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Na Assembléia Legislativa
4 sessão de ontem.-Na tribuna, os 8r8.

Biase Faraco � Saulo Ramos.- 4 orga-
,

Presidente ��!��,Po�,�,",��S �V�!I�i���� u. n. '.'.
"

r-

P. T. B. Secl'f'Lário - g'�ralclo Gama !:ia- ç

Secretar'ios : Srs. Pinto de Arruda leso ,J.'

\ . /

e Alfredo Campos _: P. S. D.

Havendo numero legal, foi aberta
a sessão orclinaria, sendo lida e

aprovada a ata da anterior.

O expediente constou da leitura

de cartas, oficios, telegramas, C01i1U"

nicações, fonogramas etc.

Na hora do expediente o sr. depu
tado Biase Faraco, com a palavra
tratou de uma velha aspiração do

,:\Iunicipio de S. Bento elo Sul. 'I'.'.al
seja a ligação daquela comuna com

Corupá .atravez de uma rodovia

Detalhou as grandes vantagens
qUe advirtam daquele emprer-n.li
monto que ainda havia de mobilizar
a produção agricola de uma rica 7.0'

- na.

Reportou-se ainda o deputado Bia
se Faraco ás, dernarchcs havidas I
com o� Executivos estadual e mu

nicipal, encarecendo mais uma vez

os bene"fióos' resultados flue sur

giram para o planalto-norte COll1 a

cone....etização daque Ir empreendi
mento,
- Sr, Saulo Ramos - P. T. R -

Ano xxxv

]<;DUCAÇ,\O E COL'l'TJRA
Orty de Magalhães ?lIachado -

Presíuente - P. S.� D.florianépolis- - Ter�a :teira lO de Maio de 1949

o govêrno re
.

publicano na Indonésia
BATAVIA, 9 (United Press) na restauração da paz, manu

- Foi concluido hoje o acôrdo tenção da ordem, partic�ar
em prinCipio sôbre a restaura- da conferência da mesa redon

ção do governo republicano no da que deverá estudar a trans
sultanata.- de bjogjakarta. Pe- ferência da soberania para os

los têrmos do acôrdo, o presi- Estados Unidos da Indonésia.
dente Saekarno e � primeIro Por sua vez os holandes,es
minLstro da República, Moha- comprometeram-se a fazer ces

med Satta, deram garantias sal' tôdas as operações milita
pessoais de que expediriam or- res, não mais favorecendo a

dem de cessar fogo aos guer- formação de Estados e territó-
rilheiros assim que voltassem rios autônomos nos territórios Ferna ... rJo

a Djogjakarta para cooperar controlados pelos republicanos.
I L'. D. :'li •

Nunca foram m�lbo
res as perspecti-
18S de paz·
BERLIM, 9 (U. P.) Aó

descer, no aeropórto de Gatow, I
{ia avião que o trouxe de Lon

dres, o ministro das Relações
Exteriores da Tnglaterra, sr.

Ernest Bevín, disse que nunca
. foram melhores as' perspecti
vas de paz, porém, prevíníu que
ainda não vencemos tôdas as

dificuldades. Teria sido uma

coísa teorivel para a humanida
de se um govêrno houvesse con

seguido submeter, pela fome,
uma grande cidade como Ber
lim. Devemos continuar a nos-

1Sa obra, até que a paz fique
\ assegurada".

Debaixo de uma fina chuva,
Bevin conversou com os ale
mães que descarregavam os

aviões do sistema de abasteci
mento aéreo. Disse-lhes que,
quando começou o bloqueio de
Berlim, a Inglaterra e as de
mais potências ocidentais es

tavam decídidas a acudir em

auxilio da mesma. Acrescen
tou: "Quais quer que tenham
sido as nossas divergências no

passado, quando surgiram as

dificuldades aqui, chegamos á
'; conclusão de que deveríamos

-

empregar todos OiS nossos re

cursos para salvar o povo de
Berlim. Agora, queremos a paz.
Em Paris, desejamos..realmen
te pôr fim ás divergências en

tre a Alemanha e o resto do
TITLndo".
Em uma roda de jornalistas,

disse Bevin: "Espero que, co

mo resultado do nosso traba
lho aqui e em outras regiões,
virão melhores épocas para o

mundo. Vim aqui para agra
decer aos homens e mulheres
que fizeram o possivel para a

execução dêste grande serviço
aéreo".

Dr. Armando Simo
ne Pereira

De sua viagem à Capital da
'República. onde esteve a ser

viço de sua pasta, retornou an

te-ontem, via aérea, o sr. dr.
Armando Simone Pereira. ilus
tre Secretário da Justiça: Edu
cação e Saúde.

S. excia. reassumiu ontem o

.exercício de "eu cargo.

l
t H. 10.479

Braz Joaquim Alves - Vice-
Presidente - P. T. B.
.vntónío Dib Mussí - P. S. D.

Cid Loures Ribas .:_ P. S. D.
Aroklo Carvalho - U. D, :'I.

SrCl'clál'ia - Nazaré Costa
Reuniões - Quintas-feiras

lü 110I'êB

o MOMENTO

ásCONTRASTES •••

..

:';_\Úlm púBL[CA E AssrSTf.;)iCIA
SOCIAL

Biase Faiaco - Presidente -

P. R. D.
)'janto Ramos � Vice-Pies rrlcn

te - P. 1'. B.
',\Illr}nio Diib Mussi - P. ·S. D.
Antônio de Barros Lemo-s

U.,D.N.

.
De regresso ao Rio, os ilustres parlamentares fe

derais que recentemente visitaram o nosso Estado
acabam de telegrafar ao sr. Secretário da Justiça,
Educação e Saúde, congratulando-se por motivo da

- nossa "modelar organização do ensino". Esse concei

to, que é subscrito por insuspeitos representantes dos
vários partidos políticos representados na Câmara elos

Deputados, confirma o que outras vozes não menos

autorizadas, dentro e fóra do país, têm proclamado a

respeito dei avanço realizado em Santa Catarina pelo
esforco educacional.

Êntre aqueles parlamentares, que assinaram o

significativo despacho congratulatórío há' dois emi
nentes deputados da bancada udenista e cujo depoi
mento é natural que muito especialmente nos lison

jeie. São eles os srs. Café Filho e Aliomar Baleeiro.
Sem dúvida, não se pretende com essa particula

rização da importância e autoridade das declarações
de dois representantes da U. D. N. senão sublinhar a

circunstância de não se filiarem ao partido situacio
nista de Santa Catarina, ou sejali corrente majoritá-
ria nacional. ,

E não será sem propósito que, dentre todos os emi
nentes deputados federais, por igual dignos e ilustres,
que subscreveram aquele telegrama de congratula
ções, salientemos os dois nobres representantes da U.
D. N. federal, cuja isenção de ânimo e cuja objetivida
de no juizo revestem de excepcional caráter as decla

rações que assinaram com os demais.
É que, enquanto, diante da organização do ensino

público em o nosso Estado, aqueles proeminentes va

lores da Câmara e do udenismo federal vêm depor, com
tôda franqueza e honestamente, em favor do que se

tem feito e do que se está fazendo em Santa Catarina,
especialmente no setor educacional, uma voz partida
do seio da U. D. N. catarinense na Assembléia Legisla
tiva Intenta depreciar a nossa organização escolar, as
sim recusando concessão à evidência .rrrecusável f
opondo ao -depoímento ínsuspeitisaimo :dos parlamen
tares federais a falseada interpretação de um fato ad
ministrativo concreto e patente, qual o de nosso adi
antamento em matéria de educação popular.

Dír-se-á que não se justifica tal estranheza visto

que não seria de esperar menos que essa inglória opo-
,

sição, nem S9 feita já ao Govêrno, mas às realizações
que por tôda parte do território estadual atestam, in
contrastavelmente, um infatigável trabalho dos pode
res públicos a prol do progresso coletivo. Mas o que
realmente surpreende não é, em si, êsse oposicionis
mo sistemático, e sim o quê ele depõe em detavor dos

que por ele se empolgam, excluindo-se ao senso. geral
de quantos, por mais que lealmente se conservem vin
culados aos princípios partidários, não cedem às pai
xões facciosas quando se lhes impõe, n� co�sciêr;cia
moral, o dever de um pronunciamento sobre as coisas

e os homens de seu tempo.
Eis porque o conceito,externado pelos srs. depu

tados Café Filho e Aliomar Baleeiro, altamente elogio
so ao progresso da organização educacional do nosso

Estado, reclama a atenção, especial que lhe conferi
mos, com o fim de confrontá-lo com outro, há dias
formulado na tribuna da Assembléia Legislativa por
um representante estadual da U. D. N.

E como longe estamos nós de, partindo de um

confronto de pontos-de-vista, aferir por eles os valo-'
res mentais que os esposam, não ternos a menor dú
vida em afirmar que o que falta ao parlamento cata
rínense e não aos deputados federais da mesma filia
ção partidária, é apenas .maior objetividade nas apre
ciações.

Será restabelecido

Heitor Liberato � P. .S. D:

João Ribas Ramos � Presidvn
te - P. S. D.

.-\ II Iôn io Carlos Konder Reis
Vice-Pres idente - U. D. }I.

OJ'ty de Xlagalhâes 'f-achado
P. S. D.

Na tribuna, .tratou da
do pctroleo nacional.

MESA

exploracão

Hui Ccsar Feurschuette - Prcsi- Biase Faraco - P. S. D.
dente em .excrcicio - P. S. D. JO,BI' Maria Cardoso ela V6'iga.-
Saulo Ramos - 2° Secretário -- P. R. P.

P. T. B. Secretária - Zoraide Boaba id
Joaquim Pinto de Arruda _:_ 10

Secretário - P. S. D.
Alfredo Campos - 2° Secretário

- P. S. D.

Reuniões Terças- rou-ns
Srxtas- {'riras ás 16 h oras.

:\E(JOGTOS E CO:'\T.-\.S
PAIS

}rC�ICI�

Suplentes:
Protogcnes Vieira

Wigand Persuhn

(illilllel'n1e

te - P. R. D.
Urhan - Presídcn-

Paulo rir 1'a1'80 da Luz Fontes
-- Vice-Prcsídente - U. D. !'I.
Raul Schaerel' - P. ·S. D.
Felix Odebrecht - P. S. D.
;\j'tlll' Müller- - U. -D. )I.
Spcl'ehíl'i<l - Zor-aid Boabaid

COMIiSSÁO LEGISLATIVAS

CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO E

.JUSTIÇA
Antonio Nunes Varela - Prcsi

dente - P. S. D.
João José de.Souza Caln-al - Yi-

ce-presidente - U. D. N.
Anterior Tavares - P. S. D

João Ribas Ramos - P. S. D.

Armando Calíl Bulos
Fernando Ferreira de Melo - U.

D. N. Wigaud Persuhn � Presidente

José Maria Cardoso lia Veiga _

- P. S. D,

José :\Iraria Cardoso da Veiga -

P. R P.
Secretaria - Ester de Melo Lentz "íce-Prcstden Le - P. R. P.

Heitor Líberato - P. S. D.
Fclix Odebrecht - P. S. D .

Reuniões - (JuaJ'tas-I'eiJ'HS
10 horas.

ás

'\I.l�AS. TERR_·\S PúBLICAS E
'EST.L\'t�rAS HiDRO-:.\HNERAIS

Reunlões - Segundas-feiras
!ti horas

aS

Max Colin - U. D. 'N.,

Quintas-feiras às 13 horas
Sec,retário - Geraldo .Gama Sal.

FINANÇAS, ORÇAlWENTO li: CON-
les

TAS DO ESTADO'
Reuniões - Quartas-feiras ás 16

Armando Calil Bulos :_ Presirlen
te - P. S. D.
Oswaldo Bulcão Viana - VIce-

Presidente - U. D. N.

Wigand Persuhn - P. S. D.
Raul Schaeter - P. S. D.

Protogenes Vieira - P. S. D
Oswaldo Rodrigues Cabral - 1.:.

D. N.
Saulo Ramos - P. T.B.

Seeret�ria - :.\�anra, Maria da
Costa

horas

CmJIRSX.o ESPECIAL ORGANI�

ZACÃ:O DA BIBLIOTECA
Presidcnte : Cardoso da Veiga -

,

P. R.. P.
Vice-Presidente - Pinto de Ar

ruda - P. S. D.

Bulcão Viana - U. D. N.

Braz Alves - P. T. B.

Reuniões - Terças e Sextas-fei
ras às 15,30 horas.

AGRICULTURA, INDUSTRIA
COMERCIO

Comercio interzouill
E

na Ale'manha
Guilherme Urban - Presidente - BERLIM 9 (United Press)

P. S. D. - Estão p�Dntos há varia� �e-
\Valdemar Hupp - Vice-presidcl1- manas os planos necessanos

te - U. D. N. para o reinicio do comercio en-

Protogenes Vieira - P. S. D. tre a Alemanha ocidental e

Wigand Pcrsuhn - P. S. D. oriental por instruções dà ad-

Braz Joaquim Alves - P. T. B

I ministração
militar soviética

Rellniões .:_ Qllartas'feiras às 16 declarou-se nos ;rneioo adm'i:-
horas. nistrativos, interzonais.

Secretária - Isaura Pereira Xa- De qualquer maneira, acre\S-

centaram os mesmos meios,
DIVI- "estamos prontos a entrar em

negociações com o ConselhO'
Econômico da zona anglonor
te-americana se as' potencias
de ocupação tiverem conclui
do acordo relativos ao reata
mento das relações comerciais
entre leste e oeste".

vier
PE1'JCÃO, ESTA,'1'm1'ICA,

SÃO CIVIL F, :FIXAC.W DE

FôRÇA
Pedl'o Lapes Vieira - P. S. D,

Cid LO\ll'es JUba" - P. S. D.

PrOlOge;lC's Vi<túl'a Jl. S. D.

"'oh'eira de �Ielo -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SIDNEI NOCETI

DGUND,..J'lIlIR.A

IlxprHIO Sio CUtóvlo "'/ �
7 bocu.
Auto-ViaçAo IUJa! -

'.a.
EXp!'euo B!'u8Qu_

te bo!'u.
Expresso B"naQueIlM - NOT. TNttc'

- 16.30 boraa.
Auto-Viaçlo Catu1nftlM - JOl.IITU.

- I horu.
Auto-VlaçAo Cat&rl.n_ - CUriUbI

- li horas.
RodOTtir1a. 8lJ1·BruU - !-erto 41._r.

- 21 hora....
Rápido Sul-Braaíleira - Jolnvile-

13 horas.
Rápido Sul-Brastleíra - Curitiba -

6 horas.

'1
TERÇA-J'lCJ:R.A.

Auto-Vlaçlo Catarlnfllft - Perto 41.
ln - e horal.
Auto-Vl.sçAo Catartn_ - CUritiba

_ II horu
Auto-Viaçlo Catuln.1IM
- I horllL

A�-ViaçlO Cat&r�
- «I horu.
Expresso Uo Cl't.t6Ylo - lAC'Uo1Ia -

7 hoca•..
Em�t'f.. Glória - l4UIIa - 'l!6

• elA! horu.
!:%preMO B1'1lIIUu_ - I!IruqWl -

te hor... ,'"-á
...}to-Viaçlo ltaJ" - lta,JaJ - 1. )lo

ra.

Rápido Sul-Brasileira -:- Joinvile
13 horas.
Rápido Sul-Brasileira - Curitiba

6 horas.
QUA.RTA-1'IllU •

Auto-ViaÇilo CatarlnellM
- li horas. -

I
Auto-VlaçAo Catarln_

- II horas.
, A.uto-VlaçAo Cat&rIMIIM

r
R.30 horas.

�r
Rápido Sul-Brasileira - Curitiba

6 hora".
Rápdo Sul-Brasileira - Joinvile

13 horas,

J'
Expresso SRo Crlito"'o - lA�.

17 horas.
Expresoo Ik'usquelU. _ BruJIJQu.

16 horas,

II Auto-VI.çlo ltaJal _ ltaJa! - II ho
ras,

Expresso Bru!lque!lH - No". Trento
- 16,80 noras,
Rodoviária Sul BrnU _ P6rto .A.1ecrt

- II horas,

hC 1 i
,

ec s

Jo�� �

.JolnTU.

L&&'ImI

QUl:ll.'TA-FEIIU
Auto-Viação Catarln_enH

Alegre - 6 horu.
Auto-Viação CatarlnelUt

- Ó ncras.
Auto-Viaçlio catal'in_

- II horas.

Para todos os fins!!!
CLICHERlA PRóPRIA

Desenhista especializado em propaganda
Atendemos pedidos do Interior

Velox Pr-opagadora
Publicidade em Rádio - Jornais - Revistas _ Folhetos
Dr. MURICi, 1.0Q9 - Caixa Postal, 775 - CURITIBA

Leia, Divulgue
rrJornal de

o

e Assine

di

Auto.Viaçlio CatarlnenH - Tubu'lo
- a horas,
Auto-Viação ,C.t&rlnellM _ �

- 6,30 roras,
Exp.resav SIlo CristOTlo _ Las'un. -

7 horas,
Seaunda-teira Em�sa GlórlJl - Lacuna - • 1/2

"TAL" - 13,00 _ Lajes • 7 1/2 horas.
Expresso Brusquenae '_ Brtaqu. -

P�NAIR - tO,40 - Norte 18 noras. í

vARIG _ 10,40 _ Nortê n:uto-Viaçf"o ltajal - naja! - 11 ho-'

PANAIR - 13,60 _ Sul Rápido Sul-Brasileira - Joinvil-e-
13 horas. •

CRUZEIRO DO SUL - 18,515 _, Rápido Sul-Brasileira - Curitiba -
,�

Jforte
8 horas, "-!
Xmpresa Sul-Oeste Ltda - X&pec() - .. 'i

t'erça-tetr« � -. horal.

i "TAL" _ 8,00 _ JoinviJle eEXTA-FEJ:R.A. -

RodoY1m-la Sul Brasil - PtmCI 41cre •••••••••••••••••••••••••••••••••••••DIj;3••••••••••
Cttritiba - Paranaguâ _ 3 horas.

_ Santos e Rio. _ A�!h:r�O Catmnen,. CUrItiba

'i '\ ! H 10 40 _ No'" Aute>-ViaçAo catarIneue JoInY1l.
_, -Ibora•.

,JtW�IH.O 00 SUL - tz,GO - Auto-Viação Cat&rlneIlH - tAcuôa
IkJrie

- 6,SO horae. ,

/VARIG _ t2.30 _ Sul 17
�;'::8SO São CNtoyAo _ � _' ACEITA ENCOMENDAS

PANAIR t350 S I
Auto-Vlacto lta,JaJ - ltaJa1 - II bo-

.

QUarl�fe-;;'a
u

::�:�::so Bl'UIqu_ - BrlaQu. DE SERViÇOS "FIPOGRÁFICOS
"TAL" - 13,00 - Lajes 13�gi�� Sul-Brasileira Joinvile APRESENTAÇÃO IMPECÁVEL -- ENTREGA
PANAIR � 10,40 - Norte Rápido - Sul-Brasileira Curitiba .

CRUZEIRO DO SUl. - U.OO -
6 horas.

SÁBADO RAPIDA
Morte Auto-Vla.çlo CatarlnenM - cunUM

- li horas,

VAIU9 - U,-lO - Norte Rápido Sul-Brasileira
13 horas.

fANAIR - i3,riO ,- Sul Rápido Sul-Brasileira
Quinta-feira 6 horas.

- • noras.
�TAL" - 8,00 - Joinville Auto--VlaçAo catarlneue. _ Joltn11e.

-Ihoru. ,

Auto'Viaçlo 0IItar1'll_ - Tubt.rlo
- fJ honl.
EJrol'll880 Sio ClrbtoTlo - tquna _

7 horu.
ExpreMO Brueque-nn - Bmlqus _

H horu.
Aute-VlaçAo naja! _ ltaja! - 1. 110-

ruo

Exprellso Brusqu_ - Se.... Trftto
- 9,30 barb,
Expresso Glória _ Latruua - • 1/1

• 7 1/3 horu_
DOMINGO

Rápido Sul-Brasileira - Curitiba
6 horas.
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Escri-tõrio Técnico
Cid Rocha Amaral
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
cba Amaral reabrirá seu el'>{;ritório
(Rua Presidente Coutinhn n. 22),
DOS primeiros dias de agôsto, espe.
rando continuar a merecer as espe.
ciais. afençí)es de seus amigos f

clienteso.
Pedro Medeiros, Auxiliar

Jnínvíle"
de

..........................
•

i Dajilógrafa
i diplomada
•
•
•
•
•
•
•
•

: Caixa Postal 55.

·
�

.
.
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ASSINATURAS
Na Capital

Ano _ Cr'
Semestre .. •.... Cr$
Trimestre _...... Cr$
Mês •........•... Cr$
Número avulso .. Cr$

90,00
45,00
25,00
9,00
O,fio

completo Orgam
Catarina

•

mais
Santa

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

AnúnCIOS mediante contràto,

Os oriJblã, mesmo não

publicados, não serão
devolvidos.

A direção não se respon
sabiliza pelos conceitos

emitidos nos artigos
assinados.

Viacão Aérea
_"

Horário

r

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

PANAIR - 1-o,.iO - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - U,fil

.orte
CRUZEIRO DO SUL - {5,30

aul
Sezta-fetra

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

Ilort-e
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 11,40 -- Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Sdbado
"TAL" - 8,00 - Joinville

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - ta 55

��
.

Dom:inDo
PANAIR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - 11,00
l �ANAIR - _t3,50 &lL �l�_

� ------- ----

Guia Paraná

Oferece seus serviços,

Cartas a Maria Inês
Feneira.

CASAS E TERRENOS

Possue V, S_ casas ou terrenos para .•

vender?
Não enconU-a cornpradorv
Entregue ao Escritório

A. L. Alves,

Imoblllár1o--..

do
Puhlica relação dos comerciantes ti mdustr iaís com seus enue

recoso
Cada guia e vendido aco.noannado de um mapa rodoviário

'Paraná e Santa Catarina.

Redação : Rua Prudente de MOl'aes. n. 626. - Curitiba.

Excursione ao Rio dª Prata!
PARTIDA DE P. ALEGRE DIAS

10 e 11 de maio
5 de junho em Montevidéo
13 dezembro em Buenos Aires

Preço por pessoa Quero ividêncía)
o-s, 4.600.00

PHOGRAl\L\.S - I:\iFORl\[AÇõES - INSCRIÇõES
/- _ .

com

�,_�I�lO"lVIOURA - Rya 15 novo n? 28
ou com

EXPRINTER
Soubrados, 1079 - P. Alegre.
End. Teleg. "EXPRINTER

fel. 1431

Rua Deodoro 35 .

........
- .

CAIXA
Precisa-se de um. Exige-se

carta de recomendação e de
Fianca. Escrever do próprio
punho para Pretendente, Gai-
xa Postal, 126, dizendo ídade.,
estado civil e pretensões.

LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO,

-

N. 33)

EOIpre'sa - «Víação Santa Catarina»
•

AVI�O-�
A ElIlprêsa "Viação Santa Catarina" linha de ônibus que fn o

percurso Florianópolis - Estre'ito e Escola avisa aos possuidores de

permanentes e aos que viajam gratuitamente por imposiçã'o da lei, II

comparecerem dentro do praso de 30 (trinta- dias no escritório à Hua
João Pinto n. 9 afim-de regularizarem sua situação p'erante esta Em·
��L

IFindo o/prazo respectivo não será permitido vIajar gratuifamenh!

-,
aos que não satisfazerem ás exigências desta Emprêsa.

I.Florianópolis, 7 de Maio de 1949.
COMÉRCIO & TRANSPORTES C. RAMOS S. A.

Proprietários

••. e viva contenle

CURITleA TELECf::.HIA,· PROSEBRAS PARANA

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

EMPRESA SUL BRASILEI�
�

DE ELETRICIDADE s. A. i
- EMPRESUL - t

Serviços de energia elétrica."
em Joinvile, Jaraguá do Sul.
São Bento do Sul, Mafra) Ti
jucas, Rio Negro e Lapa.
Material elétrico para insta

lações - Motores - Dínamoe
- Bombas - Lustres - Fer
ros de engomar - Lampada!1l'�

.

- Ventiladores - Serviço de"
instalações por pessoal téení
C"O especíalísado.
Loja e crítórío á rua 15 de

Novembro, n. 449 Caixa Postal;
n. 62 - End. tlegr. - '''Empl'e--
súl"- Joinvile Sta. Catarina
._ Brasil.

E.erit6rio _ R•• id,,,cia
Ruo Th-ed.nt.. 42.

!'ONE •• liSS

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

.

�
(.

.

�
,ar, CLAANO G.

GALLETTI
ADVOGADO

Crime e cf"••
Ccn.tituiç:ão d. Socl.Clad_

NATURALIZAÇÕES
TU:ult'lll D.olàI'Clt6l'1o.

"

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

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

Rua Est. Civil .. _ . , _ . . . .. D. Nasc. . .

Mãe
Pai.

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

Cargo do Pai (mãe) .......•... , , ......•.. • •.•.....••.

AUTOMOVEL' FORD 49 I,

Vénde"se" um, em estado', novo".'_
com 5.000quilometros, 4 portas. Vê!!"
'e tratar com Oswaldo Nascimentl>•.
no Hote1 LàPoi1'a .

FERIDIlS, REUMATISMO E·
PLACAS SIFILITICAS

ElIx:tr de Nogueira,
MedicQ(:/â;o;ouxi)icrl' no tratornentc:i�.

do: ,DiU ia -

'.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANIVERSÁRlOS:
;SR

-

EVANDRO TUPlNAr,'lBÂ DE
CARVALHO

Comemora, hoje, seu
-

nuivcrsário
natalício o nosso prezado patrício

.,$1'. Evandro Tupinamhá Carvalho,

..competente gerente da Thc Texas
-Co. Ltda. filial de Ftor innópolis.

O ilustre nataliciantc que �oza de
muitas amizades nesta caprtal se

<.f:', alvo de expressivas n.aniu-sta

-ções de apreço, ás quais ;)OS ;1.%0-

-ciurnos.

.MENINO JOSÉ CHEREM MENf;ES
Completa, hoje. seu terceiro ani

versário o inteligente merriuo Jo
.esé Cher-em Mendes, dileto Iilho (lo .

distinto casal António Mendes de I
. 'Souza - D. Rosa Cherem de Sou-
: za.

A .scus inúmeros- amigui nhos, J ()
.si: oferecerá uma Iauta mesa de do
c ces c refrigerantes.
-'7_:�

SH'�·A. TREMAR DOS SANTOS
.

NUNES
Transcorvc, hoje, o dia do nula

Ijcio da gentil senhorita
.

Ireruar
«los Santos Nunes, filha do 1';'.
.João Nunes e de sua sra. fi. Ida
�Nnnes.

Desfrutando de vasto circulo de
.nmiguinhas, a nata l'iciante ver-se-á
':muito homenageada pelo decorr-er
-de sua efemeride nataljêia.

Fazem anos, hoje:
- () sr. Virgolíno Goular! FU1;o.
- O sr. Reinaldo à'a Veiga Paruplo-
nu. .

, I.. - O SI'. Manuel Custódio.
.. - O sr. Nestor Au-gusto Dutra. I',.- O sr. Euclides Fernan.Ies, fun
-cionário rio Banco do Brasil.
_......: O sr. Orlando Coelho. residiu
-do, atualmente, em Jolnville.
- o sr. Virgílio Moura
- o sr. Antônio Nazár!», comer-

. ciante em Biguaçú.
- a sra. Celestina do Livramen

'-J:o -Carvalho.

VIAJANTES:

SR: ABILIO DE-OUVEInA
Procedente rle Blumenau, .',nele

r exerce as funções de Eserivão da

_J)�legacia Re0i.onal, ac!ül-�e entre

�os, o sr. Abilio de Oliveira, pes
soa largamente estimada' rlaql.l;ele

-

Município.
Desejamos-lhes feliz eslrda nos

:1:'1 capital.

BATISADOS

"Foi levaria à pia batismal. ante
ontem a interessante grtrot.inha.
Ivone' Maria, encanto do lar (k!
iflOSSO estimado eímterrmW0 sr. Em

�de Castro (landra c de 8tH! eXl1la,

. esposa d. Maria de tourdes Macha
'Gandra. Serviram como pfldl'mhos
a exma. sra. d. Carolina Zerke
((antira "iuva do saudoso Antônio
de Castro Gandra, e o nosso C?J11'
11anheiro de trabalho j0rnallsta'
Pedro' Paulo Machado.

�--------------------------�

CINEMAS 'I Conferência Nacio
nal do r.egro

Instalou-se ontem, no Rio
. As meninas internas do Asilo de Orfãs recebem naquele cdncan- RIO, 9 (A. N.) - O aníver-

dárío,: instrução e educação necessárias a enfrentar a vida e vive-Ia 110- sário da abolição da -escrava

nestarnente. tura será comemorado êste ano
O lar que tem é o lar comum, cristão e fraternal. Trabalham e com a realização da Conferên-

aprendem. da Nacional do Negro, na sala
Mas, é justo que recebam, nas horas de folga, alguma distração do Conselho da A. B. L, entre
A musica t' lima das melhores que lhes podem ser proporciona- os dias 9 e 13 do corrente.

das, porisso que, distraindo, contribue para aprimorar a sua cdu- A Conferência, inciativa do

cação. Eleva e consola, ao mesmo tempo que distrae, Teatro Experimental no Ne-
O ilustre e reverendo Padre Lutteubeck, S. J. capelão e orienta- gro, tem por objetivo preparar

dor da obra educativa das asiladas, na sua faina de melhorar P.S C01l- O ternário do 10 Congresso do
dições pedagógicas do Asilo, faina em que se tem mostrado incàlls:i-I Negro Brasileiro, comemora

vel, entre muitas coisas de utilidade que tem conseguido, obteve ag1i- i tivo da abolição do tráfico, em
ra um toca-discos. Deseja proporcionar.. ás meninas internadas, hO-1 setembro de 1950.
ras de prazer espiritual, alterando-ás com as de trabalho e aprcn-Ii- O sr. Clemente Mariani, mi
zado. E recorre ao povo de Florianópolis, pedindo para as suas pupilas

I
nistro da Educação, foi convi

um disco. dado para presidir á sessão
Um disco pode custar de 20 a 50 cruzeiros. Qualquer pessoa, inaugural da Conferência, a

que se lembre da alegria que a sua doação pode propor-cionar' a urna ter lugar amanhã, as 18',30 ho

pobre orfãzinha, pode sem sacrtficio, contribuir para a formaçã.. da ras, na A. B. r. Estão inscritos
discoteca das asiladas. Uma discoteca, entretanto, não está ao alcan- para falar, durante as sessões
cc do Asilo compra-la. Custa muito. Se entretanto cada um (roal' um ordinárias, o prof. Artur Ra

disco, ela se formará, se1,11 esforço e sem sacrifício. mos, o deputado Segadas Via-

Assim, é de esperar que todos contribuam para levar ás mer.inas na, sra. Elza Gomes Ribeiro,
do Asilo, que é uma instituição que honra a nossa terra e que é escritor Francisco de Assis

mantida pela iniciativa part'icipar, um pouco de satisfação e um ],OU- Barbosa, sra. Arinda Serafim,
co de alegria. dra. Guiomar Ferreira de Ma-

Esta redação já fez chegar ás mãos do Revmo. Pe. AHreGI' Lnt- tos, professor José Pompílío
tenbeek os discos enviados pelos seguintes doadores: da Hora, pintor Santa Rosa,

Dr. Rubens de Arruda Ramos - Concerto n, t- (Em Si Bemol Me- prof. Joaquim Ribeiro, senador
nor, dft Tschaikowsky) 'Hamilton Nogueira, dr. Isalti-

Dr. Rubens de Arruda Ramos - Aye Maria de J. S. Bach eh. no Veiga dos Santos, dr. Eval-

(Gounod. do da Silva Garcia, Sebastião
Lauro Barbosa Boni Mafra Caldeira de Andrada _ Polonaise N. Rodrigues Alves, Andrade Mu-

6 (Em Lá Bemol Maior de Fr. Chopin) rící, Eronides Rodrigues e OU-

Fernando Barbosa Boni Mafra Caldeira de Andrada - Uma XCIii>:, tras personalidades.
a Venezia (E. Ruscàní - E. Frigger) Carlo Buti A secretaria da Conferência

Antônio Fleury Barbosa - Chitarra Romana (E. Di Lazzaro , __ o C. tem recebido grande numero

de respostas aos seus questio
nários e convites e, dos Esta

dos, virão representantes da

população de côr, para tomar

parte nos trabalhos. Dos Es
tados Unidos, chegará o dr.

George S. Schuyler, redator do
"Pitisburg Courier" de Nova·

York, que já estêve no Bra:-·
i síl, há alguns meses; e escre

veu interessantes artigos sô
bre a integração do negro no

quadro social do pais.
Solidarizaram-se com a Con-

.. /'

ferência os artistas negros: e

amigos do negro, destacando
se entre outros, Abigail Moura,
diretor regente da Orquestra
Afro-Brasileira; o maestro José
Siqueira, diretor da Orquestra
Sinfônica do Rio de Janeiro;
poeta Carlos Drumond de An

drade, compositor Hekel Tava
res, baritono Edison Lopes,
cantor popular Blackout, bai
larinas Eros Volusia e Merce
des Batista (rainha das mula
tas de 1948) e outros.
Na .sessão inaugural será

prestada uma homenagem es

pecial ás Nações Unidas, tendo
sido convidado para a cerimô
nia o seu representante no

Brasil, sr. Paul Shaw.

Um disco para
Asilo de

,

as meninas

Orlãs
do

Bruno).
Heitor Lima - Farolito (do filme "Feitiço no Trópico") �

Rumba Fantasy, � Mantovani e sua Orquestra de Concerto -

Maria Bonita, Chucho Martinez -r-t- No es justo, Chucho Mar
tinez - Melodias de Tschaikowsky, Mantovani e sua Orques-
tra.

.

- Simultaneamente
RITZ - ás 5 e 74/5 hs.
ODEON - ás 7V� hs.
-Sessões das A10cas
- As lágrimas, o ainôr e o

drama de uma mulher retrata
dos num filme inesquecível!
- Ela inspirou um amôr

que não pôde corresponder ...
Porque o seu coração a im

peliu a sufocar os seus desejos
em beneficio de milhares de
crianças a chamavam com an

gustía e esperança ...
SACRIFICIO DE UMA VIDA

com

Rosalind RUSSELL
Alexander KNOX
Dean JAGGER
- A humanidade contraiu

com Elízabeth Kenny, uma di
vida' que jamais poderá ser

saldada!
- No Programa -

A Marcha da Vida
- Nac.-

- Preços: -
Bras. e sritas.: - Cr$ 1,20
Estudante: - Cr$ 2,00
Cavalheiros: - Cr$ 3,20
"LIVRE" - Creanças maio-

res de 5 anos poderão entrar
na sessão de 5 11s.
IMPERIAL
- Á!S 7% hs.

ALBENIZ
- Uma Vida Imortal -

com
Pedro Lopes LAGA,R'
Sabina OLMOS

.

Marisa REGUlES
Dírecão de
LUIZ CESAR AMADOR!

- No Programa-
1) � O Esporte em Marcha

- Nac.-
2) - Metro Jornal

- Atualidades
- Preços:

Cr$ 5,00 - 3,00
"Imp. 14 anos",

PASTA DENTAL
ROBINSON

Hoje no passado

SEGURA CANO

Enco'ntram-se atualmente em uso.

- em 1595. o celebre corsário
James Lancaster, encarregnu' Co seu
imediato EdmO'nd Burke de atac3r
I) reduto tios PernambllC'11l0S, Illas

foi repelido pel�dendo 15 morlOS ;
- em 1624, os holandeses ei'lra

rQJll na cidade ela Bahia,
.

aprisio
nando o Govel'llador Diogo de lifl'n-

I
'�GJ1ça Furtado;
-em 1719. e111 Estremoz Portu

.

Fal. _faleceu Jos� Borges de Bastos,
I !l::!s('!(lo na BahIa em 18 lle Mm'ç'o
de 1657. Era formado em Cân(;f)I'S

I pela Universidade de Coimilra in'a-

I
dor-sacro, téologo e poéto n01:ht-j;

- em 1756, o General (j(lmeS
Freire de Andrada desatOlou os
Gli..tranis das :Missões das ·lrin.'lwj- .

'ras do arrojo Chuiebi'
- em 1789. o Atfet:rs .Joa(u\m

José da Silva Xavier, comproml'tido
na llIconfidencia Mineira. foi 1)l'éSO "FABRICA DE FOSFOROS (PRON.
n;) Hio de Ja'neiro em UIi.1a 'las ('a-
S<lS da Rua dos LatoeÍl'os, onde es-

TA P. FABRICAR)
lava oculto; Vende-se

_

- em 1808, em COllceiç:io do Ar-\ Maquinário Cr$ 250.000,00
roio, no Ri� Gran:l� do SlJ}, ntiseeu Prédio, lmoveis Cr$ 96.000 00
Manuel Lmz Osono, M,lrques de· S·

'

C
• HpJ'\'al. Filho cte l\t!-Jnuel tia Silva I Ituada em Campo Alegre - S.

Borges e D. Ana Joaquina Llliza Vende-se, tb. só maquinário
TEHÇA-FEIHA, 10 de maio: Osório. Foi herói fie Mont.� Ca�(r0S Informações com A. Wehmuth

O PRECEITO DO {lIA :!) 00 .- Sumário dos progran1w;. na espan.ha. conil'a o ditador Ho�ns. BrusQue Santa Catari'na"._
Repouso antes das refeições I 19'05 - Tnglês pelo Rád'D: st.'r1e. e de TlllUt'l durallt ]

pr�jo:Jf�iaj�ag(l�I����tág���r:,I�fle�llH'.15 - ��ti�i��t��a Baker". �:[���a�/�����itl����;;��:i� �:�! , Agradecl-menlo e M,·ssate-se sobre o aparelho digestIvo,. !!�;;W - l\'lusica cte N.ossa E:;oca leccu a 4 de Outubro de 1870, no I
provocando diminuição dos n.úvl-! repctiçã, Rio de Janeiro. f

'

melltos do �stômago e do �ntes�ino \ 20,00 - Rádio-teatro: "A Vol·\!. a - em 1827, o então

TCllente-Co-j
0,,'

.e da seereçao, dos sucos. (llgestIvos o repetição. remeI �onif�eio Calderón, mais br- Custódio Francisco de Campos e famíiia, Joaquina de
Surgem, assim, a falta de apetite.! Sykes. de

_ �nga��lro, ata�on o Corl �el Campos Ramos e filhos, Zumalá Nunes e família (ausentes)
o peso no estômago, a 9risãc de' 2{) 3D - Palestra. InaclO OIlbe, que t endeu-·se. Os H r R'b" d C f'lh ( ntes) filhos genventre e outros. 21:;4;) _ Alfred :Merlill, piano: orientais perderam 155 11IeJjÍ:.n e

erme lna lena. e ampos e I os ause ,�,
-

Antes das refeições e, 'espeeial- 21,00 - Noticiário. fe'ridos, inclusive 16 ofidfl.iS; ro, noras, netos e bIsnetos de
mente. à tarde, antes do jantar, 21,Hi -- Comentál'io da Grã-See- .- cm 1842, teve inicio i' !'el){'lj,;') JúLIA DUARTE DE CAMPOS
repouse alguns minutos. __ o SNES. tanh:1. dos !il�el'ajs, em São Paulo, com a sensibilizados, agradecem a todos os que COmp8.TeCeram aos

I :l1oao - Orquestra Galêsa da BBC. opOSJçao _pela forç.a armad<) a l>�):;se funerais manifestaram pezar por meio de telegramas, cartões----------

122,00 - Sl�l1Jario das Noticias e Pá- dc antOJ.'ldades el'ladas pela J,c'J de

I
.

·t
'

.

t .. d' G . d d E
Os motores JORNSON Sea Ror,>!" I dlO-panorama. :5 .k ('.�rmbro de 1841; fl ou VISl as, e especmlmen e ao exmo. SI. 1. oV�I�a ar o s-

_

'1' d' .. \ '�:! �O - Fim da transJllissjo, - em 1888 foi aproyada em l1]1i- tado que se fez representar, ao dr. Wanderley JUl1lor, pelas pa-
lnente sao utl ua· as m;,qulI1as mu·

.

--�- -

ma discussão, na Camara dos Dcpu- lavras proferidas à beira da sepultura, ao sr. Osny Pôrto, pelos
dernas em precisão e rapidez. O� \

.
J

tHdos, a J�ro�osta do Go'.'el'nfl so- relevantes serviços prestados, à Ven. Irmandade do Senhor
são construidos em fábrica modf'r· hre a extmçao da escravatllnt no B T d P A �t lado da Ora

-

Brasil, sendo remetida, em senll'un
om "esus .os ass�s e po;:; o çao.

.na so;' todos os pontos de vista f' I H'! Senado;
"'. OutrOSSim, convidam a todos os parentes e pessoas amIgas

'I)'.' 'soPUZ!{llp<Jdsa S01JVJ<Jdo Jod
I

- em 1908, fo'i decretado no Bra- para assistirem às santas missas de sufrágio, as quais serão
engenlieiros ela Jollllson s:.iu repntrl' �.il. o Serviço Militar obl'i�al,)l'io; celebradas na auinta-feira, dia 12, uma na Matriz, da cidade
dos eOl1l0 os melhores do rmllo. Dis· -:- _em 19�f), faleceu enlnto ria de São José às�7 horas e outra nesta Cap.1tal às 730 horas
trihn�,! '!'�S: COD1:'rcio &. Trnnspor Patx��o Cearcl1('c, nascul0 e!ll 8 de

I'
� .. -= '0:-: 1- .. - .��. •

. t'·:· ......

-

'.' ,

Outubro ele lSG3. üa IgIej� d� Nt? Fla_n(�-'sc�, an ec.<pando agradeCImentos.
les C. Hamos S. A. - João Pinto. André Nilo Tadasco Flonanopolls, 9 ele JTIaIO de 1049.

Cine Odeon (Teátro A. de

Carvalho).
4a FEIRA - Espetaculo de

Téla e Palco
Apresentação de

MALENA A CIGANA
M1.1Sicas Ciganas - Boleros
- Um dos maiores sucessos

das Ribaltas Sul Americanas!
Na Téla: - ALan LADD

CORAÇÃO DE PEDRA
ROXY
- As 71f:� hs.
- Ultima Exibição
ROSA. DA ESPERANÇA

com

Walter PIDCEON
Greer GARSON

- No Programa -
1) � A Marcha da Vida

- Nac. �
- Preços:

Cr$ 4,20 e 3,20
"Imp. 14 anos".

10 DE :.\1A1O

A DATA DE HOJE BECO]l()A-�'\I)S
QUE:

.

o famoso tenista equatori-
ano é tambem Kolynos-ista,

porque sabe que o cuidado

com os dentes é muito im

portante para a perfeita saú

de, sem a qual nãó há

campeões..Seja você tam

bem Kolynos-ista, usando

Kolynos!

em todos os reCtlBtos do munJo,
centenas de milhares de Motores

de popa jOHNSON, proporcionando
aos seus possuidores ano após ano,

um SER.vIÇO SEGURO. Distribui
dores: Comércio & Transportes C.
'Ramos S. A. � João Pinto. 9.

I
I

I
I
Serviço Brasileiro
da B B"C'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Aviso aos

leitores
PRC-3 - RÁDIO GUANA

BARA, do Rio de Janeiro -

1.360 quilocíclos, oferece valio
so prêmio a quem lhe remeter a

história, a notícia ou o fato
mais original e curioso, observa
do nesta região. O programa
"Copacabana Bluce" e "0 Es

tado" darão o resultado dêsse
.

concurso mensal
Escrevam para a Rádio Gua

nabara - Avenida Treze de

Maio, n. 23 - 25° andar - Rio
1 de Janeiro, contando o que sa

I bem, de trágicc:, de engraçado
� ou fora do comum, e candida
.

tem-se a um valioso prêmio que
---

, aquela emissora remeterá a·

A tenção! ! . quem fôr contemplado.
"Copacabana Clube" - de

Segunda à sexta-feira, das U:,'!I;
àS-15,30 horas; e aos sábados,
das '13.30 às 15 horas.
Diretor do programa: Carlos

PaUut.
,

(Cabeça-Pescoço-Boca)
DR. J. ARAUJO

Assistente do Prof. Sanson, . . . . . . .. . .

do Rio de Janeiro. .IlU" felicidades pelo •••et .

Diplomado em Bronco-esc- to 4e seu. filhinho I

fagologia, em Buenos Avres e Mas, não esqueça, qu.e o melli_

Montevidéo pelo Prof. Cheva- presente para o seu. "PIMPOLHO"

lier Jackson, dos Estados Uni é lima caderneta do CR2DlTQ-
As águas do mar não constituem dos. M,UTUO PREDIAL.

perigo para a conservação dos Mo- Operações de catarata, dos
tores JOHNSON Sea Horse pois to vesgos, receita de oeulos etc. PLANTANDO DA

.los êles, antes de sair da fábrica, Operação do Bocio (papo), Tem V. S. pomar, jardim e ne-

são tratados por um processo espe- do lábio e céu dà boca fendidos cessíta de árvores frutriferas e

.ial, idealizado e executado para de nascença. Tratamento clí- florea?

oroteger as partes metálicas consra nico círúrgíco das amidalas. Peça catalogo, nesta praça,

los
efeitos corrosivos da água SaIg.a. das sinlusi�eB, das purgações com _J. Costa à Rua Jerônimo

la. Distribuidores Comércio � dos ouvidos, da obstrução na-] Coelho nO 2

I'rnnsportes C. Ramos S. Â. - João sal, etc. I ..... - .. . .... - .................•

finto,9. . "'1�:'J.'�.� Rua Nunes Machado, 20 Fo- COMPRADORES PARA CASAS Ji1

TERRENOS
ne 1.447. o Escritório Imobiltárlo A. L. Alves..

'P'A'''S'T''A'' "D'"ENT·····'AL'
...........•

sempre tem compradores para casas e

terrenos.

ROBINSON Rua Deo.íoro 85.

Cirurgia- Clínica - Obstetríca
Dr" Antônio Dib Mussi
Médico efetivo do Hospital de Ceridede .

Serviço especializado em Doenças de Senhoras
.Medetnos métodos de tratamento

Horários
Das 10 ás 12 horas e das 13,30 ás 14 horas.

Consultório:
Rua Tiradentes. 9

.

Residéricie:
Hotel La Porta

Luiz Farie Irmão

•
,/

_--

--CÓMPAN'lilA''ll1ANç1-üA-iA«iA;;---
..--·---.

�
.

. Fundada em 1870 - Séde: BAHIA �
• INCí:NDIOS E TRANSPORTES �

í
Cifras do Balanço de 1944-

CAPITAL E RI�SERVAS Cr$
Responsabildades Cr$
Receita Cr$
Ativo........ Cr$
Sinistros pagos nos últimos '10 anos Cr$
Respoiisabilídades ;..... .... .. r • • • • • • Cr$

. Diretores:

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.t:l53,245,30
142.176.603,Ho
�8.687. 816,Jo

76.736.401.3i)6,�0

&
nepresentações ._ Consiutuições - C/Própria
CO:Ut::RCrO POR ATACADO E A VAREJO

Louças - v idrari« - AtU(los de alumi.nio - Artiqos Escolares

Papelaria

Geueros Alimentícios Ltul.striolisodos - Ar'marinhos em çeral
LOJA E ESCRl'I:_óRIO - Rua 7 de Setembro, 21.

Caixa postal, 322 - End. Telegráfico "LUFAl\1A".

Florianópolis - Santa Catarina

Atenção! !!
Em suas viagens à Joinvile e Curitiba prefira as luxuosas

limousines do

-Díàríamente entre:
FLORIANÓPOLIS

ITAJAt
JOINVILE

C-0RITIBA
FIUZA LIMA & IRMÃOS

Conselheiro Mafra 35 _- Telefones - 1562 - 1565
CONFôRTO

SEGURANÇA
RAPIDEZ

�
..

iJ VALE n� IT A.JU
Proeul'em na Agêll�ts \

Pl'ogt'Ouo,
L{YR.ARlA 4:3. LIVR..4lf..U.

ROSA
--� �._..

' ._-_.

CATALOOO-DE'- MOEDAS DO
BRASIL

Já se encontra a venda com

todos os preços de moedas de

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

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

I
.. .. .. .. .. 4 11 .. ," • • • • .. .. ..Ooo.o. e;-

....1
DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA

e

l R. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

I\.DV()GADOS

Dr. Pamphllo d'Utra Freire -de Carvalho, 'Dr. Francisco de Sá,_
Anísio _MIlS8orra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.

"" -._•••-••-:o - --- -.-.-.-- - ._-.- _••w...-..-

'VENDE-SE por' motivo de mudança
6rand.8

.

área de ter'reno jà. culti�ada
(Distante cerca de seis quilometros da capital-Baino-Earreiros
ATea de 142 metros de frente pOT 1.850 de fundos, incluindo

6 casas de madeira e uma de material.
TRATAR:

Florianópolis - nesta redação ou Escrü ô=io I, de A . L. Al1:es.
Barreiros - com o proprietário Mathias Iha.
.Blumenau - com o sr. Christiano Knoll, no Hotel Cruzeiro.

tt:UA. VOlUNfAR1;JS OA pATRIA N.- titt • 1 .• A.NO"",
<:"I�.l'"O�IJ.�.'� IQUOHl ...:.. TrLl:g�_S, �'"EiIUOll.*-

DOENÇAS E OPERAÇõES
DE

OLHOS-OUVIDO-NARIZ
GARGANTA

Escritório: Rua João Pinto
n o 18 - Florianópolis

"., •••••••••••• Oo o. c>

Casa Recem
censtrutde
DE s o cu PA DA

RUA FELIPE f'.IEVES
6x.lO 'metros, toda de

.

material.
TRATAR NESTA REDAÇÃO

< Arvores frutíferas
Arvores Frutiferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura

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

.

Se ricos quereis ficer
De modo tacil elege 1

Fazei hoje uma inscrição
o Crédito Mutuo Predia

CASA MISCELANEA di.tri
buidor. do. :Rádio. R.:C. li
V\ctOfô' VálY'ulll1 e Di.eol.
Rua Conselheiro M"tu

Agencia Geral ,ara S. Catarina
Rua Felipe Schmjdt, 22--Sob.
C. Postal, 69· TeJ. «Protetórs»)

FLORIANOPOLIS

II C. I T A �L A III
I

T�Qn&portes régU!01'8S corgo& dorô1'10 de Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais, eouee-

, 840 FR4NCISVe DO SUL nara NOVA YORR j�Od�e;raei:e:����; �:e�l��i::�p��:ter assistencial.

P PEDRO NUNES

1 Informagõea cornos Aqentel Rua 24 de Maio 801 (Estreito)

I
F"(riftépo'l� - Cerlos HoepckeS/A - cr - l'�;::;!atle 1.11'. ( En!. c eleg ,

r; .,.. • I'" -r Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da lÓút
.. h ){' ri nersco do �ul - Carlos Hcepcke SIA - G r - \'�' � lo 1 � ') 'vi ') ) � i� \1: 0\ ... '10.

;,..___-----..--------.-
... _ ....._ .. .. ._.�. ._. �<_.. .. _...l

inicial de Cr$ Ib.oo .ape�:�ticiPação nos Iaerea
c.r:> :

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

A vista e. a prazo
. Enrolamento de motores, dinâmos e transíormadores;

Instalação de Iuz, e força.
Venda de motores, rádios e acessorios, "outros aporelhos elé

tricos, artigos elétricos, etc.

Representações diversas, com exclusividade dos insuperáveis
receptores "SAHA'fbGA", "INDIANA" e "MERCURY".

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

DATI LOGRAFIA
(orrespondencl ,
(omerclal

/ (onrer.
Dlploml

METaDO:
Moderno 8 Ellel'.11

DIREQAOI
Amélia M Pigozzi

Rua General BUteftcourt, 48
(Esquina Ãlbergue Noturno)

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



OBSTADO - Tere. telr. tO ca. Maio ele 1949

aa410$ iasle_e$ 448SC'C'O
Da Fábrica co consumidor. -- Grande estoque recebell a firma distribuidora

'

«Fruza Lima & Irmãos) - Rua Conselheiro Mafra 35 - Fone ·1565 - Fpelís,

Aceita-se representante no interior do Estado. Cartas para
Caixa Postal 139 - Florianópolis

:y S ..? R
..

d
.

I t
. O l'ESOURO

I. Da Instrução está ao aloantlo!
• · V aja • .esl.e no n erlor de todos. Dá esse tesouro &0 t&�
V. S. viaja? Reside no Interior? Adquira um Catálogo de Moedas amigo analfabeto, levando-o a UD

Antigas do Brasil e enriqueça depressa. .eurso de alfabetização no Grup<
,;.'t Peça en'r qualquer livrarra de Florianópolis. Cuslo Cr$ 20.00. Pelo : ffiscotar São José, na Escola Indu..

-Correio Cr$ 25,00; pedidos a José Claudino da Nóbrega. Rua General tr íal de Florianópoiis ou na ca... ·

rBitten('ourt, 91. sob - Florianópolis. ·1ral Mel.rvpoiitllna,

Industria de Maquinas Agricolas
'Nardini Ltda.

A maio·, e mais aperfelcoada Fabrica de

Maquinas Agrícolas, T_rnos, Teares e
Artigos de 'CutelariasI

"

.<: .. Fobrico em AmeI icona - Eitado de São Paulo
,\

i: ré�ºppºSgqlan tQS Q.xelusivos -papa o 6stad�
r (I� banta <2atôpina

-

� Industria. Comercio e Seguros Knat S� a..
,.

f
�-

Praça 1-5 de Nowmbro, 20 - 2.0 andar
,.

,

Caixa Postal 139 - Telefone - 1324

End. Tel. KNOT
r�lopiaIIÓp()'ds - Santa @atapÍna

,_

E·SPECIALIDAOE"
o Sabão

�()�()�)�()""'()��)'-"<)4II8o()4II8o()'-"<)�)'-"<iJ t... li
,: 2 �.
; �,
i �

I Transportes Aéreos Limitada I
I � 2as. 4as. e 6as: Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba I,

.

- Joinvile - Florianópolis e Lajes.
I
� 3as. 5as. e. sábados: Lajes -- Fioruniopolis -- Iouunle

II Curitiba -- Paranaquá -- Santos e Rio. o

I, ;�;;i;;: Ai;;z;oUíl;:aC3& 2irl;;;s
,. Rua Conselheiro Ma!ra, 35 - Tele!eme 1565

•
......()......()....O._.()4II8o()....O'-'()....()4II8o()....()�()4II8o()---()4

CHER M

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
.iJ. xima rapidez e garantia -pata transporte de luas mercadoria I

A;eút's tOl Flortanépcbe CARLOS H0EPCKE S. A.

PR:

"�:"" """"
.�

,.iW.i. ,

Praça 15 de Novembro, 22 - 2° ando

(Edifício Pérola) ,,;;" J.@
.�.--:. �

'0'f'<.

Fones: 1.324 e 1.388
:>

�
�.�.;:;. �

Florianópolis - Santa Catarina

.............�.....tNN-.HI.......�1íI
. .

Rep .rese-ntações
FIRMA IDóNEA,'ESTABELECIDA EM S�O·PAULO·(CAPITAL)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPOE DE 'DEPóSITO, ACEITA

. NOVAS REPRESENTAÇOES. REF. DE 'PRiMEIRA ORDEM.
RESPOSTAS A CA.IXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

Ouça", diatia",en te, d,.. 9 às 1J e da. 17 às 22 qotas r-, I
1530�!�!! oJ�!ts �!9� me!os

.

I
TUBARÃO -- S. CATARINA f

elA �'ETZEL·INDUSTRIÃL..JOINVILLE
TORNA

.

A FOUPA BRANQUISSIMA
,I

,���2�'Rct4t.t; •

EspECIAUDADE
"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MOMENTOS ANTÊS DA PELEJA QUE ANTE-ONTEM TRAVARAlVI� OS JOGADORES DO AVAí E DO PAULA RAMOS, 'FORMA
DOS NO GRAMADO, OBSERVARAM UM MINUTO DE SILÊNCIO COMO HOMENACEM PóSTUMA AOS CRAQUES DO TORI-
NO, VITIMADOS QUARTA-FEIRA NUM DESASTRE DE AVIAÇÃO , ..

Assentado um jogo entre o Figneirense
.

e Curitiba, nesta· câpilai

-

Podemos informar com toda
a segurança que foram concluí
das as negociações entre Fi-

capital, domingo próximo, rren
te ao onze alvi-negro.
Além de Sanford, o Corítí

ba apresentará "outras atra

ções, como Fedato, Nivaldo, Ba
by, MerIin, Renatinho, TOnlcO
e Aducí Vidal.

gueirense te Corírdba para a

realização, de uma exibição do

famoso onze de Sanford, nesta
Direção de PEDRO PAULO MACHADO \.

-=��==���������������==������==����==�======����--

Cairam por terra todos·' os prognosticos
Baqueou o Paula Ramos diante do Avai por J a 2

Repercutiu de maneira assusta- deverá estar pronto até meados .

dora o revés' que o Avai impôs na de 1950;
tarde de ante-ontem ao Paula Ra- to técnico e lutador constituiu lj PROCLAMADOS ,CAMPEõES DA IRREPARAVEL GQLPE NO O URUGUAI CAMPEAO SUL
anos, bi-campeão da cidade e vice- principal do gramado, Saul, Bcnte- ITALIA OS CRACKS DO FUTEBOL ITALIANO AMERICANO DE BASKET
�ampeão do Estado. vi eAugusto perfeitos nas suas po- TORINO A respeito do rude golpe so- Em Assunção terminou sex-

, Sete tentos a dois acusou o mar- siçõcs. Na linha média sobressaiu- Turim, 6 (V.A.) _ A Itália le- ,frido pelos italianos �om a per- -ta-f�ira o Campeonato Sul A.-.

cador ao ouvir-se o trilar do apito se Jair, auxiliado com muito acordo vou ao túmulo os seus campeões. da do quadro do Tormo, no de- mencano de Basket, sagrando
final. Escore fora elo comum, como por- Quido e Boos. A espinha dor- de futebol _ a equipe do 'I'ort .. .sastre de aviação ocorrido quar- se campeões o� uruguaios e vt..

diremos, considerando a igualdn- sal do conjunto satisfez. No in", no desta cidade Maísde 300,000
'

ta-feira escreve o conhecido ce-campeões brasileiros e chíle
de de forças dos dois lilandos. final Adolfíuho fez algumas <ide- pessoas encheram as ruas da ci-

! crorrista José Brígido na sua co- nos. A Argentina obteve o 3° Iu.,
Para o vice-campeão da cidade sas lIe- classe, Fatéco enquanto jo· dade, como última homenagem Iuna "Pra ler no bonde", do Diá- gar.

conseguir a desejada vingança da gou convenceu � Erasmo, que o aos rapazes que durante quatro: rio de de. Notícias, do Rio edi-
derrota de 5 x O que lhe Ioi irnpos- substituiu, e Danda bons. anos foram campeões da Itália

I
ção de sexta-feira: NOVO RECORD MUNDIAL BA-

ta pelo tricolor por duas vezes, has - O conjunto paulaino, desfalcado e coluna dorsal da sr'Ieção ita-I O esporte mundial se encon- TIDO POR UM ARGENTINQ
tava li meia duzia de tentos, mas, o do COI1CUl'SO de Nicácio, ini -íou Iiana. Milhões mais, no resto do: tra ainda profundamente aba
médit· Quido -achou que era P')lICO i'lmn a lula, mas decaindo a sua r-�,-js, acompanharam pelo ramo ·lado pela espantosa tragédia
e fei questão de sacudir ás redes produção, no que ensejou :II) A vai a certmónía em cujo decorrer' que atingiu o futebol italiano.
de Tónico com .lI1l tento magnifi- uma ofensiva vigorosa, surgmdo Ottorino Barassi, presidente da Não há lembranças de uma he

co, recebido com aplausos pela as- dai a goleada. No entretanto com c'ed'2'lacão Italiana de l"uteb.::ll; catombe que haja feridó tão se,

sistência, a entrada de Forncro lli e o rc-uo císse e{u voz amargu .·,,:d·' que a I:riamente o esporte, como a .de
Técnica e entusiasmo não falta dc Ivan para a linha média positi- f:C!'.:��pe d�'1 'I'orino, ex-t: \_::L 1 Iii I Superga. As fíguras de maior

rarn 'aos onze valentes defensores vou ao quadro sensíveis melhorias. hoje proclamada pela quinta vez., projeção no "association" da
do pavihão alvi-aníl. Muita compre- Assim o escore ria fase secnndária campeã da Itália. jltália, jornalistas brilhantes da
ensão nas linhas, perfeito controle foi do 3 x 2 para o Avai. Dos trico- O quadro, na verdade, tinha l crônica esportiva peninsular,
da _pelota e: sobretudo, oportnnis- lorcs, Lázaro cumpriu uma "pr·,·ro- quase assegurado o títll�O q·uan-II homens que possuíam autorida
mo, e.is. .os fatores do brilhante de .. mance" destacada sendo o melhor do sofreu o desastre, quarta-reí- de e tirocínio no trato das coí

sempenho do quadro do veterano e da equipe: Fornerollí. Cazuz-; e r� passada; à noite, que levou.as i sas
do esporte europeu, enc�n

querido Nizcta. Manclico, bons; Ivan, Póvoas, Cho- vídas de Jogadores, técnicos e [traram a morte da maneira

Agradou-nos mais o trabalho da culate, Mafm, Dinar-te e Chinês re- diretores, além de três redatores!mais chocante, O futebol ítalía
linha atacante, onde cada qual, ex j I guiares e Tonico decepciouanlc. esportivos e quatro tripulantes, lno, que já se preparava para o.

bi�� ,�s suas aptidões. Nizctn ff)i o O marcador foi inaugurado aos ao todo 31 vitimas, Regressa- I Campeonato Mundial de 1950,
cor-rer da tarde. Marcou nada me- 20 minutos por intermédio de -i\ize- vam, êles, de Lisboa, onde ha-! experimentou irreparável golpe.
nos de'4 ·tent_l)�, o,."meia" avaiano, ta, n-óis minutos depois Augusto víam jogado. jQue tristeza! . Quantas vidas

al@)11 de se revelar um precioso co· consignou o segundo aprove tau- Durante tôda a noite desfilou i ceif�das no esplendor de uma

ordenado!'. Niltinho, o caçula do do um ótimo passe de Jair; "cio o povo ante as 31 urnas, deposi- ! mocldade exuberante ! A estas

t'squaflrão demonstroll qllC reaJil;('U·· o terceiro de Nizeta. Aos 4i! miull- tadas no palácio Madama. E es- horas,. não apenas a bandeira
te "servc'''lJa:ra a'1fíefa-esquerda, .Mui· tos Augusto cousigu-a () 40. Aos 11 ta tarde, tôda a Itália chorou ao gloriosa da Itália se encontra a

.

lt WASHIGTON (USIS) � Du-
m'inutos do 20 "haU-time" _ N�nem ter inicio a cerimônia fúnebre. '1 melO, páu, envo'a eIT\ crepe:

O
.

td' '1 rante a primavera deste ano�
"TTM GINASIO' "DE ESPORTES consegue arrancai' o zel�o do marca.. s Jornais, do país, por um dia: o os os palses, mesmo aque es
v I nos Estados Unidos, cerca de

dor; aos 23 minutos Niltinho llJ"r.
ao menos, esqueceram suas colo- .onde o futebol não consti�ui aEM JOINVILE " I 700 teatros volantes 1mclarão

cu o 5° e Nizeta aos 29 o ()Q !oi'Jol racões políticas. Todos, solene- i atração predileta de seus povos,
visitas a cerca de 15.000 loca-

avaiano. Aos 35 minutos lAtal'!) mente, dedicaram suas primei-' sofrem a dor angustio.sa dos
Joinvile, . 9 - Na última reu- j·t· N

. lidades. Antes do outono, es-
, marca,o 20 e ultimo.pohto .para G

ras páginas ao noticiário fúne.-,l alIanos, o Brasil, a notíCIa
fllão_ da Sociedade Amigos de -

b
.

d ·t· 1 tes grupos teatrais, que apre-
Paula Rumos, cabendo a Quldo �.,Il-

re. As portas das casas

comer-j
causou In escn Ive pesar ,e na

.Joinvile, levada a efeito na noite '
"

b d sentarão. dramas e comédiasr.

cerrar a contal:!em aos 43 min'.üo!'. ClaalS de Turim caíram em si- an eira de nossos esportes, nade ,segunda-feira última, foram � .,

1·
.

b d' d GBD' esperam atrair para seus espe-
Cliscutidos- importantes assuntos

Avai 7 x Paula Ramos 2. enclO e paralisou-se o tráfego an eIra a ..., negreJa táculos mais de 71 "milhões de
l"elàcionados com o progressó da Funcionou regularmente na <ll'bi-

no centro da cidade ao passarem também o crepe simbólico do
americanos.

, ti-agem o sr, Waldemiro Melo, os 15 carros que levaram os cor- luto e da dor!
Cd' t t�ldade; ,

'. pos à Catedral de São João, on- .
. ta ad codmpanhIa ea ral cou-

Voltou à discussão a questão
Os quadros jogaram assim cOllsti-

de o arcebl'sp d I M '1'
MONTE CASTELO F. C. SlS e e oze pessoas que, a.

d t
-

d tlll'dos' o cal' ea aul1. o d t· 'd d t t
.

. a cons ruçao e um gl'nasl'o de ' . par e suas a IVI a ec< ea ralS':Fossati oficiou o serviço. Simul- Hecebcmos o seguinte orlei". '

.

.

.,
_ 1.e"po-rt.es, a seI' constrtll'do .. �, a' AVAi: Aclolfinho, FaLéco (Fr�I:>' I trabalh aInda na conservacao.., - H . tâneamente em Roma e outros I "I' lorianópoJis, 5 de M'aio de 19·W -

a
.

-

Praça da Bandeira, nos moldes 1110) e Danda'; Quido, Jair e Boos; 'd d ·t l' .., 'fl S 1,·1 t E t' d "') do materIal e se revezam nos
. , ' .

Bt' (F l' •

J
.

A .CI a es 1 a lanas, realIzaram-se I"
mo. ,r. ,eua or spor 1VO .• '. . •

"

do existente p.a cidade de Itara- . e11 eVI
.. Cl1j)1ll10 e "",ugllsto), Ni-

cerimônias em memória dos i
ESTADO" _ NESTA, ra.fazeres dl\l.noS, co�o. se es-

.lé, no Estado de São Paulo. ,zela, Augusto (Bentcvi e Felipe- desaparecidos. Presado Senhor: ,tIvessem em suas pl?pr::as ca-

O sr. Aibano Schulz, presidEm� I' hho)· �iHinho e Sau].
Tenho a satisfaç�ão de levar ao: sas, fazendo do cammhao que

� Jte da SAJ, tomando a palavra, .PAULA RAMOS. Tonico, Chinês c CAMPEONATO CITADINO DE
conh, ec:iruento de V. S. que em (fat;' ,osctrdansporta dO seu lar.

h'adiantou que havia já tomado nlllarte; Cazllza,. Chocolate e Ne- VOLLEY E BASKET 1 ')'"d' '.. "

.

a a uma as compan ms:

'd ne n (I ) I' (P' I" I
(e -, o lnes passado, em Asse1l- : 1 t t·

.

1JfOVl en.cias no sentido de obter .1 van; �azaro ovoas e ,a- . vo an es con em o equlpamen-.� bJéia Geral, foi eleita a nova Dire- I

t
.

1 d h'plantas que sirvam de modêlo à zaro)',' Mafra (Mandico), MUlldico. Na cancha do Lira Tenis Clu- .

�

,� o essenCla e uma compan la-

projetada construção, acrescen- (�óvoas), Ivan (Fornel'olli) e Pó· be, com inicio às 19 horas, pros. �ol'lca d'(t) �J"10nte f�asteJO l�, c:., t!e�-. teatral completa, como seja.
(L'

. la apl a ,<iue ICOU aSSllll eonstl·· d' 1 t
.

itando que estava na espectativa voas azaro (' NCllern). seguirá hoje o certame citadi- ,

'I
ca eiras para a p a em, arma-

A d
' lUll. a: ,- d

.

t
-

�e recebimento das plantas dos
- ren a fOl de Cr$ 5,300,00 eall- no de voleibol e basquetebol P 'd t d'
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ção de JOinvl1e, em março de visitantes por 2x1. Com este
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1951. de ontem, nesta Capital, entre Sendo o que se me oferece para I dura, em média, em tempora-
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resultado, Brasil e Paraguai fi- Chile e Uruguai. A vitória sor- o presente, sllbscrevo-me atencio-I das de 40 semanas, dando e8-'a reumao ra ou-se, tam- caram empatados no 10 posto,' h'l Ibén1 d confecção de nu aos c 1 enos pela escore de samcnte, I pet{Ículos em auditórios parti--- , a um
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Buenos Aires, 4 (Via aérea)
__ O jovem amador Eduardo BaI
lanza acaba de bater o reccrtí'
mundial de permanencia em bi
cicleta, com 12'3 horas e 10 mi.
nutos. Com esse resultado BaI
lanza superou o antigo record
-que era de 121 horas e 35 minu
tos A prova que foi controlada
pelas autoridades oficiais da
ciclismo argentino teve por lo
cal o Circuito de Mejias, proxí
mo à capital federal e foi acom
panhado por numeroso pubtíco
que aplaudiu entusiasticamente
o autor da notavel façanha.

0\ t 'at '6S volantes
uus EE. UU.
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RADIOTERAPIA
, RAIOS X
DR. ANTôNIO MODESTO

Atende, diàriamente, no Hospital de Caridade

Df. Alvaro de Cerva,lho
Doenças de Crianças

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

m.
Sábados: 14 ás 17 hs.

• • •
:�;,..- t

Carros para o interior do Estado I Bom binóculo
._

Grande VI880
o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada

firma Fiuza Lima & Irmãos, é D seguinte:
EXPRESSO BRUSQUENSEfi Diariamente - Brusque

cf excessão de sábado
EXPRESSO. BRUSQUENSE - 28., 48• e 68• feiras

Nova-Trento
E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - 3ft• e 68• feirll'S

14 horas
16,30 horas

12,10 horas

QUER VESTJR-SE COM CONFORTI E ELEGAtfCfA'
.A

Mello

Cirurgia geral - Doenças de Senho
ras - Proctolegia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vítor Meireles n.

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

de das 15 horas em dianteDiretor da Maternidade e médico do
Residência: Rua Vidal Ramos n.Hospital de Caridade

65 _ Telefone 1.422.CLINICA DE SENHORAS)- CI-
RURGIA PARTOS

Dr. Milton Simon 3
Pereira

Clínica Cirurgiea
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
J)oa Serviços dos Professores Bene

dicto Montenegro e Piragihe No

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

DR. LINS NEVES

Diagnóstico, controle-.e tratamento
I

Npecializado da gravídês, Distur
Wos· da adolescência e da menopau
sa. Pertubações menstruais, i 1�''\'

mações e tumores do aparelho geui
W feminino.
Operações do utero, ovários, trem
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.
Cirurgia plástica do perineo (ru
luras)
ASSISTENCIA AO PARTO E OfE-

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Voenças glandulares,' tiroide, ová
rios, bipopise, elc.)
Dnturbios 'nervosos - Esterilidade
- Regimes.
''Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
:1.461
Regi,d. R. 7 de Setembro - Edit.

Cruz e Souza - Tel. 846.

DR. POLYDORO ERNANI DE S

THIAGO
Médico e parteiFG

Hospital de Carbdade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Oõenças d05 órgãos internos, espe
cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais g1:ln-
dulas internas I

CIlnlca e cirurgia de senhoras

-IPartos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR.
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
1I0RARlO DE CONS.ULTAS: .�

Diàríamente das 15 às 19 ho
ras.

CONSULTóRIO :

Rua Vitor Meireles n. 18
Fone manual 1.702

RESID-ENCIA:
Avenida Trompowski 82

Fone manual 766

Dr. Mário Wendha...
Cltnica médica de adultos e crianeu
Oonsultório - Rua João Pinto, 16

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

aeaidêneia: Felipe Scbmidt .. li.
Telef. 812

Dr. Guerreiro da
Fonseca

PROCURE

lHfaiataria
R.te Pdip�e Schmidt 48

Especialista
Médico - EfEtivo do Hospital de

Cavidade
O'uVIDOS - NARIZ e GAR

GANTA
Tratamento e Operações

Ilesidência : Felipe Schrnidt, 99
Telefone: 1.560

Consultas: Pela manhã no Hospital
Á tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.
Horário: D8S 14 ás 17 horas.

DR. NEWTON d'AVILA

Produtos Veterinarios

Clínica Médiea e Cirúrgica fio

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 - Fígado

Tratamento da Tuberculose
Raios X - Eletrocardiografia
Praça Pereira e Oliveira (atr.áz do

Tribunal) Rua Santos
.•
Dumont, n. 8.

Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6
__ Fone 841. FLORIAN«)POLIS

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

Os primeiros já a venda, são:
SULFAGUANIDINA: Tubos de 10 e vidros de 100 comprimidos de

1�,60 g.
VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de

t(lú cm3.
SÓRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cmâ,
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cms e frascos

de 100 cm3.
VACINA ANTI-MBICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascos

de 100 cm3.
Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relatívamen,

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, corno: Terner ina (Buco-Vacina contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrot, e ainda, Vacina Contra.
Souba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc, .... .. . ...•...... '

Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem corno sôbre as doenças
dos animais domésticos, serão prontamente respondídas pelo Departa
nento de Veterinária.

Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUT(1,. PINHEIROS aten,
derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en

contrados na localidade de residência do solicitante.

LOJA' baS CASEMIRAS
Especializada em ar'igos para

homens
'

Dr. Roldão Cons.Dl
CIRURGIA GERAI, -- ALTA � RECEBEUQURGA - MOL�STIAS DE

ClONAISNHORAS - PARTOS. .

Formado pela Faculdade de Medi'
ema da Univessidade de 810 Paulo, MANTEM
onde foi assistente por vánol ano. do

Serviço Cirúrgico do Prof. A1lplo
CorTei. Neto

Cirut1!'ia do estômago
-

e viu eire_ula·
res, intestinos' �elgado e .grolao, tirol·
de, ríne, próstata, bexiga, utere,

119áriOl e trompas, Varlcocele, bidro
cele, varizes e hernas.

Consultas: Das 3 áa 5 hora., " rua

"'�lil>e Schmidt, 21 (altol d. ea..
Paraíso), Telef. 1. S9�

170,'a.e.idéncia: Rua Estevel J 1111101",
Telef. M. 764 .

Dr. r.alo '0._
Clinico e operador

Cclalult6rio: Rlla Vitor Meirel... 16.

Telefon,e: 1.405
c.....ultas da. 10 b 12 e dai 14 ...
lS brl. Reeidênci.a: Rua BIDlllean.

22. - Telefone: 1.620

VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PARA HOMENS
ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA

TAS, PIJAMAS; CHAPEUS, ETC.

Tudo pelo menor preço da praça
Faça umá visita à nossa Casa e verifique

DOSSOS pre�os e artigos

Dr. M. 5. Canleull
Clínica exclusi...amente de criançu

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone li. 1U

16 ho-ras

',

Vi.ão maior e mail per(eít.
que a de um bom. binóculo

alcança quem tem .ólid.
inatrução,

Bonl Iívros, sobre todo. OI

a88unto·. :
LIVRARIA ROSA

Rua D!odoro, 33 - Fhrianópoli.
. . . . . . . . . . . " .. ..............

Plaina
VENDE-SE uma, de 4 faces, com

pletamente nova, marca RAIMANN.
com transmissões. Ver e tratar na

Cía. Florestal de Santa Catarina. no
Estreito, ou pelo correio, dirigir-se
á Vencedora - Caixa Postal, 225 -.

Flori,anópolis
---,_ .. _. -------..,

.. .. .. .. .

SENHORITAl
A ultima creação em refri
gerante é Q Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Prelerindo-o
acompanhando

está
a moda.

••.••.....••.............•.••••••

C .mil.', Gravatal, Pil.mel
Meia. da.:melhore,; peló. me
ocres preço••6 n. CASAdMIS
CELANEA - RuaO. Ma(ral

SEU RElOGIO PRECISA DE
REVISAO?

.

NOSSA OFICINA É ESPECIAÚZAOA'
Nossos concertos são . • .••

'

...
' i

• ..••••.. -rÓ, '. garantidós 100% i
OTI'CÁ' M,OD�LO:I
JOAO;pINTÓ, 25(F�ênte. âo Tasc)uro:
.

'.'

,...
. do EstâdCl) • .....

.

";'

DR. FRANCISCO CAMARA
NETO

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

Residencía: Rua Alvaro de car-
valho, 36

'

Florianópolis

Dr. Liodolfo A.6.
Pereira

AdvoDftdo-ContabUista
Civel -- Comercial

Con.titui,õea d. aoci.do.d.,.
• ..rvlço. co·r.lotol••m g.ral.
�Orgõ.nizaçõ.. contabei•.

Regi.tro. e marca•• di.pondo,
no Rio. de corJ'Upend.nt••
Elcl'itório: Ruo Alvaro d.

Carvalho n, 43.
Da. 8 à. 12 horo.••

Tel.fon. 1494

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A patriotica data relembrada em brilhan_te ordem-da-dia pelo
coronel Paulo Vieira da Rosa, seu âiqno comandante

Evocando o 10 de Maio de traição, não teriamos por cer-

1944, data em que embarcou to, dada a nossa indole essen

o 1° contingente expedicíoná- cialmente pacífica ido aos

Tio do 14° BC, briosa unidade campos da Europa. Id-------�:---..
do Exército Nacional aqui se- Tôda a nação cobriu-se de
diada, para a Fôrça Expedi- luto e a resposta foi pronta e

cíonáría Brasileira, o Sr. CeI. de acôrdo com o nosso espírí
(Paulo Vieira. da Rosa, seu di- to de nação independente e

gno comandante, fez baixar a soberana.
seus comandados, a seguinte Passamos então a fazer par-
ordem do dia: te daquele bloco que de ha

Meus camaradas. muito já vinha lutando pêla
A manhã do dia 10 de maio causa da liberdade. E foi na

de 1944, surgiu no horizonte velha Italia, distante 'da Pá
desta nossa terra, mais ma- tria estremecida, sentindo a

jestosa que nos dias comuns. saudade do solo amado, longe
O sol brilhante animou com dos parentes e amigos, sofren

seus fulgores a natureza e a do as agruras de u!l1 clima ad
alma de todos os habitantes I verso e desc?nhecldo,. q_ue es

desta pacata cidade. crevemos mais uma pagma de
É que neste dia, ha cinco gloria na nossa historia.

anos atraz, transpunha os Cada um dos que daqui par
humbrais deste quartel, a mo- tiu, foi repetir o.s atos heroi
cidade vibrante de nossa terra, cos dos seus antepassados na

que iria lutar pela grandesa da guerra do Paraguay, demons
Pátria, desta Pátria que só os trando ao mundo que apesar
homens de honra tem o direi- de decorridos quase um século,
to de defender. o espirito de comb.atividade,
Poucos se recordam do que audácia e heroismo do nosso

se passou aqui neste recanto homem não esmorecera..
do Brasil no dia 10 de maio de Todos levavam no peito uma

1944. bandeira e no coracão uma

Poucos se lembram dos mo- Pátria.
'

mentes de intensa vibração Já um nosso heroi do Para-
que cercaram êste dia. guay dizia: "É preciso que se
É humano esquecer as do- tenha sido soldado, é preciso

res, os sofrimentos e as triste- que se tenha passado a fran
zas, porém não o é olvidar os teira e marchado por cami
heróicos soldados barriga-ver- nhos que não são mais os do
de, que tal um grão de areia Brasil, é preciso que se tenha
numa maquina, procuraram afastado do paiz, é preciso ter
quebrar o impeto das hostes se dito durante dias de etapas
bárbaras que assolavam o e fadigas, queLudo o que res
mundo. ta da Pátria distante é aque-
Caoe a nós, oficiais e praças le pedaço de seda que balança

do 14 B. C., que agora ocupa- no centro do Batalhão, para
mos os lugares de muitos da- compreender-se, para sentir-se
queles que ficaram para sem- o que C011tém em suas dobras
pre enterrados nas frias ter- esta causa sagrada que se cha
Tas do velho continente com ma bandeira".
uma simples cruz de madeira A Bandeira é contida em

IR marcar a sua ultima mora- uma única palavra tornada
da, pelejarmos para que esta polpavel em um único objeto,
data, permaneça escrita com tudo o que é a vida de cada um
letras de OU110 nos corações de de nós, o primeiro sono de
todos. creança os primeiros anos de
Pêla primeira vez registrou- jovens, a mãe que nos acalen

se no histórico deste Corpo a ta, o pae que nos ralha, as prí
partida de um contingente meiras lágrimas, as esperan
para combater em terras de ças, os sonhos, as saudades,
alem-mar. são todos êstes sentimentos
Foram, mais uma vez, con- juntos, que existem encarnados

firmar a bravura e o heroís- em uma única palavra: - Pá-
mo do soldado do Brasil. tria.
Não partiram numa campa- Soldados de minha terra!

nha de conquista ou de opres- Orgulhai-vos de ser filhos
são, nem tampouco em dete- deste torrão bendito!
za de uma causa injusta, par- Foi por tudo isso que eles lu-
tiram em defesa da honra e taram.
do dever, sentimentos que só Meus camaradas: - muitos
habitam nas almas nobres e daqueles que daqui partiram,
nas -concíêncías bem forma- não mais volveram a ver os
das. céus do Brasil, não, puderam

Lembremo-nos que se não retornar para receber da na
fora o atentado injusto e co- ção agradecida seus aplausos e
varde de que fomos vitimas" sua gratidão.

.

quando pacificamente víajan-] Morreram como morrem os
do em águas brasileiras, sofre-

'

heróis, certos do cumprimento
mos os mais rudes golpes de do dever e concios de que con-

flor'an6polhl 10 Gta Maio de '949

faz cinco· anos, boje, que embarcou o 1-
contingente expedicionário do 14 fi,.C.

..

Prof. Amadeu Fialbo!
Deverá chegar hoje esta Capital

o sr. Professor Amadeu Fialho, (:1-

tedrático de Anatomia Patológica da

Faculdade de j>Ied'icina da Univer

sidade do Brasil.

Nome 'por demais conhecido nos

meios cienti fi cos do Brasil, e erm

nente Professor Amadeu Fialho f's

rá, nesta capital, em hora elocal qUe
serão previamente ahnnciados, dilas
conferencias versando assuntos mé

dicos da atualidade.

CASA

Compra-se uma de preferên
cia com fundo para omar.

Informações nesta redação

F 1Q-ldOÓpO!\S

tribuiram com a sua parcela
de sacrifício em pról de uma

Pátria maior.
A êstes dirijo estas palavras:

Morrestes, mas a tua imagem,
tua bravura e teu idealismo
santificado, viverão eternamen
te na gratidão imorredoura
de todos os brasíleíros.
Soldados do 14° B. C., her

deiros que sois dois que daqui
partiram, é preciso que fique
bem gravado em vossos espíri
tos, a grandeza do dia de hoje.
Lembrai-vos sempre que sois

filhos de lima Pátria de herois,
de uma Pátria magnânima,
que tem uma história capaz de
fazer inveja a muitos povos.
Tenho certeza de que se um

aventureiro ousado quízer rou
bar a paz da vida em que vi
vemos; nós todos, corno um só
homem saberemos cumprir o
nosso dever unidos sempre em
tôrno da nossa bandeira.
Podeis crer que neste instante
horrivelmente belo, nós her
deiros que somos dos que da
qui partiram a 10 de maio de
1944, nos avistaremos no cam

po da luta, para juntos desa
frontar-rnos a Pátria' ultraja
da, mantendo-a sempre bem
alto, una e indisível.

•

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO C�BElUDO.

Brindes

Espera-se que êste motor de turbina a gás para automóveis revo

lucione, não só a indústria automohilistíca britan'ica, mas a de lo-io o

mundo. Os engenheiros que o conceberam trabalharam dur-ante a

gu(:"rra no Departamento de Motores a Jato do governo Britanico, c

agora se estabeleceram por conta própria. Este motor é o ruais pe- .

qucno em seu gênero já construido, e pode ser montado num chuxsis :

de automóvel. Seu rendimento é equivalente ao de um motor de explo->
são de 35,40 cavalos: Como se sabe, êste tipo de motores não f �m rm- .

.

bolos, radiadores, velas, cmhrcagem .etc., consome óleo pesado e .ga<;-·

ta pouco lubrificante: Pode Inncionar coru qualquer coisa que' pro-'
<luza chama continua: gasolina, querozcnc, ou mesmo velas velhas.

BRITISH NmVS SERVICE

Trumao teria sido
convidado por Stalin
para uma entrevi8t�
LONDRES, 9 (U. P.) - O

órgão dominical "The People"
anunciou que Stalin convidou
Truman para uma entrevis
ta.
A fonte da informação não

foi citada, mas a- noticia teve

publicação na primeira pági
na.

Do sr. N. Lopes Viana, u",,'nte
uerul em Sanla Catarina de A FfJ;-
le"'za .- Companhia Nacional de
Seguros, recebemos urna rica fo-·'
lhmha para o ano ('I]) curso.

Ao sr. X. Lopes Viana cTlw tem
soa agencia instalada à );li" Tr.nen
II' Silveira n. 29 _·_1° andai - agra
dccemns a deferência da "('erh" de
sejando-lhe francas pros!)(·ric1.ndes:.

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

FRAQUEZAS EM GERAL

ASSOCiação Cal. de FaJmacêuficos
(o n v

í

t e
Em nome da Diretoria desta Associação, e empenhados na

mais perfeita organização da classe farmacêutica catarinen
se tenho a satisfação de convidar a todos os profissíonais-far
'll�cêuticos, associados ou não, para a sessão do dia 12 do COl"-

rente, às 19,30 horas, na sede da Caixa dos Empregados do Co-.
mércío, em cuja sessão serão tratados assuntos de relevante
importância para a classe.

. .

Raulíno Horn Ferro, secretário.

FRECHANDO •••

Quando, há tempos, foram inaugurados nesta

Capital diversos onibus na linha Circular, e Avenida .

Mauro 'Ramos, alguns desalmados, agindo crimino

samente, experimentaram o fio de seus c�nivetes nos
..

bancos dos veiculas novinhos em folha. Não houve

quem deixasse de reprovar êsse atentado àquilo que,
afinal, era um bem para a coletividade. Desejou-se
mesmo que a policia, prendendo os patifes que na

valhavam os novos carros, lhes aplicasse o mereci

do corretivo. A geral indignação contra esses espi
ritos maus, foi o conforto moral e a assístêncía O1b

jetiva que todos demos aos proprietários da emprê- .

sa dos modernos onibus - lesadas pela brutalidade

erostrática de malteítores vulgares.
Pois bem! Ante-ontem, das 20 ás 21,30 horas,

plantados na Avenida Mauro Ramos, estivemos à

espera de um desses onibus que, de volta de sua ida,
nos trouxesse a casa. E eles, que sempre vão e =.
tam, fazendo a linha, nesse dia e nessa hora, só iam!

Não voltavam! Que diabo de isso será aquilo? - pen

samos, agarrados ao poste do ponto .. E de fato, depois.
de exaustos, demos a mão ao mais velho dos reben

tos metemos o do meio ao colo... e assobiando
,

assassituuneote o Nós somos da Patria a quartia,
marchamos para o lar. E os ónibus passaram, sem

pre p'ra lá. Tinham iâá, mas lhes faltava bida!

Solidários que estivemos com a emprêsa, quan
do tentaram prejudicá-la, estamos agora na supo-·

síção de que ela retribua, solídarízando-se conosco".

quando somos as vítimas.

,AguaJrdamos, lpo's, as e�ltca<iães devidas, Co-·

nosco estavam outros prejudicados -' todos até en

tão amigos e detensores da empresa.
Como esses, nós não queremos, mudar de par

tido!
Guilherme Tal.
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