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o SR. SECRETÁRIO D� JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E SAÚDE ACABA DE RECEBER DOS PAR�AMENTARES FEDERAIS, QUE.

.

�VISITARAM RECENTEMENTE O NOSSO ESTADO, O TELEGRAMA SEGUINTE:
I I

"RIO, 5 -- DAS VISITAS ENSEJADAS DURANTE NOSSA P'ERMANÊNCIA NÊSSE PRóSPERO ESTADO, GUARDAMOS E� ..

PECIAL RECORDAÇÃO DA MODELAR ORGANIZAÇL�O DO ENSINO EM JOINVILE, ASSISTIMOS À FESTIVlrr�DE OR
GANIZADA PELO GRUPO ESCOLAR "RUI BARBOSA", QUE MUITO' SENSIBILIZOU NOSSA ALMA DE BRASILEIROS:','{
QUEIRA V. EXCIA. SER O INTÉRPRETE DOS NOSSOS APLAUSOS AOS DIGNOS PROFESSORES CATARINENSE§, �E.tA *

PATRIóTICA OBRA QUE ESTÃO REALIZANDO. ATENCIOSAS SAUDAÇÕES. (ASS.) MEDEIROS NETTO, C A F É'· FtLHO�
' ..

JOAQUIM LIBANIO, COSTA PORTO� RAUL BARBOSA, VASCONCELOS COSTA, EDUARDO DUVIVIER, JOÃO ADEODATO,
ALIOMAR RALEIRO.

.
o MAIS ANTIGO DlARIO DE SANTA CATARINA

Proprf�tário e D. Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretnr Dr. RUBENS DI� ARRunA RAJIOS
Diretor de Redação GlJSTAVO NEVES

o adicional do Funcio
nolismo Estadual

o sr. Governador do Estado encaminhou. à Assembléia Legisla
tiva, ontem, mensagem concedendo, nos. termos do art. 122, da Lei
n. 249, de 1� de janeiro deste ano, adicional ao funcionalismo publico,
que ficará incorporado aos vencimentos, na seguinte base:

1) - Para os que percebem até Cr$ 1.500,00 mensais, 5% aos 15
anos 10% aos' 20 anos, 15% aos 25 anos e 20% aos 30 anos;

2) - Para os que percebem Cr$ 1.501,00 a Cr$ 3.000,00 mensais.
4% aos 15 anos, 8% aos 20 anos, 12% aos 25 anos e 16% aos 30 anos;

3) - Para os que percebem além de Cr$ 3.000,00 lTIellsais, 3% &03

15 anos, 6% aos 20 anos, 9% anos 25 anos e 12% aos 30 anos.

O referido projeto de lei foi considerado' em regime de urgência,
sendo encaminhado à Comissão de Constituição, Legislação e Justiça.
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Nacionalização de
companhias aé·reils

BUENOS AIRES 6 (UP) -

o governo aprovou um decreto
que nacionaliza todas as com

panhias de aviação civil forma
das com capitaís particulares

I

e publicos comprando o Panco
Central as ações dos portado
res particulares .

.
As companhias afetadas são
l FAMA, a ALFA, a Zonda e a

Aeroposta, entre as quais a

mais importante é a FAMA
(Flota Aerea Mercante Argen-

�.• (tina), cujos serviços ínternacío-

.
'naís vão até, Londres, Roma e

Santiago do Chile.

fireve na Ford
M. CompiloJ

.. DETROIT 6 (UP) - o sindi
cato dos Operarios Unidos orde
nou a greve nas fabricas lo
cais da Ford Motor Company o

que pode paralizar tôda a orga
nização industrial da Ford e

deixar sem trabalho 133.000
tr.abalhadores em 33 cidades,
dentro de 3 semanas.

Cerca de 62.000 operarios iní
ciaram a greve ao meio dia nas

fabricas Ford de River Rouge,
nas linhas de montagem de
Lincoln e Mercury e em outras
instalações em sinal de protes
to contra uma suposta "acele
ração" do ritmo das tarefas.
Mais de 5.000 desses operarias
pertencem as importantes ofi-

'ii;��le�:�;�a�
rá trigo

BUENOS AIRES 6 (UP) -

o Brasil Comprará 800.000 to
neladas de trigo, na Argentina
-anunciaram fontes responsá
veis. A operação será concluída
no curso desta semana, sendo
os acordos subscritos pelos de
legados comerciais do Brasil e
o Conselho Economico Nacío- jnal. Ainda não foi revelado iqual o preço do produto em

questão.
Por sua vez a Argentina im

portará café, banana, madeira,
borracha e tecidos .

Integrantes da representação
comercial brasileira, acompa
nhado do embaixador general
Freitas de Almeida, farão uma

)'isita ,de. cortesia ao chanceler
.�lamuglla,

o MOMENTO

Câmara Municipalo sr- Adolfo Konder
e a sua lese

O sr. Adolfo Konder escreveu, a propósito de cer

tos comentários feitos pelo "Díário da Tarde" à entre
vista que ele concedêra ao jornal "A Manhã", do Rio,
um artigo em que repõe em termos as considerações
aditadas à referida entrevista por aquele vespertino
Através das retificações propostas ao comentarista, é
fácil perceber que o "Diário", opondo ao sr. Konder "al
guns ligeiros e amistosos reparos", "teria decretado a

intempestividade das suas .declarações''. Estas, ao que
se depreende da fôrma em que as restabelece o sr,
'Adolfo Konder, admitiam, "em princípio", que, como
afirma e reafirma s. exa., "em tese, ninguém, dotado
de bom senso e boa vontade, pôde ser Contra entendi
mentos que, visando o apaziguamento dos espíritos,
venham facilitar a tarefa do govêrno, em promover o
be estar da coletividade".

Como se vê, o ilustre procer udenista não repudia
uma conjugação de fôrças políticas; - antes, como o

relata no seu escrito, recorda os entendimentos havi
dos entre a sua corrente e outras, no âmbito estadual,
em diversas fases de mobilização do eleitorado catari
nense.

A verdade, porém, é que se o sr. Adolfo Konder
não cogita de acôrdos na política de Santa Catarina,
quem, muito menos, teria motivos para fazê-lo seria o
sr. Nerêu Ramos. Aliás, aquele político udenista não
dissimula o seu pessimismo a respeito, quando' alega
que "o dr. Nerêu Ramos, dispondo de maioria na As
sembléia Estadual e da maioria dos municípios", não
teria "ínterêsse em formular condições que possam ser
aceitas pela U. D. N.". Melhor enunciada teria sido a
verdade dos fatos se houvesse o sr. Konder conside
rado que ao P. S. D. em Santa Catarina não compete
formular condições ao oposicionismo, porque: 1°) dis
põe da unanimidade da bancada catarinense no Sena-
do da República; 2°) conta mais de dois terços da re- .}
presentação catarinense na Câmara Federal; 3°) tem
maioria absoluta na Assembléia Legislativa; 4<?) pos- i
sue a quase totalidade das prefeituras e das câmaras �
municipais. Além disso, o P. S. D. conquista diaría- t
mente novos contingentes eleitorais, na maioria sai- -:'

dos das hostes udenistas.
Ainda assim, convém acentuar, o que impossibili- .��

taria um entendimento com a facção política do sr. ."
Adolfo Konder não seria a intransigência do sr. Nerêu
Ramos, que nunca se fechou à colaboração de quem- f.
quer-que fôsse e pertencesse a qualquer corrente par- !-

tídáría, quando essa colaboração se propusesse à con- 1..

vergência das mais altas razões em favor da prospe
ridade do nosso Estado e da tranuuilidade da nossa

gente. Nem mesmo a circunstânciade o P. S. D. cons
tituir aquela pujante maioria nos âmbitos federal,
estadual e municipal, se oporia, como entrave, a um

acôrdo interpartidário em Santa Catarina.
O que, sim, impede que a tese "do bom senso e da

boa vontade", a que alude o sr. Adolfo Konder, se

possa verificar 110 caso da política estadual é a atitude
do seu jornal e de alguns representantes da U. D. N.
na Assembléia Legislativa; aquele, garrando ao sabor
das intrigas impudentes e das mais desregradas
agressões aos homens do Govêrno e do P. S. D.; os' ou
tros, felizmente em minoria mesmo no seio de seus
ilustres pares da U. D. N., entregando-se a sistemática
oposição, sem critério e sem medida, ao situacionismo,

Sessão do dia 5 - Presíden-j Iembrar que a 16 de março pas-
tes 13 srs. Vereadores. ' sado transcorreu mais um ani-

versário da fundação da' cidade.
COMISSÕES - Em reunião

da Comissão do Veto, o sr. Jai
ro Càllado, relator, apresentou
seu parecer, que foi aceito e

subscrito pelos demais mem

bros. De acordo com o que re

ge o Regimento Interno, o mes-
1110 será apreciado pelo plená
rio, em sessão secreta, na pro
xíma semana.

Presidência: Batista �erei
ra.

Abertos os trabalhos, foi li
da e aprovada a ata da ses

são anterior.
EXPEDIENTE - Do expe

diente constou a presença de
exemplares de livros, leis e

mensagens.
ORADORES - Ocupou a tri

buna o sr. Gercino Silva, para

Continuam os protestos contra a atitude
I dos vereadores udenisías de AraraDguâ

O sr. Celso Ramos, digno pre-I moção
de protesto contra a

sidente da Comissão Executi- iniciativa dos vereadores ude
va do Partido Social Democrá- nistas de Araranguá querendo
tico nesta capital rec-ebeu os se- anexar áquele Municipio cata

guíntes telegramas: rínense ao Estado do Rio Gran
de do Sul. Atenciosas saudações
- Leandro Longo.São Joaquim 6-5-49 :::._ Tenho

a honra de comunicar a V. S.

que a Camara acaba de votar
vibrante moção de protesto
apresentada pelo sr. vereador
Ad01fo José Martins contra o

revoltante procedimento dos
vereadores udenistas de Ara

ranguá na torpe tentativa de
sacrificar a sagrada integrida
de teritorial do nosso querido
Estado. Atenciosas saudações
Domingos Albino - Presidente
da Camara Municipal de Verea
dores.

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

Querem a altera�ãft
do filme

..

HOLLYWOOD 6 (UP) - A
discutida película "Pinky", de
Darryl Zanuck já está atrain
do o interesse e a atencão do

publico.
�

Vários admiradores tem es

crito cartas a Zanuck, pedindo
que sejam cortadas as cenas de
amor entre a negra Jeanne
Craín e o atol' William Lundin
gano O produtor recusou-se a

atender aos pedidos alegando
que a filosofia racísto expressa
nas referidas cartas era justa
mente a que está combatendo ..

Timbô - 3-6-49 - Tenho a

honra de comunicar-lhe que na
sessão da Camara Municipal de
'I'imbó, na data de hoje, foi
unanimemente aprovada uma

raiando mesmo pelo desprestigio do Poder Legislativo
do Estado. --

Êsse lamentável flagrante de inconsiderado con-·

traste de idéias e de conduta entre alguns poucos ele

mentos do udenismo catarinense e o sr. Adolfo Kon-

der é que os..íncompatíbíhza para uma eventual aco- "l

lhida por parte do P. S. D.

Isso, apesar dos pesares, sem que J?o�sa ser ob�eto
de condições a serem assentadas na hípótese prevista
pelo sr. Adolfo Konder, talvez implicasse algumas res

trições de que a dignidade de uma das part�s - e �sta
necessariamente a direção do P. S. D. - nao declina- í

ria sem a conveniente reparação.
Seja como for, o sr. jid?lfo Kond�r concl�iu o seu

artigo com uma advertência, en-;, cujo conc�lto esta
mos em perfeita concordancla: Cumpre nao esque
cer que, em política, é sempre desaconselhável sacar
a descoberto sôbre o futuro" .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ASSINATURAS
Na Capital

Ano Cr$
Semestre .. ,..... Cr$
Trimestre ......• Cr$
Mês •........••.. Cr$
Número avulso .. Cr$

No Interior
Ano Cr$ 100,00
Semestre Cr$ 80,00
Trimestre ...•.... Cr$ 35,00
Número avulso .. Cr$ 0,60

Anúncioa mediante contráto.

Os origlJuda, mesmo não

publicados, não serão

1
__�._::l;;j!;����:-�.. -���-�- .. _ ..

Viacão Aérea
..

Horário
Se(/unda-feira

"'TAL" - 13,00 - Lajes
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,60 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - iS,Ii_r; W7

Jlforte ''''I , 1 ""'f.�

l'erça-teir«
"

i,>�
"TAL" - 8,00 - Joinville :.:

Curitiba - Paranaguâ
- Santos e Rio.

\ \ 1'\:\ IR - 10,40 - Norte
�RUZKIRO 00 SUL - t2,OO -

Jlf<)rte
VARIG - 12.30 - Sul
PANAIR - i3,50 - Sul

Quarta�feira
"TAL" - 13,00 - Lajes
PANAIR -� 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - �t,OO

,arte
VARIO - U,.O - Ncrte
PANAIR - 13,50 - Sul

Quinta-feira
"'TAL" - 8,00 - Joinville

Curitiba - Paranaguá
- Santoll e Rio.

PANAIR - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
VARIO - 12,30 - Sul
CRUZEIRO 00 SUL - t3,r;5

lIorte
CRUZEIRO DO SUL - U,SO

luI
Se:cta-felra

"TAL" - 13,00 - Lojes.
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

porte
.

PANAIR - 10,40 -- Norte
VARIG - 11,40 _o. Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Sábado
"TAL" - 8,00 - Joinville

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,511

!Jorte

Dom1n(/O
PANAIR - 10,40 - Norte

I CRUZEIRO DO STTL - 11,00
l �ANAm - �,50 15]t� :nmil]

Muitas feliddadeB pelo naBeI•••
to de seu filhinho!

Leia, Divulgue
"Jornal de

o

e Assine

Joinvile"
de

Washington, (U. P.) - O

Departamento de Estado deu

permissão à Espanha para ne

gociar diretamente com o Ban
co de Exportação e Importação
um empréstimo do govêrno Inorte-americano.
Michael McDermott, do -8er- ':- -..-_ 1__1.1

viço de Imprensa do Departa
mento, ao dar essa noticia aos

jornalistas, acrescentou que
em breve virá a 'Washington
um representante do govêrno
de Madrid, afim-de se enten
der pessoalmente com os altos
funcionários daquele Banco.
Ao mesmo tempo, uma per-

sonalidade oficial altamente
colocada e bem informada dis
se que os Estados Unidos ainda
acreditam que a Espanha apre
sente baixas condições de cré
dito e que' é de se esperar que
o Banco rejeite qualquer pedi
do de crédito por parte da Es

panha, a não ser que esta pro
ceda a certas reformas econô
micas que lhe venham a ser

sugeridas pelos Estados Uni
dos.

mais
Santa
completo Orgam

Catarina
UlGUND.A-J'IllRÁ

90,00
45,00
25,00
9,00
0,50

ExprUllO 810 Cinóvlo - L&a'UJ!.
7 hocu.
Auto-VIaç60 ItaJu - I<\aJ&S - li ..

ru. �
..g

E:xpre811O BrulQu_ - JIIruq'IK -

l8 horu.
ExpresllO Bruaque�. - NOTa -rr.nw

- 16,30 bonl. .

_

Auto-Viaç.lo Catarln_ - .JOIDTIlI
- • horaa.
Aute--Viação CatartnenM - Curitiba

- II hora•.
RodoylArla 8ul·BruU � t-arto AI..,r.

- g hora·a.
Rápido Sul-Brastleíra - Joinvile

13 horas.
Rápido Sul-Brasrleíra - Curitiba

6 horas.
TERÇA-FEIRA

Auto-Vlação CatariJlellH - Perto AI.
trn _, 6 horas.
Auto-V18Ç§O C&tarm_ Cul'ltlbl

- I) boras
.Auto,Vlaçlo Catarln_ - lotaY1l.
- • horD.

Aut"o-VlaçAo catadll_ - TlIbU'lo
- 6 horas.
Expresso 1510 crtF.óTlo - Lac'il1I& -

7 horas.
Empl'êsa Glótl. l- lA&'1I!Ia -- 7".

• 6". horu. .

Expreaso Brulqu_ - Bruaqu. r:
1e hora.. ,"'!Iii
A·}to-Vlaçlo ltajlll1 - IUja! - 18 h0-

ras_

Rápido Sul,Braslleira - Joinvile-
13 horas.
Rápido Sul·BrasileIra - Curitiba -

6 horas.
QUARTA-lI'ElU.

Auto-Vlaç6o C&tltJ'1nenM
- 15 horae.

!
Auto.Vlação catarlDeruHI

- e horas.
, Auto·Viação CatumeIlH

,
- 6,30 heras,

r Rápido Sul,Brasileira - Curitiba -

( 6 horas,

j
Rápido Sul-Brastleíra - Joinvile-

13 horas.
J!:xpresso SAo CrtstoTlo - Lacuna -

, 7 horas.
I Expre� BrusqueIlH - BruaqUII -

116 horas.
I Aut!>-Viação [tajai - ltaJal - 1. b0-

Iras,Exp::,e88o Brusquense - Nova Trento
- 16,30 horas.
Rodo·vlAril\ Sul Brasll - P{Irt.o AIejIH

- 8 horas.

Guia do Paraná
Publica relação dos comerciantes e índustrtata com seus enu

d
reeoe,

Cada guia e vendido aoomuanbade de um mapa rodovrarro
Paraná e Sant.a Catarina.

Redação: Rua Prudente de Monea, n. 626. - Curitiba,

Casa Recem
ceustruída
DE S o c UPA DA

RUA FELIPE lvEVES
6xl0 metros, toda de

material.
TRATAR NESTA REDAÇÃO

Mas, não esqueça. que o melh.,

presente para o seu "PIMPOLHO·
é uma caderneta do CREDIT(i
MUTUO PREDIAL.

R.espondendo a várias per
guntas dos jornalistas, Mac
Dermott insistiu em frisar que
os próximos entendimentos en

tre emissários da Espanha e

dirigentes do Banco de Expor
tação e Importação não repre
sentam, de maneira alguma,
qualquer alteração na politica
dos Estados Unidos para com o

govêrno de Franco. Disse mais,
em resposta a perguntas, que
não tem a menor idéia sôbre a

importância total que a Espa
nha deseja pedir como emprés
timo.
As reformas econômicas que

os Estados Unidos desejam que
a Espanha realize têm sido re

petidamente proclamadas por
Paul Guibertson, encarregado
de Negócios em Madrid, e são
principalmente as seguintes:

(1) - Reavaliação das taxas
cambiais; (2) - Maior enca

minhamento dos recursos do
país para as indústrias priva
das, em vez de para o govêrno;
(3) - Providências para a in
versão da atual "situação da
balança de pagamentos", me
diante o aumento de vendas de
mercadorias para o Exterior.

Madariaga critica

'FABRICA DE FOSFOROS (PRON
TA P. FABRICAR)

Vende-se

Maquinário Cr$ 250.000,00
Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00
Situada em Campo Alegre - S. C.
Vende-se tb. só maquinário
Informações com A. Wehmuti -

Brusque - Santa Catarina".

CATALOGO DE MOEDAS D
BRASIL

Já se encontra a venda co

todos os preços de moedas ti

Ouro, Prata, Níquel e Bronze",
Preço 20,00 em todas as livra

rias da cidade.
Pelo correio Cr$ 25,00.

QUINTA-FEIJÜ.
Auto-Viação Catartnense:

Alegre - 6 horas.
Auto-Vtação Catartnenas

- 11 horas,
Auto-ViaçAo CntartnellH

- • noras,

Auto·ViaçAo CatartnenM
- 8 horas.
Auto,ViaçAo Catarlnen.wa - LalUIlI

- 6,30 l\oras .

Exp,ress.:l São CrlstOTlo
7 horàs.
Emprêsa Glória - LI1g1IDa � • l/li

• 7 112 horas.
EXpresso BrusquellM - BrulQu. -

18 horas.
Auto-Viaç4o Ialai - naja! - li bO-

ruo '

Rãpldo Sul-Brastleíra - Joinvile-
13 horas.
Rápído Sul-Brasíleír a - Curitiba -

6 horas.
Empresa Sul Oeste Ltd. - Xapecó - ii

- • horas.
SEXTA-rEmA

Rodo'tiArla Sul Brs,s!l - PbTto Aletrn
- S horas.
Auto,V�ção CJatarlnenH

- lI"hor88.
Auto-VlaçAo CntlJ'l.nfil.H

- • horas.

JolnY1l. FERIDAS. REUMATISMO F;
PLACAS SJFTLITICAS

Elixir de Nogueira
Msdicaçao auxiliar no trotoment<

da .ifl'ia

Combata
o Reumatismo"
fnquanfo Dorme
Se v, sofre de dores agudas. se SUlll'

articulações estão inchadas, isso prova
que.,V. está se intoxicando porque seus
rins' nfio trabalham bem. Outros ain-·
toma-s de desordens nos rins são: fre
qüente. levantadas noturnaa, dores na",

costas, lumbago, dores nas pernas, ner
vosismo, ton teíras, enxaquecas, torno
zelos inchados. olhos empapuçados, falta
de energia. perda de apetite. etc. V, deve.
eliminar os germes que estão arruinando
sua saúde. Cystex cembase êsses .

transtôtnos removendo sua COous". Peça ..

Cystex em qualquer farmácia sob·
no.sa garantia de que o aliviará rnpidJl,
mente, Em 24 horas V. se sentir' melhor
e completamente bem em uma semS!l!L_
Compre Cystex hoje meemo. Nossa
garantia é sua maior proteção.

Cystex 110 'rataAl��l"':
>-

CISTITES, PIELITES E URICEMIA

Lq'ulIa -

PLANTANDO DA
Tem V. S. pomar, jardim e ne

cessita de árvores frutríferas e

flores?
Peça catalogo, nesta praça,

com J. Costa à Rua Jerônimo
Coelho nO 2

ENGENHEIRO CIVIL
Aviso aos srs. interessados que

tendo regressado de sua viajem am

E�tados Unidos ,da América do Nor.
te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro·
cha Amaral reabritá seu eM;ritório
(Rua Presidente Coutinhn n. 22),
nos primeiros dias de agõsto, espe.
rando continuar a merec�r as ('.spe·
ciais atençêies de seus amigos f

cliente&.
Pedro Medeiros, Auxiliar

Transportes n,'<gula:res de cargos dopôrto de

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOV4 YORK
I nformaçõe. com o. Agen to.

Fic:r'H l:POhf - Carlos HoepckeS/A - 01- Teletone 1.'211 ( En i. teteg.
E'Êe Funci!co do 8u1- Carlos Hoept:ke ,S/A -CI - Teleloae 6 '..1,)).� C "l.l \c: {

1IIiiIiI'"" .!tf WYG' ::,..-'

própria."> Potências Ociden-
tais" .

"O regime de Franco - de
clara Madariaga - está ericli
tando em virtude da falta de
dólares e um auxilio americano

Nova York, (U. P.) - Em agora significaria que os Esta-
carta que escreveu de Londres dos Unidos apoiam definitiva
ao "New York Times", o sr. mente aquilo que Franco de
Salvador de Madariaga, ex-di- fende.
plomata e escritor espanhol, Admitir Franco à ONU seria
atualmente' no exilio, declara presentear-lhe com uma vitó
que a "política adotada pelas ria moral numa salva de pra
Potências Ocidentais com rela- ta. E com isso as potências oci
ção à Espanha é a pior que po- dentais perderiam prestigio e

deria ter sido imaginada, quer assumiriam uma pesada res

para a Espanha, quer para as, ponsabilidade".

curitiba

JotnTllil

Auto·Vlação Catarl!nenae - t.acuDa
- 3,30 horas.

I
Expresso São CrlIIto'VAo - Laa'Ulle -

7 horas.
Auto-Viaçlo ltajai - ltajal - 1. ho

raB.

ExpresllO BruequenH - Bl'uaQu. -
18 horas,
Rápido Sul-Brasileíra JOiQ.vile -

13 horas.
Rápido Sul,Brasileira

6 horas.
Curitiba ;_

SABADO
AUlO-VlaçAo Cata11nenae - OUrttlN

- a horas.
Rápido Sul-Brasileira

13 horas,
Rápido Sul,Brasileira - Curitiba -

6 horas.
- • horaa.

Auto-ViacAo Catarlnense - Jolnnle.
- 6 horu.
Auto-Viação Catarlinen.. - Tu'b&rio

- 6 horas.
Elror'lSso 810 Cr1ItoTto - � _

7 horas.
ExpreSltO BruIQUellH - BrlaQu. _

14 horas.
Autc·Vlaçlo Itaju - ltaja! - li Jio.

raso

ExprI!BlIO Bl'lMIQuen.H - Non. Tre:Jtto
- 9,30 horu.
Expresso Glória - LacruDa - • l/I

• 7 1/2 horu.
DOMINGO

Rápido Sul ,Brasileira - CUritiba _

6 horas.

Jolnvile -

Es�ritório Técnico
Rocha AmaralCid
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SÁBADO PRÓXIMO, NOS SALõES DO LIRA TENIS CLUBE, A GRANDE SOIRÉE DOS CALOUROS DE FAIt"\1ÁCIA E OJ;)QNot
TOLOGIA, OFERECIDA AOS SóCIOS DO LIRA TENIS C,LUBE, CLUBE 12 DE AGôSTO E ACADÊMICOS EM GERAL. VEN�
DA DE MESAS NA FACULDADE À RUA ESTEVES JúNIOR N. 1. É NECESSÁRIO A APRESENTAÇÃO DO R�CIBO DE ABRIL.

DIA 8 -- DOMINGUEIRA. INíCIO lS 21 HORAS.

------�---------------------------------------------------------------------·------------------�b�l--�----------�s�·ô�b:r:e�o:s-:c�u:st�o:s��d�o�t�r�a·nsporte-V·d!�
..

1 Serãú dehattdes os pro emas», marítímo atual em os navios de

1 a �OCla maior porte hoje empregados� panhias concessionárias de ser- versas aplicações e proveníên- QUANTO APRODUÇÃO.cional, Vale do Rio Doce e Com; cías dos carvoes. nacionais:
t no momento cobrados.

viços públicos. Pagamento pre- a):- P�ra. a produção de co- c�% o objetivo de' reduzir os rre
ferencial do fornecimento do que slc:.erurglCo; b) - Para a

23) _ Exprimentação, sob 3.ANJVERSÁRIOS: quela cidade! serrana. combustível nacional; produção; c) - Para a produ-/ orientacão e com o auxilio doMENINA ELÍ TEREZINHA Contando com a presença do d):_ Prêmios e favores às ção de, coque para outros for- Depart�mento Nacional da pro-Completa, hoje, seu 80 ani- soprano Nazira Mansur, a di- instalações próprias ao uso dos nos; d) - Para o uso em cal-, ducão Mineral de métodos de- versário a encantadora mení- reteria do Barriga Verde ela- carvões brasileiros; deíras sôbre grelhas com�s; �) I extração, carregamento e trans._

_na EH Terezinha Vilela, díle- borou cuidadoso programa pa- e) Estudo dos fatores capa- � Para o uso en:- .caldellas so-
porte. no interior e exterior dasta filhinha do nosso estimado ra sua reunião litero-socíal de zes de incentivar a criação de bre grelhas especla�s; f)

- P�- minas e dos equipamentos apro-conterrâneo sr. Haroldo Vile- logo mais. um parque industrial, junto às ra o uso em caldeiras ?ul:en- priados para indicação dos maisla, competente funcionário da Alem da presença da consa- minas, para acréscimo do con- zados; g) - Para destilação el· A

ícosd . -' economl .Penitenciária do Estado e e grada cantora catarinense te- sumo do carvão, prícipalmente, tabrícação d.e gas. 24 _ Pesquisas pelo Departa-· .sua exma, sra. d. Carmem remos ainda a popular sambis- dos tipos secundários e dos su- 11) - ,�etodos de amostra-
mento Nacional da produção mi-

·

.Lentz Vilela. ta Dilza Dutra, o festejado de- bprodutos de mineração, t�ndo gem e anah�es. neral em tôrno dos processos deElí Terezinha que goza de clamador Lourival Almeida em vista as grandes necessída- 12) ---: .MeiOs � re�urs�s para beneficiamento dos carvões,muitas amizades em o meio da que, atendendo a pedido geral des nacionais. Tais indústrias o exe:-cIciO da flsc.ahzaçao pel� I grosso, fino e lamas e d.as píri..petizada, hoje, com certeza se- mais uma vez, dirá Sulamida, poderão ser; Dep�rtan:-ento Nacionãl da �r? i tas para ulterior aproveltamen..-r,á: alvo de ruidosas manifesta- de Vespasiano Ramos, Waldir SIderúrgica, fabricação de co- dução Mmera� , em
. benef�ciO : to industrial. bem como ínvesções infantis que demonstra- Brasil com seu humorismo en- que para rundçâo .com aprovei- vítar esportações de tIPOS lm-; tigação dos processos de gaseí-· Tão o quanto, é querida. cantador, e outros artistas que, tamento de subproduto, ácido dos consumidores, de forma a e;

ficacão "in situ" ..D. ROSA ALMA SETUBA constantemente, se fazem ou- sulfúrico, amônia sintética com próprios. 25') -Estudo dos recursos eDecorre, hoje, o aníversá- vir nos serões literários da so- coque, fertilizantes (sulfato e QUANTO �I\.OS TRANSPORTES
-rneíos necessários para a realí-Tio natalício da exma. sra. d. ciedade presidida pelo sr CeI. nitrato de amônia superfosfa- FERROVIARIO� Ização eficiente dessa coperaçãoRosa Alma Setuba, digna es- Lara Ribas. to), hidrogenação do carvão, 13) - Exa:ne d? eqUlpame�- do Departamento Nacional dapôsa do sr. Antônio Setuba, Somos gratos á deferência cimento, cerâmica e indústria t? e instalações amda :r:ec.essa- produção mineral.competente funcionário da Im-, do convite que nos foi endere- e aproveitamento de mão de nos.a �. F. p. Teresa Cr�stllla e I 26) _ financiamento e juros· prensa Oficial do Estado. çado, e lá estaremos para lou- obras familiar. a VIa.çao Ferrea Par.ana Santa baixos a prazo longo para aSR. ABELARDO' COELHO I VaI' o esforço dos diretores do 6) - Aquisição pelo Gov�rno, Catarma, para garantir 0_ escoa- 'aquisição de equipamentos íns-SILVA . "Barriga". para distribuição pela Marinha mento normal da produção des-
i talacões destinadas a baixar oComemora, hoje, seu aníver-

. I e autarquias, dos estoques de ses Estados. ! custo de extração, transporte e.sario natalíclo o jovem cor:ter-. T FALEC_IMENTOS.. � .

carvão beneficiado para alivio
I PORTUARIOS. 'beneficiamento" nas minas.

· rân�o Abelardo Coelho Sllva,. v VA. JULIA DUARTE D-,-,,!
da situação atual.

I .

14) -:- Obras ainda .necessa-I 27) -Conveniência da índe-.sub-inspetor da Fazenda� e pes-I .' C.AMPOS. p .1 QUANTO AOS PREÇOS . rIas. nos portos carvoeiros d,e nização á Companhia Siderürgi-soa largamente relacionada As pIlmel�as hora:s de "t� 1) _ A conveniência ou ne- Irnbítuba e de Laguna para
co Nacional do capital já ínver-nesta capital.

.. I tem toda a clda�e. fOI cOUuç,eI: Icessidade da manutenção da po ,
maior capacidade �e escoame:r:- tido na usina termo-elétrica doCumpr�mentamo-Io aUS�)l?l- i

nada com .a notícia do ��c��\ [Iítíca de fixação de preços pe- to de. carvao catarmense - FI-
Capivarí e linhas de transmísCumprimentamo-lo auspicio- ,.�ento da,.�eneran�a se

.... , =, lo Govêrno. Preços maximos e 1�anClal11ento dessas 9bra.s.. . são existentes e auxilio para.mente. viuva d. J�lla Duarte de �.am recos mínimos. Flexibilidade 15) - Exame da possíbiltda-
completar essa usina e estenderFAZEM ANO�, HOJ�: .

pos, .o:ornd� pela ma�ruba?� ; rapidez em sua fixação, para de de realiz�r o Govêrno a_ obra I as . Iínhas de. transmissão a ou--- a exma. Viva. Díamanti- na vl�lfiI:atcidade de ��o �o;�). atender a valorização de salá- d� construçao. da produção ao
tros pontos de consumo, de for-.na Malty Aboud.

_.

A extll�va q'l�e C0I?-It�v �'.' 'Cios encargos de leis de assís- porto de Imbituba - quebra-
ma a desenvolver a transror--- o sr. Mário Gilberto Cos- anos de Idade, era vI,�va Ct? tên�ia e acréscimos ou criação mares �e forma a que �sse ca- macão do combustível refugo· ta.

. ..

nosso .saudoso �co.nterraneo
�

SI.
de tmpostos. Revr,sões periódi- pital nao o::ere a mO�lmen�a- em·energia elétrica e reduzir oS'

-- o menino Mauro �mz, V�- FrancI�co Antomo camp�':\ : caso Períodos. / I ção do carvao no refendo por-
precos de venda dessa energia,eira, filho do sr. FranCiSCO VI-- p:'o�emtora do profe��or l"US 8) __ Critério para a fixação to.

. _ . I o q�e beneficiará, principalmeneira, telegrafista. todIo Campo.s, Vva. oaqu�a de preços: I 16) - Ampllaçoes. das mst�- te as minas e facilitará o pro--- o dr. Norberto Bachrnan� de C�mpos Ramos e da SIa.
Por tonelada de tipos padro- ,lações do po.r�.? do RiO de JaneI- O"r'esso industrial da região.-- o sr. Renato Cabral Tel- FranClCa de Campos N��es. nizados; ,ro para rapldo desembaraço'" 28) _ Exame da eletrificação-ve. Seu sepultamento se efe,�üou Por caloria quilo; dos navios carvoeiros. .

d E FI D Teres'a Cristina co-
- a exma. vva. Augusta ontem á tarde com .granae,.a- Pelo.teÔr de cinza e de uni-117)

- Estudo daS' possibili- n�o �ovo �ercado de energia e-'Müller Gama. compan
...·hamento, pOIS a cxtm-

ti d dades de carga de minério no
l't

.

ta, em vida, sempre foi mui.to a9)e _ Niveis de preços que pôrto do Rio <-i:tl. Janeiro, em na-
e r��À.NTO A LEGISLAÇAONASCIMENTOS: estimada po.r �eus nobres se?- aS"'egurem o êxito financeiro I vios carvoeiros, e sua descarga 29) _ Consolidacão modifi-MENINO REINALDO t�mento� .cnst�os e Iseu cora-' da� explorações carboníferas. �o pôrto �e Imbituba p�ra a
cação ou adaptaçã� às condi-O lar do nosso prezado ami- çao boms��o.. .

d os de QUANTO A PADRONIZAÇÃO Implantaçao, no Sul, de msta-
"ões vigentes da legislação sô-d 1 dA famIlla lenluta; a

I
-

'd'
. ,.-go Alfredo Roe e e e sua sra.

".
. t con- 10) _ Estabelecimento de es- açoes SI erurglCas.

_ bre carvão nacional.
· d. Alacy Lourdes Roedel foi en- "0

� Es�ado apresen am
pecificações que atendem às di- 18) - Exame das operaçoes I 30) __ Estudo'das áreas máxi�l'iquecido com O nascimento do dolenclas. e ta�as cobradas. nos portos. no

ma e miníma para as autoriza-primogênito Reinaldo Roberto

I Moderno
�- sentIdo de redUZIr essas taxas leões de lavra do carvão na�io-.Roedel. 5 AlI

O ..
19) - Exame de possiblildade I

nal
'

ii a
..,

. I econômica ou não de ser escu- I 31) _ Padroniz.ação da parteVIAJANTES: Hú iniciativas que, por sua irans .. , beleclmellto tera: breve s�u se:v[�o 'lhido outro porto para escoa- I contabil.Procedente de Caç!1dór, on- ccdental importancia, merecem 1'e- I especial de e�graxate, �te. aqm na.o mento do carvão., I
QUANTO A PARTE' ECONôMI-

· de é prestigioso presIdente do I
gisto espec'lal na imprensa cotidia-l usa{�o na CapItal, constItmndo pOIS

MARITI�OS'I CA-Diretóri,o do P. S. D., acha-se ;la. A do sr. Edalicio dos Anjos, es- \ nOVIdade. . .'
.' .20) ---: �studo do tIpo de na-

32) _ Análise da composiçãOentre nos, o s�. Carl?s Esperán- forç>ado proprictário do conceituado Ao conceItuado esta?elecImen:o, vlOS� p�opriOS ao �r�nsporte �-; do preço do carvão vendido,
. .ça, pessoa mmt? estImada·e lar

·.'Salã'o MODERNO", que até aqui na sua nova fase, e es?e?I�lm.ente ao conomlCO do calvao do RiO

I com apreciação das
. pOSSÍveisgamente relacIOnada naquele r

-

T
'

rua Felipe Schmidt, seu esforçado propnetarlO os eum· Grande do Sul e de Santa Ca-
edl'das par diminuir a inci-. . . unClOna, a a

.. d "O E t d " m
. a

.MunlcIpIO. . próximo à Casa Soberana. "e lll' pnmentos e s a o . tarlna. r
dência de cada item a raCiOna-

clue nesse róI, dado o seu signífi-

O d?
21) - Conveniência de rea-

lizar esta indústria.
t eado para a sociedade flori:J.nopo1i

I uem per eu lizar o transporte marítimo por CONCLUSAO' FINAL
.

- Está sendo ansiosamen e
lana. É que segunela feira víndou- -.

. . .

II erganização autárquiCa espe- 33) _ Política a ser sugerIdaaguardada pela sociedade de ,

E' I"
. O sr. Egldlo AmOrim nos trouxe cializada com navios próprios A

I
-

car-... Florianópolis a festa de posse ra dia 9 do eorl'en te, o sr. '�Ia ICIO

I
,- . - 8.0 Governo em re açao ao, '"

-r' ,II a redaçao uma carteIra de l1I(],�[I, sem intuito de remuneração do - .

Ique os novos diretores do De- inaugurarà;'-a-- rua ra.lano n c' on·

1 t
.

d
. . vao naClOna .

'

- '.
b 1 d I novo" com (e ermllla a lInportancI3 em capital invertido, como subven- _..

..

-·--8'····-
mocrata Clube ,levar�o a ef.eIto de aca a (e 1�1ll ar-se ° se \, .

-

seu interior, que �ncDntrOtl defr·)f1- CINEMA-no próximo dia 28 dêste mes, lmuoso "Salao MODEHNO . el(Jt.l-
1 I I t 1 d t s

çã.o aos consumIdores do carvão
,

"t d]-' ,. � e (a ns a a ora, on em .. ua pro, nacional.O programa elaborado e o

I
do de todos os requlSl os e l:t.�e. prietária poderá vir buscá-la. 22) -Investigação detalhada'-seguinte: ne, bom gosto e bem estar, u o

As 20 horas -- Solenidade da 31ía(10 a um ambiente de eonfodo

· AsP��s��ras - Soi�ée dansante I
('

����;:�ãi� com mais de tril�ta .3110S Empresa «Yiação Santa Catarin�»Trajes de passeIo. CIc tU'OCll1lO na arte de bal helI'O e ii
A diretoria do simpático cIU-1 cabelriro, o sr. Edal'ieio, por se'.! ca-

A. V I �. (_)·

be agradecemos a deferência valheirismo e fino trato, c crrcado
..

_

do convite que hOS endereçou. I (le dedicados Huxiliares, sem1)l'e. fez
do seu salão um ponto cle reunii'io A Emprêsa "Viaçãq,.. Santa Catarina" linha de ônibus que faz o

REUNIõES: rios nossos homens publicos, ('ln C'-l· percurso Florianópolis � Estre'ito e Escola avisa aos possuidores de
A. A. BARRIGA-VERDE - 111�ICLJ, da industria e da sociedade' permanentes e aos que viajam gratuitamente por imposiçã-o da iei. a

Prestando uma homenagem cuja preferência o estimado pro· comparecerem dentro do praso de 30 (trinta- dias no escritório à Hua
· à luzida embaixada de tenista,s prietário sempre procurou Cf)I'l'CS- J030 Pinto n. 9 afim-de regularizarem sua situação perante esta Em
de Lajes, do Clube 14 de Ju- ponder, incluindo seu estahde�i· prêsa.
nho, os dirigentes da Assoc�a- mento enlre os pr'imeiros no ramo, I Findo ° p·razo respectivo não será pCÍ'mitido v'iajar
cão Atlética Barriga Véí_'de a- na Capital. Funcionando em alllpla

I
aos que não satisfazerem ás exigências desta Emprêsa.· brirão hoje a noite �ua sede <ala, com discreta pintllra e lllz Florianópolis, 7 de Maio ele 1949.

para nma condigüa :'ecepçào j fluorescente, além de confortúveis

I
COMÉRCIO & TRANSPORTES C. RAMOS

· aos '"z.:.larúsos (tesport1·st.as da-j C'adeiras, do m[,]l1or estilo, o esbl- Proprietários

{'> E8TADO-Sábado 1 at\ Maio tllllf!1 '949

gratuita111enk

Simultaneamente
nrrz, hoje ás 4,30 e 7,30 hOI':1S

ODEÓN, hoje ás 7,45 horas

Uma das. mais espelaculare.� npre

sentações dos tempo� que passam.

Uma obrft-prima da ci nematogmfia -'

ROSA DA. ESPERAN(;A
Preços: CI�'li 5,00 e 3,20

Simultaneamente
. IMPERIAL, hoje ás 4 c 7,30 !;_;.'ras

HOXY, hoje ás 4 c 7,30
A mais arrojada c sensadonal

história de aventuras nas selva:;

TARZAM CONTRA O MU:1ITDO

-

S. A.

COM: Jolmny '\Veissmuller
Buster Crahbe (O Homem Leii.n)

FRONTEIRA DE FOGO
Lu tas. .. Torcidas... Sem,1(,'õcS.

A SAl�GUE E ESPADA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 ESTA 00- Sábado 7 �. Maio ele '.49

�

I'

"1 ce � _Q.I e=o_
Da Fábrica co consumidor.-- Grande estoque recebeu ii firma distribuidora

Lima & Irmãos» - Rua Conselheiro Mafra 35 - Fone 1565 - Fpolls.

"VI'RCiEM ESPECIALIDADE"
f C1A W ETZEL lNDUSTRIAL-JOINVILLE (Marco reg-h.

TORNA A f OUPA BRANQUISSIMA

..........._ ..

IQ')
r.i

� ,

'-",

«Fiuza

Aceita-s8 rélpresentonte no intedor d o Estado. Cartas para
Caixa Postal 139 - Florion6polis

_

V..S. Viaja 1 Reside no Interior de t�fos�n���;�t�;�r�o a�!C.:�
V. S. viaja? Reside no Interior? Adquira úll1 Catálogo de Moedas; amigo analfabeto, levando-o a UIt

Antigas do Brasil e enriqueça depressa. I curso de alfabetização no Grupc
P�ça em qualquer livrar-ia de. Elor-ianúpo lis. C�lsto Cr$ 20,00. Pelo I F,�colar São �oi!é, na Escola Indus,

Correio Cr$ 25,00; pedidos a Jose Claudino da Nóbrega, Rua General tr ial de Florianõpolis ou u!. C�u '

Bíttencourt, 91, sob - Florianópolis. I ,irai MetrúDolit&D&.

Industria de·Maquinas Agricolas I

Nardini Ltda.
A maior e mais aperfe-coada F,brica doe

MaqQinas Auricolas, Tornos, Teares· e
Artigos de Cutelarias

..

Fabrica em AmelÍcana - Eltado de São Paulo

r�ºpPQsQQtantgs QJtelusiV-os 'papa ,06stadõ
(jy banta �atapina,

Industria Comercio e Seguros Knot S. 4.
Praça' 15' de Novembro, 20 - 2,0 andar

Caixa Postal 139 - Telefone - 1324

End. Tel. KNOT
�lopjanópnljs - Santa @atapina

o
-()-()-()...()....()-()-()-()�()--{)�()-)....(.

I! Ili o

o t2 o

; I

I Transportes 'Aéreos Limitada I
! 2as. 4as. e 6as: Rio - Santos - Paranag'L;á - Curitioa t
I 3as. 5as.-;; ��i;:d��: -L:J�;·i��ó:f;;�a:ó�o���s�_ Joirnnle i
, Curitiba -- Paranaguá -- Santos e Rio. o

o Opera com Aviões Douglas DC3 de 21 lagares. I
t

o

o Agentes: Fiu.za Lima & Irmãos I,
I Rua Conselheiro Mafra, 35 - Telefone 1565 i
i i
...()..,_().....()....().....('�O....()�()_('_()�()_()....()4

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxirna rapidez e garantia para transporte de suas mercado: ia •

Agentes em Florranôpo oa CARLOS HCEoCKE S. A.

................................................�: .

:.�. A. DAMASC:;� DA SILVA 1-,ADVOGADO

I AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS II Praça 15 de Novembro, 22 - 2° ando -

I
(Edifício Pérola)

Fones: 1.324 e 1.388
_

I \ Florianópolis - Santa Catarina

....................................................

Rep resentações
FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
HA LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS A CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

Ouçam

diÃÕiÕ·' iôoÃ:J ·i:;Ó7 âÜ2ho,a.,
1530 kilocielos ondas médias de 196 metros I

TUBARÃO -- S. CATARINA ,

...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



P ESTADO· Sábado 1 a. Maio da 1949

C -lXA
Precisa-se de um. Exige-se

carta de recomendacão e de

Fiança. Escrever do' próprio
punho para Pretendente, Cai
xa Postal, 126, dizendo idade,

1 estado civil e pretensões.

,;-
..............

êôMPANH:íA"AITÃNÇÃ1)ABÃHÍÂ� � Avj�O aos I :Jr=:Jr3F-Jêr#lr#Jêêêê@@@êt=!ê@s

,: Fundada em 1870 - Séde: BAHIA � tenores I C 1 i C h é ,5
INCÊNDIOS E TRANSPORTES � PRC-3 _ RÁDIO GUANA- Para todos os fins!!!

Cifras do Balanço de 1944
� BARA do Rio de Janeiro _ CLICHEHIA PRóPRIA

CAPITAL�E RESERVAS Cr$

80.900.60fi,30! 1.360 q'uílocícíos, of'erece valio- D h'
.

I'

esen ísta especia izado em propaganda
Hesponsahildades Cr$ 5.978.401.756,97 so prêmio a quem lhe remeter a Atendemos pedidos do Interior
Receita Cr$ 67.(153,245,30 história, a notícia ou o fato Velox Propagadora
Ativo........ Cr$ 142.176.603,1:10 mais original e curioso, observa- P blí id d Rádí J

.

R'. U rei a e em a 10 - ornaIS - evistas - Folhetos
Sinistros pagos nos últimos 10 anos .... Cr$ 98.687.816,30 do nesta regia-o. O program.a_

.

Dr. ]\mRICí, 1.009 - Caixa Postal, 775 - CURITIBA
Responsabilidades Cr$ 76.736.401.306,20 "Copacabàna Bluce" e "0 Es-

Diretores: tado" darão o resultado dêsse :::Jêêêê@@@r#lêêêêêêêê@!'?
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá concurso mensal
Anísio Mas8orra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abr(>u': Escrevam para a Rádio Gua- IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PkSSOS

lliüf-S[PMiiíôiWõlieõíillfiiõçâ :�;�;;;, c���:�;�d::::�1� D' ordem da Pco:,:o:����: �!��:�:�:Dd: acôrdo com o P'�

8 d
[. d

· bem, de trágico, de engraçado ccituado no artigo 98 do Compromisso, faço publico, que no dia tl do

rao e area e terreno lã cultivada ou fora do comum, e candida- corrente mês e ano, ás 8,30 horas; será realisada, na Igreja do Mcuíuo

,(Distante cerca de seis quiiometros da capital-Bairro-Barreiros tem-se a um valioso prêmio que i Deus; Missa Solene com Sermão do Evangelho, em comemoração ás f'es

Area de 142 metros de [rente por 1.850 de fundos, incluindo aquela emissora remeterá a

'I
tividades da "VERA CRUZ".

6 casas ele madeira e .uma de material. quem fôr contemplado. Para assistirem à referida solenidade, ficam convidados todos 'JS

TRATAR: "Copacabana Clube" - de fieis e, especialmente, os Irmãos e Irmãs.

Sep.:uJlda à sexta-feira, das l·j,,'!lj Consistório da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos e Hospital
às -15,30 horas; e aos sábados, de Caridade, em Florianópolis, 4 de Maio de 1949.
das 13,30 às 15 horas. Luiz S_ B. Trindade - Secretário
Diretor do programa: Carlos

Pallut.

,Florianópolis - nesta reâação ou Escritório 1. de A L. Al-z:es.
Barreiros - com o proprietário Mathias Iha.
Blumenau - com o sr. Christiano Knoll, no Hotel -Cruzeiro,

A vista e a prazo
Enrolamento de motores, dinâmos e transformadores.

Instalação de luz e força.
Venda de motores, rádios e acessarias, outros aporelhos elé

tricos, artigos elétricos, etc.

Representações diversas, com exclusividade dos insuperáveis
receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY".

A ELÉTRO - TÉCNICA
Rua Tte. Silveira, 14 - Caixa Postal 193' - Fone 793.

U V ALE no rr !.di.J
Proeurem Da ! ,ê.fJl&!

P:rQ��tHH),
I...,rVRARIA 43, LIVR.fi.RV

ROSA

CASAS E TERRENOS

Possue V. s. casas ou terrenos para

Dr. Antônio Dib l\tlussi

)

Médico efetivo do Hospital de Caridade
Servi ço esp dellzedc em Doenças de Senhoras

Medernos métodos de tratamento
Horários

Das 10 ás 12 horas e dás 13,30 ás 14 horas.
Consultório:

Rua Tiradentes. 9
Reeidência :

Hotel La Porta

Luia Faria & Irmõo
Represeniações - Consignações - C/Própria

COMÉRCIO POR ATACADO E A VAREJO

.Louça« - Vidraria - Artigos de aluminio - Artiços Escolares
Papelaria

Generos Alimentícios Ind.sirioüsedos � Armarinhos em geral

LOJA E ESCRlTóRIO - Rua 7 de Setembro, 21..

Caixa postal, 322 - End. Telegráfico "LUFAMA". ...

Florianópolis - Santa Catarina

BOM NEGOCIO
pata quem possue da Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renâ«
·certa de 10·/. 80 ano com recebimento de iuros mensaia.

Informações nes.ta redação
.__

.

-_.__•....._--- ---------�-

�Uepartamento . de Saúde Pública.
Mêi de Maio. PI.a·ntõe!

7 - Sábado - Farmácia da Fé - Rua Felipe Schmidt.
8 - Domingo - Farmácia da Fé - Rua Felipe Schmidt.
15 - Domingo - Farmácia Moderna - Rua João Pinto:
14 - Sábado ._ Farmácia Moderna - Rua João Pinto.
21 - Sábado - Farmácia Santo Antônio - Rua João

: Pinto.
'

22 - Domingo - Farmácia Santo Antônio - Rua João
:Pinto..

I

28 - Sábado - Farmácia Catarinense - Rua Trajano.
29 - Domingo - Farmácia Catarinense - Rua Trajano.
O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias Santo

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

ótorização dêste Departamento.
;( Departamento de Saúde Pública, 25 de abril de 1949.

•
, Luiz Osvaldo d'Acampora, farmacêutico-fiscal.

.........................0
,_. e

i Datilógrafa I
I diplomada•
•
•
•
•

:
•

•t. i,., Caixa Postal 55.

........................�

Oferece seu� serviços.
Caries a Maria Inês

Feneira.

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

At -, "ençao " .- Atenção!! !
I

Em suas viagens à Joinvile e Curitiba prefira as luxuosas
limousines do

,

Diàriamente entre:
FLORIANÓPOLIS

ITAJAf
JOINVILE

CURITIBA
FIUZA LIMA & IRMAOS

Conselheiro Mafra 35 -- Telefones - 1562 .;_ 1565
CONFÔRTO

SEGURANÇA
RAPIDEZ

Arvores ·frotiferas
Arvores Frutíferas enxertadaa e plantas o['ntllm�nta1s na.

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura '

H. J. Cipper. .

Corupá.
Mun. de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.

E.cl'it6l'io • R••ida �::i:s Peçam .catalaso gratuitamenle.�""""'��==="'""'"",.,,,,,,.,=""""_

_R\l�o_��a�._·i�ã8_\
41,

I D-Ã T I LOGRA F IA

Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crim. e civ.l

Oonatitulção d. SoelHGel..
NATURALIZAQOEB
Tít\ll� D.alarClt6rlo.

PREDIOS
ALUGA-SE O prédio da rua Ar

tista Bittencourt, nO 32.
VENDE-SE O prédio da Avenida
Mauro Ramos, nO 199.
Ambos a tratar com Sr. José G.
L. Carvalho, á Praça 15 . de No
vembro, 1 - sobrado.

Vende-se
AUTOMOVEL FORD 49

Vende-se um, em estado novo,
com 5.000quilometros, 4 portas. Vêr
e tratar com Oswaldo Nascimento.

I no Hotel LaPorta .

Correspondend I

(omercial

ME'IOOO:
Moderno e �Hctenl.·

Confere
Diploma

DIR.ECAOI
Amélia M Pigozzi

Rum General Butencourl, 48
(Esquina Álbergue Noturno)

,

-Pedimos áos no�o;distintos leit� o obséquio de 'p�;�;�t;�� o

coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação, afim de completarmos
quanto antes, o nosso Cadastro Social.
Nome , .

Rua Est. Civil ........•..... D. Nasc. . .

Mãe ..•..........................••••..••...•................

Pai . . . . .. . .........•

Emprego ou Cargo ..•.......•....... . .

Cargo do Pai (mãe) • .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BARRIGA VERDE E O CLUBE 14 DE JUNHO, DE lAJES, DISPUTARÃO, SABADO E DOMIN
CO NA QUADRA DA POLíCIA' MILITAR, UM TORNEIO DE· TENIS PARA CONQUISTA DA TAÇA "CMTE. POLíCIA MILITAR"

Bentevi ocupará a meia esquerda
Passar um domingo sem o nos- I fará sua extréia neste prélio,

so habitual divertimento: o ru- ocupará a meít esquerda, de
tebol é o mesmo que tomar café vendo o ataque ser formado par
sem açucaro Bitlriho, Nizeta A,igi.131·O. Bent.e-
Para a domingueira de ama- v; e Saul. Os trios nnal e médío

nhã, teremos um grande espetá- serão os meSnHJ-3 que cotejaram
culo rutebolístico. Algo de ex- domingo, ou sejam : Arlolf inho,
cepcional, acreditem! tierron- Fflt� 'J e Dan-l v (r.�til(!O, J:":J e

tar-se-ão, amistosamente, os es- �·cC's.

quadrões do Paula Ramos e do
Avaí, campeão e vice-campeão
da cidade, respectivamente.
Um choque cem-por-cento re

comendável até ao mais exigen
te esportista, não há negar, co

nhecendo-se as possibilidades
dos dois quadros. O poderio pau
laino é sobejamente conhecido
no Estado. Lutará o tricolor pela
hegemonia do futebol na cidade
que há dois anos mantem. O A
vaí a par dos seus últimos, triun
fos está em condições de ofere
cer combate ao quadro de Forné
rolli derrotando-o mesmo.

Segundo nos declarou o dr.
João Batista Bonr.sm,is, maioral
(�O Avaí, o conjunto já foi esca
lado. O atacante Benteví, que

"'.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Corrida. da fogueira de 1949 NI:::n:���:::�:::oGf�''l,:
Segundo pudemos colher, a competição esportiva realizada Dirceu Gomes, presidente elo Paula

Federação Atlética Catarinense no Estado.
vaí envidar grandes esforços no Portanto. a postos, pedestría-

nístas, que a prova de fundo dó
dia 23 de junho vai dar o que fa
lar ... e muito.

A A.A. PORTUGUÊSA DE DES
PORTOS EM BIGUAÇu

Seguirá domingo, próximo ruo

mo à vizinha .cidade de Biguaçu,
a equipe principal da Portuguê-

'

sa de Desportos que naquela ci
dade enfrentará em caráter

Ramos, recebeu ontem um telegra
ma do dr. Manoel Maria de Paula

Ramos, um dos dirigentes cio 13c·'«·

fogo, solicitando remessa urgente
do "player" Nicácio, prcscntcmcn
te defendendo o conjunto paulaino,
para ser submetido a testes no on

ze do Campeão carioca de futebol.

sentido de tornar a tradicional
..Corrida da Fogueira" a maior
e mais brilhante de todos os

tempos, iniciando na segunda

=quínzena deste mês os prepara
tivos para a sensacional compe
tição pedestrina da noite de São
João.

Espera a F. A . C . concorram

.cerca de 200 atletas, número ja
mais alcançado em qualquer

TAÇA "FLAVIO FERRARI"
A taça "FIávío Ferrari", ins

títuída no ano passado pelo ítus
tre presidente da Federação Ca.,
tarinense de Desportos, para ser

disputada entre Avaí e Paula

Ramos, como não houve vence

dor, estará novamente em dis

puta na tarde de amanhã.

amistoso o possante "eleven" do
Nagib Salum F. C. local. Este
prélio que vem despertando vivo
interesse nas rodas esportivas
local, será em homenagem ao

Vereador da Câmara Municipal
daquela localidade Sr. Cantídio
Veríssímo Bernardino.
A festejada embaixada lusa

partirá domingo às 13 horas em

ônibus especial.

AVAÍ X PALMEIRAS
Em uma de nossas últimas

edições noticiamos a possibilida
de da realização do match Avaí
x Palmeiras, adiado do dia 21

por não ser feriado, no próximo
domingo, nesta Capital.
Entretanto tendo a F . C . D.Odes (\s're que vitimou a

üelenecêo do Torioo para a realizaç�o de uI? amís-

,
� ,. ...' t.oso com o Aval, o cotejo entre

Consternou prorun.tamente o Grezar, Rigamcntí, Fadme, Men ,

I' 1 tI' d
.

.

.. . . a VI ce es es e a vI-ver es. maIS
mundo o desastre d_� aVHH.�8.(l tl, Loik, Mazzola, Schubert, tra- uma vez ficou adiado "sine-die".
ocorrido perto de: Turin em que oetto, Bacigalupo, Martelli, Bon-
pereceu toda a delegação do 1'0- gíorni, Maroso ; irmãos, Aldo e 1''\. ':.LIZAI',\':� AS (}l-,.H AS I H)

ríno, campeão de futebol da Gino Ballarin; vice-preso do To- ii':':'U,DIO DO FIGUr;lREI,SE
Itália e um dos clubes mais f'a- rino, Agniseta; piloto, Moroni e Conforme nos foi dado saber,
mOS os do mundo. Bonaiutti, empresario do Jogo a atual diretoria do Figueirense
Regressava o Torino de Lisboa em Lisboa. não está dando uma orientação

onde fora realizar uma partida Roma, 4 (V. A.) - Os jogado- segura ao clube.
quando ocorreu a triste catas- res do quadro, hoje falecidos em Desde o ano passado vêm o

trofe, morrendo todos os trípu- virtude do desastre de aviação, alvi-negro gastando sornas avul
lantes do avião que os "transpor- eram destinados a representar tadas com o seu Departamento
tava. a baluarte do quadro nacional de Profissionais, deixando no Bahia Blanca, 4 (Via aérea)
No Brasil vários clubes, entí- italiano que em !950, defenderia esquecimento o seu estádio, cu- - Foi batido o recorde mundial

dades, associações de cronistas as córes da Itália no Campeona- [as obras de construção há mUÍ

esportivos e confederações de- to Mundial a ser realizado no to estão paralízadas.
clararam luto oficial por três Brasil. O diretor do conhecido Deixar de lado uma de suas

dias, compartilhando da dor dos "Corriero dello Sport" disse des, maiores necessidades para se

esportistas italianos. te desastre: Ele destruiu alguns dedicar exclusivamente ao co- nutos, batendo assim o recorde

O dr. João Lira Filho, presi- dos melhores jogadores de ru-: mércío de jogadores, franca- anterior, que pertencia ao 11u'O.

dente do Conselho Nacional de tebol do mundo latino e portan- mente não encontramos a me-- garo Eugenio Seitz, e que era de

Desportos, após a reunião do to o mundo inteiro." nor justificativa. 42 horas e 32 minuto .s,

Congresso Sul Amercano de Fu Roma,4 (V. A.) - Sabe-se que . Orientem melhor o clube, se

tebol do qual' presidente, decla- todos que estiveram a bordo, nhores do Figueirense, colocando Consoante uma de suas últi
TOU á reportagem de ummatuti- estão mortos mas há algumas em primeiro lugar a praça des-
no paulista: "Eu trocaria todas discrepancia nas noticias acerca portiva do Estreito!
3S grandes alegrias que o despor do numero. A maior parte das
to me tem proporcionado, para informações assinala que o nu

não sofrer a desventura de mero é de 27 passageiros e 4 tri
uma dor tão grande, como esta pulantes. Nem todos os corpos to
que envolve o mundo inteiro". ram removidos. As noticias do

.

E o sr. Luiz Valenzuela, pre- desastre chocaram o Senado tta
sídente da Corfederação Sul liano, que estava em sessão
'Americana de futebol: "Foi uma quando as mesmas foram rece

noticia brutal a que recebemos bidas nesta capital. O Ministro
de Roma e 'I'urin, dando conta do Interior Mario Scelba, anun
do desastre que vitimou a equí- ciou o fato e disse: "Esta é uma

pe e dirigentes do Torino. Se es- data que golpeia o esporte íta
tá de luto o futebol europeu e líano, o jornalismo italiano e a

italiano, também cobre-se de lu- aviação italiana". Declarou que
to o futebol sulamericano. Em 22 jogadores e diretores do qua
meu nome e da Confederação dra do 'I'oríno, alem de' três [or
Sulámericana de Futebol, tradu_ nalistas e 4 tripulantes falece-
20 a grande magoa de todas as ram no desastre.

-

entidades da America do Sul."
.

Roma, 4 (V. A.) - O quadro,
O popular -niatutíno paulista campeão do futebol italiano, o I«A Gazeta Esportiva" e a "Ra- "Torino" de Turín, foi destrui-, Estamos seguramente Informados Tónico figurará no arco e a linha

.dío Panamesscana," também de do esta noite em um desastre I que a zaga do P. Ramos para o jogo média será a mesma: CaZU7J3, Cho

São Paulo, mandarão rezar mís- do avião trí-motor, em que vol- deamanhã com o Avai será forma- colate e Ivan. O ataque será consti

sa de 70 dia na próxima quarta- tava de Lisbôa, Todos que esti-I da por Chinês e Dinarte, êstc a tuido por Lázaro, Nicácio, Manrtí

feira, na Basilica de São Bento, veram a bordo, 27 passageiros· mais nova aquisição do tricolor. co, Fornerolli e Nenem.
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lutou a Italia e o mundo espo.r- tres da aviação civil italiana. ..' � ,ti h ít I. . "

tivo. Soube a nossa reportagem que' lidades do ingresso do mesmo

Roma, 4 (V. A.) - Já foram
SANFORD SOFREU UMA IN-

a direção técnica do Palmeiras, nas fileiras' do campeão do Vale

identificados 26 corpos do desas_ TERVENÇAO CIRúRGICA de Blumenau, está bastante in- do Itajaí.
tre do Torino. São os seguintes: Informações chegadas de Cu- teressada na aquisição do valo
'3 cronistas desportivos italianos, ritiba dizem que o médio esquer- roso médio esquerdo Artur Boos,
Bennato Tossatti, Renato Cazal- ào catarinense Sanford, inte- que há anos defende com brilho
bore e Luide Cavallero; Dirigen- grante 9.0 "onze" titular do Co- as côres do Avaí, desta Capital.
tes, Civallini e Erbstein; 'Trei- rHiba F.C., sofreu, segunda-fei- Domingo último esteve entre
llador Inglês, Leslis Lievesley; 1'a última, uma intervenção

Ci-1
nós o "cooch" palmeirista, Libó_

l"Y)assa�ista;; Cortina; jogadores rúrgica, estando no momento, rio Silva, o qual entendeu":&e
·do Torino, assola, Castigliano, passando bem. com o jogador sôbre as possibi-

cedido o estádio ao Paula Ramos

Homenageado o Av.aí F. C.
Adepto fervaroso do Av�í, o dirigentes e jogadores do mes

conhecido esportista sr. Baldí- mo uma suculenta churrascada
cero Filomeno prestou, ante-on, na cancha de bochas "Emidio

tem, uma homenagem ao grê- Cardoso Júnior".
mio "azurra", oferecendo aos Agradecendo a homenagem,

falou o presidente do Avaí, dr.
João Batista Bonnassis, usando
da palavra, a seguir, os srs. Joel
Vieira de Sousa, secretário do
clube e o dr. Carlos Loureiro da.
Luz, sendo todos muito aplau
didos.
Em seguida foram disputadas

entre os presentes diversas par.,
tidas de bochas, esporte dos
mais interessantes e que já con

ta em nossa Capital com nume

rosos entusiastas.
Estiveram presentes os jorna

listas Moacir Schutel e Pedro
Paulo Machado, diretores espor
tívos do "Diário da Tarde" e

desta folha respectivamente.

NADOU 62 HORAS E 40 MINU

TOS, BATENDO O RECORDE
MUNDIAL

de permanencia na agua, na

dando. O novo recordista, o na

dador Sudgoen, conseguiu na

dar durante 62 horas e 40 mi.

E O TORNEIO - INÍCIO ?

mas notas oficiais, marcou o De

partamento de Futebol da F. C .

D. o dia de amanhã para a rea

lizacão do Torneio Início do

Campeonato da C �lade. Entre
tanto os clubes estão interessa-

PELO CLUBE ATLÉTICO
GUARANt

Domingo pela manhã em Sa

co dos Limões no gramado do

Ipiranga F. C. realizar-se-á um dos em amistosos e o "initium"
match treino do C. A. Guarani não será efetuado no dia marca
desta Capital. do, contrariando a resolução do

Por nosso intermédio a díre- Departamento de Futebol.

ção técnica dos "novatos" vem Não sabemos se foi novamente

convocar todos os seus titplares Adepto fervoroso do Avai, o

e aspirantes para aquele rígoro- Departamento de Futebol da F.

so treino, preparando-se assim C, D. dar as explicações neces

gradativamente para os seus sárías, fornecendo uma nota á

futuros compromissos.

Servivo Brasileiro
da BBC

SABADO, 7 de maio:
19,00 - Sumário dos progra-
rgas. L

19,05 - "O que eu vi esta se

mana em Londres - pales
tra.

19,15 - Noticiário.
19,30 - Recital de piano - re

petição.
20,00 - "Cartas Famosas" -
As Irmãs Bronte (1816-
1855) .

20,15 - Musica ligeira . (1:;'
parte) .

20,30 "Instantaneos da
Grã-Bretanha".

20,45 - Musica ligeira (2&
parte).

-

21,00 - Noticiario.
21.15 - A Alemanha por Den
tro, comentário.

21,30 - Soirée musical.
22,00 - Sumário das Noticias
e Rádio panorama:

22,30 - Fim da transmissão«

imprensa.

de Chinês
bomando

ladoDínarte ao

Mandico
e

Ontem Boas recebeu um tele

grama de Blumenau, soljcitando
a sua presença naquela cidade.

IAo. q�e nos ir_:f?rmaram, Boos se-
CASA MISCELANEA diltri�

gmra na prOXlma semana.
b 'd d IIRâd' R ae A..

_ UI 01:8 OI "" tOI 's'-E
Perderá o Avaí o seu ótimo

I Victor. Válvuh. e Di,coli .�
médio esquerdo? t :Rue Co"' til. eira " l\-latra

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. Alvaro de Carvalho
Doenças de Crianças

Consultorio: RUa Tenente
Silveira, 29
Horário de consultas: 9 ás 11

)Js.

,
Sábados: 14 ás 17 hs.

Dr. Milton Simon e
Pereira

Clínica Cirurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGiA GERAL
Pos Serviços dos Professores Bene
dicto Montenegro e Piragíbe No

gueira (São Paulo)
Consultas: Das 14 ás 17 horas
Rua Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS _ CI-

RURGIA PARTOS

lliagnóstico, controle' 'e tratamento

especializado da gravidês, Dístur
bi08 da adolescência e da menopau
D.. Pertubações menstruais, i 'l�I,\.
mações e tumores do aparelho geni
tal feminino.

Operações do utero, ovários,' trom
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica do perineo (ru
turas)
ASSISTENCIA AO PARTO E OJ:'E-

RAÇõES ÜBSTETRICAS
J)oenças glandulares, tiroide, ová
rios, hípopíse, etc.)
V.h!turbios nervosos _ Esterflídade
- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
1.461
Resíd. R. 7 de Setembro - EdU.

Cruz e Souza _ Tel. 846.

DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médi-eo e partei,..
1>0 Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Doenças dos órgãos internos. esoe

eíalmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais glan
dulas internas

Clinlea e cirurgia de senhoras

-IPartos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAF�A - METABOLISMO

BASAL
aORÁRIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 às 19 ho-
raso

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles o. 18

Fone manual 1.702
RESIDENCIA:

Avenida Trompowski 82
Fone manual 766

Dr. Mário Wendh...eli
Cllaica médica de adultos e criança.
qonsultório - Rua João Pinto, 16

Telef. M. 769
Consulta das 4 á_ 6 bora.

Ite.idência: Felipe Scbmidt II. JS.
Telef. 813

I "
J m�!hCU'Ol" fti hrica<m.

vl!llftrn

4$&iA&�IIBIEilli:l__I!iF*•.

• • •

Dr. 8oerreiro da
Fonseca

I Carros para o i�terior do Estado Bo·m binóculo
.. _

.

Grande vlsao
o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada

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

cf excessão de sâbado
EXPRESSO BRUSQUENSE - 2a.,. 4a. e 6a• feiras

Nova-Trento
E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - 3a• e 6a• feiras

16 ho-ras
14 horas

16,30 horas

_ 12.10 horas

QUER VESTlR·SE (OM (ONfORTO E ELEGAMCI. 7
PROCURE

ItIfaialaria
A

Mello

Especialista
Médico _ Efetivo do Hospital de

Caridade
O-UVIDOS - 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.

H<yário: Das 14 ás 17 horas.

DR. NEWTON d'AVILA

bletricidade Médica
Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 _ Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11,30 horas e à tar

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

'65 _ Telefone 1,422.

RADIOTERAPIA
RAIOS' X

DR. ANTôNIO MODESTO
Atende, diàriamente, no Hospital de Caridade

R,HJ Felippe Scbmide 48

Clínica Médica e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia _ Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras _' Partos -

Vias Urinárias - Rins - Coração
- Pulmões _ Estomago - Figado

Tratamento da Tuberculose
Raioa X - Eletrocardiografia
Praça Pereira e Oliveira (atrâz do

Tribunal) Rua Santos Dumont. n, 8.
Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás fi

__ Fone 841. FLORIAN<1>POUS

Dr. Roldão CODlool
CIRURGIA GERAL -- ALTA, CIo
RURGA - MOL�STIAS DE S�

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi·

ema da Universidade de São Paulo,
onde foi assistente por vário. ."00 �o
Serviço C.irúrgico do Prof. AlIplo

Corrêi. Neto
Cirur@'Ía do estômago e viu circ:ula·
rei intestino! delgado e groseo, tlroi·
de rins próstata. bexiga, utero,

o..àr;o! e' trompas. Varicocele, bidl'O'
cele, varizes e hernas,

Consultae: Das 3 6.s 5 boras, .. na.

Felipe Scbmidt, 21 (altos da Ca..
'Parai_o). Telef. 1.59� •

Retidéncia: Rua EsteVe!! Jaruor. 170,
Teld. M. 7.�

Dr. r••lo Foate.
Clinico e operador

eo...ultório: Rua Vitor Meirelet, 16.
Telefone: 1.405

Coo.ultao' da. 10 b 12 e du 14 i.

t! bro. Residência: Ru. BlumeJl81l,
22. - Telefone: 1.620

Dr. M. S. Caule""
Clinica exclusivamente de erlançU

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone :M, 13:1

._.._.
.--'

DR:-Ã-:-SANTAELA
(Formado pela Faculdade Nacio·
nal de Medicina da universidade

do Brasil)
Médico por concurso da Assistên·
ela a Psicopatas do Distrito

Federal
!:x.lnterno de Hospital P�I�uh\.
trlco e Manicômio JudlcIiirlo

da Capital Federal
Ex.lntemo da Santa Casa de MI·
serlcórdla do Rio de Janeiro
OL1NICA �DICA - DOENÇAS

NI!lRVOSAS
Consultl5rlo: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
- Residência: Rua Alvaro de oar
..alho, 70.

Das 15 �s 18 horas
Telefone:

Oonsultórlo - 1.208.
Residência - 1.305.

Produtos Vete'rinarios

Iiy Cclte "4\ CAF'ITAL'"
tU''1t!1tlli' ..la ofot:uol'fl>lm IlUGt.Ii

O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal. 163 - Florianópolis).tem o prazer de' comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros
e Farmacêuticos, ·que está iniciando o lançamento de uma grande sériedêsses produtos.

Os primeiros [á a venda, são:
SULFAGUANIDINA: Tubos de li) e vidros de 100 comprimidos de

MO g.
VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de

WÚ cm3.
SORO ANTI-TETANICO: ampolas de 20 cm3.
VACINA CONTRA BRUCELOSE:
100 cm3.
VACINA ANTI-lUBICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascos

de 100 cm3.

"

Visão maior e mais perfeita
que -a. de um bom binóculo

alcança quem tem sólida
instrucãc,

Bonl livros, sobre todoa OI

assuntos:
LIVRARIA ROSA

Rua D eodoro, 33 - Fl J.rianópolis
........... ., .. •••••••••••• ti

Cirurgia geral - Doenças de Senho- de

ras - Proctologia

Ampolas de 20 cm3 e frascos VENDE-SE uma. de 4 faces,
Plaina

.
.

SENHORITA!
A ultima creação em refri
gerante é o' Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o
acompanhando

está
a moda.

Especializada em artigos para
homens

VARIADO SORTIMENTO DE CASENJIRAS NA
E INGLES'AS PARA HOMENS E SENHORAS.
PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS . ..

PARA HOMENS .................•...............•

ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA- DR. FRANCISCO CÂMARA
TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC. NETO

T d I d a AdvogadoU O pe O menor preço .a praç Escritório: Rua Felipe Schimidt
21 (sobrado) (Alto da casa "O

Fa�a uma visita à sessa Casa e v6:rifiqoe �:�fd��Ja: Rua Alvaro de Car-

nossos pr�os e artigos v_a_lh_o._3_6__F;.;.lor_ia_no_'p_olI_·S_.

Dos dois ultimas, por serem os seus prazos de validez relativamen
te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atendeu
do, entretanto, a qualquer pedido dentro' do prazo mínimo necessário
ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso
luta garantia de atividade máxima.

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve
terinários de grande eficácia, como: 'I'ernerina (Buco-Vacina contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stílbestrot, e ainda, Vacina Contra li
Bouba Aviária. Vacina Contra a Peste Suína'l etc. .. . .

Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doenças
dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa
Dento de Veterinária.

Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten,
derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos. quando' não en

contrados na localidade de residência do solicitante.

LOJA DAS CASEMIRftS
RECEBEU
ClONAIS
MANTEM

DO
SEDe SOC'Al.� f""

po�ro ALEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA P,f",TRIA N.O 68 • 1.° ANDAR

CA'XA POSTAL, 583· TELÉFONE 6040 • TE�EGRAMAS: .PROTECTORA·

••• • • ••••••••••••••••••••••••• � .a

(emÍ8at, Gravetalj Pifame.
Meia. da. "melhore.; pelai me
Darei preço. ,6 o. CASAdMIS
CELANEA - RuaO. Marraj

',;SEU. RElOGIO PRECISA DE
',"

'": .•... R�\I'SAO ?
'

...

'

NOSSA OfICINÂ" � ÉSPECIALlZADA.
NoSsos eónéllrtouào

.

'.,

:" < :'.. ' garantidos)OO%
ÓTlo,i. M:OD�LO
dOM PINrO, 25 (Frente ao Te$ouro

".

..do Estado)'
.

chamo CI -�hEtQaa d6�
aompi'(!III� MATRIZ em

• ,**

Dr. Liodalfo A..tl.
Pereira

Advogedo-Contabilista
Civel -- Comercial

Contltltuigõe. d. loci.dad••
• ael'vico. cor.lato., .m g.ral.

�Orgonizaçõe. contabei•.
Reui.trol e marca., di.pon'do.
no Rio, de corr••pond.nt.,
E.crit6rio: Rua Alvaro d.

Carvalho n, 43,
Dal 8 à. IZ hora••

Teléfone 1494

.. Esé�iTÓRiô �;IOj31LiÀRIê:; à: i,:
. �

ALVES
Encarrega,se, mediante comissão,

compra e venda de Imóveis.
Rua Deodoro 35.

dEI·
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FOI ELEITO PRESIDENTE DA CÃMARAMUNICIPAL DE ITAJAí, ANTE.ÔNTEM, O SR. PAUtO HAVER. EM SEGUIDA AO'i
'PLEITO, O VALOROSO PRóCER DO P. S. D. ASSUMIU O CARGO, SOB INTENSO REGOZIJO POPULAR

;... .�-

Serão debatidos os problemas do
-

carvao nacional
Mesa redOD�a organizada pelo Conselho Nacional d'e Minas e Meta-Iurgia.-,-O, temário.-Uomo COB-

, clnsão será sugerida uma política carbonifera ao nosso govêrno.
RiO, 6, (A. N.) A Manhã veí-

. eulou, através de entrevistas su
cessivas com os elementos liga
dos ao .assunto, algumas infor

mações de maior importância
sobre o caso do carvão nacional
em face da concorrência estran

geira. Fomos daqueles que pro
pusemos a realização de uma

mesa redonda entre os diversos
grupos interessados na questão.
Ao que parece, a nossa suges

tão .encontrou eco nas esferas

governamentais. O Conselho Na-

-,

QUANTO A' SEGURANÇA NA- ção, beneficiamento e transpor;
CIONAL te.

'a) - Conveniência ou não de

fixação dos máximos anuais de

importação de carvão, coque e

óleo combustivel, para manter
um mercado certo crescente pa
ta o carvão nacional;
b) - Conveniência ou não

do estabelecimento de cotas o

brigatórias sôbre as .quantídades
importadas;

c) - Oferecimento de con-

tratos a prazos longos pelas a"u-
tarquías e sociedades mistas co-,

mo Estrada de F. Central do'

22,00 - Sumário das Noticias
Brasil, Viação Férrea Paraná-,
Jundíal. EF. Norroeste do Bra
sil Loide Brasileiro, Companhia.
Nacional de Navegação Costei-·
1'3, Companhia Siderúrgica Na-·

Alem dos fiscais do Trabalho
lotado nesta capital, os dos Es
tados tambem se fizeram
representar na comissão en-

tre, os seguinte:
Bahia - Jorge Manuel da

Rocha, Isidro Gomes Junior e

Alfredo Machado Filho; Ala
goas - Emilio Gentil; C.eará
- Jeferson Quesada; Paraná-
- Pedro A. Lenzi: Piaui
Luiz E. do Amaral; R. G. do
Norte - Desval Marinho; Mi
nas - Célio Bôa Morte; Rio -
José Gomes da R. Filho; Mato-

l1est!! de ". (I. Grosso - Augusto Barbato.
I' li 11 li COPIAS PARA OS.PARLA

dos Navegantes A mes:a���t�:�fez entre-.
Na cidade de Biguaçú será ga de copias do memorial a de

realizada amanhã grandiosa putados e senadores.
festa popular em homenagem .••• •.... , .

a N. S. dos Navegantes. i Se flCOS que reis f'í car
Para êsse acontecimento re- 'De modo íacil elegal

Hgíoso, a direção do Abrigo de i Es zei hoje uma inscrição
Menores cedeu a Banda de i o Credito Mutuo Predia
Musica daquele estabelecímen- ! .. . . . . . . . . . . .. . .

I' � .. AlI!.
. I to. para maior brilhantismo das I PASTA DIl:NTAL

,

ut;:Wu:J.1{ (.J"C solenidades. ROBINSON

I!/!::J(ec�JM1; Serviço _Nacillnal _de _

-a-Iá r-ia
/� AVISO ao PublICO
/� o Serviço Nacional de Malária comunica ao publico em zeral, �,

i 't.�
\

transferência da séde da Círcunscríção Sul, da Praça Etelvina Luz n. 2"
.

.� -

para a Rua Visconde de Ouro Preto n. 42.
'""

:�

cional de Minas e Metalurgia
fará a mesa redonda para de
bater os problemas da indústria
carbonifera. Levada a propos
ta, pelo ministro Clovis Pesta

na, ao presidente da República
foi a mesma aprovada.

O TEMARIO

I') - Necessidade de manter
a indústria no p1(ís em nível de

produção que lhe assegure uma

vida equilibrada e para que pos
sa, em caso de emergência ga
rantir o abastecimento do mi
nímo das necessidades nacío
riais.
2) - ,Níveis de produção no

Rio Grande do Sul, em Santa

Catarina, no Paraná e em São
Paulo que harmonizem na atua
lidade. êsses dois obj etívos.
versárío da fundação da cidade.
veis de produção atingidos du
rante a última guerra.
QUANTO A' BALANÇA DE PA
GAMENTOS ,INTERNACIONAIS
3) - Influência da produção

brasileira de combustiveis sô
bre a balança

. de pagamentos
internacionais 'do Brasil, e con

veniência ou não de restrições
nas quantidades de cornbustí
veis importadas.
4) - Distribuição mais eco

nômica dos combustiveis im

portados, carvão, coque e óleos,
As meninas internas rio Asilo de Orfãs recebem naquele cducan- pelos consumidores do Norte,

dário, instrução e educação necessárias a enfrentar a vida e. vive-la 110- Nordeste e Centro do' país. E

xame da inconveniência da ím

e portação pelos Estados produ
tores de carvão mineral.

A reunião inicial terá lugar
no Salão Nobre do Mínistério
da Viação, abrindo os trabalhos
o titular da pasta, às 15 horas no
dia 25 do corrente, tendo sido
organizado o seguinte temário:

7 Gls Maio de '1949

Um disco para as meninas
A>silo - de Oríãs

do

nestamente.

.O lar que tem é o lar comum, cristão e fraternal. Trabalham

aprendem.
Mas, é justo que recebam, nas horas de folga, alguma distração

-

A musica é uma das melhores que lhes podem ser proporciona
das, porisso que, distraindo, contribue para aprimorar a sua edu
cação. Eleva e consola, ao mesmo tempo que distrae.

O ilustre e reverendo Padre Luttenbeck, S. ,T. capelão e or'icnra
dor da obra educativa das asiladas, na sua faina de melhorar :1S con

(lições pedagógicas do Asilo, faina em que se tem mostrado incansá
vel; entre muitas coisas de utilidade que tem conseguido, obteve agoi
ra um toca-discos. Deseja proporcionar ás meninas internadas, ho
ras de prazer espiritual, alterando-as com as de trabalho e aprendi
zado. E recorre ao povo de Florianópolis, pedindo para as suas puni las
nrn disco.

Um disco pode CUS lar de 20 a 50 cruzeiros. Qualquer pessoa,
que se lembre da alegria que a sua doação pode proporcionar a uma

pobre oríãzínha, pode sem sacrificio, contribuir para a f'ormação da
discoteca das asiladas. Uma discoteca, entretanto, não está ao aJc�:I1-
ce do Asilo compra-la. Custa muito. Se entretanto cada um doar HIll

di�co, ela se formará, sem es.forço e sem sacrifício.
Assim, é ele esperar que todos contribuam para levar ás meninas

do Asilo, que é uma instituição que honra a nossa terra e que é
mantida pela iniciativa participar, um pouco de satisfação e um j.ou
eo de alegria.

Esta redação já fez chegar ás mãos do Revmo. Pe. AlfreclG Lut
tenbeck os discos enviados pelos seguintes doadores:

Dr. Rub-ens de Arruda Ramos - Concerto 11. 1 (Em Si Bemol Me
nor, de Tschaíkowsky)

Dr. Rubens de Arruda Ramos - Ave Mar-ia de J. S. Bach Ch.
Gounod

Lauro Barbosa Boni Mafra Caldeira de Andrada - Polonaise N.
6 (Em Lá Bemol Maior de Fr. Chopin)

Fernando Barbosa Bani Mafra Caldeira de Andrada - Uma Noite
1\ Venezia (E. Ruscaní - E. Frigger) Carla Buti

Aritônio Fleury Barbosa - Chitarra Romana (E. Di Lazzaro ---- C.
Bruno).

QUAN'r0S AOS MERCADOS

5) Soluções para assegurar
mercados que, oferecendo ga
rantias' duradouras a prazo lon

go, estimulem a inversão de ca

'pitaís para o aperfeiçoamento
dos métodos e meios de produ-

Procissão de. São Sebastião,
, em Capoeiras .'

Realizar-se-á, amanhã, com João Batista pelo sr. Acelon
fmponencía e brilhantismo, ás Dario de Sousa, díretor-presí-
16 horas, na vísinha localidade dente da importante firma
de Capoeiras, a tradicional Carlos Hoepcke S. A:, - Co
procissão 'de São 'Sebastião, mércio e Indústria. As solem
que, todos os anos, faz aflui.[ dades serão abrilhantadas pe
a Capoeiras, um numero con- la Banda de Música do 14° B.

.sider�vel de fiéis.. C., gentilmente cedida pelo
A Imagem do glorioso san- comando daquela briosa uni

to foi doada à Capela de São dade do nosso Exército.

I
Fino cromo PRE TO. MARRON

I D�ÇLAOO DE BORRACHA
�7 d 44 - Cri!. 145,-

OFERTA ESPECIAL DA

------

8�UI\I,ry
r u a TIRADENTES.19F ro r-ra no octrs

IPITIDLIIR
['�'-Rlllta.R

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA· ,

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CaBELUDO.

Continua na 3(( pag�

Pedem reestruturocôc os
,.

fiscais do Trabalho .,

RIO 6 (AN) ___.: Uma comis
são de fiscais do Trabalho, in
clusive dos Estados Unidos es

teve, ontem, no Ministério do
Trabalho, para fazer entrega
ao respectivo titular, de um

memorial dirigido ao presiden
te da Republica pleiteando re

estruturação da sua série Iun
cional. Pretendem os interessa
dos que a aludida função te
nha inicio na referencia 24 ..

(Cr$ 2.580,00), terminando na

28 (Cr$ 5. 160,.00).

FRECHANDO .UII

o conspícuo deputado Osvaldo Cabral, de regresso à As

sembléia, está torturando o taquígrafo com quilouietrices ve r

borrágicas. A titulo de comentar a mensagem do sr. Governador,
o faladeira vai para o microfone e constroe a sua critica, f'un
damentando-a no utilitarismo pessoal. Como esculápio, mais

dia menos dia, precisará dos serviços hospitares do Estado pa-

ra algum cliente. Elogia, pois, os nossos serviços hospitalares.
De quanto não venha a necessitar, de futuro, porque fora de

seu centro de operações, maldiz e se perde em ataques soler-

teso Em matéria de finanças, de verbas e de créditos afirma

heresias de arrepiar qualquer 4° escriturár'ío. Ante-ontem, quando, ,.JiS

se emaranhava em assunto de que não cuida, desguiou .paru ()-.

caloroso elogio ás grandes realizações do govêrno paranaense,
dando, assim, notável puxão de orelha na U. D. N. do vizinho

Estado. De efeito, que móvel mesquinho+acelera o udenismo

paranaense no ataque ao sr. Moisés Lupion, se este é um grande
realizador?

O sr. Cabral, certa vez, entrevistado em Curitiba, hipote·'
cou incondicional solidariedade' aos paranaenses. Se, agora;
daqui, reconhece justamente aquilo que seus correligionários
de lá negou e renegam, está na obrigação de intervir com sua

sol1dariedade. Dentro da lógica, não lhe ficaria mal um tele

grama assim:

"Presidente da U. D. N. Paranaense
.,. CURITIBA

Em discurso Assembléia catarinensa acabo enaltecer gran

des realizações benemérito Govêrno Lupion vg ao qual hipo
teca incondicional solidariedade' pt. Afim fortalecer confronto

fiz tribuna convem udenistas paranaenses modifiquem ímedia

tamenfe conduta relação GOVêI110 passando apoiá-lo vs. elogiá
lo vz sem restrições pt Campanha até agora mantida U. D. N.

'"
. -

daí contra dovêrno Lupion desmente minhas afirmações Olt
::,

. • 'J

prova não justificar-se oposição administração p.o�· m1111 e�ull'
tecida pt Em todo caso também hipoteco incondIcIOnal solida

riedade U. D. N. terra araucárias pt Cordiais saudações.
Osvaldo Rodrigues Cabral"

GUILHERME TAL
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