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Presidiu aos trabalhos da ' ssão

I
oeór.�;lcias "hificadas no Campo

de ontem, ? sr. �l�i C. Fuerscliuet- de', <,re,i;iC,i,nófq,ue vitimou brilhal!te.
te', sendo Secretários os srs. Pmto oficial d"e,!i�a::\, no�re corporaçao,
-de Arruda c Alfredo CamJO(l5, estan- apresenta a V. Exc!a. e demais coL•
do presente :!8 srs. deputados. mandatos, votos de profundo pesar,
ApJ'ovada a ata, sem emendas, foi doloroso acontecimento, que veio

dado conhecimento à Casa da ma- enlutar não só o Exército N<leLO
téria do expediente, qUe constou nal e essa corporação, cerno Iam
de 'vários oficios telegramas ': de hérn toda nação brasileira".
um projeto de lci do sr. Ribas Ha-' Esses telegramas foram Py<?pos
mos, do P, S. D., alterando o tf'IJO- tos pelos srs. Pedro Lopes VIeHa e

nímo de Antônio Inácio, ('111 Lajes, Anterior Tavares, do P. S. D.

praa Campo Belo do Sul. PESAR
A TUBERCULOSE Foram aprovados, também, votos

O unico orador insorito
í oi o .,1'. de pesar pelo falecimento dos srs

Biase Faraco, do P. S. D., o qual Alfredo Zimmermam, ver�"Flor, em
prosseguiu na série de discursos sô- .foinvile, e Leopoldo Augusto Koe
bre a "peste-branca", a tubérculo- rich, ambos elementos ��stac�',dos
se .. Desta feita s- excia. abordou o na sociedade de Gnaramír-im e Ja
destino que se deve dar aos doentes raguá do Sul. Ecaminhando a vota

surpreendidos pelo senso toráxico, ç50, falou o autor do r�C[t!�rinwnto
manifestando-se peja instituição do aprovado, sr. Artur Muller, da U.
cadastro e seguro social contra êsse D. N.
mal que, no Brasil, ocupa grande
numero de vidas. Citou a opiniâo
do Prof. Armando Fialho, Quando
aqui esteve, ref'erentcment« ao as
sunto, em conferências que reali
zou' Ao concluir as suas c.msidcra
ções de médico citou dados est-.fis
ticos que vibram cm abono d» seu

ponto de vista sôbre o assunte fo
calizando os meios de combate à
doença, entre os quais a vacina B.
C. G" providência essa já em '1'1-

damcnto em nosso país,
TELEGHA:.\1AS APROVADOS
A Casa aprovou, unanimemente,

os seguintes te I <"gr<l 11las ;

Exmo. Sr. Ministro da Guerra -

Palácio da Guerra - IUo - A As
serpbléia Legislativa do P"ÜH'!) 'de
Santa Catarina tendo conhecin.en
to doloroso fato ocor-rido campo
dc manobras de Gericinó que cn

lutou nosso glorioso exército, e to
da a nação brasileira, vem siguifi
cal' a V. Excia seu mais ;Jrofundo
pesar pelo triste e Iutuoso aconte
cimento. Cordiais sauda(,0es"--
"Exrno. Sr. Comandante Forç. p()
Iicial do Estado - Nesta - A As
semb léia Legislativa de Santa Cata
rina tomando conhecimento das

Crônica
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Discurso do General
Outra DO Congresso

americano
Será irradiado hoje às 14.55 hs.
A Agência Nacional que, pelo

seu serviço de rádio, vem dis
tribuindo o noticiário referente
à visita do general Dutra aos

Estados Unidos, tendo transmi
tido, ante-ontem, para todo o

país, a sua chegada a Washing
ton, irradiará, hoje, às 14 horas
e 55 minutos, em cadeia com

têdas as emissoras brasileiras,
o discurso que o presidente da

República pronunciará na ses

são conjunta que o Congresso
norte-americano realizará em

sua homenagem.

CeOlen8rio do fale
cimento de Anita

6aribaldl
As comemorações em Laguna
Rio, 19 (A. N.) - No próxi

mo mês de agôsto, no dia 4, co
memorar-se-á o centenário do
falecimento de Anita Garibaldi,
espôsa do "condotieri" Garibal
di, herói do Brasil e em sua

pátria, a Itália.
Em Laguna, Santa Catarina,

onde nasceu Anita Garíbaldi,
serão levadas a efeito grandes
festas, tendo sido" organizado
uma numerosa comissão para
êsse fim.

Com 'o objetivo de convidar
os poderes públicos e associa

ções culturais, encontra-se no

Rio o sr. Jorge Marcondes de
Oliveira, membro daquela co

missão e presidente da "Socie
dade Recreativa Anita Garibal
di", a qual, em novembro fes.:

tejará o 50° aniversário de fun

dação.

,Chegará domingo a
missão comercial
Rio, 19 (A. N.) - Pelo cliper

da Pan American Worl Air

wayss, está sendo aguardada,
domingo próximo, nesta capi
tal, a delegação comercial, com-

I posta de técnicos téxteis japo
neses e economistas norte-ame·
ricanos, enviada pelo general
lVIcArthur à América do Sul,
sob a chefia do sr. Frak Píckel
ie, chefe da Divisão de Comér·
cio Exterior do supremo Co
mando de Ocupação Armada _

do Japão.
A delegação, depois de visitar

Santiago e Buenos Aires, onde
manteve conversações oficiais,
-encontra-se presentemente em

Montevidéu, em entendimentos
com a chancelaria e altos fun
cionários do govêrno uruguaio.

O PtiECEITp DO DIA
INFORMAÇÃO' BENÉFICA
O tuberculoso tem que ser in

formado do seu estado. A verda_
de deve ser dita em beneficio do
doente e da coletividade. Só as

sim êle poderá cuidar do seu

tratamento e procurar impedir
a transmissão do l'Qal.
Evite que ao tuberculoso se

oculte a realidade da sua

doença, contribuindo assim

para facilitar um tratamento
ádequado e impedir o contá

{Jip, ,- SNES,

o MOMENTO

Brasil-Estados Unidos
Nas expressivas manifestações de aprêço com

que o nobre povo 'e o Govêrno da grande Nação nor

te-americana acabam de receber o nosso ilustre Pre
sidente, general 'Eurico Gaspar Dutra, póde ser vista
mais uma prova inequívoca das simpatias com que a

modelar Democracia acompanha o nosso esfôrço de re
cuperação nacional e a nossa incontestável vocação
civilizadora no Continente em que nos situou o desti
no dos povos mais jovens. Na sua visita àquela admi
rável República, o Presidente Dutra personifica, aliás,
os sentimentos da cordialidade brasileira para com

Estado Unidos, cuja atuação histórica, em momento
de Indisfarçável gravidade para a civilização ociden
tal, tem sido verdadeiramente digna de um povo des
bravador de desertos, construtor duma Democracia
exemplar e, finalmente, defensor de todo um patri
mônio espiritual inalienável na comunhão da huma
nidade cristã.

Com efeito, não póde deixar de acalentar o rrõsso
orgulho -de Brasileiro a maneira mais que protocolar
e mais que amistosa como está seudo tratada, nos Es
tados Unidos, a pessôa do nosso Presidente.

Salientemos, porém, a par da espontaneidade de
gesto tão significativo para a amizade que sempre nu

trimós para com a Nação norte-americana, o apôío
que assim nos confere, aos olhos de um mundo não de
todo liberto ainda de receios sôbre o futuro, a pode
rosa República, que vem gloriosamente arcando com

as pesadas responsabilidades da consolidação da paz,
em bases de cordiál e digna cooperação econômica en

tre os povos de boa vontade. O Brasil, que bravamen
te se colocou, na guerra, ao lado da América do Nor
te, também nos dias em que se processa a recupera
ção mundial, .não negaria o seu mais eloquente e vivo
testemunho ue ínuuebrantável coní'ianca hus destí-

<. nos democráticos d�. mundo.
"

Quando o nobre Presidente Truman destinguiu o

nosso país com a sua visita, poude experimentar,
nesse ensêjo, o entusiasmo com que a nossa gente
saudava, na pessôa do grande defensor da Democra
cia, o operoso e culto povo norte-americano, O suces

sor eminente do imortal Presidente Roosevelt sentiu
os transbordamentos da arma brasileira nas aclama
çõeis de júbilo e civismo que visavam consagrar, na es-

tima continental, os Estados Unidos da América do
Norte.

Agora; a ida do Presidente Dutra àquela podero
sa Nação propicia ao mundo um exemplo a mais de
quanto e de como se aplicam, na cordialidade mutua
e na estima comum das Américas, os princípios de uni
dade continental.

E dessa fórma que, continuando a nossa tradicio·
nal política de boa amizade, para com todos os paises
americanos, estamos promovendo d estreitamento
desses velhos laços da estima, por uma cooperação re

soluta em todos os setores das nossas relacõetS com o

exterior e, 'espe'cialmente, com as nações' do Conti
nente.

Tem, pois; a visita do eminente Chefe da Nação
BrasHeíra aos Estados Unidas uma razão de ser que,
sem exclusão do sentido de cOTdialidade entre os dois
povos, oferece, ademais, no panorama político inter
nacional, um testemunho de annidade espiritual e. de
solidariedade democrática muito oportuno.

Quando, portanto, insidiosas conveniências
estranhas às fundamentais - aspirações do nosso povo
teriam interê&se em sabotar l} reafirmada estima en

tr.e os Norte·americanos e O'S Brasileiros, bom é que
se desenganem ante as estrepito�a;s e consagradoras
manifestações de aprêço feitas ao Brasil, pela culta
Nação do Norte, na pessôa do nosso honrado �resi·
dente, in.térprete da nossa admiração e das nossas sim
patias para com o país amigo.

Telegrama do vice-presidente da Repú
blica ao uovernador de Pernambuco
ReCife, 16 (A. N.) - O sr. Ihante com que o ilustre amigo

Nel'êu Ramos dirigiu ao Gover- soube defender e fazer vence
nadar Barbosa Lima Sobrinho dor perante a Justiça Eleito
o segui.nte telegrama: "Com ralo mandato que seus co-es

muito agrado acabo de receber taduanos lhe conferir§.m no

o volume" "Questões de Direi- pleito que foi a mais eloquente
to Eleitoral", que é um belo prova do reconhecimento do
documento da campanha ao

I
seu valor e 3!S suas altas virtu

mesmo tempo heroica e bri- des de cidadão.

MONTEPIO ,

Em considcrações sôbro o Mon

tepio dos Funcionários Publicos Ci
vis do Estado falou o 'H' Ramiro
Emerenciano da U. D. N.

ORDEM DO DIA
A unica matéria foi a ,111J:OV,IÇi'íO

de redação final do projeto de lei
que autoriza a aquisição de lima

área de terra cm a vila de Apiuna,
no município de Indaial, para a.

construção de um grupo escolar.
Em explicação pessoal falou o

sr, Braz Alves do P. T B., ref'crcn
temente a, um telegrama de sua

autoria passado ao sr. Depurado
Luiz Lago. A seguir, o sr. Pinto de
Arruda, da tribuna manifestou-se
satisfeito com a atitude do sr. Braz
Alves, pedindo, nessa ocasi)lo, a rc

tir-ada do seu rcquei-íme nto sôbre
o assunto, no que foi atendido pc-
Ia Presidência. .

No final da sessão, o sr. Walde
mar Rupp. da U. D, N., foi atr.nd i
do em esclare,,�mentos que soltcírá
ra sôbre o andamento de projeto de
lei,
A seguir foi a sessão e ncerr-arln e

outra convocada '0a1'O hoje .� mes

ma hora.

Vitimado. Oh explosão de 8ericinó. aete ...

outem, o Sub-tenente F�rnaDdo Raulino.
da Bossa �licia Militar

o inclit�so miLitar ccmcluirui, êste ano, o Curs) de
_/ Ape1'feiçoamento de Oficiais

Na sinistra explosão da

I
atendendo aos desejos da espo

granada, na manhã de ante- sa daquele militar, sra. Ely
ontem, rio Campo de Gerlcino, Schaidt Raulindo.
110 Estado do Rio, quando, nu Fernando Raulíndo verífi
Escola de Aperfeiçoamento de cou praça naquela Corporação
Oficiais do Exército, era mi- aos 18 de maio de 1934, tendo
nistrada uma aula, em que concluido o Curso de Sargen
perderam a vida, trágicamente, tos, aqui, feito o que foi m.atri.•
oficiais e vários sairam feridos, culado no Curso de AperfeIçoa·
fato que enlutou a Nação Bra- mento de Oficiais do Exército,
süeira O sub-tenente da nossa já estando a cORClui-lo, pois,
Policia Militar, F.e.rnando Rau- êste ano, seria elevado ao ofi

lindo, cursando o 3° ano daque- ci;:tlato da nossa Polícia MUi
la Escola, foi uma das' vítimas. taro
Tão logo teve ciência da Deixa o inditoso oficial viuva

triste ocorrência, o Comando a ,exma. sra. d. Ery Schaidt
•

da Policiá Militar iniciou pro- Raulindo e órfãos os menores:

vidências no sentido de ser 0J Aderbal e Marlene, sendO gen·
corpo do inditoso moço trans- TO do sr. Guilherme Schaidt�
portado para esta Capital. residente na Palhoça.

Está' em 'Iorianó'polis, desde ante-outem.
o Sr. 8al. de Brigada. Ignácio J. Virissimo
I s. Excia. veio cm no",o Estado impecionaT os cOrpo., de tTopas

I
Chegou ante-ontem a esta' C., Paulo Weber Vieita, �a R�

capital, em serviço de inspeção sa, Cmte. Geral da _Poll�la �I
aos corpos de tropas sediados litar do E�tado, Jo�o Ca�dldo
nestes Estado, o sr. Gal: de Al�es Marmho, .l\;'Ia]OT Dlretor

Brigada, Ignácio José Viríssi- do Hospita! ,�Illtar e outros.
mo que foi recépcionado à oficiais de mfenor patente.
po;ta do Hotel La Porta, pelo S. Excia. visitou o Exmo. Sr_-
Cap. Chefe da Casa Militar do Governador do Estado ontem a

Govêr,no do Estado, Duarte Pe- tarde, com quem manteve

dra Pires, CeI. Cmte. do 14° B. amistosa palestra.
----------------------------------�'-----

Exilos do P .. S. D .. em muniéípios
pernambucanos

Re�ife, 16 (A. N.) - Comu

nicam de Pesqueira que .o P.

S. D. elegeu o prefeito e seis
vereadores do novo município
de Sanharo. Em Tabira Flores
verificou-se, também, outra vi-

tória do P. S. D., que elegeu CP

prefeito e nove vereadores. In
cluindo Lagedo, essa foi ai

quarta vitória do P. S. D. nos
cinco novos municípios.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Borario das empre-, R�L�;S!��<?" j sas rodoviarias
João Pinto n, 5 IEGUND.A-J'EUU.

Diretor: RUBENS A. RAMOS Exprello SAo ClItóvlo - �

Proprietário e Dir.-Gerente 7 :�f!tiaçlo IUja! _ lq)&1 _ 1. )lo.
SIDNEI NOCETI ra•.

.l!:Xp..�I80 Bru.!lQu_
U! hoTU.:
Expresso Brusquena. - No",a '!'rente>

- 16,30 horas.
AutO-Vlação catarm_ - JOÚlvlJM

- I horllll.
Auto-Viação CatarÚl_ - CUr1Uba

- I} horas.
Rodoviária 8ut-BruU - �6rto AI..,..

- 3 horas.
Rápido Sul·Brasileira - .Joinvile-

13 horas.
Rápido Sul·Brasileira - Curitiba -

6 libras.
TERÇA-FEIRA

Auto-VlaçAo CatarlnellH - P&rto AI.

gre _. 6 horaa.
Auto-Vla� Catarlnllnn - Curitiba

_ 15 horas •

Auto·VI&{'.Ao CatarlnenH - Joln...u.
_ • horas. _

AutVo-Vlação CatarlneILH - Tubario
- 6 boras.
Expresso Mo CrIF..ó",lo - Lac.ma -

7 horas.
Emprêsll Gl6ria.,.... u.uaa - '114

e 6JA. horal;
ExpreS80 ,BrutqUe!lM - BrulQu•.�

16 horae. \ �

_..)to-VJaçlo Itaja! - IUja! --11 ho
ras.

Rápido Sul·BrasHeira - Joinvile-
13 horas, •

Rápido Sul·Brasileira - Curitiba -

6 horas.
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Viacão Aérea
.,

Horário
Segunda-feira

"TAL" - 13,00 - Lajes e Pôrto
Alegre
.PANA rR - iO,40 - Norte

VARiO - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,60 - Sul
CRUZEIRO DO SUL .- iS,55

Jorte
Terça-feirll .(!

! "TAL" - 8,00 - Jo,inville -
Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

1'\ ,\ lR 10,40 - NOlÚ
CkUZIWlO DO SUL - U,OQ -

IIorle
VARIO - t 2.30 - Sul

PANAIR - t3,50 - Sul

Quarta-,�ira
"TAL" - ]3,00 - Lajes e Pôrto

Alegre
PANAIR � 10,40 - Norte

I CRUZEIRO 00 sul. - H.OO
"orte
VARIG - H,iO - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Quinta-feira
'I �l'AL" - 8,00 - Joinville

! Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

PANAIR - 10,40 _: Norte
PANAIR - 13,50 .:...... eul
VARIG - 12,36 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - t8,fil5

"orte
CRUZEIRO DO SUL - 15.30

�l
Seltta-fef'l'4

"TAL" - 13,00 - Lajes (l Pôrt't)

Alegre
CRUZEIRO DO SUL - 7.20

I(ort-e
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 11,40 -- Norte
PANAIR - i3,50 - Sul

SálJado
"TAL" - 8,00 - JoinviUe

Curitiba - Paranaguá
- Santos ,e Rio.

.

VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - f8.55

Jlforte
J)o1ll:fngo

j PANAIR - 10,40 - Norte

I CRUZEIRO DO SUL - H,ao
1 J>ANAIR - 13,50 SuL I -"- ..

_

Desenhista especializado em propaganda
Atendemos pedidos do Interior

Velox Propagadora
Publicidade em Rádio - Jornais - Revistas - Folhetos
Dr. MURICi, 1.009 - Caixa Postal, 775 -' CURITIBA

,

- BrwiQU6' - ��êêêêêêpêêêêêêêêêc

Cid Rocha �mlral
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs. interessados que,' II
tendo regressado de sua viajem aos

E!>tados Unidos ·da Arirética do Nor·
te e paises visinhos, o Dr. Cid ROo Sociedade de sorteios e seguros contra aeidentes
cha Amaral reabrirá seu eSlLritório' dendo'mais outros beneficios de carater assistencial.

(Rua Presidente Coutinhn n. 22), Representante em Florianópolis:
nos primeiros dias de agôsto, espe. PEDRO NUNES

rando continuar a merecer as espE:
ciais atenções de seus amigos e

clienteSl. I

Pel]ro )fedeiros, Auxiliar

uteís

QUARTA-FER.A.
Auto-Viaçllo Catarlnenll8

- li horas.
Auto·Viação Catarln.na

-- II horas.

- CUrttiba
....

JolnvUe

, Auto-Viação Clltu�DJI - Laguna
- IL30 horas.

� I Rápido Sul·Brasileira - Curitiba
-6-l1orao.

Ráp'Jo Sul·Brasileira - Joinvile
13 horas.

I Expresso São Cristo....o - Lasun.
17 noras.

I Expreseo BrusquenlNl - Bruaque
16 horas.

I Aut.o-Viação Itaja1 - ltaja! - li no-

Iras.Expresso Brusquense - Nova Trento
- 16,30 horas.

'

Rodoviária Sul Bra311 - Pôr.to AIellT.
- 8 boras,

QUINTA-FEIRA
AutD-Viação ,Catarlnens.'

Alegre - 6 horas,
Auto-Viação Catar,lneIUl.

- 5 heras.
Auto-Viação Catar�llH

- " horas.

Auto·Viação CIltarlnenn - Tubarlo
- 8 horas,
Auto·Viação Catarinen.w - L�cuna

- 6,30 l\oras.
EÀ"m'ess,} SIlo Crlstoy.o - LaSUDJ -

1 horas.
Emprêsa Glória - Lal1ma - I 1/2

• 1 1/2 hora$.
Expresso BrusqueIlM - Bru�UJI -

1. borDoS.
Auto-Viaç&o ltajl11 - ltaja! - 11 ho-

.....J N8.
\

Rápido Sul-Brasileira - Joinvi\1!-
13 horas.
Rápido Sul·Brasileira - Curitiba ..:..

8 horas.
IImpresa Sul Oeste Ltda - X.pecO - 4J

-'1 horas.
SEXTA-FEIRA

RodoviArla Sul Bra�U - P&rto AI..,..
- 3 horas.
Auto-V!.acâo C&tarlnen..

- li J horas,
Auto-Vlação Catarlnenae

- I horall.

Auto-Viação Catarlnen.. - tAa-una
- 6,50 horas.
Expresso São Cctstovlo - lA&'UlWI .-

7 borall.
Auto-ViaçAo rtaja! - rtajat - 11 h0-

ras. •

ExpresllO Brullquens,
16 horaa.
Rápido Sul·Brasileira

13 horas.
Rápido Sul·Brasileira

6 horas.

'Curitiba

Curlt1b.

JoÚlv1l.

BrwIQu. -

Joinvile
•

Curitiba

8ABADO
Auto·VlI.çlo CatarÚlen....... OUrltlbll

- 5 horas.
Rápido Sul-Brasileira

13 horas.
Rápido Sul-Brasileira - Curitiba -

6 horas.
- • horas.

Auto-Viação "Catarlneme - Jolnv1le.
- & horaL

'.

Auto·ViaçAo Oetarl.nen.. - Tub&rlo
- 6 hora•.

,
EXDrllSIlO 91.0 _Or1l.to'fto - Lquna -

7 hora,s.' .

ExpreSlO BruIKlueJ1ft - BrwIqu. -
H horas.,
Aut;c..Vi.clo naja! - naja! - li _

raa.
.

ExpresJO BnUIQu... - NOft "I'NIato
- 9,30 boru.
Expresso Glórla -. Lq\J2Ia - • l/I

• 7 1/2 horú.
DOMINGO

Rápido Sul·Brasileira - Curitiba -

6 horas. r

Jolnvlle

Escritório TéGoico

Jolnvile

CATALOGO 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.

L,. '
I'r'e

,-

5-· '\C 1 i c
Para todos 9S fins'!!!

-

CLICHERIA
-

PRóPRIA

. . . . . . . . .. .

:.. .. ,

�

Um dodisco para as meninas
Asilo de' Orfãs

�UA VOLUNTÁRIOS DA,PATRIA N" 68. I." ANDAR'
C"'PIA POstAL, t.1I3 . IHEfONE6�'U . lElEGII"'�A': ·I'1I0recfOW....

Agencia Geral para S. Catarin&'
Rua Felipe Schmidt. 22--Sob�
C. Postal, 69· Tel. «Protetora»'

FLORIÃNOPOLISAs nossas festas religiosas são abrilhantadas pelo canto
das meninas do Asilo de Orfãs. Às novenas e às missas solenes
nas Igrejas do Rosário, do Montserrat do Parto, da Concei
ção, do Espírito Santo e mesmo da Catedral vêm estas canto
ras dedicadas contribuindo com sua devocão e arte ao su-

cesso das nossas festas tradicionais.
-� ,

Por isso se' dá à educação e formação musical das inter-
nas do Asilo de Orfâs tanta importância. Por isso se comecou (C b P
esta c�mpanha do ':Disco ,para as meninas do Asilo de Orfãs", aDe�aj- escoço-Boca)
que f'oi tao concorrida ate agora. Esperamos dos amantes da A' t t

. _AR:UfOsboa música, que se alegraram tantas vezes com os cânticos d ��IS. den ; ao. ro. anson,

das meninas, mais outras contrtbuicões. I
o .10 e aneiro.

Até-agora doaram di�cos as seguintes pessoas:
, f DIpl�_m.ado em Bronc;:eso-

Dr. Eubens de Arruaa Ramos _ Concerto :1. 1 (Em Si �golog�a" em Bue�os A�les S'

Bemol Menor de Tschaikowsky) .ontevldeo pelo Prof. Cheva-

Dr. Rube�s de Arruda Ram�s _ Ave Maria de ,J. S. Bach
líer Jackson, dos Estados Uni-

eh Gounod.
dos.

_

-

�auro Barbosa Born Mafra Caldeira de Andrada _ Pulo- O�eraçoes. de .catarata, dos-

naíse N. 6 (Em Lá Bemol Maior de Fr. Chopin). vesgos,. r�celta de o?ulos etc.

Fernando Barbosa Born Mafra Caldeira de Andrade Ope�açao, do BOCIO (papo),
Uma Noite a Venezia (E. Ruscaní � E. Frigger) Carlo Buti

do Iábío e ceu da. boca fendld�.s;
Antônio Fleury Barbosa _ Chítarra Romana (E Di Laz- d� nasc.er;ça: Tlatamen�o cu-

zaro _ C. Bruno).
.

�ICO . clru.rglco das amlda�as�
Heitor Lima - Farolito (do filme "Feitiço .no Trópico",

as SIn}�sl14es, das �ur�aÇ'O€S:
_ Rumba Fantasy _ Mantovani e sua Orquestra de Con-

dos OUVIdOR, da obstrução na-'

certo - Mãria Bonita, Chucho Martinez - No es justo, Chu- sal, etc.
I'

cho Martinez - Melodias de Tschaíkowsky, Mantovaní e sua
n

Rua Nunes Machado, 20 Fo-

Osquestra.· ,,�e_l....4_4_7_. -=

Dr. João Ricardo Mayer - L.a Capricciosa (Franz Ries) I
- La Rosa deI Jardim de Amor.

Gráfica 43 S. A. - Indústria e Comércio - Rosas do Sul,'
valsa de Johann Strauss.

I Laudares Poli - Leda, valsa cantada por Júlio Fonseca.
I Irmandade da Nossa SenhoTa do Mont-serrat 1 disco. Ju-

lio Vieira �. discos.
.

DOENÇAS E OPERAÇÕES�
DE

OLHOS-OUVIDO-NARIZ
G(1.RGANTA

Dr. (LARNO
GALLETTI

G.

ADVOGADO
Crime. _ civ.l

,. Con.tituição ds Socf.da:ioll
NATURALIZAÇÕES
Títuloli D.olo!'at6rios

Luiz· & Irm.ãoFaria Elcl'it6rio e Ralid. ,,�' a
Rua Th'odent.. 42

PONE •• lt68Re1J1'esenlaçõú - Cans-igllat:qes - Canll'a Pról)l'ia
COMÉRCIO POH ATACADO E A VAHEJO

--Vende-seGrande sortimento em artigos de Aluminio das mais conceiluadas
marcas ...

Variedacltrem Louças, - Vidraria - ArLigos escolares - Papelaria
Generos alimenticios industrialisados - Condimentos - Perfumarias

AUTOMOVEL FORD 49
Vende-se um, em estado novo..

Armarinhos em geral com 5.000quilometros, 4 portas. Vêr
LOJA E ESCRITóRIO: Rua 7 de Setembro, 21 e tratar com Oswáldo Nascimento,
Caixa Postal 322 - Enclereç.o Telegrafico "LUFAMA, �

FLORIANóPOLIS - SLa. Catarina • .

VENDE-SE por motivo de mudança i Dã�::'�:!�a
Grande á'rea de terreno ià cultivada I

(Distante cerca de seis quilometras da capital-Bairro-Barreiras IA rea de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo

I,t :- 6 casas de madeira e uma de material.
TRATAR:

1.. Caixa Postal 55. '

�FLorianópolis - nesta redação ou EscritÓTio I. d� A L. Alves.
Barreiros - com o proprietário Mathias lha.

.. � .

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

Blumenau - com o sr. Christiano Knoll, no Hotel Cruzeiro.

OfeTece seu'S serviços.
CaTtt!.l.S a Maria Inês

Ferreim.

CAIXAfnípre�â>l
A V,1 S (-)

A Emprêsa "Viação Snllia Catarina" linha de ônibus que faz. o

percurso Flo,riunópolis ;-"' Estl'e'i-to e Escola avisa aos possuidores de

permanentes e aos quI!' viajam gratuitamente por imposiçã'o da lei. a

cOJ!lparecerem dentro do praso de 30, (trinta- dias no escritório à Bua

João Pinto n. () afim-de regularizarem sua siLuação perante esta Em
prêsa.

Findo o prazo respectivo não será permitido v·ia.iar gratuitamente' VEN'DE-SR'o lote n. 30, área 49í'm2,..

aos que não SãUsfazerem ás -exigências desta Emprêsa.
. eom' 10 metl'OS d� frente -por 40 de ..

Florianópolis, 7 de Maio de 1949. fiunlo's; sito·à rua Irmãõs Joaq!!!!:':•.

CO�RCIO & TRANSPORTES C. RAMOS S. A. / 'co<nfnHVtando com herdeiros
,

!I1;c '

A1rgelà' M! La' Porta ,w Ulrban de"
Moura' Ferro;' Cartas para'Valdemi-,

C A P I T A L A R 1'1ro:Fó��;�a�RcU�R�;;!�.o Lopes n.

;

pessoais, conce· �Lova perdida
Pelo sr: Sgto. Pedro W. Broges�,

,da' Folicia, foi-llos entregue ante·'
:ontém à: noite uma luva de COllro,.

Cr' 20,00 além dt} Jóia _penlidi.l 'na Rua Conselheiro Mafra.

O dono podêrá' procurá-la na ge.:.·,
rêilcia,. deste' jorna];,

Precisa-se de um. Exige-se;�
carta de recomendação e de�
Fiança. Escrever do· próprio;.,
punho para Pretendente, Cai-·
xa Postal, 126, diz·endo idade",',.
estado civil e pretensões.

'

Vende-ie.

Proprietários

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, medianle mensalidad'e de

Inicial de Cr$ llJ,oo 'apenas.
Participação 1l'68 làeroll
l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vidaeocial
- o sr- OErio Cruz, comcrcíárro.
- o sr. José João da Silva, Neto,

competente funcionário da Caixa

Econômica Federal, nesta capital. I

3

ANIVERSÁRIOS:

·'TE. ECCLIDES SLVlôES DE AL.

/
l\lEIDA

Fz anos hoje o sr. Tte. Euclides
,:Simões de Almeida distinto ofiuaJ ::\'OIVADOS:
<..<Ja nsosu Policia Militar. Com a gentilissima senhorita �Ia-

O aniversariante que, por sua in- ria Tereza Cardoso, filha do S:·.

.pecável li-nha de conduta, se irn- Otaviano Henrique Curdsoo e de
.põc ao respeito dos seus suhordi- sua exuia. espôsa d.: Tereza Baixo
nados, à admiração dos colegas e Cardoso, contratou nupcias os:'
:;iI confiança dos seus superiores, re- Gusta 1'0 Neves Filho, secretário de
.ceberá, pelo decorr-er do seu ani- Diretor do Departamento de Educa
versá rio natalicio, muitas man.f'es- ção e filho elo nosso Diretor de Re

.tações de simpatia, ás quais nós nos dação e eXllla. espôsa, d. Benta dl)�

.associamos. Santos Neves.

; SR. ZURI SEGUí DA CUNHA

Dentrc as pessoas que integram a

mossa sociedade, uma, de todos os

jnstantes, se nos depara educada e

culta, jovial e espirituosa: o sr. Zu

,Ti Cunh I

Vimo-lo, ora na Federação de

"Vela e Motor de Santa Catarina. se·

IIcretariando-a com raro descortinlo

e inteligência, ora Alf'andoga
desta capital, ou em comissões pu

blicas emanadas da confiança que

nele deposita a administração íe

-deral, ora em ambiente intelectual,
espargindo, com sua constante

""verve", alegria sã e duradoura e

<confortável.
.

Quem o conhece, tem

no como amigo nas boas e nas más

]lOras. E é bem merecidamente, por
todos esses predicados bens, que,

"hoje, dia do seu aniversário nata-

licio, seus incontáveis amigos lhe.

"promoverão muitas homenagens de

·apreço. Homenagens que, por jus
tas, nós nos associamos também,
.augurando-lhe felicidades.

SRTA. OLGA VOIGT LI.MA

Transcorre hoje o aniversário na

talício da gentil senhorita �lgfl

'Voigt Lima, filha do distinto casal

Lidio Pinto e Carlota Voigt Lima.

SH· JONAS A:\'DHIANT

A efeméride dc hoje consigna o

-anivcrsário natalício do nosso jlllS

·tre coestaduano sr. Jonas Andrin ni.

competente contador do SE�AC,
'SESC e pertencente à Federnc.io
de Comércio de Santa Caarina
Por sua invulgar distinção e no

bres predicados, o nataliciant., é

t,;randcmente relacionado e estimu

.do nesta capital, onde, hoje, será

-alvo de inequivocas demonstrações
-de apreço. Os de "O Estado", o fe-

licitam pelo decor"er de seu :lUS

'})icioso natalício.

SR. RUDOLFO SCHEIDE
MANTEL

Decorre hoje o aniversário
natalício do nosso distinto con

terrâneo sr. Rudolfo Bcheide

mantel, ilustre diretor-gerente
da importante firma, Carlos

Hoepcke S. A. - Comércio e
,

Indústria.
Cavalheiro largamente rela

cionado nesta capital, onde go
-za merecido conceito e elevada
estima, o nataHC'iante, hoje"
será alvo das homenagens
múltiplas dos ,seus ·amigos,. às
,quais nos solidarizamos.

FAZEM ANOS HOJE.:
-- a sra. d. Albertina de Castro

Medeiros, cspôl;a do sr· Francis

·co Medeiros, gerente da ourivcl'sa-

4'ia Mül1et"
- a sra. d. Ida Filomeno Si.mone,

vinva do saudoso contcrranco Hat'1

'Simone e fnndonária categorÍí�ad3
dos Co�reios Telégrafos.

a sra. fi· Carlota GrÜn,l<>l.
. digna espôsa do sr. TeOCIOI'D

(iründel. competente conslrutor.
- o jovem .Justino Sim as, COinl.'r

ciário, filho do casal Henriql1e e

'Maria Simas.

;tr.. - o menino Osmar João, lil,bo

·do di' tinto cnsal Osmar Sih'a I) Di-

•

'llá Si h·a.

,Servico Brasileiro
da BBC

SEXTA-FEIRA, 20 de .maío:
19,00 - Sumário dos progra--

mas.

19,05 - Palestra.

:�:!� ��!�l���rquestra: Instituto de Apesentadería e Pen- ;
20,00 - Agropecuária. t -

d C ta' •

2015 - Música Ligeira de On- soes os omerClartOS,

tem e de Hoje la parte.
20,30 -1) Livros e Autores, de Delegacia de Sanja Cafarina

Joaquim Ferreilra;
A V I S O2) O Cinema na Grã

Bretanha, de J. Gui- De ordem do sr. Presidente do L A. P. C., dr. Remy Bayma
lherme Mendes. Archer da Silva, aviso aos lSegurados do r. A. P. C: que, a partir

20.45 - Música Ligeira de On- desta data, estará aberta a Carteira Imobiliária para o recebi-
.

tem e de Hoje 2a parte. mento de propostas parl;l. as seguintes modalidades de opera-
2100 - Noticiário. cões, exclrusivamente:
2Ú5 - Politica Ióternacional· B - 1 - Aqujsição de terreno e construção de casa para

comentário do Pa- moradia do segurado.
trick Ryn. B - 2 - Construção de CaIsa em terreno do s'egurado, para

21,30 - Novo Conjunto Lon- sua moradia.
drino de Cordas. Por enquanto, e até ulterior deliberação a �ser t0Irl:ada

22,00 - Sumário das Noticias quando as circunstâncias o permitirem, não _;ser�o re��!n�as
e Rádio-panorama. j1l'opostas para outras modalidades �e operaçoes. rmoblll�nas,

22,30 ..:._ Fim da transmissão. devendo 'os interessados aguardar outra oportumdade. Nao se

abrirá exceção alguma, quaisquer que sejam as razões que os

interessados possam alegar.
Na séde desta Delegacia, à rua Felipe Schmidt, �o 37, os

segur.ados receberão informações detalhadas e os Impressos

necessários, na Secção de Aplicação de Fundos.

Florianópolis, 19 de maio de 1949.
.

Oswal Pereira Baixo - Delegado

Aos jovens noivos os nossos votos

de felicidades.

Com a gentil senhorinha C('h";�'i:'

Forrnel, residente no Estado do

Espirit.q Santo, ajustou nupcias o

nosso distinto contcrraneo sr

João Carlos de Campos, contador

da Prefeitura do Municipio de

Cresciuma.
Aos felizes noivos, os nossos

cumprimentos.

VIAJANTES:
SR. ANTONIO CASCAES

Procedente de Orleãs, onde ..

destacado politico pessedista c se

cretário da Pr-efeitura daquele mu

nicipio, acha-se nesta capital, o

nosso presado amigo Antônio Cas

caes.

Ao ilustre visitante. os )lO%US

votos de feliz estada entre nós,

CAP. PEDRO BITTENCOlJH f

Florianóipolis hospeda o nr.sxo

distinto conterraneo sr Cap. Pedro
Rittencourt, operoso prefeito do

município de Imaru i. A SS. os nos

sos cumpr-imentos com votos de Ic

liz permanência nesta capital.

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

FRAQUEZAS EM GERAL

P�lacio do 8ovêrn'o
Em Palácio, onde conferen ...

cíáram com o sr. Governador
do Estado, estiver.am ontem
os srs. Prefeito Pedro Bitten
court de Imaruí, Luiz Bertoli,
Herrriínio Girardi, João Berto
Ii Prefeito Abelardo Sousa, de
piratuba, Caetano Silveira de

Sousa e industriais Arnildo

Freitag e F'redertco P��!.ilho.

CASAS E TERRENOS

Possue V. S. casas ou terrenos para
vender?
Não encontr'a comprador?
Entregue ao Escritório Imobiliário

..... L. Alves.
Rua Deodoro 35.

Hoje' no passadO
20 DE MAIO

A, (lata de hoje recorda-nos que:
- em 1.509, em Valadolid, ra

leceu Cristovão Colombo, o des

cobridor da América;
- em 1.654, o Forte do Ceará

for entregue ao Capitão Alvaro
de Azevedo pelo Comandante Jo_

ris Garstman, em cumprimento
da capitulação- assinada pelo
General holandês;
- em 1.817, o Comandante da

Esquadra que bloqueava Per

nambuco, Rodrigo Logo, desem
barcou no Recife;

- em 1.840, o Major Pedro
Paulo de Morais Rego atacou e

tomou uma trincheira dos "ba
laios" e foi apoderar-se das si
tuadas em Tabatinga;
--em 1.856, oos quatro primei
ros exemplares de "A Contede

ração dos Tamóis", poema do
Dr. Domingos José Gonçalves de
Magalhães,�oram apresentados
ao Imperador D. Pedro II por
Manuel de Araujo Porto Alegre;
- em 1.865, o bravo Almiran-:

te Barroso assumiu em Góia, 110
io Paraná, o comando das duas

Divisões navais brasileiras;
- em 1.866, a trincheira do

Passo-Cidra, no Estero-Belaco.

defendida pelo Tenente-coronel

paraguaio Avelino Cabral, foi
tomada pelo 20 Batalhão de In

fantaria, sob o comando de
Vanderleí Lins;
-em 1.880, no Rio de Janei ...

ro, faleceu D. Ana Justina Fer
reira Nerí, a conhecida "Mãe
dos Brasiteíros" assim cogno
minada durante a guerra do

Paraguai. Nascera em Cachoei
ra, na Bahia, em 1.815, de onde

partira em 1865 acompanhando
o 10° Batahlão de Voluntários

(mais tarde 41°), comando de.
seu irmão Mauricio Ferreira. FOi'
agraciada com a Medalha dê
serviços extraordinários presta
dos a humanide, pois a sua

principal tarefa foi como Enfer

meira;
-em 1.898, reíeceu em Lisboa
o poéta Luiz Caetano Pereira
Guimarães Junior, nascido no

Leocadia Steff'en Tolentino ae Souza c seus filhos Tito, Oscar, Rio de Janeiro em 17 de Feve-
Tte-vCel. Paulo Vieira da Rosa e família, Alfeo Tolentíno de Souza Ju- reiro de 1.847;
nior e familia, Silvio 'f. de Rezende e Iamilia, Heiotr Passerino Junior e

_ em 1.902, foi proclamado a
família, Dr. Danilo Carneiro Ribeiro c familía, Francis Castro Bc- Independencía de Cuba;
belo e familia, Dr. Oldegar Franco Vieira e familia,' Pedro Batista dos em 1.947, houve um eclipse
Santos e senhora, dolorosamente atingidos pelo rude golpe que acabam total do só I, visível no Brasil,
de sofrer, perdendo seu querido e bonissimo começando as llhoras e 11

ALFEO TOLENTINO DE SOUZA minutos, estando em sua fase
agradecem de coração as manifestações de pezar dos que deram os seus total as 12,09 horas até as 15,25
sentimentos, compareceram ao seu enterro, enviaram coroas e flores e tes- horas, finalisando as 16,24 ho-
tcmunharam de qualquer modo sua 'amiza(ie. ras.

. Particularmente agradecem a presença das autoridades, representa-I . .. ' .. '" ' .

ções de instituições que assim prestigiaram a memória de seu saudoso I
chefe. .

Outrossim convidam a iodos os parentes e amigos para assistirem em

à missa de 7° dia que será rezada pejo eterno descanço da alma de seu

sempre lembrado esposo, pai, sogro e avô, ÚS 7,30 horas do dia 21 (sá
bado) na Catedral Metropolitana.

Amanhã, a reaber
tura ofici�1 da
I

Rádio Guarujã' /

(A mais popü�ar)
---------------------------------------------------------

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

ftgradecimento e
II

Issa

CAOA DIA, HÁ MAIS
KOlYHOS -ISIIS!

YVONNE DE CARlO
A famosa estrela é

tam-jbem Kolynos-ista para tor

nar o seu sorriso ainda mais
atraente nos bailados dos
seus filmes. Yvonne de Car
io é estrela do fiml,� ..m tec
nicolor - "River L:1GY" - da
Universai - International.
Seja você tambem Kolynos.
ista, usando Kolynos.

CACHORRO PERDIDO
GRATIPlI,CA·SE a quem C!1 �on

trar e entregar á rua blllmenau ;1° 9,
um cachorro sovo, de pelo brancl)
COIU malhas CÔt· araçá focinho p"C�
to, de raça fqx.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Transportes Ienestres ·

TIanspenes Maritimos
Acidentes PessoaiS

AutomoveiS
lncendio

(ascos
-

Sucursal- de 88 ta Catarina.·

f
t
,

.

J
L

.

Praça 15 de Novembro, 22 -- 2° andar I

Telegramas: ,
PROSEBRAS

.

.'
-

. Caixa Postal139 .

TELEFON-ES 1388 -- 1324 .

I

I ceita gentes no Inferior
,;

I' '

.
t _

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



. RADIOTERAPIA
RAIOS X

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

Dr. Alvaro de Carvalho
Doenças de Crianças

.
Consultorio: RUa 'I'enents

Sllveira, 29
Horário de consultas: 9 ás 11

las.
"sábados: 14 ás 17 hs.
---_._-- -------

Dr. Milton Simon.�
Pereira

Clínica Cirurgica
,Moles tias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
€)08 Serviços dos Professores Bene

dicto Montenegro e Piragibe No

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

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

---·--DR. LINS NEVES
V' etor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
I( INICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS·

(hagnóstico, controle- e tratamento

eapecializado da gravidês, Distur

áio8 da adolescência e da menopau
ü. Pertubações menstruais, !'l�',\.

imações e tumores do aparelho geui-
1Üll feminino.

Operações do utero, ovários, trem

� i"ás, apendice, hérnias, 'varízes, etc.
.

Círurgia plástica do perineo (ru
turas)
A.SSISTENCIA AO PARTO E 01!E-

RAÇõES�OBSTETRICAS
Doenças glandulares, tiróide, ová

. -íos, hipopise, etc.)
Ohlturbios nervosos - Esterilhiade
L Regimes.
-Consultórío R. João Pinto, 7 - Tel,
�J.461

. Resid. R. 7 de Setembro -- Edir.
tCmz e Soma - Tel, 84-6.

IDR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parte�Q
Hospital de Caridade de Flo·
rianópolis. Assistente da

Maternidade
Doenças dos órgãos internos, es )e-I
eialmente do coração e vasos

.. Doenças' da tiroide e demais glan
dulas internas

CUnlea e cirurgia de senhoril'!

-IPartos
FISIOTERAPIA ._ ELECTROCAR.
DIOGRAFJA - J\.fETABOLISMO

BASAL
HOIURIO DE CONSULTAS: _

Diàriamente das 15 às 19 ho
ras.

Do

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles D. \8

Fone manual 1.702
RESlDENCIA:

Av"nida Trompowski fl2
Fone manual 766

Dr. Mário Wendhaue.
C1lnica médica de adulto. e Criança.
Oonsultório _ Rua João Pinto. 16

Telef. M. 769
Con."lta <I.. � ã. 6 bar".

a..ídêneia : Fdille Schmidt II. JI.
Telef. 812

• • •

Dr. Guerreiro da
FODseca

Carros para o interior do Estado Bom
O horário dos carros de que é agente, nesta capital,

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

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

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

a conceituada

16 horas
14 horas

16,30 horas

12,10 horas

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 série
dêsses produtos.

Os primeit·os já a vendaz-sãor
SULFAGUANIDINA: Tubos de 10 e vidros de 100 comprimidos de

0,60 g.
VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cmâ e frascos

tOú cm3.
SóRO ANTI-TETANICO: ampolas de 20 cmã,
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 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 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

Hesídênclat Rua Vidal Ramos n. luta gararitia de atividade máxima.
65 - Telefone 1.422. Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve

terínários de grande eficácia, como: 'I'ernerína (Buco,Vacina contra
Clínica MédieB e Cirúrgica-tio diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrot, e ainda, Vacina Contra i>

DR. AUJOR LUZ Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. .. . .. ; .

-

Médico-Operador-Parteiro Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doenças
Doenças internas. de Adultos e dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa-

Crianças nento de Veterinária.
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral - Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS· aten
Doenças de Senhoras _. Partos -I der-á diretamente a todos os pedidos de seus produtos, Quando não en
Vias Urmáriasv-c- Rins - Coração contrados na localidade de residência do solicitante.
_. Pulmões - Estomago - Fígado

Tratamento da Tuberculose
Raios X ..:::. Eletrocardiografia
Praça Pereira e Oliveira (atráz do

Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.

Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6
__ Fone 841. FLORIANéPOLlS

Especialista
Médico - Efetivo do Hospital de

Caridade
OUVIDOS - NARIZ e GAR·

GANTA
Tratamento e Operações

Residência: Felipe Schmidt, 99
Telefone: 1.560

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

DR. NEWTON d'AVILA
Cirurgia geral - Doenças de Senho-

ras - Proctología
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles u,

J8 - Telefone 1.307
Consultas: As 11,30 horas e à tar

de das 15 horas em diante

Dr. R.oldão Cons.DI
CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo
RURGA -ê- MOL�STIAS D,� S:!:

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi·

..na da Universidade de Slo Paulo,
onde foi assistente por vário. anoe �o
Serviço C irúrgico do Prof. Allp10

Corrêi. Neto
Cirurgia do estômago e Tia. circula'

tel, intestinos delgado e .grosso, tíroí
de, rins, próstata, bexiga, ute�o,

o.. luioo e trompas. VarIeocele, hldro
ceie. varizes e bernas,

Consulta!! : Das 3 :h 5 boras, • rua

Felipe Schmidt, 21 (altos da Cu.
Paraíso). Telef. 1.598

Re.idência: Rua Esteve. Junior, 170;
'l:elef. M. 764

Dr. r••lo Foate.
Clinico e operador

Coll.ultó.rio: Rua Vitor Meirelu. 16.
Telefone: 1.4QS

_

Co11l1lltu das 10 át t2 e da. 14· ,.

U hn_ Residência: Rua BlumeDJl'll.
22. - Telefone: 1.62{)

QUER VESTIR-SE COM CONFORTe E ELEGANCIA 1
PROCURE

IlUaiataria
A

Mello -

--------

Dr. M. S. Ca'fllcaaU
Clinica excJu.ivamente de criançat

Rua Saldanba Marinho, 10
Telefone M. 7Sl

Rua Felippe Schrnidr 48

DR.A. SANTAELA'
(l"onnado pela Faculdade

•

Naclo·
nal de MedIcina da Unlvelsldade

. do Brasil)
l4M1co por concurso da Asslstên·
ela a Psicopatas do Distrito

Federal
!!lx-Interno de Hospital Pslqul"'·
.trtco e ManicÔmio Judiciário

da Capital Federal
!!Ix-Interno da San ta casa de !.II
serlcórdla do RIo de ,Janeiro
OLtNIOA MÉDICA - DOENQAS

Nl!lRVOBAS
Consult!Jr!o: Edifício Amélia

Ifeto _ Sala 3.
_

Residência: Rua Alvaro de oar
..alho. 70.

Das 15 As 18 boras
Telefone:

Consultório _ 1.208.
Residência - 1.305,

Produto.s Veterinarios

LOJA OIS CftSEMIRIS
Especleüzada em artigos para

homens
RECEBEU vARfADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
CIONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS..

MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS
PARA HOMENS

ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelO menor preço da praça
Faça uma .visita à Dossa Casa e verifique

nossos preços e artigos

SÉOE SOCIAl..:

PO�TOAl���
RUA VOL(JNTÁRIOS DA PÁTRIA N.' 68 • 1.° ANDAR

CAIXA POSTAL. 583 - TELF.FONE· 6MO - TELEGRAMAS: _PRO.ECTORA·

binóculo
Brande visão

Visão maior e mais perfeia.
que a de um bom binóculc

alcança qu-em tem sólida
instrução,

Bona Iivrcs, sobre todo. Otl

assuntol:

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - Florianópoli.

de •••••••••• !... . .

Plaina'
VENDE·SE uma, de " faces, com

pletamente nova, marca RAIl\IANN.
com transmissões. Ver 'e tratar na

Çia, Florestal de Santa Catarina. DD

Estreito, ou pelo correio, dirigir-se
à Vencedora - Caixa Postal, 225 -

Florianópolis

SENHORITA!
A ultima cresção em retri

gerante é o Guaraná KN01'
EM GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o
acompanhando

está
a moda.

•• • • • tI

emi..., GravetUt Pii.m�.
Meia. da' melhores, pelo. me

aores preço. a6 na CASAdMIS
(ELAN'EA - RuoO. Mafraj

SEU RELoGio PRECiSA DE .

,. .

�EVJSAO'·? '.
..,

NOSSA OFICINAtÊSPECIALlZAOA

��lJj����
JOAO-P1NTO,- 25-(F'8018 80 Tesouro.
--o

-

-. :_��·�!ta�ol_ ..

-

........ � . . . . . . . .. . ..

DR. FRANCISCO CAl\'IARA
NETO

Advogado
Escritório: Rua Felipe Schimidt
21 (sobrado) (Alto da casa "O
Paraíso" )
Resídencía: Rua Alvaro de Car
valho, 36

Florianópolis

Dr. Lfndolfo 4.8.
Pereira

Advo.do-ContabUista
Civel -- Comercial

Con.titui,õel d. loei.dael••
• 1.1I'9içoia eoralota., Im geral.
�Ol'lJcmiz(;lçõ.. conto.bei•.

Regi,trol. marcai, di"pondo,
no Rio, de con••pondente.
Elcritóri-o: Rua Alvaro d.

Carvalho n. 43,
Da. 8 à.. 12 hora••

T.l.tQna 1494

. . � .... ................
.. " ... .o .....

CASA
Compra-séuma de preferên

cia com fundo para o mar.

Informações nesta redação

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Duas grandes exibiçoes do Atlético, de São Francisco, nesta capital',
sábado e domingo, frente ao Hocaiuva e Paula Ramos, respectivamente

.

.
.----

- Consoante estamos dívulgan- ro e centro-avante, respectiva-
do: Florianópolis assistirá, ama- mente.
nhã e domingo, a duas exibi- O primeiro jogo do clube san
cões do Atlético da cidade de, francísquense será frente ao

São Francisco,
,

possuidor, se-I Bocaiuva, amanhã, e, o segun
gundo nos foi dado saber, de I do contra o Paula rcamos, no

um team potente, onde figuram,

I
domingo.

entre outros, os renomados' Aguardem os sensacionais
craques da seleção catarínen- encontros intermunicipais da
se: Marona e Nhonhô, arquei- sabatina e domingueira!

l
Direção de PEDRO PAULO MACHADO

UBIRATAN X TAUBATÉ

""" Causou-nos surpreza a derro- RITZ, hoje ás 5 c 7,30 horas FIGUEIJ:tENSE X OLIMPICO,
ta do quinteto juvenil do Tau- /ALlVIAS REBELDES 'I DOMINGO EM BLUMENAU

I Ii bate, pelo
-

escore de 21 x 17, CO:\I: Clark Gable - .Joan Crs- Apurou a nossa reportagem
EM 1904, o numero de sócios "apenas" 'lO dias para cobrir frente a do Ubiratan, domingo wf'ord Ique já foraam concluídas de

do Fluminense era de 150. os 68 quílometros que separam último, em prélío de basquete- ,No programa: 1) A Marcha da manches entre os diretores do
A IDÉIA do Campeonato a capital paulista da cidade de bol de caráter amistoso, por- Vida - Nacional- 2) Fox Airplan ] Figueirense e do Grêmio Espor-

Brasileiro de Futebol foi Ian- Jundiai, Isto, em 1908, num quanto julgavamos sem rival o News - Atualidades tivo Olimpico, para a realiza-

çada, vitoriosamente, em 1922. automóvel e estradas daquela quadro de Eugênio Müller. Preços: Cr$ 5,00 e 3,20 ção de um amistoso em Blume-

Disputou-se, então, um "tor- época. Procurando saber a causa do Censura até 10 anos. nau, domingo próximo.
neio de seleções". Pela primei- NA OLIMPIADAS de 1866, revés sofrido pelos garotos do ,." ,..........

O alvi-negro partirá para
ra vez reuniram-se em com- os Estados Unidos venceram 9 Taubaté, nossa reportagem en- HOXY, hoje ás 7,30 horas aquela cidade ás primeiras ho-

petições os selecionados esta- das 12 provas disputadas. trou em contacto com presíden- Ultima e Definitiva Exibição ras de domingo, devendo regre-
duais. Paulistas e cariocas EXISTE na Inglaterra uma te da valorosa agremiação. De A FORNARINA sar á noite do mesmo dia.

chegaram á final (os paulistas Associação Nacional Feminina clarou-nos o sr. Eugênio Alfredo Cmi[: Lida Baarova - Walter
, , .

levaram melhor, por 4 a 1), de Remadores. Müller- que domingo haverá Lazaro CAMPEONATO CITADINO DE

tentos de Friedenreích (2), Né, O ARSENAL, de Londres, uma "revanche", informando-_ No programa: 1) Cinelandia Jor- "<,
VOLEI E BASQUETE

co e Rodrigues, para os ven- foi fundado em 1866 pelos 0- nos que o seu "five" jogou nal _ Nacional. 2) O Homem Ma·
estaEstão marcados paracederes, o Brilhante para os pefários do arsenal da Mari- "quem das suas reais possíbilí- cado _ Desenho Colorido

ld h I l-I 1 dades, atabados e indecisos ,noite, com inicio ás 19 horas,venci os. / n a ng esa, razao pe a qua Preços: C!:� 5,00 e 3,20 os jogos finais do primeiro' tur-As seleções foram: A Bahia ainda hoje é cognominado o nas jogadas, naturalmente de- Censura até 14 anos.
'no do Campeonato Citadino de

que. empatou com os cariocas quadro dos «artilheiros". vido a falta do "guarda'; Bor-
O EO'" 1

. . � 3[\ I Volei e Basquetebol, promovi-(2 x 2) e o Rio Grande do Sul, O MINEIRO Fábio foi o binha e do "pivot" Zé Ramos • D·� 1', ioje as t, u 1.0ra5

que disputou uma partida ma- maior encestador do campeo- ausentes por motivo de força JESUS DE NAZARÉ do pela Federação Atlética Ca-

gistral contra os paulistas. nato brasileiro de basquete de maior. "No entanto os dois ru- O maior filme sacro. ta�in�nse. A rodada c�stará de

Minas Gerais foi um dos mais 1940, realizado em São Paulo. turosos "cestinhas" estarão a N;) programa: 1) Noticias da Se- !dOlS �ogoS de basquetebol,. a
fracos concorrentes, pois per- Conseguiu 60 pontos em 4 jo- postos amanhã _ disse-nos o ma nu - Nacional - 2) Noticiárro Isabe�. Caravana �o Ar x Lira.
...:J 13 O S- P l' id t d T b té EU' . 1 Atu: Iidades I e Ubiratan x Barriga Verde.
ueu por a, em ao au o. goo, prest en e o au a. e. pros- I1lVCISa - ua 1 au ,

.

O FUTEBOL noturno nas- O CAMPEONATO carioca de seguindo: sem "desmerecer o Preços: CrS 5,00 c 3,20
i BE:ijTEVI JA PERTENCE AOceu em São Paulo, em 1922, futebol de 1907 terminou em- valor da equipe do Ubiratan, Censura até 14 anos. ! AVAidepois foi implantado no Rio patada entre o Fluminense e o tenho a confiança na minha ra- lMPEHIAL, hoje ás 7,30 horas Ie mais tarde foi adotado no Botafogo. paziada certo estou que darão Andy Clvde em:
I Ante-ontem o dr. João Batis-

estrangeiro. Em 1925 o Externato F, C., bonito espetaculo. E terminado: SANGUE DE PIRATA ! ta Bonassis, presidente do Avaí,DATA DE 1866 acríação do o saudoso grêmio do Ginásio "Os clubes deveriam voltar suas Hilariante ·Comédia :depositou nas mãos do sr. Dirceupôsto de juiz, para dírígír as Catarinense, conquistou o tí- vistas a muitos rapazes, dando CIENTISTAS DA FUZARCA I
Gomes, presidente do Paula Ra-

partidas de futebol. Antes des- tulo de campeão de Florianó- lhes uma chance, através a I COM: Leo Gorcey o chefe Ilos mos, a quantia de cinco mil cruta data deixava-se .ao cava- polis, vencendo o Anhatomirim formação de quadros dessa ca"l "Anjos da Cara Suja" muito r iso e zeíros (Cr$ 5,000,00), correspon,lheirismo dos jogadores em por 7 xl; o Trabalhista por 2 tegoria". IllIuita bordoada. dente ao pagamento do passe
campo, .a suspensão do [ôgo, a 1; o Avai por 2 a O; o Fi- f No programa: Cine Jornal -. Na- do atacante Bentevi, tendo o
assim como a aplicação das gueírense por 3a 2; o Interna- êional valoroso "player" gaucho assí-
respectivas penalidades. to por 4 a 1 e o Florianópolis PASTA DENTAL Preço: Crs 3,20 unico nado contrato ontem, con o aI-
NA ÉPOCA remota do íute- por 6 a O, Eis o "onze" campe- ROBINSON

.

Censura até 14 anos. vi-celeste por um ano.
bol o "goal" era indicado por ão: Lubi, La Porta II e Zurich,
dois postes verticais distan- Reinaldo, Arno Meyer e Mário
tes um do outro 7 metros e 82 Tavares, Newton Machado, La
.centimetros, sem qualquer Porta I, Ivo, Zinder e Heitor
barra transversal, Sá. Oficiais e pra<;as do nosso Exército vitimados no' cumprimento do dever. - O '[:re<;identeFEITIÇO foi um . verdadei- O BRITANIA, de Curitiba, da República esteve em -visit" aos feridos
!TO fenômeno físico. Tido como foi fundado em 19 de dezem-
gasto e desmoralizado no tu- bro de 1915, tendo como prí-

Mais um doloroso aconteoímento . 03 M.OItTOS imediata. Seu corpo foi t ransporte,
tebol paulista, sem ter um clu- melro presidente o sr. Fran- vem ele enlutar (J Exército "'<leio-I Da tremenda explosão rcsulto n

'

do para a capela do Hospital <l1.t:

be que o levasse a sério, aceí- cisco Zancottí. Em 1919 dis- nal. �crn que estivessem ainda a morte rios seguintes oficiais e. Policia Militar, onde estão intern••

tau convite para defender c putou o seu primeiro campeo-
vnrr-ld as da nossa lembrunça as jn-aças : tenente-coronel João va- ! dos o capitão José Pedro Reis c f.

Penarol, de Montevidéu. No nato, com o seguinte quadro: Irágicas ocor-rências ele Deodoro, Icnça Monteiro, de Engenl1ilJ'ia,! sargento-aluno Hervig Hass, (IUb

Uruguai, Feitiço ganhou maís .Fornarollí, Floriano e Casson, novo desastre vem abalar () ospi- major Luís Alberto da Cunha, de! recebeu ferimentos sem grnvldade.,
dinheiro do que em tôda a sua Manoel, Elias e Moura, Maxi- rito público, rts.soriando-o i.t elo I' InfanLaria; capitães Jorge Mesqui-! AUTORIDADES CIVIS E MfLi-
formidável carreira de ama- minio, Barão, Atilío, Joaquim e ao luto com que roi at.ingiria n La Caldas Xexéo, ele Cavalaria: Ma- 'fAHES NO LOCAL
dor ,e falso amador, que perdu- e Ferreirínha. Em 1922, realí- família militar brasileil'a. Como! nueJ Machado Lacerda, elo Artilha- Tão depressa tomaram Gonhect•
.Tau 13 anos. .. Estava, pode� zando uma excursão ao Rio, ::wonlf't:ell em Deodoro, em que "ia; Antonio ele Pádua Parente dl' menta das funestas ocorrências,
se dizer, pobre �e com. um fu� empatou com o Botafogo por 1 IJCl'dpl'am a \'icla inlll1wros hrasi- .Miranda, ele Infantaria; Hélio Ve- várias alltoridades c.ívis e milihifr.;.
turo nebuloso, quando partiu a 1 e venceu o Vasco por 2 a O. leiros que se achavam entregues loso Pedro[], de Artilhari.a; l+eHor se dirigiram para o local, prestml
'para O Urugmti, Regressou bem O FLUMINENSE detem a

ao labOl' quotidiano, também 110S Bohrel' Dreon, de Al'Lalharia; 2° do assistência moral aos feridos e

:arranjado e, sobretudo, com glória inigualada, no basquete cnmvos de manobra� ele Ger'icin6, lenente Valdir ViciL"a Dademastol'i, tomando as providências de sua

muito. prestígio, tanto assim carioca, de se fazer consagrar praça,s c of"icüüs do nusw Exél'ci- de Al'tilhHl'ia; sllbtenrnte FCl'l1an- alçada, Entre os qUe ali. compal."C�
que foi logo contratado pelo por 8 anos consecutivos cam-

Lo roram vitimados quando l'cali- elo Raulino, da Policia i\Ililiiar; e
ceram, pôde a nossa reportagcut

Vasco, do Rio. peão guanabarino: de 1920 a
zavam exeecicio con�Lallte di) pro- "alclnmar Sarmento, soldado. .� as,inalar: senador Nel'ên Ramos.

A'I.'É 1938, a maior quantia 1927. grama do Centro de ..\pl'rfeil;oa- TRES VITIMAS PERTENCENTES presid,ente interino da Republica;
'gasta por um clube brasileiro, EM JUNHO de 1948, o Atlé- menlo e. Especialização do Ilealen- Á POLICIA .MILITAR g'eneral Canroberl Pereir-a da CClS-
para eng.ajar um jogador, foi tico Paranaense, de Curitiba, go: _. .

. .

Encontravam-se nos. exercicio� di ln, minisLro da Guerra; genel�a:!
-a do Cori:nthians, de�ão Paulo. V'enceu, em Brusque, o Carlos F,XPLOSAO DE �;MA BOMBA DE ontem em Gericinó inumel'os I)j\o Angelo l\Iendes de Morais, prefeiw
Dispendeu 30 contos para con- Renaux por 6 a 1, e em Blume-

.

MORTEUtO
. .

'

dais e praças da Policia Militar de do DisLr.íto l,"erlel'aJ; autoridades
tratar o baiano Servilio, I nau o Palmeiras por 2 a 1. Segundo o que s.e apnrnll nu 10-

D. istrito Fed.eral:, perfence�t�s. à E:>

I essas qu,e fie faziam acompanhar fie·
EM 15 DE OUTUBRO de NO CAMPEONATO carioca! cal, do aCl(lel�tc, deu causa ao mes· cola de Formaçao de OfiCiaIS i.' � oficiais dos Reus re.specLivos gabi

1877, em Preston (Inglaterra (, I dE' 1944 o Fluminense sofreu mo a explüsao llles�1('rada .rle L�ma Diretoria de .In�tJ'ução, �l�re i\� I nete;;;, além c1é numero,sa5 outras
O Prleston North En abateu o 12 derrotas consecutivas. bornba para morüH:'o, df'nOHl111a-

ses, for-am atmgldos o capltao JUSf vessoag.
Hyde pela contagem de 26 a UMA idéia da popularidade da "granad,a defenslva", de

�.

alto
Pedro Reis, comandante da Cml' NO HOSPITAL CENTRAL DO

'.o! Foi êsse O maior resultado do boliche entre norte-arnerica- (co)' eXplOSl\'O, de ralO df' açuo de
p:mlüa de Metralhadoras �Io�(I!> EXÉRCITO

,em disputa da '''Taça da In- nos é nos dada pelo fato de que
cêrea ele 80 metros. Ei!sa bomba

zadas, que recebell ferimento" 110 Chegou também às primeiras
f)T" C'Oloc'lda p01' um so'chLlo em .

::glaterr.a". a Federação Feminina dêsse ( a '. ,� , 1,

d" maxilar; o sargento-aluHo Eel vi:: huras ao H. C, K,.o sr. �.erêLl RamoS',.

OS FILHOS d "M O'mar" t· 300 ti 11m morteiro qL1e uma Y(,Z liópa- .

I' 1 . -,l' . e an , esporte con ava ;com m .' .'
.' 1 't.'. Buss, daquela llllldade, a em ,I' acompanhado (lO general Joao Vale-

.

1 d 'd d s rado (Ie\'t'n'l almo'H' a nm o lje J-

I
.

u mmor cava o e CQITI as o membros em 1946. Calcula-se, I'
,. '."."

.

.

..

"

d 1 sub-tenente da Policia Miita.· J(. riano de AmOl'i,m :\1elo, ellefe do
Estados Unidos "em todos os entretanto que entn� dois a

vo numa distanCia rle, apr()Xf�n:ta
[l.

i Santa Catarina, Fernando Ha'.11inú. gabinele militai' da presidência da<
·temp 19 l�g"eI'aco-os vell t' '11

-
'

.

d Ih mente ;200 mel.ros.· Ao ser el o o
1

.'

f
.

I 'd I.

.

os, €ln o
'-' ,

-

res mI 10es mals e mu er:es, ,

.' ',' I J< que estava presentemente tiran' o Repubhca, que 01 l'eCe)1 o pe (I.

e 1 005 '. 1 t h dl�paro alnrla 1'('.10 me,SlllO so (a· '.. . I ..' ...l ",eram. paleos. sem per encerem a nen uma .'
, .'

. J ,'[I) curso de ofiCIal nesta .,:1.�"t"\ Inll1h�lro Canl'oIhert, olClnieIals
O ESPORT� Club.e Vitó�ia, organização, jogam boUche. �10, a l:'efcncla bo�rll�a, ao, � e,anç�l MOHREU NO LOCAL Hl'sel.wt Hall, coronel ele. lsslerl

'de Salvador, e o mms antlgo Nelson lV1aia Machado ,1 altllr a de quase "'0 metlos c o
O sub-tenente Fernando Hauli% Vieira e outras autoridades.

clube baiano. Foi fundado em sólo, ('x�)IO(li li, esp�lh:mclo.s� os

recebeu em cheio no ros'w e ,'h Visitou tamlH'm o presidente dl:i
'1899 sen;:; esl 'JlJaços morll feI'os 110l. uma .

. . , . .' d P'".

, . 'L . '0 tras partes do corpo Vflnos e�t,. ,Hepubhca o Hospital a . o!tCI.3l<
EDÚ Chave� em companhia PASTA DENTAL ya"1.a .al'ea,em qut], se eXE'rCJ a\dm ,"

, I
, •

FIl. • ':>'. .

un
.. 'I:'INSON· ."'. r'" lhaços que Ih prodnzio111 m(Jrtt Militar do Dlstnto ec era.

de alguns an1lgos, empregou J[\rV',U Innmera.;< praças ,e o ICIal:;. " e

DO MEU\ ARQUIVO

Trágicas consequências da explosâo de uma bomba

I
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4J4JalCCO
� Da Fábrica co consumidor. _.:. 8rande estoque recebeu a firma distribuidora

«Fiuza Lima & Irmãos» - Rua Conselheiro Mafra 35 - FODe 1565 - Fpolis ..

l--�
- -

ê-óMPXNÜÍ1---z'liltNç:r--filwltrlÍÍf';....····...·
Fundada em 1870 - Séde: BAHIA .

� Y. S. viaja 1::' ,Reside
_
no Interior I o. ��.'"15�;���r�o .�oa;:

v. S. viaja =l-- Reside no Interior? Adquira um Catálogo de Moedas I' amigo analfabeto, levando-o a um
Antigas· do Brasil e enriqueça depressa, '. , curso da aírabetlzação no Grupo

Peça em qualquer l ivrar ia ele Florianópolis. Custo Cr$ 20,00. Pelo I Escolar São José, na .l!:scola Indu... ICorreio Cr$ 25,00; pedidos a José Claudino da Nóbrega. Rua General tríal de Florianópolis ou na o.te.
::-__________________ __rIIIiiBittencourt, 91, sob - Florianópolis. Mal Metropolitana. -

Aceita-se representante no intetior do' Estado. Cal tas para
Caixa Postal 139 - Flcl'ianópoHs

.

Maquinas Agricolas·
Ltda.

Industria de
Nardini

A maior e mais aperfel(cada Fabrica de

• Maquinas Agricolasf Tornos, Teares e

Artigos o

de Cutelarias
Fabrica em Ameriéona - Estado de Sã.o Pa·u.lo

l�gppgoSgntan tgS g.A�hJsi\(os papa o 6stado
d� banta @atapina'

v
'J

.

Industria Comertio e Seguros Knot S. I...

Praça 15 de No�embro. 20 - 2.0 andar
I

Caixa Postal 139":_ Telefone - J324

End. Tel- KNOT
FlopianópnUs - banta ©atôpina

,

•

INC�NDIOS E TRANSPORTES
Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS :............. Cr$
Responsabildades Cr$
Receita Cr�
Ativo Cr$
�nistros pagos nos últimos 10 anos Cr$
Responsabilidades Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053,245,30
142.176.603,Mo
98.687.816,30

76.736.401.306,20
Diretores:

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,
Anísio l\1assorra, Dr. Joaquim

l

Barreto de Araújo e José Abreu .

.-_-_..- _- -_-_-_-.-_-_-.-_M_- _.-.-_-.-.-.-.- ....-._,.,..___-_-_-_- -�. __,

Concenrraeão Môriana
...

No próximo dia 29 de maio Florianópolis receberá os ma
rianos de tôda a Arquidiocese. O programa da Concentração
obedece à seguinte ordem:

.

Às 7,30 horas - Missa de Comunhão Geral na Catedral
Metropolitana.

'rÀS 10,30 horas - Sessão solene.
Às 14 horas - Grande desfile partindo do Colégio Cata

rinense, rumo à Catedral Metropolitana, onde terminará com
solene Bencão do Santíssimo Sacramento.

É de esperar que as famílias católicas de nossa Capital
nada deixem a dever a de outras cidades, oferecendo hospe
dagem condigna aos marianos. É. o que encarecidamente roga
�!. Comissão de Recepção. Todos que desejam atender ao nosso
apêlo podem dirigir-se à Casa Paroquial, seja para pediu in
formações, seja para oferecer pernoite e refeições que se fi
zerem necessárias.

\

--�;II:-a-,-Dl!IIIllj-v"'u-lg-u-e-e-A-S-S-iD-e-�1
f'

Jornal de Joinvile"
o- mais completo·· Orgam� de

Santa Catarina'

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

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

tricos, artigos elétricos, etc.

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

A ELÉTRO - T11:CNICA
Rua Tte. Silveira, 14 - Caixa" Postal 193 - Fone 793,

Cirurgia- Clínica - Obstelríca
Dr .. Antônio Dib Mussi
Médic_o efetivo do Hospital de Cerided«

Serviço especializado em Doen�as de Senhoras
Medernos métodos de tratamento

o

Horários
Das 10 ás 12 horas e das 13,30 ás 14 horas. i'-�'

Consultório: Residência:
Rua Tiradentes. 9 Hotel La Porta

ASSOCIAÇãO PROFISSIONAL DE ROTEIS E SIMILARES
o

EM FLORIANóPOLIS
Assembléia Geral Extraordinária ..

Pelo presente Edital fica convocada a Assembléia Geral
Extraordinária da Associação ProfissiÕn.al de 'Hotéis e Simila
res de Florianópolis, para, às 15 horas do dia 5 de Junho dêste
ano, na séde social à rua Arcipreste Paiva n. 5 sobrado, deli
berar o raconhecímento como Sindicato representativo da

respectiva categoria profissional.
Florianópolis, 18 de Maio de_l949. .

.

Antônio Bernardzlto Pel'ezra - Presidente .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



";-*�"�----------------------------�-y���.�------------------------------------�
....."',... ........ ",'

Dr. Tolentino de Festa da Santa Cruz,
convid�!rp��I�.odr. Nerêu em Sambaqui

Ramos para organizar neste Realizar-se-á em Sambaqui, Sábado (21) haverá novena às;
Estado o serviço de assístêncía no�s dias 21 .e, 22 do corrente 20 horas, onde serão queima
aos Lázaros, sob especial 1'€- mes, as Iestívídades da Santa dos lindos fogos de arttfícios.,

comendação das autoridades Cruz, constando do seguinte: Domingo (22), com a devida.
sanitárias do vpaís, o sr. dr. permissão de S. Excia. Rev. D ..

Adalberto 'I'olentíno de Carva- Bôlo de aniversário Joaquim Domingues de Olfvei-

lho impôs-se, desde logo, à con-
de I mt. e 20 "ents.

ra, haverá Missa Campal às io
fiança do govêrno de Santa Ca- U horas, celebrada pelo Rev. P-

tarina, onde se tem revelado Dr. Itamar Costa, às 14 horas.
um dos auxiliares e colabora- de altura novena e, em seguida, procís-
dor�s mais e,fici-e,ntes.. '

, Washington, 18 (U. P.) _ A
são da Imagem de NOSSA SE-

Ainda na ínterventoria o sr.
sua chesrad t ít 1

NHORA DA APARECIDA le-
d Ud D k S E·, '" a a es a capi a , d tr. o ee e, . xcia., ena- marcada par h

. . va a des a Capital em lanchas
, "

a o)'e - que com- .

mou-o para exercer, em comis- cíde com o s t lí
. especíaís que partirão do tra-:

D I g d F" I
são o cargo de Prefeito da ca-I'pr'L>Sl'dente D etu na a= - o

piche da Alfândega ás 8 horas.
,

e e a o ISca n I T t tãc J t
" e Du ra sera surpre- S- J'PI a. �n os e ao Impor tan- endído com a oferta de um

ao uizes da festa os Ex.,.·

O
tes serviços prestou no cargo grande boI d

. .. mos. Srs.: Comandante Plínio-
sr. Nerêu Ramos, no exer- I it d Ad b 1 R

. o e amversario, d F C b
. que, � ei o o sr. T.

.

er a. v. medindo nada menos de 1 me-
a onseca . a ral, Clemente

CIcio da Presidência da Repu- d S f;; •

I
�

F B d Bríta uva em memorave cam- tro e 20 c ti t d lt
�

. . e 1'1 o, Inspetor da AI,...
blica, assinou ato, no Minísté- h ídê

.

d
en ime ros . e a ura. A

. pan a para a presi encia o '0 grand b I
-

'f id fandega, Narbal Silva, Guar-
no da Fazenda nomeando o E t dE"

e o o sera o erectI o
, s a o, S. xcia., convidou-o

ao gene aí D tra ueki nrc
" damór, Manoel Vieira de Melo-

nosso estimado conterrâneo, ' P feít
dura pe o propno G ldipara permanecer na reter u- president T d

e era mo Pereira Machada
sr. Tycho Brahe Fernandes ra.

' e rUffi:an quanc o. o
e Juízas Exmas. Senhoras: D_

para o cargo de Delegado Fis- Cavalheiro de generalizada chef� do Exe��t�vo braslle.Ir? Doris Ramos Gomes, Elsa de-
cal do Tesouro Nacíonal, neste cultura, lhano e de invulgar che.gar ao ed�flcI.O da MUD;lCl- Sousa Dutra, Salvatina Bastos,.
Esta�o. Anti�o servidor da De-I capacidade de trabalho, o �a- p�llda�e .�o distrito de Coh�m- Maria da Glória Pires e Nilce.'
legacia catarmense, onde se taliciante de hoje fez-se credor

bia. A Idéia dessa homenagem Cardoso lI1ires e numerosos

impusera pelo seu aIl!:ôr ão tra- da admiração e do respeito de
ao general Dutra surgiu quan- mordomos que tão generosa

balho e a sua correçao, o novo tôda a nossa sociedade, não só
do se soub� que � s�a. chegada mente cooperaram para o bri->

Delegado
A

Fiscal se vê elevado pelas qualidades de admírus-
a esta. capital coincidia ?om!l lhantismo da mesma. Abri

ao alto posto sob gerais aplau- trador que o arriam mas por p.assagem �o seu 64, anrversa- lhantará a mesma festa a Ban
sos e justa alegria de seus seu prestígio nos cí;culos mé-

no natalício, O "ca�e" será da da Polícia Militar gentil-
amigos e admiradores. dicas não só do Estado como �pres�ntado. ao presI�.e:r:t� 10- mente cedida pelo sr. Coronel

•
nos do país. ��c����o�sd����if����������a�� Comandante João Alves Marí-

cruzelrus para a O dia de hoje, que 'marca o
com

A ••

b
. nho.

, ,.

f
'as cores n3.ClOnaIS ram- .

seu amversario, o erece ense- leiras. Aliás, o presente consti-I '?,bs ..Pede-se, aos ,r�meIros ? "

catarinense jo às manifestações de estima tui uma surpresa cue o presí- obséquio de ?-.roc�ra!em as .fI
e de aprêço.que lhe farão seus dente Truman res�rva ao seu

chas que darao dlreI!o ao m-

�portante acôrdo acaba de de quatro membros, sendo dois inúmeros amigos, às quais, hóspede, que, obviamente, na-I gresso. nas err:!Jarcaçoes com o

ser fírmado entre o Minístério I indicados pela SecretaiÍa Es- nós, por certo, nos solidariza- da sabe- a-respeito. Ao ser ofe-I
sr. Heitor Fana.

da Agricultu!a e o Estado de I ta�ual e os dois restantes pelo ��s, aug_urando-1he pe1'enes fe- reci�o o bolo ao presidente do Encontram-se atualmente em uso)

S�mta C�tarma, para exec�-I proprio titular, para apresen- hCldades.
__ Bra.'sIl, uma banda dos fuzilei- em todos os recantos do munjo,

ç�o, por parte deste, de decl- tal' o programa e os projetos, O ESTADO
.' I

�lYQS trabalhos nQ setor trití..
,..

bt
-

I
<,

'"

»
1'OS naVfl;IS norte'�m�:icanc� I

centenas de milhares de Motúres,·

cola. -,
necessanos a o ençao dos fins executara o conheCIdo Happv de popa JOHNSON, proporcionand(}.>.
visados pela lei 586. ingressou, ontem, nú servi- birthday to you" e todos os! aos seus possuidores ano apó� .!lnl>,.

� ,irh:prensa da Capital da I
O Estadú de Santa Catari- ço redatorial desta fôlha, ca- presentes serão convidados a um SERVIÇO SEGURO. Distribui-,

'R:epubhc�, comentando a me- na promoverá a aquisição de bendo-lhe especialmente a crô- a�ompanhar a tradicional can-: dores: Comércio & Trãnsportes C.,

d�da, aSSIm Ise
.
expressa, atra- t'2rras e as dividirá em peque- nica parlamentar, o nosso dis- çaü de parabens. Ramos S. A. - .loão Pinto. 9.

ves _um dos. maIS .categorizados nos lotes a fim de vende-las a tinto confrade, jornalista Adão

orgaos do JornalIsmo carioca longo prazo a colonos, nacio- Miranda, a quem rubraçamos,
e ?r�s!�eiro: "Jornal do Co- naÍ!s e estrangeiros, experimen- com o �razer de conta,lo entre

m�rClO : ta�os na cultura do trigo; e o nós.
Com a presença de parla- prOdutD das terras será reco-

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

mentares, do Sr. Procurador lhido, pelo Govêrno Estadual.

d� Rep�blica em Santa Cata- aos cofres publicas federais, co�
nna, dIr,etores de serviços e mo receita da União. Em cada
outras pessoais gradas, foi as- nucleo triticola será mantido
sinado no gabinete do Sr Mi- obr:iJgatóriamente, um "stock';
ll1istro da Agricultura, o texto de máquinas e instrumentos
de acôl'do celebrado entre o agricolas para mecanização da
Govêrno da União e o dêsse lavoura.
Estado, delegando poderes pa- O Govêrno Federal concede
ra a execução dos trabalhos ao Estado a verba de dez mi
de instalação ali nucleos tri- lhões de cruzeirós do crédito
tícolas nos têrmos da lei 586, de 25 milhões aberto pelo cte
de 28-12-48 e do decreto 26.594, creto 26.594, a ser movimenta
de 19 de_abril ultimo. ASlsina- da pelo Sr. Ministro da AgTi
ram o documento o Sr. Dr. cultura.
Daniel de Carvalho -e o Sr. O Secretário da Agricultu
Leoberto Leal, Secretário de ra de Santa Catarina, falando
Viação, Obras Públicas e Agri- á reportagem, declarou que o

cuItuTa de Santa Catarina. \ acôrdo representa uma médi-
Os serviços de que trata o

I
da de grande alcance e mar

:acôrdo, S7rão dtrigid�s por este ca um� etapa decisiva da obra
SecretarIO, na qualldade de condUZIda pelo Ministério da
seu executor, e fiscalizado pe- Agricultura. Permitirá levar
10 Sr. Ministro da Agricultu- a cultura do trigo para o pIa
ra. O trabalhadores de insta- nalto da chamada zona Ser
Iação dos núcleos trWícolas rana, não muito acidentada e

compr,eenderão desde os estu- onde será feita a mecanizacão
dos econômicos, visto1'ias, 1e- da lavoura. Colonos estrangei'::
vantamentos topográficos, pro- 1'OS experimentados estão sen

j'etos, loteamentos, traçados do aguardados para. trabalhar
de estradas e caminhos, até a com os brasileiros nos nucleos
execução das obras necessá- tritícolrus a ser,em criados. Fi
l'ias á.. ,colonização, de forma a nalizando, o S1'. Leobe1'to Leal
radicar o colono ao ISOlo, pres- salientou que a zona Serrana

t�n�o-lhe a necess.ária assis- do seu Estado terá grande pro
têncla de ,conformIdade com gresso econômico com a inau
as disposiç�es da legislação fe- guração que se aproxrm.a das
deral em VIgor. estradas de fer1'o e de rodagem
O Sr. Ministr6 da Agricul- f:eder:ais ali em construcão a-

tura designará uma comissão diantada".
'

FRECHANDO•••

Por convenção univensal, a que somente foge a

anfíbia Veneza, as cidades outras do mundo usam ruas

e calçadas. Destinam-se aquelaJs ao tráf-ego de veiculas
e de semoventes; -e estas, também denominadas de

passeios, ao uso e abuso dos pedestres.
Essa convenção estabel,ece direitos e deveres con

su�tudinário.s: ao pedéstre cabe andar direitinh:-l pela
calçada e atravessar as ruas sómente quando a pista
esteja livre; aos veículO!s cumpre não sair do 18ito da
rua e obedecer à sinalização. Quando êsses direitos e

dever�s são desobedecidos impera a anarquia. ]i: o caso'

de Florianópolis. Um automovel romper, na Felipe'
Schmidt, entre a Praça Quinze e a Trajano, a massa. .

popular, indiferente aos mais estrídulos fon-fon.s -- é·
façanha digna de registro. Os motoristas, carregados
de razão, desejariam que seus veículos fossem tanqUES
de 80 toneladas.

Muitos vão à impaciência e aceleram de qualq ller'
jeito, obrigando os demorados e retardários a defesas:

ultra-rálpidas, seguidas de cordialissima troca de elo

gios lusitanos. Felizmente, desde que recomeçou O·

trânsito por aquele movimentado trechinho, ainda não,
houve casos mais graves a 1amentar. Os motoristas •.
profissionais ou amadores, até aqui têm razão. Um a

�ero!
Já em outras ruas, o caso muda de figura. Na

Conselheiro Mafra, Tiradentes, João Pinto, os autos'
e caminhões vivem por cima das calçadas, de fo�rma a .

tirar aos pedestres, o direito de ir e vir. O estaciona- -

:mento comum deles todos é sôbre o passeio, bem.'jun
tinha às paredes. O pedestre, esbarrando com o obstá
culo, muda de calçada. Acontece que vem pela frente'
ou surge pela retaguarda, um bruto caminhão ou um

onibus.
IDsses veículüs não podem conser�ar-se no meio

da rua, 'à vista dos outros que dormem sôbre as calça
das. O espaço mal lhes sobra para um fininha, com

as rodas junto ao meio fio e a carroceria a raspar a

dos estacionados. Essa manobra1_ para 'sel'·'possivel, '

avança sôbre o passeÍ!o uma boa parte dos veículos. O

pobre do transeunte, de quando em quando, l'ev.a sus

tos tremendos e, para' não receber empurrões fatais,
cmprime-'Se, cola-se às parede;s': Um a um! Por sôbre'

isso, quando os carros deixam o seu ponto de parada,
nos passeios, estes estão intransitáveis. O pêso quebra �

as tijoleiras e as pequenas e frágeis camadas de ci

mentos. E... viva a buracoUmdia!
J'á era tempo de algumas proibições salutares, vi- .

sando ao bem comum dos volantes e dós 'pedestres,
Vamos desarriscar o placard?:VarHos começar de novo, .

com zero a zero?
Vamos evitar esses trans.es, no trânsito?

GUILHERME TAL,

.

,

,..

Florlen6polll, 20 ele Maio de '949

o Tribunal de Justica reforma
,

uma decisão da justiça lagunense
A Camara Civel do Egr-églo Tri- decisões nas ações dos drs. Paulo

Inmal de Justiça, em ".\la sessão Carneiro e DjaJma Moellmann
de ontem, reformou, unanimemen- 7' ,',i '�,. .AiiZZG
te, a decisão do sr. Juiz de Direito
da Laguna, na ação proposta pelo
médico dr. Antônio Santiago, con

tra a família Nunes Netto.
DaQ ueJa decisão intcrpnzcra re

curso o dr. Nunes Varella advoga
d� da família dando a Egtégia Ca
mara Cível provimento à apelação
para reduzir a metade, �! quantia
pedida pejo referido médico de
terminando ainda, que as custas

sejam pagas em proporção cnouan

to nuc o sr. Juiz de Direito havia
, condenado os herdeiros fi pagarem

a custas Integralmente"
Essa demanda, como as (lua" ou

trns que serão julgadas, tiveram
grnnde repercussão nos meios fo
renses do Estado.

O deputado Nunes Vare.Ia fun
cionou, como patrono dos herdei-
1'0'-: desde o inicio do Inventár-io até
o Egrégio Tribunal de Justiça. pa
l'a onde recorreu também. contra as

Dez milhões re
Iriticultura

Fino cromo PRE TO • MARROI\t
SOLADO DE BORRACHA
Oe37a44 - Cri 145.-

OFERTA ESPECIAL DA

-----

8rJUI\I_ry
F 'or'dno_oll> ",. T'RADEN1ES.19

---_.-.-

e=========�
PARA FERIDAS,
E C Z E MAS.
INFlAMACOES,
COCEIRAS,
F R -, E , R AS,
ESPINHAS, ETC_NUNCR EXISTIU IGURL
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