
· �esvalo[ilação· Da li�ra suscita uma conferência
A

economlCB
•

PARIS, 4'i (O., E.) - O go- ção para problemas economi
vemo franS.ê,�·" �4��i?iU Gonv�- cos f), monetarios europeus
cal' uma cd:Qf�l1th�01'a econorrn- suscitados pela desvalorização
ca européíajpara buscar solu, das moedas.

I Santa &àt�rIDa presente à posse do
ministro Luiz 6allotti

,

.

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

""prletárlo e D. Gerente: SIDNEI NOCETI - Diret.or Dr. RETBENS DE ARRVDÀ RA:M9S
,

Diretor de Redação GUSTAVO �NEVES
I Damcs ,a segui!" '" esplêndido dis- munho - que Santa Catarina, por
!
curso com que, en, nome do Govêr- tudo Ionte de privilégios 'e de es

��������I�������������������������������'�������'no 110 Es�d� o S� dr. Armando S� pkndores, �m, toda\'ia, como pr�
Ano XXXVII) Florianópolis Qua ta feira 5 de O rtubre de 1949 'I, N. 10.592 1I10ne Pereira, ilustre Secretário 'do vilégio maior o esplendor mais re-

i Intcrror e Justiça, saudou ao Mi- alçado' a enternecida e permanente
: nistro Luiz GallottL por ocasião da devoção de seus filhos. Talhamos,

Desvalerízadc O �eso. Cunaelados OS preços das. iposse do eminente coestaduano no pela força creadora desse sen lime Q-,

6 . Superior Tribunal Federal: Ito, a mística da lealdade e da C08-

d
-

A I "Fez-se o Govêrno de Santa Ca-, são, da unidade de afétos e de r,e4

merca OrlaS na rgentina 'larina - para honra minha - o cru- pudias, sempre que se lancem em

baixador dos seus
.

seutímentos.j causa os superiores interesses doBUENOS AIRES, 4 V, A,) -- O anteriormente o rninistro da In- xa de cambio não constituem uma, dando-me, como incumbência ex: Estado ou as prerrogativas dos ca-_govêrno argentino congelou, hoje dustria e Comércio, Constantino élcs\'aloJ'Íílaeão da moeda - exceto

I
� C<

pressa, a de vos transmitir - sé� tarinense. �Scimos assim e sois aS4es preços de todos os produtos es- Barr ios, falou através de urna ca- com relação Ú libra, que antes podia nhor Ministro Luiz Gallottí - ncs- sim também, Senhor.Ministro..senciais, desde os alimentoj, aos deia de emissoras, anunciando que ser adquirida C0111 19,37 pesos e ' ,

móveis, ao mesmo tempo que des- os preços de todos os artigos de agora custará um pouco mais de
ta hora tão luminosa da vossa no--I A medir p'Ol' isso, não será case)

hre viela, Os votós e as saudações de especial. clarividência saber dasvalorizava o pêso em, aproximada- primeira necessidade estavam COI1- 25 pesos. _\ explicação oficial é I . ,

I que se levantam da terra natal. pa- .alegr'ias que correm as nossas ban-mente, 47% com re ação ao dólar. gelados nos níveis em vigor a 10 que o pêso, na realid"e estava su-

.Imcdlatamente depois que o Banco de outubro. ' I per-valorizado em têrmos das ou-
r-a se agregarem, pela minha inter-; das, em ruídos de festa, pela rasão

Central afixou o pêso no'mercado} _\.5 autoridade argentinas anun- tras moedas e o reajustamento se
pretação, ás vóz es m;lltilplas que da vossa investidura, já aguardada

.Iívre em 9 por 1 dolar contra 4,30 ci aram qUE' os reajustamentos üe la- tornava necessário.
vos fest.Cja�l a escalada a tão cmi"l can;o um. reclamo de mcrecimen-
nente dignidade. to a Justiça, mas que, mesmo de

I Trago-vos - senhor Ministro -

'I'
tal arte, soou à nossa afetividade

cálid as e resonantes, fundidas no como honra excepcional.
éco de um jubilo unanime e sem Já a' esperávamos - meu insig-

O sr. jRoberto da L';!z Costa, I,! ,disso.nal,:Cias,
essas saudações da II ne conterr.arleo - porque soubem�s

vereador à Câmara Municipal de P d d d I t 1 fI 1'0\'II1CIa, e ca a um os seus re- ,sempre, (�O pe á con iança, que o
Florianópolis, acaba de deshgar-

,'cantos:
pelo POder, de todas as suas

I
vosso destino era a culminancia eles"

se da 'V.D.N. Ao que corre, 'O sr. vózes. Há nelas aquela alegria lim- ta Gasa. Contávamos C0111 esta C0114
Roberto da Luz Costa ingressou

. pa dos impulsos que partem cio sagração, porque jamais estívcmoa
no ��.S.P" do sr, Adernar de II coraç�o, tangidos, apenas, por U1;la I desatentos à voss� jornada, ,mes1110Bar! os. '

! emoçao que quer faJar, que se não quando ela se iníciava nas Ionju-

N' f·
;:---I : disfarça e não se comporta em eles-I Conclue na, 6a. pág.

.&. ola o leIa 'Y�OS penumbrosos. Deixao-me anun-

i crar, para que se revele nesse es- E,m. na!a'cido psn ']1i1'ilo, que colhemos como nosso ri 10
, 'ii-' ' : como de Santa Catarina;' o vosso Esteve em Palácio, agradecendo a

RIO 4, (V. A.) - O Conse-llro : triunío, sem bulirmos, entret-info visita que lhe fizera o dr,' José:'
Nacional do P'SD, reunido on-

"

'na integridade', do vosso mérito' I Boabaid, Governador em exercício
tem pela manhã desde às 10,30 pois � bem que o sab�is - somos 1- o dr. Urbano Müller Sales, Pre
horas até o meio-dia, d istrihuiu � assim os eatari ncnses, quase mcli-] sid�nte do ,�ribunal. �'� .Justiça. }�
à imprensa a seguinte nota: "O diços e sempre açudados participes [uars alta Cor'�e Judicíúría marcou

Conj'",lho '\ia('!onal do PSD,' «<:s ['ortUll<1s e lauréis de -um irm:10 ! no dia ln ele outubro, o seu 58° ano

apnH'a �; al.itude de heu pl'e!"i- IV. grei. CÍ(J,�os por <lmp1iar, de tal i de .exi�te-nci�. O sr., Dr. José Boa ..

dente nos entendimentos até J"'�::L '<i,; llrovÍ'Aes do pal.rjmón'iu. IJa1fl la fOl C1ll11])l'lmenlaros sr.

hoje havidos em torno do pro- COIIIUlll, E não vai nisso �omaJ1díta 1 Desembargadores, C0l110 já noticia·

bl,ema da sucessão e opipa que cômoda on que deslustre, por ser ,mos,

Os candidatos à presidencia e 1 ccrto, inversamente, que a nOSS:l I Igualmente, no dia,3 do corrente,.
vice-presidente da Republica nas solidariedade, nas horas de sólllbra, : uma Comissão de ervateiros, aeOlll-

proxiinas eleições devem ser conhece os rateios do infortunio, panholl o sr· dr. Leoherto Leal, Se·

partidarios no!> termos da le- quando a desventura entenda Cll- cretário da Viação, ao Palácio dr)

tra 'B da nota conjunta de 28 lher a trajetoria de um dos nossos. Qovêrno, onde se estenderam uma

'de Julho de 19'19, assinada pelos I Serú, assim, baldado que vos re- e '\;Jutro, com a Sua Excelência, ()

srs. Artur Dernar-rlesf Prado corde - porto, que de fato tcndé� dr. Governador do Estado, respeito
Kelly e Nerêu Ramos. I exerci cio proprio e repetido tcstp- ás questões do mate.

o brilhante discurso do dr. Armando SimfJne Pereira

o MOMENTO,

Firmeza e
-

coesao
Mais uma vigorosa demonstração de firmeza e

unidade partidária acaba de oferecer ao país o P. S. D.,
cujo Conselho Nacional. reunido ante.ontem na Ca,
pítal da República, reafirmou a sua .ínteíra e inalte
rável confiança -na pessôa do seu preclaro Presidente,
o nosso honrado coestaduano sr. Nerêu Ramos.

O fato, tal como veio a público em nota oficial for
necida após a reunião, desmente os boatos interessei·
TOS que costumam reeditar-se no vespertino udenista
desta capital, onde alguns politícos sem orientação de-o.
finida tentam desforrar-se de sucessivas derrotas e de- '

cepções contundentes'
,

:'_�; O Partido Social Democrátíco.clonge de enfraque,
cor.se à- proporção que se aproxima o grande pleito
nacional, mais se revigora e se afirma na sua pujante
coesão, em tôrno da pe:t'sonaE�aàe in,confundl� et d(\ Sl�.
Nerê'ü. Ramos. Nem por ,outro motivo DS aclversár'os
locais do ,eminente Chefe, cuja projeção extraordiná
ria no cenário político do paÍ,s é cada vez mais intensa
e calorosa, se extenUam no esfôrço vão de imaginar
desentendimentos e fantasiar deserções nas fileiras
das gloriosas fôrças majoritárias do eleitorado liJ.acio
nal.

"

�,�, ' Nunca tivemos, aliás, a mínima dúvida à cêrca da
dignidade do h,omem que, conduzindo com integri
dade de consciência e fidelidade aos princípios de seu

partido a mais ponderável corrente de opinião elei'
toraI da República, o tem feito sempre à altura de
reiteradas manifestacões da confiahca irrestrita de
quantos, a seu lado, propugnam os mesmos ideiais par.

tidáriÜ!S. No seio da comissão dos tres presidentes, o
.sr. Nerêu R'amos tem sabido salvaguardar, seD;l he.
sitações, as conquistas feitas pelo P. S, D. nos qua
dros democráticos do país em repetidas consultas
reali�adas pelas urnas. Não lhe faltam energia fj
clarividência para interpretar convenientemente o
fato histórico de constituir o p, S. D. a agremiação
mais repre,sentativa das aspirações nacionais nesta,
fase de consolidação da democracia brasileira. Dispos
to ao entendimento cordial, que vise a pacificação po·
lítica em tôrno duma solução comum ao problema da
sucessão pre,sidencial, tudo tem feito. o insigne Cata
rinense que dirige o P. S, 1;>. para efetivar essas no
bres esperanças de todos quantos compreendem a
conveniência de vir o futuro pleito a' ferir-se em am.
biente de concórdi� e tranquilidade gerais. Todavia,
hão é preciso acentuá.lo, o p. S. D., como expressão
indubitável das fôrças da maioria, não poderia 're
nunciar a uma posição que conquis_tou dentro das mes
mas normas que se pretendem consolidar, ___.:. normas
perfeitamente demOcráticas de atender aos pronun-
cümentos populares.

'

Seja como fôr e qualquer que venha a concreti
zar_se, o resultado da atitude do P. S. D, nas atuais
combinações em que é lídimamente representado. pelo
sr. Nerêu Ramos, não importará senão em maio
res afirmações de coesão e segurança, capazes de
tornar sempre mais prestigiada a vontade do seu
nobre e esclarecido eleitorado.

Fique-nos, por agora, a nó�, os coestaduanos do
intemerato e grande Presidente do P. S. D., nacio�
nal, mais do que a inteira e firme confiança na acão
do sr. Nerêu Ramos, a serena alegria de vê-lo talu-
bém cercado dp prestígio e do acatamento unamme'

�os seus companheiros .fie direção superior do par
tIdo.

i
l

Deixou a UON

Ainda faltam três corpos das vítimas do «Ca1talinan
M�nbados para abrir brecb38 DO bojo da aeronave

'

s. PAULO,' (O. E.) - Ao que de terra tambem puxa-I
foi testemunh� d,o acidente,

amanhecer de hoje foi procedi. ram outros cabos. disse que ".0 casco do avião b�-
r do O levantamento do avião Ainda não foi possivel loca. teu na areIa quando pretendIa
,sinistrado no rio Vale Grande, lizar os corpos de três pa,ssa. aterrisar, pois logo que deslL
em Iguape,' tendo sido neces. geiros que viajavam no "Cata- sou. UhS. 50 metro� torn?u a

sari!Ü para isto 10 uso de um lina", pois até 00, anoitecer de subIr deIxando atrrus de SI un1:a
barco de grande potencia. Com hoje continuavam as buscas, enorme coluna de agua. DepoIS
cabos especiai ........procedeu-se o estando os m01'adores da r'e- embicou e capotu. O hidro
arrastarriento do bojo até as gião part�cipando, ativamente avião ainda esta"va sobre as

proximidades do ancoradouro das pesqUisas. ,aguas quando toda a popula"
dQ "ferry boat", onde foi enca- Falando à reportagem o tte. ção de Iguape correu p�ra sa�..

Ilhado com ajuda de caminhões Manoel Archim�des Vieira, que var seus ocupantes. FOI precI ..

_� .'
so usar de :rp.achados para a..

bir brechas no bojo da ael�ona..

ve. Pelos buracos saiam os pas..
sag,eiros e bagagens, e nós fo..

mos recolhendo todos".

PARTlD0 SI€IAL DEM81RATICtl

'\ QUALIFICAÇÃO ELEITORAL
SER.ÃO ATENDIDOS TO})0S QlJANT�S DESEJAREM
SE QUALIFICAR ELEIT9R, NA SEDE D� PART:t}) i} A

RUA FELIPE SCHM>lDT. .

RORÂRIO: DAS 10 AS 12 E :IDAS 14 AS 17 REmAS,
DIARIAMENTE.

Homenageado o dra
Renato Costa
Os funcionários do Posto Expe

rimerrlal de Combate a Anclosto�

miase, em Trindade, ofereceram ao

seu diretor Dr. Renato Costa, uma

churrascada em homenagem a sua

brilhante atua'ção naquele Departa
mento,
A convite, aderiu a manifestação

o nosso CC;l1lp,1l1heiro \\'ilson Cha�
ves que, CJIl breves e modestas pa�

lavrq_s, ofececeu a hOlllenagem.

I

1-
Propôs uma'assembléia de todas 3ÀS o.ações

para, salvar-:Dos da guerra atomlca
WASHINGTON,4 (O, E.) - mica desta nação, propôs com

O presidente do Comité de toda a veemencia uma confe

Energia Atomica do Congres- rencia de todas as nações pa
so dos E;stados Unidos, que 0- ra salvar o mundo do cataclis
rienta e traça a politica ato� mo de uma guerra atomica·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS CLUBE - SÁBADO DIA 8 - GRANDE BAILE EM COMEMORAÇÃO AO 236 ANIVERSÁIUO DE FUNDAÇÃO .; COROAÇÃO DA RAINHA DA. Cio
DADE SRTA. LAYLA FREYSLEBEN PELA PRESIDENTE DA Á. Á. T. -' E COLOCAÇÃO DA FAIXA DE ItAINHA 00 LIKA DE 1!4!J PELA SRTA. EUNICE LIl,
RAINHA DO LIRA DE 1948 - PARA MAIOR BRILHANTISMO DAS FESTIVIDAJES FORAM CONVIDADAS' AS RAINHAS DO PA,IANÁ, IIU�U:E -- JAIACIl
DO SUL E ITAJAI - COOPERAÇÃO DA ORQUESTR.� JUVENiL E GltEMIO LIRA - TRAJE RIGOR -- INICIO ÀS 22 HORAS -- COllOAÇ10 23 MOIAS
DIA 7 -- SEXTA-FEIRA - ÀS 20 HORAS - JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DA DIRETORIA,

-

COHSE LHO DELlBER.ATlVO, A�CIAOO� i PO��E IA M
VA DIRETORIA - A LISTA DE INSCRiÇÕES ENCONT,RA-SE NO BUFÊ DO CLUBE ATÉ DIA 6 ÀS 12.HORAS

Açucareiro Nacional
Quitandinha,

.

23 (De Alcides comparecer o Presidente da
;Abr·eu, pelo correio). - Temos República no domingo, próxi
fL�1J.r�do em no isas correspon- mo, o Instituto do Açucar e AI
dencías anteriores as .ímprcs. cool -oferecerá aos' partícípan-

. s6.es que nos tesm deixado os tes 90 certame, um banquete
trabalhos que toram objete d0 de grandes -proporçõas ,

cHscussão neste Congresso. A Delegação de Santa Cata
Não demos, porem, ao leitor, rina tendo à frente o repre
uma síntese que fosse dq, con- sentante oficial do Govêrno do
t ribuíção de Elanta Catarina Estado, Doutor Leoberto Leal,
aos debates do plenário. se increveu ao hródio que mar

Vale, no entanto, salientar cará o fim deste memoravel
antes de mais nada que as in- conclave.

dícaçõss que trouxemos, reu- A votação dos resultados dos
nidas num volume, versavam trabalhos: das Comissões é fei
assuntos e temas que de perto ta pro voto pautárío um para PltC-3 - lUIM. ••.ANJ\.
psrttnsm aos interesses dos a lavoura e outro para a in- SAltA, • :ai. àe JMleiro -

plíantadores de cana e dos ta- d:'istrià, e proporcional às 1.381 �uileeicl.s, .ft'll"tce ",ali.
bricantesl de açúcar de nosso quotas fixadas pelo I. A. A. na ia. p-riJIIn a �.e. Iae resaeter I
Estado. basn de sacos de 60 quilos. .mória, a ••lída ou e fato
A primeira parte das suges- Concentração de votos teem ..ais origillal e curíese, eDlioen-a

tõss que encaminhamos à "ui- Psrnanjbucn (7,), São Paulo •••esta reciã•.. O pr.,ra.a
za de argumentos ponderá- (5), Rio de Janeiro (4), Ala-

"..acasana .lIuce" e "E) E&
veis, é constituida de diversos goas (3), Sergipe, Baía e Mi- _ "." .arã. o resultaâe lIâsse
capítulos que, sob títulos ge- nas Gerais (2), Santa Catarí- oencurse :.tensa!.

,.

raís, fazem um exame e uma
I na, Rio Grande do Norte, Pa- Jlscrevaa para � Raalf) Gua-jintrospecção das atividadesjr�iba, Espírito Santo e Paraná .a��ra - A'fe!llla Treze �(' VEND·EM-SEcatarínenses no setor da eco- dispoem de um só voto. Os vo- Mal., n. 23 - 25 anelar - RIO

nomia agro-açucareira. De-- tos, por região geográficas es- ele Janeiro" e�nta.d. e �ue sa-

monstra-se que os canavícul- tão portanto, '_ssim distribui- 11_, ele lra�lCú, ele en�reç�do máGluinas de escrever asadas'
tores existem desde duzentos I dos: Brasil Norte orientall.u fera 110 ce:nl�l1!l, e �a:r:4tid.a- 2 portáteis, sendo uma "lJNDERWOOD e outra MIRANDA....
anos e que daquela epoch da- (nordeste) 14 votos; Brasrl tea-se a u� vallese preal.,que 2 REMINGTON :randes.tam os' primeiros engenhos Oriental _ 9votos e Brasil Me- atlue1a

A

eBllSSOra re.etera ai
Ver e tratar

à

Praça 15 de Novembro, 28 - 2- andar --
transformadores da matéria rídíonal - 7 Votos Num total de �-:;cm for c��tell'lCPlla�.;, d Tel. 1.32-4.
prima. DiZ-se das causas que 30 votos o nordeste conta qua- opac!l_na. ?-_e

. -

• ,e' ----- _

determinaram um recúo na si 50%. Considerando-se Os in- �erun.a a sexta-feira,� l-.t,l1f:j
produção de açucar mascavo,

I teressss econômicos' do Brasil as 15,38 h:0ra.s; e aes sa]í}ados,
das carências que sofremos, Oriental, no que respeita à �as .13,30 as 15 heras.

.

com a guesra, do valor e volu- agro-indústria da cana, se
:DIretor el. Jlfefca.a. C..l.!

me dos açucares produzidos e identificam com os do nordss-
Pallut

_ .

da necessidade, enfim, de re- te, temos que 23 votos se agru-
-

tornarmos o caminho de que parâam, caso houves',e desin
as circunstâncias, alem da telígêncías sérias, a equacío
nossa vontade, nos afastaram. nar, resultados de pontos de

Com. êste fundamento tra- vista autagônícos entre o sul
duzido em números e, com es- de um lado e o oriente e o nor- ,

cl�r�ci.mentos ?�tros de ordem des�e_ de outro, pendendo a!
_

lH�tonca t:a�lClOnal e e.conô- declsao para Os. que maior; pe-I ;, , v �:%_ "
.. , _

nuca, abrímôs as consfdara-jso representam neste certame. -�� _ .

ções que nos levaram a pleí- ---.··-.-.-.-.-_.,..,.._........-�....-_-M-.....-_-.-...._-•.._...-Q -.- _-.-_-..... _................

tear,. para O futuro aumento COMPANHIA "AlJANÇA DA BAHIA"
parcial das nossas quota:s até
o limite do consumo interno
do Estado. .

As necessidades e problemas I
da lavoura canavreíra lJ:oram lexpostos com o objetivo de,
preliminarmente, serem fa
cultados meios e maneiras que
permitam prOdução racionftl
e alto rendimento econômico.
Assim, reclam'ltmos financia
mento para o agricultor, assis
tência médiCO-social com a'

aplicação das taxas cobradas
W'Y...............,....._,...................,.",..I'Y'o"..,..".... W'Y..,..,.....................................,..,..........."""

E
.,.-

Mmotomecanização das cultu-
ras', e, principalmente auxílios
técnicos traduzidos no forneci-

_
mento de mudas de lcana cuja
qualidade sej a capaz de
ampliar o teor industrial que
as instaJçções transformado
ras delas apuram. Um Camno
de Multiplicação de Mudas foi
solicitado, como forma defini
tiva de solucionamento de uma
serie énorme de questões agrí
colas no Estado de Santa Ca
tarina.
Esta" as \ modes'tas preten

Sões que, neste particular tro
xemos para o con�lave .

'

Para 'a industria pleiteamos
aumento dre quotas, ffinancia
menta e montagem de refina
Tias e distiJarias, com o alto
objetivo de, por um lado pro
duzirmos açUCares de tipos fi
nos e. de .

outro transformar-
1110S residuos e excessos em al
cool anidro, cte consumo for
çado de mifjúra com a gazo
Ena.
Após o encerramento oficial

.do Congresso, a que deverá

Aviso aos

Ieüeres

Fundada em 1870 - Séde: BAHIA
lNC:eNDIOS E TRANSPORTES
Cifras do Balanço de' 1944

CAPITAL E RESERVAS ....'....... ... c-s
Respousabildades .....• . . . Cr$
Receita . _ . . . . Cr$
Ativo .. _ , . .. Cr$
Sinistros 'pagos nos últimos 16 anos �... Cr$
Responsabilidades . I. . Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.G53,245,30
142.176.603,Mo
98.687.816,30

76.736.401.306,20
Biretores:

Dr, Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Fr�ncisco de 8á,
Anísio MSS8orra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.

NAVIO-MOTOR "ESTELA n

maxíma rapidez e garantia para transporte de Emas mercadoria,
Agentes em FlorianÓpolis CARLOS HOEPCKE S. A_

...

,�

A T E N ç Ã ii, • A l'l. i) T A :- AI
Anlta .é '.'rQr • 2- •••.elll a01.
GAZETA J''Y.NlL '-

- ..-:-!·!l

';' .:- ._j!L_

para erupções do Eq;ema
• Pomada não gordurosa, antíssé-
'tica, que combate as coceiras e

erupções da pele. Não mancha a

roupa e não requer ataduras.
Se V. não encontrar BELZEMA em

seu fornecedor mais próximo, quei
ra escrever para a Caixa Postal
687, Rio.

Cil1r;a- Clínica - Obslllriil,
Dr" A.Rliia Dili M.ssi
Mé.ic••.f4M.\VO •• ,l'Io.,.iitril.l .e Ca"iH••

Serviçe .�nldio em Doenças ae Senb,ras

flQnsuJtóri. :
RWIi Tirliid.nte8. �

, ,

•

- vôo? DIÁRIOS,I}í!lE.TOS ;::.:;. rAI)'.O [; RIO ,� :3 Vi:ZES POR SEMANA VIA: :'OfNVllEri'
• VÔOS DlARlO';· ;5�:;>-;'éI: :CiGk_2'�xç!;rá;, $�\!IÇO 1�!DE:PE;.iDnmf ?EGiJLAR DE�
Àos D9M!r<lGüS�; !::;;;,�i:l;Pi-.:;:_"�: ''':i', CA�GUEIR.CS<�W'1 �,::,:-����;��
ARARANGUÁ - Às 3a - 5a - Sábados.

MAIS I.NF@:RMAÇÕES NA

FILIAL À Praça 15 de Novembro Edifício HOT1iGL LA PQl\lfli·
TIilLEFIiNE: 1.325

TAÇA "SEMANA DA PATRIA"
.

A Comissão organizadora, do Concurso "Taça Semana da
Pátria", léva ao conhecimento do público florianopolitano e

aos interessados que, resolveu suspender, POR TEMPO INDE

'I'ERMINADO, a disputa anual do referido 'troféu, ficando ..

mesmo até então, em poder do Instituto de Educação "Diai

Velho, vencedor do desfile do dia 1 do corrente.

Florianópolis, la de Outubro de 1949.
.

Acy Cabral Teive
Pela Comissão Organizadora

MROp SDINAspãm,.daredii

MAEficaz 1ratamento �a
:t bem conhecido do mundo médico e farmacêutico o valoI'

terapêutico da Aminofi)hm. ASTHMAN contém além dest� sal.

outras substâncias de comprovada eficácia, tornando aS!)lm o

ASTHMAN o mais completo e eficiente preparado para o trata

mento da asma, bronquites asmáticas, bronquites crônicas ou.

agudas e tosses rebeldes. ASTH:i\IA::-I combate ràpidamen te a.

asma em tOdas as suas fases. 'Nas drogadas e farmácias.

A vistA e i1 ra
Ear.la...t. 4ie ••t.res, ••ã••s e ka.sf.r.a,iorez.

IllstaJ.açã. ae lu II f.r.-.
Ve.lia lie ••t.res, rálii.s e a'lIss.ri.�, .....s aJl.relll� elé.

"-ic.s, artig.s el...i..s, etc_

Re,rese.taties ainr.sas, c.. ex"'i'ri..ae a.s ias."eráveU.
recl!!Jltores .!'SA1M.H.A". ""I:A�" e "l\IBt�;Y".

A "�-TMIt�
R.a TIe. Siinira. 14 - tEai:M.. P"k� 1" - F..e 705.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORINDO ROVERE E SE
NHORA, participam aos seus

parentes e pessoas amigas o

contrato de casamento de sua

tiL7J,a Beatriz, com o sr. Dirceu
Barceüos

LUIZ BARCELLOS, viuvó, re
sidente em Uruquauma, R. G.
do S., participa aos seus co

nhecidos que seu filho Dirceu
contratou casamento com a

srta. Beatriz Rovere.

Edital de praça, com o prazo de

/

O 8STAD�l- QUinta felr. 5 d. Outubro a. 'lJ�49 3

o
'�ROG�A�A PARA _o MÊS"DE OUT�BRO DE 1949: DIA 9 DOMINtO - '''COCKTAIL'' DANSANTE, DAS 9

�OIREE DO GREMIO FE�ININO 11 DE FEVEREI,RO". DIA 28 SEXTA-FEIRA - ,"SOIRÉE"PROMOVIDA
PUBLICOS. EM. COMEMORAÇAO AO DIA. - AS SOIRÉES TERÃO INIélO ÀS 21 HORAS.

ÀS 12 HORAS. DIA 15 SABADO
PELO CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS

",.

Vída eocial A s_. C .. «Tenentes
-

do Diabo»
galpão

" ?

Ira
JUIzO"'"'DE'DiREITá""DA"''"COl\'IAR

CA DE TIJUCAS

)

Aniversá�ios: I amigos aqui residentes, junta-
Dentro de breoes dias li pedra fundamental

.

Menina Ia.ra_ mos prazerosamente os nossos. A S C "1' t' d D' b "

D d 1
.

.

.

.. enen es o la o , vai, dentro de breves dias,
e rUI asa a egria e I) dia de Fazem. anos·, ... hoie: colocar a p d f d t 1

h
.

1 d
. I

,

e ra un amem a para a construcão de seu galpão
oje para o ar o nos�o p�e_ I - o sr. Laudelino Coelho, à rua Felipe Schmidt.

' J

�adoK con[e��aneo sr. Estanís- I d.estacado bancário, muito es- Reina grande entusia�mo entre as comissões de trabalhe
�u do�a s 1� de s�a exm�.! tímado :ú�sta caI?ital.

.

'co� a chegada do material ao local designado para sua edífi-
sr�. '.

one ela,. owalski, I =r a sra. d. Flavia Melo, es_ caçao, .de vez que as. obras logo serão iniciadas já estando as

�o� assmala.a efe�end.e �a!,.�- p_ôsa do sr. Trogílío �e�o, ofi- turmas de galpão de ferramentas em punho.
.

Iícía .da. querida Iara, fílhinha ] cial reformado da Polícia Mi- Nossos parabens à direcão tenentina.
:do dlstmt� casal. Pelo trans .. Iitar. -:--------:----'.----------------
curso de tao grato aniversário ,Menina Clarice Joana . C O """" unI

...
·

,.. a
-

Iara ,conv.ocAou. a comparec.e- Borgonovo lo...... \r# ç a o
::em a resI�e.ncI� de seus pais,

I Comemora, hoje, seu 2° aní- Viúva Otto Bernhardt, tendo constituido sociedade co-
a Av

..
Hercílio

..Lll� n. 71, suas
1 versário a galante menina Cla- mercial sob razão social de Sociedade Comercial Otto Ber

n��erosaJs amiguinhas e
. �a-I rice Joana Borgonovo, filhinha nhardt Ltda., sito nesta cidade, à rua Conselheiro Mafra n. 13,

:nII.lares para. umaA. festinha I do nosso prezado coestaduano a qual assume o Ativo e Passivo da extinta, vem sinceramente
lntlm8:' O m�lOr de�eJo_da

f
anJ-1 e valoroso correlígionárío, sr. agradecer a preferência dis}Jensada e esperando, outrossim,

vers8:Tlante e_ que la nao falte

II José Valentim Borgonovo, di, suas ordens e preferências para a nova firma a qual se acha

convId�do algum para q�le ��l.- nâmico Prefeito Municipal de devidamente habilitada para bem servir.
d.a sabre do bol-o de �n1V�r,:,a-; Nova Trento e de sua exma. Florianópolis, P de outubro de 1949.
no. Isso, .��gundo lhe 0Ü<:�1,�C�! sra. d. Josefina Santina Bor- \.

Viúva Otto Bernhardt
ram fa,rmhare�s sup.e�stJcl:OSOS" gonovo, De acôrdo:.

. ?ara sua maIqrA fellcIdade.. A-
I Claríce recepcionará hoje na . Sociedade Comercial Otto Bernhardt Ltda.

.tendep?o ao apelo da gra.clOsa residência le . seus pais suas

nat8:h:I�nte, ale.gr:._e • PCtlzad<t1 i contáveis amiguinhas com

�flUIra a sua resI.dencia, home.] uma Iestinha, onde nã-o fala"
ageando-a f�stlva�ente.� A! tarão gostosos doces e saboro,

ess�s homenagens, nos nos as- 'sos reírígerantcs
socm�os, com, prazer. ! Jubllosamente, compartilha

Vzuva Euripedes Ferro. mos do entusiasmo reir-ante, f' I
, C?corre, I?-e�ta data, o amver"jlhe desejamos felicidade.

sano natalício da exma. sra. d, I -------------
Axiris Horn Ferro, viuva do sa:u p. ..

. ..I Idoso dr. Eurípedes Ferro, que, « ara uma Vlu8
por anos, serviu no Telégrafo L

Na?i�nal, ne�ta capital, nas melhor»
funcoes de diretor.
A' disti�ta dama natalician_j Voe" é imnortante .

te, que CrIOU numerosq,_ e des- li
,

as
. ,

tacada prole=por suas excelsas I Em meio litps dias aziagos,
. virtudes sempre desfrutou em i pare um po�co pa�a lembrar"

nossa sociedade de ..sel,eciona- i se . que I vo�e .
e .lITJp�rtante,.

"das amizades que a homena_ �uem quer que seja, cnado. a

gearão, sem dúvida, pelo Imagem de Deus, nUJ?-ca d�Ixa
transcurso de tão auspiciosa de ter. algum_ val?r. E passIveI
efeméride. 'i que amda nao tIvesse encon-

o.s de "(!) Estado", 'respeito- 'trado o trabalh? que mell�or
samente se associam às ex- correspondesse a sua' vocaçao.

pressiva� homenagens que lhe P.arece_ ter certeza de que a s�a
prestarão, hoje. I vI�a _nao oferece grande contn-
Sr. Tomé Machado Vieira . bUIçao para o bem estar do

Comemorfl., hoje \Seu 92° ani- mundo. '.
A _

'-versário, o venerando ancião Mas, voce nao deve esque-
Tomé Machado Vieira, pai do cer-se desta verdade qu� per_
nosso êolaborádor sr. Bento manece terna - VOCE E IM

Aguido Vieira funcionário PORTANTE;. Você recebeu

aposentado do Tesouro do 'Es_
[
uma d...ádiva do céu que nenhu

tado. I ma força humana poderia con-

O respeitável aniversariante I �,�der -:- A p:rsonalidade. Você
tera, hOJe, o ensêjo de ser ho- i Ja medIt?U .sobre o valor d� sua

menageado por sua numerosa' per..sonalldade? Ela e atnb�to
próle que, na certa, irá à sua' �xc�u�ivo do ser humar:_o. E .0
residência. Dêsse júbilo com- mdlvlduo dotado de razao e 11_

partilhamos também. I herdade";.' -

Jornalista Plácido Gomes I
Se voce aflrmar a sua perso

Deflue, hoje, a data natalL; nal�dade, será. capaz de sentir

da do nosso prezado colega de a VIda, de .r.aclOcmar em face

imprensa, sr. PláGido Gomes, I
dos aconteclmen�o3 e, sobretu

diretor-gerente do Boletim-Co- do, de tomar d�cllsoes. .

'mercial e da revista Transito Lembre-se dISSO e, seja qual
destacando-se ainda com� I fôr a sua situação, você não

membro do Diretório do parti-I t�merá. �inda que, o. infortú-
do Social úemocrático no Es_ nlo, a tnsteza, a dUVIda ou o HOJ·e no passadotreito . I I fracasso estejan; batendo ás

Desfrutando, por seu cati- f,sua� pOl:tas, :voce sabe q�e� po- 5 DE OUTUBRO
vante cavalherismo e por sua dera sobreP.aIyar a essas dlflcul:

- em 1822, evadiri.lm-se de Lis-

educação esmerada, em nossos dades e sana vence.dor. !3e.ra A datu de hoje recorda .. nos que: jbôa os deputados brasileiros Anto- em 1800, assumiu () governo

meios sociais, de numerosas re- mais forte que o mfortunlO; -:- 'em 1557, na então Vila Velha nio Carlos de Andrade Machado, deste Estadn o 1° Vice-presidente.

lações de amizade, por certo, poderá, mes�o;. transformar hoje Vilória, no Estado na Bahia, Diogo Fcijó Costa Aguiar, Lino Farmaceutico Raulino .Julió Adolfo

hoje, será alvo de inequívocas denotas em ,:üona:s. ..

faleceu Digo Alvares, o célebre Ca .. Continha, Agostirihb Gomes os quais Horn;

. manifestações de apréço e de "O acontecL�nento maIS Im- ramHrU, que havia naufragado em chegando a Falmouth publicaram - em 1907 foi inaugurada na

estima, às quais jubilosamente DortaJ.?-te d�, VIda de um ho_ 1510 naquele Estado, onde então Um manifesto; "Al'ataca" uma carreira com Vir;

.nos associamos. mem e aquele em que toma co- passou a viver; - em 1865, no Rio (le Janeiro" Ia- metr()� de comprimento. }Jo(léndo

Sr. Júlio Fernandes nhecimento de si mesmo". ...:._ em HH5 partiu de Pernambuco leceu Migu-el ·Calmon 'du Pin é AI- 8uporLar 400 toneladas de jH'SO.

Em Santos onde reside atu_ Você já tomou conhecimen- a Esql1acll'a de Al,exandee de :.\ioura, meida, i\1al'ql1ês de AbranLes, nasci- Pf'rLcnce, ainda hojr, a firma Carlos

almente, vê .passar, hoje, seu to de suas imensas possibilida- conduzindu r,cforços para as tropas do em Santo Amaro (Bahia) em 23 lJoepcke.

aniversário natalicio, o nosso des? de Jeronimo de Albuquerque, para ie Outubro de 1794; - em 1946, acompanhada do 1'e-

estimado eonterraneo sr. Jú" CASAS B TBRRENOS
a expu15ão dos franceses do :.\1ara- - cm 1�77, no Rio de' Janeiro 011·· nente-coronél R/I Julio de Morais,

lio Fernandes, destacado fun- P�,sue V. �. casas ou terrenolJ pari nhão; le nascera em 24 de Dezembro de esteve 'em visita ao Quartel do 14°

donário dos Correios e Telé- 'f'."i�r? - em 1772, a Camara da antiga 882, fa]-ece o Brigadeiro do Exér- B. C· sédiado em Florianópolij), o

gTafo,� naqUela cidade.
Não encantra oomprador? Y�l.a dc .São Francisco. reclamo.l1 ao

I
cito Francisco Pi.nheiro Guimarães, General Gerhardt, cQm sua comiti-

Entregue ao Escritório ImobtU5rkl '{o

Ao" cumprimentos que re- " L. Alvpo. ,
,1er-RcI C?�ltl'a o edital (lO ?,over-,chamado o "poéta soldado", lurante va composta de 20 ·elementos (lo

cebel':.1 no dia de hoje de seus I Rua Deodoro 34. nadar de Sao Patllo, oe1er111111a11<10 a guerra com o Paraguai; Ex(�rcito Norte-americano.

Trinta dias

O. Doutor Clovis Ayres Ga
ma, Juiz de Direito da Comar.,
ca de Tijucas,' do Estado de
Santa Catarina, na forma da
lei, etc..
FAZ SABER' aos que o pre,

'sente edital virem ou dêlc co

nhecimento tiverem, expedido
nos autos de inventário dos
bens do espólio de Frederico
schtosser, que se processa pe
rante êste JUizo e cartório do
escrrvao que êste subscreve,
que atendendo ao que dos au

tos consta, por despacho pro
ferido aos 27_9_1949, autorizou
a venda, em hasta pública, dos
bens abaixo 'descritos, com

suas .respecüvas avaliações,
pertencentes ao espólio de Fre
derico Schlosser, que serão le
dos a público pregão de venda
e arrematação,· a quem mais
der e maior lanco oferecer, a

cima das respectivas avaliações
pelo .porteiro dos - auditórios,
ou quem suas veses fizer, no dia
8 de novembro p. vindouro, ás
10 horas, no local em que se

realizam as vendas em hasta

publica determinada por êste
JUiZ0, á .porta do edificio da
Prefeitura Municipal. Descri

ção e avaliação dos bens que
serão levados á praça: 1. Um

terreno, sito no lugar Dia

mante, desta Comarca, - con

Viu;�-An-;Úi;-Mectt/J{
"

Hermínio Silveira e Senhora a área de 407.410 metros qua,

participa a Jl���;te§ e pessoa participam a seus parentes e. drados, . �c.Qnfrúntanr1.o -- >10

de suas relações, o contrato d€' pessoas amigas, o contrato de Norte, Leste e '. este 0-

casamento de sua -Iilha Dalila casam=nto de s. filho Naldy Tas da Concessão S.1.les e ao

Silva' cõ:ffi õ sr. Nalcly SIlveira. SilveiTa core tt • ""�ior'i-ta 'Dali- BuL e.J]l ditas p.P carlos e Iná-
,

' cio Esser;· avaliados a -de:i:) ,

i.Z '&o!,
�

,���." ll.a R;lv8, meio centavos o M Q., nú tota:
�

Dama e Naldy (lP dez mil een�o (; oitenti:l. i:.

cinco cruzeiros e vinte e cinco
. noivos

Florianópolis, 1 ° de outubro de 1949.
' centavos (Cr$ 10.185,25). 2.

Uma pequena casa construída
CRÉDITO MÚTUO PREDIAL de madeira, bastante estraga-

RESULTADOS DO 26° SORTEIO DO' PLANO "B", REA- da, construida no imovel a-

LIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 1949 cima descrito, no valor de oi-
CADERNETA N° 35.089 tocentos e càtorze c,ruzeil1os e

PRÊMIO MAIOR El\\ MERCADORIAS NO VALOR DE setenta e cinco centavos ....

CR$ 6.000,00 (Cr$ 814,75). E para <[ue che�

\,.!\(PR'ÜXIMAçüES SUP'ERIO- APROXIMAÇõES INFERIO- gue ao conhecimento dos inte

RES EM MERCADORIAS NORES EM MERCADORIAS NO ressados e niguem possa ale

VALOR DE CR$ 1.000,00 CA-VALOR DE' CR$ 5.000,00 CA- gar' ignorância, mandou expe-
DA UMA. DA UMA. dir o pr,esente edital que será

CADERNETA N° 35.090 .CADERNETA N° 35.088 afixado na sede dêste Juizo, no
CADERNETA N° 7.475 CADERNETA N° 7.473 lugar do costume, le, por cópia,

. CADERNETA N° 16.842 CADERNETA N° 16.840 publicado uma (1) vês no jor-
CADERNETA N° 36.765 CADERNETA N° 36..763 nal "O ESTADO",_de Fl01ianó-
CADERNE'TÂ N° 15.835 CADE'RNETA N° 15.833 polis. Dado e passado nesta cL

O próximo sorteio realizar-se-a no dia 2 de novem' .'.) dade de Tijucas, aos vinte' e

O resultado acima, é do [sorteio do mês de Setembro. ex- sete dias -do mês 'de setembro
traido dos cinco primeiros premios da Loteria Federal, rerliza_ - do ano de mil novecentos e

da no dia. '2e de E:etembro de 1949. quarenta e nove. Eu, Gercy
Florianópolis, 2 de OutubTo de 1949. dos Anjoo, Escrivão, o datilo�

Visto - Orlando L. Seara - FiScal do Clubes de mercs,do" grafei, conferí e subscreví. (a)
rJas int. ',Clovis Ayres Gama, JuIz de Di-

P. P. J. Moreira & Cia. Crédito Mútuo Predial - D. F. de reíto. Está conforme o original,
Aquino - Superintendente Geral: sobre o qual me reporto e dou

fé.
Data supra.
O Escrivão: Gercy dos An

jos.

seu
....

_-�------:-----------_.

Fioruinop; 4 de 9J.l.tubro de 1949.

I �

BEATRIZ E DIRCEd
t

. I
a:;:>resen am -se no2VOS

que todo o ouro tirado fosse rcme

Lido á Casa da fundição naquela
Capital; ./

f

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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3STAUo Quarta-letra 5 ele,Outubro de 15'49

. Variedades Bem
CURIOSID 4D�S

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

Embora seja menos corpu
ler e veloz de que o coelho.. a

fuinha maLa:o e come-o,

con-IV
r D fi!

_5rsiegue dominal-o. em geral, � . 1;
,

&
.

paralizando'io de susto, de um
I AutoaeveI f1kenelet, 184:3,

modo que ainda não se :scla'- I i.,eJta.. direta.ente .es Eg
receu perfeitamente, supondo- ,tuos U_idos Pleet-lIasier de
se que seja o cheiro por ela L.xe, e.. a,._.s i." .....as.
sscretado que ísso acarreta, . Pi_.. .,... )111".. , tIIU-

:. Itr. ponas, equipa.. , ..lejo
Entre' os romanos, a dlVlll-, de :lábrica.

dade protetora das. estrebarias I Traiar cca PLR:Q lI__ -

era Epona, cuja Imagem se JltA n. Trib"'- :rt.�__ Dl.ei
VIa- muitas vêzes pintada á toraí.
porta dos cstáliulos., sob a í'or- I

.

ma de urna mulher acaricían!
.

do cavalo- ou jumentos. Pare
ce Lpr' sido de ol"'1gem gauleza,
não tehdo 'COl':,pP.ri?-o� e� _�
ma antes do Impu .u. "

-

Tem-se rlito .1'. respeito, co_I
mo €xalidão histórica, que Só

crates morreu envenenado por
cicuta. iRá, no entantq, �úvi
das a respeito, basea�s em

que os, sintomas qUE' precede
ram a morte do filósofo não
correspondem aos produzidos por

aqllr'(1' erva, parecem mais I
ocasionados por uma forte do
se de ópio ou de sumo de pa
poulasr" produtos já' bem co

nhecidos na época.

(Serviço da Agência Argus)

�......e.e8••••••0••�

II. Dàmógrala• diplfJmada

I 8ferece seus serviçes.
Cartas a Mctri(l; Inês

"Ferreire:

III Ceix« P'.stttZ 55.

I

,••••••••o...�....�
m.FR:I6A SE DftASJr.Bm.A
�.E llL:aTlUC_ADE �. A,

- :MIFH!IIIiIfL -

.. .. . .'. .. .

Mt'!Íw felh:icbules pelo .aseia."
t. de oe. filhhibo J

lias. 1111,0 e9q_eÇ1ll. que o MeUI..1

presente pura o fileu �""LJlO"i
" a:IRs <':Ilolerneta Ifo C1l�n't'
.IIUIli\,; f'�:Ó:í)lAL.

Os nossos financiamentos
com juros elevados, arruínam
o homem do campo e daprtcia
nosso valor. econômico, trazen-Ido uma crise, que, bem pode'
ria 81er detida, si para ela a-I
tendesse jcom maior acuidade Ie senso- .patriótico a adminis- J

153. ki locielos ondas médias dB 196 metrostração. Já um. t-écnico dis!'f I I I
.

e daqui o repetimos, (1'-.\::, ta-
I

TrJBARÃ® --·S. CATARYf_A
belando os gên;er'.s nas cida-

_

des, O que.,' �. C. P. deveria INDICIIII aZ'IL '811,_ \41I'.•111 fiA �IfLfazer era aseultar a produção U li 8 li W i' um •., .6
na sl'à 'fonte, que é o campo, Um ne.e �ue se i_}ti� pel�s inesti_áyeis serviçes �ue Vlillll

�:r.::�ntivàndo a mesma para presta.....ura..te sem; 15 anes tie e:llÍ.stê:;cia àe c••ércíe e

que, com os meios adequados i••ustria
baratear a produção e aumen- Agera tá••eM. a.e_rá ild.r..açêes us 1Ista.es ..e �a..1ía
tal-a tambem. A tituação al i- Catarí..a e Para..á
montar de nosso povo é mú" Já _ta_es a_:aria.il. pultliei•••e para 15a Eii!ão ,

deficiente, pois, sabendo, que IH.f.r.açi� ce. e sr. J.ã. Pireti Macll.ail. á rua ....selaeíre
pelo menos cinco mil crianças

.

Maira, 156
morrem por 'subnutrição nos

tres primeiros meses de vida
na' Capital da República, Indí
ce este que só se compra- com
o da China! Reduzindo, com

uma reforma bancária, que

disciplJnando o crédito, garan
tindo e amparando os que tra

balham no
.

campo, evitando
assim o exodo para as cidades,
o que provoca alarmantes que .
das da produção e trazendo; I I-
em consequencía perturbações I DR•

sociais perigosas, Q govêrno dá Iprovas que, Zela pelo seu ro-

jvo e e,stá capaz de, se alivian
do, trazer o desenvolvimento
agrícola, único meio, como já I:dif�emos, de tornar grande e',1progressista o Brasil! Que

01'1faça sem tardança,' é o nosso

desejo. A.A. I
I

I
F..es: 1.32( e 1.3IS·

Floriallé,l.lis,
-.

Santa CatariDa
__

'

Publísa relaeíW 4011 fMlIlIl·&l'aia&too e lallustriais MIIl 'ireus eBtae

....................................................,

... r-eliae som ..• acabamento ••

solidez... no piano ped'eit.8!

Além .e váríes modêlos para.
pronta entrega ... êste maraVl

Ihoso piano pode ser seu ho,;€
mesmo, através do plano de

pagamento a longe prazo!
. , \

Fll)ritLn�'P.lis ---,- nesta redaçie eu Escriiérie I. de A L. Alves
:Rarreiru - ...... pr."rietário Mataias lha.
BI1Ul1eIlMl -:-- .o. o lJ;r. Caris�.-.'.'Ilo R.alI, no Hotel Ctuzeiro.

REPRESENTANTE
para Santa

KNO'f
Catarina'

S/A

Ouçam' diariamente', das 9 àsl/13 B das 17 às 21 hore«.

.� R�910 JUBI' ZYI 9

Flerta..épe1is

Cx. 134 - Te I. KNOT
Florianópolis

VESTIR-SE COM CONFORTeQUER E EUCiAMctA 1
PROCURE A

Alfaiataria ello
Rue Felippe Schmidt 48

A. BAMASaNC> DA SILV.
ADVOGÁ�O /

AÇ6ES ttíVEIS E flêMIIIRCIAI8

Praça li tle NOTelllbre, :ae - 2" a.L

Paraná
(Etlifici. Pér.la)

Bd
ótimo barco de

-

Guia do

recreíe•

Veade-se um ótimo bote a JIl@1<:lr, CSII. pouc@ uso, teado aproxíjaa
damente -4 metros d.e cOl'llprillle.to, aco."altlta.... àe UDI. par cie re".ll,.

uma vela � um motor .de pôpa marça. "SCOTT ALW.�TER" de um cilin
dro de :'I e meio H. P.

Os interessados poderão obter maiores detalhes, CGm o. Sr. Machado
rlO Edifício Mar-tinelli.

.

Carros para o inlerior' do Estada
• ..rári. tI.s carros ce que é age.te, nesta capital, a conceituada

rir_a Fiuza Li_a It. Irlll.ã0s, é Q segui.te:
EXPRESSe Bl\\TStliJ:BNSE .8iaria..ente - Brusque

,

cf excessã0 de sábado
EXPRESSO BRUSQUE�SE - 2R., 4R• e 68• feiras

Nova-Trento

E. A. TIÁ.ÇÃ0 ANITAP0LJS - S8. e 6a• feiras � .

16 horas

14 horas.

16,30 horas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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\

/

•

DE ;\(10
,

Apl.codo sobre superficies, SU�ER FlIT

tem ação prolcnqodc e durodourc, moton-
, -

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

-do os -insetos durante serno-

nas depois de pulverizodo.

..

do famoso
_ os cores

Agora, . lho- I verme
,Al ESSO

- CIl%U I

0'1 tam-
. dentificam

branca
- ,

e

SUpE.R fl\T·
lata de

bem a
,

McC"""

o Sabão

"V OE"
IA, WET.ZEL� INDUSTRIAL-JOINVILLE .(MlIrco� regi�i

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA
...
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(Ao e

remee da A L g o 'A" tã d b '

t d mos citando portaria que teveS�emgR�la' ques ao o a astscímen o e ... &, como origem pedit.o por mim
�

t d P I F t d' assinado e dirigido ao Conse-
_

a o ,au o on es ISSe o con-l Departamento Nacional de ,

Elét
.

A se?sc:o �e o_ntem esteve sob Ovsr.: Ilmar Corrêa, quefoí trário. .

I
Obras de Saneamento, aliás,' lho de Aguas eEnérgia < e n-

a presídêncía ao sr. Saulo Ra- I Relator do projeto, esclareceu A verdade, porem, é que as in- vem realizando idêntico servi- ca que aquele Conselho .afir:,
mos,! presentes 30 srs. deputa-, que, efetivamente, na com i §.__ formações fornecidas foram ço para a Comissão de Enér- mara que a Usina de Capívart
dos..

, _ são, fora decidido o que os 32 exatas e verdadeiras, nada ha- gia Elétrica do Rio Grande do só poderia atender e� p�rte
Apos a, apr��aç�o da ata ,a dias em que o projeto' esteve vendo de discrepante nas mes, Sul. Seria erro crasso nosso, as necessidades de F'lorianópo.,

C:asa tornou. ciencia da maté, em suas mãos foi por despacho ilas. Em nenhuma delas. se por conseguinte, perder-mos lisTaI não se dá. E, tanto as-ria de expediente. , do sr. Osvaldo Cabral) presiden- encontrará margem para' des- urna oportunidade corno essa,URGENCIA PARA O PROJE- te daquela camisão, maníf'es- me�tir qu� h� um est.udo e de obter gratuitamente un;ta sim é que a Companhia �idtTO DE AUMENTO tando-se favoravel a que tenha projeto da Usma do RlO Gar, fracão substancial da constru- rurgica Nacional, no con ra o

. �om a palavra o sr, .Lopes a U. D. N. 15 dias para relatar cia. .Este estudo e projeto foi ção da f'utura Usina do Garcia. tírmado.Ise compromete a for

Vieira, do P. S. D., umco ora, a matéria. Também falou o sr. confiado ao Departamento Na- Esta a razão de ter eu, res, necer até um limite de deman',

do� inscrito, �presentou o se- Osvaldo Bulcão Viana, apre- cíonal de Obras .d.e Saneamen., pondendo ao pedido, de infor-mdao��n��O�s �:�aiu:���Si:a�gumte requenmento: sentando um aditivo, to que Se prontificara a fazer macões n? 472 dito que "o Go-
. "R!EQPER.IMENTO ---:- Soli- Em votação, >O requerimento e c.ustear, com recursos fede- vêrno só pOderia tratar .de con- des atingem a apenas 2.500
ta urzê t d I

-

d 1 SALTE t KW. Nós é que precisamos ape-cI.'a urgencia para o proje o e Lopes Vieira foi apr?�ado, jus- rais o P an_o ..

' a par e corre_ncia para. as dema:s obras
nas de parte da enérgia que,Ieí n? 89/49, que trata da res- tamente com um aditivo do sr. da construçao CIvIl dos traba, relativas a Usma de RIO Gar- ,

truturação, aument<?_ de ve��L. Bulcão Viana, que concorda lhos da Usina do .Garcia. Dito cia, depois de todos os estudos utilizaremos de Capivari, por
n:entos>, remuneraç�o, 1Sa.-1a- I com a urgencia sem prejuizo Depart�mento, foi ele me�mo (o reexame pelo Departamento quanto ternos' a Usina Maroim.

l'�O, provento. e pensao do.s ser-I do prazo estipulado peta co- reexaminar o estu.do e proJe�o Nacional de Obras de Sanea, em servico e não se justificaria.
vídores publlco� estaduais. -I missão de finanças para que I e.I? causa, com o fIt� de. concI-1 mento do projeto que lhe en- o ��a�b�:��,�o nos poderáExmo.,.Sr. P�esld.ente da AS-/ cada bancada possa estud8:r a Iiá.lo com as s�as finalidades, I tregáram_?s) e de assentada a

forneée�', CRSO a nossa dernan.,
..

sembléia Le�pslatlva � Req,u�- matéria, nem corno a publica- .que no caso, s�o obras de sa- construçao da barragem pelo --..

remos, nutridos pelo proT?o.sl-! ção dos pareceres no Diário da neamento. ASSIm teremos, bü� I referido Departamento". .

da futura cresça muito, poten-
to de propugnar os benef'ícíos ] Assembléia", parcela dos trabalhos da USI_ _ Por que V. Excia. se ma- cial maior. do que 4.000 KW, o
constantes do projeto de Ieí I A U. D, N. comprometeu-se na. de. qarcia feitos por urna nítcstou partidário da ligação que está previsto na clausul,a
governamental n? �9!49, que.. a não levar 15 dias com o pro, repartíção federal aparelha�a com Tubarão.

_
.

terceira do contrato com a Si

consu��ando .0 pl�nano da As_ reto, apresentando-o a plená-I �?m recursos também fe�erals _ Não poderi�m ser. mais derurgica. .

s�mblela, se�!l- �I,s�ensado .re- rio dentro de poucos dias.' t�����..:. ��............... meridianas as mll!has afirma- Resumindo, Senhor �o/rna-
�Ime d� urgencia a. esse p�o- Assim, a urgencia aprovada -

a • " • ções a esse respeito.
.

O que lista, posso lhe dizer o séguín-
[etc, afim de que seja sancío-] depende da bancada udenista ... MIl) LUIz llaUotu, sempre sustentei, apoiado na te:

'

nado em 28 de outubro andan- PESAR d
*

't
• � d'

. .... opinião dos técnicos, entre os O problema de fornecimento
.

d f' . ras e 1'0 as crespas e rnarannos -

'd
.

elétrica a Florianó-te, .dia consagra o ao uncio- O sr Antenal' Tavares do tr , ,- t ,quais o Eng? Macedo Soares, e e energia
r ublico Palácio da' 'e .I opeços, como sao as e apa , cm

que a única fonte com dispo- p�)}is demanda'�a ur�ente solu-nAasleS:�léfa em' 4 de outubro
P .. S, D" requereu e obete;:e que amanhece a vida, para os que

níbtlídades atuais, aproveita- cao. Esta, solução fOl. encontra-IS
.

,
,

.

V" p: aprovacão para a consignaçao.iquellem como foi sempre da VOSS'i.
. -

de 1949. (a) Lop�s zezTa, m_
em ata: de voto de pesar, pelo pratica' pôr em tudo arras de ;n- vel para Florianópolis é

TUba-,
da e esta sendo .obtida nOl me-'to de Arruda Rzbas Ramos t

.
. ,

r;::;o. " "."', nor p'razo po�s_ivel. Tem e a as.

. . 'A T BI' �; -falecimento, ante:on -em" eI? consumivel devoção ás emprêsas ai
-

.

A. Dzb MUSS2, . avares, la I TI'J'ucas do sr Joao Jose Pel- .

Fontes potenciais existem vanta.gens de atender a ��e!-F· ", "".. I que 1 hcs tocam. t balho deflmtlse a1 aco . xoto membro de familla 11us- I . ,
.. muitas e variadas, não só a de gen?Ia e .ser ra -

O ,gr. �opes Vieira, ao ini?io tr,e daquela cidade, devendo ,.�e;de oSbrnmelro l.ances d� at� Garcia, corno possivelmente as vo, mterhgar:-do �s �ossas fon-.rlo seu dIscurso .fez referencIas ..

d h .

'laa e pu Ica, nontllharam-vos '"

pI'o'prl'as mar'e's das baI'as des- tes de .eneroO'la eletnca em, ex-U , ter ClenCla a omenagem a .'. ",
.

I
.. �.à situacão dos inativos do Es-: d M' G 11 tt·

eXlst�llcla c aros Slnms predeSlln::l-
ta CapI·tal. ploraçào� _. .

•
- exma. sra. . ana a o I d - , N J. > t I'

.
-

_ .tado, os quais nao tiveram, dos Peixoto.
OI es. I e es se an e- ta o anunCIU

O de que se cogitava, porem, Tubarao sera, aSSIm,' no iu-'
deputados que estudaram o re-

; ORDEM DO DIA
das vos�as_ vitó�ias. Ilustrando car-

era de 'uma fonte em explora- turo., a fonte c?mplementarferido proJeto, aumentos no / Em 2a e ultima discussãd gos e l111ssoes, enaHeee�ldo tarefas e
cão com disponibilidade. da Usina d� Gar�Ia, e de to?as.sentido de melhoria es'Clarecen �. '. t d" I

mandatos, andastes nuuto para vida '

O tI-ansporte da eneroo'ia de as Usinas hldroeletTl.cas do llt(8-,

I
ílOI am vo a os. .

a' j t
-

1 j" ,do que os aposentados ou r,e�
I Proje� de lei nO 97/45 _

dnf a ao )l'eve, lc�ndo-vos atrl1s, Tubarão trazia, corno tantas ral de Santa Catarma.
_formados dev�m ser mel.hor· Aquisicão de 1 área de terra

como marca da camll1hada, o rigor
vezes manifestei, a:s vantagens Com a futu.ra evoluçao da.

considerados, fane aos serVIços N· E t 1 dI'strito de
nunca afrOllxado de uma formosQ'" da I·nter-ligac._ão com a nossa nossa eCOnomIa e com o pro-. . -

E' em ova s re a, r' t b I'
.

d tI' 1
.

-que prestaram,a Umao, ao s_ \ Arabutã em Concórdia Apro- : a
..

a lsa�, O( a e a, de lI1terje:- Usina de Maroim, com a futu- gresso que o futuro reserva pa,-tado ou ao Municipio. I .d' 'çoes pelas VIrtudes da intellgPllcb_ I'a de Garcia e posteriormente ra o nosso E.s_tad.o, ver-s.e_ab' f
-----.

r
. . va o.

c I 1 ..J A

o
.

"

d 1,Tam em
.

ez
, rte e;rdenelaE.IS, tas f proj'eto de lei nO 88/49 _ (,a l�nra."cs._ q:le melhor vos

com as do norte do Estado, o que essa prOVIdenCIa a. 19�-V-lUVIt-S,. pensIOms as . 0_ s a-
Idem, em Tamanduá, tambem i('ara<:'t�nsa, a aça�, dela sendo () rr:l-

que traz os_beneficios óbvios ç�o c�m Ca�iv.ari c.on�tlt,Ul�do, cUJos p.roventos r:ao b�s-I em Concórdia,. Aprovado, :,. Iço maIOr, e ,a lll1.](lade do con]j)nrta· da associacao de urna termo- nao so o remedlO ma�s lndlCa
ta� aos melOS d� SubsIstencI�, Projeto de lei nO 103/49 :1/nto I�a �iJ.verslda,!�· dos el1canj(IS. eletrica a um conjunto de 11sL do para a no.ssa crise atual. depedmd�, para el3is,. melhona; Idem, em Linha Caçador, dis_IN�) MlnIsLeno P.lbb'�I; no dE'st'm- nas hidroelétricas interligadas, energia elétnca, mas medIda
compatlvel com os dias em que trito de !tá nó mesmo muni-l penho de lll!1ndalú l.>gislaíivo, :1:1 facultando a essas ultimas, en- indicada pelos técnicos como.vivemos. ,I cipio. Apro�ado. ,C!Jl'lI;J riu executivo estadual e "111 tre outros proveitos, ,o supri- de alcance alongado e de lar-
Ao ser votado o requenmen-: Todos os tenenos se desti- (':11]1 lima '_ia,) fllnçõ�s quc exer,·,.·s- menta nas ocasiões de estia- ga visão .

. to, os srs, Orvaldo Cabral, da

/' nam à Escolas Rurai,s. cada uma das fll nr,õcs que exert:l';- gem, O que permite urna maior E' ela, aliás, a de men?r cus;U. D. N., e .Saulo Ramos, do �. ACORDOS t�s, deu mostras a '.'c,;s •• conScl'�ll- potência instalada s.em _gran_ to fato que, para o Estado, e

�. B-� mamfestaram:se contra-
. ProJeto de nO 284/49, que

Cla de não �onr!Je�el' CH11:J 'serçidão des obras de regulanzaçao. de' suma -importânCia, já que
no,g a su� �?rovaçao: decla_!

aprova acôrdos entre a União que a da ,leI. \ ale a�mn sem d.uvi Com referência às palavras nã:o pode contrair empréstimosrando o 11�vI traball:llsta, q.ue II e o Estado de Santa Catarina d�1 qll� �e. vos destIne aquele elo- inter-ligação e' inter-co:r:exão que façam frente a vult�sos-
\
tem em maos o r��end? �ro}e- _:_ Aprovado em P discussão, glO def.lI1Itlvo al�:lln ?i.<1 proferido tenho ,a asseverar que nao se investimel1!tos, constrangIdoto, que o en�regala hOJe a Ca-

em regime de urgencia. por Rlll Barbosa: mtemço nas suas tratam de palruvras apenras com se encontra pelo empres
sa, com as· suas emendas.

. Contrário à aprovação ma- regras como um troncl) ila.floresta",. bonitas, no que se refere a fon- timo pactuado pelo Interv�n-O sr, R�ul. Schaefe�, sub_ll-
nifestou_se a principio o sr.

ou .amcl� ([ue se talhe para VO!;· tes de energia elétrica, Trata-. tor Artstilian? Ra�?s, cUJasder da malOTla, encammhando Artur �uller, da U. D. N., juL sas medl(]as a frase Ne CarlYk, Se de impElrativos consagrados

I
clausulas mwto dlflc�l�am a

a votação, declarou que, de ini- gando o S�rviço da Defesa Sa- porque .também passal; "e111 toda pela própria legislação fe.deral obtenção de novos credltos.
cio, a sua bancada havia con-

nitária Animal prejudicial ao p;arte com,o .

um llOl11em verás, fie I e, no caso do litoral catarmel'l:- x x.x ,siderado ser a matéria comple- Estado de Santa Catarina, De-,ngor meto(hC;o de ferro, sobretudo ,ge de medida já do conhecl- Estávamos satIsfeitos �om o
xa, razãJo porque nã:o lhe pedL clarou que nesse Acôrdo "o na retid'ão". m�nto do Conselho de Aguas c que ouviramos de S. EXcIa. Ele
ria regime de urgencia. Finali- Estado entra com o capital e Fazer-vos a história, tOCL1\"iJ: E'nérgia Elétrica, manifestada nos Gera o panorama que ag?�zando, declarou mais que a sua

a União usufrue os lucros. ,." esmiuçadora e viva, completa � que foi :pela Emp�esa Fôrça e ra transf.erimos aos n?ssos lelbancada está de acôrdo com
O sr. Raul Schaefer, do P. S. palpitante, é arte que mc eSC3pa Luz Santa Catarma, de, Blu- tores, veIculando as mforma

o requerimento Lopes Vieira, S. D., lembrou a vitória da ao en-genho e à limitada longitude menau, em memorial dirigido ções que obtivemos �a fonte
resaltando, no entanto que não campanha da peste suina, no d,est�. fala de coração, Basta qne àquele orgão, há mais de dois mais competen�e .para �or�edeseja 'que a bancada udenista

Estado, a que se deve a esse eu� Ulga de vo�, como Eça do 8et, anos. ,ce-las; a,Se.cretana d� VIaçaoJnão tenha tempo necessário
Serviço, cujos trabalhos todos HaJ�alho, Ina 11llel1suravel signifi- Diz o Deputado Saulo Ra- Obras Públlcas e Agncultura.

para ter vilSta do prõjeto. O
reconhecemm. 'Por fim decla_) caç.ao

de uma. enternecedora sin-F nd Melo da U D ••oo.o•••eG••CI.....e•••�•••••o••eo••fut•••".G••••o.....sr. erna o , ..

rou o sr, Artur Muller que tese: "tendes vivid(? com hOl1,ra e

�., pediu q�e fossen: os pa-
aprovava os Acôrdos porque o . trabalhado com valor".

d
·

d C
ri

l' dasleceres p�bllcadost afIm de q�� Estado já os assinou, mas. qu:e I Senhor Mini�t.ro Luiz Gallott�. 3_ .,' re ga I."rel! ... ta nr� ,

Bos srs. dep.utados tenham d
acha devem ser eles rescmdl- Cumpro a 11111lha missão el1tre- I li U IM U �les conheCImento, para que do I "'ando-vos a be'ca (lllC o

'
, - .

I
s. '" -., v s J11anaa

possa� estuda-�os, nao abrm� A seguir, aprovado o proje-·a terra natal. E digo-vos, pedindod.o tm�o do arrelt� quet l�eTas to ,em la discussão, concordou que nolei.s, na minha mensagem oSlS elO. pra�o reglmen a. 01'1- a casa' que o mesmo passasse ,encantamento e a emoçi:ío de todanando a tnbuna, o sr. ,Rau à 2a Santa Catarina (ue é tran ilSchaefer fez um reparo as pa-
.

. ,

' [. .

qU.a e

1· d F d M 1 d A segUIr, apos entregar à profunda a nossa conflança emavras o sr. ernan o e o e , ,

1 d t d d' t Mesa o sr, Saulo Ramos, um qne esta veste s,cra sempre eno-C aran o que o os os epu a- .

t f � -.

}'rl .,

na-odos receberam em avulso o requern:nen o, o a sessao en- )rec� a. porCJl�e .Ia provastes
.

t
'

l' I cerrada • dt'sdl�er de tao alta sumidade.proJe O em causa, pe o que:, .

.

--'-
_não procede a alegação do 1'e-;

Pdresmen�anqte Udenpi5te__;d�d' asfird·m�nn- . E SE F' CO aIS ue os 1 o e _

• •formações estão sempre à dis_
posição dos interessados. .. O i -,:r I �.', Osr. Saulo Ramos, do PTB, de- i '" �
claroU-lSe pela aprovação da) G sertei. tia :-aleria e. 'beneficio tia c.nstrução d. estádio do Fi-
urgencia, uma vez que tenha a

I B'lIeirense F. C., 1!_1le estaTa marcado fiara e dia IOde Outubro d.e 1'}49,
UDN O prazo regiment§lJ para I ficou transferido para o dia 29 de mesmo ines.
estudá-lo. J.

.

•

5a FEIRA. ESTRÉIA Dia 6
Dois elencos de artistas - Touradas - trapézio - acro-

bacias - ginásticas. ,

O CIRCO SE ACHA LOCALIZADO NO CAMPO DO MANÊJO
Os dois animais para as touradas serão fornecidos pela fir

ma Pedro VidaL
\ 'NÃO FALTEM

Divertimento e Sensação! Música! Alegri�! Moralidade!

Para o seu Bebê!
Enxeval vistos6. e de fiRe g9St(l) RQupinhas
e !"eças avulgas p/erianças - Tricô e :Bordado�

C8NJliEÇA (l) TRA:KALH@ DA Cf>STWRElltA

CACILDA NfJCEITl
Coqueir6s - 2a• casa . próxima à Capela- do Baiuo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ',STADO-Qusl'tafelre 5 dta Outubro a. '949 7

_._��;�-;�N-�i
1}R.�:��;0D�TO �

Atende, diàriamenle, .0 Hospital de Caridade �
....,..,. -_ _ _..-_-.- _ _ - - .,.___,. - -

�

Dr. Alvaro de (-"v,alho
••enças de crtença«

".sult.rie: RUa Tel!1e.WJ

BUve4ra, 29
Jlerárie .e c••surtas: D ás 11 Médico -

....
Sá�a••s: 14 ás 17 AS.

C.IBIRGfA GERAL
"••�rTiç••••s Pnfess.res :ie.e

_ctG '}l••te.e.... e· Pil',.JÜe N.-
,

�eira (SiC. PRlll)
00

(io..�ult&.: .aa H " 17 IIIlrae

Ra.' Fer.a'... lolac••4iI, 1.

D. --.rS NE'fEl
Diret.r .a Mater.itl". e lIlétlico. d.

•••pit.l tle Carjdade

cLIN10A DE SENlIeRAS - CI-
,:ftlJRGIA PAl\T()S

DillgnÓl.tic., cElIl...ie' 'e trata.elit.

_pecisliz.... tl. ,ra...i.fuI. Ilt'itllr

lDios da _Ilescê.ci. e fia, .eJlopau
... Pertt6açiea lIIe.....aill, .i 'li'1,,�
mações e tu••res 00 �areiJ.l.J.. JUlÍ
W temiai.o.
DperaQics lio .ter., e'Vários, tram
.... ape••Uce, lIlénliaa, varizes, etc.

/

Cirurgia 1tlástioo GQ periBeG (rn-
turas)

1 •

ASSISTENCIA AO PARTO E OfE-

RAÇ.ES O.STÉT�ICAS
'Doenças glaad1Üares, tir.ide, .vá

rios, bijMpÍse, etc.)
DlHurbio8 iRernSQS - Esteriliáade
- Regimes.
Consultório R. João Pinta, 7 - Td.
U61
Resilli. R. 7 de Setembro - EdU.

'Crru: e Souza - Tel. 846.

DR. NEWT.N tl'AVILA

Cirurgia geral - �oenças de Senho
ras -:-' Proctolo'gili
Eletricidade Médica

Consult6rio: l'tua Vit8r Meireles n.

28 - Telefue 1.387 I
Consultas: ÁS 11,38 hfl)r·as e à tar·

de d.as 15 Juras elil!l .ial9.te
Resitlência: 1'\ua Vid.al RaEil8S n,

ti5 - Telef.Be 1.422.

+
Dr. Mário WeRdh••el!l

ata.iea . médica ·tle· aiultoe e orláD_
OOnsuitório - Rua Joãe Pinto, 16

Telef, M, 769
eo",.ttlta da. 4 i. 6 hora

Ibsidbcia: "t!lipe Schmidt L n.
Telef. 11.

'-_.-

Dr... P••lo FeBtes
Clínico e operador

C>Dlultório: Rua Vitor Meire.leo, 16.
Telefone: 1,4@S

CoD.ultas das 10 áo 12 e du 14 ,•.
IS h.... Residência: Rua Blumemru.

22. - Telefone: 1.6Z0

Dr. Guerreiro da
Fonseca

Médieo e parteilre
Hospital lIle Gari,lIade de FIfl

rÍlluél}llolis. Assísteste da

Mater..iliaàe

ras.
C�NSULTóm@:

Rua Viter Meireles II. 18
Fone manual 1,702

RESIDENCIA:
Avenida 'I'rerapowskí 62

l\6ne manual 76fl

fJr•. Roldão CODlei
CIRUJtGIA

GERrzMAL
-- �A �

IWRGA - llM.dIiI lit .

N.MAS - : .-

"armada pe)a
.

iiDa da .ftÍvet'8ÍoIatle lIe Slo Pafll
I 'ude toi ..... isteote pgr vária. &D.... d.

Serviço Cirltr�.,. i. Pr.f, Allplo
tlordia Neto

Cirurgis d. eotÔ1ll1lg0 o vial c1rc:ula'
re. intestinos delgado e gr"••o, tirol,

de, rins, próstata, bexiga, atero,
ayáriol e trompas. Varicncele, hidro

ceIe, varizes e her!las.
Conlulta. : Das 3 ás 5 horas, , rua

Felipe Sehmidt, 21 (alto. da CaIA
Parai.o), Telcf. 1.598

lI.eaidéncia: Rua Esteve. Junior, 170;
Telef. M. 784

Dr. M. S. C..alcuti
Clinica excJusivame'bte d,� criançu

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone 11, 7U

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

sjo FRANCIS80,DO SUL Pil'i NOV4 YDRIi
Informações como. Agente•

F'IOfll'o6J.'OI8 -CerlosHoepckeS1A-CI-Teletoneli212 ( En!. t eleg,
São Francilco do Sul-Carbs Hoeoake S/A-CI- Teleloae I) M()::l�lMA,:K

Dr. Liudolfo A.6.
.

Pereira
Advogado-Contabilista
Civel J_ Comercial

Conatituigtell ii. .oci.da.de.
s .érviç;oll corebtólI, em geral.
�OrganizQçõ8il cont'abei•.

Registro. e rnárca., di"pondo.
no Rio, de correspondente.
Ellcritório: Rua Alvaro d.

Carvalho n. 43,
Das 8 às 12 hora••

Te!efol'l'l! 1494

Especialista
Efetivo do Hospital de
Caridade

e'UVrIll®S_:o- NARIZ e GA�'
GANTA

S.
Tratasaento e Ojaeraçêea

I.r. 11-·lt,1I IIIIBe '
Residêlilcia: Felipe Schmüilt, 99

Telefone: 1,560

Pffaif.· �Celllsultàs: Pela �aJahã D61 Iloipital
UI . A tard.e: Rua Vísceaêe de 9urn

, .iJllic� Cir.rlÍca � ';"'rete ,R.. 2.
,

lU I'" .. '" il
"' • Heráríe: .as 14 as 17 llloras.

.... e e••rall· '_---------:------
�It. P8LYDeR8 MNANl ._l!: S

'FifIAG0

......

Liga Operaria BeDe
-ficente de Floria

u6p,Us
Editar de 'C.ncur1'êncitt.

Aviso aos interessados que �
Diretoria da Liga Operária Ee�

,
neficente de Florianópolis rece-

I
�erá propostas para a Tenda

�ua JeriRiM. G8el:Il., 3 - ®aixa Jl8Stal, 3�S dos prédios 'Ue sua propriedade,1!IIIltlereçe 'I'elegráfíce - SIMON - Fene 1.16. sitos às ruas General Bitten,
_______F_le_p_ia_u_·_ép_8_I_is S_a_ll_ta_C_a_ta_·_r_iJl_a court, 123 e 125, Conselheíre

Mafra, �n A e Pedro Soares, 11.
Desta segunda -concurrêncía

poderão partícípar não somen

te 1QS sócios da Liga Operária,
como também pessoas estra,
nhas ao seu quadro social.
As propostas deverão ser a

bertas pela Diretoria, perante
QS interessados, às 20 horas d.
dia 27 de outubro próximo yilt�
douro.
Melhores informações pode;

rão ser obtidas na sede, á rua
Tiradentes, 20, a partir dai 19
horas. �

Secretaria da Liga Operária
Beneficente, em' Florianópolis,
28 de setembro de 19�9,
ALCIMIRO -SILVA :RAMOS
, 10 \Secretário

RáditYs- - Geladeira - Máquinas de Escrever Máqui
. nas de Costura - Lanternas - Teca .isc.s - Mot8cicleta
- Máquinas Industriais - Lixadeiras - Baterias Suecas l'an
Automével e IlIl.ustriàis __;, Artiges varíaâes para pre,sentes -

Arti�6ts cie Natal - Capms FJara Auteraével fie .aterial plâs
tico, Palha, Leaa e C.ure Sínbétíce - 'Aut0M8T&is Eur.,lus
e Am.erical\61s,

.isiri.uieleres para ê Esta••

M- H- Simon Ltdo.

para quem possue de Cr$ 1'."",.' até Cr$ 1";.,8,,g remia
lI.rta de 11!J'/. 8G1 IJno com recebimentti'l Je [uros mensai•.

,

Informações nesta refiação

Casa Recenl
construida
DE S o c U PA DA

RUA FELIPE 'l'vEV,ES
6x10 metros, toda de

'\
_
material. \

TRATAR NESTA REDAÇAO

-----

DR. A. SANTAELA
(Pormado pela Faculfiade Na,�w- RECEBEU VARIADO SORTIMtEJNTO BE CASEl\IIIltAS NA
naI de Med��n�r�:ll)UDlversldade ClONAIS E INGLliJISAS pARA HE1MENS E SENHeRáS,
Médico por concur!}O da' Assistên· MANTEM PERMANENTE ESTOQUE BE ROUPAS FEITASela a Psicopatas dq. Distrito

Federal PARA. HOMENS
�!�t;r�o M��lCo'::�pi;�ld1�ft!�� ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, �RAVA-

Ex-inten�� :i�p��t.!'.e��� de Mi- TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

o�:��::���J;i��:::a ludo pelo menor preço da praça
�JJ;��;;l:: 3Rua Alvaro de oar· Fa�a uma visita à Dossa Casa e verifi"ueDas 15 &8 18 hONlll \I 'I
oon;;_:W�;r��e:_""1,208. nossos pre�os e artigRSResidência _ 1.305, V I U

R II

fooençu .tes jrjies i.terDllls, ell �e·

clalnaote fie ••raçãe e 'VUO!!!

-'mças da .roide e tie.ais lilla
flg,las illterllas

:Unica e ClirllrlÍa fie sMl•• raa -

Partes

ílJSltlTBl'lAPIA - ELEGTR.CAR
DIOGftAF'IA - MlECfNa.LISMG II,

BASAL -

IWRARI. »E C.NS.LTAS: -

:Diàtia.e.te .as 15 às IS 118- Sociedade de sorteíoa e seguros contra acidentes
dendo mais outros beneficios de caráter assistencial,

Representante em Florianópolis:
PEDRO NUNE8

Ru", 24 de Maio 801 (Estreito)

pesaoais, conce-

Sorteios mensais, mediante �en�3lidade de Cri 20,00 além d. Jóta
Inicial fie Cr$ 111,00 apenas,

Participaçlo 008 Ineros

M.'f.5. IA1Jç� B I/IOK.,.l8 �AS
Deite" e••prar •• ...••tler?

Cartas a J.sé Cl.utti•• da Nó1trejll.
Sã61 J.sé - Poato final de ônibus; - lHSrflUflUtJD81\ .e ...

.

CaUleg. d. M.edas A.ugas do Brasil
PelQ cQrreio Cr$ 25,00

.

JJl OIS CASE IRAS
•

I Especia 'izada. e'lh' artigos para
homens 1-

• • •• •••••••••••••••• • •• -.- •••••••J

FERIDAS, RElJM\TISMO e:
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de' NOGueira
Medicaçiio auxiliGr no tratamento

da .iflJia

o VALE D8 lTAJAJ
Proeu:rem Da A��.eht

PrOgI'08t11O,
.�, LIVRARIA 43,�

JlO8Ã

..
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A questão do abastecimento de
luz a esta capital

SERVIÇ6 DE 'METE0· ..

ROLQGIA

Fala a "O Estado» c Secretariu da Viação e Obras Públicas

Previsão do tempo, até 1-1 horas

do dia 5:

Interessando a este jornal mos,' referente ao problema
transmitir, aos seus leitores, a da luz em Florianópolis?
realidade sobre o problema da

.

- Li atentamente o díscur-
, Temperaturas extremas de hoje'

luz nesta Capital, fomos, dian- so do ilustre deputado Saulo "
•

te da leitura 'do discurso do de- Ramos, em que o mesmo criti- Máxima 23,9 minima 20,3,

putado Saulo Ramos, há dias cou a orientação do Governo

pronunciado na Assembléia Le- e, particularmente da Secre- ções por ele e pelo deputado
gislatíva, forçados a procurar taria a meu cargo, pela forma Paulo Fontes adiantadas na

o Secretário da Viação, Obras que estava sendo conduzida Assembléia, acêrca das íntor
Publicas e Agricultura, com o' a solução do problema da luz mações que a minha Secreta.,
fito de dele obtermos a pala- de Florianópolis e arredores. fia prestara, quero apenas re-

'vra oficial sobre a momento- Parece.me que mesmo um alçar o que segue:
sa questão. leitor não familiarizado com O Deputado Paulo Fontes,

a questão verificará, por uma em aparte afirma e o Deputa.
leitura atenta, que o ilustre .do Saulo Ramos confirma que
parlamentar laborou em nu· nas minhas informações, eu

merosos equívocos, confun- dissera, com relação ao pedido
dindo diversos dos aspectos de do prírneíro que existia um es

problema e tópicos das mi- tudo feito, transcrevendo mes,

nhas informações, em respos- mo, parte da referida informa
ta a diversos pedidos da As_ ção, enquanto quo ao pedido
sembléia, assim como as ex, do segundo, afirmara que'" o

pressões do eng, Hélio Mace- estudo não estava feito mas.:

do Soares e Silva, deformando em via; de conclusão". Duas co,

mesmo a realidade catarinense, lunas adiante, entretanto o'

face ao setor hídro-elétrico e, I SenImr Deputado Saulo Ramos '

caindo, ele sim, em

contradi-I'
diz qsre o Secretário informou,

ção. a ele haver estudo; já ao depu-·
Com refer,encia às afirma- Conclue na 60. pág

edida ··acertada
Pelo Govêrno do Estado foi ríanópolís, 22 de setembro de

assinado o seguinte decreto: 1949.
JOSÉ BOABAID. ./O Presidente da Assembléia João David Ferreira Ilima

Legislativa, no exercício do ..-.-.- ..-..'

cargo de Governador do Esta
do de Santa Catarina, tendo

, em vista a representação do

Departamento de Educação;
Considerando que os desfiles

e passeatas escolares têm 00-
[etívo cívíco.patríótíco:
Considerando que os desfi

les e passeatas escolares visam
cultuar e festejar aiS tradições
da Pátria;
Considerando que essas co

memorações não podem servir mo Vieira Ribeiro. Na 'reunião rio

de distinções, mas sim para dia, 3 a Comissão conferiu notas aos

sintonizar, em um só sentimen, titulas apresentados, e ontem ás 8

to, todos seus participantes, horas da manhã realizou-se a prova

DECRE'TA: escrita.

Art, 10 _ Nenhum estabele- Hoje, dia 5 às 9 horas haverá lei

cimento, de ensino, subordina- tura da prova escrita pelo candirln

do ao Departamento de Educa- to.}<:; no dia 6, ás 19 horas realisar

ção, poderá participar de con- se-á a prova ......:... defesa de tése -

cursos e competições quais- em sessão publica no Salão Nobre ria

quer, em destiles; e passeatas Faculdade. Em dia a ser ainda de

escolares, sem a prévia autorí, signado terá legar a ultima prova

zação das autoridades compe- que consistirá numa aula a ser da

tentes. da pelo candidato sobre ponto sor-

Art. 20 - Revogam-se . as teado com antecedencia de 24 ho-

disposições em contrário. Iras, sendo tambem esta prova pu-

Palácio do Govêrno, em FIo- blica- ,

Concurso na Fa
culdade de Direito
Instalou-se, ante ontem, a Comis

são julgadora do Concurso para li

vre docente da carteira de Direito
Industrial e Legislação do Traba

lho, da quinta série, da Faculdade
de Direito. r� candidato o Dr, Tel-'

CURITIBA TELECRAMA: PROSEBRAS PARAN4 �

No edificio da Secretaria en,

contramos o sr. dr. Leoberto
Leal em reunião com deputa
dos de munícípios ervateíros
e representantes da Industria
e da Produção do Mate, obje
tivando o pensamento que
Santa Catarina levará á reu

nião convocada pelo Ministro
da Agricultura, para tratar'

/ dos assuntos, pertinentes á po
litica da Ilex Paraguariensis.
Nada obstante o compromisso
que no momento o prendia, s.
excia.' nos recebeu e fez com

que vol tassemos mais tarde,
conclusos os trabalhos da reu

nião que estava presidindo.
Informado da nossa ínten,

ção, logo ao entrarmos, dispôs
se o ilustre titular da Secreta
ria da Agricultura a respon
der as perguntas que lhe le
vavamos.
- O que tem v. excia. a

aduzir, com respeito ao dis,
curso do deputado Saulo Ra-

8ervivo de EDergia� E. de Florianópolis
Adm.-Emprêsa s. À.Sul Brasileira de Eletricidade

Nota da Diretoria
Os serviços de energia elétrica de Florianópolis encontram

se na fase do levantamento topográfico do percurso da linha de
transmissão de Capivari, distando da Palhoça apenas dez qui
lômetros, devendo atingirem essa cidade e a Florianópolis den
tro de doze dias.

Os planos de construção e o programa de trabalho, intei
ramente elaborados, autorizam a esperar.se o início dos traba
lhos da construção da linha de transmissão no prazo de dois
meses, por isso que, simultâneamente com os estudos quasí
concluidos, quanto ao terreno a percorrer, atíva.se o trabalho
de imunização dos postes, em Laura Muller, em aparelhamen
tos de propriedade desta Emprêsa, especialmente transferidos
de São Bento do Sul e por técnicos dos nossos quadros, a 'cargo
dos quais tivémos idêntico serviço em outras regiões. Em se

guida serão adquiridos os materiais indispensáveis, de molde a

se almoxarifarem antes de terminada a adaptação dos postes e

serem convenientemente localizados com intuito de evitar in
terrupção e demora no movimento das turmas.

Os estudos de reconstrução das rêdes de distribuições de
Palhoça, São José, Estreito, Florianópolis e Biguaçu já se acham
integralmente/feitos e concluidas as plantas a serem observa
das. Verifica-se, pois, a mais absoluta conjugação dos trabalhos,
previamente delineados por esta Emprêsa.

Essas providências e todas quantas necessárias à mais se
vera obervância do contrato e de tempo e à significação dos
trabalhos, levam-nos a garantir que êstes serão concluidos den,
tro do prazo contratado. E com êste objetivo não pouparemos
esforços. '

e Rotarl Clube
de' Florianõpoiis

Rt"u nião do dia 29-9-49
Presidente: Wilson Alves Perpétuo
Secretár io : Roherto Lacerda
Pavilhão: Edio Ortign Fredigo
Sócios presente: 19

•

Na ausência do Presidente, pre

sid iu a sessão o Vioe-Presirlen! e,
Wilson Alves Perpétuo o qual con
vidou Edio Ortiga Fedrigo para

hastear o Pavilhão Nacional.

Após a leitura do expediente, pe
lo secretário, Lauro Fortes Busto-

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE' DE ENGENHEIROS mante e Osni Gama d'Eça relataram

EDITAL os Boletins recebidos de outros RR.

De ordem do sr. engv. presidente- convoco os 8n1'8. Enge- CC,
nheíros associados para a sessão ordinária, 6a feira, dia 7 do Edio Ortiga Fedrigo, com a pu-

corr�nte, ás 20 horas, na séde social, ení_ que serão reso�vidos oIS lavra, discorreu sôhre os clubes 1seguintes assuntos: '

I
panarnerícanos.

a) Eleiç�o do delegado eleitor ao Crea da 8a Região; l';a hora da camaradagem usaram

b) Assuntos de Ordem Geral. da palavra os companheiros Lauro

FI(_)rianópolis,. � ° de,Outubro de 1949., I Fortes, ,Bustamante
e Tolentino de

Wzlson A., Coitinho Marques - Eng" Secretario. Carvalho.

PARA fERIDAS,
E C Z E M -A S,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,

FRIEIRAS,,�
.E 5 P I N H A 5 f E TC. �.

NUNC� EXISTlU IGURl

/

Tempo: Insíavcl, com chuvas;
Yentos: Do quadrante Norte, mo

derados;
Temperatura: Estávcl ;

Se da discussão realmente nascesse a luz, Floria

nópolis seria uma das mais feéricas cidades do.
mundo.

O angustioso problema que nos castiga, se ver
dadeiro o provérbio, estaria resolvido com as' corren-

I

tes de opinião que, por sinal, são aqui trifásicas. Des
sas três fases, entretanto, sómente uma é verdadeira e

de alta voltagem: a oficial. O' Govêrno do Estado, com
o apoio da bancada do P. S. D. e com os aplausos do

povo ,decidiu adotar a solução que era a única na

emergência, já por se apresentar a mais rápida, já por
exigir onus com o qual o erário podiá arcar, atravez
de um empréstimo com a Caixa Econômica.

A ligação com a termo-elétrica da Siderúrgica,
no Capivari, é o imperativo do momento, porque, de

fato, resolve o problema dentro do menor prazo. Foi
essa a solução escolhida pelos que, sem conversa fia

da, vão resolver o caso e querem resolvê-lo com a

maior brevidade possível!
Na segunda fase, estão os que propugnam a ime

diata construção da usina hidro-elétrica de Garcia, A

primeira solução não exclue essa! A construção de
uma usina, contudo, é obra que não se realiza do dia

para a noite. Por sôbre isso o seu CUE.to se avoluma em

diversas dezenas de milhões de cruzeiros. Fazer a bar

ragem e fincar a usina, sem mais nem menos, é aven
tura perigosa. Aqui mesmo no Estado, certa empresa,
construiu uma usina sem os necessários estudos. Fei
ta a barragem, o pêso do volume de água forçou a

abertura de canais .subterráneos e, .. era uma vez!
No caso local, acresce que a construção da usina

de Garcia está enquadrada no Plano Salte. A capital,
�om a luz em pleno funcionamento, vinda de Capíva
ri, poderá esperar pela solução pleiteada: pela Comis
são Pro-Energia, ,vulgarmente conhecida por Vaga
lume S. A.

O que, é certo é que os que pleiteiam a usina de
Garcia com.o solução atual, primeira e exclusiva, são
os que desejam ver Florianópolis em black-out por
mais três anos!

•

A terceira e última fase é de todas a mais noci-
,

,

va e'a que mais barulho faz. Poderíamps chama-la de
corrente oposicionista. O que' ela quer todos sabem:

tudo, menos a luz! O fim do problema, para êsses in

tegrantes da oposição construtiva, corresponde ao

fim de uma exploração eleitoral. De começo eles mar
telaram o 'água, leite e luz! Estão agora pitôcos: luz!
Quando esta, dentro em breve, aparecer, o slogan bi

godeado morre de morte natural.' Por sôbre isso a es

curidão lhes dá aquele clima ideal, de que falava Rui. '

Força é reconhecer que a solução de evitar qúe te
nhamos luz, udenístícamente analisada, está certa. A
falta de luz, aqui, é fonte de vida para a U, D. N. Ilu

minar. a cidade é apagar a eterna vigilância. Nada
mais natural, assím, que essa gente dê urros e mur

ros para evitar que lhe ponham aquela parte repou
sante do corpo sobre uma cadeira elétrica. A nossa

piedade, contudo, não evitará que essa, eletrocussão
,se efetive antes do dia 3 de outubro de 1950.
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