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RIO 31

.

(AN) - Atendendo ao

chamado do cardeal arcebispo do

Rio de Janeiro, d . Jaime de Barros.

Cantara, cerca de 170 sacerdotes,
das diversas congregações religiO-1sas, compareceram ontem, ao Palá

cio São Joaquim, a fim de recebe,
..

rem da mais alta autoridade da

Jgreja Católica no Brasil a palavra
de ordem 'para o combate as publi·
eações indecorosas e sensacionalis

tas, que vem corrompendo, dia a

dia, a moral da familia cristã bra·1
sileira. Os responsáveis pelas 104 i

paróquias da cidade, durante mais Ide uma. hora, ouviram de Sua Emi

nência, nos jardins do palacio do,
largo da Gloria, uma exposição a

respeito da conduta reprovável que
se editam nesta, capital e em ou

tros Estados, impropr ios para a Ileitura nos lares. A reunião durou

cerca de uma hora. Grande foi o

I'unmero de reportcres mas não Ihos

foi permitido presenciar' a exposi-
.

ção do cardeal. Qlla:t'ldo os sacercio-l.
tes deixaram o palado Síio Jca- I
quim, os' reporteres foram informa-Idos de que mais tarde seria distri;

buida uma nota oficial a Impr-ensa I
.Até as .22 horas, p_orel�, não havia

Iido feita a redação final do r. f'e

rjdo documento. O secretár io do I
cardeal D.. Jaime declarou-nos, a- i
quela hora, que só hoje peja manhã I

�erja possível entregar a referida 1

_.�O�'i, �!ue, .rOIHO se ""lbe,. (; (:'1 iü,Jlj( I
!mpurtanna.

. i
Jornalistas divididos I
enl categorias I
:MADRID 31 (CP) � De acordo I

com disposições do Ministér io da

'Educaçâo .os .jornalist:ls espanhóis
serão divididos a partir de agora cm

('ategorias especiais. .

Essas categorias são as de iorna

listas honorários, jornalistas anvos,

co.�a�orador c inscritos no Registro I<Jflclal. I

O acõrdo sôbre O' car",1vão· e o a�o do Bobr
WASHINGTON (USIS) - Heali-

/ sar-se-ão num futuro proximo,
reuniões entre as nações lígada') ao

novo plano de autoridade int�rnll

cio'nal do Ruhr, anuncia o D�par
lamento de Estado, ao anunciar a

assinatura em Londres ,do acm'do

oficial para estabelecer a autorida

de,
A llUlorfdade para ffistribuir ,�

carvão e o aço do- Vale Industrial
Alemão representa um dos maiores I

.

acordes fpitos recentemente pejos
IEstados Unidos, França, c Grã

Bretanha para o faturo da A.lcn:a

nha. A. Holanda, a Bélgica c Lu

xemburgo serão os demais partici
pantes dessa autoridade.

O Acordo de Autoridade de Ruhr

foi anunciarlo em Del,emhró uUi

mo c foi seguido nos principios
deste mês, 'l}e]a cQmlmícação dos

Ministros do Exterior dos Estados

Unidos, França G)'ã-Bretánha, qüe
um c:ompleto acordo havia sírIo

.

atingido, em to.dos os assuntos pr:r-Itincntes a Alemanha. Outro;,; ;JS

suntos nos quais para governo das

Ipotencias aliadas, o organismo de

.controle tripartite aliado e um acor-

,do sobre indus:riais restl'itqs C.

1l10(;as e outros meios de indução
inclusive promessas de altos pos

tos, quando Tito for derruhado. A

campanha com o objeto de criaI'

.b, uma camarilha con:ijr1a Tito na
--------------------------.-----------------------------

'CRSS - acrescenta o "Borba" -

teve ülicío no dia seguinte a 2lit 1).

vação do Coulinfom contra os diri

gentes comunistas iugosla\'os ani'

;ando de seguir uma linha ]JolitiJ:;a
"nacfonalista" e "tl'ots};ysta·'.

Q. MOMENTO

..�� "b!�;a
• �. I_�·I·�: '_J:>.. •

35· aniversq.rw de Sagração Episcopal do ReVníÔ:" Srt .Arcebispo
MetTopolitano.-Reuni1·am-se,. ontem," apQ§ �,,!;�e'sSão,

os Presidentes das Con1/i�,?e� Regimentà1�'�1 ; 'i.

Às 14,30 horas tiveram íní- ,"N., em noníe da suá
cio os trabalhos sob a presr�' apoiou o requerimento,
dência do sr. Saulo Ramos, 2; .jHro fazendo o sr. Braz

Vice-Presidente, �estando pre.. 'do P. T. B.
..

.

sentes 26 Srs. deputados. Em seguida fôram desíg a-

Aprovada a ata, sem restri- dos os S1's. Biáse Faraco, Braz

ções, foi lida a materia do ex- Alves e Artur Müller para, em,
pediente, constando de - oficios nome da Assembléia, apresen
e telegramas. tarem fedicitações ao Rev. Sr.

35° ANIVERSÁRIO DE SA- Arcebispo Metropolitano.
GRAC�1\.O EPISCOPAL' ORDEM-DO-DIA

,

Referindo-se ao 35° aníver- .A. única matéria foi a apro-
sário de Sagração de S. Excia. vação da redação final tio Pro

Révdma. D. Joaquim
'.

Domin- jeto de, Lei n. 25-49, que cria

"gos: de Olíveíra, o deputado 8 cargos de sub-fiscais da Fa

Biase Faraco reportou-se á p.u- _zenda do Estado.

jança civilizadora de cristia-] Em seguida. foi a sessão en

nísrno, assinalando as ativida- cerrada e outra 'convocada pa
des do ilustre prelado no ter- ra hoje, á mesma hora.
reno espiritual, educacional e REUNIÃO DOS PRESIDE'N-

sociaL TES DAS COMISSõES
Aludiu o orador ás comemo- Na forma do art. 41 do Re-

rações efetuadas, nesta Capi- gímento Interno, o sr. Saulo

tal, que culminaram com uma Ramos, Presidente da Assem

grandiosa Concentração Ma- bléia, em exercrcio, reuniu,
dana, solicitando, ao final, que após a sessão de ontem, os

-

a Casa manifestasse o seu te- Presidentes das Comissões Re

gozijo através de uma comís- jímentaís, afim de serem to
são parlamentar que apresen- madas provídencías para o

tasse a S. Excía. Revdma. os bom andamento dos trabalhos,
cumprimentos do Legislativo. confórme preceitua aquêle
O sr. Artur Müller, da U. D. regimento. r

lCrônica

--,::..:

Educação: ,política
'-'�,

Quando se comentam fatos de nossa atualidade

política, não raro oferece quem pretenda' atribuir to
das as dificiências do sistema democrático no Brasil
à ausência de mais sólida e generalizada educação
política do eleitorado. E tão comum se tornou êsse
conceito, evidentemente injusto ou, pelo menos, de
masiado elástico, que após' os pleitos, especialmente,
há quem venha a público responsabilizar a suposta
inconsciência eleitoral pela derrota de determinadas

facções, É assínalável que êsse juizo não parte, como
se possa supor, de pessoas iletradas ou, sequer, desa
feitas ao trato das ocorrências políticas' mas sim de
elementos de relêvo em partidos militantes, inconfor
mados com a frustração das sonhadas perspectivas da
vitória nas urnas.

Não só cometem, entretanto, clamoroso êrro de

observação, que importa em grave injustiça para com

a maioria do eleitorado, mas também incorrem na le
viandade censurável de se tornarem os menos autori
zados, ante o próprio Inconformismo, a criticar a rea

lidade incontrastável.

s,

A verdade é que, ja assim, se denunciam melin
dres e despeitos que irão lastímàvelmente influir no

curso de futuras atitudes, inquinando a prática da
democracia e constituindo um exemplo nocivo à me

lhor educação das gerações que se formam, em tal
ambiente político, para as funções do civismo a que
serão chamadas, por sua vez.

Daí, o espetáculo impatriótico do oposicíonísmo
por sistema ínpermeável a razões que não as da vindi
ta e formado a persuassões de ínterêsse ma.i� geral, des
de que as iniciativas venham. do situacionismo.

Não pode o povo, ainda. que instruido em maté
ria de" «ívísmo e cônsc:o dos, preceitos democrâtícoe,
edificar-se mais, politicamente, em presença de uma
conduta em que alguns valores exponencíais das fi
leiras partidárias exibem tamanha falta de senso das
responsabílídades- fechando-se a qualquer concessão
ao outro lado e valendo-se mesmo de expediantes me
nos elevados para expôr ao desprestígio os represen
tantes dos poderes constituídos.

Seria preciso desconhecer as causas e finalida
des de tantos movimentos populares, tentados antes
de' 1930 e vitoriosos após, para recusar ao povo brasi
leiro um conceito mais justo e exato de sua clarividên
cia política. A grandeza de suas reivindicações pelo
regime representativo não se afere senão pela lu
cidez de seu espírito democrático.

E tão pronunciada e palpitante é, a nosso ver,
êsse alto sentido de uma consciência coletiva no povo
brasileiro, que não hesitamos em acreditar

'

na desa

provação popular às atitudes intransigentes, de cunho
faccioso, com que alguns políticos supõem lisonjear o
ínterêsse' público, quando, ao contrário, não fazem
mais do que satisfazer a paixões pessoais, completa
mente divorciados das grandes causas que lhes soli
citariam mais nobre e superi01' atuação.

Eis como. ao invés de atribuir-se à suposta defi
ciência de educação política do eleitorado, �o que, em
desprestígio do regime democrático entre nós possa
haver, terá de levar-se à conta daquêle desvirtuamen
to da função das minorias, por parte de alguns ele
mentos que preferem ciosamente guardar as suas con

veniências e ressentimentos pessoais a sairem ao encon

tro do interêsse da coletividade e do Estado, quando
isso lhes não afague as suscetibilidades muito pró
prias.

A consolidação do >sistema de representação po
pular em que vivemos lestá, felizrnente, assegurada
graças 'ao discernimento dos altos dirigentes da polí
tica e da administração, que, amparados pela decisi-,
va maioria da opinião nacional, têm

. conseguido
preservar as instituições democráticas do país, contra
as ameaças de incursão da demagogia dissolvente. E
justo é que se vejam, com natural orgulho, .

os sen

timentos de um nohre e esclarecido povo, nos atos e

práticas que traduzem a ordem nacional e condu
zem a Nação aos seus mais gloriosos destinos.

Data festiva para
Transcorre hoje o 21" aniversário da prestigiosa Bmrêsa

de Recortes de Jorruiis

que lhes vaticinavam um fra
casso a curto prazo.

Foi com pessimismo até cer-

to ponto compreensível e natu-

l1'a1 que, a lU de junho de
1928, se soube haver sido fun
dada no Rio uma agência de
recortes de jornais. Alguns sa

biam que no Velho Mundo €

nos Estados Unidos tal gênero
de trabalho já impusera a evi
dência de sua utilidade, mas

,IJ grande publico nunca ouvi
ta talar disso e dm as reservas

em tôrno do problemático su

cesso a ser alcançado pela no

vel organização. Seus funda
dores, porém, deram de om

bros ás Cassandras agoureiras

É que Mario Domingues e

Vicente Lima, os dois jornalis
tas que tinham, tido a idéia de
lancar a AGÊNCIA LUX, além
de �terem uma fé ínquebran
tavel na eficiência da tarefa

que se propunham realizar,
eram' dotados de uma enorme

cauacidade de trabalho e de
um senso de organização na

verdade invulgar. Êles iam lêr
todos os principais órgãos da
imprensa brasileira, recortan
do dêsses jornais tudo quanto
pudesse interessar aos assi-

-=__� "__..._."'_......._.___ nantes que se quizessem valer
dos utilíssimos servicos da
AGÊNCIA LUX.

•

Pio III vai discur-
Tarefa extremamente com-

'Sair amanbã secução não dispunham .de

Cidade do Vaticano, 30 (UP> _
nenhum figurino, de ne-

Segundo fontes bem informadas do nhuma prática, de nenhu-

, Vaii':3.no,.o Papa Pio XII fará im- ma sugestão alheia. Mas

portante discurso a 2 de junho. Nes- isso não os intimidou. Intelí

ta oração I) Papa "examinará." a gentes � perseverantes, Mario
situação geral do mundo" _

' Domingues e Vicente Lima

PA 2 de junho celebra-se a festa souberam criar uma técnica

de Santo Ellgênio, santo padroeiro própria, original € perfeita,
do Pontífice. O Papa falará aos que lhes permitiu vencer ou

cardeais presentes em ROJna na
contornar todas as dificulda
des surgidas. E a AGÊNCIA
LUX, de cuja vitória tantos
haviam duvidado, é hoje uma

emprêsa modelar, considerada
a maior e mais perfeita de to
da a América Latina, não te
.mendo confronto, com as S1-
,milares '''yankees'' , ou euro

péias. Ministérios, governos €IS

taduais, repartições pubfi-...ca,s',
numerosas entidades do co

mércio e da industria, escrito
(tedara que a União Soviética e3tá res, artistas, médicos, advoga

dos etc. são assinantes de seu

valioso; serviço de recortes de

jornais, recebendo tudo quan-
ção contra o governo do marechal to se publica na imprensa diá-·
Tito. ria braiSileira sôbre os aS8un-.

O diário acusa os rrissos de usar tos que escolheram. Ê eS'8a

prestigiosa e interessantIssi
ma organização que completa.
hoje o seu 21° ano de uma e

xistência pLenamente vitoric:
sa. �egistrando a feliz efemé
ride, congratulamo-nos com

os nossos confrades Mario Do

mingues e Vicente Lima bem
como com todos os que a seu

lado militam na AGÊNCIA
LUX.

ocasião, sendo costume o compare

cimento dos cardeais, a fim de apre

sentarem cumprimentos ao Papa.

IEstra taoema russo

IC�!t�D�}�Uq?$I.��t�,_
ba", Ol'gaú do governo lUg()�'lavo

usando moças bonitas para levar
oficiais iugoslavos para a URSS,
em preparativos para uma revolu'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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2 BSTAOO-Qu.rta·...r.' ele Junho da '.49

Páscoa do Estudante Católico
de. Florianópolis
DIA 5 DE JUNHO DE 1949

ÀS 7 HORAS NA CATEDRAL METROPOLITANA
PROGRAMA

DIA 3· - (sexta-feira) - às 20 horas, Sessão Comemorati
va à Páscoa no Teatro Alvaro de Carvalho, promovida pelos
alunos dos Colégios Catarinense e Coração de Jesús, Instituto
de Educação, Academia do Comércio, Faculdade de Direito,
Cíêncías Econômicas e Fanrnácia e Odontologia e pelo Curso de
Humanidades. ,

.

DIA 4 - (sábado) - Hora Santa Meditada, às 15,30 ho
derá ser obtido com os encarregados da Páscoa em cada Edu
candárío ou com os membros da Juventude Católica.

DIA 4 - (sábado) - Hora Santa Mediataâa, às 15,30 ho
ras, na Igreja de São Francisco, promovida pela Juventude Ca
tolica e dedicada aos estudantes. Será pregador o Revmo. Pe.
Dr. Itamar Luiz da Oosta.

DIA 5 '- (domingo) - às 7 horas da manhã, na Catedral
]'1etropol�tana, solene comunhão Pascoal de todos os estudan
tes católicos de Florianópolis. A Santa Missa será celebrada por
S. Excia. Revma. o Senhor Arcebispo Metropolitano que gen
tilmente acedeu ao convite.

xxx

ESTUDANTE - ALERTA - MOVIMENTA-TE COM g.
VERDADEIRO ESPíRITO CRISTÃO, COMPARTICIPANDO
DOS PREPARATIVOS DE 'IlUA PÁSCOA - VIVENDO O TEU,
IDEAL, COM:UNGANDO O TEU CRISTO E, TOMANDO PAR:'
TE ATIVA NO PROGRAMA ACIMA ELABORADO.

Florianópolis, 13 de maio de 1949.
\ , A COMISSÃO

·��Dr"BAíííA';-··---·"---
•

Fundada em 1870 - Sêde: BAHIA
INC�NDIOS E TRANSPORTES

Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS ;,............ c-s 80.900 606,313
Responsabildades .....• Cr$ 5.978.40Ú55,97

� Receita...... Cr$· 67.053,245,30

� Ativo........ Cr$ 142.176.603.!lo
• Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$ 98.687.816,30

I
Responsabiljdàdes.. Cr$ 76.736.401.306,20

lDiretores:
Dr. Pampbilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,
Anísio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.
��.-_·.-.._-•.,.-_.......-.-_-.w.-_-"""",-_-_",,,,,,,,,,,,_,,,.-_-,-_,,,.."PI"'.wr

TllOG FIA
Correspondenel J

Comerciá I
Confere
Diploma

DIREÇAol
Amélia M PigOzZi

METaDO,
Moderno &li Eficiente

Rua Getlual BUlencourt. 48
(Esquina AlbergUe Noturno)

o Mucu.s da
: Asma Dissolvido
.Iapida,mente
O. ataques desesperadores e viosen

tos da asma e bronquite envenenam

o organismo, minam a energia, arruí
nem a saúde e debilitam o ccreção. Em
3 minutos, Mendaco, nova fórmula
médica, começa 3. circular no sangue,
dominando rapidamente 0:5 ataques.
Dêsde o primeiro dia. começa. a. desapa
recer a. dificuldade em respirar e volta
o sono reparador. Tudo o que "e faz ne

ce...áric é tomar 2 pastilhas de tIIendoco
á. refeições e ficará completamente livre
da. ••ma ou bronquite. A ação ê muito
d.pida mesmo que se trate de casos

rebeldes e antigos, Monda,o tem tido
«Into êxito que se oferece com II gru-antia
de dar ao paeíeate reeniraçfio livre e fácil
rapidt'mente e complfto alívio do sofri
mento da asma em poucos dias, Peça
Mendaco, hoje mesmo, em qualquer
farmácia, A nossa garantia é .a sua. maior
proteção.

lIend'aeo A�o!:...��m

Médico efetivo do Hospital de Caridade
Setyjto especializado em Doenças de Senhoras

.

Modernos métodos de tratamento
Horários

j Das 10 ás 12 horas e das 13,30 às 14,30 horas
Reeidêticia:

Hotel La Porta
Consultótio:

Rua Tireâen teso 9

•

\

•

&da dia, há m�,is Ko/�nos-is1as
.'

.,:
r

A famosa estrela norte-
americana tombem é
Kolynos-ista, porque
sabe que, 00 cantar,
tem que mostrar
lindos dentes.
Oinah Shore é
artista do
Columbia Records Inc.

r.

Em cada hora mof s de
1.359.949 !{clYi'lol\-istas limpf.im

I
' os denl·e!i com Ko'ynos!

'\
.

\� E esta preír r-ncia, que aumenta
i de hora em hora, é Li30 natural!

Porque Kolynos é concentrado.
Somente Kolynos não tem nem

1Lma só gota de açua; não neces

sita de agua, como acontece com

os dentifricios comuns. Por isso,
o creme dental Kolynos

rende maiS·!

-Ó.

r ,

Seja Kolynos-ista
Conserve seus dentes divinos
Visite o dentista
Prefira Kolynos!
A fórmula de Kolynos é críação de
'um dentista, o Dr, N. S. Jenkins.

Kolynos utiliza um derivado de

oÍeos vegetais, neutro e de alta

ação detergente. A espuma de

Kolynos penetra nos espaços

inter-dentais; agindo contra as

manchas, alcalinizando e límpan

GO os dentes. Por isso, Kolynos
.1

limpa mais

Gôsto de hortelã

e frescor de orvalho!·

Kolynos c':llnbina três
essencias naturais de

três continentes, e que,

.... sob fórmula exclusiva,
produzem esse sabor

refrescante e característico, agradável a
todos os paladares. Per ·issõ, todo o

mundo diz que Kolynos

; .

I,' ,.

r

MeCa"n

Basta um em

na escova seco.·

* USE, KOlYNOS. SEJA TAMBEM KOlYNOS-ISTA!

Transportes r·égulores de cargas dop8rto da

sIo FB4NVISC9 DO SUL para NOVA fORK
Infol'magõel como. Agente.

FJofÍlin6poh$ - Càrlos HoepckeS/A - 01- Teletone 1.212 I RDd. te!eg.
São FUlncÍlco do Sld - Carlos Hoepcke S/A -ex - Teleloae 6 \t\.I.IOJR'9: '4ACS: '\

I
I,
I
!
----------------,------�=----------------------------------------------�-����

l
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o "ESTADo-Quarla fel'·. 1 d...,."ho-� 1949
'

.Festívuís Rádio Guarujã
,

C.ada dIa. que se pass.ou no Resenha de proqramas do dia
f�n�l de maio e cada dia que

.

10 de junho de 1949 /

VIra neste comêço de junho, 8 00 - ABER.'l'URA
- novas emoções se arregimen- I 8;05 - Bom dia Santa Ca-
tam em nossas mentes para I tarina· -O grande acontecimento que 8,30 - Cantor do dia .

se aproxima: o c�ntilante baí- 8;45 - Variedades
�e de gala da noite de 11 de 10,00 -'0 Mexico canta
Junho, com que o Comando 10 30 - Ritmo Portenhos

�? 5° Distrito Naval, comem?- 10:45 - Em compasso' de
,Ia. a passagem do estupendo valsa
feito "de nossa Ma�inha �e 11,15 - Melodias de Nápoles
�uerra, que se cobriu de gló- 11,30 _ Variedades
nas naquela manhã clara em 1200 - Diário Sonóro
Rlachuelo, contra as hordas 12'15 - Oferecimentos mu-
-fanáticas de Solano Lopes, sicai�

�

Cada dia é contado nas in- MUSICAS DE HOJE:
timidades dos lares, onde no Andorinhas da Austria

.. movimentar dos atavios que Jalousie
,;as damas procuram organizar Na baixa do sapateiro
para os seus trajes elegantes, Tíco-tico na rumba
.há o natural comentário dos Despertar da montanha
momentos agradaveis e esplên- In acapulco
dídos que hão de vir. Há a li- No, no y no

.geíreza das mãos alvas e finas, Q'uando êsse ne.go chega
no vae-e-vem das confecções Alegria de amôr
delicadas e lindas, onde sêdas Teu retrato
-e tafetás imprimem ruido far- Depois do baile
4t1hante e caracteristico. Paraná
A espectativa em torno do Estrela do mal

grande acontecimento é deli- Cortina de veludo
-eiosa e nas palestras das rodas Bendita palavra
.do mundo social, o assunto se You belong to my heart
torna obrigatório. India do Brasil

.

A crônica social dêste diario B Mercedes
-deverá estar presente, para as Hóras noturnas
.anotações necessárias sôbre o 14,00 _ INTERVALO

- ÀB 71,6 hs. -

Ibrilhanlte acontecimento. 16,00 _ E mtempo de valsa
MURO DE TRÉVAS

·

E assim cada dia que se à- 16,30 _ Recital de CARLOS
- com -

proxima é mais um dia de in- GARDEL
Robert TAYLOR

t t' f
-

+00 Audrey TOTTER.
t;) ensa sa 18 açao para t os os 16,45 - Rádio Cinema

· que irão compartilhar do re- 17,00 _ Nuvem negra em Dorothy PATRICK

quintado baile de gala. ceéu azul _ (Rádio Teatro)
- No Proçrama -

1) - Noticias .da Semana
17,30 - Carta�Sonóra

+ -Nac.-
Sábado próximo, nos salões 17,45 - Dircinha Batista

2) _ Metro Jornal
arístocrátícos do veterano 'e I ,18,00 - O Instante da pre-

l-Atualidades --

tradicional Clube "12 de A- ce
_ Preces:

gôsto" a Sociedade "AMIGOS

I
18,05 - Variedades �

.

'T'\'"!I. o;':'TÇA" vai dar uma bri- 1S,30 .....,... Teatro Singer Cr$ 6,20 - 3,20.
,J.JA il.� "Imp. 14 atlas".'
Ihante festa, com inúmeras I 19,00 � lVIo.r:-1�nt.o Esportiva ROXY
.surprezas, coisas de nossa mo- 19,30 - Notícíarío da Agen-

_ Às 7]/� hs. _
.cidade al-egre e vivaz. Porque é cia Nacional

_ Programa Colosso _
preciso que se diga, que a So- 2�,00 - Musicas pO};>ulares _ 1-

cieda�€ dos "AMIGOS DA ON- va:'mdas .

.' e s
- A mais ·perigosa a mais

"CA" e composta de elementos 20,30 - Orquestra Sintóní-
I

.

t
'

'
.

t
.

" '. emoncionan e, amam mis erio-

Jov.ens de nos�a sociedade, �s- ca
.

. . sa aventura do médico do cri-
tudantes ou nao, é que por 1S- 21,00 - Musicas Hawaíanas

80 mesmo têm completa ani- 21,15 - Conjuntos vocais meI!rmã contra Irmã em bata-
mação, têm vontade de diver- 21,30 - A Voz �a. A:nérica. ' lha mortal!
til' á númerosa assistência que 21,32 -:- Noticíarto Musical

A LUVL1 REVELADORA
irá lotar inteiramente os re- 21,38 - A Opiniâo da Im-j - com-

quintados salões. daquele Clu- prensa
., I W BAv-TER

\;he.
.

21,45 - Interludío Musical i
\. a.rner .L'- -

'

�1 E'llen DREW
Mesmo sendo "AMIGOS DA

.

21,50. - �omentário de Freí-! wnr ""RAWI EY
O,..T'ÇA" I'

-. tas Guimarães I 1 Iam l' J

.. l.� ,os apazes nao uao
r-r

_, ., - A caçada humana do ou-
'nos pregar alguma peça como' 21, 51 - trltímo boletim de ! {-r- ,.,. l' t' ,..

.

'

Nr t·
. ! "�o CIlmma IS a,

-daquelas do tal "amlgo da on- .l' o .leIaS
, .."", ". I _ II _

-·ça" de aue nos fala semanal- 22,.00 - EN'._.Ii"RRA:MENTO, í C t· r do seriado
mente Ô CRUZEIRO ... Não!

.

NOTA: No horário de 8 ás I·, DOU J.� l.nufçtao
:Êstes são outro,s "AMIGOS DA 12 horas e 15 ,minutos .a RA-,·

L

A/C S���ÚÉ�'
-ONÇA", amig1Qs de verdade da D10,GUARUJA transmIte em

_ comE_!SPADA
'brincadeira, que vai ser real- c�deIa com a Z 4 H�6, RADIO Bob SHAW
mente uma coisa louca. DIFUSORA DE L/J,íJUNA em

Para maior blilhantismo da 970 Kílociclos,

esplêndida reunião, haverá o �"'E;,;,m;tran';:-�c�h�;"';���
.concurso de uma ótima or- ,'em todos os recantos do munjo,

"questra, especialmente con-
I
centenas de milhares de Motürc�

tratada· para a festa. , de popa JOHNSON, proporcionaadu
Aguardemos a noite de sa- aos seus possuidores ano após ano

·

bado/que se tornará por certo um SERVIÇO SEGURO. Distribui·

jnesquecivel. ! 0lwes: Comércio & Transportes C
IMPERIAL.

/. R"
- .t\.s 71/2 hs. -

�"l.. hJ. Ramos S. A. - João Pinto, 9. DESPERTE E SONHE
--TeéImicolor -

c EMAS
RI,TZ
- As 5 ,e 7% 11s. -.
- A magia envolvente da

música tropical, num sedutor
rornanc€ de emoções!
Aíegría , :. Rítmo ...
Seducão. .. Romance .. ,

Beleza ,e Luxo!! .. ,

. _FANTASiA MEXICANA
- com

Dorothy LAMOUR
Arturo de CORDOVA
Patric KNIWLES
"Guadalajara Trie"
Musicas de AUGUSTIN LA-

RA destacando-se:
"Adias Mariquita Linda",
"Noite de ,Ronda",

. "Perfídia",
"Farolito",
"Tristeza" ,

"Hasta Volver",
"Esta Noche Vivera"
e muitas outras, .

- No Programa -
A Marcha da Vida

-Nac. -

2) - Ao Fundo os Japone
ses - Des. Popeye.

- Preces: -

Cr$ 5,00 - 3,20.
"LIVRE" - Creancas maio

res de 5 anos poderão entrar
ás 5 hs.
ODEON

ODEON

3° e 9° Episodios.
- No PTOgrama -

1) - Cinelandia Jornal
.

-Nac.-
� Preços:

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

-

AP RTIR DE HOJE
ZY{ ---: 7'- RÁDL� GUARJUJÁ DE FLORIANóPOLIS

z.YH - 6 - F.JADIO DIFUSORA DE LAGUNA
"EMISSORAS ASSOCIADAS DE SANTA CATARINA"·

�UMA POTÊNCIA RADIOFóNICA A SERVIÇO DO NOSSO
ESTADO.

- 1.420 KILOCICLOS _._ 970 KILOCICLOS -

.,- com

John PAYNE
June HAVER
Connie MARSHALL

- No Programa -
1) _- O Esporte em 'Mar- .

.

cha ...
-:r.Íac.-

2) -- Em Minha Gandola
- Des.enho Colorido

- Preco:
Cr$ 3,.20 (Unioo).
"In1p. 14 anos".
CARTAZES DA SEMANA
Amanhã

RITZ
Spencer TRACY
Lana TURNER
Ingrid BERGMAN

-em�

O MEDICO E O MONSTRO

Campanha' do Agi)Salho·
A congrega.��o. Mariana Imaculada Conceição está pro

'movellí�o a mentona campanha do agasalho para as crian
.,ças pobres dos morros. A todas as farnilias da Capital ape
lam as F'i1�a� de Maria para .concorrerem com agasalhos usados
'9-e �eus. fllhmho�:, esperando, igua.lmente_ que ü comércio e

::.ndustna prontIflquem-se a acolheI' a comissão que para o

fIm, está s;:n�o organizada. Inútil encarecer .a oportunidade
€ ben8merenCla do gesto de caridade aue assumem as Filhas
,.de lVI8.ria, 'e que só será l'ealidade pelô correspondente cari
nho com que a nossa populaçào demonstrará mais uma vez

. seu's .sentimentes bllmanitál'ios e de piedade cristã.

"FÁBRICA DE FOSFOROS (PRON
TA P. FABRICAR) Hoje no passadaVende-se

Maq-..Jinário c-s 250.000,00
t'l'édío, Imoveis Cr$ 90.000 00 1 :DE JUNHO
Situada em Campo. Alegre '_ S. (. A data de hoje recorda-nos

Vende-se tb. só maquinário que:
Informações com À. Wehmuth _

- em 1.513, Jeronimo de AI-

Brusque - Santa Catarina". buquerquer expulsou os fran-
.. ",- .. -------- cezes do Maranhão;

- em 1. 565, Estácio de Sá

repeliu em São Sebastião, no

Fdo de Janeiro, um. ataque dos
franceses, auxiliados por Ta
moyos;
- em 1.817, nasceu no Rio

de Janeiro, Luiz da Cunha Fei

jó, mais tarde Visconde de
Santa Izabel, falecido em 6 de

Março de 1881, em Petrópolis,
quando Conselheiro, lente e Di
retor da Faculdade de. Medici
na do Rio;
- em 1.821, no Rio de Ja

neiro começou a circular o

"'R'
-" "Diário do' Rio de Janeiro",

. tígorosamente Proibido
até 18 anos". circulando até 31 de Outubro

de 1378, redatoríado em di-
.................................

Sabado _ RITZ versos períodos, por José de

Michael REEGRAVE 'Alencar, Saldanhà Marinho,
Valeria HOBSON Quintino Bocaiúva e outros;
Flora ROBSON

- em 1.822, D, Pedro, Prin-
na produção de cípe-regente, assina um decre-

J. ARTHUR RANK: to convocando para o dia íme-

SUPLICIO ETERNO diato os procuradores das pro-
de vindas;

Daphne du MAURIER
- em 1.8�9, os paragu3:ios

foram desalojados dos desfila-
..

Domingo i
. , . . . . . . ..

I deiro.� �e Sapucai pelas tropas
FINALMENTE. . .

• brasileiras
_

comandadas pelo
Hay MILLAND I Genel:al Joao Manuel Menna

Marlene DIETRICH ! Barreto;
.

.

CIGANA FEITICEIRA !.- em 1.9�8, fOl fundada no

! RIO, pelos Jornalistas Mario
. . . . ..

Domingues e Vicente Lima,
a "Agencia Lux", entidade es

pecializada em recortes de
jornais doPaiz:

André Nilo Tadasco

use

as 'verdcdelres

PASTILHAS

VALO

!
! .. , , .

3a Feira
_. S-essôes das Moças
Dorothy LAMOUR
Ray )\HLLAND

-em

IDILIO NA SELVA PASTA DENTAL
R-6BINSONI .

I
-- 'I'echnícolor -

LIRA IENIS CLUBE
pnOGRAMA PAltA O MES· DE JUNHO

DIA;5 DOMINGO - gOIRÉE MIGNON, OFERECIDO PELO DE
PARTAMENTO FEMININO DA FACULDADE DE DIREITO.

DIA 15 - QUARTA-FErnA - REUNIÃO DANÇANTE, COM O CON
CURSO DA ORQUESTRA DO CLUBE, APRESENTANDO NOVOS BO

LEHOS E FOXES - INICIO AS 20 HORAs..
DIA 19 - DOMINGO - COCKTAIL DANSANTE COM INICIO AS

,

9,30 HOHAS.

DIA 25 - SÁBADO - TRADICION.AL FESTA JOANINA, A CABAfER,
DENOMINADA "FLOR DA ROÇA" INICIO ÁS � HORAS. HAVERÁ

PREMIOS PARA A 1\I:A1S BELA FLOR DO ARRAIAL - TMIBJ::l\í
AO PAR MAIS ORIGINAL E AO CAVALHEIRO QUE MAIOR SEME

LHANÇA APRESENTAR COM O PERSONAGEM DE "SEU JECA:

QUER CASAR" E, .. TEM MAIS AINDA ... FOGOS, BALõES, ME

LADO, PINR�O ETC· .... ETC ... SE&>. A FESTA MÁXIMA DO AR

RAIAL DO CLUBE DA COLINA.

NOTA: - A Diretoria do Clube, solicita de fados os seus associados

não se fazerem acompanhar de pess,93s extranhas ao seu quadro social •

• " " " " " ... " .. "" " .. " .... """ ...... """ .. " '" " "" •• " " 01_" <> " " " " .. "" .. " � ti " .... " ..... " .. " " "

CASA MISCELANEA

dil.�tri·1
Se lico3 quereis fica·r \

.

buidora' dOI :Rádiol R.:C� A Oe modo facil elegal
Victo:t'. V'lvulo8 e Pi.COllf Fllzei hoje uma iascrição
Ru'" CMH,("ih ... ;.,." '\1Qt"a () {"redito Mutuo Predia

vista e ii prazo
Enrolamento de. motores, dinãmos e 'transformadores.

In,stalação de luz e força.
Venda de motores, rádios e acessorios, outros aporelhos elé

tricos, artigos elétricos, etc.

Representa�es divef'sas,' com exclusividade dos insuperáv�is
receptores "SARATOGA", "INDIANA" e ·'l\1ERCURY".

A ELll:TRO· TJllCNICA

Rua Tte.• Silveira.·14 - Caixa Postal 193 - Fone 793.

L IIII I T
Sóciedade de sorteios e I>eguros contra acidentes pe�,seajs, couce

dendo mais outros beneficios de carater assistencial.

Representante em Florianópolis:
PEDRO NUNE..�

Ruá 24 de Maio 801 (Estreito)

,Sorteios mensais" mediante mensalidade de Cr$ 20.00 além dlil lóillA
Inicial de C['$ tv,oo apenas.

'

Participaçio aos 11l,el'êS
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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! RADIOTERAPIA
RAIOS X

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

'.,

_�,T""'�";:'�:

(1.•• _ •. _ •• _

!
y

)
"

,

• • •

Dr .. Guerreiro da
Fonseca

Dr. Alva·ro de Carvalho
Doenças de Crianças I

Consultorio: RUa Tenente I�llveira, 29
Horário de consultas: 9 ás

111'
Especialista

hs
. Médico Efetivo do Hospital de

.

_ Caridade
Sábados: 14 as 17 11s. O-UVIDOS _ NARIZ e GAR-

D Wlol' S·
' I GANTA

r 'I �'OD �mnD fi I
Tratamento e Operações

• l.e. U tU U P,esidcnci��l��I��� l��J�midt, 99

Pereira .

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

Clinica Cirurgica
.

Molestias de Senhoras

DR. NEWTON d'AVlLACIRURGIA GERAL
5)011 Serviços dos Professores Bene

dicto Montenegro e Piragibe. No
gueira (São Paulo)

Consultas: Das 14 ás 17 horas
Rua Fernando Machado, 10

Cirurgia geral - Doenças de Senho
ras - Prectología
Eletricidade Médica

Cõnsultório: Rua Vitor Meireles n.

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

de das 15 horas em diante
Dir�tor da Maternidade e médico do

R it I de'] d
Residência: Hua Vidal Ramos D.

ospi a e aru a e
6- T 1 f 14?'.l

CUNICA DE SENHORAS -- (;1- I.
ti - e.e Qne, . __ o

RURGIA PARTOS Clínica Médica e Cirúrgica do

mag�ós�ico, cnntrole':e. trata�lento I DR. AUJOR LUZ
upeclnlIzado da gravidês, Dl<jtur"I Médico-Operador-Parteiro
lDias da adolescência e da menopan- Doenças internas de Adultos e

eaa. !ertubaçóes menstruais, i '1�1:, I 'Crianças
maçoes e tumores do aparelho gem-, Alta Cirurgia - Cirurgia Geral _
!aI feminino. Doenças de Senhoras - Partos -

Operações do utero, ovários, trem- Vias Urinárias _ Rins - Coração
!,iIa.S, apendice, hérnias, varizes, etc.

_ Pulmões _ Estomago - Figad3
CirUl'gia plástica do perineo (ru- Tratamento da Tuberculose
M�S) Raios X - Eletrocardiografia
�SISTENCIA AO PARTO E O.t'E- Praça Pereira e Oliveira (atráz do

RAÇõES OBSTETRlCAS Tribunal) .Rua Santos Dumont, n. 8.

9)oenças glandulares, tiroide, ová- Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás (S

rios, hipopise, etc.) .

I
-- Fone 841. P'LORIAN{)POLIS

1Dfw�urbios nervosos - Estertlídade
....... Regimes. \

"r..F< ....,1 -.,,, - "1II''' """ f

Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
1.461

-

Resíd. R. '7 de� Setembro - Edíf.
Cruz e Souza - Te!. 84� I

!
DR. POLYDORO EB..NANI DE S

TI-HAGO'
l\-Jédico e parteÚ'a

tr)o Hospital de Carídade de Fk,..

-�... _--- � .

D.R. LiNS NEVES

Dr. Roldão COMeDI
CIRURGIA GERAI, -- AI.TA CIo
RURGA - MOL�STiAS DE SIto

NHORAS - PARTOS _

FOI"mado pela Paculdade de Medi·
ema da Universidade de São Paulo,
ande foi assiatente p01' vários anos �o
Serviço C;rúrgico do Prof. AlllllO

Correi.. Nct9
• {,..irurgia do estômag» e ..ia. circ.ula·

res, intestiuos delgado ve .gToS!O, tirol

de, rins. próstata, bexiga, ute�o.
O"fário. e trompas. Varicocele, btdro

cele, varizes e bernas,

Cousultaa: Da. .l áa 5 horas, • ru
l'elipe Scbmidt, 21 (altos da caA

Paruiso}, 'relef. 1.598
Reoidéncia o .Rua Esteves Jamor, 170;

Telef. M. 764

ríanôpolis, Assistente da
Maternidade

Doenças dos órgãos Internos, ea ce- I

dalmente' do coração e vaS03

Doenças da tiroide e demais gían
dulas internas

Clhdea e cirurgia de se-ij.hora'!o -

- Partos IFISIOTERAPIA: ,� . ELECT-R0CAfI·
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HORÁRIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 às 19 ho-

,-------------------�---� ..-.
Dr. Paulo Foato

Clinico e operador
iCon."lt6rio: Rua Vitor MeireI.,.. 16-

Telefone, 1.405
iConault,.. das 10 ás 12 e d.., 14 a.

1!. hrs. Residência: Rua Blumerunl.
22. - Telefoue: 1.620

Dr. M.· s. 'Cay�l�lld' .

Cli"ica exch18ivamellte de criançu
Rua Saldanha Marinho, 10

Telefone M, 733

'-"DR-:-�SANTÁELA
(i"ormado pela Faculdade Nacla

.nal de Medicina da Unlv.ersidade
do Brasil)

"Mico por concurso da Asststên
cta a Psicopatas do Distrito

Federal
lJx·tnterno de HospItal Pslqulá..

trlco e Manicômio JudicIá.rio
da Oapltal Federai

Ib:-lnterno da Santa Casa de Mi·
sericórdia do Rio de Janeiro
OLtNICA Mll:DICA - DOENÇAS

Nl!:RVOOAS
Oonsult'6rlo: Edificio AméUa

((eto - Sala $.
Residência, Rua Alvaro de oar

,.alho, 70.
Das 15 ê.a 16 horali

'I'elefone :

Oonsultór�o - 1.208.
Residência - 1.305.

raso
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles ill. 13
Fone manual 1.702

RESIDENCIA:
Avenida Trompowski 62

Fone manual 786

Dr. Mário Wendhaêe.
IC1ll1iea médica de adulto. e mUl�
Oonsultório - Rua João Pinto, 16

·relef. M. 769.
Consult.a da. 4 "" 6 boru

•uid�ucia: Felipe Schmldt iii. JI.
Telef. 811

Carros para o interior do Estado I Bom

VARIADO SORTIMENTO DE CASENlIRAS NA

E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PARA HOMENS
ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS,. GRAVA-I DR'

...

FRANCIsco
.

'CAMMtit
TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

:...

NETO

Iuôo pelo menor preço da praça Escritório: �:�O�:��e Schimidt
11 "OI � fi c�. 21 (sobrado) (Alto da casa "O

raça uma visita ti nossa uesa e verhlque par�iso"�
.. Resídencía: Rua Alvaro de Car-

nossos pre�os e artigos valho, 36

bin6culo
Ol'ande vlsãt

I ��
· "

'�,-;--;:;:::::::-== .::�.:=l
"'. "f1I11P t'llõCÇÕClS "'DU::1TU'QTA'" 6l RIVET. P'O'fdHH. tL1Y>. �l!'(JIfi.,

cllí8 !J1!;ii�t1.lr"fO',r.,t(i dfil ç09e.mh'QIl� �'i"'C(H�('�, �!I'b.';.it I

I
loc,nw. 0 bU�(."�l!t, Qlgodõeft. %no�in� fI ?'l'll'�(2:!T,!;."},,'i1.{�<> I,
�Q:'':& (iJfaiçzhilí. qu� !'lli1cehe! d,h(!!t,::r!i4!lI.'it.S, àGt$

I�elht�1foill9 fdb,lccR. A Cn�c "11 CAíf.lK'f'lU/" @ha.�,u f.1> ·litn�gt\o c!@(IJ; 8nri!ll& et)jt<'ll:'aI>1<'t.lKIlIt�"'1I111 d� h\it,�it�,�:!, lCllG 4I(iJlnHào d\li) lhif f;:n�""l'fiI!1l. '2:mtt
.

v�g!ta �:n-::®i!l cl.$ itlfli'ltuQl\'jj)tn !il�U,lll' �l:bmllJ%'�I\!l� MATR�Z tiro Flouil�h.:;;)d�Q}iI ...... flLUUS tlu:'� Bh.'ll;m�.It'aou 6 Loyallll
Q;:lU��$jWt?��� i41í1fl.6iIii2iM!26�153"P'º"iiã'fiW��xr���l};��j:s:..I1í.����
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O horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada
firma Fiuza I .ima & Irmãos, é o seguinte:
P...xPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

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

Nova-Trento
E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - 3a• e 68• feiras

16 ho-ras
14 horas

16,30 horas

12,10 horas

Visão maior e mais perfeita
que a de um bom binóculo

alcança quem tem sólida
instruçâo,

Bons livros, sobre todo. �

assuntos:

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - Floriallópoli�'

de
. " .. . ""

Plaina
VENDE-SE uma, de 4 faces, eem

pletamente nova, marca R4I.M:ANN'.
"com transmissões, Ver e tratar na

Cia. Florestal de Santa Catarina. ne

Estreito, ou pelo correio, dirigír-se.
à v:encedora - Caixa Postal, 225 -

Florianópolis
. ..

SENHORITA!
A ultima creeção em rerri
�er.lln te é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES
'Preferíndo-o está
acompanhando a moda.

oua VtSTlR·SE COM (ONfORTe E ELEGANC!A 7
PROCURE A

faiafaria ello
Rus F'eliPpe Schmídt 48

Produtos Veterinarios
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
dêases produtos.

Os primeiros já a venda, são:
SULFAGUANIDINA: Tubos de 10 e vidros. de tOO comnrímidos de

��
.

.

VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos
lOú ema,

SORO ANTI-TETANICO: ampolas de 20 cmâ,
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos

de 100 cm3. •

VACINA ANTI-RABICA: 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 fornecido! com abso
'uta garantia de. atividade máxima. .

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve

terinários de grancJe eficácia, como: 'I'ernerína (Buco-Vacina contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrot, e ainda, Vacina Contra liiI

Souba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. .. . .

Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sõbre as doenças
dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pel� Departa-
Dento de Veterináría.

.

Pejo 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.

.. . . . .

Cemi8lJlf, Gre'J'&blllj Pijlillm�1t
Meiu d", melhoree, pelo. m&..

nores preçe. mó na CASAdMlSi
CELANEA - R"";aC. Mafri\ll�
. . . . . . . . .. . '" .. �

•••••••••• l •••

lOja 'DAS caSE IRftS
Especiálizada em ai"figos para

homens
RECEBEU
ClONAIS
MANTEM

�"'---'----
------_._-----

Florianópolis

Dr. iludOI;;' À.õ.l
Pereira

Advov;ado-ContabiUsta
Cível -- Comercial

Conatituições d. loeiedeu!."
8 IIerriços eorelatol, em gel'Ol .
fOrgànizaçõea contabEiill.

Regiatral 81 marcai, dh,pondo.
no EUo, de COl'X'.lponde�te.
Ellcritório: Rua Alvaro d.

'Carvalho n. 43.
Da. 8 �II 12 horeil.

Tole{one 1494

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

ESCRITóRIO IlUORILIARIO A. L.
AI,VES

Encan�ga·se, mediante comissão, d",

compra e venda de imóveis .

Rua Deodoro 35�

5 Ê DE SOCIAL!

PO�TO A��{?,_�E .

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N," 68 • 1.° ANDAR

CA'XA POSTAL, 583· TELEFONE 664íl • 'd.EGlRAM'AS: .PRCTECT.o�A.'

Agencia Geral para Sta. Catarina
. J1ua Felipe Scl1midt. 22 - Sob.

Caixa Postal, 69 - Tel. "P,'otecton" - FLORIAHOPOLIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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li Transportes Aéreos Limitada I
I! 2as. Aos. e 6as: Rio - Santos .; Partuuunià - Cuntiba I
I � - Joi';'vile - Ftorianopous Lajes e P. Aleçte- ii
! 3as. 5as. e sábados: P. Alegre �- ;_'u,jes -- FLorianópolis fi

� Joinvzle -- Curitiba -- Paranaçuâ -- Santos e Rio. 'I�J
_ Opera com Aviões Douglas DC3 de 2l lagares. !"'!I

" 'ljl�1� Agentes: Fiuza Lima &: .Irmãos �
Rua, Conselheiro Mafra, 35 - Teiejone 1565 111

i '
i

'3i!iDo()�()�)_"'()�()""'()"""(�("_'()�O)lllllll)o()'_'o-4ll!lllllllo()'4

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação, afim de completarmos
quanto antes, ° nosso Cadastro Social.
Nome ...........................•.... o .0 •• ' ••••• o. 0'0 .

Rua Est. Civil •....... : �o Nasc, o' � .

Mãe' ............•• 0 •••••• o. o' .. , •.•.. "0 o •....... ,. o' o o .••

Pai o' o o. o o o o o o. o. o. o o .....•.•... o o'. o o o' o ..

Emprego ou Cargo .. o . o . . . . . .. . o ..•. o . o .•.. o o . •• . .. ,. o .', .. o . o .•••

Cargo do Pai (mãe) o o o.. • o .. o' ....••. o o ••••••••••••

Observo ",
�

«Fiuza

, Da Fábrica co cODs'umidor�-- Grande estoque recebeu ii firma' distribuidor's
Lima & Irmãos» - Rua Conselheiro Mafra 35 - Fone 1565 - Fpolis ..

----�-----------------

------�------------------------------------------------------�

V. S� Viaja 1 Reside 110 interhifi l1et��8:UBJ;;�t;�ur�O a�16a�:
v. s. viaja? Reside no Interior? Adquira um Catálogo de Moedas lawigu 3nulfa'Deto, levando-o a um ;pa�s- Pfim'0l0t.ll\ . Ol'«c�m·· de I.Antigas do Brasfl e enriqueça depres&a.' j curso de alfabetização no Grupa UI I tlU II �,h," yU Ü i .

Peça em qualquer livraria de Ftorínnénolis, Custo c-s 20,00. Pelo

I
Escolar São José, ns -Bscota Indue-

'Correio Cr$ 25,00; pedidos a José Claudino da Nóbrega, Rua General tr ial de Ftorianépolis ou na Cate. ��nt� f:�t�i!ht�
B_i_tt_cn_C_'OI_11'_t,_9_1_,s_o_b__I.<_'lo_l'_ia_n_óp_o_H_s,_' --=-_d._r&_!_M_e_t�r_ú;_p_ol_it_&n_ll.._____ I

· alu 'p UU '-tU HH5I I
���,�6m�..��mm��������

Aceita-se r",pr.êsentarlt"l no intetÍor do ES'I;ndoo Ca�tos pcrro
'" COiXCl Postal i39 - Flcrianópolis

llndustria

�Aaquinas fturicolasu Tornos, Ieares e
,

Artigos de CutelariasI
,-a '

;1
" .f'\GpPGaQqtantGa G,Xe!1Jaivoa papa o 6atado

: Industria C;�e;�i�t� S�;;�;; Knol S. ft.
Fcbrico em AmeT��Clna - E ..tado de Sã.'o Poulo

Praça 15 de N-overitbro, 2q - 2.0 andar,

Caixa Postai 139 - Telefone - 1324

I

End. Tel.- KNOT
Santa @atapina

nrsr IS 1

o

.. .. • • • • • • • •
.. Oi � .

Agradeceríamos, também, a gentileza de notícias de nascimentos,
casamentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas.

Leia, Diva.lgne e Assine

"Jorllill de oinvile"
9

A' tencõc , , f, t�, tencôo , , ,
! <D Jil. y� (..,It fji • '" .1''\ ,I ,,<> � y "!,,.. '" fi ..

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

Diàriamente entre:
FLORIÂNÓPOLIS

ITAJAí
JOINVILE'

CüHITIBA
FIUZA LIMA & IRMÃOS

Ccnselheiro Mafra 35 '-- Telefones - 1562 - 1565
.

CONFôRTO
SEGURANÇA

RAPIDEZ
\

, O,

'I'E"k�'

INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marcai r��1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Em prêlícs decisivos de Vele! e Basquete de Torneio 'Municipal
râo hoje à noite, na cancha do Lira Ténis Clube, os quadros das

Direito e, Ciências Econômicas.
"""""'""'=�===""",A>=_",,_=" _,_

-

.. _ ........_._����-�;-'!"'!!"�--�

Universitário, joga
Faculdades de

�.'.•. �'.�'.'
�

�'.
.

f"
....

�. �.' ��'e����;�:��:Pit��; �:t���an�� dantes da Guarnição Militar e:

da Base Aérea; Capitão dos
Portos e os Juizes em exerci-

ATA 2/49 DA gEUNIAO DA DI- [nense, que tinha também reque- das dificuldades com que vinha se F.C. -

cio (Quadro Oficial de Arbt-
RETORIA E CONSELHO ARBI- rido inscrição para disputar o lutando a Federação para a or- julho 24 tros) . fícou ainda decidido, por-
'TRAt DA FEDERAÇAO CATA- Campeonato da la, Divisão. Es- ganízação de seu quadro, des- Avaí F.C. x Bocaiuva E.C. aprovação unânime dos pre-
RINgNSE DE DESPORTOS, clareceu que o citado Clube ti- raleado de varres elementos. 2° TURNO sentes, que os jogadores pode-
REALIZADA E1VI 24 DE MAIO vera a sua filiação cassada não Tendo em vista a urgência do agôsto 7 rão entrar nas gerais, nos jogos

� DE 1949. por ato da Diretoria desta Enti- ássunto, e dada a deficiência do Bocaiuva E.C. x Paula icamos em que estiverem êles ínscrí-
Aos vinte e quatro dias do mês dade mas sim por decisão da meio local, com o afastamento E.C. tos, desde que se apresentem

de maio do ano de mil novecen- Assembléia Geral, conforme se de alguns capazes, esclareceu o .'\t!ostc 14 munidos da carteira de atleta- _

tos e quarenta e nove, pelas verifica da Nota Oficial 10/48, plenário, sob reserva, das medi- Figueirense F.C. x Avaí F. C. expedida pela F. C. D. Em race
dezesete horas, à rua ..João Pín- datada de 19 de maio do ano das tomadas, no sentdio de dar Agosto 21 dessa decisão, o snr. Presidente
to nO 32, nesta Capital, na séde ríndo. Informou. a seguir, ao' uma pronta SOlução a êsse pro- Figueirense F. C. x Bocaiuva apelou para OS Clubes presen-
desta Federação, reuniu-se, em plenário, que o referido Clube blema.: do qual muito dependem E.C. tes, dizendo que faria o mesmo,

sessão secreta, a Diretoria da havia solicitado à Diretoria re- os futuros jogos de campeonato. grnce utilidade mais t:3.!'d!e com os demais, no sentido de
Federação Catarlnense de Des- consideração daquêle ato, que Esperava, por isso mesmo, con- Agosto 28 providenciarem com a devida;
'Portos e seu Conselho Arbitral, não foi conhecido, por lhe f'al- tar com o decidido apóio dos Paula Ramos E.C. x Avaí F.C. urgência a relação dos jogadores
tendo comparecido as Associa- tar competência para 'apreciá- Clubes interessados, para maior Setembro 4 enquadrados nessa concessão;
cões Figueirense F.C., Avaí F. 10. Em consequência, o C.A.C. e mais fácil alcance do objetivo -Figueirense F.C. x Paula Ra-,juntando as .rotograrias- para
C. e Bocaiuva E.,C., represen- recorreu para o Tribunal de visado e restruturação do De- mos E.C. [que a Federação pudesse expe-
tadas- respectivamente, pelo Justiça que ainda não decidiu partamento e quadro de juízes. Setembro 11 Ídir as carteiras em tempo há":"
Snr. Hélio Saciloti de Oliveira, sôbre o assunto. Ainda em tor- Depois de alguns debates, o ple- Bocaiuva KC. x Avaí F.C. IbiLrepresentante oficial devida- no dessa questão, o snr. Presí- nárío aprovou as medidas to- 3° TURNO Como nada mais houve a

mente credenciado, Dr. João dente fez diversas considerações madas e deu o seu apóio à futu- Setembro 25 - Paula Ramos

1
tratar e nenhum dos presentes:

Batista Bonassís, presidente e explicativas, para melhor elu- ra orientação traçada. Ventila- E.C. x Bocaiuva E.C. solícisasse a palavra, o 8n1'.

Agapito Veloso, delegado devi- cídação dos presentes. Com a da a data do rnício dos Campeo- Outubro 2 - Aval F .C. x Fi-tPresidente declarou encerrados'
damente credenciado. Não to- palavra, o sr. dr. João Bonassís natos- decidiram os 'presentes, gueirense F. C. os trabalhos e mandou prece
mou parte na reunião, apesar pediu esclarecimentos sôbrel a depois de amplamente discuti- Outubro 9 - Bocaiuva E. C. x desse a lavratura da ata, que
de ter sido convocado, o Paula pretensão do Atlético, no caso da � .questão, proposta pelo snr.1 Figueirense F.C. lida e achada conforme, vai
.!:tarnos E.C. Abrindo a sessão, da decisão do T.J,D. dar-lhe Hélio S. de Oliveira, que se mar- Outubro 16 - Aval F.C, x

pau-1asSinada por todos. Eu, Manuel
o Snr. Flávio Ferrari, presidente ganho de causa. Prestando as casse o dia 19 de junho p. vin- la Ramos E.C. .' Ferreira de .Melo, SecretárIO, o'.

da roo. declarou haver número informações, o 8n1'. Presidente douro para. a la. partida, reali-,O\lt.
ubro 23 � Paula Ramos E. escrevi e assino. Federação cs

legal para runcíonamento da esclareceu mais que dentro da zando-se no dia 12 do mesmo . C. x Figueirense F. C. tarínense de Deportas, em 24-
mesma Em seguida, procedeu legislação vigente, não há pra- mês o Torneio Início da la. e 2a. loutubro 30 - Avaí F.C. x Bo- de maio de 1949.
a leitura da ata nO 1/49, refe- zo para inscrição, pais que os Divisões. Quanto à tabela dejo-I caiuva E.C. . Fl!ávio Ferrari', Presidente.
rente à reunião realizada em 13 Clubs registrados são obriga- gos da 2a. Divisão, ficou decidi-I'com

a palavra, a seguir, o snr. t Manuel Ferreira de Melo..
de abril do corrente ano, tecen-jdos a disputarem os campeona- do que a Diretoria da Federação Dr. João Bonassís falou sôbre a jSecretário.
<10 comentários explicativos só- tos organizados pela .F'ederação, reunrrla os Clubes partícípan- Tenda dos jogos, sugerindo. por I Dr. João Batista Bonassís ..
bre o decidido naquêle conclave, sugeítando-se às penalidades tos, em data previamente mal'-I'fim, que a cota devida à F.C.D.lpresidente do Avaí F. C.
sóbre os dírerentes Campeona- legais, em caso contl'ári.o. A. épo- cad�, para o sorteio. No mesmo �?ss: calcul�da .á base da renda I A.?apito .�eloso, representare-
tos locais no presente ano es- ca n::arcada tem por rínalídade sentido, resolveu-se. quanto ao lIqmda e nao sõbre :o bruto, cO-lte ao Bocamva E. G.

.

portivo. Disse- mais, do sentido permitir o cumprimento do ca- início e tabela de jogos da 3a. Imo até agora, permitindo uma \ Hélio Saciloti de Oliveira, re-
das diversas normas estabeleci- Iendárío esportivo organizado

IDiViSãO.
Em

segu.ida,
o Plenário,lmelhor situação aos Clubes. !presentante do F'igueirense F.C� .

das naquela data, como das íno- por esta Entidade. mormente em por unanimidade de votos, re-jAtendendo ao apêlo. a Diretoria I João Miroskí, Tsourei'ro.
vações fixadas, umas e outras face da nova estrutura apro�a-; solveu que o Torn<;io I:lí�íO seria i concordou com a sugestão. f�-: O"N":'-NCIO IRRADIADO É I;U�_

destinadas a regularizar e tací- da. Em aparte, o sn1'. Agaplto lem homenagem a crOnIca des-1cando assentado que, a partlr I
AUI'

litar mesmo a . execução do ca- Veloso disse que, no seu enten-:- tportiva da Capi'tal e que 50% da Ide l0 de junho do corrente ano, ASSEGURADO.,

lendário' esportivo, nas várias der, os Clubes deviam dar maior ren,da fosse destinada aos cofres ia cota de 10% (dez 'por cenio) \. .:;;;::;;:::-__
'Categorias programadas. Escla- satisfaçáo .çle seus atos, princi- da Associação dos mesm,os pro- !devida á F. C. D. será calculada

.
. �

receu, por fim, que, em face da palmente para com a Federação. fissionais da imprensa falada e Isôbre a renda líquida apurada, J
'deciçáo referida, foram abertas sob pena de estabelecerem um escrita. Decidiu, por fim, o .. ple-!ctepois de feitos os descontos!
as inscrições aos Clubes até 30 clima pre,judi.cial ao desenvo�- nário, que o Campeonato de Pro- legais, ventilado,. pelai plenário, i
de abril p. passado. Ainda com vimento esportivo. Em face de fissi.'onais e Aspirantes se reali- o problema das permanep.tes e Ia palavra, o S111'. Presidente de- observações feitas pelo plenálio, zaria em três (3) turnos, intér- entrada franCa no campo desta
clarou que, no prazo regulamen- ó sn1'. Presi'dente esclareceu que, calando-se um domingo vago Federaçáo, o snr. presidente I
taro recebeu a Fe(ieração pedi- de acôrdo com a legislação vi- ,entre o 10,2°, é o 30, aprovando a procedeu à leitura do. contido
dos 'firmados pela presidência gente, acnava difícil que O Atlé- proposta formulada pela Snr. tem nOla oficial do ano findo;
dffs seguintes agremiações: LI- tico pUdes.se apresentar o míni'- Hélio S. de Oliveira. A seguir,. o I

esclarecendo o as.sunto. Apro
'NA T. CLUBE, CLUBE A. RE- m.o de seiS' atletas profissionais snr. PresidBnte procedeu ao sor.,. veitando a oportunidade, disse I
-CREATIVO OLíMPICO, CLUBE em cada jôgo, por isso que, :3en- teio da tabela de jogos do Tor- !que .algumas pessoas não têm·
i\TLÉ'rICO GUARANi E IPI· do a sua maiOJ!ía de militares. IDeio Inicio da la. Divisão, que compreendido perfeitamente a

RANGA FUTEBóL CLUBE, 80- não pOdiam firmar contrato. 'ficou assim constituída: 1° jÔ- razão daquêle documento. como
licitando inscrições nos Cam- Todavia, não tinha nenhuma go - PAULi\. RAMOS E.C. ver- outros se têm valido

_

dêle para
peonatos da 2a e 3a: Divisões de restrição, nem a fizera. quanta sus BOCAIUVA E,C.; 2° jôgo, ___;

.
darem entrada a terceiros, paTa I

conformidade com os ítens 4 e à volta daquêle Clube à la. Divi.J AVAí F. C. versus FIGUEIREN-Ise não falar dos que se negam I
5 da citada ata. Porque as asso- são, senão aquelas exigidas pe- SE F.C.; 30 jôgo -- vencedor do a exigi-lo no ato da entrada. I,ciações em causa haviam cum- las leis despo:r.tivas. Em segui-IIo contra o gal11'hadbr do 2°. Em ,Por isso mesmo, irià recomen

prido as exigências estabeleci- da, falou o snr. P}esidente sô- !cOnSequência, a Tabela do cam-Idar aos porteiros que só pernli- !
!d�S, . dec,idiu o p�ená��io, po.r un�- bre o início dos d.i'ferentes Cam- Ipe?nato da la. :Divisão consti- tis�e.m o ingresso dfl:queles que I
Dll1lldaae, conSIdera-las ll1scn- peonatos patro�mad{) pela Fe- tmu-se da segumte fórma: eXlblssem a carteIra, tanto.,tas, para dsputarem os Campeo- deração. nesta. Capital, bem as- 10 TURNO mais que era um dever de todos
natos da la. e_ 2a. categoria de sim sôbre o Torneio Início, que li junho 19 cooperarem pjtra a fiel obser-I!Amadores e. da classe de Infan- I

sempre prGc�dem os mesmos.. Paula Ramos E.C. x Bocaiuva vância. de certas normas e da-
to-,Tuvenis, no corrente ano. Depois de out.ras considerações, I E.C. rem exemplo de cultura des-,
Continuando, o snl". Presidente sugeriu que se fizesse juntos os! junho 26 portiva. Depois da manifesta- I
informou que, dentro do mesmo Torneios da la. e 2a. Divisõe.s, lAvai F.C. x Figueirense F.e. ção de opiniões dos presentes,
prazo, requereram ti;mbém ins- dado o reduzido número de qua-

.

julho 3 decidiu o plenário que têm livre
crições, na la. Divisão, O Figuei- dros inscritos. Lembrou ainda a Bocaiüva ELC. x Figueirense Ingresso no campo da 'F, C. D.
rense F. c., o AV'aí F. C., o Bo- necessitiade de se estabelecer a F.e. o snr. Governador d,o Estado
caiuva E. C. e o Paula Ramos E. data definitiva para o início das julho 10 os presidentes do Tribunal de
C. Aproveitando a oportunida-' atividades desportivas do cor- Avaí F.' C. x Paula Ramos E.C. Justiça, da Assembleia Legisla
'de, o �nr. Pl:esiden�e. ventilou.o rente ano. Falou, a seguir, sôbre I jUlho 17 tiva e elo Tribunal Eleitoral; {)

caso ao CluDe Atletlco Catan-Io problema das árbitragens e Paula Rainos E�C. x F'ig1J,eiren- .Comte. EiQ.5° Distritó Naval; i.
.

..

Direção de PEDRO PAULO MACHADO '

..

EM S. PAULO

Vasco X São Paulo

NO RIO

Arsenal x Botafogo
....... � 0······· .-: .. , ..•

EM P. ALEGRE

fluminense x Intemacional

\

RADIO GUAR'UJA
(A mais popular . emissóil"a:

catarinens€) \
Horários de irradiação: \
Das 8 ás 1 I i:: das 16 ás 22. ,

Aos domJr;.0;(J". das 8 ás 22.w \
I
\,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1'_IÕESTAnõõw�1 HOSr!!iOroddaOsV"I!r�I!Sr8-11"Redaçâo e Oficinas à' rua � UD U II

Joio Pinto n. 5 IEGUNDÂ-nlUU

Diretor: RUBENS A. RAMOS E::t'prealO 81.0 otat.óvlo - Lac'UH
7 ho.ru.
Auto.Víaçto ltajaf - J�JI! - l' »

ru.
�II!IO :9r1HrQu_ - JIIrUii'.'-

lIS 'boru.
,

Elc:presso BrwIQueruM - Noya 'l'reIltc
- I6,lIO boru.
Áuto-VlaçAo. oatu\\neue - JofIlvU.

- • horas.
Auto-Vlaçio catuÚUrJlilO - CorWba

- .11 horas.
Ro<1oTlI!rla SuI·BruU - Perto J.lecr.

- 3 hol'lI:B.
Rápido. Sul-Brastleíra - Jolnvlle

'13 horas.
Rápido Sul·Brasileira - Curitiba

6 horas.
TERCA-lI'EIR4

DIA 3 (Scxta-Fcirn ) - .·\S 17 e 20 horas, Sessão comemorativa
Auto-Vlllçao catuln_ - Parto Al.. à Páscoa 00 Teatro .Alvaro de Carvalho, promovida pcls diversos Edu-

C" - 8 horu. d'
,

Auto-V'laçao C8.tarlIl_ - CUrlt1� can <irIaS' da Capital. �ão tendosido previsto a tempo salientamos '

- .Â�.v7'� oat&rln__ Jo.!IlTllt agora que a Escola Industrial tarnbem prestará sua valiosa cooperaçã-i I
- • }oru. com as demais Esclas : Instituto de Educação, Colégios Catarinenso c j',_ Â:;w-tJ:.� CatumetllJM - Tu�o Coração de Jesus, Curso de Humanidades, Academia de Comercio, ea· IExpresso alo Cr1.u.vlo - LIi,yu.Jla - culdade de Direito, Ciências Econômicas e Farmácia e Odontologia,
7 hora!!.

'

NO'TA A f' t
'

,
.

".
.

,

Em�"1t Glória - lAeUI1a - flli' 1 ,- cs a e gratís, mas, medianto mgresso que poder-á ser � ...

• �:,u.Bru.lqU__ BrwIque _!
obtido COIU os encarr-egadso da Páscoa em cada Educandário ou com (:S

•... , ..

���N���DO . �À
.

10 hor... .. ,.� membros da J uventude Católica, .

t'a�')to-vJ.açlo ltajal - ruja.( - 1. aO. DiA 4 � (Sábado) � HORA SANTA MEDITADA, ás 15.3D horas,
Rápido Sul·Brasileira, - Joinvile -

na Igreja de São' Francisco, promovida pela Juventude Católica ('
13 horas.

d
'

d
'

Rápido Sul-Brasileira - Curitiba - cdíca a aos estudantes. Será pregador o Rcvmo. Pe. Dr, Itamar Luiz da
6 horas. Costa. Peça catalogo, nesta praça,

QUARTA·FERA
I com J Costa à Rua Jerõnimo.A.uto.'Víaolo Catllll'1nt!UH CU,rWba DIA 5 - (domingo) - As 7 horas d,a manhã, na Catedral ;'v{rt.roPQ- C Ih'- 5 horas. oe o nO 2

Autc>·VlaçAo catU'ln_ Jo!nYllo litana, solene comunhão Pascoal .de todos os estudantes católicos de
- • horas,

• __.�A Florianópolis. A Santa Missa será; . celebrada pai' S. Excia. Bevma .. o
'. . , .....•...•.•

,. .Auto-Vlaçáo CIltum..DJIe ._- C- e.so bcras. senhor Arcebispo Metroplitano que gentilmente acedeu ao convite. asas.] Rápido Sul-Brasileira - Curitiba Estudante _ alerta - movimenta.ts com o verdadeiro espir ito,6 horas.
Rápido Sul-Braslletra - Joinvile cristão, compa.rticipando dos preparativos de tua pascoa- vivendo o

113
horas. .

'd I d
'" Ell:J)leSOO São Crl&to�o - LIClma teu 1 ea, comungan o o teu cr isto e, tomando parte ativa no programa

7 horas, acima elaboi dExpreSl!O BrusqUe.lLM _ BrunQU4! 'a o.

16 noras. Florianópolis, 13 de maio de 1949
ra:·ut<l-Vlaí)ãO I,ta:J81 - Itll.jal - li ho-

(Ass.) P. r», Itamar Luiz da Costa,
E:;."Presso BrulY.lul!lIMl - Nova Trento

- 16,30 horas.
Rodovlár!a Sul Brufl - P6rto .AleI!"

- 8 horr.a.
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Viação Aérea
H@rário
Segunda-feira

"TAL"

Alegre
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 10,40 - NoI'W

; PANAIR - 13;60 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - iS,Mj -,

JiorW

"..

,

(Juinta-ft:ira
, �,.AL" - 8,00 - Joinville

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

PANAIR - to,"O - Norte
PANAIR -- 13,50 - Sul
VARIG -- 12,30 -- Sul

CRUZEIRO DO SUL

lf"rOO
CRUZEIRO DO SUL Ui,30

Se�ta-fetra
"TAL" - 13,00 - Lajes
Alegre
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

�(n·te
PANAIR - tO,�O --: Norte
VARIG - 11,40 -- Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

. .

Sábado

'"TAL" - 8,00 - Joim·iIle
Curitiba - Paranaguá
- Sant�s e Rio.

VARIG - t2,30 -. Sul
CRUZEIRO 00 SUL - �:J,l�

Jl'orte
Domingo

PANAIR - iMO - Norte
��. 1 CRUZEIRO DO � - 1..t)oo
t fANAIR - 13,�Q B:aL ri """"'C_' _:

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

CurItiba

BELIEMA

7

\para Eezematid'e Infantil
Pomada não gordurosa, antíssé
tíca, que combate as coceiras e

erupções da pele, Não mancha a

roupa e não requer ataduras.
Se V. não encontrar BELZEMA
em seu fornecedor mais próximo,
queira escrever para a Caixa

.

Postal 687, Rio.

Páscoa dos Es tudalldes V. de Florlanópoli.s·
Dia 5 de ,junho de 1949, às 7 horas na Catedral Metrc,politana

PROGRAMA

Dt. (L"RNO G ..

GALLETTI'
�DVOGADO

Acham's� abertas na Escola de Aprendizes lVIaÍ'inheiros dêste Estado
a partir de 20 de maio a 15 de julho, de 1949 as inscrições de civis can

didatos a matricula nas Escolas de Aprendizes Marinheiros, nascidos
entre 20 de maio de 1930 a 17 de abril de 1933.

.

o exame para os candidatos inscritos se11á no dia 18 de julho de
1949, as.sete. horas e trinta minutos da manhã, na Escola de Aprendizes
Marinlleiros de Santa Catarina, em Barreiros.

Tôdas as informações qUe se fizerem necessárias podem ser obtidas
nas aludidas Escolas no 5° Distrito Naval, na Capitania dos Pôrtos, nas

suas Delegacias e Agê.l1cias e nas Prefeituras Municipais de tôdn f'; Es.
ta.do.

Florianópolis, 20 de. maio de 1949
Mauro Ballollssier.

Capitão de Corveta - Comandante
-, ..4'_---------------------------

Luiz Faria: Irmão

Curitiba -

Joinvile

Curitiba

Crime e cível
Oon.t!1:u�a(l de SocirillCl..

NATURALIZAÇÓf�\'ó
Titulo. Dtlv.!u_t6rlolll

E.critóriQ 4i R4illid. \:\.a
.

Ruo: Tbeda"1...... 4.

PONE -. US8

Tem V. S. pomar, jardim e ne

cessita de árvores frutriferas e

flores?

VENDEM-SE 3 casas, tipo hangalow
recem construídas, desocupadas,
com 3 quartos, sala, cosínha, W.. C.
terreno de 500m2 c!árvores f'ruti-

feras, a rua Servidão Franzoni n. 13
111 e 17.

Escola de aprendizes Marinheíros... '�'l:�t�r� ,c���. �l�i. ���'��sa., .�1., .•]

A V I S o
' Vende-se

VENDE-SE o lote n, 30, área 40flm2.
com 10 metros de frente 'por 40 de
fundos, sito à rua Irmãos Joaqll:!.�,
cGn.fronta:ndo com h.efidei'ros .die
Augelo M. La Porta e Ulrban de
Moura Ferro. Cartas para Valderni

ro Fonseca, Rua Candido Lopes n.

241 - CURITIBA.

Grande sortimento em artigos de Aluminio das mais conceituadas
'QS 'SOPEz!fflpadsa sopl}.tado .IOd

marcas engenheiros da Johnson sã'O reputa-
Variedade em Louças. - Vidraria - Artí.gos escolares - Papelaria dos como os melhores do ramo. Dis
Generos alimentícios illdustrialisados - Condimentos - Perfumarias tribuidores: Comércio &. Transpor1

Armarinhos em geral tes C. Ramos S. A.' - João Pint�
LOJA E ESCRl1'óRIO: Rua 7 de Setembro, 21
Caix:a Postal 322 - Endereço T·elegrafico "LUFAMA,

FLORIANóPOLIS - Sta. Catarina.

&
Rep1'esentações - Consignações - Contra Ptóp?'ia

COl\mRCIO POR ATACADO E A VAREJO

Escri tório Técnico
Cid

Vende - se

ENGENHEIRO CIVIL
Aviso abs srg. interessados que,

tendo regressado de sua viajem ao!

E.�tados Unidos ,da América do Nor·
te e países visinhos, o Dr. Cid Ro·
cha Amaral reabrirá seu escritório

(Ruá Presidente Coutinhn n. 22),
nos primeiros dias de agõsfo, espe
rando continuar a merecer as espe-·
ciais atenções de seus amigos e

clientes.
Pedro Medeiros, Auxiliar

QUINTA·FEIlU
Auto-ViaçAo catarlnenH,

Alegre - 6 hor!!.l!.
AU"'..o-Viação. catarlnenH

- 5 bOnMI,'
Auto.VIII.<;!ta CII·ta!'1n.enae

- " horas.

Aut,o·Vl.açlío (.�ttlrine�
_. 6 noras,

.Íl.uto·Vlar;âQ Clltar'.nenw -- L1l1'll1l.it
'\ 13,00 - Lajes e Pôrtn _ 6.30 1\()l'a3.

\1:xnres8;> São CrLstoTt,o - LazuIUI -
7 Dor"afi, '

E.mpor�sa Glória -- Lar..n-a - • 1/2
_ ; 1/ Z horas,"

!§.:xpresBo Bl".l8Qu�n"", - BrullQuo -

1" h{)ras,
Auto·Vlação Itajzl - tt&jU - 11 hOo

r�..

Rápido Sul·Brasileira - Jolllvile-
13 horas.

Te:rça-fetr/A ._

.

, Rápldo Sul·Brasileira - Curitiba -

-

'6 horas.
'�

. "TAL" - 8,00 - Joinville _ lCmpl'eS8 Sul Oes� I,ótà"" - Xapecá - ..

� , Curitiba - Paranagoá - e horaa.
. �EXTA·1I"EtR.A

- Santos e Rio. Rodo'",'IArla Sul Bra$!] - P&-to A1�

�t .�. ,!.'iil.iH - fO,40 - Norts" - A�t!��S�ao C&ta.-menaa Curitiba
ÇEUZEIRO 00 SUL -- n,co __ - fi 'noras,

,w..... _ Au�0-Vla('..Iio CaurlnenM'
:Il'JVt"",

,-
fi honos,

VARIG - i2,30 - Sul Auto-V1aç.Ao C.tai:ln�nll& - t.aJruna

AN IR �3 50 S'
- 6,l!O horas.

P A - J" - UI

I
Expresso São Cdatovlo - lAf'UDot -

Q'Uart�feiro 7 �����Vl!1.c1o ltajaf _ rtaja{ ._ 11 }lO-
� "TAL" - 13,00 - Lajes e Pôrto ras.

Expresso BrusquenH - BruIIQ,u. -
Alegre 16 ho:ras.

PANAIR - 10,40 ..: Norte Rápido Sul.Brasileira Jolnvile -
13 horas,

CRUZEIRO DO SUL, - U,OO Rápido Sul·Brasllelra
6 horas.

I'orte
VAfiIG - H,W - N,orte
PANAIR - t3,50 ..:_ Sul

SÁBADO
Auto-Vi.çlo Ctt.a.rineJlae' - CUrItlba

- 5 horas.
Rápido Sul·Brasileira

13 horas,
Rápido Sul-Brasileira

6 horas.
- iii horas.
Auto·Vlacão Cat&r�nBfo

- & hOl'l!-5.
Â.u:.o-Viaç8.o C1tarl.!l�n"

._ {I horas,

1 ��;�::sso Sic C;:1l1tovl'lo -- Laguna --IVende-se. por :motivo de viagem, uma mobilia completa de
i EXi):,el'<t-oú Bl"UIlQU4>I1H - BrooQu. - Iquarto para casal, em estado de nova, em imbuia compensada,� hO'l.;J.!!.

1"-
. ,

Il.utf' Vl�.\:Ao It.ajl.!l - ItlljaJ - la }lo- por preço de ocasIao, faCIlItando-se o pagamento em 2 (duas)
<1�JtPr(>s!lO BFU8quenB� _. :-.1'0'.... 'TrCtnto prestacões.
- iI,30 hi>ra.!: I Ver e tratar à Rua' Antônio Matos Arêas 511 - Canto
• �){r;;S�ol";�<}rí. - Lqun& - " lllll Estreito, a qualquer hora do .dia

DOMINGO �

Rápido Sul·Brasile.ira - Curítibll EMPReSA FORÇA E LUZ SANTA CATARINA
e Pôrto

6 horas,

Alameda DuqUe de Caxias, 7
BLUMENAU STA. 'CATARINA

Eendereço telegráfico "FORÇALUZ" - Caixa Postal, 27
Concessionários dos serviços de Força e Luz Elétrica para os Mu
nicipios de Blumenau - Gaspar - Bmsque -;- ItajaÍ � Rio do Sul

- Ibirama Indaial - Timbó - Rodeio.

Proprietária das usinas hidroelétricas "Salto" e "Cedros".
---- ------

Arvores fruliferas
Arvores Frutiferas enxertadas e plantas orn,amentais nall

'melhore, qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura

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

Santa Catarina.

FERIDAS. REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nooueira
Medicaçóo oudliCllr no troto meflto

do .iflJi.

Os motores JOHNSON Sea HOl'se
mente são lltilizadas máquinas mo·

dernas em precisão e rapidez. Os
são construidos em fábrica.moder
na sob todos os pontos de vista e

.............................. ',

•• ···o.i

Vende-se
AUTOMOVEL FORD 49

Vende-se um, em estado novo..

com 5.000quilometros, 4 portas. Vêr'
e tratar com Oswaldo Nascimento,
..

Có�IPRÂr)ORÉS 'pÃnÃ' éÃsÃS 'JIl'
"

TERRENOS

O Escrit6rio Imobiliário A. L. Alves,
sempre tem compradores para casas 8'

terrenos.
Rua 11"'0.101'0 35

ICATAL0GO 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.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL ACABA DE DESIGNAR O DIA 11 -;
DE SETEMBRO PROXIMOVINDOURO PARA A REALIZAÇÃO DAS ELEIÇõES'

PARA PREFEITO E VEREADORES À CÂMARA DOS NOVOS MUNICIPIOS, RECENtEMENTE CRIADOS .

Vidaeocial
e competente guarda livros da
Penitenciária do Estado.
Às muitas manííestacões de

apreço que o -natalíciante re
Para os que. labutam neste ceberá, hoje, dos colegas e a-

D d D
periódico o dia de hoje é de migos, nós nos associamos,

18scurso O epulado grato regozijo. É que regista prazerosamente.
.

a efeméride natalícia da gentil " .

A d C l-I'
.

e' prendada senhorita Adélia CARLOS BASTOS GOMES
rm.an . O a 1 Grams, competente e dedicada Faz anos, hoje, o nosso dís-

.

Na sessão de sexta-feira úl- J disposições, interpõem manda- funcionária dêste matutino, e tinto jovem conterrâneo Car

ttma, o deputado Armando

I
dos de segurança contra o

filha do distinto casal, sr. João los Bastos Gomes, talentoso

CallH lliequareu que a Casa nosso carvão, querem obter Grams e d. Marta Opuski acadêmico 'de direito e digno
enviasse apêlo á Mesa Redon- dos tribunais brasileiros sen-

Grams. À íntelígente colega, oficial de gabinete do sr. Se

da do Carvão. Justificando tenças contra o Brasil. (Muito sempre solícita ao bem e de cretárío. da Justiça, Educa-

êsse requerimento, o snr. Ar- bem).
. coração boníssimo, de afabili- ção e Saúde.

mando Calil proferiu o seguín- Sabêmo-Io. E' não o ignoram dade in�l�ar e nobres predi- Espírito de escol e de ínco-

te improviso: os homens agora reunidos. no cados CI:S�aoS, os cumprimen- mum distinção, inteligência
Rio de Jazreíro. �sses compa-

tos ,COrdIaIS de todos os que brilhante, o ilustre natalícían

triotas estão investidos de res- aq�,I trabalham, �cC?m os me I te é uma das esperanças maio

ponsabilídade que envolve a
lhores votos de felicídades. res da nova geração catarínen-

.segurança militar e econômi-
. . ..

se.
Muitas felicidades pelo Dudm&�

ca do país. O temário ofereci- D. EUSA FARIA RODRIGUES Felicitamo-lo, pois, pela gra-
to de !SeU filhinho f

do ao seu estudo é rico e sério: A efeméride de hoje consi- ta efeméride, bem. corno aos
Mas, não esqueça. que o mellt�r�

mostra a necessidade ímedia- gna o aniversário natalício da seus progenitores, o progres-
presente para o '!leu "'PIl\lPOLBO'i"

ta de uma Iegíslação protetora exma, sra. d. Eusa Faria Ro- sísta industrial sr. Valério Go-
é uma caderneta do CR:I!!DI'l'(],'

do produto nacional e deixa drigues, digna espôsa do sr. mes e d. Jorgelína Bastos Go-
MUTUO PREDIAL.

ver que, em casos da natureza José Rodrigues, dedicado con- mes residentes Pill Tíjucas
tador da firma "Irmãos Di

,�.. -:: 1 -. •

Desubon ii soalbodêste, a politica da livre con-
.

FAZEM ANOS HOJE' i

Bernardi".
l ,. I

.

corrêncía é processo de neu-
- a sra. d. Maria B. de Oli-j ri i

tralizacão das tôrcas telúricas
,.

veíra, digna espôsa do nosso i� �l fi SCO � iJ
.

-

� D. MARIA PASSERINE WIL- tda Pátria. Eles vêem que, den- DI
con errãneo dr. Nicolau G. LISBOA, 31 (D.P.) Houve 11m

tro da noite' do carvão, seen-' de Oliveira. morto e mais de 100 gravemente fc�

Deflue, nesta data, o aniver-
cerram os esplendores da eco-

-- ° jovem Osório Tolentino ridos, quando o soalho.,de uma sala

b '1' sário natalício da senhora do M h tnomia orasi eira: aberto o . ac ado, es udante, filho do de auja ruiu, enquanto os pais assis··
hábil construtor Tom T. Wil-

solo farto de carvão, o carvão sr. Manoel Florentino Macha- tiam a uma festa de crianças, na (",�

se abrirá em luz sôbre o Bra- di, d. Maria Passerine Wíldí. do, coletor federal em Irnbitu- cola de Mesquitela, na Beira Alia

sil. (Muito bem).
. . . . . . .. ba. As vitimas foram principalmente

Possam, pois, mandar ao pa-
SR. CID MARIANO DA SILVA

- a srta. Iraci Silveira, des- pais e mães das crianças.
triotísmo e ao saber do Gene- Faz anos nesta data o sr. tacado elemento do" amadoris- O edifício da escola fora condena

ral Presidente da República .

Cid Mariano' da Silva, moto- mo teatral, e filha da exma. do pelas autoridades e estava para

plano capaz de garantir a so- rísta da Secretari� da Jus-tiça, vva. Ursulina Silveira. ser abandonado.
.

brevivência da nossa indústria Educação e ISa�ld(e, que, 'por - a srta. Maria das Dores

carvoeira. E possa o Presíden- esse :U0tlvo, sera alvo de ex-
i Moura, aplicada aluna do Co

te resolver com a pena êsse pressivas homenagens.' [Iégío Coração de Jesus, filha

problema que, mais tarde, o da exma. víuva Maria Vieira

General talvez não possa re-
JAIME BORJA Moura.

solver com a espada. (Muito Comemora, hoje, o seu aní-
- o sr. Cristaldo Araujo.

b ) P l versárío natalício o jovem eon-
.

em. a mas.
terrâneo JaimeBorja, funcio-
nário do Departamento de Es
tradas de Rodagem e aluno da
Academia de Comércio desta

capital. Às demonstrações de

simpatia que receberá, junta
mos as nossas com votos de
felicidades.

,

I ��lVE'R�AR.rOS: ". �.
--------------------------------------- SRTA. ADÊLIA GRAMS

'Florlan6polls. 1 ele Junho de '949

Sr. Presidente e Srs. Depu-
tados.

.

Com o requerimento que di

rijo à apreciação de v». Exs.,
volto ao problema do carvão.
Várias vezes estive na trí-'

buna, para analisar as dife
rentes facetas do momentoso
assunto e reclamar que as au

toridades competentes mal se

houvessem oposto á abertura
dos caminhos escusos atra
vés dos quais os trustes inglês
e norte-americano vieram es

tabelecer o cêrco que faz peri
gar a nossa indústria carvoei
ra. Focalizei, sem medos, o sé
rio problema. E, muitos mê- I
ses à espera das soluções plei
teadas, cheguei a me pergun
tar quem venceria: se o Bra
sil ou a Light.
Hoje, porém, um ensejo se

abre, permitindo acreditar-se

que, em breve, o Brasil será
menos roubado. É que o Go
vênia Federal reune, no Rio
de Janeiro, os representantes
dos principais centros carboní
feros do país, para preparar

. decisivo ataque àquele proble-
,.·.rna. ,

Sabemos que se impõe a ur

gente . libertação das fôrças
críadoras aprisionadas no in
terior de nossa terra.
O sr. Nunes Varella - Mui

to bem.
O sr. Armando Calil - Sa

bemos, ainda, que os trustes,
por nos haverem desampara
dos de leis que nos possibili
tem anular-lhes a tremenda
agressão econômica, já aban
donam

.

os planos de ação sub
terrânea, saem da sombra e,

Ipondo em movimento o seu

extraordinário potencial finan
ceiro, sobem a ·exsessos de
audácia, reagem ás nossas

SR. INAMA PINTO

Completa, hoje, mais um

aníversárío natalício, o nosso

estimado patrício e correligto
nário sr. Inamá Pinto, digno
chefe da Estação Telegráfica
da importante companhia de
aviacão "Cruzeíro do Sul".

Espírito afável e lhano, de

distinção invulgar, o sr. Inamá
Pinto granjeou entre nós um

vasto circulo de amigos que
sem dúvida, o homenagearão,
hoje, pelo decorrer de tão gra
ta efeméride. Os de "O Esta
do" que o contam como amigo
dedicado, o cumprimentam
com votos de felicidades.
.............................................

,

MARIA CATARINA JUNKES
A data de hoje assinala a

passagem do aniversário nata
lício da prendada e mui ama
vel senhorinha MARIA CATA
RINA JUNKES, funcionária
da Diretoria Regional dos Cor
reios e Telegrafos.

Fino cromo PR�TO • MARRON

SOLADO DE 80RR�CHA
�7 à.,44 - . Cri/. 145,-

OFERTA ESPECIAL DA

------

8�Ul\I_ry
F lo"o"opol" - ",. JIR ADEN 1 E5.19
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SR. JACINTO AVILA DA LUZ
Transcorre, nesta data, mah':;

um aniversário natalício do
nosso prezado conterrâneo sr.

I Jacinto Ávila da Luz, dedicado

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS.
INFLAMACOES,
COCEIRAS.
f R I E I R A S I II
ESPINHAS, ETC.!�NUNCR EXJSTIU IGUl=il

..

o momento político vai transformar-se em mo

vimento político. O senador José América - nome

que todos respeitam pelas suas virtudes cívicas - es

tá com três discursos engatilhados. Antes mesmo que
a palavra do eminente paraibano ecoe pelo Brasil,
já aqui na províncía o panorama sai do ponto morto.
É que, segundo informações fidedignas, estão nesta

Capital dois emissários do sr. Adernar de Barros,
em confabulações com o sr. Wanderley JU11ior.

O governador paulista lançou o seu primeiro pu
nhado de semente partidária na Laguna, tendo o sr.

João de Oliveira por agricultor. Agora deseja que o:'
sr. Wanderley Junior' fertilize as terras da Ilha, pre
dispondo-as aos grãos' do P. S. P. Nada nos obriga a.

informar ao sr. A. de Barros que S. Exa. vai mal,
desse jeito. A colheita de um plantio com tais técni
cos está prejudicada a priori. A semente dístríbuída
à semeatura, para o milagre da reprodução, deve de
ir para a terra e não para a panela do lavrador.

Grão de trigo na cova da roça é colheita, que,
neste Brasil, prantando dá .. '. Mas trigo na caçarola,
com leite, é bom e vitamínoso prato! O milho tam
bém! Sachado na lavoura, multiplica-se· nas espio.
gas Bem cosinhado com rapadura, é canjica saboro
sa!

Não se diga, por aí, que falte prestigio ao dire
torio admarista fundado pelo sr. João de Oliveira, no·
Imarui. Não! O P. S. P., naquele município" lavrou

um tento e está arneacando o sr. PedTO Bittencourt!

Dono, até 'então, do seu rodeio, o chefe pesse.aista,
de futuro, será obrigado a perder, no máximo, 10

votos, que a tanto sobe o número dos enganjados pe.:.
lo diretor do Correio do Sul. E aqui na Capital o sr.

Wanderley Junior repete a ameaça que pesa sôbre o

el'eitorado pessedista de Imarui: a de desfalcá-lo de

0,01%. O sr. João de Oliveira, para arma de efeito,
dispõe de um jornal. O sr. Vanderley, sem imprensa,
age com redobrada maUcia. Dizem por ai que, em

funcão desta, o sr. Roberto da Luz Costa, que fizera

\profissão de fé no P. S. P., desandou e cedEm ao sr.

!Wanderley um lugar melhor na fila ...

Aguardemos os fatos.

CASAS E TERRENOS
Possue V. S. casas ou terrenos para

vender?

Não encontra compradorr
Entregue ao Escritório

A. L. Alves.
Rua Deodoro Só.

Imoblllãrio

Ifllme sônre
Tubarão ,.:�i�

A Prefeitura de Tubarão em,

combínacão com várias indús-·
trias e casas comerciais e cíne
Vítóría, organizou um novís
símo complemento cinemato
gráfico daquela progressista.
cidade.
Este filme será focalizado

hoje, na tela do Cine Ritz, de
vendo passar nos demais cine
mas da cidade, e, em São José"
Palhoça, Santo' Amaro e Bi

guaçú.
Para exibição do mesmo, 1'e-'

cebemos ontem a visita do ilus
tre Prefeito de Tubarão, dr.
Francisco Carlos Regís; que;
nos veio convidar especialmen-
te.
Agradecemos a gentileza e lá.

estaremos.

PASTA DENTAL
ROBINSON

SERVIÇO DE METE0 ..

ROLOGIA·
Previsão do tempo, até H huras

do dia 1°

Tempo Bom - Nevoeiro pela
manhã - Temperatura Estavcl -

Ventos do quadrante Norte, Ircscos,
Temperatura extrema de hoier

Maxirna 24,2 Miníma 17,1.

-.

Guilherme Talo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


