
Praga protesta contra a espionagem
Exiqida a saida de outro empregadu da embaíxadrt. norte-ameiicasui

PR:\.G_'\., 26 (O. E.) -- O govêrno" tados Unidos e exigiu que saia do pulsão ordenada na semana pas

comunista da Tchecoslováquia pro 'pais no prazo de 24 horas. sada de Isaac 'Patch, a qucm se

testou ontem contra as supostas a- O empregado foi ideilll"ficado acusou de espionagem e a prrsao
. tividades d:e espionagem de outro como John Gheyn- Essa ação da de Samuel Meryn, empregado ela

empregado da Embaixada dos Es- 'I'checoslováquía se segue á ex- Embaixada.
----------------------------------------------------------------.-----------------------------
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Toma vulte a mortalidade infantil no norte do pais!
Em Natal, 'nasceram 8 mil crianças. morrendo 6 mil

'

NATAL, 26 (V. A.) - Por oca-j solenidades da Semana da Crian
sião da realização nesta capital de 'ça, soube_,�e que cifras assu�tado-

o MOMENTO
.

{

A ·u. D� N. e o acôrdo

,L

o sr, Prado Kelly, no seu discurso, parece mes

mo ter denunciado o acôrdo interpartidário. Essa

interpretação é a que corre na imprensa udenista,
sem embargos dos evidentes esfôrços que se estão des
dobrando',

'

em sentido de um reatamento das ne

gociações entre os. partidos, até agora representados
pelos respectivos presidentes na comissão dos três.

Todavia, cumpre analisar,' com objetividade, al
guns aspectos da exposição do ilustre deputado e pre
sidente da U. D. N., e muito especialmente o que pre
tende contestar a subsistência do direito de maioria
nos quadros da política nacional.

'

_ Com efeito, pensa o sr. Prado Kelly (e o sustenta
como tese absolutamente pacífica) que no sistema
de representação proporcíonal vigente no Brasil, a
alegação de maioria do P. S. D .. não prevalece tóra do

, fato do seu pronunciamento nas urnas, após o qual
estaria sujeito li instabilidade dos quadros partidá_
rios.

De que, porém" hão pensou sempre assim o sr.

Prado Kelly é prova a circunstância de já haver s.

excia., há algum tempo, ocupado a tribuna da Câ
mara para reivindicar em favor da U. p. N. a condi
ção de partido da maioria, título cuja posse, por par
te do P. S. D., vigorosamente e longamente corites_
tára, alegando-a indevida. Ao tempo, ficou, entretan.:.
to, demonstrada, com base em dados' eleitorais colhi
dos em fontes oficiais immspeitáveis, a legitimidade
da condição majoritária do P. S. D.

Mas, se assim diverge o critério do 'eminente
chef(;) da U. D. N. na matéria, em relação ao que da_

!l.uela feita defendia, ou seja, a condição majoritá
rI� sustentad� em prol da \Sua agremiação política_,
nao menos dlscrepa da conduta recente do próprio
sr. Prado KeUy, quando, como se sabe, recebeu com
6Teservas, a sugestão de dar acesso nas conversações
aos demais partidos, até então não integrantes do
acôrdo interpartidário.

'

Tudo e:sta�·ia.a ditay a s. ex�ia .. uma atitude que
revelasse tao mdlspensavel coerenCIa com os princí
pios em honra dos quais acaba de denunciar o acôrdo.
Nem faltaria a corroborar as razões que militavam a

favor daquela amplitude de espírito para com as ou
tras correntes democráticas o sentido mais alto dos
objetivos visados pelos entendimentos.

O sr. Prado Kelly, embora anuindo à consultá
aos demais partidos legalmente registrados, não o
fez com a largueza capaz de excluir bem definidos
preconceitos. II

Se, portanto; houvesse de prevalecer o critério
agora doutrinàriamente propugnado pelo honrado
presidente da U: D. N. - e faltassem ao ·P. S. P. moti
vos para reivindicar direitos de maioria nacional -

não estaria s. excia. incorrendo em lamentável in
crongruência ao tempo ein que pretendia sustentar
que o seu partido é que era o majoritário?

Tinha o s�·. Prad? Kelly razão ao reiviridicar, pa
ra o seu partIdo, pa algum tempo, a condição de
maioria nacional? Caso afirmativo, não lhe resta ou
tra alternativa, senão fazer a prova do que sustentá:::
ra, - e contrapô-la ao P. S. D., antes de desinteres":
sar-se do acôrdo.

.

Se, contudo, não existia razão sólida para aquê_
1e �eu ponto-de-vista de então, é. de supor-se que s.

excla., pensando daquele modo, fOI que consentira em

que a corrente majoritária désse o candidato à Pre_
sidência �a Repú�lica. Já agora, porém, convencido
de que nao lograna provar o seu antigo conceito,
busca apoiar-se numa tese acomodatícia ... '

� -
_
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A VI,slta do lDlstro da MarInha a Florlanopobs
s. Excia. inspecionon obTas e seTvico$ em varws estabelecimentos da Marinha

Foi de intensa atividade a

per-/
Expia. e comltiv,a ao Edificio do Legislativo e do Judiciário, ãs a

manêl1cia. do 81'. Mi�istro da Maf'i- Sr. Of'!ando Scarpelll, em p,arI�ei-1 tenções que dispensaram�, suai

nha, Alnllrante Sl1vlO de NOl'onha, 1'05, afIm de conhecer as de]1eJlde�- pessoa.

nesta. capita�, onde inspecionou I
cius e instalações que possa ofere-

.

Ás 12,00 horas s-e realizou o alma-

vários, ,estabelecimentos subordi- cer.à �utura sed.e da Comp.anhia de ço of�re�ido' por S. Exeia'., na sede

nadO's a sua Pasta. FUZIleIros NavaIS 'a ser lll.stalada do DIstrIto, ao sr. Gov'ernador do.

S. Excia. visilou o Edifício SeclE\ alí brevemente. O sr. OrlandO' Scar- Estado A êsse almoço comparece

do Comando do 50 Distrito Naval, pe11i ofereceu uma taça de cham- ram altas autoridades civís, mili

Ipel'correndo, (�emoTad.\l11oente tô,!. pangne com fínos doc·es a S. tares e eclesiásticas, tendo ao

das suas dependências, especial- Excia., e comiliva. Encaminhou- champaglle S. Excia., saudado o sr"

menle as víÍr,iàs secçõ'es do impor- se, depois ,o sr. Ministro à Vila Na- Governador, seguindo-se com a

tante estaheWcimento e colhendo \"al 'Rubens Alves da Silva, onde se palavra, em agradecimento, o sr.,

satisüILória, impressão." . encontral!1 as resIdências elos sar- dr. José Boabaid. Daremos, na edi-,

{tpcebeu S. Excia., na sede do gentos -do 5° Distrito Nav,aJ. Às ção de _amanllã, noticia mais d�ta
DisLrilo Naval, uma comissão de 17,00 horas, S. Excia., compareceu lhada s6bre essa b0111enag'em, 'e'

deputarias estadu,ais cOlnpo,sta dos à residência do Comandante do publ.icar,emos os discursos pronUl1�

s1's. Pedro Lopes Vieira, Biase Fa- Distrito, sendo, na ocasJao, 'S. ciados.

raeo, \Valdemar Rllpp, Braz Alves Excia., apresentado às famíl.ias Às 15,00 horas o sr. Ministro e

e Cardoso da V'eiga, que o cumpri- dos oficiais que servem no 5° Dis- suá conÍitiva r'ctornaram ao Rio>

nwnton cm nome ela Assembléia trito. O sr. Comandante Benjamim em confortável avião do Ministro '

Leg-islativa do Estado. O sr. Mi- Sodré e s'ra. ot'er'ece'r.am, durante a da Aeronáutica, gentilmente cedi�

nisLro e sua comItiva aimoçaram visita de S. Excia., um "cock-tail".' do p,elo titular dessa Pasta, acom�

no Palacete Ford, bem como o sr. A noite, o sr. Governador, do Esl,a- panhando-os ao aeroporto altas nu,..

Comandante do 50 Distrilo Naval, do homenageou-o, ,em P.aláci·o, toridades.

o sr. Capitão dos PorLos e o sr. com um jantar que contou com a 4""�'-d"'--""-=T=------Espiridião Amim. À tarae, S. pl'esença das altas adoridades es- dia R o' orneio
'Excia. dii'Ígiu-se à Escola de A- taduais, muniC:il)\ais, comandantes

pl'cudiz'es Marinheiros, em Barrei, das fôrças fed,erais aquí sediadas de Tenis
ros, onde foi recepcionado pelo e o sr. Comandante da Polícia Mi- Telegrama elo "Gmciosa: COllnO'Y
sr. Comandante da Escola e oficia- litaL Clube", de Cu�'itiba, solicita do
lidade. Sua visita à nova Escola, On!em, c0ntillu'ançlo as inspeções Lira, o adia,mento do torneio de
cuja construção já se acha em face programadas,"-S. Excia. visitou a tenis progmmaclo para sábado e--

de conclusão, foi demorada, ofe- Capitania dos Portos. Esteve o sr. .domingo pi'óximo, nas cánchas da

recendO�J.l:e o 81'., Coman�a�le em I Ministro na Assenlb�é�a Le�islati- "colina,.
sua resIdonCla, após a VIslta, um va do Estado e no Tl'lbunal de Jus- Lamentando a notícia, a(ju(ll'da•.
"cók-tail", Da Escola rumou S.

>

tiça, retriguilldo às duas Casás, do lh[
.�

- '

: mos a nova (hl!' a.,

ras roram colhidas por técnicos es

pecializados, notando-se que está
crescendo en l.re nós a mortalidade
infantil.

Assim, morre 'quase que diaria
mente cêrca' de 50 crianças.

No ano passado - nasceram
'/

8.637 menores, falecendo 6.704.'

Filme, sôbre o
Ano Saoto,
VATICANO, 26 (U. P.) Sob o

titulo "Grande Volta" foi rodado
urm filme de curta metragem soo

bre o Ano Santo, sob os auspicias I'do Comité Central do ano jubilar
Essa película, na qual apnteoerá Io Papa rebtando uma oração espe
cial composta por ele para o Jubi

leu, porá em relevo sobretudo o

kldo espiri lual" da próxima grande
manifestação -juhilar c será fala
do em idiomas diversos,

Exigência da guer-
ra futura I,

]\l(:)-:'\'llOü:\1ERA ALAR-\.?lB, '26

(O. E.) - O Secl'eíúl'io do Exérci
to, Gordon -Gray, afirmou hoje
quc o fato de a Russia se achar já
na .posse da bomba atômica acen

tua a necessidade d$ste pais dis
pôr ele forças terrestres conside
ráveis para fazer-lhe frente numa

passiveI guerra. futura.

\

BIÉHETE DO RIO

O Pearl Harbour do acüroo
, 'A'l&2àndre KONDER

Esta é a semana política decisiva. Nç.lã.'):Oda..'i,;,._f(S, delongp.s,.
todas as "combines" e Iodos os despislCljp,erl;(os te7'{fô 'neqess�,- ,,�� '"

riament e 11m fim. Coino será ésse fim�,nJ,·- ·q_bemos,·p(l]·rrFí,,�,-�
Sabemos apenas - e isso, porque já e/lá, :(:rdÍl,!:�,ág1ü, da"
bica -- que dessa proionaada e fasti{_lí,osa ..@ftsã �cJ[;s "

,

grandes" I se alguém sai com qlteixas'�1Ja'f'a conaW"(."/t.:1,i�e,
ouém é única e exclusivamente o PSD�, poroue éle ,1Íadá,

.

_

,�! -)..-. .. ',E'
[ez do que perder o seu tempo precibw-q jO{fG'/ido iillí,;�'opoke
impossível com cartas marcadas nas mãos dbs',ª�efIwis :pql'Gei.- ,",

'/"'os.
,

..

"''''',
rÓ:

"""i"
Não falamos do PR, que sempre consideramos um ''gl'I1Pft''/iSf''id

regional, quase on por' inteiro anônimo; fúra do eleitorado per-
. '#�'

tencente ao oelho Bernardes.

Falamos iniciolmenie do p!'óp1'io acôl'c!o interparíidá-
rio, essa espécie de "vaquinha" inoeniada pelo Catete paru.
seu. benefício erclusico e à qual o PSD leve que entra!' JJor

fôrça do seu 'papel de avalisla da atual adminislraçãol Desde
o primeiro 'momento, porém, o partido do sr. Neréu Ramos

cuniprcetuleú a pl'ecal'iedacle do "arreqlo"; já que éle visava,
{( ôUlo llÚ, muitos coisas ao mesmo .tempo em pról elo General.
e dos seus novos amigos esquase nada em favor da (frei maio
ritãria. Vist.o hoje à distância, ésse acôrdo nos dá (I. impressão
de que o Catete o inventou" apenas, para cimentur n1na esiabi

lidtule aos seus ócios.
Sob ôsie aspecto, conoenluimos, Q p,lano foi bem' ençeiulra

do e surtiu. os seus efeitos. De qualquer maneira, 'enll'etnnto"
.(1 coisa não passtru. de nm seqrêdo de pclich.inelo,

'

Jias"se de nma banda o PSD teve que calar a s'ua decep·,
çiio para não agravar ainda mais as consequências danosas

désse casamento à fôrça, da outra, a "eterna uiçüância" soube

tirar, à mancheias, todos os proveitos 'que lhe competia a po

SÍí'ÜO de »eâetta requestada; Que o diça, a P1'OPÓSito, o sr. Ba-.

pão do Rio Pardo, cujos megalomanias se tronsiormani fáctl
mente em realidade Ü sombra da sua posição de faoorüo,

Um dia, porém, o pais começou a se aproximar da suces

são e o primeiro torpedo foi atirado contra O acôrdo com

aquele desembaraço com que os "caronas" saltam do bonde à.

oproximaçõo do conduior__ Usando a sua melh.ot: voz de purita
/10 profissional, g Zé Amél'ico deu para aritar alto e sem aviso

prévio a sua drescença na "combine", que éle: mesmo firma
ra no Cate te;

A seguir, como se nada tivesse acordado com o PSD, a

UDN de São Paulo aUrou õs ruas o nome do comunista Prestes

.lIaia à sucessão do Estado.
E agora, quando se aproximam do fim as concersações dos

"[1,(18' qratules", o que estamos vendo? Apenas a UDN arrastem

âo �m ctiarola o nome do Brigadeiro como, candidato ao Cate

I e, indiferente P01' inteiro aos entendimentos em que eml'e
nluni a sua palavra e a suá cssisuiiuru:

l'océs se lembram, leitores, I do 801'1'i5O daquele Embaixa

dor japonês n(1 gabinete ele Roosevelt, [iüurulo-Hie em paz,

quondo à, mesma hora a esquadra do Micado Ul'1'aWVa Pearl

Harbourt Reporem, eniãoç no sorriso elo Kelly, que 1J01' ai anda

nos jornais que aiiIda se' ocupam das coisas intel'pm'tídárias.
É parecido 011 lião é?

•

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

Negado provimen�o ao' recurso
da U� D. N.

RIO, 25 (O Estado) - O Superiôr Tribunal Eleitoral, ,por

unanimidade de votos, confirmou a decisão ,do Tribl!nal Regio.
nal Eleitoral de Santa Catarina, que negara p\ovimento ao re

curs.o' inter'posto pela U. D. N. ,do despacho que concedera regis
tro aos candidatos do P. S. D., do município ,de Turvo.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Bastam os cuidados do lar para encher

a' vida d� uma espôsa. A alimentação,
a higiene, o vestuário dos .fílhos, os sus

tos permanentes, a sempre renovada

vigilância, ., E a dura batalha de todo

chefe de família não visa apenas o sus

tento do lar, visa 'perrnrtir que sua es-
f, ,

pôsa possa acompanhar em casa, VIgI-

Iante e heróica, a educação de seus fi

lbos . .. Esta presença f�cunda precisa
ser conservada em qualquer hipótese.
Entretanto, muitas vêzes o súbito de

saparecimento do' chefe constrange a es-
I

pôsa a deixar o cuidado imediato dos

filhos pela obrigação de prover ... Evi

te que isso aconteça em seu lar. O se

guro de vida pode consegui-lo, garan
tindo a manutenção do lar, o encarrei
ramento dos filhos. E a Sul América
lhe oferece vários planos de seguros,
um dos quais há de corresponder à me

lhor solução para o seu problema pes
soal. Ouça, como a voz de um amigo,
a palavra do Agente da Sui America.
Ele lhe mostrará qual o plano mais

adequado ao seu ,caso.

Bilhete do Rio
A BATALHA' DO' PJXE

Álexandre Konder
Rio, (Outubro de 1919) - Contrariando os' regulamentos muníci-

pais, a CD,;\!, numa o Iensiva precipitada, lambusou de ponta a ponta
os muros e as paredes da cidade com um "slogan" em favor do Br iga-

.\11:' agora, êsse pr-ivilégio de desrespeito ás ordens oficiais cabia
ll()l' inleiJ'o aos comunistas, por conta dos quais correm várias despe
eas extras nos orçamentos da metrópole, como, por exemplo, o esfôrço
que se está fazendo para limpar a fachada do nosso melhor teatro das
manchas de pixe com (IUe o sujaram os tarefeiros vermelhos,

A 'CD�, porém, vem de se associar a essa lamentável propaganda
proibida, al.ii-ando ii rua os seus "estudantes", com os seus baldes de
pixe., .

:8 COJll sincera mágoa qu e registramos isso, pois, "malgré tout",
jrruai julgaríamos o pessoal da "eterna vigilância" capaz de um!" ini
ciativa dêsse jaez. Gente de eHle, surgida para a defesa da Iegulida
{e, os uctenistas sempr-e nos pareceram inõapazes dôsses atentados
contra a, estética da metrópole.

O fato positivo e doloroso, entretanto, é que o pixe por aí afora
apareceu em grande esí ilo, provocando indignação em todos o" cario
cas que amam a sua cidade. E o pior é que os irrequietos "rapazes", ao
que consta, ilio e'stãO, dispostos a um arrependimento, mas, ao con-

trário, a uma novaoí'ensíva nesse sentido...
;'

CuriOSO, porém, é assinalar-se que a UDN é que mais tem gr-ita,
Ido contra essa espécie de propaganda. Ainda há dias', vimos em Minas
um punhado de udenístas berrar a bom berrar contra a exibição de
retratos de 11m procer numa cidade elas alterosas. Na opinião dêsses
homens, essa propaganda constituía um autêntico 'insulto à estética
uas cidades, Iarnbusadas de .grude que ficavam as suas paredes e os
seus muros, ..

Aquí no nosso Rio, entretanto, eles, os puritanos da UDN, não se
-limitaram ao grude - Iurnrn diretamente ao ]lL,-e e ao óleo!

Dizem que alguns lideres brigadeiristas não gostaram da inicia
tíva-dos seus' correligionárros (' que neste sentido externaram as suas
desaprovações à Secretai-ía Geral do partido. De Já, porém, veio a

expkcação de que tudo correra à revelia da direção e que esse des
respeito aos regulamentos muúicipais foi, apenas, um gesto irnpensa
uo dos estudantes ...

Como se vê: os estudantes mais uma vez surgem em cena fazen
do a cabeça de turco ...

Convenhamos, entretanto, que êsses despistamentos vão ás mil
maravilhas entre os comunistas, mas nunca entre os conspícuos cida
dãos que neste país continuam defendendo o monopólio do respeito à
lei e à decência. . .

.
-

Preleitora MUnicipal de JaguarUn8BALANCETE DA RECEITA E DESPESA, HEFEHENTE AO MÊS DE
FEVEHEIRO DE 1949

RECEITA
Parcial Total

4.416,00
10.(i57,00
915,00
110,00
510,00
54,00
86,00 16.748,00

44.917,10

61.665,10

200,00
1.400,00
700,00
800,00
30,40
64,10 3.194,50

700,00
280,00
600,00 ,l.580,?0

261,00
1.395,00 1.656,00

,190,00
415,00

5.782,40
200,00 6.881,40 I

dciro.

Códigos Discriminação
O 11 1 Impôsto Territorial . . . . . • . . . .

O 12 1 Impôsto Predial .........•.............

O 18 3 Impôsto de Licença .

O 27 3 Impôsto si Jogos e Diversões .

1 22 4 T!1XaS e Custas Jud. e Emolumentos
6 12 O Cobrança da Divida Ativa .

6 21 O Multas .
.

Saldo que passou de janeiro

DESPESA
Administração Geral

Gratif. ao Encarregado do Expediente
Subsidio elo Prefeito .

o

O 04 3
O 20 1

O 20 2

O 40 1
O 44 1
O 44 2

Representaçâo ao mesmo

Secretário, padrão "M" .

Serviço postal .

Serviço telegráfico

1
1 00 1
1 11 1
1 20 1

Exaç�o e Fiscalização Financeira
Tesoureiro, padrão "K" .

Remuneração aos Intendentes .

Fiscal Geral, padrão "I" .

Educação ,Pública
Aquisição de móveij, e

Venc. de professores

r

utensílios .

de escolas isoladas

3 02 1

3 30 1

8111
8 13 1
8 21 1

/) 84 1

Serviços de Utilidade Pública
Operários do servo de ruas, praças e jardins
Para o servo de ruas, praças e jar.dins ..

Operários do servo de estradas e pontes ..

Iluminação pública da vila de Sangão ....

,

Encargos Diversos
Salário-familla . . . . . . . . . . . . •. . ..•......

Ao TAPI e SESI
.

9

9 3,1 2

!) 84 3
9 84 4 Contribuições a LBA

Créditos Especiais
Lei n. 10, de 16·2-949

I Saldo que passa para março

120,00
299,20
29,90 f449,10 i

I

600,00

....... , ..

14.367,00
47.298,10

61.665,10

Prefeitura :Mun·iei11nl de Jflg'lWrUna, 8 de março de 1949.
/Ass.) ASTOR AVILA - Tesourc'ro, padrão "K,.
Visto: (Ass.) OS�Y PEREIHA � Prefeito Municipal.

"�. hoje' eu teria que trabalhar
r. _. Ç.A AI "

tora, se nao J osse e e...
/

"O seguro é a maneira mais

suave e acertada de se conse

guir a formação de um patri
mônio'� disse Arú Medeiros,
de São p a u 1 o, 2.0 colocado

no Concurso Sul America.

SERRARIA PINHO DO BARREHW
LTDA.

Ficam convidados os srs. cotis
tas da Serraia Pinho do Barreiro
Limitada para a assembléia geral
extraordinária que se realizará, no

dia 31 do corrente, ás 8 horas, em

sua sede social á Rua Felipe Schmi
dt, 21 - Sobrado, nesta Capital,

1com a seguinte ordem do dia:
a) - Alteração do contrato so

cial;
b) � Eleição (la nova díretorta c

c) - Assuntos de interesse so

cial.

Florianópolis, 12 de' outubro de
1949. •

(a.) José Elias, diretor-comer-
ma}. II
............... ".-

-'� .

RRONtUITE
ASMATICA
Durma bem a noite toda
Aqui está um remédio caseiro

e econômico que lhe dará alívio
rápidQ da tosse e da bronquite
asmática, proporCionando um
sono reparador a -notts tôda
Nada mais garantido no niun_

do do que Parrnín' -' tomado
duas ou três vêzes ao deitar _

para combater a asma sufocante
e a tosse rebelde da bronquite.
Compre hóje mesmo um vidro
de Parrnlnt nas boas farmá
cias, Confie em ParrnliU que
'lhe proporcíoríaré alívio seguro
e rápido dêsse esforço asfixiante
para respírar ,

p.19

Sul ,AUleriea
Companhia Nacional de Seguros de Vida

Fundada em 1895

L
I
I
I
I

I

----------------------�
À Sul Ameriea - Caixa PostaL 971 - Rio de Janeiro t
Queiram enviar-me um folheto com informações sôbre o seguro,

l'-JJ,úJ.l 78 O

------------------------------------"----------------------------�----------------------

A 'vista e a prazo

�
I
I
!

t
1
t
I
l '

,I -----------1.-----------

Nome".,. _,., _, _, _, .

DatadeN��c.: dia � ...•.. mês a •••••• ano .. : :

Profissão " : " .- .

Casado? , Tem filhos? ..

I, Rua Ba!Iro !..
I

Cidade ! Estado .

Enrolamento de motores. dínâmos e transformadorea.
Instalação de luz e força.

Venda de motores, rádios e acessortos, outros aporelhos elé-

tricos, artigos elétricos, etc. •

Representações diversas, com exclusividade dos insuperáv.
receptores "-SARATOGA", "INDIANA" e "MERCUR;Y-.

, A EL�TRO - fl.:CNICA
Rua '!'te. Silveira. 1� - Caixa Postal 193 - Fone 793.

PREGUIÇA E FRAQUEZA
VA N A D-IO l

MOÇAS DESANIMADAS!
HOMENS SEM ENERGIA,

•...Não é sua culpa �

É a fraqueza -que o deixa cansado, pàlido,
,

com moleza no corpo e olhos sem brilho,

A fraqueza atrasa a vida porque rouba

as fôrças para o trabalho ..

VANADIOL

aumenta os glóbulos sanguíneos e VITALIZA o sangue en

fraquecido. É' de gosto delicioso e pode ser usado em todas

as idades

. A vores frutiferas
Arvo-res Frutíferas enxertadas e píantas oenamentaís nal>

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento dtl-
Flori e Pomicultura

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1 'CINE-DIARIO
cOOla, .. CARTAZES DO DIA

-ó'-
'RITZ IMPERIAL
_ Simultaneamente _ Issacar

Às 5 'e 7% hs. _ Às 7314 horas [')11. escritor narra «ssini 'tllna de su as experiéncias: "Certa ma·

'-...._ Sessões Chies _ nhã, tecantei-nie tarde e fui par« as tninluis classes sem ter lido o tem-

_ A ímpresstonante hístó- jJ(r necessário 1;[I/'a [uzer a toileie tão esmeradamerüe quanto eleve ser

ria de um patife, um canalha a [eit a p01' um Ifcn iil-Iiom em, quando êste tem lodo ° tempo suriciente

quem as mulheres adoravam,
It sua disposição, E,. enquan!o eu. eslava caminhando para a. escola,

levadas por seu sorriso e suas
olhando '}Jara. os homens e as coisas ao meu derredor, l)(l'/'ecell.me tc

palavras que procuravam es-
rem. como que aparência esfumaçada. Mesmo o azul do cétc e o verde.

conder uma alma sórdida!' {ias (Í1'lJOl'es pareciam ter um véu de cinza sôbre si. E o rosto do pro-

_ Versão de um dos roman. [essor e elos alunos pareciam. ter mn ar sombrio, e estranh.o, ]i} estano.

ces mais famosos do novelista '1:'1(. a matutar coniiqo mesmo sobre (1 razão de ser do tal aspecto som

de francês Guy de Maupassant! 1I1'io de iarüos coisas e séres, E indaguei a mim mesmo: "Que é que .0

O HOMEM SEM CORAÇÃO muruto tem hoje que se apresellt� assim diiereutet "

(The. Private Affairs of Bel- ]i) não 'Pude descobrir o p01'qur atI} à liora da assemuléio religiosa,
A i) qual/do me assentei à espera de que C01neça.sse O<llI'ograma. Lancei mãe;mI

âo Iü
, • • , .

com '
o lIIlal'lO e comecei a folhea-lo. Mas as leiras baralharam-se. I! conte-

George Sanders .
_ Angela ceu, p�l'ém, que. =: 1)01' háb-it.o d? que conscientemente, tomei .dos

Lansbury e Ann Dvorak. meus (lcnlos. e posset os seus cristais no lenço. Quando 0$ coloquei em
_ Era adorado por muitas S�ll luçar, _fI:; 'tona grande descoberta: o mundo estava dentro dos seus

mulheres, e isso era o que êle I CiXOS, eii c que estava fora dos meusl, .

queria: Não porque desejasse o Quantas 'vezes, também nós sú encontramos defeitos nos outros

coracão dessas mulheres, mas' 'ji(J1'qu.e nós vemos ü luz dos nossos proprios defeitos. Se uencermos

porque delas se servia para rea- os !ws:,;as deleitas, haveremos de verificar que o mundo nos parecerá
lizar tôdas as suas muitas am- ll/UZI> bjeto e melhor.

bições ...

D:���i����;;�S:Oe:::: � Missa do Fucionário P�blico
Nacional.

2) _ Atualidades
'

Warner
Pathé _ Jornal.

Preços:
Cr$ 5,00 e 3,00 - Cr$' 4,20 e 3,20
"Rigorosamente proibido até

18 anos".

GIL GUEDES' DA FO�;-;ECA

GI:ata é ,a daLa de hoje para o

lar feliz do nosso prezado amigo ('

,colega de imprensa Hel'mrs (\lH'

�es da Fonseca, competente e di-

nâmico diretor da Sec['etaria ela

Assembléia Legislalhu do Estado.

-e de sua exma. sra. d. Jaci Costa ....w.....,._w.......•__........w......_...-J'

Guedes da Fonseca, l)oís assinala o

�nivel'súI'iO natalicio d'o jovem fi ..

lho do casal Gil GU'edes da Fons-
· s'eca, aplicado estudante.'

.

Gil recepeíonurú, hoje,. na 1'8S\

.<lênóa dos seus pais. os numerosO'l

{(migos e colegas que irão felicitá··
· -lo pe4Cl decorrer de tão auspicio, Sábado - RlTZ: Um nome que se impõe pelos inestimáv;eis serviços que vem

. .sa efeméride, oferecendo-lhes fes- VOCÊ ESTÁ NO .1 prestando durante seus 15 anos de �xistê::lCia ao.
comércio e

tiva mesa õe doces e líquidos. BRINQUEDO? ,
industria

Ao. nataliciante os nossos cum,

I
com. Já estamos angariando publicidade ,ara 15a Edição

primentos.
' Donald O'Connor .. Olga Informações com o sr. João 2ires Machado á rua Conselheu'o

FAZEM ANOS, HOJE; San Juan e Mar�a Stewart. Mafra, 156
_. a sra. d. Ondina Lehmkull, . . . . . . . . . . .. Florianópolis

virtuosa es·pÔsa do sr. Osvaldo ODEON4.

Lehmkull, destacado comerciário, Participação Não haverá sessão cinemato-.
_ a SNL d. Erna' Schllmann 'Pe-

MM' t' gráfica'
t Sônia aria e Izete ana par 1·

1'ei1'3, espusa do SI'. Arí San os .

,. . ., .....

P'ereir:}, cipam aos par-entes e amigos de i
' .

OriÊON·� :RiTZ' _:_'Domingo:
_ a srla. l\lària de Lomdes Oli- seus pais Ulmar Sardá da Silva e MELODIA DA NOITE

veira filha do sr, João 'Tomaz de Maria Stera Virissimo cta Silva, o com
,

.

� -. nascimento de sua irmãzinha Ln·
.

Dana Andrews e Merle Obe-
· Oliveira. industhárlU.

_ a s�. Severino José Vieira, �e- LIA MARIA, ocorrido no dia �2 ron.

sOLlreiro da Estiva Maritima, deste mês, na 'Maternidade "Car-
, , .

_ a menina Jucília Zanini, ·'i- los, Corrêa". 4a Feira - RITZ:

lha do distin.to casal Antônio >C Hé- Florianópolis, 25-10·949. TARZAN E A CAÇADORA
]i� Pacheco lias Reis ZaninL' com

_ o' inteligente José Zeferino, Pôr1icipação Johnny Weissmuller.

'filhinha rio casal Robé'.ia e Agenor CHARLES EDGAR MORITZ E
SENHORA

participam aos paJ;,entes' e pes
soas de suas relações o nascL
mento ,J:l.e sua filha NF.LITA,
ocorrido na -Maternidáde "DL
Carlos Corrêa", em 19 do cor

rente.

Léa Myriarn e Osmar,
com permissão
de set;,::i pais, Alcides Garozzl

Maria Gar'ozz í,
Antonio Abdu

Maria Abdu
participam o seu noivado.
bmmenau, 22 de outubro-de >1949.

-g-
EDMC�DO· Al\ IV ERSAIU OS: EHl\'SR.

· D.\. CABi\lEM NAVARRO S'rO'rZ

Em B'.mnenall, onde há v<Í,_rios
· -anos res ide, vê transcórr-cr, hoje
. .sua efeméride' nataltcia, a exma.

· -sra. d. Carmem Navarro Stotz, viu
'va elo saudoso sr. Adolfo SLotz.

A dama nataliciante que é muito

,-estimada naquela cidade será alvo

· de ineqllívocas homenagens das

. ' pessoas que 'rivam consigo, á�
,quais nos associamos, com pra-

, zero

Vindo do município de 'I'aió,
onde é destacado vereador pesse
dista à Câmara Municipal, está
nesta cidade o sr.. Edmundo Ern .

Ao li der do PSD 11a Câmara de

'I'aió, os nossos melhores "tos

felicidades.

SR. OTÁVIO LAUT.H
Visita-nos o sr. Otávio Lauth,

destacada �lembro �o Diretório do

PSD no município de Taió. Dese

[amos-lhe fel.iz permanência' entre
nós.SBTA. ZlLDA MARIA HEIS

Faz anos,' 'nesta data, a distinta

c senhórinha ZÜda-Maria Reis, zc

'lesa funcionária da Matriz do Ban

,co Inco, e deslacada figura da 80-

cidade ítajaiense, onde conta com

inúmeras amizades, filha da exma.

- viúva el. M.aria Guedes Reis.

Felicitnmo-Ia,
.

efusivamente, pe

lo transcurso .de tão grato aconle

"cimento, a1.1glU'nndo-lhe os melho

.res votos de felicidade.

SH. VfC'rOR BU'i'ZKE

Floriar?D,,)olis hospeda, desde.
ontem, o sr. Victor Butzke, cornpe
lente e' operoso Diretor do�xpe
d ieute e Pessoal da Prefeitura de

Tajó.
Assuntos . que se prendem á ad

rnlnistracâo daquela próspera Co

muna trazem-no esta capital: já
tendo, a estas hora", conf'erencia
do com as altas auloridades elo es

tado.LUTZ-HENRIQUE Dl:'lIZ
Os nossos cord lais.\'olos de boas

vindas.
Vê defluir, hoje, seu aniversário

natalício o estimado j�v'el1l eonlCl.·
râneo Luiz-Henrique Din iz, reSl

-dente em Joinvile, filho do nosso

co1.ega d� imprensa José de Diniz,
Delegado .do Instituto do Mate na-

,;quela cidade.
Ao ani"ersarianLc as felicilaç:ões

,.de "O ESTADO".

-0-
AGRADECTNlE;\'TOS:
Da exma. sra. d. Bealriz Peder

neiras Ramos, virtnosa e:ip(';'sa do

nosso eminente conLerrânpú sr.

di'. Kel'Ê'n Ramos, prt"claro Vice

Presid·ente da Bepública, recebe
mos att"ncioso cartão agradecendo
o registo, neste. jornal, dd' seu ani

versário natalício.
Reil eramos-lhe os ·nossos me

lhores votos de i'elicidades, P, sen

sibilizado:�, agradecemos a defe
rência do cartflo que nos endere

çou.

JÚn.iol'.

Participação
TâI1ia Regina participa aos pa·

rentes e amigos de seus pais Erna·

ni Camisão de Avila.e Zilma Viei-

VIAJANTES:
PHEF. ALFREDO conm::mo

, EsLá em Flol'innópolis, o sr'. Al

fredo Cordeiro, dilig'cnte e opel'oso
Prefeito l\hln.icipal de T,aiô, cuja
vinda a esLa capital se prende a

intert's�c :(.!aquelp próspero muni·
" cipio .qnç IUio bc'm administra.

Desejamos-lhe {rliz estada entre

nós, c Ó abraç.amos ·efuslvamenle:

.�
'Y"

sn.. BERTOLDO J.\COBSE".\' ra r1.e Ávila,o nascimento de seu ir·

J'jstá entre nós, o sr. BerLolilo mão7Jl1ho ERNANI CAMIS.Ã.O DE

�Jac()bsen, ex-pl'efcilo elo '\fu111cipio IAVILA .JÚNIOR: ocorriodo no dia

de 'faió, inlegrando, atualmente, a' 23 do corrente mês, na Maternidade.

"ice presidencia do Dil'eól'io do "Carlos Corrêa",

PSD llaqllP!a Comuna. Florianópolis, 25·10-949.

Ao� llluitos cLlmlll'jmenlos <rue'
vem rccebendo dos <1111 igns nqu [

[·('.�iri(·'Jl[':i, jlllüan,(}s os n6:;"os.
PASTA DENTAL

ROBINSON

ROXY _ Hoje às 7,30 horas
_ última exibicão ,

NUMA ILHA COM vOCÊ
(Technicolor) Alice Carpes de Assis e filhos, Pedro Moacir de Assis e

com familia, Armando Valério de Assis e familia, José Afonso de

Esther Williams _ Ricardo Assis e família, Adolfo Herthal e famtlia (ausentes), Augusto
Montalban � Peter Lawford Rêgo Barros e senhora (a'usentes), João Assis e família, Gus
_ Cyd Charisse _ Jimmy Du_ tavo Assis e familia (ausentes), Gastão Assis e familia,
rante e Xavier Gugat e sua 01'- agradecem as manifestações de pezar recebidas pelo falecimen-

questra.
' to de seu querido esposo, pae, irmão, sogro, avô, cunhado e tio

No Programa: Afonso.- e, convidam os seus parentes e amigos para a missa
.

t M h de 7° dia que será, celebrada na Capela do Colégio Catarin&.se
I 1) - O Espor e em arc a

às 7,00 horas do dia 28 ,(sexta feira).
'

- Nacional. .
/

Precos: Cr$ 5,00 e 3,20.
Imp. 14 anos.

IMPÉRIO - Hoje às 7,30 horas
MeLvyn Douglas e Rosalind

Russell _ em:

TORMENTO

(<<Para uma vida melhor))
O'cillos sujos

.Terreno·
Vende-se um, com 10 metros

de frente por 33 de fundos, si
tuado à Avenida Mauro Ramos
n. 305, A tratar na rua Cris.
pím Mira n. 85.
. .. .. .. .. " ,

Dr. Newton d'Avila
De regresso da Arnerica do �or

t.e reassumiu a clinica.
....... ': ... >: ..

'

........ � ....

OONVITE
. Os funcionários católicos, em regozijo ao DIA DO FUN_

CIONARIO PÚBLICO, farão celebrar no próximo, dia 28, às
nove (9) horas, na Catedral Metropolitana, MISSA EM AÇÃO
DE GRAÇAS, para a qual éonvidam os demais colegas, as au
toridades eclesiásticas, Civis e militares e' o povo �m geral.

A Comissão

t AfonstJ Ligório de Assis
Missa de 7�, dia

INDICADOR AZUL DO 81'0 6RAN'DE DO SUL

Santa Catarina

·Lad'rão, atenção)
Ao ladrão sem vc['gonha que bá tempos atrás roubou do meu

.Jardim mais de 100 banHos Lírios dou 2 .dias de prnZü para que se

apresente a mim, porque hoje já é de llleu conhecimento quem roi o

l'uLor do roubo. Si não seI apresentar darei parte do ri�esmo à policia.
Fl'ede1'ico Deutsch - Tecnico Aposentado'

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTlCO

QUALIFICAÇÃO ELEITORAL
SERÃO ATENDIDOS TODOS QUANTOS DESE.TA.REM

, SE QUAJ�IFICAR ELEITOR., NA SEDE DO PARTIDO A
RUA FELIPE SCHIDDT.

HORÁRIO: DAS 10 ÀS 12 ID DAS 14 AS 17 H'oUA3,
DIARIAMENTE.

los Srs. Construtores
A Pçnitenciária do Estado aYisa aos senhor�s Construtores que

se acha habilitada ·a fornec·cr pédra britada, peneirada e de três tipos
di.fcH'enl es. \

A traf ar 1)(:'10 telefone 151H com o Sub-Diretor Industria!.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o BSTAD\)- Qulnta·tet,. 2�' ele Oulubro a. 1949

Comentário Internacional

Florins e
-

marcos
Por ÁL lVETO

O novo tratado comercial
tsuto.holandês marca o início
de uma nova éra na economia

européa.
NOS BASTIDORES dêste

tratado.existe a determinação
norte-americana de incremen

tar o comércio inter-europeu.
Ao concordar com a assina

tura do' tratado comercial en
tre a Holanda e a Alemanha,
os Estados Unidos cortaram as

amarras que prendiam o mar

co alemão ao dolar.
Até agora, as autoridades

norte-americanas na Alema

nha exigiam que quaisquer
saldos no comércio exterior
alemão deveriam ser pagos em

dólares.
Pelo novo acôrdo entre a

Holanda e a Alemanha, o ba

lanço comercial deixa de ser

aferido em dólares, sendo que
os pagamentos poderão ser

feitos em florins ou em mar

cos.

O resultado ,imediato do
novo tratado será o aumento
do comércio entre a Holanda
e a Alemanha.
As vantagens que o acordo

representa, para os holandeses
são evidentes.
Ao reterir.se a tais vanta

gens, o jornalista Sydney Gru
son afirma que, com a próxi
ma independência da' Indoné
sia, \ o comércio com a Ale,
manha ,é "uma questão de vi

I da ou morte" para a Holanda.

I De acôrdo com o novo tra

tado, a Alemanha Ocidental
eliminará o sistema de quotas
que vigorava até agora, com

respeito as importações pro
cedentes da Holanda.

Apenas alguns produtos ho,
landeses estarão sujeitos a res

trições de importação na Ale
manha.
Ainda assim, essas restri

ções permitem ampla margem

I
de lucro para os holandeses.

Exemplo é o caso dos vege,
tais.
Pelo novo tratado, os ale

mães poderão importar vege
tais da Holanda' até o limite
máximo de 15 milhões de dó:'
lares por ano.
Como indica Sydney Gru,

son, êsse limite representa
mais ou IDenos o que a Alema
nha importavjl .em vegetais;
holandeses ant)S da guerra.

Os alemães� por sua vez, tam
bem têm muito a ganhar com
o novo tratado comercial.
Estipula o tratado que a Ho

landa deve comprar na Ale_
manha 32 milhões de dólares
de produtos manufaturados
até 31 de agôsto de 1950.
Entre êsses produtos, existem

alguns que a Holanda não

.t.. compraria si não fôsse.o novo
i acôrdo.

1- Tal é o caso dos brinqlledos,
. u:r�a tradici0!1al industria ale-

,
ma que. preCIsa exportar para

.;, r PO�f�a��e����r:�. incrementar
,�..

, o comércio intra-europeu, o no_

•

vo tratado tento_holandês re-

I presenta um passo mais em

�:". di:·eçãdo á recuperação .

econô_
.. Florianópolis' _ Santa Catarina .

mICa a Europa OcidentaL que
• é o ideal do Plano Marshall.

.....................................................
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Ataca todo o organismo

rEM SIFILIS OU HEUMATISMO DA

MESMA ORIGEM?
USE o POPULAR PREPARADO

Aprovado pelo D. N. S. P., como auxiliar no tratamento

da Sifilis e Reumatismo da' mesma origem.
Inofensivo ao organismo, agradável como licor,

Transportes
SRS. PASSAGEIROS

PARA
ITAJAl -- JOINVILE e CURITIBA

Os novos MICRO-ONIBUS do Rápido Sul-Brasileiro ofe
recem o máximo em

CONFORTO E PONTUALIDADE
Carros para 14 passageiros - Poltronas individuais Pulman

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

horas, podendo prosseguir de Joinville a Curitiba no dia se

guinte ás 6 horas.
Mantemos trafego mutuo a São Paulo e Londrina, ven

dendo-se passagens.
Aceitam-se despacho de encomendas.
Agencia: Rua Deodoro. esquina da Tenente Silveira nO 29

I ,êê@ê@@êêêêêêêêêêr; I

@@@@êê@@@@@@@êêêe

Departamento de Saúde Pública
Mês de Oufubro-Planjões

'Coletivos
\

DRA. \vLADYSLA\VA WOLOWSKA l\WSSI
e

DH. ANTóNIO DIB MUSSI
Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-Partos

Serviço completo e especialisado das DOENÇAS DE
SEl\;HORAS, com modernos métodos de diagnóstico e tra

tamento.

COLPOSCOPIA'- HISTERO _ SALPINGOGRAFIA - ME

TABOLISMO BASAL(
Radioterapia pOI' ondas eurtas-Eletrocoagulação

Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.
Consultório: Rua Trajano, nO i, 10 andar - Edificio

do Montepio.' )
Horár-Io: Das 9 ás 12 horas - Dr, Mussí.

Das 15 ás 18 horas - Dra. Mussi.
Residência - Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2.

\. I

,

23 Domingo - Farmácia Noturna _: }:lua Trajano.
29 Sábado - -Farmácia sto. Agostinho - Rua Conselhei

ro Mafra.
30 Domingo - Farmácia sto. Agostinho - Rua Conselhei

ro Mafra.
O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias sto. An

tônio e Noturna, sitas ás ruas João Pinto e Trajano n. 17,.
A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia au

torização dêste Departamento.
Departamento de' Saúde Püblica, 26 de setembro de 1949.

Luiz Osvaldo' d'Acâmpora, farmacêutico�fiséal.
.....................................................

"'TAL" - 8,00 - Joinville

ICuritiba - Paranaguá
-. Santos e Rio.

VA.RIG - 12.30 - Sul
CRUZEIRO 00 SUL - uua -

i(lol"tfo

PANAIR - 10,40 -' Norte
PANAm - 14,05 - Sul

Domingo
PANAIR - 1.0,40 - Norte I,URIJZEIRO DO SUL - H.OO

-,
I

PANAIR -14,05 - Sul
__ ,

1
--------------------------------------------------------------------------------------

DR.

A. DAMASCENO DA SILVA
ADVOGADO

AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS

Praça 15 de Novembro, 22 - 2° an41.

(Edifício Pérola)

Fones; 1.324 e 1.388

DATI LOG RA FIA

METODO:
Moderno e Ef!ciente

(orrespondenC!i.
(omercial

Confere
Diploma\

DIREÇAol
I Amélia \ M Pigozzi

!.lu a General BiUe"court, 48
,(EsquÍ11a Álbergue Noturno)

PASTA
. DENT,AL
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'�'Viaç�o Aérea
Horário
Se(/unda-feira

"TAL" - 13,00 -, Lajes e P'"

Alegre
PANAIR - 10,40 - Norte

VARIG - 10.4� - Nom

PANAIR - 14,05 - Sul "

ORUZEIRO DO SUL - tS.GI -

forte
r",ça-f"" --- _ � ,

"TAL" - 8,00 - Joinvillt'
Curitiba - Paranagai
- Santos e Rlo_

• "\ H\ - 10,40 - Noite
.�fWZFJRO DO SUL - �1.Ot

(Orte
VARIG - 12.30 - eul

PANAIR - 14,05 - Sul
Qttarfa-ftrira

"TAL" - 13,00 - LlI,jes e Pôr to

Alegre
l'ANAIR - 10,40 - Norte

GRUZEIRO DO SUL - H,OO
forte
VARIG - 1 t,tO - Norte

PANAm - 14,05 - Sul
Quinta-feira

-TAL" - 8," - Joinfllle
Carltl'. - Paraaagoá

/
- s..to. e Rio.

PANAIR - 10,60 - Norte

PANAm - 14,05 - Sul
VARIG - 12,30 - Sul

CRUZEIRO DO SUL - t3.51
,o�
CRUZEIRO DO SUL - iIi.ao

lul
Seleta-fetra .

"TAL" - 13,00 - Lajes e Pôdo

Alegre
CRUZEIRO DO SUL - 7.10

.orte
PANAIR - 10,40 - Norte

VARIG - U,40 -- Norte

, PANAIR - 14,05 - Sul
Sábaào

úteis

iJO,oo
4Q,oo
25,06
",lIO
0,50

Ilxpreuo 810 a.tóvlo - LiICIJiDa
7 noras,
Auto-V:laçAo Ita'ai -: IQJa1 - 11 110.

rl._ '

Exp'<-eqo
.

Br'IIiIrQu_ - ..uq..
- �

UIOO1'u.
Expresso BrullQuena - No.. Trá.

- 16.30 h-ora...
.

A.uto-VillçAo Ca� - JolJl�
- • hOTa.
· A.uto-Viaçio CatRfineDIe - ourttlli_
- II horal!.
RodoviAr1a 8uI.-BruU - !'6rto .&1.-.

· - II horafl. '

Rápido SUIl-BrlUllleira - Jolnvlle-
13 horas.
Rápido Sul-BrlUlilelra - Curitiba .-

6 horas.
. TERC.4.-J'IlIilU

.Auto-VlaçAo Catarine<llH - P6r1o .AJe.
l1'e - 6 horaa.

.AytQ..VI.aç&o Catarm.nH - CUritiba
- 15 horas }i
.Auto-VIaçI.o Catadn_ - J�

- • horu.
Âut'o.Via<;Ao' ca.tu'� - �bKI.

- :I horas.
ExpresllO 110 Cr!fi6vlo - lACWUt -

7 norae,
Emprêsa Glór'la - l.ACU:Da - "'II!

• o-\t hor...
JIlxpreuo BruaQu_ - llrufjue -<

le hor...
A "lto-V:laçlo ltajlll - ltaJai - 1. ..

ruo
· Ráplgp;'Sul-Brasllelra - JoinvUe-
13 horas.

· Rápido Sul-Brasllelra - CUritiba -

6 horas.
QU.A.RT.&.J'IlR.4.

Auto-V1a91o catlll'lnenH
- IS horas.
Auto-ViaçAo ca� - Jo1DiYtJ;e

- • horas.
" Auto·V1açao Catlll'lMIlH - �

r - A.30 noras.
Rápido Sul·Brasilelra - c-.u1t!ba -

6 horas.
Rápido Sul-BrlUlllelra - Jolnvile-

13 horas.
Expre9&O 8110 brtIto..-o - LIC1Wa -

7 -noras.
Expl'esao Bnaquen.e - BrueQue -

t6 boras I

.Allto-Viaçlo 1tajaJ - lta3&f - 1. 110<
raB. _

Expre880 Bru!II1ueDN - Nova -rr.ato
- :(j,30 horas.
RodO'l'iiíria Sul BrMll - Pflrto�

- II hor....
, �J..-f'EIR..A.

Ãilto-VlaçAo Cata.TlnenH - P6r$o
.u�'\"1L! - 6 hor... .

.A.uto-Vla4li.o Catarla_
- ti horas.

Au·tQ-Viaclo CatR1l:I.enN - lom'l1lc,
- • bor...

Auto-ViaçAo Catar1n_ - TUbU&CJ
- 6 horas.
A.uto-VlaçAo 'Ctltal"lnenft -�.

- 6.30 boraa.
Exp,res90 SAo Cr1.Ilovlo - t..truu -

1 horas.
Emprêl!a Glór1a - lACUfI& - • 1111

s 7 1/2 har....
IoCxpresllO BrullqUeUM - BntIQue -
l' 1101'l),s.

.

lAuto-VI&ç!o ltaJ&.i - ltaJa1 _ U Il1o-
1't!4

Rápido Sul·BrlUltletra .
- JoinvUe-

13 horae.
Rápido Sul-BrasUelra - Gurttiba -

• horo.
&mpresD Sul Oes� Ltda - ltapec6 - ..

- • boro .

8E'XTA·J'EIlU.
RodoV1A.rla Bill BrH11 - Pt\� �

- IS horas.
Auto-VlaçAo Catu1nenH

- I5Jhoras.

I
Auto-Vlaçlo CatarlnenrM

- • boru.
I .4.uto.ViaçAo C&tu1neue - {ACuz9a
- 6,30 horu.
Expres90 840 Ct'1ItOTIo - L&rrun« -

7 horas.
Auto-Villçlo lta,1al _. ltajai - 111'1to

ruo
Exprell!!O BrusqUetLiJe

te hor",,..
Rápido Sul-Brasileira

1S horas.
Rápido Sul-Brasileira

a horas.

Bruaque -

Joln"Uc -

Curitlba -

UBADO
Auw-V!açlo Cat&r1nen.e - OUrltlba

- 5 hora·s .

Rápido Sul-Brasileira
13 horas.
Rápido Sul-Brasileira - Curitlba -

6 horas.
- • horas.

.Auto·ViacAo Clt.ar1ILerure - ,Jolnvfla,
- .. horu,'
.Auto-ViacAo C&t� � Ttrb&r60

- 6 horlL8.
Exor'lSSO &0 CrJatovlo - t.acuna -

7 horas. ,

Ex:prltSlto Brt.uJQUenH - Bil'wlQus -
14 horoa.
Autc ViaçAo ,I'GIl,jiU - ltII.,IaJ _\ 18 lI:cJo

ra5.
'

ExpresJtO Brul!Qu_ - NM. n-to
- 9.30 horas.
Expresso Glória - Lac1J,na - • u.

• 7 1/2 har...
DOMINGO

Rápido Sul·Brasilelra - CUritiba -

6 horas.
�,--..---------------------

JolnvUe -

FRAQUEZAS EM GERAL'
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Dr. (L"RNO G.
GALLETV.

ADVOGADO
Crim. a civel

CQDlltltuição ti. SocladGd••
NATURALIZAÇÕES
THulo. D.oIGI'Gt6rio.

Elcritórlo I!I RelSid,t\::i�
Rua Th'adent"n' 4'1.

"'ONE -. t'!S8
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, Pr�feltura Municipal de JaguarUII8
,

13ALANCETE DA, RECEITA E DESPESA, REFERENTE AO Mf:S DE

JANEIHO DE 1949
HECEITA

,Códigos
!ú 18 3

,o 27 3

1 22 4

,Jj 12 o

Discriminação
Irnpôsto de Licença .

Impôsto si Jogos e Diversões .

Taxas e Custas' J ud, e Emolumentos

Cobrança da Divida Ativa .

IServiço .de Luz e Força
, _AVISO

Total A Diretoria de Obras Públicas' - Serviço de Luz e Força - avisa que

a partir desta data e enquanto estão sendo executados os serviços de re

modelação das rêdes de distribuição, não atenderá pedidas de ligação à�

energia para força motriz.

Diretoria de Qbras Públicas, 15 de Outubro de 1949.

Pardal

2.325,00
20,00

410,00
198,00 2.953,00

.Saldo que passou de 1948 68.119,:10

DESPESA

rCó,digo local Diacr im inação
Administração Geral

O 0,1 3 Gratif. ao Encarregado do Exp. . .

I} 2() 1 Subsidio do Prefeito .

O 20 2 Representação ao mesmo .

O 24 3 Diárias ao Prefeito, a servo fora do Mun,

,O 40- 1 Secretário, padrão "M" .

.{) 40 2 Escriturário, padrão "B" .

,0 44 3 Publicação do expediente .

,O 94 1 Serviços de limpeza da Prefeitura,

Exação e Fiscalização Financeira

1 00 1 Tesoureiro, padrão "J("

'.1 20 1 Fiscal Geral, padrão "I"

,

Segurança Pública e Assistência Social

:'2 94 1 Esmolas a indigentes .

'2 94 2 Assist, médica-f'arruacêu tica a ind igen tes

'2 94 5 Amparo a maternidade e à infância

Educação Pública

'3 30 1 Vencimentoss de professores de escolas iso-

ladas _ , , "

'

.

:3 44 2 Assinaturas de jornais e revistas

Serviços de Utilrdade Pública

8 11 1 Operárias do serv, de ruas, praças e [ardir;s

.:8 13 1 Para o servo de ruas, praças e jardins ..

8 21 1 Operários do servo de estradas e pontes

g 23 1 Para o servo de estradas e pontes .

:8 24 1 Transp. de pessoal e mat. pi o servo estra-

das e pontes .

Encargos Diversos

:.9 94 1 Aluguel do prédio onde íunc. a Prefeitura

9 94 4 Despesas impeevistas .

Despesa Extraorçameutárla
"Restos a pagar (Exercicio de 1948)

Sa100 que passa para fevereiro

o Comando da Guarnição Militar viço. Os que se apresentarem por

de Florianópolis, avisa aos cida- último terão preferências para in- cinema europeu. Assim, põe a nú,

dãos da classe de '1931, que a� ins- corporação e aqueles que ujtrapas- alguns dos 'mais secretos recessos

poções de saúde para os residentes sarem a data, sofrerão multa Míli- da alma humana. A "estrêla" é Ve-·

em Florianópolis, terminarão im- tar de acôrdo com o artigo 128 da ra Nunes, a maior revelação dos '

preterivclmente em 10-XI-49, lem- Lei do Serviço Mililar. ultimas anos no cinema' nacional.

brando que ccinv�m aos iDteressa-1 PAULO GONÇALVES WEBEr{ UM LANÇAMENTO DO CINEMA!

dos a apresentação antes da data VJErRA DA ROSA - Teu. CeI. CO- ARGENTINO

filia! para evitar acumulo de ser- mandante.
. "HISTORIA DE UMA MULHElt

PERVERSA" é o próximo lança
mento do cinema argentino, que ve

remos dia 29 deste mês, no Rio,

Argumento baseado na peça de

Wilde -o LEQUE DE LADY

WENDERMERE" foí adaptado pe

lo grande poeta Pedro Miguel Obli

gado.

"

71.072,30

Parcial Total

200,00
1.400,00

700,00
300,00
800,00
300,00

1.500,00
20,00 5.220,00

700,00
600,00 1.300,00

321,20
,

2DO,oQ
310,00 831,20

\1.500,00100,00 1.600,oQ

480,00
200,00

Ü.144,20
2.886,8�

43,00 14.754,00

200,00
450,00 650,00

'.

24.355)0

1.800,00

26.155,20
44.917,10

71.072,30

Prefeitura Municipal de Jaguaruna, 31 de janeiro de 1949.

(Ass.) ASTOH ÁVILA - Tesoureiro, padrão "K,

Visto: (Ass.) OSNY PEREIHA - Prefeito Municipal.

� ._ � � ,

i �;GiNHÊ ÓitiÚEiRÔ tOMPRâioô Oi
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��: CASA PERRONE �i:
i���.

�..+

':��+ Seu tipo d� calçado quese de graç� +:.
I%! ..+.

-:�� Por que não a visita para 'vêr? ,�i+
�I� E" 'reahnente esp�Dto80 ! :::
� f
·a; Pare, entre e compre ':::

;l� Rua Conselheiro Mafra D. 17 :i:
� , +
-� � -�: � �
�.�+�.�+��-� � � � � � � �� � � � � � � � � � � � �

DURANTE TODO DIA

nos VAIICJOS

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

CINElV1A
(Serviço au Agência Arqus)
A espada vingadora (Teh gallant

hlade) é um filme da Columhia em

bom tecnicolor dirigido córn segu

rança por Henry Levin e saii,:�a
toriamentc . interpretado por ho.,

mogéneo "cast" liderado por Lar

r-y Parks e Margucrite Chaprnnn,
Narra-nos a história romântica, vi

vida na França, no século XVIIl�
seu herói é Ulll jovem oficial, famo

so espadachim e cavalheiro, galan-
te que se apaixona pela, noiva de

seu maior adversário, um general
ambicioso e sem caráter. O enredo

cheio de peripécias, prende a aten

ção, apresentando entre passagens

emocionantes, cênas de lutas e due

los, agradará de modo especial os

apreciadores de filmes de aventu

ras do tipo "mocinho". Não se re- ,

comenda por isso mesmo, para o

publico infantil.
FLAGRANTES 'NO MUNDO DO

CINEMA

Já se pode afirmar que, final

mente, o ci nerna brasileiro superou

a fase das "chanchadas". Esta

transformação se deve a Uma exís>

gência do nosso publico, que, di=\
a dia, acentua as suas preferencias
humano. Um bom celulóide bem

11 m a n o- Um celulóide hem

representativo dos novos rumos

impressos á sétima arte no Brasil,
é "UMA LUZ NA ESTRADA" que

se basea num argumento audaz e

vigoroso de Pedro Elech. f: dirigi
do por Alberto Pieralise Filme de

clima absolutamente brasileiro, cem
a sua espantosa galeria de tipos
pitorescos, apresenta, contudo, as

caracleristicas ao seu realismo do

Ubaldo Brisigbelli
MISSA

Maria das Dores Lisboa Brí

sigheli e suas filhas Romilda e

Sonia-Beatriz, convidam aos

parentes e pessoas de suas re

lações para assistirem á Missa
do 2° aniversário de falecimen
to do seu saudoso esposo e pai
Ubaldo Brisigheli, que se cele,
brará na próxima sexta.feíra
dia 28, ás 7 horas, no altar do

Sagrado Coração de Jesus, na
Catedral Metropolitana.
Desde já, manifestam seus

agradecimentos á todos 'Que
comparecerem a êste' ato de-fé.

AÇOUGUES DO POVO, POPUL�R E MODELO

OS MELHORES ESTABELECIMENTOS NO GENERO
- HIGIENE ABSOLUTA - ARTIGOS DE PRIMEIRA

QUALIDADE

VENDE�_SE

.i I
"

!

II

li

II

1

I
I
, \

,)

V,fNDE-SE por motivo de, mudança
(D�!!�!�ca !r�e�, q��1�!!(l��a),!1_��!r!�!�!�"
A rea de 142 metros de [rente por 1.850 de fundos, incluindo

6 casas de maneira e uma de material.
TRATAR:

'

Florianópolis _' nesta redação ou Escritório I. de
-

A L. Alves

Barreiros - com o proprietário Mathial Iha.

Blumenau - com o sr, Christiano Kiioll, no Hotel Cruseíro,

�

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

DORES NOS COSTJlS?
Para um alívio rápido

EMPLASTRO,

SABIA
Há muitos anos recomendado pelos mâdl

cos para alívio imediato dos dores reumá.

ticas, contusões, lumbago,torceduros/etc�

'·SERV·ICO MILITAR

A T E N c Ã 0, G A R o T A D AI

Acaba de chegar o 2° numero da
GAZETA JUVENIL

Posto de Venda Café Rio Branco

IG)
I� /

-'�\
! ��

Ptl#SrtJíPtllllt/lSIlI/ERElfllS
'

t«Irl/dbliI!Itl/é'st1fjere#les
De acordo com os imperativos da

razão, do ciência e do bom senso:

.'

N.o 1: Regras abundantes, pro
longadas, repetidas, bemorragias
e suas consequências.

N.c 2: Falto de regras, regras
atrazadas suspensas" deminuidas

e suas consequências.

VAUMART
, ..

Automovel Chevrolet, 1948,
importado díretamento dos Es

tados Unidos Fleet-Master de

Luxe, com apenas 5.000 milhas.
Pintura original preta, qua

tro portas, equipado, molejo
de fábrica.'
Tratar com PLINIO MOREI

RA no Tribunal RegIonal Elel�
toral.
· ft.�

I
D "-I'

, ;
I ali ogr'afa -

ii diplomada
•
• Ofe1"eCe seus serviços.
: I
• Cartas a MaTia Inês •
e �

e..
Ferreira. !

..
Caixa Postal 55. �

•
��CI H06
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'Fim das execuçoes pelítícas' em
todo () mundo

\
\

\
\
I

VELA.

'4 volto à ilha em barcos

Proposta soviética ampliada pela ColômbiaLAKE SCCE�S" ze (U. P.) -,As nações latino umeiicanas eu- Iil.ica ela Assr-mbléia i .el·al lia ONUDireção de PEDIO PAULO MACiIADo, I caheçurarn l�m movímcuto p;ll�a que o pedIdo para que sejain ISUS-�������.��������������������������������������� manter em YIgor a propo�a SOVle- pensas as execuções politicas s�aPAULA HAi)iIOS ESPOHTE CLUBE üca p�indo que se ponha Jim às ampliada, a Iirn de qL1e seja diri-Edital de convocação execuções poliLicas ·na Giécia. A gida a todos 11'$ governos membros
Co lambia propôs na Comissão Po- da .Org·anização das Nações Unidas.

«Sbarpie»Conforme já tivemos oportnuidade de anunciar pOI' esí as colunas,um grupo ele velejadores do "COIJUElRO:-l .PHATA CLUBE", pretender-ealizar lima vadiagem náutica em derredor desta huco lica Ilha a quehahitamos impertinentemente. be, para li Assembléia Extraordi.,Essas 60 milhas marítrmas serão viajadas em frágeis barcos do nária, a ser realizada hoje, ás 19,30 Coube ao sr, Pinto de Arruda [1- dores 'Públicos. Pôs em evidência.
tipo "sharpíe" internaelonais. :E os preparativos para a temerária pe- horas, nos salões do Clube 15 d€ hrir os trabalhos da sessão de ontem haver sido adotado, nessa questão,

.

raltice adulta e· masculina, Já teve início' 1l0S aristocrát.lcos galpões cio Outubro, afim de tratar da seguiu- e aos srs. Alf'redo- Campos e Protó- a generalidade das Tabelas dos de-
famoso clube do Dr. RJa(apI Cruz Lima. te ordem do dia:

genes Vieira a Secretaria da Mesa. mais Estados da Federação, citan-
Ontem estivemos !.á a ver os trabalhos de equipamento dos barcos 1°) Apreciar o pedido de demis- Aprovada sem restrição, a ata da do, nêsse particular, o caso do au-

que tomarão parte na intr-epida prova. A alegria dos componentes das são formulado pelo presidente, sr. Sessão de ante-ontem, foi lida a mento de vencimentos do íuncio
guarnições tinha a algazarra infantil dos recreios escolares. E foi o Dirceu Gomes.

materia do expediente, feito o que nalismo público do Paraná.. acres
.sr. Argemiro Cabral quem nos explicou detalhes. 2°) De acordo com os estatutos, reassumiu a Presidência o sr. Rui centando ser o orçamento dessa

Um cornhôio de três "sharpies zarpará com a madrugada alta, empossar o novo presidente que C. Feurschuettc.. 10 Vice-Presidcn- unidade federativa três vêzes maior
levando os, seguintes despor lístas, d'olhos exaltados no pasmo da olirn, deverá completar o período de te, do que o de Santa Catarina, pelo
TlIca beleza oceânica: Raimundo Vieira, João Eloi Mendes, Manoel 0:01;1- 48/49, I

que se compreende não ser a me-
çalves, Benito Araujo, Walter Wanderley, Argerniro. Cabral, Tenente Florianópolis, 25 de Outubro de 29 ·DE OUTUBRO 'dida do Govêrno, face aos seus re-

'releu Muniz, Ramon e Orlando Filomel1o. Três homens para cada bar- 1949. A Casa aprovou requerimento do cur-sos, de tão pequena importân-
co ... e nove almas alvoroçadas no fascínio excitante 40 abismo verde Romaria Carioni - Secretário em Iider da minoria sr. J .. J. Cabral, ela.
'(IaS mares.

exercício. "considerando que o dia .29 do, cor, I À essa altura o sr Nunes Varela
Içarão panos ao SÔIJ.to tolerante �lo terral madrugador, com prôa .. , . . . ... . .. _ . . . . . . . . . . . .. rente transcorrerá num sábado., e declarou ser o ideal se o Estado,

a �mbaqu:. .Nessa enseada romântica, veríf'ícado o desvio ria agulha - CLUBE ATLETICO CATARTNEN- atendendo que a mencionada data pudesse melhor remunerar o seu

oi.l(·!ic::tda taref'a entregue à cxper iência de. Benito Araujo -, o coinbúio SE merece uma comemoração especial, funcionalismo. Encerrando as suas

indomável se fará rumo do mar alto, num teste de hravura que ha-de
pelo seu significado ria vida poli tl considerações apresentou o sr •

. constranger os parciais hístor iadores dos Cabraes e dos Colornhos.. . Comemorando o seu 20° aniver-
ca nacional, requer a v. excia. CIU<-, Baui Schaefcr u'a emenda, relatí-

sário de fundacão o Clube Atléti-
São nove almas belicosas e errantes que se melancnlizarn quando Y

depois de ouvido o plenário se ia a vamente . aos extranumerários no

),

co Catarinense promoverá, no pró-
suas naus altivas se-balançam na quietude irritante dos ancoradouros.

sessão de sexta-feira com o dia cio, Departamento de Estradas de Roda-

.

xímo sábado, nos salões do C�ube
·0 oceano com os seus rnisl.erios e os seus per-igos, será sempre, para

te dedicada ao transcurso de ruais . gemo prometendo justifica-Ia quan-

- eles do "PRAIA CLUBE", uma suculência inesperada. 6 de Janeiro, do Estreito, um'a sOI-
um aniversário do acontccimcntc ido de sua discussão e votação,

t i b ' rée dansante para a qual convida

I·
E enquanto uns ajus avam os lirandaes de aço I. os arcos Inscritos

excepcio.nal, pelo. qual .foi nova Em seguida falou, abordando .0
, I I todos os associados de ambas as

no audacioso raide ; enquanto outros costuravam ve as, ou c arcavam
mente instaurado o regime demo. mesmo assunto, o sr. Saulo Ratnos,

os rneúaes, 'numa das portas, olhando a curva graciosa da praia da agremiações.
crático no Brasil, Coincidindo a lide r do P.T.B., manifestando, mais:

·"Saudade", o sr. Orlando Filomeno declamava Guerra Junqueiro:
DA SE. sess�o �e. sex�a-�eira. com o �ia do uma vez, o seu pensamento que é

"Mar ele tormenta, mar que rebenta, COMISSA TÉCNICA
! Iuncionário público, Justo sera, (Ille pelo aumento percentual no mo-

Convulso Mar!
LEÇÁO CATARINENSE

nela se maniH!ste, também, o rC'!10-.lmento e o reajustalllento
. fl1tu�-

Noites intril'as, noites inteiras,
O presidente da Federação sijo da Casa pelo a[ll'arlavel evento." mente. Apresentr-', a segUir, mruSo

Nas praias tristes há lareiras
Catarinense de Desportos, Pro-

.

·2 emendas.
Com mães e noiv,as a rezaÍ' ... "

fessor Flávio Ferrari, pela re- - MALHANDO EM FERP,O Sem ll1�is mat,eria foi a sessãà en-

Admiráveis temperamentos a�·gonauta.s! lnvejáveis clestinos bra- solução n. 25, de 15 do corren- FRlO ... -
cerradn

vos. Ó· meu pobre Marco Polo - como as tuas façanhas lendárias se toJ'- te nomeou os srs. Eurico Hos- Prosseguiu o sr. Cardoso da Vel- - . . . . .. . .....•••.••

liam ag·ora risivelmente medíocres r. . .

te�no, Procópio Dário Ouri- ga na leitura do seu volumoso 11e-ZURI CUNHA.
ques e Manuel Ferreira de Me- latorio sôbr·e o Projeto de Lei nO.---------�--��-------------�-�--
lo, para, sob sua presidência, 89/49, que ora se acha em disCllS-

j�DI-reeu 0·0·mes deiXOU Olconstituirem a Comissão T�C- são· A :matéria Já mereceu dos S)·S.nica Encarregada da Seleçao Ylmar Con'éa e Osvaldo Cahral,P
.

R
. Catarinense, que disputa!,á o RelatoJ'es na Comissão de Finan,aula am"s certame máximo do futebol ças, estudo acurado e minucioso, e,

I V brasileiro, 'I ainda, várias emendas d(Js demais
Por motivos que ignorrunos, de· dente, pelo que muito ]amentavel . .. ,....

,parlamentares, que seriio su]Jmetl· Agencia Geral paTa S. Catarinif
mit'iu-s'e ante_ontem do cargo de foi a sua saida. Dentro destes dias I UM QUADRO PODEROSíSSL i

,elas á apreciação do plenário, em Rua Felipe Schmidt. 22--Sob.presidente do Paula Hamos, o des- será empossado o novo maioral: MO APRESENTARÁ O URU- hwóximas sessões. C. Postal, 69· Tel. «Protetora»�acaclo de�portist� Dirceu GOll!e�. :!paulaí[�O, sr. Ferllancto Koenick, vi-! . GUAI
I I .

C01110 ante-?ntem, o orador P�'Pll- •••••••F�?�!.�N?P_?�.IS. .

A .frente dos destmos do clube tn- . ce-presIdente.
I M t v'de'u 22 (U. P.) _ i lIsta tomou to,da a hora detel'nllna, Malta. felieldadee Jlele ..sei .

1 b' D' G on e 1 ,
1 I 1· t f' I' d .

co 01', sou e o sr. .lrceu omes ••.. _ ... -,. ,-. -.....

DE (De Ramon Colman Ferrer) _ I(
a ao expe( len e, lnf� I�an. o por to 41e no filh'nho J

dar ·llma orientação segura e efi- A COMPETIÇÃO REMlSTICA
Uma "enquête" popular feita!prote�tar contra as r�e:enc�as lJ,ue Mali, aio esqueça, que" moUlI«Iif

15 DE NOVEMBRO
ela "United Press", revelou i�he flze11l0� nesta crOl11ca, a CUjas Jlresente para o. seu ""P,lMPOLB()i"l'

TORNEIO FUTEBOLISTICO EM
. POl', iniciatív� do :10SS0 90lega �ue O selecionado uruguaio pa-: palavras somos gratos.

_

é uma eaderaeta ilo CUDITU
HOMENAGEM AO DIA DO FUN· Jorna:IsLa, Waldir ,�'lsar�, vel�o I

ra O Campeonato do Mundo p,o:l- A MARCHA �O .�UMENTO - MUTUO PREDIAL.CI�NÁRIO PúBLICO
�...

entusIasta do espOl �,: do, I.�mo em
derá ser um quadro poderosls.1 Na ordem-do-clJa, for�111 apresen: ••....•. - .. , > ••••••• - • -

PromOVido pelo clube dos l'un- I�O,SSll Estado, seI a redll�ac1a no
simo com elementos do "pena-; tadas emendas ao Projeto de LeJ ESCRITóRIO IMOnTI..URIO A. L.

cionários Públicos, será realizado IdIa 15 de novembro rpróXll1l0, na
1'01'" "Nacl·onal" e "River Pla- nO. 89/49 - cujo prazo expirou ás AI,VIilS

. ,.
-

b
.

I .,
. . Encarrega-se. mediante com1saAo. 4C

sexta-feIra proxl'lua, pela manha, no ma SU, em
_ homenagem. a data te" .. Segundo o inquérito, a se-, 18 horas: Bul(2lo Viana 7; Saulo! compra e venda de !móveIs.

estádio da F.C.D., um ,gigantesco da Proclamaç.:Jo da HeplIhllca, lima lecão do Uruguai seria forma-; Ramos, 1; e Lopes Vieira. 1. 'Ru� Deodoro 85.
torneio de futebol, em homenagem gl'andlosa competir.;ão de remo, á da assim: Mattero, Raul Pini e

I O sr. Osval.do- Cabral, da ,UD.N., l"IlIIII!I-_"IIIml �"�II!IIlIl!!ll--

ao dia do servidor púbJico. qual )�od:rão "COl:correr quaisquer Tejera, todos do "Penarol"; An- torn�lll a ocupar a tribuna para di:'-!
.

�t.N tiOKI!AI
A entrada será franca\. a_grermaç,ao nflntlc.a cl� T�stado.

drade, do "Central" ;0, Obdulio sel1volver eríUcas àquele Projeto, A ultima creação em relri-
.•.•••....•.•••••.••• i. ,J ••• , O programa esta assIm, Plubora- Varela, do "penarol" á Luz, do, que, no momenfo, é o .assnnto mo-llierante é o Guaraná KNOT

OS PRóXIMOS JOGOS DOS CER- elo:

"River':; Ghigia, do "Penarol"; Imentoso do {l ia, e que, segundo tu-! EM GARR AFAS GRANDES
TAlVIES CITADINOS 1° púreo - Principiantes - Io� Walter Gomez, do "NaGional"; ida indiea, irá tumultuar o

Pleliá-! Preferindo:o está
D 'I f

.

1 los a 11 remos - 1.000 melros. O M' Schl'affl'Il0 do .
-

.

tI' h d

e aeol'( o com o que OI reso....

"

scar ��uez e, . ,;. no, �m se_ssoes segu�n es. quan( .o acompan ando a mo a.

vidn pela F.C,D .. os jogos dos �er· 2° páreo - Novíssimos - loles Penarol, e, OIlandl, do Na- fia dlscussao e votaçao das emen-·.............. •••••••••• • ...... $

'tames de profissionais c aspirantes a 2 remos - 1.'000 metros, cional". No entanto, existem das apresentadas p,elos s1's: parla- DR. FRANCISCO CAMARti
serão, efetuados aos súbados e do· 3° páreo - Junims - Iut-rig- outros valores notáveis, tais co- l{;entares. Durante a explanação, NETO
mingos a tar:de e os ele amadores gel'S a 4 remos - 2.000 metros. mo o meia do "Rampla", Ra. das suas criticas o orador teve ai i Advogado
aos domingos pda manhã. 4° páreo r- Seniors - Skiff mon Cantou, qlJA é iOfladnr f'P,- partes dos srs. YlmaI' Corrêa Nu- Escritório: Rua Felipe Schimidt
Assim, sábado assistiremos os en- 2.000 metros.

rebral por excelência e da ve� nes Varela e Raul Schaefer, Que 21 (sobrado) (Alto da casa "O
contras entre o Avaí, ]ider invic- 5° °páreo - Principiantes - Ca- lha escola uruguaia; Anibal lhe esclareeel'am'pontos do as·sun- Paraíso")
'l'Q, e o Atlético, último colocado. A noe - 1.000 melros. IPaz, do "Nacional" (arqueiro); to em· causa.

1 Residencia: Rua Alvaro de Car-
vitória dará ao Avaí o _ ambicioso (jO páreo - Novissimos - 101es Rodolfo Pini, Iberé Duran, am- O sr. BauI Sc:haefer, lideI' da mai- valho, 36
título máximo da cidade. a 4 remO$ - 1.000 metros. bos· centro.médio de vastos re- atia em exerCIClO, em longos e· FlorianópolL.'1
Domingo teremos o cotejo Fi- 7° páreo - Seniors. - roles a 2 cursos, e o veterano Bermudez, judiciosas conSIderações fez sentil' .-.·.�-:-::·:::-:7.::: :. :" . .' ...... _ ......

gueiJ'ense x Bocaiuva que pronwt'e remos - 1.000 metros. do "Rampla", que alia técnica
que o assunto em debate. é desses Não espere que a doença vi

ser dos mais interessantes, visto 8° púreo - Novis�iDlos - ,eanoe e energia em alta escala.
mer·ecedores da maior critica c do site a sua casa. Defend,.a a su.

que estará em
-

jo,go o 3<> posto. Poja,
- 1.000 metros. . . . . • • . . . ..

mais acurado estudo. Declarou- mais saude e a dos seus filÍlas, to
manhã jogarão os quadros do Lira 9° pál"eo - l\'odss:imos Out- SERVIÇO DE METEO� que tenrlo aC'01l1panhac1o esses es- mando MALTEG. Frio ou gela

)·jg-g·ers a /, remos - :'>.000 metros.
d' d 1'· É •

Tenis Clube e do Ipiranga, dando

ROLOGIA tudas desde os primeiros passos, o. e uma e leIa. o maIO
inicio ao terceiro turno do eampeo� 10° páreo .:__ JllHiors - Tole;:; a 2

concorda que alguns pontos devam fornecedor de vitaminas, e. po
remos - 1.000 melros.

,

1 1 1 b I-SSO, O melhor fortl-fl-cant"". A

nato de amadores.
Previsão do tempo ,ate 4 hol'aS ser razão para me hOI'·es (e ates e

wc

, . 11° páreo - Seniors Toles a

da t d f ,.

Os prehos entre 05_ ([llar!I'O� de, ') ,

O' do dia 27. consequentes opiniões mais justas ven em o as as armaCIas

.

t d P 1 R .

d I"
- 181110S - 1.00 metI os.

A d I t' D· 1 .

armazens

-asptan es o au a· amos 'e _ o '1-]) L. I" ,. Tempo: ml?aça ar com c 1U- e conse aneas. ec arou maIS que •

.

'

d G 'd I' ara a rega a )lreVa pcera o ("L!-
P

.

l-I '

d 10... .. . .....

g1.1elrense e os o uaram e o .1-
1· ·d I' I I' t T' vas - Ne"oeiro. o rOJe o em causa na'o ln () sa-

, .

Cl - (lg'O e ermo c a ex ln a I�lga j\áll-
.

1 1

1'a fems ube, que n:1O foram e-
t·

'

I � t C't - Tl'mperatura: Em declínio· lisfazer pl,enamente as ner-eSS1C 3C es
f .

'b I '1· .IC3 cc ,_an a ...a anna.

I f d f '1· 'bI'

etuados dOllungo e S3 a( o l1.fllllO
Yenlos: De ,Sul a .este rescos. c o UllClona IS1110 pu ICO, mas �

dcvÍ<lo á falta de juizes_ serão reali- PASTA· DENTAL Temperaturas extremas de hoje: e disso tem consciência - 11:\ (le
za(}(Is sext11-f('ira á· tarde. ROBINSON :\olaxima 18,.1 �Iinillla ·15,3. ser atenuada a situação dos sen'i-

Pelo presente Edital, ficam con
vocados lodos os membros da Dire
ter-ia do Paula Ramos Esporte Clu- da Assembléia'

ftUA YOLUNTARros 01" PÁTRI'" fII·- 68 • t.- "'�. '

r'

.. .. � � ...

.- �-----remill"; Grnat.", Piftunet '�'!\Aeipil du'"'meJbol'f'l, reloB lI"!'It!.
I",.,�'''' r"�('('Iól ,,1'\ "t? ('A�Ar'Jl.IíT,("ET liNFA - Ru,=C. M(lffrllb\

IAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I
DR. ANTôNIO MODESTO �

, Atende. diàriamente, no Hospital de Caridade �
_..,... _ -. _...,.... - -_ -.---- .;..."'; _._ --.-.-..

�
_...- ._-�

Dr. Alvaro de Carval,ho
Doenças de,Crianças

Consultorio: RUa Tenente

IJUvelra, 29
Horário de consultas: 9 ás 11

....
Sábados: H ás 17 hs.

RADIOTERAPIA
RAIOS X

Fabrlaant. e di.trlbuidore. da. afamada. con
fecçõ.. -DISTINTA- • RIVET' Po••u. um gran.
de .ol'tlmento, d. camemirai. .tllcadc.�' brlJ:lI
bone e barato.. olgodõe.,'morin. e -a"lamento.

pal'a alfalate.1 que recebe dlretament. daI

SI'AZ'Iil� Comel'al••t•• do lntel'lol' no ••ntldo d. Ih. la•• rem Iam.

f'lcrfc:u\6lPcU.. 3J FILIAIS em Bl�m.nau e Laje••
...•••!=w=-_mQ=4�i*am=--=B••ee:....... ��......==ma==aa.m........==�;agmma:�=-���������===amB�...�....Dm�&Bam..�mgmG.-..-=��..���--�

__ ,-=illi & & .; ,gA*" L t&W te .M*FiBN;�&iiiW

Dr.' Milton Simone
Pereíra

.Clírrica Cirurgíca
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
Poa Serviços dos 'Professores Bene

tieto Montenegro e Piragibe No-
Jo

guelra (São Paulo)
COnsultas: Das i 4 ás 17 hor.�
Rua Fernando Machado, 10

DR. LlNS NEVES

Diretor da Maternidade e médico d'õ

Hospital de Caridade

CLINICA DE SENHORAS - CI-
RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle-.e tratamento

..pecializado da gravidês, Distur

'1011 da adolescência e da menopau
... Pertubações menstruals, 4 'li'l,\.

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

'

CJ'rurgia plástica do períneo " (ru
àlras)
ltSSISTENCIA AO PAUTO E Ol"'E-

RAÇõES OBST�TRlCAS

Doenças glandülares, 'tíroíde, ová·

rioa, hípopise, etc.)
Olaturbios Illervosos - Esterilidade
- Regimes.
CowlUltório R. João Pinto, 7 - Td.

IMI
Resíd. R. 7 de Setembro - Edit.

C11UI e Souza - Tel. 846.

DR. NEW'fON d'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Senho
ras - Proctologia l

Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles D.

28 -"Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11;30 horas e à tar. I.

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

115 - Telefone 1.422.
....

----

Dr. Mário Welldhaa,.
at.Iea médica de adulro. e cria_
Oonsultório - Rua João �to. 16

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

"dincia: !'elipe Schmidt 11). II.
Te1ef.' III

"

Dr� 'a.lo Foat..
Clinico e operador

a....ultório-: Rua Vito� Meirel", U.
Telefone: r,40S

(" ...ulta. da. 10 b 12 e da. 14 ••
I,; hrl. Resídêncía: Rua ·Blum_,

22. - Telefone: 1.620 ,

crRU�;AR���� �= cr- Carros para o interior do EsÍado
'RURGA � MOL�STIAS Dl!; S_"

NHORAS - PARTOS o horário dos carros de que é agente, Desta capital, a conceituada
!'ormado peta. !'aculdade de Medi· firma Fiuza Lima &: Irmãos é o seguinte'lina da UmverllCiade de S10 Paulo, .

, •

'onae roi assistente por váriol ••0& do EXPRESSO BRUSQUENSE Diariaínente - Brusque
Serviço Cirúrgico do Prof. Allpi.

áCorrfia Netí cf excessâo de li bado
Cirurgia do· cstõmago e ..Ia. cireula· EXPRESSO BRUSQUENSE
re.. intestinoa delgado e gros.o, tirol·
de, rins, próstata, bexiga, utero,

e'l'ãrio. e trompas. Varicocele, hid""
cele, varize! e hernas, �

Consultae ; Da. 3 á. 5 hora.. • rua

Felipe Schmidt, 21 (altol da Cala
Paraíso), Telef. 1.598 r

Iletidéncia: Rua Esteve. Junior, 170;
Telef. M. 764

Dr. Guerreiro da
Fonseca

.__._--+-.._------------,----- --------_. ---,

I
ESpecialista

Médico - Efetivo do Hospital de
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR·
,GANTA

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schmidt, 99

Telefone: 1.560
Consultas: Pela manhã no Hospital
Á tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.
Horário': Das 14 ás 17 horas.

:Jlt. POLYDORO ERNANl DE S

Tl-JIAGO
Médico e parteu8

Hospital de Caridade de FIo·

rianópolis. Assistente da

Maternidade

Transportes regulares de carga"

SÃO FRANCISCO
_

DO SUL para NOVA JOR�,
Informaçõe. como. Agente.

Fiortenópoha - Carlos 8oepckeS/A - 01- Teletone h212 ( Eni. t e leg ,

São Freneiaco do Sul-Carlos Hoepcke S/A -C1- Telelone 6· MOO,��M.\CK

10enças dos órgãos internos, es ee

clalmente 'do coração e vasos

Joenças da tiroide e demais glan
dulas internas

:Untca e cirurgia de senhoraa +-,

Partos
mIOTERAPIA - ELECTROCAR

mOGRAFIA - METABOLISMO
BASAL

fiORARIO DE CONSU_LTAS: -
Diàriamente das 15 às 19 ho- I

I
I
t

1

raso
CONSULTóRIO :

Rua Vitor Meireles n. 11

Fofie manual 1.702
RESIDENCfA:

Avenida Trompowski 6:1

Fone manual 766

Dr. M. S. Cualcull
Clinica exclusivamente d� criança

Rua Saldanha Marinho, 10

,Telefone M, 7U

DR. A.. SANTAELA
(Formado pela Faculdade Na,�10'
nal de Medicina da Universidade

r do BrasU)
"�dlco por concurso da Asslst&n,
eta a PsIcopatas do Distrito

l"ederal
�x-Interno de Hospital Psiquit.
tríco e ManlcOmio Judiciário

da Capital l"ederal
Kx-IntenlO da Santa Casa de Mi·
serlcórdla do Rio de Janeiro
OLíNIOA Ml!:DIOA - DOENÇAS

NERVOSAS
Oonsultl'lr!o: Ediflclo Amélta

Meto - Sala 3.
Resld�ncia: Rua Alvaro de Oar

valho, 70.1
Das 15 t.s 18 norae

Telefone:
Oonsultórlo - 1.20B.
Residência - 1.305.

------ ::::;r---

-.wêmn�:��::��IN��?!:�';
..

�! Dr. Lindolfo 4.6.
INC:tNDIOS E TRANSPORTES P"releraCifras do Balanço de' 1944 "

CAPITAL E RESERVAS ............•. Cr$ 80.900.606,30 AdvOffldo-Contabilista'
.Responsabtldades Cr$ 5.978.401.755,97' ,I

Civel -- Comercial
Receita ., ................• Cr$ 67.053,245.30 Con.tituigõe. d. .oeiedade.

A
.

C 142 7660"" • Hrviço. eorebto., em geral.tivo ;.... r$ .1 . ....00 �Organizaçõ.. contoheia.
Sinistros pagos DOS últimos 10 anos.... Cr$ 98.687.816,30 Regiatro•• marca•• di.pondo.
Responsabilidades •..... . .. '. Cr$ 76.736.401.306,20

li
no Ri o, d. corre.pondente.

D' t Eaerit6rio: Rua Alvaro. deIre ores; Carvalho n, 43••
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá. Da. 8 à. 12 hora••

-�·��joY!!Ni:�15tW:·-I.... .... .�����I.��� •.••••.•
para quem poesu« de Cr$ 10.000,00 até Cr$ IqO.OOO,OO renda
:.rta de 10'/. ao ano' com recebimento de [uros mensai•.

Informações nesta redação

Aviso' aos interessados que a
Diretoria da Liga Operária Be
neficente de Florianópolis rece

berá propostas para a venda:
dos prédios de sua propriedade,
sitos às ruas General Bítten,.
court, 123 e 125, Conselheiro
Mafra, 91 A e Pedro Soares, 18�
Desta segunda coneurrêncía

poderão participar não somen

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

bertas pela Diretoria, perante
os interessados, às 20 horas do
dia 27 de outubro próximo vín- '

douro.
Melhores informações pode.

rão ser obtidas na sede, á rua
Tiradentes, 20, a partir das 1�

,

horas.
Secretaria da Liga Operária'

Beneficente, em Florianópolis.
28 de setembro de 1949.
ALCIMIRO SILVA RAMOS,

10 !Secretário

Vende-se
Um rádio, marca Philipps,

com 7 válvulas, 7 faixai) am

pliadas e auto falante de 6",.
em perfeito estado. \

Vêr e tratar á Rua Curitiba
nos, 28, fundos, com José Ní,
colau Vieira - funcionário da
Escola Industrial.

Liga Operaria Bene
lícente de Floria

nópolis

QUER VESTIR-SE COM CONFORTO E ELEGA"CIA 1
PROCURE

Alfaiataria
A

Mello
Rue �elíppe Schmidt 48

Edital de Concurrência

- 28•• 4a• e 6a• feiras
Nova-Trento

E.,A. VIACÃO ANITAPOLIS - S8. e 6a• feiras

16 horas
14 horas

16.30 horas

12.10 horas
------------------------------------------------�-----

,LOJA DaS CftSEMIRIS
Especializada em artigos para

homens \

RECEBEU VA.RIADO SORifIMENTO DE CASEMIRAS NA
CIONAIS E INGLESAS PARA, HOMENS E SENHORAS.
MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PARA HOMENS
'

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

Tudo pelo menor preço da praça
fava uma visita à nossa Casa e' verifique'

I nossos prevos e artigos

...............
- '''01

o VALE De ITA.JAI
. Proeuem lia A�llela

, ProP"Ht
LIVRARIA 41, LIVRA1ll"

RolU

" I
,I

fdbl'icoe: A Cago •A CAPITAL- ciho�1C1 tA ('.tll? ;fto dc�
� 'alta àntGII! d••flllltuol'.m .uall! a�mp:'�JIl ��hTR�Z '!Im
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Hnje no passado Io sr.. Ministro d� Marinha. re.cebe a VÍ-

27 de O�ltubro
sita dos v�le]adores calarloeoses '

A data de hoje recorda.nos :Xo salão de recepções da

aris-llhC
não permitisse visitar os nos-

que:
tocrática séde do Comando do 50 sos clubes de "Vela - sobre os;

- em 1.467, em Rotterdam, Distrito Naval, um grupo de vele- quais lhe ralara com entusíasmo.,

nasceu Erasmo de Rotterdam, jador,,,,. catarinenses foi recebido o ilustre Comandante Sódré.

um dos re,formad�'res religío- pelo Exmo. Snr, A lmirante �il\'io

sos. Seu verdadeiro nome éra de Xoronha, DD. Min ist ro da :\la-

Desidério Gerardo, mas pelo rinha.

H O 'M E N A G E M
costume dos académicos de en- s. Excia., agr'adecenrlo a visita

tão, trocou Gerardo (amado, da vela barriga vereie, disse nas

d d d

em .holandes) para Erasmo suas simpatias pelos' Jeitos reali

Amigos e a mira ores o nosso eonterrãneo dr. Abelardo Luz

lhe ofereceram, no Lird, dia 24 um jantar.-Gratidão do ho-
(arriado, -m grego) .

zados pelos nossos desportistas,

menaoeaâo à expressiva manifestação

Faleceu em Brasíléía a 12 de em renhidas competições nacio-

'Amigos e admiradores do nos- za de conceítos e encantadora flu-
Julho de 1536;

nais. Lamentou que. o exíguo tem-

1,0 distinto conterrãneo dr. AbC_I,
êncía, evocou.

a ação d.O
estadista

- em 1.645, o Estado do ara- 'po de sua estadia nesta Capital,

Iardo Luz festejando sua estada dr. Hercílio Luz, eminente tron-
sil foi elevado a Principado,

nesta capital, depois de anos ,ae co donde l'essalttva, política e mo-
por Decréto do Rei D. João IV A avicultura FI")·

ausência, na Capital da Repúbloica, ra.I,mente, seu í'ilho dr. Abelardo
e assim conservando-se até 9 de

em
- orranupn IS

homenagearam-no.no dia 24, no Luz, àquele instante tão dígua-
Janeiro de 1817, tendo seu her- uma plciade de idealista da So- Iremos apreciar os rneshores.

Lira Tenis Clnbe, com um [antar mente hemenagr-arlo Vellis seus
dcíro presuntívo O titulo de ciedade Catarinense rie Aví!.culLu- exemplares das raças mais dif'un-

íntimo.
eonterrüncos. O magnifico lmpro-

Príncípe do Brasil. i-a, tendo á Ir-ente o dr. Lauro F. didas em nosso meio" como sejam r, \

Ao ágape compareceram:
'Viso do t itular da ::-)ecl'l'taria de De 16 de Dezembro de 1815 Bustamante, esforçado." presidente Rhode Jsland Red, Pl imouíh Rock.

Professor Maneio da Costa, Dr. SegTlran(:a Pública en(polgou, de até 7 de Srtembro de 1822 o daquela assooiação, resolveu pro- Barrada, Leghorn, Gigante Negra,

'Wanderley Junior, Dr. Edmundo falo, todos os conv ivas que lhe tes-
Brasil foi Reino, unido ao. de mover mais uma exposição avíco, de Jer-sey, Minorca Preta e a f'a-

Moreira, CeI. Passos Maia, Sr. V1r-
ternunharam isso com demoradas

Portugal e Algarves;
la.

mosa New Hampshire que, no mo.

gi lio :\10Lll'U, Sr. Abilio Mafra, nalmas, Ainda se faziam ouvir os
- em 1·753, a Câmara' de 1;; a XVITT Exposição Avícola que menta, revoluciona os meios avi-

Prof. A1'i Mafra, Jornaüsta 'Zedar aplausos ao sr .dr, Othon da Ga-
Desterro (hoje Florjanópoliis), I em 1101' patrono o dr. Leolierto, colas, pelo seu elevado padrão de

Perfeito dá Silva, Prof. Alvaro Ra- ma D'Eça, quando o sr. l lrle íonso
apresentou ao Capitão .gerieraí Leal ilustre Secr,rUtl'io ela Viação. rendimento.

mos, Dr. J. J. Cabral, Dr. Osvaldo Juvenal se levantou para lê!' um
Gomes Freir€ de Andrada tres Obras Púhlicas e Agriculturu. Como complemento da oxposl

Bulcão Viana, Sr. Pantaleão Ata- discurso exaltando a simpática fi-I nomes:
entre?� quais seria O certame, (j{'ste ano funcionará ção, Iigurarão mostruár-ios de

nasio, Walter Wanderley, Sr. Ma gura do homenageado. O sr. depu-
escoíhído o Capitão-mór da en- à rua Felipe Schmidt (lado da Pa- produtos veterinários, beni como

rio ,C. da 8jlv,a, Sr. Mario Abreu, lado lImar Correia, com a pala-!
tão Vila: Capitão Manoel Pe- daria Carioca), estando a inaugu- equipamentos e utensilíos relacio

Dr. Heitor Ferrari,
Dr. Paulo Fon- 'Ira, pronunciou

impressionanl e reira.Franco, Alfe�'e� José �uiz ração marcada para as 10 horas de nados á avicultura (chocadeiras,

tes, Vereador Manuel Donato da improviso no qual salientou, com I
da SIlva e Capitão Jacinto domingo próximo.

criadeiras, ovoscópios,
bebedouros,

Luz, Dep. Ramiro Emerenciano, muita propriedade, a exponencial I Jacques Nicós;
.

Falará no alo da abertura, o dr. comedouros etc.

Dr. Iknar Correia, Dr. Leoberto Jignra do cidadão que os congra-II
- em 1.816, travou-és o re- José Nicolau Bom, orador oticlal Tudo eleva a crer. que .o certa-

Leal, Dr. Armando Pereira, Dr. cava àquela homenagem, após de-, nhido
combate de Carumbé ou da referida Sociedade, me clêsle ano aleançará pleno êxi-

P.ereira e Oliveira, Dr. Armando morados anos de ausência. Sua dos Senos de Bantana) saindo
Estas exposições que vem sendo to.

Assis, Ce]. Lopes Vieira, Dr: Ru. oração foi muito aplaudioa. No- j
vitorioso o Brigadeiro Joaquim

realizadas pcla tradieional Sacie'. Ainda hoje, ás H,30 horas, sob'

bens 'de Arruda R,amos. Dr. Vital' vamrnle o sr. dr. \Vandel.ey Júnior,
de Oliveira Alvares derrotando

elaele têm 'permitido nm balanço a presidencia do Dr. Laura Bllsta

j."ontes, Dr. David Fontes,' Sr. deu a pàJav1'a ao dep. Ramiro' O
General José Artigas, então periódico das nossa� atividades e mante estarão reunidos, para ac·er

Cronje Guimarães, Capit.ão Miguel Emerciano que, de forma concisa,
Chefe da Confederação do Uru- das nos�as possibilidades no cam· tarem ao últimas providênrlas, oS--'

-,

Savas, Sr. Nelson Nunes, Sr. José l,arnbém pôs em deslaque a fig'ura
'

guai.
po da avicultu�a. / orgãos dirigentes da Sociedade.

JWas"Sr. ES}lezim
Junior, CapiLao do dr. Abelardo Luz. I �elste combate dlestacou-ise

Alexandre Sá, Sr. Gustavo Costa, Agradecendo, o homenagrado,
glorIosamente o célebre Régi

Sr. Paulo Posito, Des. Nelson Gui- visivelmente emocionado, aquela mento de Linha da Ilha de San

marãe�, Sr. Paulo Schelemper, prova de simpatia dos seus amigos. ta Catarina, os intrépidos
"bar-

J_uiz Melo, Sr. João Pedro, Sr. TI· e admiradores, serviu-se
do impro-I riga:-verdes;"

'

defonso Juvenal, Sr. Clodomiro
Pi- visu para

evidenciar sua gratidão I - em 1.844, a Imperatriz D ..

sani, Dr. Millem da Silveira, Sr. á confortante homenag:em que :l1e i
Tereza Cristina dignou-se a ácei

H. Beck Junior, Jornalista
WaJ.ter prestavam. :\1ais adiante, fazendo' tar O titulo de, Protetora do

Piazza, Jo'malista Jairo Calado, várias considerações, aliás com Hospital das Caldas do Cuba

Sr. Waldemar Silva, CeI. Antenor muita felicidade, lembrou-lhes tão, auxiliando os trabalhos

Mesquila, Sr. Antônio :\1esquita, que de"emos confiar em noí'SOS ho- com 400$000;

Dr. Aujor Luz, CeI. João A. Cunha, meus públicos. Calorosas pa!.mas I

- em 1.845, quando da visL

Dr. ,Vilmar Dias, Sr, ACal'i Silva, reboaram no �alão do Lira l'enis ta que fizeram a esta então Pro

Sr. José 1'. de Souza, Dep. Alfredo Clube 'quando conchlÍu sua ora-
'vinda de Santa Catarina, o

Campos. Dr. Osvaldo Cabral, Dr. Cão.
Imperador e sua consorte fi- Deverá realizar-se domingo próximo, na Colênia Santana, a tradi_

Henrique Rupp, Sr. Orlando Scar-
_

zeram um passeio maritimo em' cional Festa de Cristo-Rei, caIU a afluência, dos católicos de São José (3'.

pelli, Dep. Konder
Reis, De-p. Braz PREfllJlTO DO DI"

torno da Ilha; dos 111unicípios vizinhos.

Alves, Dr. Henrique
Stodieck, Dep. VI) II

- em 1.868, Caxias, durante Para as solenidades, ((U terão início às 8,30 horas com a bêndo-
.

Artur :\lulJer, Cap. Araujo Figlle- UM DEVER DOS MOÇOS
a guerra do Pa,raguai, conclu- da sagrada imagem de Cristo-Rpi, missa campal às 9,00 horas, se:,;uin--

reão, Sr. Luiz Piazza, Sr. Oton Na puberdade e n.o inicio da ida a estrada do Chaco, percor-
A

(lo-se, durante toda a tarele, animadas barraquinhas com leilão de Pl'en-

Gama D'Rça, Dr. Chades Piqllel, idade adulta a tuberculose apre-
reu-a pela primeira vez, en1 CO:Il- das, reeebemos atencioso convite, que, sensibilizados, agradecemos.

'

Sr. Jau Guedes, Jorna�ista Batista senta,-se sob forma extrema- panhia de Argolo, seu executan-

Pereira. Jornalista
Garlos da Cos- 'mente grave. Nesses periodos te;

ta Pere�ra. ;-;1'. �idal Hamos Nett?, da vida é necessário que, de seis I
- em 1.871, assumIu o cargo

Sr. Fens Boabald, Sr. HllY Perel- em seis meses, se consulte um de Encarrega,do do Quartel-Ge

ra, Sr. Alcides Pereira, Sr. Paulo espeCialista e se façam exami- neral da Marinha o catarinense

Mendonça e Vereador João C. da nar os pulmões aos raios X. Chefe de Esquadra Barã.o de

Rosa, Jornalista
Waldir Mendonça, Duraste a mocidaJde, taça Iguatemy;

Dr. Hercilio Perlro da Luz Filho, examinar seus pulmões· pe-
� em 1.902, faleceu em Flo-

Dep. Antônio Dib Mussi. Dep.-Wal- los ráios X, ao menos de rianópolis o prosador, poéta,

<remar Hupp, Dep. Haroldo
Carva- seis em seis meses·

- SNES.! latinista e mátematico Eduardo

Ih6, e Ten. HereiJio Silva.
'Nunes Pires (membro de fami-

Falou, oferecendo
o banquete, o Ubaldo Brl·SI·gheJII·-·

lia proeminente) e que éra ins-

�l'. dr. Edmundo Acácio Moreira
J petor aposentado do Tesouro

que, judiciosamente,
dissertou sô-

l'ranseorrendo, no dia de ama- Estadual.

bre a arte política, concluindo por nhã, o segundo aniversário do fa-

enaltecer a escola da pol.í.tica que
lecimento, nest.a Capital, do sr.

prepara os esl,adistas para dirigir
Ubaldo Brisighelli, sub-diretor da

o Estado com mais proveito que
Penitenciária do Estado, Presiden- N!I(tal dos Pobre's

os especialistas. Em se dirigindo te do Consêlho Deliberativo do IIi

ao homenageado, seu intimo des- Clube dos Funcionários Públicos A Comissão encarregada de'

.de 'a infâneia, exaltou-lhe
a perso-

do Estado e �ca�ê�nico de Dir,:ito, angariar donativos para
a rea

italidailj,e ilustre. Fizeram-se
ouvir, � sua e�llla.,lam1ha,

fará rea��zar, lização, êste ano, do "Natal
dos

]lO recinto, muitas palmas, quando
as 7 �Ol as, no al:a1 do S'agr ado I Pobres'" e que está integrada

o orador terminou seu belo dis- Coraç�o de Je�us, na C.atcdI'� Me- das exmas. senhoras D. Edith

elll'SO, 8-eguill-se com a palavra, a tropohtana, missa em mtensao à Ramos Itamar Souza Varella

,pedido, o sr. dr. 'Wanderley Júnior
alma daquêle saudoso patricia. Dulce Carneiro da Cunha C�

que falou nos nobres predicados
bral e Maria de Lourdes Bas-

do llOmenageado, passando a pala- VENDE-SE OU ALUGA-SE, tos, esteve, ontem, em visita

vra ao' dr .
.othou da Gama. D'Eç'a O prédio sito à rua Blumenau n. aos Srs. Governador do Esta-

qne, improvisando magislral pe- 28 - Tratar com o sr. Cap. Améri-/ do, Secretã.rios d Estado e à

�'a oratória, onele se notava juste- co, na Polícia Militar.
Assembleia Legislativa.

\

Florlen6polls, 21 Cle OUlubro d� .,949
Pela Federação de Ve!,," e Motor

ele Sanl a Cataiina, esteve presente'

o SI', Paulo Mendonça. Pe)0 "Co-'

queira Pi-aia Clube", os SJ''';. Rafael

Cruz Lima e Manoel Gonçalves,

Pelo Veleiros da Ilha, os ses. Jorge-

e Haroldó Barbato, c pelo Ial e Clu

be, os srs. Alvaro Acioli ele Vas

concelos e Arnoldo Cuneo.

I'

André Nilo Tadasco

CONVITE
O Centro Acadêmico Xl de Fevereiro convida as autoridades ') o

povo para a Conferência, subordinada
ao tema "Parlamentarismo", �ob

seu patrocínio, que o Deputado Haul Pilla pronunciará dia 29, sáharlo,.

às 20 horas, no Sàlão Nobre da Faculdad,e de Direito.

festa de C,risfo-Rei na Colônia;

Santana

Quando o Jl.l'iz Eleiloral da ia :6ona conceeleu registro ao,,·

. candidatos pess,eelisLas do municipio dr Turvo, o udenismo -

esse mesmo udenismo que sustenlav,a que o pleito de 11 de se

tembro, naquele lllunicipio, seria a consagração ela U. D. N.,.

de Araranguá ,e da adminsLl'aç'ão elo sr. Afonso Ghizzo - clçs

sabou 'em insultos e se esvaiu em ataques ao magistrado. Na

imprensa, na tribuna da Assembléia e nos tc1.egramas 'para o'

Hio, os próceres opo.sicionisLas repetiram, por dias 'a fio, as

mais graves aeusações ao Juiz de Araranguá, que registrava

os candidatos vitoriosos do P. S. D.

PARA fERIDAS,

E C Z E MAS,

INFlAMAÇOES,

COCEIRAS,

F R I E I R A S,

E S P I N H A Sr E T CJ';
',........-

Contra êsse registro houve reenrso. No egrégio 'reibunal'

Regiónal_Eleitoral êsse recurso t.eve o provimento negado póe

unanimidade. Ainda assim os udenistas continuaram a agTeclil�'

o Juiz ele Araranguá, esquecidos de que, essas agressões, Ja

então, se eomunicavam aos ilustres membros uo Tribunal Hc-

6'ional. Quando do reeurso - que foi inLrl'poslo para o Supe

rior Tribunal
- não vacilamos em adiantar, em face da sua

falta de base jurídica, que teria também provimento recusado.

De fato. A mais alua corte da Justiça JLleitoral, ante-ontem,

por unaQlimtdade,
confirmou a decisão do Tribunal catal'Íl1en-

se.

_

O despacho de primeira Ín,;tância está assim conl'il'mu(lo

pela seg'unda e pela última.

Desejávamos, agora, sabe.r da b. D. N., se o acórdão de

ante-ontem também é ilegal faccioso e partidário?

Ning'uém vai responder, é claro!
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