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I GUERRA FRIA É MELHOR QufÍl"'�4,Ía,UA,_QUE.NtE ,,",

r,

I
,NOVA IORQUE, 28 (U. P,) - o míriístro russo das Rela�

ções Exteriores, Vischynski, declarou estar desejoso de ver ter
minada a "guerra fria", acrescentando que ninguem, no seu

I pensar, pretende ir á "guerra quente", Assim o mundo entra-

I
ria numa fase de paz real.

,

A NOVA-LEI-DE IMPRENSA

,\'ashinglon, 28 (DP) - O Jornal STAH escreve longo artigo 5ôIJI'e
nova lei de imprensa na Argentina, dizendo que nenhum ditado]' ja

I'lais conseguiu viver muito no regime da Iibcrdade de palavra falada e

sscrita. Por isso a nova Lei Peron. •o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

rropl'ietárlo fi D. Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor .'r. R.BENS DE ARRi?DA RAM6S
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TII�OTEIO EM ,PLENA DELEGACIA.
lHO 2S (Argus ) - Informam de curavam convence-la de que acei

Duque de Caxias, no Eslado do Rio, asse dinheiro e não reclamasse
que Olga Suel Dantas alvejou a ti- -asamento, uma ves que fôra tor

!l'OS, cm pleno gabinete do delegado rada amante do noivo com promcs
de policia, seu ex-noivo o pai des- sas de casamento. A testemunha

. 1e e uma testemunha quando pro- tingida por bala no coração mor-

o MOMENTO

Cerontsmu de arrabalde
Não conhecemos, ainda ó discurso em que, pe

rante a Assembléia Legislativa, em sessão recente, o

deputado Waldemar Rupp teria atacado, na sua ho
norabílldade de cidadão e de governante, o sr, Ader
bal Ramos da Silva, a, propósito dos prédios escola
res construidos mediante acôrdo entre o Ministério
da Educação e o Estado. Tudo quanto, por agora, já
nos permite lastimar a virulência das agressões e a

desfaçatez das afirmações caluniosas do representan
te udenista se reduz ao que vimos publicado no' ves
pertino do sr. Adolfo Konder, em suas últimas edi-
ções.

.

Não deixaremos sem revide.essa nova ofensiva par
lamentar do sr .. Waldemar Rupp, cuja impetuosidade
o tem levado a cometer graves equívocos, um dos
quais nunca poderá\ ser esquecido pelas característi
cas das suas consequências, em que por pouco não se
viu constrangido a renunciar o próprio mandato, em
penhor de palavra empenhada ao deputado Cid Ri
bas, Estamos' certos de que, ainda desta vez, a. ausên
cia de razõespara a sua atitude lhe valerá como dou
tra feita, o desmentido até mesmo de altos correligio-
nários do deputado udenista.

'

,

É mentira, e mentira deslavada, desde logo, que
a firma Reinische haja conseguido; sem concurrên
cia pública, o contrato para fornecimento de 120
prédios escolares pre-f'abrícados. Duas inverdades
palpáveis estão aí, nessa acusação em que, 'pretendeIi
do atingir a honestidade pessoal do governador Ader
bal R. da Silva, o deputado Waldemar Rupp inversa
mente se salpica na lama que revolve,'

A primeira dessás patranhas é que não houves
se obedecido fio regime de concorrência, administrati
va aquele contrato. Houve concorrência, entre várias
firmas - .algumas, até, de que participam elementos
udenistas - mas cujas propostas excediam dos recur
sos disponíveis para as obras, enquanto outras decla
ravam seu desinterêsse p,elo fornecimento. Portanto-,
já nesse particular, o representante oposicionista lan
çou-se no vácuo, sem pára-queda. , .

'

A segunda pêta está no número de prédios atribui
dos ao contrato com a firma Reinisch: foram apenas
80 escolas e não 120, O sr. Waldemar Rupp ouviu can

tar o galo .. ' As restantes 40 estão a cargo de O'utra
firma, a "Inobra", de Joinvile, Aliá's, é possível que o
Catão de arrabalde já o saiba, mas propositadamente,
para realce da intriga, o quisesse ocultar, O fato é que"
se o deputado minorista tiver interêsse em conhecer
melhor o assunto, ficará sabendo que, além daquelas,
outras escolas, pelo sistema de acôrdo entre o Ministé
rio da Educação e o Estado, estão sendo construidas:
57 pelas prefeitu:ras�rnunicipais; 6 pela Diretori� de
Obras púb:':"cas.

Já se está vendo que o representante udenista
não tem os pés em terreno sólido, E vai maL As suas

acusações, de fragilidade infantil, dir-se-iam arquite
tadas no arenoso terreno dé!s impressões fugazes, co
mo é o caso de muita gente, nossa conhecida, cujo, fi
gado reteima em pedir sal de frutas, após a leiturá
do noticiário político dos jornais cariocas, , .

Seja como fôr, vão-nos dar muito que dizer êsses
discursos com que, nestes últimos dias, o deputado
WGj.ldemar Rupp absorve todo o tempo destinado aO'

expediente da Assembléia. O povo de nossa terra fi
cará, mais uma vez, edificado a respeito das levianda
des de alguns falsos defensores das causa pública, pa
ra os quais a única fórma de expressão das suas con

vicções democráticas consiste na assacadilha reles,'
visando a honorabilidade pessoal dos adversários,

Continuàremos.
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o NOIVO -DA PRINCESA
LONDR'ES, 28 (U. P.) -;- Lord Oziley, da Guarda Escos

seza, é apontado como provavel noivo da prirtceza Margaret.
H'lI instantaneamente. O ex-noivo e.i Rose, a filha solteira dos Reis da Inglaterra. lVIargaret Ro
seu pai acham-se Ieritlos, sem gra-! se é um par�ido , �ifícil, não. só porque é princesa real, co-

"idade.
,

mo, porque e muito culta e VIva, .

13 MILHõES DE PREJUIZOS
Rio 28 (A, N.) - Um telegrama recebido de Sobradinho, i.forlltll'

que ·atingiu 13 milhões de cruzeiros, os prejuizos, causados pela :eada
à agricultura daquele mun icip io-

os efeitos da radioatividade provocada pela
eXP,eriêncJa �t�mica d�, 1946

Seatle, 2? (OE) - A radioa- explosões atômicas, nos a"OIS I cão não foi evidente provavel.,
tividade provocada pela expe- de Bikini e Eniwetok. Embora >

t lquermen e porque qua ' espe-riência atômica realizada em a expedição não tenha encon- . .

d pareceria o c, r
,

� cle VIva esa ;:;e a
1946 em Bikini ainda produz -trado as modificaçoes sensi-

mesma se processasse reuerrti-
efeitos na vida animal e vege, veis, nem em numero nem em

namente. Seria devorada por
tal do atol, segundo declarou forma, entre os animais e peí, outros animais, em virtude de
o dr. Lauren Donaldson, di- xes, modificações essas que sua "depilídade". Donaídson
reter do Serviço de Pesquisas forçosamente ocorrem. Toda- afirmou ter encontrado "as
biológicas em Bikini. Afirmou via, ,�xiste uma mutação nos areias e os corais relatívamen.,
que "a .radioatívídade nos pei- organismos, segundo declarou te livres da radiação,' mas os
xes, animais e plantas de BL o biólogo Donaldson. Até o .

animais e peixes possuem, ra-
kini, três anos depois da ex- presente momento, esta mnta- díação acumulala".
plosão, continua produzindo
importantes efeitos, embora DEBATES SOBRE A DESVALORIZAÇÃO
êsses efeitos sejam difíceis de

I
LONDHES, 28 (UP) - Iniciaram-se hoje as debates sobre a d.esva-'

observar". Donaldson decla- \arização da libra. O Gabinete decidiu apresentar ,a moção de eonf ian-
,

/

t bé h f d ra, Caso derrotado, a Inglaterr-a enfrentará 1100'as eleições que teriio
rou que, am em, o c e e o

"I
' ." d loi-i -l Iibr como Ieit-notrv a esva orrzaçao (a Ira.

Laboratório Ictiológico da U� ,

niversidade de Washington,
. divulgou os resultados de suas

I pesquísas,' ao�r:gr'eS5ar 'Ue 'sua
quarta expedição ao local das

Vieria 28 (H) - Agrava-se a situação entre a Hungria e a Yugostá-
Repub lica sancionou o decreto do '

C N
.

1 ria. Ordenou o govêrno hungaro que deixassem imediatamente o pais
ongresSlo 1 aciona q14e prorroga _

"
",

'} .

d
.

"1
'1' t iôdos O'S membros da legaçao da Yugoslávia em Budapest, acusando-os

por um ano a el o rnqur Ina o, ou
'

. ,

"

decreto-lei o 6669 d "9 Ile praticarem espionagem atraves uma rede enorme.
seja, o ' ecreto- er n

"

e �

I
' ,

,de agosto ,de 1946, A prorrogação ----------------------
se fez apenas com a nova redação I,

'

BEVIN CULPA A RUSSIA
110 artigo 27 do aludido diploma. , Flnshing l\f.eadows, 28 (DP) - Bevin culpa a Hussia da cO\Tid:..

,rnamentist:;t que s,e eiMloça, Diz que Moscou procura solapar a estn,tr�
\�olitica e economica ocidental. Atribue ainda á Hussia o. fracasso d:;c!<

1.::.\1 BLJ�F}� pA HUSSlA
A BOMBA ATOMICA I negociações, sobre o cO'ntrole atO'mico.

Washillgton, 28 (R) ___, Muitos I
cientistas norte,.ameTicanos Íl,-
gleses e alemães qualificam de ,Londres 28 (UP) - O eX-)J�'emier Winston Churchill exigiu d••
fanfarronada' a declaração rus- \1arlal11entO' que conced,esse imediatas eleições gerais eni face da recen-

sa de possuir a bomba atômi- le noticia sobre a bomba atômica russa, e ainda p,ela necessidade df."
ca desde 1947. Outros a c1as� mergicas medidas governamentais para afaslar Os males' trazÍllos pelll;

I
sificam de bléfe. desvalorizaçi�w da libra.

IGETULlO
CONVIDOU OSVALDO

3 OFICIAIS CULPADOS PELO NAUFHAGIO DO MADALENA
,

" ARANHA, Londres 28 (UP) - O Minis�erio dos Transp�rtes acaba de .110-

I
lllO. 28 (Argus) - An,uncl�-se de

molagar o relatorio da Comissão de· Inquerito para apurar o naufra.
Porlo Alegre que :0 sr. (,etullO Var-

,:io do, Transatlantico Madalena, ondé são deélarados culpado,s o comao.

gas acaba de enVIar um convIte :1,0 Idante'Douglas Lee e o primeiro e segundo oficial.I
S)', -Oswaldo Aranha para que o' Vi·

I,site em sua fazenda de Santos Heis

lÃ noticia acrescenta tçr o senador

Yargas solicitado ao sr. Aranha

nuo demorar, pois tem muitas COll-

UoutioU8.m
,

'O COMINFORM DEIXOU DE EXISTIR

Belgrado, 28 (rp),-� Segundo o se.' Piiade, vice-presidente da ,��

vcrnbléia Nacional daYugoslávia, o celebre Cominf'orm deixou'de ex is-.

Ilr desde Julho de 1948 quando iançou a ultima inlriga contra o goY�r
I:') do Marechal Tito, ditador da Yugoslá via,

Prorrogada a lei
do inquilina to
RIO, 28 (O E) - O presidente da EXPULSARAM OS DIPLOMATAS

CHURCHILL PEDE ELEIÇõES GERAIS E IMEDIATAS

CONDECOHADO PELOS EE UU I

sa� sôbre que conversar,

Paris 28 (UP) - Foi condiecorado na embaixada dos EE UU o ge�

\leral brasileiro Floriano de Lima Brenha, com medalha e cruz conce·

didas pelo presidente Truman.

!' Isenção total do impos,to de transmi�são para OS�i

I':' A iuncinnários públicos • AMAM_�

OS interessados devem reu- Mendes de Morais; esperando
ni-se ás 15,30 horas de ama- se o maior numero possivel de

( ,

nhã, na entrada principal d0 servidore:s publico, em virtude
Palácio Guanabara,' á rua do grande beneficio que a fu_

Paissandú, para cOIDp_arece-, turá lei proporcionará aos

rem á presença do general'. mesmos e suas familias.

RIO, 28 (O. E.) - Numero

sos funcionários irão amal}hã
ao Prefeito da Capital; para
solicitarem que sancione o pro_
.ieto n, 54, de 1948.. abolido o

,imp_osto acima referido.

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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..i
Redação e erieinas à 'rua JI João Pinto .: á
Dir2tor: RUBENS A. �N 1DlGUND.A-J'lDIRA Quitandinha.L, (de Alcides Abreu, súria atividade económica da gcn-
Proprietário e .ir.-Gere_ 7 �� llIo ClItóTao - �

- Pelo Correio). Já no terceiro dia te do Brasi l.
S.NEI.NOCETI Auto-V�ç60 ltajat - � - 1... de trabalhos é tempo de darmos as

"". t � --� - na. . -

'IO 'e Iicandr 'Devidamente credenciado pelo..,Ire.r ..e J:...,..aça.: Ezpre... Bn!o8qu__ �Ílc- _ rrnpressoes que J s \, m )

GUSTAVO NEVm 11 boru. deste Congresso Nac-ional Açuca- senhor Doutor Leoberto Leal, Se" ma rua.Ex;preaso Bru.Itq,ueIlft - NOft Trato
- 16,30 bonII. reiro que reune plantadores e indus., cretúrio da Agricultura, o autor

ARMAZ.EM E )�,E}LARI.�
_ ...u��� Catarin_ - JoIII'YÜ4I

triais de ,12 Estados da Federação. desta noticia manteve entcndimcn .

S.�O JORGEAuto-ViaçAo CatuJn_ - Curitiba A par dos que muito produzem c tos com o Presidente da Fede ra- de João Vieira de Sousa- �7:i. .w.Brull - !'kto ,ú•• \-cntram
com um peso de sete votos, cão Brasileira dos Plantadores de Gêneros alimentícios _ Milldas.. !! �m.- 3 bor:u.

'lr J l!l outros há como Santa Catar-ina, Cana, di', j.oão Palmeira, sobre ,t
!!'aral _ C.nr"s e actefatos de ceare-Rápido Sul·Bru1le a - o llT 8 -

, ,
,

. , _13 horas. Rio Grande do Norte, Paraíba (! opor-tunidade -e necessidade da 01'- 'R. MANOt.iL JOAQUIN PINT3 N. �
6 ��r.!�� Sul·1ilras1lein Curitl.. -

Paraná que' tcem somente lIm, A ganização da classe dos lornecedo-
•..•.......... ' .. , ... , ..TERçA·nllU I força dos pequenos Estados está I rcs

de Cana 'de Santa Catarina,Auto-Vt&çAo CatarlnenN - Pano .Al.. i . _

r

,

jp'e - 6 horu.

IPortanto
na exposrçao de

argulllen-1
numa enlJ[lade, que os congregue

_ .A;���O Catarm_ - CU'\ltJba
10s convincentes, capazes de demo- a todos, para melhor e mais faci I

Auto·YI&çIo Cata.r1n_ - JoIa'rilo I verem os plenários para a aceitacão mente auf'eri rem as vantagens que-Ihor...
.

".

Áutb,ViaçAe Catarln_ - TubUlo de seus pontos -de vista, Não nos uma tal organização possa propi-
- 8 horas. impressionam nem é intenção da dar.Expresso Me CriatóTlo - lA4fW1a .....

7 boras, Delegação de Santa Catarina rei vi n, }.;'ic',1111 assentados In turos cnten ,

"'A VQL.NTARtGS OA PÁTRIA N,'" ' ',' _D""Emp.:r@aa Gl6r1a - lAar'UIla - ,�
• ....: ... ....w.. .... 1'ft.$1'*'D\\4,..�4aQII;C"oa,.e 6", horu. dicar para si, quaisquer 'glórias que dinicntos, com a presença db Se-le�� Bl."wKl- - Itruafjue -

possam advir deste conclave, em cretário ela Agricultura de Sanla Agencia Geral para S. Catarin�
.-\to-Vtaç60 ltajal - ltajaj - 1,1 Jao.. proveito pessoal. Anima-nos o d,e- Catarina, após terminados os lra- Rua Felipe Schmidt. 22--Sobql'II.

Jotav!le _ sc]o de fazermos claros os nossos i j , " •• ' •. ",'.- 1 c. Postal, 69· Te!. «Protetora»13Rh�rlads·. Sul-Br'aaíleíra
� balhos ,deste cO_llcld"e, ocasiao e

..
n

FLORIANOPOLIS
� objetivos e as finalidades que aqui I b IRápido' Sul-Brasllel.ra Curitiba -

que se f'ornru arao as ases e o )Je- ,

6 horas.
QUARTL-n:IU.

n.....�,..... nO�llt;������a]:�. ("orrespondeIH;ia d,c
ti vos da, Associação do� Planbd{)-'······· SENH6BiTA'l'

....

Âuto-V1.aQlo CAtE"lnen.. VOAL"'_

res de Cana de n-osso hstado.
,

'

_ ".- IS horla,s.. "'•••""__AII Jolnl'1lo Ihoje para lE'var aos amigos de San- ,',' (I,,. ,s'e crel' (Jue os nosso.

:10Ti-1
A ultIma creaçao em refn-AutO-Vaç..o ..,.. .... ""'_ \ ['� -

.

'

,

s ','," � t e' � G"aTBna' KNO'T
- I horas.

,

da Catarina, a primeira imprcssão cult<Yres de cana que ate agora l1'a- tseran e

R� F Vs GR NDEC>:
Auw.V1J1!·Ao Catarm.rutO lA.c1Wa (I()s (I,nl<>ga,r!()s (",lt',11'1'11cl1ses, EM G .. R A A A \Y

• �
c c�

ba!haral1l isolárlos sintam ehcgada ,., � ,,-
6.30 ooras, ,

O.ll'ltiba
. ' Prelenndo-o estaRápido Sul·Brasllelra -

a opol'lunJ(lade de se agregare,m d
6 horas:'

,

x x x acompanhandq, 8 mo a.Ráp:do Sul-Brasileira ,_ J&lnvile -

para o liSO e gozo de Ioda unut Je- \13 horas: IExpresso 811.0 Crimn1io -.� - O representante eI.o Governo Ca- gislação ql1asi que totalmente dcs- MMPItADORJlS PARA CASAS •7 horas,
BrullQu BrueQue tatrincnse, Doulor Leoberto Leal, conhecida em Santa Catarina, eo- TliIRRIlN08EX'Pl'eBIIO

., 'C () E!orlt6rio Imobiliário A. L. AlTeII"16A..����111ç60 naja! _ It.&ja3 _ 1. ho- exp!nnando o seu pensamento en- mo e o J-..statuto da Lavoura

jna-I sempre tem eompradocea para 08J!8tI Il'ru, tende que uma das grandes razõeslvieira, terrenos"
_���Ol�eqUeIlH NOTa Trento

qu� fazem deste Congresso lima Os trabalhos pross'cguel11. Rua Deo'oro III
RodoYiãrla Sul Braall - � AleITe reunião )llellloravel estó no fato ele ---__:.:_---------------------------- a bar".

IQUINTA·FEIRA
p__ que propicia, a oportunidade de osAilIto-VÚlção 'Catarin_ "'''''

Alel!�e - 6 horu.

Ihomens
do sul eonh-:ecerem de per-ÁUl,v-Yiação C&tal'1nen.o OJiI1<t1ba

to os do norte, seus problel'llas, seus- fi horas .

Se(/unda-feira Auto-VlaçAo Catar1n.enH Jblnl'1l� resultados e as suas perspertivas
N -Ihor...'"TALH -. 13,00 - Làjell e r1e

Auto-Vla�o Clltarmen.wo Tubario futm'as, Assevera mais, que, ao Es-
- fi horas, tado de Santa Catarina, o certmneA'llto·VmçAo Cllt&r1nenn - �
- 6,30 borae.' ,

EXR.res8() Séo CrlstoTlo - Lscuna -

7 horas.
-.nprêSll Glória' - La&1- -- • 1/1

e 7 112 horas.
_., I!l:r;pl"esso BrullQuellJlO ,- BrwIquo - 1'OS C os represcntantes da lavoura

18fu��iaçlo I't4l�� _ ttajat _ 1. ti<). éanavieira a,éI{[uirirão' experi(�ncias
r&j,

, e conil,ecerão falos e fenômenos que

• S'il,.raetlelra - JGlaTile

-I
' . � ,

13 . lhes pernllhrao enveredar as suas
o SUl-Brasileira - eur1t1ba -

atiyidades� por rumos novos c }lrO-• IIoral. '

I'_&mpl'esa Sul Oeste Ltda - Xapecó - Ia missOl�es. •I hora.. .... Q EngO AgrOllOIllO Glauco Olin-8EXTA-FEIRA.
, _

- RoooTlAria Sul &-u1l - Pót"to .A1� gel', abordando o mesmo tema, afir-
,'-A�t!��O Catartnenao Cul'1ttba ma que o Congres�o E'.stá lhe per-
- ISJhoras. mitil1do concluir com ra-zões pon-, Auto-ViaçAo CatarlD.e� Jotnvlli.

. _ ,

1-
• hor...

,
I deravels, que as condJçoes E'xis- .

4.uto-Viação �<tarJnel1H - t.acuaa tentes em Santa �:atarina, superam�
- 6,1l{) horas.

Porto Expresso, São Q-!,uuwio - Lq-un.a .">' rie muito as que são, -encontradas7 horas.
Auto·Viaçlo itaj.a1 - ItaJa! - 111 hj)-

ruo
.

Expresso BrufiquenilO
16 horas.
Rápido Sul·Braslleira

13 horas.
RápldQ Sul·Brasileira

6 horas.
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ASSINATURA$
Na Capital
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M�s Cr'

IIte i�i Congresso Açucareiro Nacional
Ventle-se ótiMo terrefto"

Desta c.pitel, j rue Alves·
de Bfit,O, com 37.00 ••

de frente.por 42.00 Ma.

de fundos (3 lotes). Tra
tlr ne cese n. 26 da mes-

Impressões dos deLegados catarinenses. - A cultUTa de cana em

Santa Catarina.-A organização dos pLantadores_de cana

do Estado.-Enteniimentos com II) Presuiente ria.;:.Federa.
. çã. d.s Puuitaderes de Cana dQ Brasú,

\\(
,(ir- '\

",00
45,GO
••00
9,GB
0,50

necessidadE' dc renovarmos os nos
sos canaviais, introduzindo as va

riedades quc mais se assentem c

maior rendimento industrial pos
sam prollOrcio l1al' as usinas. Diz
quc tal fato j,l está merec'cndo a

-atenção dos Porl eres Públicos que
já se movimentam_para dar ao Esta- .

_-----------_-..,...-------------::---,--:""do os tipos de cana que os nossos lagricultores c indllstrÍais recla- Ouçam diariamente, GaS 9 àsv13' e das 17 às 22 horas
I11l��1. Senhor Ccsar Gomes, reprc- RADIO TU8A' ZVO 9 I•. ,s,cntando a Usina Tijucas S/A a- n B J.I

proveita para significar que o COI1� I 1530 kilocidos ondas, médias de 199 metros

Igresso, esclarecido como, está S"I1-

TUBARÃO __ S. CATARINA

I
do, nas discussões que se travam
sobre os iJroblemas da agro-indus

________......__........__...... tria do açllc-ar, talvez "cnha a

("oncluir porque se fundamenta
uma nova 'politica, sem abandonar
é evidente, quanto já se eonseguiu
a prol desta i11teressante c neces-

razão, da

N.� 1: Regras abundantes, �ro
!engadas, repetidas, bemorr-agios
e suas consequências,
N.o '2: Falta, de regras, regras
atrazadas suspensas, deminuidas
e suas consequências.

Número avulso .. Cr'
No Iaterior

Ano Cr$ 100,00
Semettre .,...... Cr$ 80,00
Trimestre Cr$ '35,00
Númer0 avulso .. Cr$ 0.60
Anúncios medi�nte contrAto.
Os origllUlia, mesmo não

p.blicad.s, não serão
,

I�'
'

tIIIIPol'ridos.

iA 4Üreflll) alo se respon-
salim.. pelos conceitos
emitiDos "nos artigell

assinadoll.
��.u_"""_��

•

Vlacã. Aérea
�

Horário'

entrega motivos ,eminentes, justifi
cativos (le sobejo, para O seu com

parecimento. Aqui .os nossos u.sinei-

BOM NEGOCIO
el$ 100.000,00 cend�
de juros m,'!nsai5.

Alegre
.PANAIR - 10,40 - N.rte
v ARIO _:_ 10.40 - Norte

PANAlR - 14,115 - Sul
uSUZEIRO DO SUL - �3,51

I'orte � �r ,_-",'"

TN'ça-fd't'a i '->'::::':�
-TAL- _ 8,00 - JoinviJIe ,

Curitiba - Paraaapi
- Santos e �io. -

_

'

� -\iH - 10,40 - Norte
,,'� UZF:IRO DO SUL - il,CMI

("�,

f
_'

lAOrte
VARIG - t2.30 - Sul

PANAIR - 14,05 - Sul
'-

Quart",.feira
-TAL" - 13,00 - L�je!l e

Alegre
l'ANAIR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - .H.OO

�orte
vARIG - 1.1,40 - .Norte

PANAIR - 14,05 - Sul
Quinta-feira

"TAL" - 8,81 - Join ...ille -

Carl.... - Para}aspá
- "'toa e Rio_

PANAIR - 10,40 - Norte

PANAIR - 14,05 - Sul
VARIG - 12.3!l - Sul
CRUZEIRO 00 SUL

�ort�
CRUZEIRO !IO SUL

i8,5fi

i5,30
101

,

Se:rta-retra
"TAL" - 13.00 - Lajes e Pirto

Alegre
CRUZEIRO DO' SUL � 7.10

.orle
PANAIR \_ 10,40 - Nort�
VARIG '- H,40 -_ Norte'

PANAIR.- 14,05 - Sul
Sabado

-TAL" - 8,00 - Joinville
Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio_

VARIG - 12.30 - Sul
CRUZEIRO Dc\ SUL - tS.Mi

IIor1l'
PANAIR -+- 10,40 - Norte
PA..'N'AIR - 14,05 - Sul

Domingo
i PANAIR - 10,40 - Norte

I 'i ZI<,/ RO T'-() SUL - i 1,00
PA. '.\IR - 1·1,05 - Sul

em regiões 'tipicamente canavieiras.
Os nossos solos, técnicallJ�nte Plas-I_ tados,_ altamente mecanizaveis co-

mo s�o, nos Vales Itajai, de Tiju
- I cas e de Tubarão, apres,entam ra-

ras oportunidades de desenvolvi-

, Darll quem possue de Cr$ 10.000,00 até
outa de 10"/. ao ano com recebimento

Infoctnações nesta' redação

JolnY!le

Curltlba

menta ria lavoura dc cana, garan
'tindo-nos a trafls�ormação indus
trial elo prod6to, com reais vanta-

BÁBADO
J.uto·Vil.çAo CatatrlnenN - CuriUba

- 5 horas.
Rápido Sul·Braslleira

13 horas,
Rápido Sul·Brasllelra

6 horas.
- II horas.

Auto-Viação CatarmenS8
- G horae.
Áuto-V!àçAo Catarflnenu

- 6 h()["a�,
EXDPP,IlSO �o Cr1JItoYIo - I..IIa'u1lá

7 horas.
ExpreSllO :sru,MlueIlH - Bruaqu:'

H horas.
Autc-VlaçAo laia! -

raso

ExpresJ!l() BrwIquenn - Non �to
- 9,110 borJIIII.
Expresso GlÔrIa - � - III 1/'

e 7 1/2 hor...
DOMmGO

Rápido Sul·Biãsileira - Curitiba -

6 heras.

Joinv!le

CurItiba

gens sobre outras zonas do pai�.
Jolnl'1le. Concluindo este certamente está
Tu'barlo demonstrando que p nosso Estado,

longe de pertcncer aós qUE' produ-
zcm açuC'ar POI' mera teimosia é
dos que, no Brasil, conteem as 111e

ltaJat - 11)10 lhores possi�ilidad'es. Acentua a

·1
I,

..

Dr. (L"RNO. G.
GALLE'TTI,

ADVOGADO
Crime III civel

Conatituição fiG SociedadclI
NATURALIZAÇÕES
Título. D.alarat6rloa

Eacrit6rio e Reaid,ncia
Rua Til'adentea 47.

�ONE •• 1468

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
�. S I L V E I R A "

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS CLUBE - SÁBADO DIA 8 - GRANDE BAILE EM COMEMORAÇÃO AO 230 ANIVERSÁRIO, DE FUNDAÇÃO - COROAÇÃO DA RAINHA DA CI

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 FESTlVIDAIltES FORAM CONVIDADAS AS RAINHAS DO PA,RANÁ, BRUSQUE - JAIAGUA

DO SUL E ITAJAI -- COOPERAÇÃO DA ORQUESTRA JUVENIL E GREMIO LIRA -- TRAJE RIGOR - INICIO 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 INSCRI,ÇÕES ENCONT,RA-SE NO BUFÊ DO CLUBE ATÉ DIA 6 ÀS 12 HORAS

CINE-DIARJO
RITZ HOXY

Símultarsoamente

H1TZ -- As 5 e 7,30 horas

HOXY -- As 7,45 horasANIVERSÁRIOS:

SR. }APí FERNANDES Sessões Chies

.gearão.

ALEGBIA

Short -- Colorido.

MENINO' BRUCE
RIGGEN� Preços:

BACH c-s 4,20 -- 3,20

Rejubila-se o lar do nosso "Imp. 14 imos".

distinto. patrício' sr. Alberto O PRECEITO DO DIA

Riggenbach, conceituado in- REPOUSO ANTES DAS

dustríal, e de sua exma. espô- REFEIçõES

sa d. Glória M. Ríggenbach O cansaço é inimigo da bôa

atualmente residentes na Amé- digestão. Ao interromper o tra

rica do Norte, com o nasci- balho para a refeição, o indi

menta, ocorrido naquele país víduo está cansado e com pou

ante-ontem, de um robusto ga ca disposição para comer. Mas,

roto que se chamará Bruce. depois de alguns minutos de

O pimpolho é netinho do, repouso, o apetite aparece.

nosso prezado amigo sr. sé- DESCANSE SEMPRE AL-
i

bastião Ma�ins operoso Fls. GUNS MINUTOS, ANtES '

. ,,', DE COMECAR A COMEH-,

cal d Imposto de Consumo da I ISTO LHE DESPERTARA O

"Cidade de TIjucas. APETITE E PROPORCIONA-

Felicitamos os pais de Bru- RA MELHOR' DIGESa'ÃO.

ce, seu avô., e desejamos ven-
.: SNES.

�ço:a e�stência, á
linda cri. IFábri-c-a--d-.e,

OLHOS-IRRITADOS? ,C�le', MI-mol-'(ff- ��� li
� ::--: A Fábrica de Café MIMI cornuní-

ca a sua distinta freguesia que já

está funcionando no prédio pró

prio, construido no Bairro Butiá

(Capoeiras) e convida a tôdos pa-

ra visitar suas novas, amplas

modernas instalações, ,

PA�'l't\ DENTAL

ROBIN�ON

,Caiu no peço. de 16 metros-M�'rt·� 'trágica da

menina Rosa Maria-Alarma sem resultado.
MAFRA 27 (O E.) -- Sábado

passado, ocorreu nas proximi

dades do quilômetro 9 da Es

trada Dona Francisca, uma

tragédia, na qual perdeu a vi

da uma inocente menina de

dois anos de idade.

A menina Rosa Maria, filha

do casal sr. José de Barros e

sr. Helena de Barros, brinca

va no quintal da casa junta

mente com dois irmãos, mano-

Nãe espere que a deença vi

site a sua casa. Defenda a su

saude e a dos seus filhos, to

mando MALTEG.JFrio ou gela
do, é uma delícia. É o maio

fornecedor de vitaminas, e, po

isso, o melhor fortificante. A

venda em todas as farmácias

armazens.

.. .

.

•..
h,nne som ...

acabamento ••

solidez .•. no piano perfeito!

Além de vários mo+êlos para
,

pronta entrega ...
êste m"r.av,

lhoso piano pode ser seu hO,;F!

mesmo, através elo plano de

pagamento a longo prazo :

SchwartzBlilBO
,

RÉPRESENTANTE
para Santa Catarina

KNOT S/A
ex. 134 -- TeJ. KNOT

res. Nas proximidades havia

um poço, ür.{previdentemente

deixado aberto. A menina;

acercou-se dele e caiu de uma

altura de dezesseis metros de

profundidade, tendo morte hOL

rível.
'

Os pais, acudiram, desespe--

rados, \8,Os gritos dos dois! ir

mãos para retirarem, ,apenas

o cadaver da inditosa crianci-

nha. .

A policia compareceu ao lo

cal, em companhia do médica

legista, sr. Raul Bley, tomando

as providencias usuaís.

Transcorre, nesta data, o
ENCONTRE�ME EM HOLLYWOOD

aniversário natalício do sr. Ja.1 com

pí Fernandes representante
BED SKELTON - Gloria GRAHA-

.

I
' '. i:\1E -- Leon AMES c VlRGL\iIA

comerCia. .
O'BRIEN

/

.

O natali�ian�e, por seu espí-I NJ Programa:

nto comunícatívo, goza de vas-I 1) -- A Marcha da Vida - Nac.

to círculo de amigos que, por, 2) -- Atualidades Warner Pathe

certo, nesta data, o homena, Jornal.

Preços:
,,�:�li:l

)
}UTZ -- Cr$ 5,00 -- 3,20

AURE'A' MARIA DE OLIVEI-
noxv -- Cr� 4,20 -- 3,20

RA FERRARI
"LIVRE" -:

Crianças l11aior�s de

-5 anos poderão entrar na sessao de

Com a aniversário natalício 5 horas.

da graciosa menina Áurea Ma- i
.. .

, .

ria, dileta filhinha do nosso TEATRO A. DE CARVALHO

prezado amigo sr. Otávio Fer.l' s 8,30 horas

rari, sócio proprietário
da Con- I

- 38 _RÉCITA ,

'leitaria Chiquinho, e de 'sua
-- M_als uma espetacular apre-

� d A 01"
sentaçáo de ...

exma. esposa .
urea lvel·. JOÃO RIOS

ra Ferrari, regorgíta de alegria A SUA BRrLHANTE CO:NIPANHIA

o lar do distinto casal. DE COMEDIAS E YAIUEDADES

Compartilhando de tão jus. com a gosadissima peça em 3 atos

tificada alegria, o "O Estado",
I

A CASA DO PESTANA

lhe envia felicitações. I -- Verrlarlei ra fahrica de gargu

,
lhadas l

LUIZ _ CARLOS I Fi'nalrí;;a o r�i:ípetaclllo.

.,

BIG SHOW
.

Faz anos hoje o ínteresan-

.

' :. • no qual 'tomam parte todos os ar-

te LUIZ Carlos, filhinho do sr. listas da companhia!

Sílvio Machado, competente MUSICA ...

funcionário da firma Machado Preços:

& Cia.
"Camarotes» .. i. ,

...•...... Cr$ 75,1)()

Cads. numeradas Cr$ 15,OH

FAZEM ANOS, HOJE: ,LocaIs, avulsas ,
Cr!j110,O(l

t run- I "Imp, 14 anos".

/' O sr. Osvaldo Len, Z, ,! "[:\TGRESSOS< A VENDA DUHA�-

cíonárío dos Correios, e Tele. TE TODO Q DlA NO CINE HTTZ

,grafos. .

.

- o sr. Mário V. da Silva" IMPEHIAL -- As 7,30 horas

hábil alfaiate.
A DESDENHADA

__:_ a srta. Zeriita Cardoso de
com

Souza, filha do Tte. João Car i
Robert Ht:TTOX

Joyce HEYNOLDS

doso de Souza, da Polícia Mili- Janís PAYGE

tar do Estado.. I No Programa:

I
1) -- Noticias da Semana -- Nac.

N'ASCIMENTO: ,

2) - A Terra dos 10.000 LAGOS Florianópolis

1·········· ..
··

.

CASAS III TERRENH

Possue V. e. casas ou terrenoa para

vender?

Não encontra comprador?

Entregue ao Escritório l!moblUAl'k

A.. L. Alves.

Rua Deodoro SI.
,

" • • • • ••
••••••••••

�"""""'''''4o
••••••

,.

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

PARTIDO SOCIAL DEMOIRÁTIC8

QUALIFICAÇÃO ELEIT.oRAL '

SERÁ0 ATENDIDOS TODOS QUANT'@S :DE�EJA:RElI

SE QUALIFICAR ELEITOR, NA SEDE ». PAltTUH!) A

RUA FELIPE SCB'MIDT.

HORÁRHf>: DAS 10 ÀS 12 E lii)AS H AS 17 H@RAS,

DIARIAMJJ.NT.�

Hospital de Caridade
Serviço de transfusão de sangue
.saoau ap'Up!J:'UC) �p l'vndS9H @p au�u'Us ap OaU1Jf[ 8

sita d..aãeres, Qualquer pessôa que deseje doar ou ven

der seu sangue poderá procurar os técnicos enearre

g·a.�lolSj do Serviço entre S e 16 horas. Te-rão 88 tl,8adore-s

gratnitamente exame clínico e exames de sangue.

Doar sangue nã@ prejlldica, traz }}elleiíeios.

-

- S8

Quando ..Igném. tall!OD'" 0_'"

Iheir-o da ilustraQllO ....ama.�

lhe. em o.m/).vel gesto. um cA.lúl8 de

excelente aperítavo KNOT, 18m�

.., V. Sia, de acrescentar, ao n.gra.d.

CO" .. gentilez"'/ESTEE 7.4.11-

BFi'1 (I NEli AfJEí?lTiVO
, fJP.ElJ/!.ETOI

Para o seu, Bebê!

e ;

fitIi :J�tsll
( (//'tMO/)!/TO

DA IrI1(}TfA. fitO. CDn. t .fE6VIJOS

L_�ITA�Aí -4

Enxoval vístsse e ãe fiJil.0 gôste
:'
-

'

}ltgUpililhas

e peçàs avulsas Jl/erianças - Tric� e El.riade.;

CONHEÇA • TJtAXALJ[(!) ]tA. '.ST'I':R.E1IU.

CACILDA NOCETTi
Bairre.

Vende
ótimo barco de recreio

Vende-se um ótimo bote a motor, com p01!lCO uso, tendo aproxima

damente' 4 metros de comprimento, acompanhado de um' par de' remos,

uma vela e um motor de pôpa marça "SCOTll ALWATER" de um cilin

dro de 3 ,e meio H. P,

Os interessados poderão obter maiores detalhes, com o Sr. Machado

110 Edificio'Martinelli.
I

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DR.

A. BAMASftlNO 'DA SILVA
ABV8GAIHl

AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS

Praça 15 de Novembro, a2 - 2" an'"

(Edifício Pérola)

Fones: 1.324 e 1.388

-

I
··········(···õ···j···ã···········b·····ã···s···

....

··c·····A···S�····E···MHI4··ilt4·�RIt4·�hlN.�.INS�·�·IN
......

Florianópolis - Santa Catarina

Especializada em artigos para
homens

VARIADO SORTIMENTO DE ('ASEIHTR.L\8 NA

E INGLESAS PARA H@MENS E. SENfTORAS.

PERMANENTE ESTOQUE BE ReJUPAS FEITAS

,

PARA HOMENS

ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA-

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC. _

ludo pelo menor preço da praça
! Fa�a uma visita à nessa Casa e-ve·rifiIlD8
\ nossos preços e artigos'

RECEBEU
CIONAIS
MANTEM

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RA,OS'X �DR. ANTôNIO MODESTO
..

Ateade, diàriameate, no Hospital ele Caridade I,
�

ttI'w-__......._-.....- ..-.'-_-_...-",._,.••••_.......-.-.-.-..-...._-.-""...._,._.......- ......."...._-.-.....-.r.r_- ,-_.....-..

Dr. Alvaro de Carvalho
'l...enç«s «e Cri«nç«s

COllsulteríe : ltUa Teaea1íe
ISllvelra, 29'
Horária lie ceasultas: 9 ás 11

ia.
Sábados: 14 ás 17 as. •

Dr. Guerreiro da
Fonseca

Dr. �n1t8D Simole·
Pereíra.

Clinica Cirurgica
Molestiás" de Senhoras

CIRURGIA GERAL
11)0. Serviços des Professores Bene

dicto Montenegre e Piragihe N6-

guelra (Sã€) Paulo)
Consultas: Dai 14 ás 17 horas

Rua Feràaade Machado, 10

ESpecialista
Médico - Etetive do lIaspital de

Caridade
OUVIf)@S - NARIZ e GAR·

.

GANTA
Tratamento e Operaçêes

Residência: Felipe Schmidt, 99
Telefone: 1.56w

Consultas: Pela manhã ne Hssnital
Á tarde: Rua Visconde de @urQ
Preto n. 2.
Horário: Das 14 ás 17 heras,

DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral -- Doenças de Senho
ras - Proctolegia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 - Telefone 1.367
Consultas: ÁS 11,30 horas e à tar .

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

65 - Telefune 1.422.

DR. LINS NEVES·

IHrctor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - CI

RBRGLI\. PARTOS CUnica Médica e Cirúrgica ilo

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adulto.!! e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

Operações do atero, ovários, t{'()ffi· Vias Urinárias _ Rins - Coração
If,ll&, apendice, h�nias, varizes, etc.

_ Pulmões _ Estomago _ Fígado
Cirurgia plástica do períneo (ru- Tratamento da Tuberculose
blran) Raios, X - Eletrocardiografia
IltSSISTENCIA AO PARTO EjO.t'E� Praça Pereira e Oliveira (atráz do

RAÇõES OBSTETRICAS Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.

Doenças glandulares, tiroide, ovi.' Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás fi

rioc, hipopise, etc.) __ Fone M1. FLORIANóPOLIS
fD1Bturbios nervosos - Esterilldade

Diagnóstico, cona-cle-.e tratamento

e.epeciâlizado da gravidês, Distar
íbios da adolescência e damenopau
!UI.. Pertubações menstruais, .i 'l�h·

mscões e tumores do aparelho geni
� feminino.

'

- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
;A�l ,
Beaíd. R. 7 de Setembro - Edif.

fCl"US e Souza - Te1. 846.

DR. POLYDORO ERNANl BE S
THIAGO

Médico e partetze ,

Hospital de Carídade de

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, es oe-
i

eíalmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais p;l:m
dulas internas

'r:�C8 e cirurgia de senhoras

-IPartos
PISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL

liOIURIO DE< CONSULTAS: _.
Diàríamente- das 15 às 19 ho-

Do 1"10-

Dr. Roldão CODSOal
CIRURGIA GERAL -- ALTA CI·
RUR�A - MOL�STJAS J)F; S!i

NHO�AS .
- PARll'OS

lI'onnado' pela lI'aculdade de Medi·
ei_ da Universidade de Slo Paulo,
...-ece ict assistente por vário. aBati do

Serviço- Cirúr,ôco do Prof. Allpio
Corr!ia Neto '

Cirurgia do estômago e 'fiae cI"'.ula·
rei intestino! delgado e gro..o, tiro!

de, rins, próstata, bexiga, ute':O.
oTário. e trompas. Varlcooele, hidro

cele, varizes e hernas.
Consultas: Das 3 ás 5 horas, , .".
Felipe Schmidt, 21 (alto. da C&18

Paraíso). Telef. 1,598
R".idéucia: Rua Esteve. Junior, 170;

Telef. M. 764

SÃO FRANCIS'OO 00 SUL para NOVA VOHB
Informações comoa Agente•

fl"lofl8n6PJ1lS - Carlos HoepckeS/A - C[ - T'eleione 102l2' ( En L t e leg ,

São Fretlcitco do Sul- Cados Hoepcke S/A -cr - T'eteto ae 6 vt 'JJ � �.'.f'\:; g

de cargo!; 00 porto o.,
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Daliló�lrafa
diplomada

Gferece seus serviços.
Cartas Q. Maria Inês

Ferreira .

Caix« Pestei 55.

EMPRESA SUL BRASILEm.A
DE ELETRICIDADE S.' A

- EMPRESUL -
'

Serviço!, de energia elétrica
em J_lÍnvile, Jaraguá do Sul
São Bento do Sul, Mafra, Tí
jucas, Rio Negro e Lapa.
Material elétrico para insta

ílações - Motores - Dínamos
- B@:mbas - Lustres - Fer,
ros de engomar - tampadas
- Ventiladores - Serviço de
instalações por pessoal técní
co especíalísado,
Loja e critório á rua 15 d,f

Novembro, n. 449 Caixa Postal
n. 62 - En•. tlegr. - "Empre
sul" Jeínvíle - Sta. Cataríns
__;, Brasil.
· . .. .. . ..

..

"'uitas felicidades pe.lo IlAsehiu'"
to de ..eu filhinho!

·
Mas, não esqueça, que o mel•• '

presente para o seu "PmPOLHO'
é uma caderneta do CREDIT(i
MUTUO PREDIAL.
, ,. -

, ..

Dr. Llndolfo A.6.
Pereira

Advogado-ContabiUsta
Civel -- Cornercint

Conlltituiçõel de .oci1Sdadell·
e lIerviçoll corebtoll; em gel'al._
�.OrgoniZoçõ8. contabeiôl.

Registroll t!I marca., di"'pondo,
no Rio, de' correllpendente.
Elcrít6rio; Rua Alvaro d.

Carvalho n. 43,
Da. 8 à. 12 hora••

Telt<tfonl'l 1494

------_.

DR. Á. SANTAELA
(Formado pela Faculdade Na,�io·
nal de Medicina da Universidade
.' do BFasil)
Médico por concurso da Asslstên·
cla a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex.lnterno d: Hospital Pgiqu1(1.·
tl'lco< e Manicômio Judiciário

da Gapltal Federa)
Ex·lnterno da Santa Casa de MI·
sericórdla do Rio de Janeiro
OLtNICA M1:DIOA - DOENÇAS

• NERVOSAS
OonsultOrlo: Edifício AméUa

!feto - Sala 3.
.

Residência: Rua Alvaro de Oar·
valho. 70.

Das 15 �B 18 horBll
Telefone:

OQnsultórlo - 1.208.
Residência

-'\_
1.305.

....

�
..

D�RD�
ga am DE�am�..qa EB..Em BD..aa _..

m�� ����.:a�aQ�.{.:.�B:.;m::�;.:.:.�.;;.��a::.�..;a�.�·�·:·f·.!:·aTm;.:::.:a:·�a·::·c�ma::·da���E�-=.�.�..:·I;·:·:ED,al�.
para alfQI�t... que recebo dl!'.tament. da.

"I&·ntl!t, COftlualaDte. do blt••io!l' DO "ontido d. Ih. fazer.m 'uu.

n/{')!I"Iant poli•• ' � FILIAIS tiro BJu�.nau e LajeD.

raso

I
L

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles n. UI

Fane manual 1.702
RESlDENCIA:

j\venida Trompowski ",
Fone manual 7116

Dr. Pa.IQ Fo.t..
Clinico e operador

c.......nltório: Rua Vitor M(!irelea, lê:
Telefone: 1.405

Con8ultas das 10 áo 12 e da. 14 ,.

n brs. Residência: Rua Blwnellll1l.
22, - Telefone: 1.6Z0

Dr. M. S. 'Canlca.
Clinica ex-clusivamente d,t criançu

Rua Saldanha Marinbo. 10
Telefone M. 73:J

(asa Recem
cObstruida
DE S o c U PA DA

RUA FELIPE l\EV,1<:S
6xl(i) metros, toda de

material.
TRATAR NESTA REDAÇAO

Dr. Mário Wendhaaeli
CUaica médica de adultos e C!rlauçss
Oonsultório - Rua João Pinto, 16

Telef. M. 769
Consulta das 4 li!' 6 horlll

Ileeidbcia: Felipe Schmidt .. li.
TeJef. III

tERIDAS. REtJMi\TISMO E
PL!\CAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira
·Madicaçao au::i!iar no tra tamonte

da .ifllia

fdhricculIi. I. ÚOIllOo "" CAPITAL- Ghemu C« ,-.t,,� �ao dDIl'
vi.lie fintllllll' do IlIf@Jt'l2o:!'fI!m .'H'M' �Ompl!'t'li, M�'1'R'IZ "n°

\

�Ii!I!lI!IE"'=i#M:illUlq_�"iiil:llriiiiQIil;iIiI5i*IIIIIIII__••I•• j. !I!!*Cllf;;:allilillllDl!i::xi,DQi:llllllZil'iiII.ia__RN��m::tli .+

Cirurgia- Clínica - Obstetrícia
Dr .. Antôi1Ío Dih Mussi
Médioo efetivo do Hospital de Caridade

Servi ço especializado em Doenças de Senhoras
Modernos métodos de tretement»

:H�rários
Das 10 ás 12 heras e das 13,3' &S 14,30 here»

Consultório:
Rua Tiradentes. 9

Residência:
Hotel La Porta

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

aRA,RANGUÁ - Às 3a -:- 5a - Sábados.
MAIS INFORMAÇõES NA

FILIAL À Praça 15 de Novembro Edifici0 HOTE-L LA PORTA
TELEF@NE: 1.325

-- < ------------------------------------------------------

Arvores 'frutüeras
Arvores Frutíferas enxertada.s. e plantas or'llamentals nal

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura

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

Guia Paranádo
Publica relação dos comerciantee e industriais com seus ende

,·e(;os.
Cada guia é. vendido acomnanhado de um mapa rodovtarío da

Paraná e Santa Catarina, /
.

Redação: Rua P'rudente de Morae., n. 62d. - CuritibL

Carros �ara o interior do IEstado
o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada

firma Fiuza Lima & Irmãos, é. D seguinte:
EXPRESSO BRUSQUENSE' Diariamente - Brusque

cf excessão de sábado
EXPRESSO BRUSQUENSE - 2a., 4a. e 68• feiras

Nova-Trento
li. A. VIAÇÃO ANlTAPOLIS - 38• e 68• 'feira-s

"

14 horas;

16,30 horu

12,10 horas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-Instalação da neva séde da Junta de Alistamento Curse de Admissão em

�Militar de" São' Jesê e mauguraçãe 'do retrato do Outubro e Novembro
Prepara' candidatos -de ambos os sexos ao exame dé ad-

Prefeito Arnoldo Souza, naquela repartição missão paraR����;g �i���c��e��:ér�= �:s�:o.secundário.
Com gr'anrle hri lhaul isrno foi ins- aquele sentimento chico - patrió- dia, onde sempre esteve instalada ATENÇÃO: Não tuacíonará O curso, come era costume

talada a nova sédc (la 'Junta .\fili- í

ico. sempre demonstrado e jama-' (pcrrnita-nos que vos diga) ;) un- nas férias, em Dezembro e Janeiro.
tal' de Sno José, dia 21 do correu- is dellW.e.tido, e como demonstra- li-higienica e insalubre cadeia que Início: Aos 3 de Outubro próxímo.
te, UJ,11a das maiores rcalizacõos \,'iio clara e iuconfundivel do pres- cunsti t u i em lurlas as ocasições, Horário: das 2,30 às 4,30 da tarde.
do Prefeito Aiuo ldo Souza que é Ligia que lia decorrer ria vossa vi- uma afronta aos Iirins deste POYO Local: Av. Hercílio Luz n. 20, sobrado (Albergue Neturno),
o Presidente co Serviço Mi li í.ar, no ela pnblica, sempre dispensastes ao orden-o e Jabor iuso elos seus dhi- Matrícula: Dias 28, 29, 30 de setembro, das 13,30 às 15 he-
Mun icipio. nosso Excrci,o sentinetla 'avança- gentes, no atual amhienl e qUY

í

e- ras, no Iocal do curS9.
.

Prec isamente ás 10,:.10 horas, se da da Patria, As comemorações ci- 11IOS a \�lltl1ra 1](' test if'icar, como Despesa: Cr$ 15i,oQ para o curse todo, pagáveis no ato da
d irig'ii'am ao local os S1'S. 'I'tc, 1\'a- vícas, oi'ganiaadas e rralizadas por (sendo a joia de. uma udministru- matrícula
poleão ele Azambuja, Che te ela Iüa. V, Exc ia. neste Municipi o, tesí.if'i- �'ão criLer\osa, Prcseuciamos assim,

.

Wm aluno fraco nãe precisa perder o aae, :nem suas férias.
Circunscrição de Recrutamenlo; cam d(' maneira categoríca c inso- uma transí'ormação radical,:) 1>:'0- () nome do Curso é uma garantia.
Prefeito Amoldo SOllza, Vi rgiaino íisrnavel, o caniuho e zelo com que veitosa, porque, nas diversas de- \ JOSÉ l'fARKEN, diretgr .

Fer-r-eira de !Souza, Presidente ela lendes jn-ocurados iiradlar para o pend encias Iorarn instaladas as

.Câmara Murricipal. Ttcs. Jovi no nosso povo, O pahimouio moral RcpmLíções que mais de perto sel'

Gersino Gomes, Osvaldo Cordeiro que cmiquece as paginas eclifi- vem ao publico eni geral sendo nes

Delegado da Junta 'I'Le. João Paulo cantes de 1105sa historia politica- sa distrlbuição, reservada em pri-
. de ;:';ouza; Fúlvio Vieira da Rosa, militar. O dinamismo posto em meiro plano á Junta de Alislarnen
Vereador, Oscar Cardoso Macha- pratica neste rinção sagrado, no t? Mi litar, esta dcpendcncia, t[UC
do, Promotor Público; Frei Placi- sentido ele bem servir ao povo des- Irem carateriza o amor do. Execut i-
od Hohlf, Viga rio da Paroquia; la .Lerru que soube legar á postet \'0 Munícipâl ás classes arruadas e

Paulo Marte da Silva, Secl'etario ria i-idade, vultos da envergadur-a mo- particularmente ao nosso Exercito.
Junta; Manoel Rosa, Delegado de ral e iní.clelual de D. Jaime Camara Não foram pequenos. os esforços
Pol iciu ; Angelo de Oliveira Maciel I e General Vieira da Rosa, tem sido despendidos junlo -

as autrn-idades
e João Amaro Vieiru, Juizes de Paz, para V. ,Excia., loelos nós o sahe- estaduais, para \'('1' coroada ele exi
da Séde; Artur' Mariano, Tabelião'; mos, motivos ele permanente medi-· lo éssa causa' nobre e humauitari a.
Waldir ela Luz Macuco, Culet ot: Es- . tações e de Saciif'ic ios fisicos, Go- :\'olJre. no seut.ido da transforma

í

adual: .-\'.:10 Câmar.a ela Si!ya, Di- vernar o .Municiplo S01ll distinção cão s�l.utar o alegre rio ambiente' i

reter' elo (;lTljJl1 E�colal' "Fr-ancisco de cores partidarias, tem sido o orule alualmente predomina o tra-I
Tolentino,; J,u\'clHd Fontes Domin- lema da vossa fecunda admini.stl'a- llalho fecundo e pl'm!Lltivo, em be-!g'Lles, Escri\'ã.o de Orfãos; João ção, procumnr[o distrilJllir ê1quel: ncficio de todos. Humanital'ia, por
'Pessôa Maciel, Fiscal de Armas; justiça preconizada pelo 8a�\'adOl' qne se bateu galharda c intranSi-1.João Alialg'isio PlJilippi, ESC'l'i\'ão ela Humanidade, l'IOS�O �ENHOr-:. gcnlemente, lJara que aos infelizes,
do Crime; Walelir .José de J_.. irn.a, A- JESUS CRTS'J'O, ele "Dal' a f:esar 11 arrasladas ao fundo da l)l'isão, lhes'
genLe de Estatistica; Heládio Má- que é ue Cesar e 'á Deus o qlle é eI," fo�s(' também }JropOl'cionado um

rio de �Ouza, Conlador da .Prefei- Deus,: Dentro as inullleras iniciati- 1'elalivo eonIorlo, que amenizasse

Lma; Senhol'ilas Ondi\'aldi Macuco \'as ql1e 110nram e clig'uificam o um pouco os seus sofl'imenlos de
e Neiã� Pamplona e muitas Olltl'aS vosso Governo, duas apenas. rll'se- clel elüo". Foi em face dpsse quadro
pessoas. jamos fazer l'eferenéia, por qUQ singular, q1Jl' bem demonstra as ex-

Yelo Sr. Chefe da 16a G. R., foi elas sedio a nosso Yel' a elerna les- cebas vil'tucles ({ue ornam o cara

.êol'tada a fita -simbolicq., dando, o tcmllnlla que imõl'talizaní o n0111e 1('1' l..'.e V. Excia., que orig'inou a Ie

me�l1lb, pOI' instalada a Junta cio rle 'i'. Excia., neste recanlo sacro- Iiz id(\ia dos que lalnllnm ll(ista
S('.)'\'iç.o Mililar,. sob calorosa sal- santo da Patria, todas as vezes que.1 Jlml,a, em pró I elo nosso Exercilo e

vas ele palmas,. logo em séguida foi o seu poVO .lazer (lesfllap em ,�U:JS da, PatI'Ja muJ[o exll'omccHJa, de

illaug'urado o reLl'alq do Sr. Pretei- memórias, o qlladl'o comparalivo ]westarem esta ll1erecicln 110111ena
to Arnoldo Souza, que foi desce"- das realizações efetlladas pelos !10- geHl au Sr. P"efe!t(), que demol1;;:
l'ado pelo) �r. Chefe da 1ôa C. H., mens que tomaram assenlo llésta trou sempre . .ser um amigo sincero
-com lima grande salva de palmas. PrefeitLij_'a. Ref.erimo"uos ás rlU,l', das insUluições nacionais. Convido
Reconhecidamente comoviclo agra--

u,
Himas -5(}]r'niflades lcvadas a (,.r('i�

I
pois O sr. CJlefe ela C. R. para eles

<l.eceu, de improviso, o hemenag'ea- Lo 110 DIA_ DA P_-\TRTA, (rUe dizem cerrar o retrato do sr. Ap1Oldo
do, que l'f'cebeu de ttJrt1js os pre- respeito á inll'onização da imagem Souza, Receba sr. Al'noldo, esta ho-

;;;entos, cumprimentos. :'Inm belo elo NOSSO SE�HOH. JESrS CRfS- menag'em, como te�(emunho de SoCiedade de Rorteios e_ &eguros contra acidentes peSlI&ais, COuce-

improviso o Sr. Chefe da C. R. en- TO na sala do ForUlll désta Comá]'- profundo respeito e admiraç:'\o, dos ,tendo mais outros beneficios de carater assistencial.
cerrou as �oleniLiades, agradecendo ca, e q. illfwgt1ração da parLe 1'(\" do qlle convosco labutam nesla Hepa,r
o compal'ecimrnlo de lodos o� pre- chão desle edificio. ]�; possivel, li(;ão com amôl' e I)aLI'Íotismo, em

"enles. POl' ocasino ela inaug-uraç5_() que para os minpes de espirita, IWJ1eficio dI) lJOVO JosefeJl�r, do
cio retrato do Sr. Arnoldo Souza, o os pobres de \-irLueles, para os C[lle glorioso Exel'clto de Cmoas e da
brioso oficial do Exercito, Sr. Te- fazem' sistematlcamente a ]Jolitica I imaculada Patria Brasileira. Dis-

- nente Osvaldo Cordeiro, pronun- daninha e desagregaclOl'a, aquela I\C,

cioll o seguinLe discllrso, que ao PJltroniznção U1PS pareça unia all- ���----------�--------�--�--�--���----���---------�-'-���-�-�-�--�-�-'-l-S-��'�-'--����������terminar foi aplaucliJlissimo. ( tude vulgar e até mesmo ridícula. I -

IDiscurso pronullciado pelo Tp-' Nós outros porem, nao raciocina- VEM S�Eé. L I,
_NET.

- nente Delegacl.9 da Junta Militar sr.
'

mos através jei'ses cerebros doen-I AI�"AR' -r Escrit0rÍo: ���6�:�;e SchimÍdtOsv-alrl.o 'Cordeiro: I lias, porque ela é vi::;i \-elmente ta- flut4 5 21 (sebraào) (AltID da casa "O
Convidado. yelos qlle lal:utam I canha e llenérsa, visto trazer no

•

INSETICIDAS NUM SÓ! Paraíso")nesta H.epartIr;ao, pal'a t.radllZll' enl
i
seu bOJO, camnflcLdo, o gel'1nem Residencia: Rua Alvaro de Car..

palavras, as sensibilicladps de sellS vinilento da desagTegação mate-
vaU1C, 36

cor�ç,ões e concrelizar os seus 1)�'O-1 rial,isla. Para quem Cl'eJ� firi:nemen-

INDI" fàDOR "Z'TL D!!RIO .41R litN D� DO 'SllLposllos de levarem a efelto, o ati) ; te no poder sobl'enatul'al e na dl- �8. 8 U :: . U ii n u
.desta solenidade, não nos foi 'po�- vindacle de lim SER SUPREMO, co
si\'el declinar de tão honrosa in-I mo eu o creio, afirmamos sem o·

<CLllllbencia: pel� razão de seH: iI' as I m�nor rec.eio ue equivoco, �ue ,o
mesmas vll1J'açoes de �llnpatla e, Ob]etlYO VIsado 1)01.' \'. Excl'a., lOI

<ldmil'ação pe'.a intrépiela pessoa, do I de lançar um canyite perene, ao�
Sr, Arnoleo Souza, dd. GoveJ'nador que, investidos na melindrosa e es

'M uDicipal. Não' fosse essas razõ('s, pinhosa l1l iss!o de distribuir .i usti
qLle justificam plenamente estar :) ça ao llrox i mo, antes ele firmarem

representante do Exúci [.0 nésta' Os sens VEHIDITU�I, .lançam llm

(lOll1rJna, sam!anrlo Tlf'stc momento o'.11ar á imagem de NOSSO ::<E
a V. F,xria., leria por certo agrade- NH OR JESeS CRISTO, e humildes
ciclo a dderencià cle que foi alvG, de coração, alielem a mais Jeye das
recordando OUll'·OS com superiol'ês injustiça COI11 o seu semelhanle,
dotes ol'alorios 11al'a o desempenho visto sel' aquela imagem, o simbolo
dpsla missão, visto sermos nós n'i· da vcrdadeira VERDADE e da Jl;S

litares, melhores aLirRclol'es, quP TrçA sem macula, Para os CJue aill"
•

bons oradores, Conforta-nos, loda- da naqut'la �ala, relJ'nirem,-se para
via, a certeza de merecer as vossas legislar para o seu pO\'o, sejam os

cOIlcescondencias nas lacunas J- seus pensamentos, dirigidos primei-
.

]J.rrtas lléstas palavras seja sincp- l'1l.menle ao FILHO DE DEUS vivo,
·lJlda-de, encontramo-la jusLamenlr e eterno, suplicando-lhes \inspira
na singf'leza elos seL1S vocábulos. c:ão, no :-;C'ntido de que seus esfof
COlllO amigos, e admiradores ele V, Cl)�, cnndrjam todos, em belleúcio \

]i;xcia. acol'rera'l1l todos ó êsla hu- da coleli\'idade. Foram estas meus

milde solcnidade prpstada pelos s('n]Jore�, as excelsas intençües do
que tl'úbalham neste setor do E- I nos�() Iir.lsü·e p digno Prefcit", qlle
x(;]'cito :\'aciol1al, para dar-Yos tes- dC\T!l; mel'ecer de todos os ]JO!1S
telllllnho r](' simpatia e ac1miraç�ão lll'<lsih'iros, sem distin�'.ão partida-
peja 1" pessoa de V· Excia., ins9gll- ria, O� l�lais calorosos aplausos, A - ACOUGUES DO POVO, POPULAR E MODELE>
rando () "OSSO retrato ]1este recin- oulrà realização nobre do aluaI OS :rvÍELHOR.ES ESTABELECIMENTOS NO GENERO
10 qu' soubestes eSCOllleJ' para fi I :O\BllO �lunicipal,' foi a Lransfor- üIGIENE ABSOLUTA � ARTIGOS DE PR!MEl'RA
Jl1ll!:I ,'" .\lis:alllClllo .\lililal', eom 1l1:t(';lO da lla!'lcJés do chãt) do lJl'e- QUALIJ)AIDE

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

}fóYEIS_ LOUÇAS ;E MOEDAS .ÂmIGAi

Dese-ja comprar o. T••der?
Cartas a José Claudino da Nóbrega,
Sãs José - p�_nto final do ônibus, - lHSTRIfH3'IDfllR DO ...

Católogo de Moedas Antigas do Brasil!.
Pelo eerreío Cr$ 25.00

ColetivosTranspori,es
SRS. PASSAGEIR8S

.......
. PARA

ITAJAí � JOINVILE e CURI-Tfi3A
Os IJ.OVOS MICRO-ONIBliJS do Rápià6 Sul-Brasileiro efe-

recem c;) máximo em. '

CONFORTO E PONTUALIDADE
Carros para 14 passageiros - Poltrol!ll.as in.diviàuafs Pulman

H O R A R [ CD S;..
Carro direto a Curitiba: parto 6 irs. .

Carro de Fpolis. a Jeinvile nos dias ú.teis: Partida às 13
horas, podendo prosseguir de Joinville a €uritiba J.l.8 dia se-

guinte ás 6 ho:ras. 1

Mantemos trafeg(i) mutue- a São Paula e Ú)flà.rina, vea
dendo-se passagens.

Aceitam-se despacho de e:r;lComendas.
Agencia: Rua Deod0ro, esquina da. T_ente Silveira :a9 21

IT L A R"
Representante em Florianópolis:

. ,

PEDRO NUNES
R�'a 24 de Maio�801 (Estreite)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de CrI 20,00 além da Jóia

Inicial de Cr$ 111,00 apenas.
.

Partieipaçio aos lacros

Visão. maior e ffif'is perfeita

'I que 8 de um bom binóculo
alcança quem tem sólida

______� � �

.

in�trução.
Boo& livros, 80bre todo. OI

Um nome que se impõe pelos inestimáveis serviços que vem

prestando durante seus 15 anos de existência ao comércim e

industria

Agora tambem anexará informações dos Estados de Santa
Catarina e Paraná

Já est�mos angariando publicidade ,ara 15a Edição_
Inf6rm.acões com o sr. João Pires Machado á rua Conselheiro

>

Mafra, 156
Florianópolis Santa Catarina

-A' vista e ii prazo
Enrolamernte de mttt.res, runâlfl8s e kansforma,dores,

Instalação de luz e força.
Venda de motores, rádios e acessorio&, outros aparelhos elé- •

tric0s, artigos elétricos, etc•

Representa�ões diversas, com exclusividade dos insuperáveia
receptores "S.ARATQGA", "INDIANA" e "MERCURV".

..... A EL1l:TR@· T�eNICA
Rua Tte. Silveira. 14 Caixa Postal 193 - Fone 79S.

FlorianópolIS
• • ..

:
11 ..

Bom , binócalo
Grande visã&

, I

assuntos:
LIVRARIA ROSA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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II Domingo, 'pelo 'Campeoniáto de Profissionais jogarão Atlético e figueirense
I TENIS

- SensácioDül 'encontru entre
I o dr. Santa ela e B'ECk!
I Como é do domínio público, I teratíce de mesa de café. não

,I realizar-se-á hoje, as oito ho- me interessa. Sei que vou ,

..
de

Iras (da manhã!), a esperada I frontar-ms com um, �allOsoI partida de tenís, �ntre o Dr. elemento. E o prazer e so meu.

I Santaela e o Sr. Humbert Sei das' qualidades do Beck.

�����������--------�--�------��--------��---.--- Beck. 'Conheço a sua "fibra". Po�ue

U. 10 BOCAIUVA PROJ'ETA Ex-I ESSa partida tem origem i urrr belo estilo. E êsse estílÓ é

nlVer
-I

CURSIONAB, ! num, desafio, ,oportunissimo" tão belo que às vezes I:>re�ere
Segundo ouvimos. a direto-: do Dr. S�nteela que, absoluta-

I perder un: ponto a pre�udlcar
ria do Bocaíuva cujo- conjunto' mente, 'nao tolera estar entre a graça sábia da sua Jogada.

titular "em de' encerrar com
I
� "ciên?ia e a, llipõtese". Por I Eu não. tenho es:tíl�. E�!re�an,:

brilhantismo Q primeiro turno i l�SO del,lberou .ele - com a

aI-I to, �reflro. o meu lu�e getto
do Campeonato profiss:ionalista I tívez soo peculiar n:esmo, aos de Jogar, aquelas atlt�d.e� ele

da cidade classíffcando-ss na i verdadeiros desportistas - de- gante do meu �dversaTlo de

vice-lidera'nça j�ntamente com o safia�� o conhecido. "gal�go i hoje".
Figueirense, está �ivamente in, Beck para uma,partida slm-,tsressada em rsalízar uma eX- ples.

_

O 'Dr. Santaela pretende der

cursao ao ínteríor do Estado, I "Procurado ôntem pela nossa rotar O Beck, em que "sete"?

jogando nas cidades de Bru's-' reportagem, assim se �xpressQ.u - perguntou o 'nosso repor-
que Blumenau e Joínville. o Dr. Santaela: "No Lira TelllS ter.

"BICHO" GOR:DO SE DERRU- Clubs. como em todos os clubes, "Isso é meio ditícll de dizer.

BAREM O LIDER INVICTO há sempre uns "medalhões. Pretendo derrotar. Ninguem
pe e mais outro "em se acresccn-

Apurou a nossa reportagem muita vez membros muito re- vai para uma peleja sem a PTe-
tal', pior de todos! motos de velha estirpes fama:' tencão de vence-la. E o meu

que o sr. Jorge Daux, presiden- -

Foi a "gur-i-ra de nervos", com
sas, e só 'por j�E/), pretendem [óvam amigo está convidado ate do Bocaiuva, e vários pare-a divulgação ele que os hahianos

dres e simpatizantes do F'iguei- ainda hoj s, já no pleno declí- ir' ao Lira hoje, ás oito horas,
iriam colocar em jogo o mesmo

rense estão interessados em nío, ímpõr a sua classe geral- Nes�3. ocasião você compreen
quadro que d isputara o Campeona-

premiar os defensores do qua- mente p�ssadista. Ora, nós, os dará porque não tolero parma
to Brasileiro de Basquete, conquís-

dro boquense "com uma grande novos, na? podemos \ estar .to- necer entre a cíêncía e a hipó-
Ia nrio o 3° pôsLo!

quantia, caso quebrem a ,inven-Ilerando esse. estado de �o:sa,.' tese, estágio em que vive mui...
'Tal .cartaz", servia para íntvuír Tal veio influi r -enormemente F 1 f b '. o t nt la' da colina O Beckcibilidade do Avaí, no prélio do ,u a�o" 01 ?m e por I_S.>

1

a ge e .

}r'cislvamente nu decréscimo de no espn.ito de luta elos jovens de-
campeonato a ser efetuado a 16 há-de ser sempre bom. Nao. aprendeu tenis em São Paulo.

ânimo ele lula do seu antagonísta 'fe.J,lSOres da FACE. anunc iaudo- N' ão t
.

'ta E aprendi com o meu granJ",!
de outubro próximo. os, a nova geraça ems u -,

que, estreante e sem ,a necessar ia lhes poucas esperanças dro um do Lira estamos no prcpósíto de mestre Alvaro Acíols de
exneri ênci a ern e"mbfltes dessa na- bom resultado. d quebrar o encanto d mui V cancelos "

AGAPITO VELOSO SERA HO- e 'S s e - as ...

tureza, pois, assim era a quasí to- Ademais, a revolta contra êsse
MENAGEADO ta gente. E é no campo, de ra- .E com um franco sorriso,

talidad« da equipe, apezar disso lJ1'Qceelimel1to elos dir-igentes ria
Jorge

I quete em pu�ho, que s.·e deci.- despediu-se o nosso s\impáticQ,
l)i'OCUrOLl se impôr á aHura. FT�BI�, ue de;:;ejavam nôr em ,jogo, Infórma-nos O ,sr.

do 'Bo- dem as questões do tellls. A 11- . entrevistado.-

Atuando, ainda, contra o sol, o elementos nâo llniversilál'ios, era Daux, 1° mandatár,IO

"'sextelo, da F,A.C. E., não poude se nloti\'o sufi.cienle para o uesàni- caiuva. que a diretoria;. dó Grê

a.rt,icular como' devia, de Jonna mo ele nossa turma, prlJlIrna ('. mo mio da faixa am'arelq,' :prestará
qlll' cedeu,. perdendo o primeiro desta. pipa justa. homenagem' ao sr.

"'set" por 15 x -i. Chegada a hol'a. elo inicio do A.gapito Veloso, fundado! do

Entl'eLanLo, mudando de lado, os prélio vihlOS indignados enl!'arerÍ7 cltib::� em outubro próxiinb, por
calar:iuenses reagiram, sustenUlln- na í'.al1Clla os componentes de'- ocaS,lao da passagem das bOd�s
du o "placard", at� mesm'u COIl! I "scraLch" bahiano, com alguns de prata do valoroso desportls-
supel'ioeidacle e até a metade Eie não universitários!

.

;:.: _ _w __ .

f-empo do- "sel" detradelro. 'i'imos. ainda, o .Presidente ela OS ORIENTAIS PREPARAM-SE
Foi quando os cariocas, vendo- FeRE �Federaçi\o 1:niversll,hia PARA A COPA DO MUNDO

se ameaçados, passar,am a lutar Bahiana de ESp!;H'Les) entregar as MONTEVIDÉU, 28 (U.P.) - no MEU ARQUIVOcom maior vigor para vencel' a fichas de inscl·lç.ao in('omplet'as As autoridades esportivas uru- _
'

,

. • • .,

('oulencla, com o que lograram rne-I nes&a lLOra, dyvis que a C.B.D.U., guáías deram os primeiros' pas- XLII Feitiçe, ... e Os que "nãO' vale-
lhol'ar 40 "placal'd" e afinal Il'lUn- em

.

amigável, eondeRcenrlêllcia, SOB para a formação de um po- EM 1929, no Rio, quando os ram" de autoria de :Friednreich
i'ar por 15 x 8. llermJtiu aos lOCflis Lão gl'Itnde e deroso selecionado que represen- paulistas vencel'am os cariocas l (2), Heitor e Amilcar.

Julgamos que, se a equipe (Ia exMpciollal previlégio detpois de te condignamente o futebol por 4 a 1, foram usadas nada O FAMOSO conjunto do
F .. :.C.��. ql�C �LLlon, d:;;fal�arl� l�e I' Yári�s, prazos fixados anteriormen- urug'uaio' no Campeonato.Mun- menos de trê!; bolas. Quasi um vVunderteam, da Au"tria, ven
:,1')]., ttlllhnes. Waldn P }onlaUd (e pala a entrega. dial, a realizar-se no BraSil, em recorde nesse gênero em jogo,; eeuem 1931 a Escócia por 5aO.
que llão puderam segllir, enrren-l Sós, em cOJ]r.!ullu de supl'(\ma es- 1950. Foi criado pela comissão. de grande importãi:l.(;ia. A 'pri- Alemanha por 6 a O e 5 a 0, a
tasse olltras f'quipes, poderia leI' I porlividade, isso l])ermilll1lO:i. pois. de selecão do quadro uruguaio meira foi "liquj.dada" por Gra- Suiça por 8 a O,' a ItaliÇl por 2 ao,

(.'onqui�lado_ dtória e a,ssim

me-,'
bastaria L1?1 \'ecl1r�o_ pal'� anular um corpo de cOllSefheiros in- né, o famoso .'·420';,. O gigantes- ] e 4 a 2 e a Hungria por 8 a 2_

lhor colocaçao. essa espeCIal çondIçao ele Jogo elo� tegrado por "cracks," orientais c'o zagueiro 'corül1;±ano aplicou- _
O ATLÉTICO Min�iro foi o

M'as, enl'rentando logo de inicio' ai I.,;t�l� ela FeBE.
que disputar'am e venceram lhe um dos se'-l,s"mortiferos chu- "campeão dos campeões" em

os campeões do certame, limiLOll"J Todavia. nem tlldo pt'l'm1tin'elo. O Campeonato Olímpico de tes e a coitadinha teve uma 1936, com êste quadro: Cafunga,
se a obLel' um eSCOl'e honras(\., Idomo:i 'ao Pre'-;.ldenLe da .FURE, fa· Futebo.l, no passado. "sí�cope ,cardiaca"... e 'mor- Florindo e Quim, Zezé ProcoPio,
Igual mesmo aos que os panl1stas, zen do-o \'er que se Doloeas8e em jo- _- ---------- - reu. A segunda foi "furtada" Lo�a e Bala, PauUsta, Alfredo,
(3° colocados) tiveraln com os' go os allétas não ullivel'silários 10- TEMPORADA DO M,ALMóE pela torcida cariOCa deseslPera- Guará, Nicola e .H.ez'ende. O cer_
cariocas e, lamlJJém, q1.rasi igual ao mal'íamos então as mertidas que o RIO, 28 (V. A.) - O Conse-. da com a derrota inevitável.que tamen reuniu os quadros do Atlé
({ue tiveram 05 mineiros (\'ice- 'caso requeria, entl',enr;!o com pro- lho Nacional de Desportos co- se a:proximava. Julgavam os tico, de Belo Horizonte; do Flu�
campeões). I té'sto e recurso. ' municou a C. B. D. que auto- torcedores, talvez, evitar a vi- minense, do Rio; da Portuguê-

Cumpre acrescenlar que. em! POl' isso. foi que, :.e*l)Jqra hou- rizou O Botafogo de Futebol e tória dos bandeirantes, detendo sa, de s. Paulo, e do Rio Branco,
t reino realizado ap1istosamente com vessenl entrado na qt'�tliji.' devida R_egastas a entrar, em negocia-lo balão de co�ro. Mas não pas_ d� Vitória, seado dis?uta.do de
.)s pernambucanos (30 lnglú)" Foi. mente uni[ormisados os aLléta:; nãl} çoes com o Malmoe F. C. para sou de uma va esperança, 'por- dezémbro de 1936 a JaneIro de
verificado que nossa equipe poue-; �miversitários, os mesmos nãr realização de uma temporada

I
que logO a seguir a substituta 1937.

ria vence-la em condi-t:ões nol'-, �·ql'ticipal'al11 do jogo contra nOf de futebol. não s,e fez esperar e, esta cum- NO OAMPEONATO 6ul-ame-
mais. : ,,,,a equipe. FESTIVAL DO NACIONAL

.

priu a SUa missão
-

até o fim ...

I ricano
de 1925, realizado. em

. Por isso, f0i, não resta duvida, I Plll'';rn, �om tal eon fllsão l' e��'" era .a terceira. Bueno� Aires, sómente concor-Domingo proxirnQ, I?-0 gTla-um feilo de destaque, considera- "g'lIel'ra de nei'\'05", noss()� rapa- mado do Ipiranga, em Saco NO DIA 27 de Agosto de 1933', reram três, países: Argentina,
das as circunS'tancÍas, como aci- '(,es sairam sensivelmente prejudi- O Marcilio Dias venceu em !ta- Brasil e Paraguai. Foram joga-dos Limões, o Nacional, daque-mo foi descrito. cados e dêpois lulandu mesmo com la localidade, realizará um mo- jai, o Figueirense por 4 a O. dos dois turno.s e a representa-·
A equipe calarÍl'l el1$e pelejou toelos os esforços não pllderam numentaJ festival futebolisti- EM JôGO do campeonato çãÜ' da Argentina sagrou-se-

com esta formação: Erwin e _<\.ry. cumpl'i I' uma ]Júa "pcrfomance".
da, brasileiro de basquete, efetua- c8mpeã.co, com início ás 8 horas?-ialelí e GaI'.llf', �IoLl('il' e Aldo., consegllindo o "lllacal'fl, n,'\o des- do no dia 5 de julho de 1940, a· A RAINHA Ana, da Inglater-manhã terminando à tarde,A classifieação dêsse cerlanw fl)i: mel'ecer/ol' de 'dj x 17. Viários troféus estarão em dis- seleção catarinense ,derrotou o ra, foi la soberana que mais pre_

10 lllga?' - cat;io...:as, 2° -- M. inei- Tal escore, Lão vanlajQso para selecionado baiano por 29 a 25. dileção teve, na história da no-
30 b 1·0

.' puta.l'OS, - pernarn ncanos e ,7, os locab, além (.li' sel' tle"idn ao ""••19••••••••0.0••••8...... NO CAMPEONATO sul-ame- breza, pelas corridas de cavalos.
paulistas. que acima nal'ramos, ü !'oi. Lam- Aldo !.;ardo-;o e !\'airli, na gelar- ricano de 1916, realizado em Conta-se que muitos "snobs" da

O 2° pr'élio: -- Easquete C0111 os IJPI1l dpvitlo a excepeÍona I condula ela; Lili;!,. .'\.n lOlli o, !\IIo'acÍl' e Er- Buenos Aires, o.� brasileiros corte criticavam-na pela sua dé_
Bllhi«nos dos ceslebolistas cl'l "bÔ'a terra", win (dcpois Walmor). apresentarám um "onze" com- dicação a êsse esporte, mas ela,.,

:.'\11SSC J11Psmo dia li, á l1oil", na .il)gando sua melhor pari ida 110 Os �onto" da PAcr: I'oram con- posto de 10 jogadores brasileiros soberanamente, jámais, lhes deu
modernissima (.[uadra de FO'ille camj)cOlwto, pois, não hisaI'am es- clui,.;tarlos POI': Aldo (1), Xaldi (2) e um único estrangeiro ... Sid- ouvidos.
::\,(,\,<) onde foi lucal do Canweulla- sa aluacão frente aos demais Ml' \j'oacil' (5), Envin (él), Lujz (1) e ney Pullen. Era inglês de nascL NO DIA 19 de, dezembro de
to Brasileiro de Basquf'tc de 19\9. v('1'�ários uue enl't'pnlal'am. Walmor (2). menta e atuou no centro da 1939, o Vasco venceu, no Rio, o

cUI1�oanll' o wrlrio {ir jogos, tine- ["oi, Iloi". mais ol1lru bélo j'pi- );a eqllil'li' da nTBE figuraram nOs"a linha média. Independiente, campeão argen_
rialllo,� elll'l'cnlar os lJahianus - '(1 dos bra.vo,; ranazes ela }',\CE one (!ois OH [Te;; plell1ellt()� do u;;cl'alch" EM 1923, num prélio S. Pau- tino naquele ano, por 5 a 2, com,lollo da casa e quc conquistaram I '�11do contra si Ludo (' Int!I)":. "in. iJahiano. lo x Rio, em partida do campeo_ êst� quadro: Chiquinho, Jair e<
.30 l11gal' nüsse cPl'lame. da a&s!'n fora'In :.n-alldes nn l\lt� lJasqur(p roi c;:La: /0 111(lfJl' - Mi- nato brasileiro, os pauli.s,tas ven- Osvaldo, Figliola, Zarzur e Da-

POl' is�o, os l1leSI1l0,� "pla"tl's" '\pl0 "ell des[ell10l', "alcntiA " '\1:- neil'os, 2° - pal1lislas, 30 - Ba- Ceram os cariocas por 4 a O, e cunto, Lindo, Alfredo, Vil'adonL
'lHe' l.inllam lLlladu em '\ "lcil)()1 �. Ô'll·osidade. ili:ll1)ns I' 40 - Flt1ll1inp;lses. ltiveràm mais 4 tentos anulados, ca, Gandula e Orlando.

CO/l lilll!,ll. "goals" validos de Patri (3) e \ NcIsou l\'iaia Machado

Direção de PEDRO PAuLo MA€HAOO

Santa Catarina nos Jogos
sitários da Bahia

o prinieire preli«:
II

Yeteiboc Iejar com os .bahiauos descansados,
como apóio de S �Ia "I ore: da' (

com vantagem de jogarem em seu

próprio local.
'I'ais eJetal.IH's eram , visivelmcn

te desfavoráveis para o melhor ele

sempenho técníco da nossa equi

Re.".1'tagem de Hélio Milto.n Pereira,
da A. C. E. S. C.

com os Cariocas

Est['cand<t no certame, a FACI'3

eu frenl.ou a F.A.E. (Federação
Atlética de Estudantes) do Dishí-

to Frdel'al., em prélio Íl\áugural de
"01 eibo1.
Foi i�l(j, no dia i, domíngo, ás

15 horas, na pitoresca quarlra da

Associação Atlél ira da Bahia, pre ..

sentr bom publico.
estavam cotado corno real candí

O adversário dos catat-iuenses,
da to ao ULulo, dispondo rle rerio

mados "azos" cm suas fileiras.

FIGUEI·RENSE F. C.�
A V I S·-()

O sorteyi)'. da galeria em beneficio da construção do estádio d,o Fi

gneirense F. C., que estava marcado para o dia 1° de Outubro de 1949,
ficou transferido para ° dia 2:9( do mesmo mes.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Avis·o- &08-.
Ieueres
PRC-3 -- RÁDIO (!lHANA

BARA, do Rio de Janeiro _

1.360. quííecícíos, oferece vaHa-
1i0 prêmio .a quem lhe remeter a

ltistória, a notícia ou o fato'
llais original e curioso, observa
ao nesta região. O prsgrama
"Copacabana Bluce" e "0 Bs
tado" darão o resultado dêss€
concurso niensaí
Escrevam para a Rádio Gua

nabara .

-- Avenida Treze de
\

Maio, n. 23 -- 25° andar -- Rio
tie Janeiro, contando o que sa
bem, de trágico.. de engraçado
ou fora do comum, e candida
tem-se a um valioso prêmio que
aquela emissora remeterá a

quem fôr contemplado,
"Copacabana Clube" -- de

Segunda à sexta-feira, das B,Q!}
às 15,30 horas; e aos sábados,
os 13,30 às 15 heras.:
Diretor do programa: canos

PaUut.
o o ••••••••••

, .

Confecção
de ORlV4Ti48

.

,

Aceitam-se encomendas para
qualquer quantidade

Rua An1tb Gdtiba I ji, 58
FLORIANÓPoliS
Santa Catarina

7RR'T A))O QuInta telr. 29 !:li. Setembro "!9 '949
-----------------------------------------------------------------------__-0

Transportes Aéreos Catarinenses S
.

EDITAL'
Fica. cea vidad es I006S os cet istas lia "'1'.4..L - TI'IANS

l'ORTES �"Jí:HJijOS L L'" f'C..U.... " e os demais Íllleressad(l)s.a
I ransf'ormação ria mesma sociedade para Sociedade c\�lónima,
·S(l8 a denominação fie "1' ..... C. TR,4..NSPOR'1'ES A1<�REOS 13.4..
'r ....R'?\EN�E S/_"-.", a comparecerem �G dia 22 de Setembro eer

rente, ao 2° Cart ório elo 'I'abelião- Reinaldo de Brito, J)'lra a. as

sinatura fia i-espectiva escr-itura de tr;msformôlc;ãe, 'Ia fllll'JIiil:ol
..csi la ante riormeate }telos interessados.

Florianópolis, 1.2 de Selembre de -1!4!t
Luiz Pius« IAm«

.{nlIlJú•.-1 le.nmdt'ino Joú JI.J'ill .e 6iscucci. ,

J'l\lcer.poradol'U r ..VENDE-SE
. .

Automovel Chevrolet, 1948, '- (

!::oosrt���d�!ret::::��a:t���: VENDE-SE Dor motivoo de mudau'aLuxe, com apenas 5.8ftOmIihas... y

=:�tU;:rta:�ili:��iPa�:,ta, mo�:
I Grande área de terreno ià cultivada

àe rábríea, I (Distante cerca de seis quiiometros da capital-Bairro-Barr eíros,
Tratar eom. P'LINIO MOREI- A rea de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo

RA no Tribunal Regronàl Elei- 6 casas de madeira e uma de material,
t0ral. T�TAJR:

Florianópolis - nester. redação ou Escritório I. de A L. Alves
Barreiros - com o proprietário Màthias lha.
Blumeaau - com o sr. Christiano Knoll, no Hotel Cruzeiro,

Rádios -- àêladelra - Mãq�inas d_-;-Esereyer -- Máqui
nas de Costura - Lanternas -- Toca Discos --

_

Motocicleta
-- Máquinas Industriais -- Lixadeiras - Baterias Suecas part
Automóvel e Industriais -- Artigos variados para presentes -

Artigos de 'Natal -- Capas para Automével de fuaterial plá,s
tíco, Palha, Lona e Couro Sintético -- Automóyeis .uropeus
e Amerícanós.

Distribuidores para g Estado

M. I H. Simon Lida .

Rua Jerênimo Coelho, 3 -- Caixa Postal, 39.'
Endereço Telegráfico -- SIMON - Fone 1.168

FI.rianópolis -- Santa Catarina
-_. ----

� - J'"w.Pw ..- - - _ - __ _. ._ -.- w••• ".

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAHIA"
Fundada em 1870 - Séde: BAHIA

INC�NDIOS\ E TRANSPORTES
Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS.............. Cr$
Respousahildades '- : . Cr$
Receita Cr$
Attyo' . -' ""." �. . .çx:.$
Sinistros pagos I108 últimos 10 anos .... Cr$
Responsabilidades ..: . . . . . . Cr$

80.900.606,;{o
5.978.401.755,97

67.053,245,30
142.1 7�.603,Mo
9S.687.816,3ó

76.736.401.306,20

-

EXPRESSO BRUSQUENSE
D E

VECCHI & cu, LTA.
Unha Blumenau à Flo+Ianópolts e Vice Versa

Via Brus que

Diretores:
Dr. Pamp.hilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr: Francisco de S�,
Anísio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.

..........._•.•-.__-_-_-.-_,._._...-_-_-_-...-.-_-.-.-.-_M_-_-.-_-.-__.-_M_-.-",._-J"'_-"".",.. _-_-..-.-.__ • J"

M

HORARIO
PARTIDAS DE BLUMENAU: Segundas aos sabados áI

7 e ás 14 horas.
PARTIDAS DE FLORIANOPOLIS: Segundas às liexia.s: àI 7
c ás 17 horas e aos sabaêes lÜ; 7 e 1. }tGr�.

AGÊtfCIA EM·' FLOEIANÓP!lLIS - ..

Rua Conselheiro Mafra n. 35 -- Fone 15ê5

AGÉNCIA EM BLUMEN AU
Rua 15 de Nooembro. -- (Hotel São José) -- Fone 1283

Aceitam-se encomendas

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxrma rapidez e garantia para transporte ce auas mercadoria,

Agent es em F'lorranépohs CAR}...OS HOEPCKE S. A.
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[ I Transportes aéreos limitada
I'"
i � 2as. 4as. e 6as: Rio -- Santos - Paranaguá - Curitioa
I ,� -- Joinvile -- Floriasurpotu: Lajes e P. Alegre.
�

3as. 5as. e sábados: P. AlegTe -- �J.jes -- Florianópolis

I� Ioitunie -- Curitiba -- Paranaguá -- Santos e Rio..

Opera com A viões Douglas DC3 de 21 lagares ..

I Agentes: Fiuza Lima & Irmãos
I Rua Conselheiro Mafra, 35 - Telefone 1565
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.

Acaba de chegar o 2° numero da
GAZETA JU1TENIL

Posto de Venda Café Rio Branco

QUER VESTlR·SE COM CONFORTe E ELEGANCIA 1
PROCURE A

alfaiataria Mello
RUIll Felippe Schmidt 48

o S�bão �\)�;rRIA\���'i\1lu.
� JOINVfU.[ no.. J,

. S�SÃ�Y/RGt""
.

I�
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EspECIAtIDADE

' i

....
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� IA. WETZEI.J INDUSTRIAL-JOINVILLE {MlIrco re� J

f, TORNA, A ROUPA BRANQUISSIMAf
,�. �� •

� �� , __
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TODA VEZ QUE O DEPUTADO WAtDEIV!AR -RUPP ACUSA ALGUEM DA TRIBUNA DA" ASSEMBLÉIA, OS SEUS PRóPRIOS'
CORRELIGIONÁRIOS SE ENCARREGAc1\i [}E DESMENTí-LO, ENQUADRANDO-NO NA' FILA DOS LEVIANOS E DOS CALUk'

�]ADORES. l'RÊS VEZES ISSO JÁ ACONTECEU! E, AGORA, MAIS, lJMA VEZ A HISTóRIA SE REPETIRÁo

Opera' pelo; rádio
A Rádio Ministério da Educação

pelas sua emissoras de ondas cur

Regressou, dia 26, a, estaCa- tas e médias, vem apresentando ao"

pital, a "Caravana Dr. José donií ngos, para todo o Brasil, uma
em 1532, a expedição, de

I Martim Afonso de Souza. ao-
Boabaid" composta pelos a u_ opera completa cm gravaçô e-, es-

d C N I Passar pelas costas catartneri-
nos do 3° ano o urso arma peciais. As mais famosas óperas,
do Instituto de Educação tais como "O Guarany ", de Carlos �es, perdeu uma de suas em

"Dias Velho", que esteve em Gomes, "La Traviata", de Verdi, barcações;
-

1
. .

1
- em 1642, em São Francis-

excursao cultura ao vizm 10 "La Boheme " de Puccini, c muitas

Estado do Paraná. > outras, são assim levadas ás mais
co do Sul, onde seria fundada

A f· h f' d P
. uma Vila, foi concedida a An;

caravana 01 c e la a � distantes regiões do Brasil, 'através
los distintos professores: MIl-! dos mais famosos intérpretes do

tania Fernandes u�a sesma-'

ton Eduardo Sullivan, Maria �mundo. Estas 'transmissões da Rádio ria;

d I· 1\"[ F
'

- em 1652, em Caiena de-
Ma a ena á oura eEro e. c.on_ 'Ministério da Educação, tem inicio
tau com a cooperaçao eÍlclen-, às 17 horas, todos os domingos.

sembarcaram uns 40p f.'anoe-
·te da professora do Grupo Mo- . ses, corrtituidos em uma nova

dêlo "Dias Velho", srta. Zélia Companhia como o nórne de'

Bessa Veiga e do prof. Turibio França Equinoxial ;

Schmidt.
- em 1741, o Brigadeiro José

Foram excursionistas, os se- da Silva Paes mandou fixar um

guintes alunos: Adir Coutinhc I "bando" proibindo O uso das

de Azevedo, Carmen Sulamita facas flarnr .igas de ponta, bem.

Nahás, ,Catarina Cristakis, Ce, como a sua banda sem que tos-

lina Cardoso Diamela Cascaes, sem quebradas' as pontas, em

Hedí Rôsa, Iracy Vieira, Iolan- virtude dos constantes desas-

da P. da Silva, Jadir Corrêa, tres havidos,
Regina Magda Simões, Vitória 'SERVIÇO DE METE0- - 'em 91804;, em Portugal. nas;

Fernandes, Zilma Lago AL CeU Francisco Barrosio da sn-

meida, Leonel M. da Silva, Ro Ro.L0GIA va, que veíu ,
a ser, no Brasil.,

berto Steimet,;. Magníf'iõa- Previsão do tempo até H horas Almirante da Marinha de

mente recebida pelo Secretário do dia 29 Guerra e Barão do Amazonas.'

da Educação do Paraná, prof. Tempo: Emt geral instavel _ ne- dístínguindo-se na gloriosa Ba-

Erasmo Ipilotto a caravana te- voe iro. talha do Riachuelo (11 d eJu-

ve o' ensejo de, em sua com- Ventos: Variáveis frescos nho de 1865), quando procla-
tam os seus municípios. Citou fatos panhia, visitar as -construções.: Temperatura: Está�el mou: - "Atacar o mais perto

,�ós deixar � sr. Cardoso da para provar as alegações que fazia em vias de conclusão, do Cole- Temperaturas extremas rlo hoje: que puder que a vitória é cer-,

Weig8 a tribuna, ocupou-a o sr, colocando abaixo todo o discurso' gio Estadual de Paraná, .admL Máxtr-ia 24,6 _ Minirna 16,5 ta; O Brasil espera que cada

Pinto de ATl'tula, do PSD, que se 'do udcnista Waldemar Rupp, que ravel obra do governo pararia- um cumpra com o seu dever";

-l'eferiu ao aparte "mais manso do pretende levar à Assembléia tatos ense.
SUSPENSO O TRAFEGO - em 1821, decreto da Cor-

. ,." . "�I Outras VI'SI'tas foram feitas r,· mo, 28 (Argus) - Um comun i- te' de Lisboa ordenava o re-..
�lle angemo aque e r-epresentan., que dizem respeito aos seus inte, � v(

te populista,..na sessão de ante-ou- resses politicos partidarios. O. dis- Penitenciaária Agrícola, ao cado da, Central do Brasil informa gressso do Priricipe Regente D.

tem, na de hoje razão da sua ins , curso do sr. Estivalet Pires, co nhe- Instituto Biológico, Caixa dá- que a pedido ela Hêde Sul-Mineira Pedro, alegando necessidade:

criação para falar: O seu discurso, ccdor da situação do Oeste, e da gua e Instituto de Educação.
I
de Viação acha-se suspenso até 110- de educação;

, Neste ultimo, recebidos os va or.dern todo 'e qualquer trafego - em 1885, assumiu o Gü-
C!11 resposta aquele, foi uma fina pe- assistência governamental aquela

-

ça parlamentar, cheia de ironicas ver zona catar.incnse, foi, sem duvida, normalistas, com viva expres- para

sll.as
estações"

I
varno da então Provincia' de

T são de simpatia e amizade. ---..-.-••_--..;..-..-._-..-
.

..-•••-.-.:-...-.•••..-•••
' santa Catarina o Dr. Francis-·

Ilades ... Terminando, declarou o formal desmentido a tôda a argu- d I ctt
..,

(')1':1d!)!' que si houve incidente pro-, mentação "do orador 1,denista 'na Depois das homenagens pres- �s pe o� a arme�ses, JUs ai co José da Rocha ,

tadas p-elas professorandas pa homenagens a dOIS grandes
I

- em 1893, as forças legai,;·
'Vocado pelo opoente ao selll colega, sessão de ontem que tomou hoa vult f J

ranaenses e os agradecimentos .

os par.ana_enses: . p.ro .- . u- ao Governo, quP- guarneciam'
c(ln:"i(le�:a-o concluido. parte da ordem-do-dia. I a W nd I E I P I

'1f

"Colaboração Valiosa, à luta_contra A seguir foram os trabalhos SLlS-
dos normalistas de S. Catari.

J

t
a ertey e mI lano rg:- Florianópolis, ainda 'Desterrq 1

.

na, usou da p'alavra o Diretor
ne a, cons ando da colocaç::o I

sobre o comando do Coronel
a· Tuberculose' pensos, senelo oatra' sessão convo- de palmas de flores natuI'a s

'do Estabelecimento ·'que profe- ,._
' '. .

1 ',Ju,lião da Serra Martins, capi-
Na tribuna seguiu-se o sr· Biase ca.da para hoje. em sua' hermas segumdo s o

riu brilhante oração.
-

�. '
.

"

- e I' tularam aOS cruzadores revol-
'P"i'H('(), do psn para d,eclarar que Seguiu-se um delicioso e fi.

canto d_? h,:n� do In,StI�,uto de

I tosas "Republica" e "Palas";
cons!\ueril "cúlaboraç:io va�iosa à

no çocktail. Educaç�o\ Dl8ls Velho .

.

- em 1848, estalou em Per-
lula contra a tUbe;culose o projeto A EUROPA PRESCINDIHÁ DF. Adm.irando a colossal obra d ctatarmdenses te. par_anaens�,s, n.amb.u.co o movi.mento revo1u-
apresentado pelo dr· Heitor Liberato AUXILIO es e mo o sen Iram se mal

de engenharia que é a estrada t·t· 't r.dI' ClOnano conheCIdo com o no-
Bordeus, 28 (UP) - O gene- de ferro Paranaguá-Curitiba

es r� ame� �d Iga os pe. os la

Ime
de Revolução Praeira;

ral de Gaulle afirm!l em d\scur- orgulho do Brasil, tiveram Çcos a amlza. � que. OS#UnelY
.

- em 1908. no Rio de Janei-
so pronunciado perante 50.000 oportunidade de conhecer a

omo borus vlzmhos. ro, onde nacera em 21 de Ju-
pessoas que somente pelo en� encar;tadora cidade do Para- m�nntCa�tad�.s �(�n: o trata· n.ho de 183�. fale?eu o roman-
tendimentos dineto entre a Frall� nagua, onde, pelos professores f d.od gentil et flualgo e con, C}sta. JoaquIm Maria Macha-·
ça e a, Alemanha recuperará a, e professorando da Escola Nor-

un 1 os co� anta b�ndade e do de Assis.
Europa sua autonomia e pres- mal foram fidalgamente re- demon�traçoes de ar�llzade, �. ANDRÉ NILO TAbASCO
cindirá de qualquer auxilio ex- cepcionados.

r� grrdeCldOs a� Dr. Jo�e BoabaI(
terno. Em Curitiba, foram presta- pea op,?rtumdade de que lher

____________________________--�------------------�---- proporcIonou, regressaram os

Excursionistas a Florianópolis
trazendo saudades da terr�
e dos �moradores da "Cidade
Sorriso".

, '

Caravana «Dr. José
Boabaid»

Florlanõpon" '29 Cleselemllr'o dl.5 1949
�----------------------------------------------�-------

li'l - Crônica, . da Assembléia
A�sistência aos 'tuberculesos.-Fin.. respost.. ds sr. Pinte da Ar

ruda.-Urgêncitt para um projeto", de lei.--A eç+o-pe
cuó,ria.--O sr, Estiualete Pires, do PSD, esclarece fies
csbuioe fatos!

-'

Presidiu a sessão de ontem o sr.1 O ultimo a falar Foi o sr. Estiva-
Rui C. Fuerschuette, 1° vice-Pre- let Pires do ,PSD, que se referiu
�idente .estando presentes 32 srs. ao discurso âo orador precedente,
GelJlltados.· que pintava com cores negras a si-

O expediente foi' lido após atuação agro.pecuaria do oeste ca-

aprovação da ata. tar iuerise, desmentindo, categorlc-i-
Assistência 'à Tuberculoso!'! rnento, os fatos .nar radog pelo re-
Bef'orçando indicação apresenta- prescntante udenista,

.d.a em outubro do ano passado, de Desmentiu que os impostos sejam
sua autoria, o S1', Heitor Liherato cobrados ilegalmente" afirmando
«o PSD propôs, em Projeto de Lei, estar o sr; Waldernar Rupp, nêssc
a elevação da, Taxa ele Sande es- particular, divorciado dos seus 'pró
tadual, de 1, para 1 cruzeiro e meio, 'pr-ios ' correligionários. .. contestou

Obj-etiva a majoração fundos para a argumentação que o povo' do oes

a maior campanha á tuberculose. te não coloca obtaculos ao paga-
Explicação pessoal monto de impostos porque sabem

Em explieação pessoal falou, que rcsultar.âo ê les em bôas estra

após, I> sr. Cardoso da Veiga, do das e a assistência de que nccessi
PRP.

seu colega ,de bancada", a que aci111.;I
nos referimos.

.� .

Urgência para o projeto
A bancada petebista requereu nr

�ência para discnssão e I'ntaçao do

Projeto de Lei do sr. Lopes V'ieira
do PSD, que isenta do ]}agamentc
do imposto "inter-vivos" os fundo

Jlários publicos.
Ordem do Dia

VENDEM-SENão houve materia para ser vo�
1ada. ocupando-se o sr., \Valdel'IJar

HUjJP. udenista, sôbre assunto que

jú vem ventilando, há dias, que diz,
respeito à agropec-uaria.

O sr. Haul Schaefer, sub-lider do

PSD., em apartes, demonstrou a

ação do Govêrno Estadual, nêsse

terreno, assistindo, alr,aves dos 01'-

máquinas de escrever usadas
2 portáteis, sendo umabUNDERWOOD e outra MIRANDA.
2 REMINGTON grandes.
Ver e tratar à Praca 15 de Novembro 2€J � 26) andar -

Tel. 1.324.
' ,

gãos competentes 900 agricultores. SERÃO MULTADOS OS PEDESTRES QUE NÃO OBEDECEREM OS
Reforçando e�se p�nsamento tive-

'

SINAIS DE TRANSITO
ram ensejo (}é :nartear o orador os RIO 28 (O Estado) - O Serviço de Transito ac�ba de fixar para
srs. Estivalet Pires, Ribas Ramos, tmanhã ia vigência das' novas medidas d-e pr-,evenção de acidentes. Serão

Orty Machado, Cid lUbas e Dib Mus� l'tluItados todos os pedestres que atravessarem as ruas fora das faixas
si. de segurança ou não obe,!fecerem aos sinais de 'transito.
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PARA FERIDAS,
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E C Z E M A S,
I N 'F L A M A ç O E S,
C O C E I R AS,'
r R I E I R A S�
ªP I N �0��_!�.
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�oje nu passaóo
•••••• 0.0 •••••• ".
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29 DE SETEMBRO

o VALE Il6 ITA';A.,
Pl'�elJN!m lII� .i..��..ifi

PrO�980,
LIVRARIA 4�. LJVR.,� ltl' li- i

RORA �i\

Os cisnes também cantam, diz lá a história. Can
tam e em seguida'morrem. A U. D. N. de Santa Cata
rina - '.ou pelos menos parte dela - está cantando.
Sinal de que vai morrer. Êsse histerismo verbal que'
anda por aí, solto e desarvorado, repulsivo e nause

ante, é final,do drama ... dêsse drama que a U. D. N .

está vivendo, nos últimos instante do último ato ...
_ O cenário nacional é muito largo e muito arejado
para qu� os provincianos raivosos, apopléticos, pos
sam SUbIr até êle. Esses, ao que t'udo indica estão
prontos a substituir a eterna vigilâÍlCia por �m ci
frão! Enquanto, aí dos quintais, subirem à lua lati
dos e ululações, o nosso chicote funcionará ...

���:,

i. .
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