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Passageiro da Cruzei�o do "pOS'�ar!:ltim �e oiâ.i"'i�Imon"'e deSul, l'egressou ante-ontem a � '" lU ""o::'J b\�laU � I
esta c�pital o nosso, ilustre I

I'h�Dga' .'" OS c.nmunl·'s4�Sconterraneo sr, Celso Hamos, '\t u � .lu.,;;

presidente
P
da Comissão Exe- Cont1'ole Militar, Administrativo e FinanceiTO da Maior

cutiva do . S. D., neste Esta- Cidáde do Extremo Oriente
do. I

Ao seu desembarque, no I CHANGAI, 30 (UP) - Os �{Jrnu- Banco Central e, segundo se infor

aero-pôrto da Base, estiveram

j
nislas chineses apossaram·se ofiei- !lia, suspenderam a public3çíio d�

presentes altas autoridades e almente do governo de Changai, todos os jornais ,Vespertinos, O ge·

CreSc1?o. n1!-'n:erds de amigos decretaram a ilegalidade da moeda neral comunista Chan Yi assumiu

'CorrellglOnanoS. nacionalista, aproprioram-se do o controle administrativo desta ci

1-
'r� ', _

22

•
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General Isidoro
Dias Lopes
RIO, 30 (AN) - Na Casa de Sau

de São Geraldo, faleceu dia 27, as

28,10 horas, o gal. Isidoro Dias LO·1
peso Figura de prestigio nos meios

militares, políticos e sociais, o ex

tinto, desde os primeiros dia,> da

Repubfica vinha formando entre

aqueles que propugnavam por um

Teg'ime democrático para o Brasil,

Republicano histórico, o general
Isidoro Dias Lopes foi no nrcfeitn :

sentido da palavra, um sold-ido e
f

um patriota. Participou de vários
movimentos revolucionários, tendo
chefiado os dois "Cinco de Julho".
Teve ainda atuação destacada nas

1'6voluçõ'es de 1930 e 1932, época
em que se recolheu a vida privada.

O -generul Isidoro Dias Lopes,
-que nascera em 1875 em São GnbricJ, I'Rio Grande do Sul, deixa viuva a

sra. Jacinta Barros Lopes. Seu se- i

pultamento rea.Iizou-se, no dia se-)
g�jl1te, ás 16 horas , saindo o fé· i
retro. com grande acompanhamentO!da capela da rua Real Grandeza,

�ara o cemitério de São João Ba� I
tl��ta. I

Para a construção de I
uma grande refÍ!uH'�� I
mo 30 (AN) - o viêe-pr?sidell'!

te da Hcpublica, em exercicio no I

cargo de presidente. assinou (kcre-l
to ahrindo pelo Conselho �,1('i{mal i
do Petróleo. crédito especial des- (

,

I
tin.id» a custear projetos de lJetró·;
Ieo com "cracking" e capacidade I
diária de 45,000 barris, ampliação \
da -ref'innr la encomendada parn a I

l

Bahia c navios petroleiros num to- i
tal de 180.000 toneladas. í
____________________________

I

!

I
I
I

lUO, 28 (A. N.) - O ministro do I

'I'rabalho, depois de ter examinado Iu dbôço de regulamentação do des- •

eanço semanal remunerado e as I
eonclusões da coruissão especial
(!llC designára para êsse fim, de
volveu o trabalho à mesma, a fim
de que esta, dentro do prazo mais

h:-evc possível, apresente a redaç'ã? Ifinai para. qi.W possa submeter a

,consideração do presidente da ne-I
publica a respectiva. regulametitll'!
ção. I

;Manobras 1'08'S2'8 --I
.

·BEI-i.LIM, 30 (UP) � 'l�eI'La d.e I40.000 soldados russos estao l",al1-1
'zando manohras nas florestas de I
Lepzenger, Heide que 'é üm.' das IpnincÍpais úrcas <Ie treinamentos 'de
'tropas da Alemanha. Ariu:lcia-se
'('[ue os refel;idos exercicios sâi) 'tle

pequena escala, coru,preendendo :IPC
nas treinal'nento de cOlllpunl:i" 'e

batalhões.

DescaBso semanal
remnnel'ado

Celso 'Ramos

O S1', Aliredo Cam,pos apresentou
de BlumenatL, em, 1950.-TeLegrama ao

Dutra.--Aposentadoria a.os 25 a

passageiros. --- Sem moteria a

Presidiu a sessão de ontem pública, serviços de fiscaliza-

o Sr. Saulo Ramos, 2° Vice- ção e de energia elétrica.

Presidente, sendo os trabalhos Após a sua leitura, pelo au

secretariados pelos Srs. Pinto tor, que não comentou, a sua

de Arruda e Alfredo Campos. 'Oportunidade, o Sn1'. Anterior

Após a aprovação, sem res-' Tavares, da bancada pessedís
trições, da ata da última ses- ta, com a palavra, declarou

são, a Casa tomou ciência de que, á ocasião da sua discus

telegramas e vários oficios. são em plenário, fará as con-

Para a nora-do-expedíente siderações que achar convem
não houve inscrição de orado- ente.
res,

APOSENTADORIA AOS 25 '

ANOS! l
-

íd
-

d 't • f
A consi ieraçao o plenano Iapresentou o sr. Osvaldo Ca

bral, udenista, projeto de lei I Joíuvile 30 _ Na ultima reuni

que mereceu as assinaturas I ão da Associação Cultura1 de Pro

�o..s S1's." Ante�or Tavare�, f'cssorcs foi eleito por aelunaçã�,Braz Alves e Cardoso da Vel-) presidente de honra dessa prcsu

ga, do P. S. D., P. T. B. e P. R. ) glosa entidade o dr. Arruando Si-

I P;, respectivamente.
- Vers:- ele Imo11e pereira,' ilustre Secretário da

sobre a apos.entadona, a,;,s �51 Justiça, Educação e Saude. Sua

I �?'Üs de �erVl�o, dos f�ncIon�� posse naque.l� .cargo. :'e,rifi{"ar-se.�n�s do ,Estad?, +�m .calgos �u durante a p;,oxlllla VISita a Ji.:ll1Vl-

�lll'COS �e �ss�v�ncI�" ' so,��al� 11e. fiuando, acom�anhal'<,i o �ovcr�a.s cOln� �. L_pIa, a tu:beI�u na,dor Jose BoabaJ.d que, conforme

10se, .e, mnda, aos de ordem
i já notic.iumos, viril par tióp tlI' dos'

_______________
! festejos comemorativos da r'::,lher"

I tura da Sociedade Gill3stica.

r
.

IFormatura de.ESlle-
30 (CP) � fi t cialistas dai lero.-

l1:inistro �o. interior Albert? ZH?i-! nftut","f!i!ria e o nlllllstl'O da Defesa Franels- f a tlH

co Forteza, desmentiram,

categórica-,
Terá lugar, hoje, na Base, do ('>8-

mente á noite passada a exj�P,J1cia leão' do Distrito Federal, a sc,leni

de movimentos subversivos no Uru- dade de formatura de mais uma

guai: Os dois ministros dech!r:,r3!U turma de Sargentos-EspecÍ:i;:stas
que as noticias nesse sentidl> ,�)t[. da Aeronautica; que conc1ulram ri

blicadas em Buenos Ajres, são �.n- gOl'OSO curso na Escola respI'ctiYil.
s01utamentc sem base, acresc,:ntnn- Vários catarlnenses figuram ues

do que a ordem e a tranquilidade sa turma, notando-se dentre dcs,

prevalecem em todo o pais, o nosso jovem eontrraneo .!arh�ls

Pedro Perei.ra irmão do J_)T'ezn,lo
colega jornalista Helio JIiItC.�l Pe

reira.
Ao novel especialista da ,\('I'011nn-

ticH nossas felicitações.

� M. 11il495
i

--,----

O CENTE'NARIO DE BLUNIE
NAU

O Sr. Alfredo Campos, do
P. S. D" lembrou, com a pa
lavra, o transcurso, a 2 de Se
tembro de 1950, do primeiro
centenário de Blumenau, de
cuio município é S. excia. re

presentante .no Legislativo Ca
tarínense. Depois de algumas
consíderaeões em tôrno do

magno acontecimento, que
marcará mais uma página de
ouro na história daquela co

muna, S. excia., apresentou
indicação de sua autoria, ao

Govêrno do Estado, sôbre o

apôio que não deve faltar á
ouelas comemorações, por
parte do Poder PÚblico, afim
de qu-e elas sejam brilhantes.

E'STAÇÃO DE PASSAGEIROS

O último parlamentar a

usar da palavra foi o sr. Kon
der Reis, da U. D, N .. que a

presentou indicação sôbre pro
vidências fi serem levadas a

efeito pela 5a Zona Aérea, que
possíbilitem a construção de
uma Estação de .Passageírcs
na Base Aérea desta Capital.

O!\iDEM DO DIA

Não havendo matéria para
ser apreciada e nem oradores
fôram os trabalhos levantados
com a convocacão de uma ses
são para hoje,

�

á mesma ho
ra.

o MOMENTO

TELEGRAMA AO GAL. DU
TRA

����1II,�:r.;sr.�
liPOS deixar a tribuna o re-

pres-entante pessedista, o sr. J.
J. Cabral, líder da bancada da
U, D, N" propôs aprovação pa
ra uma mensagem ao Sr. Gal.
Eurico Gaspar Dutra, Dor ha
ver reassumido 0- elevado car

go de Presidente da República,
após sua visita dos Estados
Unidos.
Em discussão a proposição

udenísta, o sr. Ilmar Corrêa,
do P. S, D._ declarou ser êsse o I

I' desejo de sua bancada - a- I

presentando felicitações ao I
honrado Chefe da Nacão ao Ireassumir as suas altas fun-,ções, após o seu regresso de
uma visita oficial á grande INação amiga. Por fim, deu o

apóio da sua bancada àquela I

mensagem, que foi aprovada
unânimemente.

Não houve sub.ver
são alguma DO
Uruguai
MONTEVIDEU,

dade de seis milhões de habitan

tes, � aIlu�cíou que uma o Cfmlls�5,o

�mitar de ControJe será o ort;·t',lis·

mo supremo de governo.

Presidente de Honra
da AS8ocia�ão Cultn�
ral de Professores
Foi aeuimaâo o dr. Armando Si
mone Pereira. -- Sua posse dar
,se-á durante a próxima visitCL

à Joinvile

Aspectos de ensino
Há dias, comentando aspectos da educação po

pular em Santa Catarina, tivemos ensêjo de aludir aos
objetivos das Escolas Normais Regionais, no sentido
de dotar. o magistério público do elementos portado
res de títulos para a função da carreira. Então, acen
tuavamos o fato de, por aquele modo, achar-se em'
vias de acertada solução o problema do professorado
nas escolas do interior, a maíoria das quais provida in
terinamente ou por díarístas. Essa solução, que não
oferece sómente a inconveniência da instabilidade da
regência daquelas unidades escolares, senão' também
a da falta de conveniente especialização dos mestres
terá deixado de existir, dentro de mais alguns anos,

mercê do funcionamento dos 27 Cursos Normais Re
gionais, disseminados por 27 municípios catarínen
ses. Outros ainda virão completar-lhes o quadro, que
permitirá se aperfeiçoem na orientação pedagógica
elementos com a vocação para o magistério e que, as
sim, adquirirão a desejada estabilidade 'na classe.

Cumpre, porém, acrescentar que, sendo pensa
mento do atual Govêrno do Estado não interromper o

ritmo da política educacional que as. administrações
anteriores inspiram em Santa Catarina, haverá que
ampliar-se de muito, em correspondência às necessi-"
dades sempre crescentes dos novos estabelecimentos
de ensino criados, os quadros de professores norma

listas destinados à função, especialmente, nos grupos
escolares.

Consideremos que, sendo já em número de 90, os
grupos escolares se estão anualmente acrescendo de
outros, cuja construção se intensifica, sem solução
da continuidade, atendendo aos justos reclamos das

populações em idade escolar e obedecendo às diretri
zes governamentais, nesse importante setor de assis
tência oficial.

..

Baste-nos assinalar que nada menos, de doze es

t30 em vésperas de ínuugurar-se -- e c serão ainda
êste ano, com justtrícado regosijo público, são os se

guintes: o grupo escolar "Vitor Konder", ele Rocio

(São Francisco do Sul); o "Princesa Isabel", do Mor
ro da Fumaça (Urussanga) ; o "General Rondon", de
Massaranduba; o "Emílio Baungart", de Itoupava
Central (Blumenau) ; o "Presidente Roosevelt", de Co

queiros (Capital); o "Jaime Câmara", do Ribeirão
(Capital); o "Feliciano Pires", de Brusque; o "Eucli
des da Cunha", de Nerêu Ramos (Jaraguá); o "Teófilo
Nolasco de Almeida", de Benedito Novo (Rodeio); o

"Altamíro Guimarães", de Antônio Carlos (Bíguaçu) ;
o "Belisário Pena", de Capinzal; o "Araujo Fíguere
do", de Uubicí (São Joaquim); e o "Gama Rosa", de
S. Pedro Alcântara (São José).

Citamos apenas os que, como dissemos, se acham
em vias de conclusão, enquanto outros se. encontram
em adiantada construção e ainda em início alguns.

Como se vê, não estão inativos os poderes públi
cos de Santa Catarina e, no setor educacional- que é o

de que nos preocupamos agora, especialmente, as con

cretizações atrás. enumeradas constituem apenas uma

visão parcial do amplo panorama de trabalhos admi
nistrativos.

Certamente, não será facil invalidar todo êsse es

plêndido resultado de uma patriótica e carinhosa aten

ção do govêrno estadual, voltada para um problema
que, em outras unidades da Federação se reveste de
indísfarçavel gravidade, -- o que, felizmente, já não
ocorre em Santa Catarina.

Quando, pois, as' estatísticas, nos seus insofismá
veis índices, proclamam o nosso Estado como o que se
coloca em posição de maior evidência, quanto à solu
ção do problema do ensino público, lião deixará de
estranhar-se que haja quem" fechanão propositada e

tenazmente os olhos à evidência do fato, pretenda ne- '

gá-lo. _

Outros aspectos da nossa modelar e eficiente or

ganização do ensino primário serão objeto de comen

tários, em ocasiões oportunas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�,.o BruIIc.I.Uftl" - Jtrwl'aü.- - I16 ilol"u. Dia 5 de junho de 1949, às 7 horas na Catedral Metrúpolitana .

Expre&!lO BruaqueDM - NOTa 'l'!«lto PROGRAMA
- lS,sO ooraa.

I
-

Aut().Viaçlo es.u.rinen.M - Joiu..U. DIA 3 (Sexta-Feira). - ÁS 17 e 20 horas, Sessão comemorativa i
-

':u::�:� CIltl["lna!oH _ Curitiba' à Páscoa '110 Teatro Alvaro de Carvalho, promovida pels diversos Edu- 1
- 6 horu.

_ .• ,_
candáríos da Capital. Não tendosido previsto a tempo salientamos I

RedOTlárlll Sul·BruU - !"6rto _..
I' I 1 d tri I t b '1'

-

_ 3 horu.. agora que a z.sco a n us na. am em prestara sua va rosa cooneraçuo

13�J'�� Sul·Brasileira Jolnvile -

CUI11 as demais Esclas: Instituto de Educação, Colégios Catarínense e E.crit6rio.. Ro.id�ncia

RáPido Sul·Brasileira Curitiba -

J
Coração de Jesus, Curso de Humanidades, Academia de Comercio, Fa- Ruo 'filadOl>f1to<G 1!.2,

�.6 h- PONE •• US8
I

oras.

TERÇA.FEDU.
.

culdade de Direito, Ciências Econômicas e Farmácia e Odontologia. .

Au1O-V�o CStaMnen.. - ptrz-to .6.1. NOTA _ A festa é gratis, mas, mediante ingresso que poderá ser .. ___.., ..., ..., .._.._-_....

grfl - 6 he-ra.v.
, . . .. .. . ..

Auto-'il'i1Iç!;o Catlll'ln_ - CUritiba obtido com os cncarregadso da Páscoa em cada Educandário ou com os PLANTANDO' DA--.Ã��fa�r� �tarlnen.. Jolll'f1le membros da Juventude Católica."""" Tem V. S. pomar, jardim e ne-
- .:ut'��to catutn_ Tubu'lo

DIA 4 - (Sábado) - HORA SANTA ).IEDITA.nA, ás 15.30 horas, cessita de árvores frutriferas e-
_ ti horas, na Igreja de São Francisco, promovida pela Juventude Católica e

ExpI'e8flO Mo Cr1.Itó.....o - :t.acuna -

dedicada aos estudantes. Será pregador o Revmo. Pe. Dr. Itamar Luiz da
7 boras,

ETll1pT'êSA G16r1a - Lqu.u - 7� Costa.
'

• 6� hOll'U.
!IllXpreaeo BrulqUCIIH - BnulQu. -

16 horu. ' 4'Ii'll
....)10-Vlaçfio naj&f - ttaja! - 1. 1110-

raso

Rápido Sul·Brasileira - Joinvile-
13 heras.
Rápido Sul-Braslleira - Curitiba' _

6 horas.
QUARTA·nau.

Auto-Vl.açiio Cat8!t'tnenN
- iS horas.

t
A.uto-Viaçáo ca�

- fi horas.

• Auto-Viação Catllt'f.n.enSI!
- 6.30 horas.

>-1 Rápido Sul-Brasileira .:._ Currtíba

i
6 horas.
Rápido Sul·Brasileira - Joinvlle

13 horas.
.

\ Ex>preSllO São Ortlto�o - Ll!fUiQ(l -
7 horas.
ErpreSliO Brusque:tU!ll - Brlaque _.

16 horas.
I Autn-Viação tta,t1Ú - lte.jaf - 18 no

Iras.
I Expresso Brtll!quellH - NI)YI) TNntG
- 16,30 �ras.
RodovlãrTa Sul Brl!Sl1 - P6no .AleflT'C

- 8 001'1<6.
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Viacão- Aérea
""Horário
Seou,nd(Üofeira

"TAL" - 13,00 - Lajes e Pôdo

'l'erça-fetra " ".(�
"TAL" - 8,00 - Joinville -

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

I. '. :-.�iüH - 10,40 - Nori1I
em l1Z.EIRO DO SUL - i2.0CI -

IfOl'te
VARIG :.- 12.30 - Sul
PANAIR - 13,50 - Sul

Qtto:rta-(eira
"TAL" - 13,00 - Lajes e

Alegre
PANAIR -� 10,40 - Norie
CRUZEIRO DO SUL - U,OO

.orte
VARIG - it,.60 - Norte

�ANAIR - 13,50 - tJul

(Juiuta-feira
�'I'.Ml· - 8,00 - Joinville

Curitiba - Paranaguá
- s.âtos • Rio.

PANAIR - 10,.10 - Norte
PANAm - 13,50 - eul
VARro - i2,30 - Sul
CRUZEIRO 00 SUL - 'tS,55

4lfortJe .

CRUZEIRO 00 SUL - 15,30
hI

DIA 5 - (domingo) - As 7 horas da manhã, na Catedral Mr-tropa
Iitana, solene comunhão Pascoal ele todos os estudantes católicos de

Florianópolis. A Santa Missa será; celebrada por S. Excia. ReV!11<l .. o

senhor Arcebispo Metroplítano que gentilmente acedeu ao con vitc,
Estudante - alerta - movimenta-te com o verdadeiro esp irito

cristão, cornpar ticipando dos preparativos- de tua pascoa- vivendo o
CUrlUba

tetr ideal, comungando o teu
.Join'fll. \ acima elaborado.

Sul

flores?
Peça catalogo, nesta praça;

com J. Costa à Rua JerônimQ!f
Coelho nO 2

............................. D·�

Casas
VENDEM-SE 3 casas, tipo bangatow
rE:t:em construidas, desoGI.;l)adas,_,
com 3 quartos, sala, cosinha, W. C.

•

terreno de 500m2 c/árvores fruti

feras, a rua Servidão Franzoni n, 13-;

15 e 17.
Tratar: com Rui Barbosa, 2 i

QUINTA.FE!lU
Auto-VIaçlío Catartnenliil'

Alogre - 6 hOU3.
Auto-Vlg,ção CAtarinelU!o

- 5 horas..
Auto-Viação caurtn_

- «I noras,

Autc.Villç!o �tar!n� - 'i"llbail'&!o
- 8 noras.
Auto·Vlaçll.o' C'ntelrlne7lN - t.R8'UlIlfl

- 6,30 l\oras.

Alep:re EXp"reSS<l São Cr!.st�llo - LllpM -

7 horas.
�IANArB. - 10,40 - Norte Emprêsa Glór1& - Llllr1w.& - • 1/2

• 7 1/2 horas.VARIG - Hl,40 - Norte Expresso Bl'118Q.UellliA - BruaqU.l)·
I
-

PANAIR - 13.60 - Sul 1. horas.

CRUZEIRO DO SUL _ i3.5r/.., n:.uto-V�o Itaj61 - 1�lljat - 16 00·

ftI�.d.e Rãpldo Sul·Brasileira - Jol:nvile-
..."'�-� 13 horas.

Rápido Sul·Brasileira - Curitiba -

6 horas.
lImpTI.'.sa Sul Oeste Ltda - XIIJ;eCO - &li
- • hQralI.

SEX'I'A·FElR.Il
Rodovlál'ill Sul BrasU - Pi'mo .A.l�

- S horas.
Auto-Vlaçlio (',&tlU'l.nenH (.w1tib8

�- ó Jhoras. O exame para os candidatos inscritos sertã no dia 18 de julho de
Auto-V.laçAo Cet!U"lll*nN'- JolnvilM

19 h t
. .

t d h� E I d A d'

1_
• horu. 49, as sete oras e flnta mlnu os ,a man a, na sco a e l)ren Izes

Auto-Vlagão CII'tulnenN - � !Marinheiros de Santa Catarina, em Barreiros.
- S,vO ho.as.

TAd
•

f
�

f'
, .

d b 'dI Expresso São CMJJtov&o - � -

'

o as as In ormaçoes qUe se lzerem necessanas po em ser o tI as

17 ���V1açAO luja! - lta,1lI! - 11 ho- nas aludidas Escolas no 50 Distrito Naval, na Capitania dos Pôrtos, llas

Pôrio ruo suas Deleg-acias e Agências' e nas Prefeituras Municipais de tôdo &P Es·
E:zpresl!'O Bru«lu�" - BruaQue -

lfJ. bOTIJS. t:1.do.
Rápido Sul-Brasileira Jolnvile -

Florianópolis, 20 de maio de 1949l3.horas.
Rápido Sul·Brasileira Curitiba -_ Mauro BalloussieT.

6 horas.

Auto-Viação Ce.tarln1!ll8f1
- fi homo
Auto.Via<;!o (;a,tarl.nenM

- 6 hOl'a&
Exw�S80 Sio CriIrtOTIo - IA2>WIa _

7' horas.
�re!llJO BrUII!I.UiIlI.iHI - �u. -

14 horas.
Autc·Viaçlo n.aja! - ItajaJ - 111 ho

rllJl.

lIlxpt'eSl!Í() Bru!IqUenH - NOft Ii'l'a.to
- 9,30 horu.

. Er,>resso Glória - LaC"UiU - , 1/2
fi 7 1/� 11_

DOMINGO
Se:eta-felf'(J Rápido Sul·Brasileira - Curitiba

V d6 horas. -.

8 D"TAL" - 13,00 - Lajes e Pôrto

.

Alegre
CRUZEIRO DO SUL - ',10 11· T.fior� nScrltório écnico Vende-se' por motivo de viagem, uma mobilia completa de
PANAIR - 10,.&0 - Norte
VARIG. _ 11,40 __ N(}rtf) Cid Rocha ,Amaral por preço de ocasião, facilitando-se o pagamento em 2 (duas)

prestações.PANAIR - 13,50 - Sul ENGENHEIRO. CIVIL Ver e tratar à Rua ,Antônio Matos Arêas 511 - Canto _Sábado Aviso aos 51'S. interessados Que, Estreito a qualquer hora do dia"TAL" - 8,00 - .JoinviJIe tendo regressado de sua viajem aos
'

_

Curitiba - Paranaguá E&tados Unidos da América do Nor. EMPReSA FORÇA E LUZ SANTA CATARINA
- Santos e Rio. te e paises visinhos, o, Dr. Cid Ro.

VARIG - 12,30 - Sul cha Amaral reabrirá· seu e&critório
CRUZEIRO DO SUL - HJ.l55 (Rua Presidente Cóutinh� n. 22),

Jtorte nos primeiros dias de agôsto, espe-
DQm,inqo rando continuar a merecer as espe·

PANAIR fO,40 - Norte ciais atençi\es de seus amigos I'e
i CRUZEIRO DO SUL - 11,00 clienteSl.

t J;lANAIR - 13,60 SuL
,�_

Pedro Medeirolil, Auxiliar

cr isto e, tomando parte atíva no p rogra-na

Acha.m·se abertas na Esco,la de. Aprendizes Marinheiros dêste Estado
a partir de 20. de maio a 15 de julho, (le 1949 as inscrições de civis cano

didatos a mat:ricula lIas Escolas de Aprendizes Marinheiros, nascidos
entre 20 de �uaio de 1930 a 17 de abril de 1933.

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

Florianópolis, 13 de maio de 1 !H()
(Ass.) P. Dr. Itamar Luiz da Costa.

Parto

ltADIOS PARA AUTOS - GELADEIRAS

REPPRESENTACÕES
Firma importadora de São

�

Paulo, procura nes

te Estado revendedores que sejam agentes de auto
móveis ou casa estabelecida com peças e acessórios
para autos ou geladeiras, para representar seus

produtos de importação direta, tais como GELA
DEIRAS, RÁDIOS PARA AUTOS de ondas longas
e ondas curtas e longas, TIPO UNIVERSAL, DIS
TRIBUIÇÃO EXCLUSIVA, antenas e CONVERSO
RES DE ONDAS CURTAS, genuínos Ford.

Ofertas com detalhes e referências bancárias
a FRIGENSON & CIA. LTDA., Caixa Postal, 36-A
- São Paulo - End. Telegráfico: EURAMER.

... e viva �cntente

CUT1tibm

J'otnv1l41

wpa • mm '..dAi.

Vende-se
VENDE-SE o lote n. 30, área 400m2;..
com 10 metros de frente por 40 der

fundos, sito à rua Irmãos Joaquh...

c()Iufrol1ltoa.ndo com herldeiroS' .u;s·
Angelo M. La ,Porta e Ulrban de'
Moura Ferro. çartas para Vnldtl�i�-·
1'0 Fonseca, Rua Cãlldido Lopes U�"

241 - CURITIBA.

FERIDAS, REUMATISMO E
Pl.ACAS SIFILlTICAS

Elixir de Nogueira
M.dãcaç(ío auxilie:>.' :ao tratcUl1.ntc-:,

da .iflJi.
• � � � - " II •

Os motores JOHNSON Sea Hol's�-"
mente são utiliza.das máquinas IDOu

de-rnas em precisão e rapidez. 0&.....
são construidos em fábrica moder
na sob todos os pontos de visia

.

f!J'

'QS 'sOpl1z!plpadsa sO�.It;l.Jado ..IOõ1�
engenheiros da Johnson são reputa-'
dos como os melhores do ramo. D-18-'
tribuidores: Comércio & Transpor.·
tes C. Ramos S. A. - Joã'O PiIll�.

Vende-se
AUTOMOVEL FORD 49

Vende-se nm, em estado novo. <.

com 5.000quilometros, 4 portas. Vêp�
e tratar com Oswaldo Nascimento.

COMPRADORES PARA CASAS III

TERRENOS
o Escrit6rio ImobiIlárlo A. L. Alvefl>.

sempre tem compradores para casas. {Jr.
terrenos.

Rua Deodoro 35 ; "'1
, .•"., ..... :"..1

Escola de aprendizes Marinheiros
AVISO

Capitão de Corveta - Comandante8ABAOO
Auto·Vlllf,,'Ao Cat&>rlnenu - CUrlUbcl

- 5 hora,s.
Rápido S1.11.Br3.s11eira

13 horas.
Rápido Sul·Brasilelra

6 horas.
- I!II horas.

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

Faria IrmãoJolnvile LuizCuritIba' -
Rep1'esentações - Consignações ...... Contra Própria

COl\mRCIO POR ATACADO E A VAREJO
das mais conceituadas

Jo1nl'ile.
Grande sortimento. em artigos de Alumínio

Tu�
marcas

Variedade em J�ou(las, - Vidraria - Art.igos escolares - Pape:{aria
Generos alimenticios industria1isados - Condimentos - Perfumal'ias

A�marinhos em gera.l
LOJA E ESCHITóRIO: Rua 7 de Setembro, 21
Caixa Postal 322 - Endereço Telegrafico "LUFAMA,

FLORIANóPOLIS - Sta. Catarina

8 .8-

BLUMENAU
Al�meda Duq:ue de Caxias, 7

STA. CATARINA
Eendereço telegráfico "FORÇALUZ" - Caixa Postal, 27

. Concessionários dos serviços de Força e Luz Elétrica para os

nicipios de Bhwlenau -:- Gaspar - Brusque - Itajaí - Rio do
- Ibirama Indaial - Timbó - Rodeio.

l\iu-

Prolirietária das usinas hidroelétricas "Salto" e "Cedros".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



EMPR:E:SA SUL BRASJLEIRA!
DE ELETRICIDADE S. A.

- EIvIPRESUL -

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

lações - Motores - Dínamos
- Bombas - Lustres - Fer
ros de engomar - Lampadassicais

,

_ Ventiladores - Serviço de
11,00 - Informativo Guaruiá I instalações por pessoal técní-
11,05 - Musicas variadas 1 co especíalísado.
11,30 � Húdio cinema I Loja e critório á rua 15 de
'11,45 - Pcler Kreuder em SÓ!0 de

I Novembro,
n. 449 Caixa Posta1

, ,piano.. ..

n. 62 - End. tlegr: - "Empre-
12,00 - Oferecimentos 1111l51C,US' sul" Joinvile - Sta. Catarina

lVIUSTCAS DE HOJE I �_ Brasil.
'

______�= u �.�_��.�=�� ���O- i�r���iiri.j� �� Ma_I_O_A_'�__r_I_'_9 S
_

IT CINEMAS
RITZ ODE'ON

de I Simultaneamente -

! - As 5 e 'l-Y2 hs. -As TY2hs.-
Salário: Cr$ 6.500,00 mensais em dinheiro e CrS 1.50000 em

- Sessões das Moças -

utilidades - Regime: tempo integral.' - Um filme dedicado aos

corações femininos!
- Uma historia de amôr tão

sincera como o primeiro bei
jo de amôr!

DESPERTE E SONHE
- Tecnicolor

5a Feira RI'l'Z
Spencer TRACY
Lana TURNER

Cff}lnp�nhô do i\g tl§.'�II1.!� I Ingrid BER�;;;AN
A COl1grega_ç�o. Mariana Imaculada COnC€lçaO -es�a .pro-lo MEDICO E O lVIONSTRO

,movendo a mentona campaJ.l:b.a do. ag��alho para 3:s cnan- "F.!lú'ol'osamente Proibido até
ças po�·.es dos morros. A todas as famlllas eda Capltal ape- 18 p.n�s".
Jam as .l!'l��1a� de Maria para co�correrem com agasalhos �ls�dos Sabado ,_ RITZ
,�e �eus. lllhmh?�" esperando, Igualmente q:18 _

o comercIO e Míchael REDGR:AVE
1�1dUiStl'1� prollLIflque:u-se a a�o�heT a comlssao que p��a o Valerie HOBSON
fIm, esta s;m(�o orgamzada. Ill�ltl! _,

encarecer a ()portum�ade I Flora ROBSON
,e benemerencla do gesto de candaue que assumem as Fllhas,

_ em-
de Maria, e que só será realidade pelo correspondente cari� ETERNO SUPLICIO
,ilho com que a l1os(Sa população demonstrará mais uma vez de
seus sentimentos humanitários e de piedade cristã.

Daphno du MAUR-IER

'f��uu��H'l; ,t� " i � !It 1i1, �,

a�D�����) ({'�;llJfJ.�
'\

-�'--

T "W

j� ,,\1 �
A Ernp!"(�sa "Viação Santa Cal<:l'ina" linha ele ônibus que faz o

_ .. __ .. _

:percurso Flor.ianÓl)o!is - Estre'ito cc Escola avisa aos possuidores de DR. ZULl\tIAR DE LINS NEVES
permanentes e aos que viajam qratuiÍamentc por imposiçã'o da lei, a

. "

.

. Itó
.

.comparecerem dentro dn pra.50 d� ;:!{I (tl'inta- dias 110 escritório ,{ li!!:! !
.. C,omunlCa �os seus cllentes q;e t(rt�.m�fel)·lU o rl:on�u d �:�

João Pinto n. 9 afim-ue rC"ularizarcm sna situação perante esta Em-l
pma d Rua Fermtl1:-k: l\jlacha(�o n. ,�2 eneo, 011" '" a en .e

..
"'.' . diariamente no horano de 15 as 19 horas. IpreSA. !Fi 'ldo o prazo respcetivo não ser{t permitido v'!a,::1l' gratuit�1111ellie I "

11'aos qU2 não. sa'�isfa�erelll á�_e�igêllclas desta Emprêsa. I� p�n",,�n.nato im"f.C'11�.J� �'fpr».reicão';; ..Flonanopohs, 7 de .uruo de 1942. � 'i/,$.!!.\1i'HU' � .t {DO: �&iUUIU V, � '"
y �: l

Cm.mHCIO &: TRA'1'�SPOnT:ES C, RA:\TOS S. A.

I
U

Aceitam-se pensionistas (senhOl'as e m{)ó;:as) i (A
Proprietários Tratar à rua Esteves Junior n. 2'7. I

Prouas de �abiIit�,çào.pa1�a o cargo _de Prof�ssoT cio Colégio}, ova F ribu; go da Fuiuiaçiio Getulio Vargas

. Ar�. 1· -:- Estão a?ertas as in�criçces até o dia IOde julho,
l�a. Secretaria Geral aos Cursos, a ava 13 de Maio, n. 23 Edi-
ÍlClO Darke, 12° andar, F�io de Janeiro.

'

,

§ 1 -_ As inscrições poderão ser feitas pessoalmente ou
mediante procurador; ou ainda por carta registrada, endere
çada ao Secretário Geral dos Cursos da F. G. V. - Caixa Pos
tal n. 4.081, Rio de Janeiro.

§ 2 - Aceitam-se inscrições, no máximo em três disci
plinas, para as seguintes especialídades: Latim; Português;
Francês; Inglês; Matemática; História' Geografia;, Física:
Química; Desenho; Trabalhos Mànuais; Educação Física.

§ 3 - As condições de inscrição são as seguintes:
:a) pertencer ao sexo masculino;
a') poderão inscrever-se também esposas de candidatos

.que provem a necessária habilitação para o magistério secun
dário;

b) ter idade mínima de 25 anos é idade máxima de 45
-comprovada por certidão de idade;

,

c) apresentar atestado de vacina e prova de não ser

_1)ortador de doença infecto-contagiosa;
.d) apresentar prova de estar quites com o serviço militar;
-d') excetuam-se as candidatas a que se refre a';
e) apresentar registro de professor secundário nas ma

-térlas a que se candidatar, 'expedido pela Diretoria do Ensino
.Secundário do Ministério da Educação e Saúde ou compro
<vante de ter em andamento o respectivo processo;

,

f) Os candidatos às cadeiras de História Geral e do Bra
. sll fi Geografia Geral e do Brasil deverão apresentar prova de
ser brasileiro nato, mediante certidão de nascimento, e os can
didatos à cadeíra de Português a mesma prova ou a de ser
.cídadão português naturalizado brasileiro,

g) apresentar nmi atestado de idoneidade moral e um
atestado de eficiência profissional no magistério, ambos fir
mados por duas-pessoas ocupantes de cargos oficiais de respon-

.: sabilídade;
11) apresentar duas fotografias 3 x 4.
Art. 2 -- As provas de habilitação serão as seguintes:
§ 1 - Prova de títulos (de formação, de exercício de ma

, gístérío e cargo.técnico e trabalhos publicos) :

§ 2 - Provas de personalidade, ínterêsse e aptidão para
. o magistério .secundárío;

§ 3 - Entrevista pessoal;
§ 4 - Provas didáticas (apresentação e justifícação de um

Plano de Curso, '2 aulas e orientação de um Estudo Dirigido
.ou A. ula Prática) ;

Art. 3 - A prova de títulos será efetuada na sede da
F. G. V" no Distrito Federal, na Fo sema-na após o encerra
.mento das inscrições;

Art. 4 - As demais provas processar-se-ão em data
posterior nas seguintes cidades, caso haja candidatos: Belém,
Recife, Salvador, Belo Horizonte, S9J() Paulo, Pôrto Alegre e

lUo de Janeiro.
Art. 5 - Os títulos originais e os demais documentos,

.substítuíveís pelas respectivas públicas-formas ou fotocópias,
devidamente autenticadas, 'deverão ser entregues na Secreta
ria ou remetidos, sob registro postal, à Secretaria Geral dos
Cursos da F. G. V. (Caixa Postal 11, 4.081).

Art. 6 - Os candidatos deverão entregar ou remeter, no
ato da inscrição, relação dactilografada e assinada, em duas
vias, da qual constem os documentos e títulos apresentados.
destinando-se a primeira a ser juntada ao processo de inscri
ção e a segunda a ser devolvida aos candidatos com recibo
:colTIP_etente.

�A Secretaria Geral dos Cursos, a pedido dos interessa
,dos, fornecerá ou remeterá por via postal a Regulamentação
dos Concursos.

Ary Sartorato, Secretário Geral dos Cursos da F. G. V._

I'

�---

17,no - Inf'ormntivo Guaruiá
17.05 - 'Cm programa para vor2:".! Já se encontra a venda com
17,30 -- Carta Sonora todos os preços de moedas de
17,"]5 - Os Tr-ovadores Oure, Prata, Níquel e Bronze.
18,00 - O Instante da prece Preço 20,00 em todas as livra-
18,05 - Variedades rias da cidade.

- As 'l�� hs. - 18,30 _ Francisco Canaro sua or«. Pelo correio Cr$ 25,00 .

- Á PEDIDO! ! ! . . .

f 18A:i - Zacarias e sua orquestra
-ULT� E_DEFINITIVA 119.00 _ Momento esportivo

, i!jAIBIÇAO! - 11930 _ Noticiar-lo cla Agencia Na-
ALMAS REBELDES

.

, r ional
�

20,00 _ �IlIsjcas populares variadas de popa .TOHNSON, proporcionando
20.30 _ Orquestra Sinfônica <lOS seus possuidores ano após uno,

21,00 _ ] nformativo Guarujá ! um SElWIÇO SEGURO. Distribui-
1 dores: Comércio & Transportes G.21,05 - Emilinha Borba
I Ramos S. A - João Pinto, 9.

21,15 - 01'((. Vinense Bohemia I •

2130 - A Voz (la América I , . , , , .

21:30 _ Noticiário Mundial I �e ricos q-rereis ficar

21,30 _ A Opinião da Imprensa De �odo. taeil e�egal.
21,45 _ Intcr ludio Musical I Fr- zer hoje �rr '" ,

. lnscnpão
I 21',50 - Comentário de Freitas Gui-I o Credito M! tuo Predia

I marãcs 1-..-..--
21,57 - Ultimo Boletim de noticias : O ANúNCIO IRRADIADO É I.UCRO

II��!��:;:�......_-=

I ASSEGURADO!

A..N"UNCIE NA

í CADA lI1�ft, li
....

' u.IlIS I Potência: 1 KW

�um LMe !!�l mM Fnequência: 1.420 kilociclos

imtYNOS-iSIAS! I
I

com
John PAYNE
June HAVER
Connie MARSHALL
Sublime! - Enternecedor

- Comovente!
_:_ No Programa -

1) - A Marcha da Vida
.:...... Nac.-

2). - Em Minha Gandola ...
Desenho Colorido.

- Preços: -

Sras. e Srítas Cr$ 1,20.
Estudantes 2,00.
Cavalheiros 3,20.
"L1VRE'" - Creancas maio-

res de 5 anos poderão entrar
na sessão de 5 11s.:
ROXY
- As 71/:z hs. -
MURO DE TRÉVAS

com

Robert TAYLOS
Audrey TOTTER
Dorothy PATRICK

- No Programa -

1) - O Esporte em Mar
cha ...

2)
- Nac.
Metro Jornal

- Atualidades -

Rádio GUafujá
8,00 ABEI-lTURA- BOl1l dia

- Precos: -

Cr$ 5,00 .- 3�20 -

"Imp. 14 anos".
IlVI-PERIAL

com

, Clark GABLE
Joan eRAWFORD

- No Program.a -
1) - Cínelandia Jornal

- Nac.-
2) - Ao Fundo os Japoneses
Desenho Popeye.

- Preços: -

Cr$ 4,20 - 3,20 -

"Imp. 14 anos".
CARTAZES DA SEMANA

RITZ - Amanhã
Dorothy LAMOUR
Arturo de CORDOVA

para voee.,.

8.30 Variedades em grn vaçóes
9,00 Piano Playhouse
9,:50 - Musicas brasileiras

- em--

FANTASIA MEXICANA

gravações,
10,00 - :\IlIsica& mexicanas

10,30 Grandes composições mu-

Adeus
'FÁBRICA DE FOSFOROS (PRUN.

TA P. FABRICAR)
Vende-se

Macr..linário Cr$ 250.000,00
Prédio, Imóveis Cr$ 90.000,00
Situada em Campo Alegre - S. Co
Vende-se tb. só maquinário
informações com A. Wehmutil .

BI'UStIUe - Santa Catarina".

Musicas de

Augustin LARl}.

Finalmente! - DOMINGO

Ray MILLAND
Marlene DIETRICH

- em-'-

CIGANA FI!iITIÇE'IRA

A pérola dos mares do sul
Hace un ano

Lloram Ias campanas
Rosa morena

Olhos verdes
Amacio mio
Funiculi funicula
Santa
Boca negra
Adias muchachos
Não me procures mais

Begi n the beguine
Os confctis de Arlequim
No cs lusto
Marina
Fascinação
'Soy puro mexicano
Rumba Azul

Dóra

14,00 - JNTEHVALO
10.00 - Em tempo de va lsa

16,30 - Recital de NELSON GQN'

ÇALVES

I -.............. .. .. .- � " to * ., e,

í
f

«(.IA. VOLUNTARJOS DA P;,TRIA N .• ee . t." ANOiUt

':1\11("('<J.u.u..�.iI·TE\t:fQNi:"G'ol .lEi.(SiI,.tIJ.� 4'ltD1IiCtOllol.o

Ageni!hl r.�raJ- nar6i. s. Catarhl&
Rua Felipe Scnmidt. 22-�Sob.
c. Pot\t�l. 69- TeL <Protetora»

FLORIANOPOLIS

CATALOGO DE MOEDAS DO
BRASIL

Encontram-se atualmente em US,'l.
em todos os recantos dn mun.ío,
centenas de milhares de Motores

R!Si SH.VfNS
A famosa estrela do "Metro

polilan Opera House" tam;
bem é KoJynos-ista e auto-

I mobili;,ta nos dias de des

cal'SO. Ela necessita de ar I
I pm'A e do cuidado dos den- I
teso Rise Stevens é artista

da CO) umbia Hecords, Inc.

Seja voc�:) tambem I\�ol:vno�.;-
,

I is,a, usando KOjy�= ._

Horário de irradiação:
Das S às 14 e das 16 às 22
Aos domingos, das 8 às 22

RÁDIO GUARUJ..\.
:MAIS POPULAR EMISSORA

CAT_\PJNENSE)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



BSTAOU- rerc�·felra 3' CSe Maio 0& '�49
• .......,..�t ....,. ... , ttr

4

I
1 REVENDEDOR AUTORIZADO:

FIRMINO VIEIRA
Rua Conselheiro Mafra, 9

._-------

Curso para donas
Atendendo a numerosas solicitações, o SENAC fará fun-

cionar durante o mês de junho próximo, um curso de cul�ná- (Orl'es�l)fldel1c1 J

ria, destinado exclusivamente a senhoras e senhoritas. Esse (omercial
curso obedecerá à direção e orientacão do renomado técnico
professor Engênio Swab.

�

. , �IREÇXO.: .

Sómente serão aceitas matriculas de senhoras e senhori- Améha. M Plg!JZZ!
tas, de vez que é um curso realizado apenas para as donas de Icasa. " RUB GellAerfJ; BUh�:�(OUrfé. 48
As matriculas poderão ser realizadas, a partir de 2a feira, (Esquina Albergue Noturno!

das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas, na sede do Departamen-
to Regional do SENAC, à Rua Arcipreste Paíxa, 5 - Sobrado.

Tôdas as-ínformaçôes serão prestadas na séde .do Departa
mento Regional do SENAC.

M -
•

Cirurgia .. Clínica .. Obstetrícia
Dr� Antônio Dib Mussi

o MODÊLO

RCA VICTOR

Completamente em dia com os últimos progressos d� ciência
e -da técnica modernas aplicadas ao rádio, o Modêlo Q-109,
construído especialmente para o nosso clima e apresentado
em elegante móvel do mais fino acabamento, oferece, em

grau supremo, recepção mais fácil, clara e possante, alcance
máximo e maior facilidade de sintonização. Um móvel que
ornará sua sala. Um aparelho que levará a sua casa as mú
sicas de seu agrado em tôda a pureza natural, Equipado
totalmente com Válvulas ECA que asseguram uma recepção
perfeita e oferecem o máximo de rendimento.

Adquira esta obra-prima da rádio-técnica moderna!

I
I

.
f

EQUIPE SEU RÁDIO
COM O TOCA·DISCOS
RCA Df LUXO!

casa

Médico efetivo do Hospital de Caridade

Serviço especializt1do em Doenças da Senhoras
.

Modernos métodos de tratamento
Horários

Das 10 ás 12 horas e das 13,30 às
Consult6rio:

Rua Tiradentes. 9

14,30 horas
Residência:

Hote' i.« Porta
------_._---_._-------

CARAC1.'ERÍSTICAS I

* 220/110 Volts - A.C.

* 9 Válvulas RCA, inclusive Olho Mágico.
* 5 Faixas de Síntonízação: A e B, 31-25,

19-16. 13-11 mts.

* Desdobramento de Faixas, facilitando a

Sintonização de ondas curtas.

* Alto-Falante de baixa ressonância, tipo
oval.

�

* Saídamáxima em "Push-Pull". 6,2 watts

* Contrôle de Tonalidade.

* Contrôle para facilitar o alcance das es-

tações locais ou distantes.

* Ligação simplificada para Toca-Discos .

* Elegante móvel de fino acabamento

* Construido para o clima do Brasil.

*' Dimensões: Comprimento, 46 cms.; Lar
gura, 28 cms.; Altura, 32 cms.

FI
(ofif�fe
Dipl@ma

METOOO:
MolRerf'w e EUcis1Jl.tl!l

•

cortar o seu

RESFRIADO
use

l\fiSiol

Tenha sempre em sua

casa um vidro de

"

Oferece seus serviços.
Cartas a Maria Inês

Ferreira,

Caixa Postal 55.

PRC-3 - RÁDIO GUANA
BARA, do Rio de Janeiro _
1.360 quílocíclos, 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
de Janeiro, contando o que sa

bem, de trágico, de engraçado
ou fora do comum, e candida
tem-se a um valioso prêmio que
[aquela emissora remeterá a

quem fôr contemplado.
"Copacabana Clube" - de

Segunda à sexta-feira, das H,OtJ
, às 15,30 horas; e aos sábados,
das 13,30 às 15 horas.

·

Diretor do programa: Carlos
Pallut.

(asa Recem
cObs.ruida
DE s o cu PA DA

RUA FELIPE lVEVES
6xl0 r.netros, toda de

zna teriel,

I ����.��. ��.��� ..�������
Dores nas Costas
Desaparecem",
Dapidamente /

Se V. sofre de dores agudas ou aenSB

(;:10 dolorosa na= 'Justas ou nns eapãduas;
\' precisa eliminar os germes em seus

rins, causadores dêases sofrimentos. Ou
r ros sintomas de desordens !lOS rins e
IH) apnrelho urinário são : urina escassa.
e ardente, freqüentes levantadas notur
nas, dores nas pernas, lumbago, nervo

sismo, enxaquecas, tonteiras, reumatie
mo, perda de apetite e de energia, in
chação dos tornozelos, etc. Cys:tex.
�I.jnda, a eliminar êates transtôrnos, re
movendo sua cause. Começa a agir em,
21 horas e acaba com OM transtôrnos
rapidamente. Peça CyslleX em quaL
quer farrnácia sob nossa garantia do:
que, o aliviará. E:\.-perimente--o e ver&
t30n10 se sentirá melhor em pouco tempo,
Nossa. garantia. é sua maior proteção,

téX Qolratamenta lIe:
<, CISTITES. P/fLlTES E URICEMIA ..".

.........'. " .. , .. " ... "." .'. .. • • ... .. .... <t ... li .....

DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

·ADVOGit\DOS
Escritório: Rua João Pinto

n.O 18 -. -Floria.nópolis

DOENÇAS E OPERAÇÕES
DE

OLHOS·QUVIDO-NARIZ
GARGANTA

(Cabeça-Pesooço-Boca)
í

DR. J. ARAUJO

I
Assistente do Prof. SansonJ

do Rio de Janeiro.
Diplomado em Bronco-esc

fagologia, em Buenos Ayres e
Montevidéo pelo Prof. Cheva+

,

lier Jackson, dos Estados Uni..
dos.
Operações de catarata, doo

vesgos, receita de aculos etc.
Operação do Bocio (papo),

do lábio e céu da boca fendidos
de nascença. Tratamento cli
nico cirúrgico das amidalas,
das simisítes, das purgações
dos ouvidos, da obstrução na-

sal, etc.
.

Rua Nunes II/rachado, 20 Fo-
ne 1.447.

._
, ,.,�.iJ
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Considerando a sua capacidade de carga, eomparada com o baixo

custo de operação, o caminhão DE S01'O oferece o máximo de ren

dimento pelo mínimo de custo. Dotado de notáveis características

técnicas - cabina muito confortável, conjunto 'de direção de funcio

namento suave, que exige o mínimo de esfôrço, molas flexíveis feitas

especialmente para suportar maiores pesos, menor distância entre

eixos, sem diminuição de espaço' para carga e permitindo manobrarE O CAMINHÃO DE soro
'pÕE A SlU FAVotl

A tRipLiCE PROTEÇÃO CHIIlYSLER
com maior facilidade o caminhão DE S01'O dá ao motorista a

certeza plena de que é mais econômico, porque, aritmeticamente,
tonelada por tonelada, o seu valor está l'igol'Oi!!amente na proporção
do seu alto rendimento.

1. Áo adquirir sell De $ofo V. recebe
um Certificado de Garcmfia Chrysler,
que protege o veículo até 6.500
fl/llilõmefros. ,

2. O valor dessa GARANTIA é am

pliado pelo CARTÃO DE REVISÃO,' que
Já direito a tr�s revisões complefas,
feitos gratuitamente.

3. Iodos os concesJionórios De $010,
além de possuirem oficinas especiali
ze!dCf$, rfHiIIntêm estoque das legítimos
peçGS MMA., fabricfldCils pelOl Chrys
lar Corporation,

i

veNDAS ATRAVÉS DOS CONCESSIONÁR!OS DA·

-'na!1l,lllCa$a de Amigos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Brilbou o onze do FianuH100 derrotando
o Arsenal por 3 a I

lHO, 30 (V.A.) - Perante e- Londres, vencendo brilhante
Dorme assístencía, arrecadando Imente o "onze" nacional, pela.
as bilheterias a aprecíavel soma expressiva contagem de 3 x L
de Cr$ 978.375,00' defrontaram- No rubro negro carioca extre-

'se, ante-ontem no estádio de ou o arqueiro Garcia, íntegran-
São Januárin, OS pelotões' do te da seleção do Paraguai, que

Empate e derrola do Ipiranga em Uruss�nga o;m���;;�i;;;;e;::�';;�;;,;;u;;�i8 {einOS
Consoante estava anunciado, ex-, noite regressando domingo us ul- rurra do Saco dos LLOlOes. A ex-I Como partida prelimínar do azul. pelo escore de 2 x O.

curcionou á cidade de Urusscnga I timas horas da noite, o "tcam' Ilréia do grêmio límoense Il'1(iUcla prélio de sábad'o entre C. A. I Foram estes os quadros con-
. .

1 f
. • ..

I
.

\T' O cidade deu-se na tarde de sábado I
G 'L' T

.

Cl bê d tenderes:saindo desta capita sexta- eira a principal do prranga. da 111l

pe'l
" I uaranr e Ira enis u

,e-I .. .

.

. . .enfrentando o conjunto de BUli rrontaram-se os quadros das Ciências Econôrmcas - RUI,
-_. - .. ------.---- - ... - .. -------- - .. ------��--- .. _.�-� . __._.-� Barbos�, local, C0111 o qual empatou

I'
Faculdades de Direito e Farmá-: João e Dinhoca; Nilson, Moa-

Espetuculcr
... " :'. d por dOIS tentos. cia 'Odontologia, em continua-Icir e Tamoio; Altair, Erasmo;

_ IJ. Vttofia ,O Domingo á tarde o Ipiranga d��· cão ao Torneio Municipal Uni- Saul Alvaro e Murilo..
I .. ,

C A G· (f pediu-se ,dOS gramados urussau- i versítaríp. promovido pela Fe- Farmácia Odontologi� -.- I?--'
.

" "'.,. uaranl guenses, Jogando frente ao clube, deração Atlética Catarinense gueíredo Moussa e ACl, Almir,
que tem o nome da cidade. ! de Estudantes. Doré e FranC'isc(); Jairo, Pinho,Em disputa da taça "n,ádio Os tentos foram marcados I

I
A vitória sorriu aos locais pe a ! O primeiro "half-tirme" saiu Luiz, Erwín e Beduschi.Guarujá ". oferecida pela mais por Jaime, Moa e Galego, êste

Ipopular emissora do Estado, para ° vencido.
contagem de 5 x 3. . favorável aos economistas,

.

por Dirigiu .a partida o sr, Lázaro

preliaram na tarde de sábado, I Os quadros estavam assim ! 1 x O, tento d� Saul aos 5 m�nu- Cha.nes FIlhO: . .

no estádio da F.C.D., OS con-lformadOS: l0 IPIRANGA EM URUSSANGA Itos. Na fase fmal, aos 13 �mu- ,

Sabado proximo ser� ;

encer-

J'untos do Clube Atlético Guara- Guaraní - Isaías Juca e t t it 1 há d'
ítos o mesmo Saul, cobrando rada a parte tutebolístlca do

- .L

I'
,a, C'- "ú Es .eve nes a capt a las I ", decr .L T" elei decisivaní e do Lira Teni's Clube ambos Abreu' Aníbal Orlando e Fre- _. 'j itr d F C D soo i

uma pena ma�lm.a ecretou no- orneio, com apeJa ,1.
,

'
... .

.
.

'
.. . ! o ex aI )1 10 a . .. . e nos

IVO goal terminando a puo'na entre as Faculdades de Direitopertencentes a segunda catego- deríco: Vitor, Aciolt- Moa, Jal- conterrâneo Newton Mongud- '

itc
.

d "'1' C·A·1n E
_.

,
e B 'd"11- o

"- .'

·t di
..

d
'com a vitoria do qua 1'0 a vi- e iencras conormcas.ria. [me o li 1 . 1110t, presen emente mgm o i

.

_

O desfecho da sabatina foi I· Lira - Galo, Chocolate e técníeamente um dos grandes D U n l, E' �

muito bem disputado, vencendo l Oarlínhos: Getúlio, Juca e Cu- clubes de Urussanga. Mongui-! r .. fU.elior I..·erra',
espetacularmente o valoroso es-] ca; Galego, Hercílio, Poli. Deni'- Ihot foi enviado a Florianópo- rarí, alto runcíonarío da' Delega-
quadrão tricolor pela apertada .zart e Paulinho. [lis para entabolar negociações I De sua viagem a Buenos Aires cia Fiscal do Tesouro Nacional
contagem de 2 x t- depois de! Arbitragem: Duarte Pedra Pi- 'com um dos clubes locais para [e Montevidéu em goso de ferias, neste Estado e vice-presidente
estar perdendo por 1 x o. ! res, regular. duas partidas naquela cidade,! regressou ante-ontem o desta- da Federação Atlética Catari-

Pretendido pelO Irlcúlor o Za�iU;grO 61gâ !����c�i(��o;�S������. � I�ira�ga: !cadO despor�istar,dr·nH.eitor �er- n��:.�� ..
I�i

�.) i _

.Entrando em contacto há dias
I
ao Atlético de' São Francisco, O I'"

A delegação do gIemI�, hm: I Ma rei! d!� PR ri! < e x ta- f e I! a II IIh limO IUiCIO
com o sr. Dirceu Gomes, primet-jzaqueíro colored causou boa ím. �;lse ont�m mesmo segu.lt.' �a a

I d iI I
o D, {f d C J � ,:;�

TO mandatário do Paula Ramos I pressão aos paredros do bí- Ur:lss.anga, d_evendo exibir-se e wOlel e üasqlh�t�1 u� 1_ uneVn
ficamos informados que o grê-j campeão da. cídade, nas parti- J10Je e amanha.

.,il1íCiO_
de voleí e basquete do.

mio tri'�olor da praia de fóra a-

I' das
realizadas nesta capital.]FU M�!f��'�7' '1"

.

EN A' O� '1 Em sua reunião de sábado Campeonato Citadino, da cate-
chá-se interessado no concurso frente ao Bocaiuva e Paula Ra-

.

U. - =" i:).l!i ,x P
, � � Iú.ltimo, decidiu a Federacão geria de juvenis com a partici-

do "plyaer" Giga pertencente mos.
Na -sua l3egunaa eXlblçao em

Atl't· C t .'. > .,.."
_ .' •

"
-

. l\!r�l�t rid' FI � ," d
e lca a aIlnense mal�ar a

pacao das eqUIpeS da AlSsocJa-.Lv ..u_<uei _ eu, o um1l1�nse, o
..

D" U·
. .

.{"i-. !:�QiU'1I.V· 1'
..

"",� Rjo, e;:l1patO\l ante-ontem com r.noite de I�ext�-felra próxima ção Atl'tica Barriga Verde, Ubi:-U r�\.11 1· �l UI! o PenareI, local. p�r 1 tento. iP�ra a reç�11zaçao, na cancha �o ratan Esporte Clube e Taubate
, ' ..• , ., ••••••••••••• ,... ",! LIra Tenls Clube, do torneIO Esporte Clube.

IX c1.errota, perdeu de 5 a O para CA..i\1PEÃO DO "INITIUN" PAu-l
UMA das grandes vitórias al-io quadro de igual categoria do LISTA O ESTREANTE XV DE"

.........,.--..------�...._»J4__��.J"�W.i"wl'l.l".l'."..,.""...
cançadas pelo futebol mineiro;Fluminense. NOVEMBRO

BO�.II N�Gn T
.'

em cotejo com o de São Paulo I NO DIA 14 de julhO de 1946 S�lO PAULO, 30 (V.A.). -:- Foi I .'
.

. i\r,l � \.....1' 1
.

€��á em razão �o. for:nidáv�l o Amér.í�a v�nceu eril <!o�nVil.Ie, realIzado, ontem, no estad'.p do I
.tnunfo que o Atletrco obbeve

sO-IO
MarcIllO

D.
las, de ItaJaI, por Pacaembú, o torneio-inicio do I f)/!I!.ta quem pqssue d" Cr$ 10.000,00 até Cr$ lOO,(JOO,OO rene/II-

bl'e'o Cori'ntians, no ano de 6 a 1. Campeonato Paulista de Fute-' e$·ctl.l de 10'/. ao ano com recebiment·:; de I'uros mansai{i.
1929. Os rapazes atléticanos EM SETl!-:MBRO de 1946 o boI de 1949, ,sagrando-se cam- l.rdormações nesta redação
:venceram por 4 a 2. I Caxias venceu duas vezes o D. peão o "team" do xv de Novem-

O CLUBE de Regatas Pôrto N. C., campeão de Pal'anaguá� bro, pela primei'ra vez intervin
Alegre, fundado em 1888, é o por 5 a 2 em ambos os jogos. do na divIsão principal.
maJs antigo club,e de remo do O primeiro rOl realizado ern ,. O segundo lugar coube ao São
Brasa. Joinville e o 20 em Paranaguá.!Paulo, campeão paulista de 48.
EM FEVE.t{,EIRO de 1943 o MARTIN Moisés, Bibi e Do- I

Avaí venceu, em Joinville, o mingas atuaram. no Boca Juni"IPARA DECIDIR S6BRE O SE
Caxias por 4 a 3. ors, de B. Aires. GU:C:íDO TURNO DO CAMPEO-
EM AGÔSTO. de 1943 o Pi- i QUA'l'HO campeonato argen-INATO CITADINO DE VOLEI E

Igueirense derrotou, em Flloria-. tinos terminaram empatados: I BASQUETE
nópolis, o América, de Joinville', : em 1897, 1898, 1915 e 1932. O seglmdo turno do certame
por 6 a 3. I A PHIMEIRA regata impor- citadino de. voleibol e basque�c IEM FEVF:REIRO de 1946 o t8.nte de que se tem memória boI promovltlo pela Federaçao I�ão Paulo quebrou a invencibi-lrOi realizad� em .1715, entre l:lt.le.tica .. Ca.ta!'i�1ense, não será

Ihdad� do Vasco, del'rotan�o-o ; pescadores ao. TamIsa, organi-11111CladO hOJ�. P�ra trata� de
I.no RlO/ por 2 a 1. O Vasco nu- izâda por Thomaz Doggett. lassunto reumr'se-a no prOXlmo I"'lia conquistado o honroso títu-I O ARQUEIH.O Anduino, du !SábadO

o Conselho Técnico da·

�o �.e campeão carioca de 1925, I Racing. foi vasado, no campeo- entidade di1:ig�da pt:lo dr. Osmar IlDvICtO.
.

nato argentino. de 1915 ape- í
Cunha.

IEM UMA pequena CIdade ela I nas 5 vezes. FOl o ano que esse I
.

Inglaterra, no ano de 1928, na IclUbe levantou o campeonato da,
,,,.;,,.=..... ,,........,.-�"';""'..,., .. ...,-,'..... " .. -.-.-,."-., ..-. I

segunda-feira de Pentecostes, I Argentina Sem derrota, fazendo I ViNHO CREOSOTADO I
jogaram as seleções da polkia !196 tentos contra 5. 1" S I L V E J R A ,.

e do clero, da mesma cidade. O FLAMENGO foi fundado!
.

NO SEGUNDO prélio do Cam-le1n 15 de Novembro' de 1895. FRAQUEZAS EM GERAL
peonato brasileiro de 1944, aI LEONIDAS ingressou no Fla- ----- I'seleção ele Pernambuco venceu imengo em 1936 e saiu em 1942. H W'ai.:t(; ,�t� ffA.t.U
o combinado da Bahia por 9 a I O BASQUETE foi Introduzido lPlN�'ail",H1S JU� À.��\')'f�"
1.
"r .. . n.o BrasiL em 18�6, pelO Maken- r PT{�����"'}'
<JOE LOUIS fez sua pnme;ra Zle College, de Sao Paulo. LfVR.AHUl. �)�. Lrvi.:,l,J'd"UJ

luta como prOfissional, no dia EM ,TAN3IRC de 1947 o Flu- ROS�
4 de julhO de 1934, recebendo minense disputou duas partidas CIISAS E TERRENOS
a quantia de 500 dolare'). em Curitiba Venceu .Q F'erroviá- Possue V. S. casas ou terrenos para

O PRIMEIRO c>J.mpeonato rio per 5 a 1 e o Atlético por vender?

carioca de bas.quetp. foi disn.n-14 a o.
. Xão encontra comprador?

Entregue ao Escritório Imobillãr1c't8do em 1.929, cabendo ao Fla- O SAO CRISTóV.:\O foi fun- '- L. Alves.
mengo O tltulo máXimo. dado em 5 de junho de 1909. RUR Deodoro 35.

,
Publica relacão dG8 comel'c11m!ell e l!Him'[l'Hl.i!l ('·i)m ô,eeb .';',""'«"

EM 1929, quando o "segun- EM 3 ele Novembro d8 1929 J :""�Sit i:41SCELANEA d�<;� ee(:os.
.

dão" do Vasco ia comemorar América venceu o Botafogo por tn.d.dc!!J· dOI :Rádiol R.�CG A

I
Cada guia é vendido

ae-Q-ItlDanna.{l.O
de U'1l

ma.,,!'....
rOdOViáriO ,10

com um banquete a r-eali.zacão 11 a 2, Victor; Válvulan e Di�CD!t. °araná e Santa Catarina.
,�e meia centena de jogOS sém I Nelson Maia Machaão 't7.l:12l C:J!]tie1heiro M9,tl'til Redu;;ão: Rua Pl'\identE' de Morae!;, n. G:';!). -- c:,j.-;'tíblA.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

R -

�v.epresentaço,es
FIRMA móNEA, ESTABELECIDA EM 5.\0 PAULO (CAP1TALi
Hit. LONGOS ANOS, E QUE DISPôE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PHlMETHA ORDEM_

RESPOSTAS À C"-IXA POSTAL. 245 ._ SÃO PAULO,

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
m!ilXln18 repidez e garantia para tr ',.r;sp(,rtt d� I!\W3 mi?rc.adol'i.31 li

Agentl."s 1"1" Fk;rianópo�;tl (;A RIOS HOF-PCKE 6. A

Gtlia

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTERAPIA
�.,---- - RAIOS X

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

Especialísta O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 _ Florianópolis).Médico - Efetivo do Hospital de tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, FazendeirosCaridade
OUVIDOS - NARIZ e GAR· e Farmacêuticos, -que está iniciando o lançamento de uma grande série

GANTA dêsses produtos.
Tratamento e Operações Os primeiros já a venda, são:Residência: Felipe Schmidt, 99 SULFAGUANIDINA: Tubos de 10 e vidros de 100 comprimidos deTelefone: 1.560

Consultas: Pela manhã no Hospital (\60 g.

Á tarde: Rua Visconde de Ouro VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 emã e frascos de
Preto n. 2. ' 10iJ cm3.
Horário: Das 14 ás 17 horas. SóRO ANTI-TETÃNICO: ampolas de 20 cm3.

DR. NEWTON d'AVILA VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 ema e frascos
100 cm3.
VACINA ANTI-RABICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascos

de 100 cm3.

• • •

Dr. Alv8fO de Carvalho
Doenças de Crianças

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

1lB.

te(
Sábados: ,14 ás 17 hs.

_._,._.._.,---�,

Ir. Milton Simone
Pereira

Clinica Círurgíca
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
I)os Serviços dos Professores Bene
dicto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
Consultas: Das 14 ás i7 horas
Rua Eernando Machado, 10
-._--

DR:" LINS NEVES
Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Cal'idade
CUNICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

'Diagnóstico, controle' e tratamento

lIltllpecializado da gravídês. Distur
Júos da adolescência e da menopau
.. Pertubações menstruais, i '11'1,\,

>,m.ações e tumores do aparelho geui
bl1 feminino,

'Operações do utero, ovários. trem
,�IIi!.�. apendice, hérnias, varizes, etc.

'Cirurgia plástica do permeo (ru
Juras)
$.SSISTENCIA AO PARTO E OJ.-·E-

RAÇõES OBSTETRICAS
lDoenças glandulares, tiro ide, ová
rios, hipopíse, etc.)
-Dbturbios nervosos - Ester-ilidade
- Regimes.
'Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
�461
Resíd. R. 7 de Setembro - Eáit

Cmz e Souza - Tel. 84,6.

DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e partei,,,,
Hospital de Caridade de Flo
rianópolis. Assistente da

Maternidade

\Doenças dos órgãos internos, espe
cialmenie do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gían
dulas internas

CUnlea e cirurgia de senhora,

-,Partos
t"ISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
f!ORÁRIO DE CONSULTAS: _',

Diàriamente das 15 às 19 ho-
ras. I,CONSULTóRIO :

Rua Vitbr Meireles D. 18
Fone manual 1.702

RESIDeNCIA:
Avenida Trompowskl 82

Fone manual 766

Dr. Mário WeIlA...
CHmca médica, de adult01l e criançu
consultório - Rua João Pinto, 16

Telef. M. 769
Consulta das 4 ás 6 horu

lIMidência: Felipe Schmidt .. II.
Telef. "'

Agencia Oerai para 8to. Catarina
I l!ua Felipe Schmidf, 22-Sob.
I Caixa Postal, 69 Tel. "Plotec!ora" FLORIANOPOLIS

----------------�

I
I
+Jl.

Dr. Guerreiro da
Fonseca

Carros para o interior do Estado IBom

Cami8f11, GravBtt1l1j Piiame;t
Meias da.''Jmelborelli pela.: me
norea preços 16 na CASAdMlS
CELANEA - RUGO. Mafr.j

-lOJftOAS CISE IRAS-1···
..

:····
.

o horário' dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada
firma Fiuza Lima & Irmãos, é D seguinte:
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

et excessão de sábado
EXPRESSO BRUSQUENSE _ 2a., 4a• e 6a• feiras

Nova-Trento
E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS _ 3a., e 6a• feirll'S

16 horas
14 horas

16,30 horas
ff

12,10 horas

, QUER VESTlR·SE COM CONFORTO E ElECiAWCIA 7
PROCURE A

faiataria Mello

binóculo
Grande vi são

Cirurgia geral - Doenças de Senho- de
tas - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vítor Meireles n.

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

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

65 - Telefone 1.422.

Clínica Médica e Cirúrgic� do

DR. AUJOR LUZ
Médico·Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias - Rios - Coração
-,- 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. FLORIAN()POLIS

Dr. Roldão Comom
CIRURGIA GERAL -- ALTA CI·
RURGA - MOLltSTIAS D� S.

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de M:�.

,(Im da Univereidade de ,Silo Paulo,
onde foi assistente por váriO' an06 do

'S�rviço Cirúrgico do Prof. AUpio
Correia Neto

Cirurgia do estômago e 'fiaI eirc:uIa•
res, intestino! delgado e P'0!so, tiroi·

dei rins, próstata, bexiga, ueero,
o"ários e trompa.. Vartcocele, bidrc

cele, varizea e hemas.
Ccn.ultas: Da. 3 is 5 hora.. I ma

I'elipe Scbmidt, 21 (alto. da CaP
Paraíso); Telef. 1,598

R...idência: Rua, Esteve. JuDior. 170:
,Telef. M. 764

--------------�-------

Dr. ,•.Jo 'oalta
Clinico e operador

Canlult6rio: Rua Vitor Meirelea. ...
Telefone: 1.405

Con.nltas das 10 ii 12 e dai 14 ,.
U hr.. Residência: Rua Blumeellll.

22. - Telefone: 1.620

Dr. M. S. Cualwftl
Clínica exclulÍvamente de �anl:a.

Rua Saldanha Marinho, lO
Telefone M. n:o

-D�Ã,-SANTAELA�"�
("'ormado pela Faculdade Nacla·
nal de Medicina da Universidade

do :Brasil)
M�dlco por concurso da Assistên,
era a PSicopatas do Distrito

. Federal
J'!x,lnterno dr Hospital Psiquiti...
tríco e ManIcômio Judiciário

da Oapital l"ederal
h·interno da Santa Casa de MI·
sericórdia do Rio de Janeiro
OLtNICA I\[É])ICA - DOl!lNÇ.t\8

NERVOSAS
oonsutteno: Edifício Amélia

!!feto - Sala a.
Residência: Rua Alvaro de oer

valho, 7().
Das 15 M 18 horas

Telefone:
Oonsultório - 1.208.
ReSidência - 1.305.

Rue Felippe Schmidr 48

Produtos Veterinarios Visãó maior e mais perfeita
que 8 de um bom binóculo

alcança quem tem sólida
instruçãc,

Bona livros, sobre tcdes os

assuntos:
,

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - Florian6polia
.................... . .

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

Brevmilente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve
terinários de grande eficácia, como: Ternerina (Buco-Vacina contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrot, e ainda, Vacina Centra ai
Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. .... .. . ... ,'.....• '

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

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

centrados na localidade de residência do solicitante.

Especializada em artigos para
homens

RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
CIONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
MANTEM PERMANENTE ESTOQf.!E DE ROUPAS F'EITAS

PARA HOMENS
ARMARINHO EM GERAL -CAPAS, CAMISAS, GRAVA

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelo menor preço da praça
Fa�a uma vis.Ua ii Dossa Casa e verifique

nossos preços e artigos

Plaina
VENDE-SE uma, de 4 faces, com

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

Cia. Florestal de Santa Catarina. no
Estreito, ou pelo correio, dirigir-se
â Vencedora - Caixa Postal, 225 _

Florianópolis
�"',__""n"""�""""_·"r""""''''�'''''''__�

• 'e " " .

SENHORITA1
A ultima cresçêo em refri
gerante é o,Guaraná KNOT'
EM GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o
acompanha.ndo

está
a moda.

DO
s

é

c s SOCIAL!

po�ro ALEGRE
=

----_.

RUA VOLUNTÃRIOS DA PÁTRIA N.O 68 • t.o ANDAR

CAIXA POSrA�, 5SS • TIiLeFONE 66';� • ttLEGR'AMAS: "JOROTECTORA.

.. .. . . " " " .

.................... I,J"

na, FRANCISCO CAMARA
NETO

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

Florianópolis
• til __PMJIIIIII'.IiU:! 1. ...... 'III.....

Dr. Liudolfo 4.8.
Pereira

Advogndo-ConlabiUsta
CiveJ -- Comercial

Con.tltuif(õea d. aqcl.dadall
.. MlJ'viço. COre!OÜlS, em gerol.
�Oz1Jani_!llõu contabel••

Regiatl'OI ti marca., di.pon'dc,
no Rio, da aOlThpond.nt••
Escritório: Ruo Alvaro d.

Carvalho n, 43,
Da. 8 à8 12 hera.,

Telefone 1.94

ESCRITóRIO IMOBILIARIO A. L.
ALVES

Encarrega-se, mediante comíssão,
compra e venda de imóveis_

Rua Deodoro 35.

FabriQont. II distribuidol'f1!; da!! afClIUadail'< aon·

f�cçõ•• "DISTINTA" • RIVET. P�5I1lU® 'ln�l !ll!'�r""
d0 aOl'timlltnto do l'Ja�emir��. !ti�c"dC!,IJ. hriibl
boniJ e bOictollt. alg'odô�l!I, mo�dnlm • �viament00
�G�C cdftd.atli'll!l� quo rG�6blt< db'0tanHanb dali

Snrllh OOlt'tilOl:t'dt:&iatQII' d@ imto1"icl' no 8enUdio d. lhe fo!'W'I.' sm 'Jmll'<

Flor!c:II"6pall!lz,, ...., FJLUUS em Bh:amanau Q LajGfi.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A data de hoje recorda-nos 'íue�.
- em 1.539, no Espírito Santo;

De acordo com a praxe. obser-lo� _indigel�as re(,:1as�arall1 a

<'XPI}-_vada em casos semelhantes a d.çào de Fer-nando Souto;

Curia cumpre hoje c dever de - em L60H, com a j'e!ira,�a dos

levar ao conhecimento do colonos, terminou o pequeno esta

Revmo. Clero secular e regular bclecimeuto fundado por Charles

�1t''(1, O falecimento do Revmo. P. Leight, na embocadura do Oi�,!J)qlle'

SUA ESCÔVA _��(I _ Antonio Luiz Dias na manhã de em 22 de Maio de 1604;

ESTÁ ASSIM?íAW, I,(((IQ
29 do corrente, no Hospital San- - em 1.780, José Jlarcelino .le

/;? """"\llt ta Beatriz, na cidade de ItajaL Figueiredo, mais tarde Manuel .101'-
------_,;.-- O Revmo. P. Antonio Luiz ge Gomes de Sepulvcda, Genernl

COMPRE HOJE UMA t::! Dias nascera a 10 de Fevereiro do Exercito,' entregou o Governo

('] �� ele 1883, em Vi'la Del Rei (Portu- da então Capitania do Hi,l Granue
� ,'...... • _. 0.0.

"

('��\/ gal) ; ordenado em sa-cerdote a do Sul ao seu sucessor Iegal, Lie-'
_I .. i ii"''''''Ma§i*� I ('<:-"':b\ 1 ele Novembro de 1910, chegou neral Veiga Cabral. Havia f((J"I'l'--

TelegramaS reUdos I �>:(--� ao Brasil, em 1912, tendo sido nado a Capitania, da primeira, vez,

A" l' tí I 'J)à Vura_m... � Coadjutor de Braço elo No-rte; de 23-'(-1759 a 2G-I0-17()1: r da se-

c iam-se rene os, no eparta- -rJ... ,,n
•

,", cm 1915 foi nomeado Vigario de gunda e ultima, vinha governao-
mento dos Correios e Te!!(raf:Js, "prum... r,./vmm... Araranguá, cargo que exerceu

I
do desde 11 de junho de 17 rs.

telegramas para:

---------�'--------l���. 1.?40' quando fo�. nomeado Foi C[.[tem estabel_Cccu
a Ca!'iLI1Ü,"

Hipolito Azevedo, Oswaldo l' Do- ��"_� iTlgano de Camboriú e Porto em Pôrto Alegre;
ra Vieira, Francisco da Rosa, }Ia-j � .>: /lll.� � Belo,· - em 1.8,.t8, o Ministéi-ío l)J'{'sÜli
noeI Holm, José João da Silva. ))0-':1 '1117. /I{j/ Yrlf).fl(J V' � Precisamente pela saúde aba- do por Paula, e Souza.: ultimo u-
rís Ristof, Sindi,'cado Trabalhadores II �'I,:'lj!, rl,.i/.jVí. _/'u'< J;:;, 71.:. <'7,,'.'"" �-""_

'i
I d'

...

1 f d('í. ...."""';.L�o.-v s-e> ",,,,"-" a a, ue que Ja Vln la so ren o. bera!. começou a governal' chf:gan-
Com, Armaznadol', lIeJy' Gome" de I � _I} itp J(ee ,nlct..i{Y,_Po--J,?iil ha algum tempo, fora nomeadó do al(� 29 de setembro de 13<18,'
Moura, Lui:!; Baldama, Zill1l:l da �'

-

, .,� no corrente ano, mesmo a titu- Cfllando subiu ao poder () pfll'Íido
Cunha, �rmãos Aloys, A�lolfo\ l�r\1l· � \,

/<>.
"

� lo de descanso e para melhor
I conservador com o Gahinete 0iin-

ler, Mana Barcelos, Joao Sanlt)�;, M /'.,�\ ;) / � s�� lratament�, Capelão do Ho's .. i da, Aquele ,partido ficou xllnto

A:'lin�o Araujo, lsolina D. Concei- � 1:,6"'" / _�

I'
pItal, onde vem a falecer. nesta data tendo vh'ido desde :2 63'

çao, Germano Nunes, Garibald,l �b· � t"::-"\ :'1�-;' A Arquieli'ocese recomenda a. Fevel'eiro de 1844.
chado, Antônio Adolfo Lisbô::t. � ,('

,

alma elo saudoso Paelre Dias ás André Nilo Tadasco

� orações elos .ttevmos. Sacerdotes, """'"'ClS--=--'_--�---
As dívidas �,�. e dos fieis em geral.

.f A

� Florianópolis, 30 de Mai'o de Compra-se uma de preferên-

da Rússia 1949.
ela com fundo para o mar.

(a) Conego Frederico Hobold Informações nesta reelação
WASHINGTON, 30 (GP) ln· . -'-ÃGENTES-NO�IN-';'r-,E-=TiIO-R-

,-

Pró-Vlgario Geral do arcebispa- - ..

forma-se que os EE. UU. exi.giram do. Pree!so em iôdas as cidades do,

novamente da Russia o pagarnentG Ida conta pendente por' C'onb dos

empresti.mos e arr�ndamento faci

litados durante a guerra e qüc as

cende a 11 biliões de doIares
Diz-se que o p'agamento desta

divida e de outras b�mbem penden
tes foi pedido no principio da se

mana ao Embaixador 'sovietico
AIejandro Panyus],lJin pelo Secre·
tário de Estado interino .Tome� E.

Webb.

VidaBocial
lANIVER'8ÁRIOS:

DR. MÁRIO DE CARVALHO
,ROCHA

A efeméride de hoje consi

gna o aniversário natalicio do
nosso distinto conterrâneo dr.
Mário de Carvalho Rocha, Ín
tegro Juiz de Menores desta

capital e honrosa expressão da

Magistratura Catarinense.
O ilustre magistrado que, até

há pouoos dias, vinha dignifi
cando a Comarca de Laguna,
como Juiz de Direito, conta lá
como cá com muitos amigos e

admiradores, motivo porque,
hoje, pelo decorrer de tão gra
to acontecimento, será alvo de

expressivas homenagens, ás

quais nos associamos.

Silva, com o nascimento de
uma linda garotinha que, na

pia batísmal, receberá o nome

de Oacir.

Falecimentos
D. EPONINA BRASINHA MAR

TINELLI
Consternou profundamente. a

todos a notícia do passamento,
sábado último, da senhora Epo
nina Brasínha Martinelü, que
era casada com o nosso distinto
conterraneo sr. Luiz Mart.inelh,
destacado runcíonarío dos

r Cor�
reíos e Telégrafos.
Os de "O Estado" apresentam

á famlia enlutada suas condo
lências pelo infausto aconteci-
menta.

Açraâecimentoss

D. IOLANDA D'ALASCTO
t
Do l\�OnStenhor Mtanfredo Lei-

CAMISAO e, eminen e con erráneo que
ora nos visita, recebemos aten-

Transcorr,e, hoje, a efeméri-
de natalícia, da exma. sra, d. Ci�SO c�rtão de. agradecimentos
Iolanda D'Alascio Camisão ·c}.i- p� a no a que mserrmos em o
� '" numero de ante- nte d

.

gna espôsa do nosso conterrã- ," ".

o em, omm-

neo sr. Perí Camisão, hábil go,. some sua chegada a esta

cirurgião dentista em Tuba- J capital. .

_ A S. Revma., respeitosamente
rao. _

. .'
mais uma vez cumprimentamos

DA
com votos de feliz estada em

sua terra natal.D. ALDA CARNEIRO
CUNHA FERRO

O dia de hoj-e registra o ani
versário natalício da exma,

sra. d. Alda Carneiro ela Cunha
Ferro, virtuosa esposa do sr.

Raulíno Horn Ferro, lente de

toxílogía na Faculdade de
Farmácia-Odontologia desta

--------.--------------------

capital.

EDISON FLÁVIO GONDIM
J\IACEDO

Completa nesta data seu 10{)
aniversário o inteligente gaTo
to· Edison Flávio Gondim Ma

cedo, c1ileto filho do distinto
casal Gecy Dorval Macedo e

Uége Gondim Macedo, e neto
do nosso prezado amigo Vasco
Gondim.
Edison c\.�memorando o dia

do seu natalício oferecerá aos

'seus inúmeros amiguinhos
uma mesa de doces e refrige
rantes.

FAZEM ANOS HOJE:
- a sra. d. Nenê Perfeito

da Silva, genitora dos srs Per
feito da Sílva, e do sr. Acarí
Silva, gerente da filial do Ban
co Inca e procer udenista.
- a sra. d. Angela Duarte

Faria, espôsa do sr. Juvenal
Faria, Comissário de Polícia'

aposentado.
- o sr. Amaro Coelho, fun

cionário postal,ista.
- o menino Alcides B. Preis,

filho do sr. Paulo Preis. Inspe
tor Escolar em Tijucas, e de d.
Herminia B. Preis.

o seu a seu dono
'!

A rua Arcipreste Paiva, de
fronte do Cine Ritz, foi encon
trada uma cédula de cruzeiros,

NASCIMENTOS: que será entregue, nesta reda-
Acha-se enriquecido o iar do ção, a quem provar pertencer

nosso distinto conterràneo sr. lhe.
Lourival P. da Silva e de sua Êexcusaelo apresentar-se quem
exma. ·sra. d. Laura Pereira da ,não for seu legitimo dono.

sário da sua Sagração Eniscopal, os
I';inicn necessário, entre o qual figuram caminhões 'C01ll0 0" 750

de "O Estado" augu ram-Ihe perenes
"Bi'd 1'0]'(1 ", con-struidos em Lulon, no condado de Yorkshire. );liI teto

felicidades, fazendo eco da alegria grn ria vemos os caminhões Bedf'or de 5 toneladas, prontos, ,í ('�pel'a das'

geral dos seus paroquianos. I PI'ova� finais após as quais serão desarmados e embarcados pai-a a _\}ri-
__________ - ca Or-iental,

'

D. JoaqUim Domin-'
glnes de Oliveira
A data de hoje é auspiciosamente

grata aos, corações catariueusos,
pois que regista o 35° arriversario
da Sagração Episcopal de S. Revuia.
D. Joaquim Domingues de Olvveí ca

eminente Arcebispo Metropolituno.

Esnírito culto e inteligência pr i

vilegiada a [lar de inconfundiveis
dotes oratórios que exornam sua

augusta pessoa, S. Revma. é desta

cada figura do clero brasileiro, De

votado a virtuosa piedade cristã,
sempre solícito ás campanha!' de

benemerência. e de amor ao pró
ximo, aliás patrocinador delas, de

há muito que S. Revma, D. Joaquim

I Domingues de Oliveira se Impôs ao
.

coração da gente da nossa terra que

o estima e o admira por SUas excel

sas virtudes,

Felicitando-o pelo honroso an ivar-

SERVIÇO DE METEOROLOGIA

Previsão do tempo até 14 ho

ras do dia 31

Tempo Bom sujeito a ligeira
instabilidade e nevoeiro pela
manhã
Temperatura em declivo
,Ventos do quadrante Sul
frescos

Temperaturas extremas ele
hoje Maxíma 21,5 Minima 16,4.

I IPETIDlllR
,IIRIEDIIJ

no cromo PRE TO • MARRON

OLADO DE BORRACHA
37 à 44 - Cr!!, 145,-
OFERTA ESPECIAL DA

�

84UI\I_ry
ru.> Y'IRAOENTES.19

f

CA:\n�HõEC; DE PRODUÇÃO, DE"BRTTA\'TCOS PARA O PLA�O
AMENDOIM

CONTRA CASPA,

QUEDA DOS CA·

BELOS E DtMAIS

IlFECCOES DO
COURO tABElUOO.

, .

Já estão adeantados os preparativos para a rcal izuçâo do plano,
para a intensificação do amendoim, iniciado sob os -au:,picioi\ do g-o

ver-nu ;ll'jjànico. A Grã-Bretanha eslá produzindo o aparelhumeuto ·me-

BRITISH NE\VS SERVICE

IHoje passaDa
MAIO

noPadre Anfôllio
Luiz Dias

31 DE

,3,717

Brasil. Negócio fácil, para
os sexos, mesmo nas l10ras
Escrever a Caixa Postal,

- São Paulo.

WW' :!Mlt arr,bos

v�gas.;.
AS águas tio mar não constituem

perigo para a conservação dos Mo··
t.ores .JOHNSON Sea HOl'se pois to

dos eles, anles de sair da fábrica,
sii.o tratados por um prO�SS9 eSij(>·

cia!, ídealizado e executado para

proteger as partes metálicas contra

os efeitos corrusivo,s da água salga
da. Distrihuidores Comércio �

'I
Transportes C. Bamos S.. i\, - Jolio

IPinto. �).
.

FRECHA
o Churrasco da Saudadé é uma tradicional festa

que xeune, no Colégio Catarinens.e, OS" antigos alunos'
dêsse modelar educandário. •

Este ano, agora no dia 12, lá estaremos. O Padre
Braun teve a gentileza de entregar-nos o convite,
aliás extensivo a todos os ex-ginasianos daqui e de
São Leopoldo. A vetusta figueira será o cenário. E o

Padre Ernesto, como gaucho antent'íco, tem suas

x.erengas bem afiadas, prevenido para alimentar a

tmpa.
Ouvimos, a propósito dessa futura ,e monurnental

churrascada, que teremos aqui uma repetição de 809,(}

Borja. A diferença está em que a política ficará, co

mo sempre, de fóra.
Ma,s todos sabemos que o Padre Clemente ,estára

entre nós, como personagem central. E não é êle o

pai dos Pobres?
Guilherme TâL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


