praticada por Ivo Borcioni. Of1C10� �e- Notas desta ca'pita.-l. PANAIR _ 14,05 _ Sul
7 ��:�sa Glória � Lqnma __

o • l/I
- em 1904 fundeou na n.arra

Quanto a êste, porém, já eXiS-,
Mal sab�.a o. 5'r, Hugo· Ramos CRUZEIRO DO SUL _ iS,51

• �!:'!8�rn�rll�UE-lllIOI _ Ero.QuCI _

Norte. do Porto de Florianópo-
te o compêtente processo, prO-

qUe o. a e_ndup.ento nor1;flal .de. ,J��, _,.
HI M'rtis. lJ.S, m;na Divisão Nayal Argen-

movido em virtude de r'epre-
um cldada.o PUde�se ser ObJ�- rl':f"<;a-fet",. ......AutO-VIaÇl0 ltaJ� _. !taJa! - 1. h<>- tma, sob o camando do Contra-

sentação do sr, mm' I'Stl'O de
to das maIS desaIrosas suspe1- -TAL"

Rápido Sul-Brasileira Jolnvlle almirante Onofl'e. Betheber_
-

t
8,00 - Joinville ,- 13 horas.

Viação. e Ob'ras' Públícas, em
o a seu respeíto.", Curitiba _ Paranaguá Rãpldo Sul-Brasileira - Curitiba - tendo o navio capitanea "Nue-

• horas. d J
cur,f'\o no Juizo da Décima- Refere-se, d�pois" o repre- _ Santos e Rio. &ropresa Sul Oeste Ltda - X&pecó - ila

ye e. uUo ", ao fazer levanta-

Quarta Vara Criminal. Se ou- sentante do Ministério Publico -, (H 10,40 _ Norte
_ e b01'1Ul. mentos clandestinos de nOEt;a.

tras
.

pesso.as s. julgarem a uma carta, constante do pro- '4 t It.RIR.O DO SUL _ ta.o. RodoT1úla ����!Tl� Pillrto AlqT'e
costa recebido enormes �varia&

ofendIdas peLa atuação crimí- cesso, escrita pelo ministr.o da '�"""e
- :I horas. E:m Itapocoroí;

........ Auto-Vt.açAo CataritlenH CurIUb� AN
nosa de Ivo Borcioní, pOderão Viação, na quar declara' que VAR1G _ 12.30 _ Sul- - /j�horaa. DRÉ NILO TADASCO

também, Se 0_ ·quiserem, pro- Hugo ftamo� 'jamais o procu-. PANAIR _ 14,85 _ ,Sul I_-\u��.!:�ao
CatWIDenH JoIn..-lt.

mover a apuração de sua re8- !'Ou ou a_ qualquer pessoa de Quarta.(eíra Auto-Viação C�tM"!!llel1" - �

ponsabil\dade, através de seU Ministro para pleite�r a "TAL" - 13,00 - Lajes e Pôrto
- E���e:8�a�" Orlsto"l� - � --

9ueixa crime, pois lo delito é obtenção de tr.ansportes oU do �legre
7 boras.

d
- .

a Auto-Viaçao 1U!.).a1 - n.aja! - 111 ho-
e açao prIvada". que quer fôsse. pANAIR _ 10,40 - Norte No •.

A seguir, o promotor díz Ivo Os autos foram conclusos CRUZEIRO DO SUL --.- H.OO 16E�:::'80 Brusqutmile

Borcioni é "pessoa de péssí- ontem mesmo, ao J'uíz Deocle� "orle
Rãpldo Sul-Bras!lelra

t
• 13 horas.

n.lOs an ecedentes, já tendo ciano 'de Olíveira Filho, par.a VARIG _ 11,40 _ Norte Rápido Sul-Brasileira

sldo processado pela pOlicia do a decisão..
6 horas.

_ _
_ _

_

�
__ .. _ _ _

PANAIR - 14,05 - Sul

COMPANHIA "ALiÂNÇÁ- iii· ·nooi';
.... -----

-TAL" O�i,:a-'eir�oinville
Fundada em 1870 _ Séde: BAHIA Curitiba - Paruaguá

IN.�NDIOS E TRANSPORTES
- Santos e Rio.

Cifras do Balanço de'1944 PANAIR - 10,40 - Norte

CAPITAL E RESERVAS Cr$ 80.900.606,30 PANAIR - 14,05 - Sul

Responsabíldades Cr$ 5.978.401.755,97
VARIG - 12,36 - Sul

Receita
• . • Cr$ 67.053,245,30

CRUZEIRO DO SUL - i3.5fi

Ativo ...•.... Cr$ 142.176.603.Ho
i(orw

Síni�t,.os. pagos nQs últimos 10 anoll Cr$ 98.687.816,30
CRUZEIRO DO BEL' - i6.S0

Responsabilidades :... Cr$ 76.736.401.306.20 'uI

GUEPJ<A ÀS CARiES 1 SOMEA�E
KOLYNas AS COM8ATE d� 3 roodos

3 LIMPANDO
lO ,PERFEITAMENTE

A deliciosa espuma de
Ko) ynos remove as

panículas de alirnen
tos, deix l os dentes
polidos e retarda a

fO"1l1�11ão de mucina.

Representante:
A. S. UM

'" DESTRUINDO
..&.. AS BAGTERIAS
Kolynos destrói
cerca de 9�% das
bacterias da boca.
Este 'JeilJ dura horas.

Caef'e de Paginação'
FRANCISCO LAMAF�UE
.

Chefe de I�pressão:
JOAQUl'M CABRAL DA SJ.LVA

Sezta-ftHra
"TAL" - 13,00 ....:.. Lajes (! Pôrto

Alegre
ORUZEIRO DO SUL - 7,20

�orte
.PANAIR - 10,40 - Nort�
'VARIG - 11,40 -- Norte
PANAm - 14,05 - Sul

Sábado
"TAL" - 8,00 - Joinville

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO 00 SUL - tS,55

<l�

PANAm. - Hl,4I - N.rte
PANAIR - 14,05 - Sul

DomÍllf/(J
PANAIR - 1.0,40 - Norte
CRUZEIRO 00 SUL - H,OO
PANAIR - 14,05 - Sul

'II NEUTRALIZANDO
iii • OS' ÁCIDOS DA BOCA
A o entrar em contacto

com K -lynos, os

ácidos da boca,
causadores das caries,
são i-nediararnente
neurralivados.

/

.;

'DEUCIOSO�
R.HRLSCANíf,

r-t elhores resultados são

conseguidos estovan<Ío"se
os de ..ee s tom Kolynos,
depois,. de cada r e fe i ;ôo.

Diretores:
Ilr. Pamphilo d'Utra Freire de. Carvalho, Dr. Francisco de" Sá,

......... Anísio MassoJ"ra. f)r. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.
�....-.-.-_-_-.-••_�./"lw......�......_- •._._-.,..-.---=-_-.. .,. .......,..,._..__........._.�

i Ouça� diariamente. das 9 àsv13'e qas 17 às 22 horas'
�

RBOIO TUnA' IYO 9
1530 kilocielos ondas .médias de 196 metros\ I

. .

I
----�------�---------------------�

TUBARÃO s. CATARINA

l

MóVEIS. LOUÇAS E MOEDAS ANTiGAS
Deseja comprar ou veRder7

Cartas a José Claudino da Nóbrega.
São .José - Ponto final do ônibus - DISTRIBUIDOR

Católogo de Moedas Antig�s do Brasil
.

Pt"Jo correio Cr$ 25,00 ,
I

DO ...

Joinvlle

Curitiba

SÁBADO
Cata.r!neJlH - Curitiba

"
. JOlnvile,

Auto-Vla.çllo
- ti hora.s.
Rápido Sul-Brasileira

13 horas,
Rápido Sul-Brasileira

6 horas.
- III horas.

..
.Ãuto·VlaçAo Catar1n�nae

- (I b.Cl'i"IlIl.
.Ãuto-ViaçAo Ca.tarl!nen.n

- 6 horas.
Exurp,sso SAo Qr1.stoTao - l..a&'una

7 boras.
.

Expr&SGo �u_ - BrwIQu.
14 horas.

.

A.ute Viação ItllJD.1 - ltajal - 111 110-
ru.

Exprl!!sso BruSQue.n.IHI - N(lYa Tr«!J,t()
- 9.30 horll.l.
Expresso Glória - Lae'Urul -- • 11:11

II 7 1/2 horu.
l)0MmG0

Ráp,ldo Sul·Br'asileira - Curitiba -

6 ·hbras.

CurUlblli

Jo1nTile.

I Dr. CLARNO Gw
GALLETTI

ADVOGADO
Crima (\ civ.l

Coo.tltu!çi'io' ria Sociadado,
NATURALIZAÇÕES
Titulo. D.alal'Gt61'loa

Eacrit6ri.o e Re.idancia
Rua Til'adent.1I 41.

I�ONE -. 1468

_______,,; I

,I
-,
I

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

..... � .....

'f8Uk& -�a""
...

�

ESTA
FRAQUEZA
ATINGE
PESSOAS DE' MAIS DE�:
40 ANOS :
Diz-se que o organismo muda;
completamente de sete em sete �
anos. O certo é que com o passar :

do tempo a saúde se modifica e �
em muitas pessoas de mais de .

40 anos começam a aparecer dig-
'

turbios, muitas vezes de riatureza. '

séria. Entre estes o principal é e'
disturbio da bexiga, uma, fraque·
za cujas exigencias, que se ma� -

nifestam principalmente ã noite

quando se estã bem quente na> .

cama. são muito irritantes. Essa
debilidade da bexiga é um resul·

.

tado de disturbios renais e si fôr"

desprezada, poderã tornar-se pe· ;
rigosa, transformando-se em cal-'
cuJos, pedras ou cistite (inflama
ção crônica da bexiga).
Não ha meiomais rapido e eficaz
de conseguir alivio desses perigos.
do que uma série das afamadas
Pilulas De Witt para os Rins e

Bexiga, conhecidas em todo o,

,mWldo.
PILULAS' f

,:�, DE WI T,'
�

Para 05 Rins e a Bexiga
EM VIDROS DE 40 E 100 PILULAS.

Í) GRANDE É MAIS ECo.N0!t!ICO�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.URA TENIS CLUBE - SÁBADO DIA 8 - GRANDE BAILE EM COMEMORAÇÃO AO 23° ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO - COROAÇÃO DA RAINHA DA CIo
DADE SRTA. LAYLA FREYSLEBEN PELA PRESIDENTE DA A. A. T. - E COLOCAÇÃO DA FAIXA DE RAINHA DO LIRA DE 1949 PELA SRTA. EUNICE LUZ,
RAiNHA DO liRA DE 1948 - PARA MAIOR BRILHANTISMO DAS FESTIVIDADES FORAM CONVIDADAS AS RAINHAS DO PJ\RANÁ, BRUSQUE - JARAGUÁ
DO SUL E ITAJAI - COOPERAÇÃO DA ORQUESTRA JUVENIL E GREMIO LIRA - TRAJE RIGOR - !NICIO ÀS 22 HORAS - COROAÇÃO 23 HORAS
DIA 7 - SEXTA-FEIRA,- ÀS 20 HORAS - JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DA DIRETORIA, CONSE LHO DELIBERATIVO, ASSOCIADOS E POSSE DA NO·
VA DIRETORIA - A LISTA DE INSCRIÇÕES ENCONT'RA-SE,NO BUFÊ DO CLUBE ATÉ DIA 6 ÀS 12 HORAS

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

-

Vida t:-ocial· (;ongresso Nacional Açucareiro ����:P!����
Iniçuun-se os trabalhos das Comissões,-A Delegação Caterinen- A DESDENHADA

se a postos.-A primeim indicação de S. Caisrina joi discutida ,COl\>!: Robert Hutton - Joyce
, Reynolds - Janis Paigc - Edward

Quilandinha, 20, pelo Correio (De Corno sempre. em ocasiões desta
. funcionário da Assembléia' Le- Cesar Gomes, das Usinas de Santa natureza, aparecem naturais rlis-

Arnold
.

1 t· d E t d ,_ No programa: 1) A Marcha da

tã grs a rva o s a o. Catarina). rroje.pela manhã, orguni- crepâncias, ocasionando acesas
Capi ao Duarte Pedra Pires t d Stl Vida - Nacional. 2) A Terra dos;
A ereméríde de 110J'e consí-

Sr. Lucio Freitas a I va zadas todas as comissões do COJ1� discussões que somente terminam
P 'd L' 10.000 Lagos - Short Colorido

gna- O aniversário natalício do
ara os armgos o sr. UCIO grcsso e felatadas as primeiras teses após exgotados t,pdos os argumeu-

Freitas da Silva, sócio-gerente 'pelos relatoi�s parciais das dif'eicn- tos das partes contenrtorasa Quasi
Preços: Cr$ 5,00 e 3,20

nosso prezado conterrâneo ca-
da j t t S

.

d 1 M
' LTVHE. Creanças maiores de 5

itã D t P d Pi d
a Impor an e ocre ac e a-I tcs matérias, reun irarn-sc Os corn , sempre se chega a uma conclusão

PI ao uar e e ra Ires, is- dei
.

"S- S b tíã " Ltd al1'IS poderão entrar na sessão de
tinto oficial da nossa Polícia

eireira ao e as mo a., ponentes das mesmas para aprecia- que englobe c contenha os multi.
ii horas.

.

Militar e Chefe da Casa Mili-
a data de hoj� é auspi�iosa- rem os' primeiros rc latúr ios. plos interesses em choque.

tal' da Secretaria de Seguran-
mente grata, pois lhe assinala Quando compomos esta not ici a, x x x

mais um aniversário. I I
. , Ica Pública do Estado. .

a ta rora ja, ainda prosseguem os Amanhã será discuti ío o relató-
, Seus numerosos amIO'OS o valho), hoje ás 8,30 horas
O aniversariante que, com

o' ,-

"

A
�

b Itrabalhos. com o máximo i ntcress« rio -Io Deputado Hogério Vieira que, 2" RE'CITA
entusiasmo e devotamento à l�omenabealao por esse

m,O-,e asslt,!llid.ade. Senadores e deputa- como foi dito na noticia anterior.
tívo Temporada de JOÃO

carreira que abraçou, vem gal-
. dos, técnicos 'e altos servidores ria é relator parcial da Ter-ceira Cernis-
Fazem anos hote , lUOS c sua brilhante Companhia de

gando, na Fôrça, os diferentes ,J, nação e dos Estados, sentam-se ao são-Problemas Comerciais.

t h"
,

-- O sr Ivo Gandolfl cate- 1 I d I 'li I t I I Continuam os' nosso s delegados
Comedias e variedades, com a mag-

pOS os lerarquIcos merecida-
.

'I ac o e rurru nes 'p an uc 01,,"S (e ,. u,

me'nte com simpatía geral go-
gorizado funcionário da firma

cana que trazem o concurso da �1I[) 1 1 b I
nif'ica comédia em 3 atos:

, C 1 H k"
( esc o ranr. o-se em esforços para E. " O AMOR É ASSIM

za no seio daquela corpor��ão .

ar os oeCP?I' e;R l' f
' experiência a este memorável Co n- acompanharem os trabalhos e adqui-

,

,
> -- O sr. e 10 o 1m, unCIO- Original de Armando M00ck

co.mo !la socíeda
..

de local, de ad-I na'rio pu'blico estadual. gresso. rirem a maior soma posslve l de es-
- '.' Tradução de Humberto Cunha

miraçao dos que pnvam. consl-l·VIAJANTES· x x x clarecimentus. respeito à maneira e
. Finalizando o espetuculo : BIG

go, quer por se,u ��pInto', querl Sr. Evaldo Valkamann
A dctleg�ção de Santa Catarina, à forma como se processam as at.,

SHOW
por seu cavaiheirismo, querj Pr d ... d R' d S] luvoura c industr-ia, que tem a C0111- vidades da agro-industrla de açucar

f.. d
- .. roce ente e 10 ou" I I

COllJ novos nurneros xde Incorupa-
por sua lna. e ucaç,ao, motivo onde é conceituado índustríal po- � e emen,tos destacados no pro- nos Estados lidcradores desta pro- raveis sucessos

p.orqu�, hOJe., sera .a,lvo <:le, e figura de destaque nos m .... ios dl.l,Ç,a.o d,_e aç,LlCal,'l'S -e na alta adll1.i- dução,
_

.
. "', .

Preços: Cadeiras numeradas c-s
meq,Ulvocas. homenagens, fas:1 comerciais, esta' entre nós, o l1lstra,çao estadu.a.I, esteve todo n. dia

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

.

D· d V�· 15,00, Localidades avulsas CJ'$ 10,00'
quals,�por Just�s, 1nos_ n�s .u�a�! sr. Evaldo Valkmann, que se

em Jranca ,.a�lvJ(���e" concert�nd() I?, 08 131antes e ICalllarntes Cr$ 75,0.0n�mo., em tributar lhe tam faz acompanhar de seu filho. ;pontos
..

de vista
..
d i rirnirulo duvJ.das, .,

b I R •

t Jwprt"lprio até 14 anos.
em. �.I'. M,a'rl'o Schl1'chtl'n I.perqlllrlndo e Interrogando. Allldü epresen,�D Il�

D Ab I d
- li "U 'D iJ Ingressos ii venda durante todo o

r.
,

e ar o Luz
., Vindo de Rio do .Sul, onde agora ac.'aba de cl.legar o EngO A,�rô-

N C t 1 dR· bl Cn i i dia, no Cine HITZ.
a a�1 a a epl� lca, exerce funções na Delegac::a nomo Crl,auco ?llI1ge�' que se en-

. "me,rC.3.S·onde exelce a� ,a�tas funçoes de Regional de Polída, está n3sta carre'_lal:a da Connssao de Proble-
Rio, '27 (OE) _ Tiveram inicio

..

ÍÚ)X\:'- j;�j�' ';; '7,30' 'h'�ra's'
.

Chefe de PO�lcla, v� pas�a.r, cidade o sr. Mário Schlichtin, mas ag:-Ieolas, onde temos os aSSUll-

t d t
. hoje nesta capital, os festejos co- l'ltima exibiçãones a, ,a a, o seu anlve.rsano nosso prezado amig·o. Itos

que. mais nos interessam, Certc)
nat 1 t d l'nemorati vos do dia 1° de outubro, SUA ESPOSA E O MUNDO

. a ICI,?, o nosso es rma o Roberto Lage Junior é que êste destacado técnico plena-
cont<>rraneo d (lb 1 d L sób o patrocinio da ASCESP - As- COYl: SI)Cncer Tl'ac" - Catherine

,

�

.

r. L'l. e �r O !;lz. Epcontra-se desde ontem em,mente ronhecedor das l1,eccssidadcs
J

AS n1�ltas _
manlfestaçoes nossa Capital, acompanhado da nossa lavü*lra, levara ao PI,ená�

sociação Brasileira de Viajantes e I He'pÍJurn - Van Johnson

que lhe pr.es.tarao seu,s nume- de sua exma. espôsa, sra. LUCialriO,
em aHa dose, o nosso pensa-

Hepresentantes COlTlerciais. No programa: 1) O Esporte em

rosas amIgos e ad d Acha-se ,iá no Hio, elevado numc- Marcha _..: Nacional. 2) Metro Jor·
,

'

,
_

mIra ores, Lage, o sr, Roberto J,ag'e Jor., mento a respeito de UIlI assunto '

110S nos aSSOCIamo' compra'
1'0 d'e partiaipantes procedentes de na] - Atualidades

.

;, �
-

alto funcionário da importan� nunca assaz discutiçJ.o e el[UaC'Íona- �

zero
.

� .. .- \ te organização Sul Américal-do,' diversos pontos do pais. PI'CÇOS: Cr$ 5,00 e 3,20
D. ?acIlda �antos Perel�a I Capitalizq.ção. , :x :x :x S

' d de",
Censura até 14 anos.

�egls,t:.a a data de hOJe o SS. ss. procedem de Pôrto Entrou em discussão uma indica- OC'H�uaue a1. .. \ , , .

alll�ersaIlo da exm�. sr::. d. Alegre, onde foram assistir aos ção dos 'csineiros cut'lrinenses, l'e' d M 'd . L\ll'(;;HIO, IlDje ás 7,30 horas

Cacllda Santos
� Pe�el�a" dIgna festejos que ali tiveram lugar, ferente à politica açu('areira (jlle

.

e p� iCIUfJ SUA ALTEZA A SECRETÁRIA

�on�orte do �Ot�O .lludtre ,c?n- pelo motivo da inauguração do melhor se eoadunaria C01U os nos- Hoje, ás 20 horas, na Facul-
" (Te('f�nicol'lr)."

elT�neo sr, n amo e �aaua grande Edifício "SULACAPE" sos interesses. daGe de Odontologia e Farmá- COl\1: Detty (Trable - DICk Hay-

i:rel,r�, . o�ero�o ,PrefeIto do recem-construido na Capital () Senhor Alcides Abreu. dej('g'adn cia, haverá uma reunião desta, mes
. �n�.l��o t ed apmzal., .

Gaucha. votante dos forJ�ece(lores' de �ana, sociedadé, na qüal será efetua-,'"
.. .. " ..

t t'�s lllda ama que e ml:ll- O casa] Lage, tem sido m1J.i- após ouvil' o r·elatório pediu n da a eleição da nôva diTetr,ria.. I:\IPEHIAL, hoje ás 7,30 horas
,

O es lma a em nosso melO t
.

t d h t IL· " Uj(' 'b'
-

d d
.

d
,

'

I f r t
'o cumpnmen a o no o e a pala.vra para dIscordar do mesma 1lllaS eXI lç,oeS c OIS grau cs

veI�e-a, pe, O
.

e lZ even ,o, al- Porta, ol�de estão hospedadOf'lsustentando as amplas possibilida- f"b· d
filmes

v� ed expressltyas mamfesta- pelos inumeros amigos, aue, eles de Sasta Catarina em produzir, a . rlc�, .' e" A RUA SEM NOME
çoes e slmpa Ia de suas nu- pelo seu cavalheirismo e fino i "

f' t 'l' I II CO:\'!: :\iark Stevens - Hichard
merosas relacões de amizade. i

t' t
'

'b
.

t
1 :.cononllc� e a�' a�TIen e ',açucares

O d "O �E t d " "t
r a o, Ja sou eram conqUls ar'l fmo::;. Apos um lIgeIro historico elas

Ca.le' M.
.

,\YielInark - Lloyd Nolan - Barba"
s te. s a. o , respelo- em nossa terra. nossas atividades' no setor da oo'"u_ Im' I

ra Lawrence \
samen e, se aSSOCIam a elas. 1- "O E t d "d

.

Ih '.

' "', .

I N SC D P MATA
S' A" '. 1

s a o eseJa, es uma 1I1dllstna do açucar que, (liss{',
' "A J O . ARA R

1. monnt. JUllIOI , feliz estadia \. 1" CO:\'l: Lawrence Ti,erney - Clai-
Comemora hoje seu 78° ani-

'

r�Ill���tam la maIS ele duz,entos ln�s, A Fábrica (ie Café YlIMI cOl11uni_ re Treyor _ "'alter Slezak
versário, O sr. DomiAg'os Cor- J t' I d T f b Ih slgmÍlCqp do .alcance da proposiçàO ,.". ,

US IV!! P 11:;;c � fi t F d t ca, a sua lllstmta fregueSia que ja No programa: Cinelandia Jornal
rêa de Amorim Junior, ex-ser- I ti U '... U ti' eIn pau a. '1'1S0U' e emons relU que est�l funcionando no prédio pró- - Naeional
ventuário de J'ustiça, residindo Dia 28, às 14 horas: rOs noSsos ,s,o,los _.I,10S Vales do Ita-

- .. p1'io, construido !lO 'Bairro Buliá Pr:eços: Cr$ 5,00 e 3,20
(em Tijucas, i Processo 11, JCJ-177-'19. Heclll- pO�'U, ItaJaI, 11J11('.a8 e Tubarão

(Capoeiras) e cOl1"irla a tôd_os pá- Censura até 18 anos.
O venerando aniversariante lllallte: Tnl'ibio dos Salltos Bot0lho !apresentam indices elevadissimos ..

.

.

'. .I. '. ra V1sItar suas novas, amplas c

por sua inteireza de caráter vi- Hecla.mado: Mário Ventura das Ne- :rle l'endnnento por ar-ea c11ltlvada. I , , .. , .. , .............•

'O A
' modernas instalações. Amanhã lUTZ

ve naquela cidade cercado da \'e8, Objeto: Jn<lenização, aviso-pré- i gron0l110 Glauco OJinger, to-

adn1iração e do respeito dos vio oe férias. .
I mando parte na discussi'io, asseve- SERVICO DE lVl.vTEO_ E�CONTRE-ME EM HOLLYWOOD

seus cbncidadãos, que, por cer- Dia 29, ás 13,30 horas: I rOl!, eomo técnico em solos, que '

li U COJo!: Rcd Skelt�..,n""4__'�""''''__'''__

to, lhe tributarão homena- Processo n. JCJ-123/f9. Hecla- nest,(' pais dificilmente l1a"erá ter- ROLOGIA '-, { , .

gen.s, festejando tão feliz acon- lIlante: ,José Maria de Sduza. Reela,lras iguais em qua.lidade e )!:opicie.. PASTA DENTAL

t
PREVISÃO DO TEMPO ATB AS 14 ROIUNSONeClmento, Imado: Demétrio Camhuris. Objl'to: !daele para o clilhvo desta decanta-

•
,

Sr. João Areas Horn ! Indenização, aviso-prévio, férias e
da graminea A saciedade veieulou HOHAS DO DIA 28

Transcorre, hoje, o aniversá- repouso semanal. linfoF'lações e asseverações compro- Tempo em geral instavel, com

rio natalício do sr. João Areas Dia 29, ás 14 horas: vadas <llle atestam aquelas condi- chuvas

H�rn, competente e dedicado; Processo n . .JCJ-180/49. 'Hecla- çõ,es illegualáveis.· Velltos - Hondarão para ü Sul;
caIxa do Banco Inca.

Imanle: João Francisco Amorim, Diante dos esclarecimentos surgi.. Temperatura T Sofrerá decJil1ic, O suor sai do corpo atral'és de

Cumpriment�mo-Io, efusiva Ree!alllado: Bastos & Fontes Ltda, dos e para evitar que os debat�s' se Temperaturas extremas d'e ho.ie: C6nais muito pequenos, cujas aber-

mente, pelo regIstro do seu na- Objeto: Férias. prol..: "l.gasselll, teve a indicação sua \MaXima
2.1,4; minima 18,3 turas, - chamadas poros, - fkam

tall'cI'O ·1'
-

l' d à flor da pele - Os residuos que
.

. Dia 30, ás 14 horas: l lScussao ae la a

D. Lorena Nunes Mendonça Processo n, JCJ-81/47. Sozefr-edo Éste o primeiro dia de teabalhos
êle traz. sc não for-em retirados, P(l-

Faz anos nesta data a exma. Ballod: Heclamallte. Heclamado: das Comissões, Sania Catarina, co-
derão obsLruir os poros e prejudi-

sra d LOI'ena "'Tunes Mendon • ., éar a elilUilJa�:,'() das im!)urC'zazs
• • J.'

. eia, de Tnelustrias Gerais Oh ' mo s,e V( Ja tomou parte nas d_is-
ca· dig'na espôsa do nosso pre

< ., ras e
- formadas no organislIlo, Poderão

> , -ITerras S, A. Objeto' Tnden·';- cussoes,

zado coestaduano sr. João aviso�prévio, ..
lzaçao c

.
x x x

também entrar e,m fennenla'çii.o, {h

l\I!endona, hábil. constru.tor ci-I MBS DE OUTUBRO Nota-se ulIla pouca de .e�periên- qual resulta o cheiro desagradável,
VII e pessoa mUlto relaCIOnada Ir a 1 () .

9 J cia l{or parte dos congressistas na
Lão ('aracteristíco.

em nosso meio sociil.l. I p.
J, ,as loras:

forma como discutireJll os assuntos,
Livre sua pele dos residiuos el�_

A's l'neq 'h
10cesso n. 186/49. Hcclamallte' .. ,. ..'.......

.

d t dUlvocas omenagens SeI t"
-

",r 1 G
.

te'nclo-se a iIl1I)ressã'o üe tlUe (lS"
. " DlIna os com o suor, ornan ()

q Ih
-

t d
'i" )as IUO me O onçalves Heda- PASTA DENTAL

- ue e s�rao pres'a as, nos, . 1" C T ". .• trabalhos COITem morosamente. J';
banho diàriamente. - SNES.

respeitosamente nos associa-
ma( a., ,ta. elefOl1lca Catarinen- ROBINSON Em 5-10-49.

mos.
'

Ise.
Objeto: Indenização. de se crer, pOrél)l, Cjl1'(, antes de sá-

bado teI�laJilOS prontas, <liscutida�
Sr. Nestor d� Deu� Cardoso. Se ricos q '.lereis ficar c aprovadas as recomendações dês-

��:';lTe, hOJe, maiS um am-I De modo fecil elegeI te primeiro eongresso de âmbito
veIS8 o do sr. Nestor de Deus! F6zei hoje Ilm<J inscrição nacional, que versa temas açucarci-
Cardcso, competente e zeloS{) o Credito Mutuo Prejia

/

...................................... e �-' � ;. ••

ANIVERSÁRIOS

•.J.'

ODEON (Teatro Alvaro de Car-

PRECF,ITO DO D14·
I FAXINA SALUTAR.

,
ros. ;"?0"' -,

I!

I '1.:.,,::-:_-!.�,. -..1';,

/

A T E N ç Ã @, G A l't (I) T A D AI
Aca.a de chegar e 28 numero da
f5AZRTA. lFVENIL

P@sto de Venda Café Ri(j Branc8 I�: '. c ','

..p-

/ ....'.1,-'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EXPRESSO BRUSQUENSE
D E'

VECCHI & elA. LTA_
.

. ,

Unha Blurnenau. à Fto-Ianópo ífs e V ce Versa
VI." Brusque

-

HORARIQ
PARTIDAS DE BLUMENAU: Segundas aos sabados ás

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

AGÊNCIA EM FLOHIANÓPOLIS
Rua Conselheiro Mafra n. 35 -- Fone iS65

AGÉNCIA EM BLUMEN AÚ
Rua 15 de Novembro. -- (Hotel São Losé r:» Fone 1283

Aceitam-se encom'endas

Tronsportes Coletivos
SRS. PASSAGEIROS

PARA
ITAJAf _: JOJ,NVILE e CURITIBA

Os novos MICRO-ONIBUS do Ieápído Sul-Brasileiro ore-
recem o máximo em

'

CONFORTO E PONTUALIDADE
Carros para 14 passageiros - Poltronas individuais Pulman

,

'" H O R A R I O S: '

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

,horas, podendo prosseguir de Joínvílle. 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

,CR$ 10.000,00
Cte, 'Líder Construtore

sAO PAULO

,

i
�._-

PO�TO Al[:GRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA pATRIA N.· 68.· 1.' ANDAR

c ... xt, POSTAL. 583 - TELEFONE 66AO - TELEGRAMAS: .PROTECTORA.

.
AgenCia Senil para 8tH. Catarina

Qua Feiíp0 scnmídt. 22 - Sob .

raixa Postal, 69 - 1iel. "Pi'otectors" -- FLORIANOPOLIS

A vista e ii prazo
Enrelamento de moteres, dinâmes e tr-anstormadoree;

Instalaçãe de luz e força.
Venda de motores, rádios e acessorios, outros aporelhos ele

trices, artigos elétricos, etc.

Representações diversas, com exclusividade dos ínsuperáveís
receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "M,ERCYRY".

A BL�'PRO· T�CNICA
Rua Tte. Silveira, 14 - Caixa Postal 193 - Fone 793.

�
i (f � t

Transportes Aéreos Calarinenses Sft
� EDITAL

To icam convidados todos os cotistas àa "TAL TItANS-

l�()lt'i'I>;� AJ;:HlW::-; LL\lITADA" e os demais" interessados na

nansrorrnaeão dá 11)('511101 sociedade pai-a �oGiecla(le Anoruma,
. suh OI dC'!wmiIlLlc;il.O. de "1', A, C. TH._�:'-;SPOnTES AI�R1WS CA.
TAIUl\K�SE �/A.", a comparecei-em 110 rlia 2;:. de Setel'nbl'o cor

rente, ao 20 Cartúrio do Tabelião Itei naldo de Brito, vara a as

siliallll�a da respectiva escritura de Ll'ans['ormaç'[o, na Jerrna
acei ta antei-iorrnente pelos interessados.

Florianópolis, 12 de ::3etembro de 19'd�.
Lu i: Fiuza L·il11f1.

Antonio sletcandrino losp MUI'i"" de BisC11CCÍIJ.

Iacorporadores

para erupções de

ECZEMA
Pomada não gordurosa, antís

sética, que combate as coceiras

e erupções da pele, Não mancha
a roupa e não requer ataduras.

Se V. não encontrar BELZEMA

em seu Iorne•.:ocdor mais pró
ximo, queira escrever para a

,Caixa Postal 687, Rio,

ANTES

(.
...

.--------

....... '. . . .. . .

o YA.LE »0 I'I'.A...iíAl
ProCllNDl .a Agêlflt.lAa

Pro�M90,
LIY.RARIA 43, LIVR..O\UA

ROBA

Representante
Fabricantes de utencilios dames

ticos indispensâweis, do Ri9, Pr8-

cura repersentante de conta propria
nesta praça para venda direta ao

consumidor.

'.

Curso de Admis§ào em

Outubro e Novembro

Aviso 'aos
tenores
PRC�3 - RADI@ ÇHJANA

SARA, do Rio de Janeiro ;-
1.360 quilociclos, oferece. valio
so prêmio a quem lhe remeter a
história, a notícia ou o fato
nais original e curioso, observa
do nesta região. O programa
"Copacabana Bluce" e "0 Es
tàdo" darão o resultado' dêss€
concurso niensal.
Escrevam para a R�di') Gua

nabara - Avenida Treze de
Maio, n. 23 - 25° andar :__ Rio
de Janeiro, contando o que sa

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

quem rôr contemplado.
"Copacabana Clube" - de

Segunda à sexta-feira, das H/}IJ
às 15,30 horas; e aos sábados,
das 13,30 às 15 horas.
Diretor do programa: Carlos

Paliut.
..�--

Falar com o Snr. Guedes. Hotel

Laporta quarto 36!l.

Séde prépría - E'e.ificio Lider - Rua Wenceslau Brás,
"175.' ,

Com Inspetoria Geral do \Estade de S. Catarina eM J8iR-
víle, á Rua 9 de Março, 397. Sala 3. Caixa Postal, 26&.' Prepara candidatos de ambos os sexos ao exame de ad-

Em _Florianópolis, Agente _ sr. Ataide Ramos <ia Silva _ missão para todos os estabelecimentos de ensino secundário.

RMa Lages, 86. REVIS,A.O GERAL da matéria do ano .

. Ain�a ,no sorteio de [ulho ultimo, foi premiado com um ATENÇÃO: Nãe Iuacionará o curso, come era costume

valioso imóvel no valor de Cr$. 10.000,00 (dez mil cruzeiros),
nas férias, em Dezembro e Janeiro.

o sr. <?svaldo Rosa Alves, residente nesta capital, á rua Felipe I Início: Aos 3 de Outubro próxíms.
, Schmldt n. 217. O felizardo era portador do titulo Lider Cru.

Horário: das 2,30 às 4,30 da tarde. '

zeíro n. 55.469, que foi premiado com uma milhar e havia pa-
.r Local: Av. Hercílio Luz n. 20, sobrada (Albergue Noturno).

go aI?e?as 16 m,en�aliD.ades de Cr$ 20,00. Agora todos poderão
. . . . . . . . Matrícula: Dias 28, 29, 3Q de setembro, das 13,30 às 15 ne-

adquirir sua propna casa, com aplicação apenas, de Cr$ 20,€I@
- ESCRITóRIO IMOBILIARIO A. 'Lo, ras, no local do curse.

.

o,!! C.r$ 50,00 mensais. Procurem conhecer nossos planos eco-
AI,VES Despesa: Cr$ 150,00 para o curso todo, pagáveis ne at€) €la

"
Encarrega-se, mediante eomíseãc, de matrí I

nomlCos, com nossos agentes, autorizados ou em nosso escrí- compra e venda de imóveis.
' lCU a

I!:jrios no endereço acima citado.' Rua Deodoro 35.
Um. aluno fraco não precisa perder o ano, nem suas férias.

"n-a-s-�-:-d-6-�-�t-u-I-'a-G-e-I-a-Ld-:l-�-�-r-n-'a-�-á-q-;-in-o-ca!-�-;-'s-�-�-�-re-y-e-�-o-to-�-i-c�-i-�-> I ,iE
o o o o o o o o o

oE�sOE, V[�DnoEm:SdoE·curosooer,
um

ma�at�I'�Vn:owd'AeRKEmN' udidre:nr.ça_ Máq,uinas Industriais _ Lixadeiras __ Baterias Suec,as par, .
Automovel Chevrolet, 1948, .l.n, .,

'U U li

Aut.omovel e Industriais - Artigos variados para presentes - importado diretamente dos Es-

6 d·t. d t n
...

It- d�rtIgos de Natal - Capas para' Automóvel de material plás tados Unidos Fleet-Master de

I
rao e area e erreuu UI CU lIa a

t.íco, p��ha, Lona e CQ.uro Sintético - Automóveis Europeus I L_uxe, com .a�enas 5.008 milhas. (Distante cerca de seis quilomeiros da capital-Bairro-Barreiros
e Amencanos.

. . .

' [Pintura or-iginal preta" qua- A rea de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo
Distribuidores para o Estado tro portas, equipado, molejo! 6 casas de madeira e uma- de material:

M. H. SIMON LTDA. de fábrica. '

I
TRATAR: '

.

Rua Jerônimo 9�elho, 3 _ Caixa Postal, 396 Tratar com PLINIO MOREi- Fllorianópolic; - nesta redação ou Escrit6rio I, de A L. Alves

Endereco ��leg,rafl?o - SIMON _ �one l.160 RA no Tribunal Reglonal Elei-! Barreiros - com o propri�tá:io Mathias lha.

Flonanopohs -: Santa Catarina ',-" toraI.. Blumenau - com o er, Chrístíano Knoll, no Hotel Cruzeíro.
i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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r-�� Em busca da Religião Integral
0- I� -

ii Transportes· Aéreos limitada I
:� i
'o 2as. 4as. e 6as: Rio - Santos - Paranaguá - Curitioa ,ilfl - Joinvile - Floriaturpoli» Lajes e P. Alegre. i! 3as. 5as. e sábados: P. Alegre -- �o.I,jes -- Florianópolis �",
I . Jóinmle -- Curitiba -- Paranaquá -- Sántos e Rio.

Opera com Aviões Douglas DC3 de 21 logares.

I

Um fenômeno atual é, sem' dúvida, o descrédito da reli

gião. Varias são os fatores que têm contribuido para isso: a re

volução das idéias, a mutação de valores, a vida de testemu
nho negativo dos que se dizem religiosos e, também) as dife
rentes conceituações de religião.

Não são poucos, por outro lado, em diferentes terras e por
diferentes métodos, os que se esforçam no intuito de recolo
cal' a religião no seu devido lugar.

Muitas pessoas se insurgem contra a religião, porque não
lhes agradam certos dogmas; outros porque pretendem sobre

pairar aos grupos religiosos, outros ainda porque não lhes sa-

I tisfazem
as cerimônias 1itúrgicas; e há, também, aqueles para

Agentes: Fiuza Lima & -Irmãos os quais a religião não mais vinha oferecendo nenhum bene-

.
fício espiritual. .-

" Rua Conselheiro Mafr-a, 35 - Telefone 1565 ,Mas, o homem é um ser incuravelmente religioso. E, se
, ,

fi abandona a religião a que pertencia é porque criou uma espe-
"",o"-o�)_O�)_(_)�)""(���)ot, cial para si: mesmo. Não adora a Deus, mas o universo; não I

.4/t""\'I lO
adora a Deus, mas a humanidade; não adora a Deus, mas o

. BO N b"GOCIO estado; não adora a Deus, mas o eu. IJ!...dI .

.

.

As concepções fragmentárias também têm prejudicado a

plU.fI. quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cl'$ 100.000,00 renda religião. Hás os que só se absorvem com o lado ideológico da ....

;o�rta de 10'/. ao ano com recebimento de juros mensais. religião; há os que a colocam apenas no terreno psicológico, ARMAZEiH- E SELARIA

Informações nesta redação da experiência e do sentimento; há os que fazem dela sómen- S . .{O JORGE

te uma manifestação moral, ou ainda" apenas uma situação de João Vieira de Sousa
,

jurídica. Não é, pois, só um dêsses aspectos que é religião, mas Gênerol> a limeutacios - Miudesas em

todos êles reunidos. A religião é tudo isso e mais alguma coisa. geral - ('qu:r",; c artefatos de couro

, ::Vale, 'p?_rtanto, a transcrição dêste pen�a:rr:ento profun-11t MANOl':L. JO.4.QUL\I
PI�TO N. 3

do: A relígião que se absorve nas aparenclas do pensa- - - -. - -

menta é religião de folhagem vistosa. A que se recolhe ao pie-
.,

tismo, indiferente aos reclamos da vida, morre na beleza da ley
......

anfadas Notur-'nasflor. A que só exalta as glorias do caráter ou pratica o humaní-
, ,

tarismo, sem atender às f?ntes espir.itu�is, é fruto que despe;-- .,�:, Envelhecem os Homens
za a semente de que proveio. A que fica Inerte, em face das da- Freqüentes levantadas ou micções no-

divas da Graca morre ainda nas meras potencialidades da raiz turna" ard�neia, res'íduos esbranquiçados
L

� ,
•

na u rm a, dor na base da espinha dorsal,

,A religião integral mais se assemelha à árvore plantada junto nn iuaun, nas pernas. nervosismo, debi-
, , . , • hJti.d.e, perda Ct�_ vtgo r , podem ser cau-

das correntes das aguas, que em tempo propno da o seu fruto sudoe por uma enfermidade na próstata,

e cujas folhas não caem"
. ��"[:' glândula é um dos mais importantes

. orguos masculinos. Para coutrolu r êstea

E aqueles quem andam em busca da religião integral fariam traustómos e restaurar rapidamente a

. .. �. _ ., . -aúde c o vigor, siga o novo tratamento

bem em estudar o Crtstianísmo e praticar os seus prrncipios cieut ífico chamado Roge.na. Mesmo que

Para poderem encontrar inspiracão orientação harmonia con- seu sofrimento Reja, antigo garantimos
.

' ., , , , que Rogena o aliviará, revigorieando Su.H.

sístêncía e dinamismo não só para a vida que arrOTa é como �l,,"dllla prostática e fazendo com que

, ..' ,.

,'j ....' V. se sinta muitos anos mais Jovem. Peça
também, principalmente, para a que ha de VIr. kogena em qualquer íarmâcia. Noese ga-

Estas observações são feitas à margem da leitura do livro YEi:i" é a sua melhor 2::7�d�!�do no tra-

"Religião Integral" de Epiminondas Melo do Amaral, que a ,!jj,'lI,ogena tamento de pro.b.-

União Cultural Editora acaba de por em circulação. ;'''", uretrites e cissitee.

NAVIO-MOTOlt "ESTELA n

,
maxima r a pid ez e !;arantia para transporte de !luas mercadore e

Agen e s em Ftorranôpolre CARLOS HOEPCI$.E S. A

--:=;::.:::�"'��"1
,.

Il ,

..""

.. I

,I
Florianópolis - Santa Catarina .

. i�MH""""""��"""""""'•••••••••••••••••••••••"
...

ADVOGADO

AÇõES CíVEIS E' COMERCIAIS

Praça 15 de Novembro, 22 - 2° anei.
\ -,

(Edifício Pérola)

Fones: 1.324 e 1.388

'INDICADOR 4ZUL DO 1110 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 VESTIR-SE COM CONfORTI E ELEGAH(IA 7
PROCURE

Ilfa iataria
A

Mello

--

Terreno
ISAAR CAMARGO

Vende-se ótimo terreno,
nesta capital, â rua Alves
de Brito, com 37.00 m.

�
de Frente por 42.00 m,

'

de fundos (3 'lotes). Tra
tar na casa n. 26 da mes-

RUG F'ellpoe- Schmidt 48

SENHORITA!
A ultima creação em refri
gerante é o Guaraná KNOT

------------1""""-------........_... EM GARRAFAS GR/t.NpES

R II
::iocicdade de sorteios e seguros contra a�iiieutel!

. dendo mais outros beneficios de carater assistencial.
Hepresentante em Florianópolis:

'p!mRO NUNES
.

Hll� 24 de Maio 801 (Estr-eito)

peasoaia, conce-

ma rua.
,

. .

c' •

g n�a
da J{sma
Aliviada em p'oucos Minutos
Em poucos minutos a nova receita

- Mendaco - COIne�'a a circular no

sangue, aliviando 0$ acessos e 0$ ataques
da asma 011 bronquite. Em pouco tempo
é passive] dormir bem, respirando livre e

facihnente. Mendaco alivia-o, mesmo

que o mal seja antigo, porque dissolve e

remove o mucus que obstrúe as vias res

piratórias. minando a sua energia, arrui
nando sua saúde, fazendo-o sentir-se
prematuramente velho. Mendaco tem tido
tanto êxito que se oferece com a garantia
de dar ao paciente respiração livre e fácil
rapidamente e completo alívio do sofri
mento da asma em poucos dias. Peça
Mendaco, hoje mesmo, t em qualquer
farmácia. A nossa «arantia' é -a -sua maior
proteção. ---:

M e lida co A:o��mc:.m
•• " " .. '" 4 � : '" '" • } .. " ..

COMPRADORES PARA CASAS •
TERRENO!!! '

o Escritório Imobiliário A. L. Al't'8.
sempre tem. compradores para casa. I

terrenos.

Rua DeoJoro 36

II!U.A. VOLUNTARtOS DA PÁTRIA N." 6$ • 1."AN�
c:"IlI ... P()Sfl\L.,�.TElEFOlleell'o·u:I.(""........O(eCJOIlIIoo

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

F-LORIANOPOL.ÍS

DURANTE TODO D/A

nos VAlléJOS
I
I.
,I

DR. FRANCISCO CAMARA
NETO

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

Surteios mensais, 'mediante mensafídade -de Cr$ 20,00 além da lÓi& Resídencia: Rua Alvaro de Car-
l �nicil:ll de Cr$ 1u;00 apenas. I

valho, 36 _

P&l"tich)aç�() iWlll iocro,. "', "

FI
. ,

1/"
. :,:i:�:_ c_ _ _, OrIanopo IS

Preterindo-o
acompanhando

está
� moda.

LOJA DBS CASE IRAS
Especializada eu) artigos para

homens
RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
CIONAIS 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 menor -preço da praça
faça uma visita à nossa Casa e verifique

nóss.os preços e artigos
�Ç--OUGUES DO POVO, POPULAR E'MODELO

OS MELHORES ESTABELECiMENTOS NO GENERO
-- HIGIENE ABSOLUTA - ARTliGOS DE PRIM®IRA

.

QUALIDADE

LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO, N. 33) �

ACEITA ENCOMENDAS
DE SERVICOS TIPOGRAFICOS

APRESENTAÇ�O IMI1ECAVEL _. ENTREGA
RAPIDA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO'

Santa Catarina DOS Jogos Univer
sitários da Bahia

CURITIBA TELECRAMA: PROSEaRAS PARANA. '-

Reportagem de Hélio Milton Pereira,
da C, E. s . C.

I

Reportagem de Helio Milton mas dificuldade,; a enfrentar,

O-EXPOSIÇÃO
DE FOTO- Pereira - da A. C. E. S. C. valentes e decididos lutaram

-ederaça-O Catarl·nellse de esportos GRAFIAS DA F.A.C.E, Embora suas modestas pos- com o máximo de suas energias

..,-, .' Em dias desta semana a Fe- sibilidades, ·a valorosa FEDE- e entu!>ia�mo digilfificando as.

RAC"O ATLÉTICA CATARI- -eôres da nossa modesta repre-deração Atlética Catarínense _,fi
I ....a 8/49 de Estudantes (F,A.C.E.) NENSE DE ESTUDANTES (F. seritação.
I �I .

vitrtn« de A. C. K), com o esfôrço conju- Cooperaram nêss;e feito, os
1 ... fará exposição em -

1
Aos vinte e dois (22) dias do juiz, dentre os em atividades

uma das casas comerciais da gado dos seus intrépidos de- seus dirigentes que, arrastando
nés de setembro do ano de mil no quadro de árbitros; que o

rua Felipe Schmidt, de foto- tensores, logrou obter bôa atua- obstáculos sem conta tudo fa

iovecentos ,e quarenta e nove, acô.rdo podará atingir. �uizes grafiaSJ e noticíárío sôbre sua cão nos Jogos Universâtários zem para Santa Catarina cres

)elas dezesete (17) horas, na registraríos em outras LIgas ou participacão nos Jogos Uni- 'Éxtras realizados de � a 10 ele setmu- cer no âmbito universitárto
.éde da FCD, sita à rua João F'erl'f'J'aç,ão; que. neste caso, o

. , .

-

t d B h' bro em Salvador, nacional, convidando destacar
32 t'd d d f 't r

versitáríos Ex ras a a la,
do "di

".

dêmt=ínto na , nes a OI a e e pedido será sempre el o Pdo realizados na Cidade de Sal- Nova ainda n ocetnário dos o nome inamico aca emi-

Florianópolis, Capital.,do Es- intermédio da FCD, corren o I vador, de 3 a 10 do corrant«. daspportos universitários bra- co Renato R�mos da Silva -'

cado de Santa Catarina, reu- as despesas á conta. dos clu-I � _ sileiros a F. A. C. E. teve de lo condutor VltOl'JOSiO da F. A.

niu-"e o CONSELHO ARBI- bes interessados" mesmo na FIGUEIRENSE X ATLÉTICO enfrentar, consoante -o. sorteio C. E., coadjuvado pelos colegas.
[H_I\L etm ta convocação, na 1'61" hipótese da iniciativa ser por De acordo com a tabela de de jogos, 015 mais fortes adver- .Ioão Machowíecky, Gustavo'
ma da legislação vigente. Com parte da FCD, por falta ou jogos do certame da divisão sáríos nas pelejas iniciais, pelo Zimmcr c êste que vos escreve.

a palavra, o prof. Flávio Fer- impedimento de juizes do qua- extra de :prpfis:4ionais,' está que, perdendo foi desclassifi- x x x

rari, presidente da FCD, disse dro da Capital; 2°) - el.�\'al' a marcada para o próximo do-. cada nos certames de volei Pelos rasultados, no compu-
que, de acôrdo com o oficio- taxa devida à FCD, nos íosos mingo a peleja entre o Figuei- basquete e futebol, sendo mais to geral de pontos a F. A. C.
convite, foram notírícados to- oficiais e amistosos na capi- rens� e o Atlético. feliz nos de tênis, rêrno e xa- E. conquistou, dentre 10 concçrr-en-
dos os Clubes, na pessoa de tal, cip 5% para (.Iez 10%) POI' --- --*, • __ ._- drês.· Iltes, a sa colocação com 7 pontos,VALORIZADO UM CRAQUE
seus nespectivos president:és, cento sóbre o liquido; 30) -

Examinando bem o d c c u r s o agrupada aos pernambucanos em

C C bílh t
. De Madrid informam queà exceção apenas do . A. a- que Os porteiros e 1 e eIrOS dos prélis, em que a F. A. C. E. 7° lugar S pontos e aos pernambu,.

um milhão e setecentos e cin-
JaI'ÍlH'lnse. Em seguida, elel ela- passarão e Ser fornecido,s gra- tomou parte, constata-se que canos em (i0 lugar .com 10 pontos,

.

t quenta mil pesetas (mais de
.rou aberta a 'sessão, por haver tuitamente pelos clubes in e- sua briosa' representação mui- Portantb melhorou muítísst-

,

um milhão de cruzeiros) rece-
quorum legal, por estarem rsssados ; no caso de falta, S€- to realizou, seja no campo es- mo quanto ao ano passado,

1 bsu do Club Valencia o ramo-
presentes os snrs, Irajá Gomi,,: rá designado substí tuto pe o portívo como no disciplinar. quando colocou-se no último,
de, pre;si(�ente do Figueirense tesoureiro d FCD, à conta dos so jogador espanhol de fute-

Em ambos" cabe-nos dizer posto nos IX JogOSi Univarsitá-
.

F C bol, Epi, que agora o abarido-
F. C." Dirceu Gomes, presi- clubes disputantes; que a que a F. A. C. E., ou melhor, os rios realizados em Curitiba.

E C na, dopoís de atuar nove anos .

dente do Paula Ramos . ., D fornecerá os ingressos nuruera- universitários catartnenses dei':' Assi m <cl nd o com o sensível pro-
Arolde Pessi, pres:iden� do dos e rubricados, devendo a presta- na sUa equipe:

xaram a "Bôa Terra" cerca- gresso de técnica e poderio que;
Avaí F.C., Jorge Daux, presi- ção de cantas ser feita tão logo se- PRESIDE�F.C.D. dos de. gerais demonstracões vai conquistando o desporto
dente do Bocaíuva E:C., Ma- jam encerradas se vendas de

Devendo seguir para a Ca- de simpatia dos bahianos e das univel'�itário catarinense, atra-
nual Ferreira d:e Melo, secre- ent.radas; que os pa�3.mentos pital Federal em objeto de demais delegações. \'f'S o labor pro ücuo doos dirt

t.árío da FCD e João Miroski, devidos serão· f'e itos por inter-
serviço, o professor l'Flávio No decorrer dos jogos, apa- gentes da F. A. C. K, nosso Es

tet.snurclro da mesma _
enl ida- médio da tesouraria da FCD, Ferrari, sábado último passou nhando Impressões, ouvimos tado terá o ensêjo de realizar

de. Depois de justificar ·das ficando marcado tôda a ter-
o 'exercício do c'argo de prasi- que 'a turma catarinense, em- maior e melhor tigura nos X0s.

razõ,es da convocação, pedida ca-reira para entregas das dente da F. C. D. ao více-pre- bora pequena em poderio, o era jogOS, Brasileiros qUe terão }u

pela maioria dos clubes inscri- �otlas atribuidas às associações di.dente sr. Orlando Sca'rpell\. gTande em valôr é disciplin,a! gar. no Recife, em julho de,
tos.! na la. categoria, deu a pa- 'de conformidades com o "bQr· Por isso, sob todos os pontos 1950 \ ,
lavra ao snr. Dirceu Gomes, dereaux", m�diante recibo, gor·ía e aos campeonatos da de vista, a F. A. C. E. br:lhou (Continua) ..
<[11(' pa�soll a mesa o seguinLe descontadas. as importâncias Capital. bem assim às partidas 'nos jogOS Extras da Bahia,
temário, para apredação e vo- a que tiver direito a FCD, na aqui interessados; 10°)- que, honrando ot glorioso nome ::1€ EUCLIDES PEREIRA
tação do plenário: "10) - forma '..!a leglslaç'ão dgpntc; nas partidas am.istosas, o Clu- Santa Catarina!

t Transcorte hoje o aniversá-
JUIZES - suspensão do- sis- 40) - que os preços dos in- jJf' ou ClulJes inlerpssarlos po- Jubilo�os, assinalamo.s} tal rio natalício do nos,so prezado
tema de rodízio. 2°) - TAXA gress.os nos jogos pficiais pas- dcl'iiu pleteal' llO\'O.<; ]Jadl'õer-: fato que foi o fruto da elevada conterrâneo EUClides Pereira.
DA FCD - passar de 5% sP- sarão a ser os seguintes: Ca- de preços; e 110)- que a bo· compreensão desportiva dos' (Quidinho), medio direito do
bre a renda liquida para 10% eleira na pista - Cr$ 20,00 - la deverá se];. fornecida pelo nossos valorosos jovens" os "Ol11.e dtct aspirantes ,do Paula

30) VENDA DE :rNGRESSOS arquibancada - Cr$ 12,00 - Clllhe mandatário do jOgo. Por quais, mesmo tendo grande� ltamos.

�O ESTADIO - a cargo dos Geral - Cr$ 6,00 - Militares Pl'opo,;;:la cio 3n1'. ll'ajú nomü!e adversários pela frente e !,mor- ;:)('11:; amigos o homellagearão.
clubes participantes da cOm... não graduados e m.enores, na ratilicada pelo-s d-emais pre-

!lll'lição ,cabendo aos mesmos geral - Cr$ 3,00; 50) - que sientes, depois de ampla dis- -

�

e porteiros. A F C D fornecerá para evitar dúvidas e mal en- cussão do assunto, ficQU esta-
o fornecimento de bi}I I!',tf'[i'()' tendidos. fos�e dad{�, �m nola beleeida a possibilidade da

aos filiados os ingr;essbs nu- oficial ouiôncia aO::i "portaLlorr,'s FCD contratar um juiz, não só
, ..

merados e após o término de de permanenteFJ que só será paTa referir os jogOS oficjais;\. G
cada partida será, p.elos diri- permitida a entrada no' campo f'omo tambem para (Iirigil' a

gentes dos clubes, prestado da FCD, mediante pré�ia exi- ESCOla de árbitos, com as atr.i
conta com o tesoureiro da F biçã0, aos porteiros, do docu- bl1içõe� ,e df'vel'es que IOl'em

C D. 40) AUMENTO DE PRE ... mento hábil; que, nesse senti- in'rlispcllSáveis :\fio 11 a v en ri o

ÇO DOS INGRESSOS - deve- do, não haveria exceções, pelo qllem mas qllizc�se l'azl'l' Il80

rão' pa8Siar a ser os s'eguintes: que os intereshaclos devt'riam da pa].avra o :'nr. ])l'l'sidl'lltc
Cadeira na pista Cr$ 20,00; ar- cooperar com a FCD e asso- declarou, então, que, VlaJan

quibancada: Cr$ 1õ,00; 'Geral: ciações, provÍdenciando os ele- do -sábado para o Hio de Janei-

Cr$ 10,00; militares não gra- mentos indispensáveis à expe- 1'0, em objeto de serviro opro-

duados:
.

Cr$ 5.00. 5°) - A djçã.o da carteira que tiverem veita"a a oportunidade para

questão de JUlZ'es vigorará dit'eiLo; 6°) fixaI' a l'l?mu' passar o exercicio do cargo da

imediatamente. .As dem�is a neracão dos juizes que apita- presidência da FCD ao snr.

partir do returno. do campeo- rem partidas de quadros da la I Orlando Scarpelli, vice-prOOi
nato oficial da Ia, categoria. clategor.ia, na seguC,nte base: dente. Do que, para constar, eu
"0 "UI'. lJl'esirl,enLe, enLão ll(JS PROFISSIONAL -- mínimo de Manuel Ferreira de Melo, secre

(;m discussão e votação ítem Cr$ 200,00, até uma renda bru- tário da FCD, dactilografei a

por ítem, �ôbre os quais se ta de Cr$ 4.000100; mais três presente ata, que lida e acha
manil'ns tara ll1 jodos os pre": (3%) por cento sôbre o líquido da conforme, vai assinada pe
SI"llt.es, I ('ndo ficado resolvido, da renda qUe exceder dos Cr$ los presentes, para Os fins de
a final, o seguinte, com apro� 4.000,00; ASPIRANTES: míni- direito. Sala das Sessões, em

"aeão 11l1HIllInC do plenárlio: mo de Cr$ 100,00 e dois (2%) l<'lorianópolis� 22 de setembro
10) - que não mais vigoraria, por cento sôbre o .liquido, nas de 1949.

para a� '/assoCi.ações inscritas mesÍnas bases ,indicadas pa��a I
Flávio' Ferrari, presidente

na la. categoria, em jogos nos os de profissiionais; 70) - que da FCD. .

quais tomassem partes, o sis- RÓ serão descontadas das ren- Orlando Scarpelli, vice.

tema de rodízio, previsto na das as despesas com marca- Irajá Gomide, presidente
ata 2/49; que, em consequen- dor auxiliares do árbitro e sê- do' Figueirense F. C.•

eia, a questão de Juizes será Jo�: para deilo cle Si'l'.".�<H'bal' o I?irceu Gomes, presidente do

�\empre rtesolvida de comum liqUido; 80) - que ..) disposto Paula Ramos F. C.

acôrdo, deve:ndo, pl.1.ra tanto, nos ítens 10 e 60 das decisões Aroldo Pessi
os clubes interessad;os apre- apr,ovad.jas entra'rão em vigor do Avaí F. C.
sentar documento devida- imediatamente; as cI('mai�, a Jorge Daux, presidente do
mente asSinado à FCD, até partir do returno do campeó- Bocaiuva E. C.

quarta-feira, às 11 horas; que, nato da Capital; 90) - esr-üi- Manoel Ferreira de Melo,
não havendo acôrdo, ou falta recer, que tôdas àS medidas Secretário da F. C· D.

de apresentação d.e documen- tomadas dizem apenas res- João Míroski, tesoureiro da

to, caberia à FCD sortear o veito aos cluhes ela ja calp· F. C. D.

ospital d�, Caridad�
Servfvo

.

de . tran�fusão de sang·ue
.saaau ap'Rpf.I'Rr)�p {UndSOH op an,íjuus ap oauuá o
sita doadores. Qnalquer pessôa que deseje doar ou ven

dm' '8.eu sang'ue poderá procurar os técnicos encalTe

g'addSj do Serviço entre SelO II01'as. Terão os doadores
gratuit.amente exnme clinico e exames de sang·ue.

Boar sang'ue não prejudica, traz benefícios.

presidente

VENDE'M-SE
2 locomóveis em perfeito estado sendo:
1 de 36 ItP fabricado por HENSCHEL & SONS.
1 dé 45 HP marca MARSHAL fabricado por Sons & Cia.
Informações com Cia. Francisco Martins da Fonseca

Laguna - Santa Catarina.

Para0 §€U Bebê!
Enxeval vistos@

e peças avulsas

'C@NHEÇA 0

'e ee fin@ g&ste RQupinhas
J'l(oriall�as - Tricê e. B0rdados

TltABALJI@ DA €0S'rliJB.EIRA

CACILDA NOCETTi
@OfI1l6ir"s -' 2:l. casa '_pr@xim& à �ap�la .

do Bairro.

;'
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\

RADIOTERAPIA
RAIOS X

r

DR. AN.TôNIO MODESTO
Atende, diâriameate, DO Hospital ele Caridade

.
.

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

Dr. Alvaro de Carvalho
••enças i.e Crienças

COJilsulterio: RUa TeRe.te
IIllvelra, 29
Horár1e ce csasuítas: 9 ás 11

u.
Sábados: 14 ás 17 'las.

Dr. Milton Simone
Pereira

Clinica Círnrgica
M&lestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
Pai Serviçes das Professares Bene

dicto Montenegro e Piragihe No

gueira (São PaulI})
Consultas ;, Das 14 ás 17 horas

Rua Fernando Machade, 10

DR: LINS NEVES

Hospital de Caridade
CLINICA DE -SENHORAS - CI

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle' e tratamento

INpecializado da gravidês, Distur
Idoa da adolescência e da menopau
.. Pertubações menstruais, 1 '1(1,\.

mações e tumores do aparelho geni
tal feminino.
Operações do útero, ovários, trem
AJas, apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia .plástica do perineo (ru
iblrU)
ASSISTENCIA AO PARTO E Ol"E-

RAÇõES OBSTETRICAS

Doenças glandulares, tiroide, ová

rlo., hipopise, etc.)
I>fJturbios nervosos - Esterilidade
. - Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
1.."81
Besíd. R. 7 de Setembro - Edif.

Crus e Souza - Tel. 846.

,

DR. POLYDORO ERNANI DE S

THIAGO
Médico e parteÍFG

Do Hospital de Caridade de FIo

ríanópolís. Assistente da

Maternidade

DOenças dos, órgãos internos, es ce-
I

eíalmente, do coração e vaS09

Doenças da tiroide e demais gían
dulas •.internas

ClIntca e cirurgia de senhoril'

-IPartos \

FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL

HOlURIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 às 19 ho-

ntS.
. CONS�LTÓRIO: I

Rua Vitor Meireles n.· 18
Fone manual 1.702

RESIDENCIA:
Avenida Trompowski tl2

Fone manual 76ft

Dr. Mário Wendh.ee.
OItrica médica de adultos e cri_
Oonsultório - Rua, João Pinto. 16

Telef. M. 769
Consulta das 4 ás 6 hora.

awdencia: Felipe Schmidt ..
'

II.
Telef. III

Dr. Guerreiro da
Fonseca

SÃO FRANCISeO 00 SUL para NOVA IOHK

''\

.,
I

�
�
�
ti
•

:. de co rqo s do porto oe

rlOrtenÓPOI11I
São FrenCllco

. Inf.rmaçõel cornos AgentelJ
- Carlos HoepckeS/A - C [- T'!Ietone 1.212

do Sul- Carlos Hoepc�e S/A -cc --'- T�leloQ� -)

Cirurgia- Clínica .. Obstetrícia
Dr. ·Antônio D-i" Mussi

\ Especialista
Médico - Efetivo do Hospital de

Caridade
OUVlD@S - NARIZ e GAR- 114

GANTA :
D -I

""

Trataments e Operações •. !:a tl ograf.:a:Residência: Felipe Schraidt, 99 : .

_

u I u

Telefone: 1.560 •

d" I dCeasultas : Pela manhã ne Hesnital :
.

BP orna a
Á tarde: Rua Visconde de E)uro:Preto n.2.' • 0ferece seus serviços.Ho !'tl rio : Eas 14 ás 17 asras. :

IDR. NEWTON d'AVILA I:
Certas €L Mfiriu Inês

• Ferreir«.
Cirurgia geral - Doenças de Senho- •

.

ras - Proctolegia : C.. ixtL Pesta! 55.
Eletricidade Médica •

Consultório: Rua Vit�r Meireles n.
....������.���������

28 - Telefone 1.307 EMPRlnSA SUL BRASIL�
DE ELETRICIDADE S. A

- EMPRESUL
Serviços de energia elétrícs

em J�nvile, Jaraguá do Sul
São Bento do Sul, Mafra, Ti·CUnica Médiea e Cirúrgica .0

DR.' AUJOR LUZ
jucas, Rio Negro e Lapa.

Médico-Operador-Parteiro
Material elétrico .para insta

, lações - Motores - Dínamos
Doenças internas de Adultos e

_ Bombas _ Lustres _ Fel'\ Crianças
Alta Cirurgia _ Cirurgia Geral _

roo de engomar - Lampadas
Doenças de Senhoras _ Partos _

- Ventiladores - Serviço de

Vias Urinárias _ Rins _ Coração instalações por pessoal técní
_ Pulmões _ Estomago _ Figad:>

co especíalísado.
Tratamento da Tuberculose Leja e critórío á rua 15 df

Raios X _ Eletrocardiografia Novembro, n. 449 Caixa Postal

Praça.Pereira e Oliveira (atráz do n. 62 - End. tlegr. - "Empre
Tribunat) Rua Santos Dttmont, n. 3.. sul" Jeinvile - Sta. Catarina

Consultas das 9 ás 12 e das S ás ft - Brasil.
" . ,,:. "" .. " ."" .... . ..... ". . �

__ Fone 841. FLORIANóPOLIS

Consultas: ÁS 11,30 heras e à tan

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

Residência: . Rua Vidal Ramos n.

65 - Telefone 1.422.

1·
..

·,
..

·,
oaRE BD .a DBma

�� F·a·bEr·l·o·a·n·t· Zdd·in.·tr·i·b·u·iKd·o·r·e· d=a= a·f·a·rn
..

a·d·a· o·o·n
1Ç

'11 ii . fecçõ•• "'DISTINTA- • RIVET. Po.au. um gran
. d. aOl'timento d. aasemira.. fl.cadolÍ�' hrin.

'banI
e bal'ctoa, algodõe!J� marina • ayiam.n'to.

para alfaiate.. que recebe (!ir.tamente da.
m.lhor•• fdbrlca., i\ CeDa ·A CAPITAL- Gha.ffio I!) :UUl!'lgtlO doe 8nuI, ComeI'GI••t•• de Int.l'iol' no «.,ntido d.. lhe fazar.m 'Im.

vblttl ant1Sli do .fehsorem aual!! oompl'CI. MATRIZ �U' floJ'faItÓPoUI. � FILUUS em Blum()no' e Lajea.

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

Carros para o interior do Estada
TRATAR NESTA REDAÇAO o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada
. . .. ..........•..... . - rirma Fiuza Lima & Irmãos, é {) seguinte:
'!"ERIDAS, REUM!\TISMO E I EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

, PLACAS SIFILITICAS � cf excessão de sábado 14 horu

Elixir de No"ueira EXPRESSO BRUSQUENSE - 2a., 4a• e 6a• feiras - 16,30 horas

. .

Y Nova-Trento
Medicaçno aUlnhar no tratamento

da .iflB. E. A. VIAÇÁO ANITAPOLIS - S8. e 6a. feirll'S

I
Muitas felicidade!! pe.lo ..asel....

to de seu filhinho I

Mas, não esqueça, que o mellte'
presente para o seu "PIMPOLHO'
é uma caderneta do CR:i:DlTt
MUTUO PREDIAL.
, - '....

- �
.

Médico efetivo I/hiJ Hospital de Caridade
Servi ço especializado em o.oenças de Senheras

Modernes sné todos de tratamento
Htm'ílriog

Das U) ás 12 )leras e das 13,3' tis 14,30 heras

Dr. Roldão Com....
CIRURGIA GF:RAL -- ALTA CIo
'RURGA _ MOL:l!:STIAS D� SI;

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi·

lina da Universidade de Slo Paulo,
ouue roi assistente por vário. anoa do

Serviço Cirúrgico do Prof. Allplo
. Corr�a Neto

Cirur(!'ia do estômago e ria. cin:ula·
re. intestino! delgado e grosao, üroJ·

de, rins, próstata, bexiga, atera,
D'f'ários e trompas. Vadcócele, hidro

cele, varizes e berna •.

Conaultas : Da. 3 ã. 5 horas, , rua

Felipe Schmidt, 21 (alto. da Caoa
Paraiso). Telef , 1. 598

-

Iteaidéncia: Rua Esteves Janior, 170;
Tdef. M. 764

Dr. '.alo' 'oat••
Clínico e operador

C_'noultbrio: Rua Vitor Mcireletl, 16.
Telefone: 1.405

Conlultas das 10 ás 12 e da. 14 li

'15 hra. Residência: Rua BlumeJUl1l,

22. - Telefone: 1.620

Dr. Liudolfo A.6.
,Pereira

Advogado-ContàbiJista
Civel -- Comercial

Con.tituiçõe. de .oéiedade.
e aerviço. coreb.tol. em geral.
�Orgonizaçõea contabei•.

Regi.troa e marca•• dillpondo,
nG Rio, de corre.pondente.
Elcritório :' Ruo Alvoro d.

Carvalho n, 43.
DOI 8 àe IZ herol'

Telefone 1494

Casa ReceIO
conslruida
DE S o cu PA DA

RUA FELIPE JliEV,ES

Censu}tório;
Rua Tiradentes. 9

Reeidêncie :

Hotel La Porta

Dr. M. S. Canla.ti
Clinica exclusivamente d,t criança.

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 733

6xl0 r.netros, toda de
maurial.

/

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

DR. A. SANTAELA
(Pormado pela Facufdade Na,�io'
nal de MedIcina da Universidade

do Brás!!)
Médico por C\'ncurso da r A.sslstên,
ela a Pstcopatas do DIstrito

Federal
h-Interno d: Hospital Pslquli-'
trlco e Manicômio JudJclárlo

da Capital Federal
Ilx-Interno da San ta pasa de MI·
sericórdla do Rio de Janeiro
OLtNICA MÉDIOA - DOENQAS

, NERVOSAS
Oonsult'Cfrlo: Edifício Amélia

Ifeto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de Oar

"alho, 70.
Das 15 la 18 hora8

Telefone:
qonsultórlo - 1.208.
-Residência - 1.305.

·VÔOSP�.\RIOS)'RE-%ÁS.),,') O':RI')""'3;'EZE5 P::JR 5: >. "" !"'NV,t'
'VÔOS OIÁ�. 5 Á�qnQA �1;ii� -: :>RV!:O ,NDE�: '" .: ��� Att..P,41� c

'�OSCOML�GJS:'\ '�;S"';:'��'-:;';!'J" _�:1.}.,t...;'3�'; �O;-: � .-, � �-:<./ �"">"1
•

.

ÁflARANGUÁ � Às 3a - 53 - Sábados.
MAIS INFORMAÇõES NA

FILlAL À Praça 15 de Novembro Edifici0
TELEH1NE, 1.325

Ho.TEL LA PORTA

ArVllres frutíferas
Arvores Frutif'eras enxertadas e plantas ornamentara nu

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de,
Flori e Pomicultura

. H. J. Cípper,
Corupá ..
Mua. der Jaraguá - Estado de Santa
Peçam eatalago gratuitamente.

Catarina.

Guia do Paraná
Publica relacão dos oomercíantes e Industriais com seus ende

,'ec-oa.

'"
Cada guia e vendido IlcolDl>anhado de um mapa I'odoVÍllrio

Paraná e Santa Catariua.

Redação: Rua Prude�te de Moraea, n. 626. - Curitiba.

dO

16 horas

12,10 horas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



EIDgiada a - atuação dos barcos brasileiros no>
----- naufrágio do- «Madalena»-
LONDRES, 27 (O.E.) - O Procu- Naislcv, assessorado pelo com te. W.

rador real, Richard Haywarrl, em da ele 350 passageiros do transa- Awilrnmson, raJ): Grimston e rap,
sua declaraçáo inicial, abrindo o trâlltico. ela Mala Real, sem a per- E' Hathkhins.· O comandante do

julgamento do caso do.sÍ'DistL:ü do da de uma só vida, depois que o na- "Madalena", cap. D. H. V. Lec, que
"Madalena", defini ndo o ponto de Ivio aproou contra rochedos, ao fazia sua ultima viagem antes de
vlsta do :\IUnistério dos Transporte, largo da costa do Rio, em ahril u l- aposentar-se, f'ê z-se representar por

-

elôgiou a atuação <los barcos hra- timo. dois advogados, o mesmo aconte

sileiros, cuia "ajuda hábil e gc- () inquérito está sendo <1ir(<.;ido cendo com os 'armadores, a I{()�'a"
nerosa . contribuiu para a retira- pelo comissár-io de Naufrágios .1. V.' Mai I Steam Packet Cornpany-

Sr. Rui Fuerschuette, }Oj
calizando a educação popular A CAMPANHA DA CRIANÇA

�ice_Presidente, presidiu a ses- em Santa Catarina, que co- RIO, 27 (O E) - Com a presença do general Dutra, 'no
sao de ontem, estando presen- mentou. O representante .ude. Ministério da Educação, inaugurar-se-á hoje a campanha fi

tes 31 srs. deputados. nísta pretende ser mais rea- nanceira da Campanha Nacional da Criança, promovida' éom
Aprovada a ata, foi lida a lista do que o rei ... , quando o fito de angariar fundos para as instituições infantis.

matéria do expediente. desconhece ou quer desconhe·
- AGUARDA DOCUMEN- cer opiniões de grandes mes

TOS -
. tres brasileiros que, ao visita-

,

Sr. Raul SChaef'e);, -sub-lider rem o nosso Estado, são unâ
da maioria, o primeiro orador nimes em declarar a ótima si
inscrito, declarou que, em pró- tuação em que em materra de
ximas sessões, responderá a instrução pública, está Santa
um dos últimos discursos ude- Catarina. Ao comentar .a si
nistas, não o fazendo, nessa tuação das escolas rurais, c

sessão, por não lhe ser possí- orador teve a sua argumenta
vel ainda, á falta de documen- ção rebatida pelos srs. Raul
tos que aguarda. Schaefer, Orty Machado, Cid

_ "O MOMENTO" - Ribas, Estivalet Pires, Pinte NOVA YORK, 27 (OE) - o

se-,
.

.

tivos". Du ll'es apelou ao povo nor ,

O segundo orador que se de Arruda: e Ribas Ramos, nado r republicano _John Foster tíficam Os meios. Em discurso pro- te-americano que não ceda ao pâ-
inscreveu foi o sr. Waldemar ORDEM-DO-DIA Dulles declarou que é perigoso e ,

I
nunciado pelo rádio, Dulles decla- nico e afirmou que �onsidera a

Rupp, da U. D. N., 'que abor- Em -2a e última discussão xistir armas atô.micas nas �ãos. de irou que "o atual eonhecnuento dos gu�rra agora "mimos' provável" do

dou assunto de interesse do foi a�rovado o Projet� de Lei I gente que acnedita que os fmsJus-1 russos é, gl:ave. É per!goso existir I que há um ano. Declarou: "Os fUS-

seu partido, assunto que lhe que VIsa anular dotação orça- ••••!l••••@.Cu••••••e armas a tõm icas em maos de gente I sos talvez pensam que podem tor-

mereceu esclarecimentos do mentari� e sup!ementar ��r. HOJe no pass·ao'"u
que a�r�dita: c��:o os /' com.unistas; nar-nos objeto de chant�gem, �mc-..

Sr. Raul Schaefer, sub-líder bas destinadas a Assembléia. ' que os f ins Justificam os meros em- açaudo-nos com Q emprego de ar.·

da maioria. I Após: a sessão foi encerrada 28 DE SETEMBH.O
. pregados vara conseguir seus obje-I mas atômicas.. Não devemos ceder".

O orador leu o editorial "O e outra convocada para hoje, A data de hoje recorda-nos
.e•••••••••e••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MOMENTO", dêste diário, fo· á mesma hora. q_ue:'
I O MARECHAL TITO E O SOCIALISMO

BELGRADO, 27 (U P) - O marechal Tito falando a seu
- 1532, o Rei D. João III, de

povo declarou que embora o socialismo houvesse sido uma ex
Portugal, em carta dirigida ao periência falhada, é preciso muita união entre o 'povo e seu di
Martin Afonso de Souza, co- rigente para atravessarem o momento de angustia e transição
munícou a divisão do Brasil em de hoje.
Capitanias para promover a _

sua Colonização, doando a 'ele, I
.

II

t 'I g d NMartim Afonso, 100 Isguas e mpre�slonan es mI a res e ossa
Novembro, 20 - 20 andar - a Pera Lopes de Souza 50;! S h d L dem 1711, o então Gover- en rr ra e our es .-/

------------'-------------� nadar de Minas Gerais, Ante-

A I ól t g
nío de Albuquerque Coelho, a J:oma, 27 (O.!�.) - AI1�Il('ja-:c' vára entrevadas, pata Lourdes e da .. -

.

n� a erra 'IDer nos. pa ar em frente de uma coluna de 6.000 dOIS grandes milagres d·e x. S. -te li acabou de chegar: perfeitamente.

I homens, seguiu em socorro do Lourdes. Trata-se de duas senhori - curadas. Uma é freira e outra SC�

ibras desvalorizadas Rio de Janoíro, atacado pe-
las italianas, que partiram de �o- nhora casada com fi filhos.

los f,ranceses;
-------------------------------

- em 1816, os corrtsntínos
eado inglês, contrarfamente .0 que e guaranis do Coronel Arrdrés

Artígas assaltaram São Borja,
se havia comprometido. O governo sendo repelidos, pelas tropas
brasileiro está empenhado em evi- do General Chagas, Santos, das

quais faziam parte 90 bravos do

Regimento de Linh1a da Ílha
de Santa Catarina, os intréui-

,
dos "barriga verdesí":

HOLLYWOOD, 27 (U P), - Carmen Miranda e seu marí- - em 1840, no 'Rio Canôas;
do o escritor de argumentos cinematogrârícos David Sebas· neste Estado, foi repelido um

tian, vão se divorciar. Alegam ambos que. esperam seja por contingente revolucionário f'ar

pou�o tempo, e que o afastamento talvez coloque a prova os roupilha, ciinandados por Joa
sentlmentos de ambos e os reuna outra v�z. guim Mariano 'Aranha, pelo

Capitão Taborda, da Guarda
Nacional;

- em 1871, foi sancionada
pela Princeza Izabel a Lei que
declarava /livr,e os filho;s de
Mâ'es scravas,. criando um fun
do a libertação dos escravisl;

- em 1877, foi aberta, no

Rio, de .Ta11eiro, uma expOSlçaO
de pintura, constando entre
outras telas "B a t a I h a do

Avamy" de Pedro Américo e

"Primeira Batalha dos Guara-
rapes" de Vitor Meireles; I

/.'............,..:.-..-......................................................
m 1885 m d I

- e ,u a segun a

Insl1rl·�.a-o .D8",. E,8CO," Lei estabeleceu providencias·
\} V lt I a emancipação dos escravos

Ias Preparatórleas .

I iniciada 'na Ca�ara das D�pu-tados pelo GabInete SaraIva'
Pede-nos o Comando d,o 14° B, C: - em 1913, foi fundado, e�

tornemos publÍC'o que os requer�- Florianópolis, o Grupo -Escolar I
mentos pedindo inscrição nas Esco- "Silveira de Souza ", sendo go
las Preparatórias serão aceitos en-

_

vernador do Estado o Coronel
Secretário: Mário Gevaerc! Faria tre os dias 1° e 25 do mês de outu- Vidal de, Oliveira Ramos.
Tesónreiro:' Carlos Costa bro vindouro. ANDRÉ NILO lf'ADASCO

.

Por equívoco, publicamos on

tem' Falência do Café Mimi'
O SR. CAIO DIAS BATISTA VOLTOU ao invés de Fábrica do' Café

S. PAULO, 27 (O E) _:_ O governador Ademar de Barros Mimi.
acaba de convidar o sr. Caio Dias Batista para a Secretaria/da
Viação> e 'Obras Públicas do Estado de São Paulo. O novo se

cretário assumirá hoje.
.. _ ... _-- - ._-----------------------------------

({E� perigosO 'existir armas atômicas Das. mãos de gente que,
acredita' que

/

os fins justificam' os meios», .

afirma· o se'nador Dolles

..

I
I�

I Flor'.,,6polla, 28 desete.....'o d� '949
--------------------------------------------�--------

d. AssembléiaCrônica

•

..
,

,
,

I;

f VENDEM-SE
máqulnas de escrever usadas

2 portâteis, sendo uma UNDERWOOD e outra MIRANDA.
2 REMlNGTON grandes.
Ver e tratar à Praca 15 de

Tel. 1.324.
� .

HlU, 27 (AHGCS) - Noticia-se Brasil afrouxou as compras no mcr-

(jue- a lnglaterra iniciou uma ma

nobra no sentido de saldai' nossos

cll'dit()s no Banco da Inglaterra
em libr\ls desvalorizadas. O prejui
zo (\0 Brasil, nesse 'caso, .serla COIl- tal' esse -prejuizo para Os cofres PIl
sideravcl. A Inglaterra aléga que o I blicos.

CARMEM MIRANDA VAI SE DIVORCIAR

A Orquestra Juvenil de Florianó
polis tem nova diretoria .

Subscrita pelos srs. Mauro Faus- Diretor Musical: Mário Cesar Lou-.
to (;il, Presidente, e Mário Faria, rciro

SecTetário, recebemos da Qrquestra Orador: Padlo Henriqde BIasi
Juvenil de Florianópolis, atenciosa Sem mais, aproveitamo-nos da o ..

circular. comunicando-nos a elei- portunidade que se oferece, para a

ção e posse da nova diretoria da presentar-vos os nossos protestos
Orquestra até 1950. de elevada estima e distintissima
"Senhor Redator:

Cumpre-nos, o dever de levar :lO

consideração" .

vosso conhecimento {{ue, em Assem
bléia Geral OrdinárIa, levada a e

frito em 13 de Ag.osto .de 1949, foi
·eleita e empossàda a nova diretoria

que deverá administrar esta Or
questra no periodo de 1949-19'50.

DIRETORIA ELEITA
Presidente: Mario P;usto Gil

•

'unu tISPA, I
� !

QUEDA DOS CA· "

AFECCOES DO '

COURO CABELUDO .

.
;

Café Mimi

A direção do Café Mimi, as

I nossas excusas.

Bílhetlnho ao deputado Saulo Ramos:
Eminente social-trabalhista.
Não ouvi o discurso quilométrico que V. Exa. pro

feriu ante-ontem na Assembléia. Pelo que afirma o

Diilrio de ontem, V. Exa. desiludiu as pretensões pesse-
distas de um novo acôrdo eleitoral.

.

Foi isso? Se foi, o tema, com estar limitado ao

campo exclusivamente político-partidário, não permi
te avanços de sinal. O futuro, no caso, dará os seus·

apartes .. ,

Pessoas que escutaram V. Exa., entretanto, afir
mam que V. Exa. se bateu pela imediat� c()nstrução
da usina de Garcia, Ora, m_uito bem! A ligação com

Capivari - segundo os que entendem do riscado - é·
a solução mais rápida e mais barata: E não é solução'
de emergência por isso que é medida necessária ao in
ter-ligamento geral da futura rêde de energia do Es-
tado. A ligação ora em marcha resolve, por muitos'
anos, o problema da energia da Capital e das cidades
vizinhas. E, enquanto isso, as outras soluções, inclui
das no Plano Salte, darão o caso por liquidado. Se v_
Exa. não apoia a ligação com Capivari, V. Exa. está
entre os que nãp desejam a solução imediata do as

sunto. Se V., Exa. apoia essa solução, mas paralela-·
mente a ela deseja a construção da usina de Garcia,
pelo Estado, V. Exa. está aéreo (V. Exa., aliás, acaba
de ser eleito presidente do Aéreo Clube). Se o nosso

Estado, para essa solução mais rápida e menos onero

sa, já foi ao empréstimo, onde iria buscar mais 50 ou

60 milhões de cruzeiros para a usina de Garcia? V.
Exa.; vendo as atuáis dificuldades para UMA solução,
quer logo DUAS! V. Exa. não sabe que a segunda so

lução está prevista para ser executada, dentro do me-
nor prazo, pelo Plano Salte?

/

Se V. ·Exa. não acredita no Plano S�lte, nós não
acrE)ditamos no Plano Braz Alves ...

Velho abraço do

.'

I
I
.! '

'I.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


