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Igreja Católica Romana não Isab{k não l),â\t'eii\ .

faz .objeção à proposta reforma IÇã?\�� 'par�e da r.�����;::�ov:�:�·
do calendano, segundo acaba de retoz ;d�lJ,.�+se traJta agora.

declarar aqui o padre Conrad Re' d'o-se ao novo calendá-

M. Morin, professor de História rio apresentado pela .A:ssociação
da Igreja, na Universidade de do Calendário Mundial, afirmou
Montreal. o ilustre sacerdote: "Quanto
A caminho de Roma, onde vai mais o calendárío proposto se

continuar os seus profundos es- torna conhecido, mais apoio re

tudos sôbre a história da Igre- cebe dos eclesiásticos".
ja, interrompidos pela guerra, o

padre Morin visitou a séde da 'c' Jorge Lacerda, logo mais, no

Associação do Calendário Mun- " " Clube "12 de Agôsto". receberá
d.ial nesta cidade. justíssima homenagem. Seus rmi-

Comentando a obra da Asso- gos e admiradores que Iorn.am

dação, que 'se empenha pela gr-ande número, não quiseram dci .

adoção universal de um calen- xá-lo sair da nossa cidade, sem di
dárío simpli'ficado e perpetuo zer do seu entusiasmo pelo moço

disse O padre Morin que, embo- cátarillense que, lá fora, nos en ..

ra O presente calendário tenha vaidece com o seu talento e com a.

tido a sua adoção devida ao
sua cultura.

Vírno-Io, antes, nos banco" g ina

sianos, como esperançosa promessa

de uma geração .que se formava.

= =

Cartas pedindo .":" I
O

e05 s�nadores ----------------

�1��'t:d:�·:�;),g� ,i:';::'b��� Pelo lunciona lismo estadual
'àiarilamenle pelos senadores e de

pulados. Ainda ontem o senador

Francisco Gallotti, representante
de' Santa Catarina no Senado, exibio
ali uma pitoresca missiva que rece

bera de seu Estado. A carta pe
dindo emprego diz inicialmente:'
"Pretendo uma colocação boa ou

um pncoslo rendoso de í rês mil

cruzeiros ou de quatro, e alguns
acham ,po"sivel pela total influen
cia de uma personalidade inteli

gente como o senhor para quem é
facil e uma "barbada" mesmo con

segu ir até de seis mil cruzeiros ou

mais".
E concluindo: "Quero um em

prego como base de minha carreio

ra, para no futuro dizer orgulho
s�n1Pnte:

.. O principio de mi Ilha

vida devo ao' já falecido senador
Gallolti de memoria indelével.

Ajudai-me; da-me água ; tenho se-I
de; quero suhir l",

Na -Assembléia da Paraíba o PSD
elegeu o presidente'

RIO, 2 (V. A.) Domingo
realizou-se a eleição da nova fontes, o deputado João Fernan
mesa da Assembléia paraibana. des foi eleito por 20 votos contra

Venceu '.0 candidato das corren- 16 dados ao sr. Flávio Ribeiro.
tes coligadas, ou sejam o PSD, ° fato, segundo a maioria dos

liderado pelo sr. Rui Carneiro, observadores, está destinado a

e a ala udenista chefiada pelo exercer grande influência na

Serâ.o apuradas as causas do senador José Américo, que apo- politica paraibana, sobretudo

sinistTO iaram o nome do deputado pes- em face da sucessão estadual.
LONDRES, 2 (D. P.) - As auto- sedista João Fernandes. Para a Aparentemente dominando a

rida'c]Hs briLanicas ordenaram o 1� vice-presidência foi eleito o UDN, O sr. Argemiro estaria co

InlCIO de um minucioso inquóril0 sr. Pedro Almeida (UDN-José gitando de projetar seu próprio
a, Jim ele apurar as causas do de,- Américo) e para ala Secretaria nome' para o govêrno do Esta

saslre ocorrido com o "Madalena", o sr. João de Almeida (PTB). do. Contra as pretensões do par

que afundou á entrada da baia de Dessa maneira, foi derrotado o lamentar paraibano se levanta
Guanabara, partindo-se em dois. sr. Flávio H.ibeiro, por sinal pre- ram, porém, os elementos fiéis

O ministro dos Transportes, sidente da UDN paraibana, cuja, à orientação do senador, preci
Alfrede Barnrs, anunciou ter 01'- reeleição para a presidência da I pitando-se o desfecho da crise

!aenaclo esse inquérito rlepois "de Assembléia era sustentada pela na UDN, decorrente de diver

estudar", as provas :el�nidas com ala udenista do sr. Argemiro deI gências históricas entre os srs.

os (Ü'l)olmenlos pl'ehmlllares. !Figueiredo. Segundo as mesmas Argemiro e José Américo.

J

fechado o consu
lada russo
XANGAI, 2 (U. P.) - Fechou

'-

o consulado soviético desta ci

dade. Um porta-voz do mesmo

declarou: "Instalou-se aqui um
regime que nosso govêrno náo

reconhece oficialmente. EstamOs

Ifechando". .

Os consulados de Peiping e

Tíentsin, outrora mantidos pelo
g-:>vêrno russo, também se fecha

ram logo após aS referidas cida

.�es terem sido tomadas pelos
comunistas chineses.' f
A embaixada soviética acom-'

panhou o govêrno nacionalista, Iquando esse se transferiu de

Nanquim para Cantão há algum
tempo. Foi ela a úniCa embaí�
xada estrangeira que assim fez.

por sua vez, a "Tass" anun

ciou que o seu escritório de

Shangaí será fechado dentro de

poucos dias. Disse que suspen
"deu a cobertura de noticias e

Jogo fará o meSmo com a sua

distribuição.

\

j
Desmente as noticias sÔ·

bre e possivel criação de
um novo cardinalato
PORTO ALEGRE, 2 (A. :N.)

ú arcehlspo d. Vicente S-chcrer

dpsmcnLin as noticias divulgadas
da pos,sivel cri,lção de um noVo

.cardin1ala Lo, para o' qual seria 'êle

o indicado 'pelO Papa.

Minucioso ;ioquerito
sôbre o caso do

«Magdalen8»

MOMENTO

6 aumento fios vencimentos do Iuncicnalismo estadual,
cujo pi'ojelo se acha em estudos, ta cargo duma conussao

para isso especialmente designada pelo Govêrno, tem servi
do cip preí exto a díssertacões demagógica", cvídr-ntomcnte es

ousadas. :'-Iãq r novidade para nínguern que, dcsrle 4ll(, os Iun
cionários da União tiveram os seus provenlus aumentados, ell
iTOU em cogitações dos poderes públicos do K,I udo a situa

tão dos servidores estaduais, que �erá lagora cll enrlida, como
convém à conrl igna remuneração elos dedicados auxiliares da

larlmirrístr-ação.
Achando-se, !presentemente, nesta capital o governador

Aderhal R. da <ilva, a quem nunca deixou ele interessar viva
ment e a melhoria dos vencimentos do nosso Juncionulismo,
iapreseníou-se-Ihe o ensejo cle, não obstante licenciado do car

go, empenhar-se vigorosamente junto da alia administrarão
elo Estado em Favor do mais ráp ido andamento clt) projeto,
que será, dentro -cm breve, enviado ao Leg islal i vo 1wlo sr. dr.
José Boabaid, Governador, em exercício.

})e sorte que, a despeito do pessimismo (fl' alguns e rtas
exaltadas companhlas calculadas 1101' outros ao p feito polí: ico,
a verdade é que se .acha, desde há muito, na pauta fie COl1Cl'C

(i!;aç(ies da pl'f'sl'nLe gestão gover-namental a merecida assis
l ónria it nec-ssidurlc 11(> melhor pagamento cio funcionalismo.

Problema de cornplr-x as consequência.". porem, o numenlo
do.'; 'vencimentos dos f'uncinnsuios Implicuria acurados estu

dos, espee ialmonte cm presença da rigorosa p ('�Il'ita distri

huição orçamentária, cujos reCUl'30.s ordinúl'Íos não compor
[adam o vllltO das despesa.s que se fariam imjJPl'ali\'as. :'-Ic�
.�e ponto, ti 1'01'<:oso intervC'nham, n;10 só a boa yonladc de 10\1os
quantos cOIlllll'eellllam a .ill:;Li�,a da cal1E,a cios sel'vit1o!','S fln

F�tado, lllas lamhpm o bom :;enso e o lúcido ,(:lIlendimento lias

classes pl'arlulol'fI.", imlil'ctamente Jwnrfi.ciauas pela rleyai:ão,
a 1 íeis prenH'utc, da;; possibilidades aquisiLi\'ds para grande llÚ-
11ll'1'() ·rI.e cidGrlãos qlle consagram as sua� aliyidades ao :icrviç.o
'l'llblico esl atInaI. Com t'['Pito, llão púc]e C;SCJ&[lili' á ml>dia das

illtpligél\cias a Cil'CllllsU\.neia til' \'i\'eJ', ]1l)jP, l) [unt'ionário riu

E,�tado a brcll�ns tO!)) al'Jilíyo,� })roblr!ll;J" dc",' ceol1omia hJ'iyad;)�
J'orçando-se a (',ada vez lllai,; lwnosas r�stri\:õi'S na, suas pos
silJilidailes ele existência honesla e con�trailgido a dispensar
inúmeras ulilidC1de,q, para não transigir com o dcct}ro a que a

�lIa �itna�ào cm socied<lde e os principias mO�'a1s da própria.
edncaç:50 o conformam.

E não ,,>erilo meDOS sensi\'eis a tais r.psLJ'I()ies <la c<lpaeida
de aqu.isitiv[l em geral a indúsLrüi e o cOn1r\l'cio, vlrtualnwnte
interessados, portunlo, no equilíbrio a qlle visa o rca,ius
I amellto da elasse dos l'Ulleionários públicos às condições eco

nô.micas que r.egularn o proces.:3O <la evolução social do país.
:Estamos certos,' pOl'1sso, d� que ao cnconLro do am'paro

com que os por](,l'es do Estado acorr,erão em benclfíeio dos

que siio pelo Tesouro remune·rados de seus bons serviços
à adminÍsh·a('5.o plÍhlica, todas as classes de pl:odllÇão e de

11ropl,1s5.0 de riquezas se encaminharão, ehejas de boa vonlade

,e dispostas ao indispensável 'apôio à iniciativa governamen-

.. t�l, yom_ isso, nfio .lazem somente justiça a uma aS'fJiração
lJbJ;' lodos 03 Wu los dig·na. de ampla e franca .solidarieclade

geral, mas conLl'ibuem para ele-v1al' o nível da vida cl€ lll1merO

sas familias :8, cOU>Eeqllcntemenle, abril' novas peJ'.specUvas a

melhor·es l1erspcct.ivas de compensações comerciab.
._",r

Diminue ii prodnvão
dos Efi. UH. Ei-la, hoje, às voltas com os prn-

NOVA YORK, 2 (U. P.) blemas da. nacionalidade, procu-

Tanto o comércio como a índús- rando equacioná-los e resolvê .. los

tria estão com um volume dimi- com largueza de vistas e com ares

nu ido de atividades e declínio ponsabilidade que a situação atual

em preços, com um quadro ge- exige.
ral enegrecido também pelas Jornalista por índole, Jorge La

crescentes divergências traba- cerda, no Rio, faz a sã imp re nsa,

lhistas. I Dirige à maravilha Q suplemento
Embora os principais índices literário de "A Manhã", o "Letras

comerciais mostrassem pouca e Artes", oude, amiúde, notícia e

baixa, um declinio firme dos au- incentiva o que a Ilha faz. Lê-lo

mente ,de opiniões de numero- sem dar com noticiário da terra é

sas autoridades e economistas

particulares, de que a tendência

para a baixa seria contida mui

to antes de atingir proporções cornsigo para lembrá-la aos olhos

semelhantes a uma verdadeira do Brasil.
depressão. Jorge Lacerda pertence, de fato,
Os seguintes índices dão um à plêiade de catar inenses tlustres

quadro nitido da economia nor

te-americana na ultima semana

de maio, quando em geral os ne-

IgÓCiOS aumentam: - a produ- Temo-lo, hoje,. no Rio, no jOl'na·

lGãO
industrial desceu

dO.
nivel

lismo, ou no Ministério da Justil;a,
da semana anterior e, em mui-

onde exerce alta função, pre-(h
tos casos, esteve abaix@ da cor-

cllj}ando.se sempre com o nosso il.e�
respondência à mesma data no . . .

d d
-

d o
senvolvIIuento, pnnclpalmente nas

anÇl passa o: a pro uçao e aç .

(.' b' d ton '1 em d�
letras e artes. EstImula velhos e

-:;anl ? arll:o a v e ag ç .

.
• '-

.

1948, pela primeira vez neste I moço�. O�:l f,tI!! =-< hlsLonadores ,da
l3,no; os preços de uma grande I c?lonIzaçao �çoreana com a flncn·.

variedade de artigos nlanufatu- Cla e o colOrido q�� exornam a Jua

rados estiveram·mais baixos em palavra; ora prestIgIa os mo<;os mo

alguns casos pela segunda e pe-
dernistas que nos dão "Sul", "C:"!n.

la terceira vez, enquanto nego:- dida" e nos prometem o "Cluhe oe

ciantes e fabricantes continua- Cinema"_

ram a procurar um nivel de Justa, PO!S, a homenagem qUe se

preço que estimule 1)ma compra lhe tributará. Ela reunirá no Cluhe

em grande escala; o desempre- 12, às 19 horas·, os que se deliciarão

go, habitualmente em declínio com o seu espírito sutíl e fino, Já

neste periodo do ano, aumen- nos solidarizamos, antes, com o jan.

teu; milhares de trabalhadores tar de hoje. RatificânlO-lo. E o fa

estão inertes por gréves e dis- zemos tão expontânea e tão sincer3�

pensas nas fábricas e ajusta-I mente como o é o amor de Jorge

mentos a n'(;l1o: �(�lnana de trn.-I Lacerda por tudo O que é nosso, Lá

t'[11ho. estaremos •

difícil. Isso, é claro, se deve .à uena

de Jorge Lacerda, que, embora

afastado de Santa Catarina. a traz

que, no instante, honra a nossa que

rida terra. Fá-la grande como mm

ca. Conhecida e admirada,

Horário nas Correios e.Ielégrafos:
A pnrlir de 10 de junho, o horário das Secções de Expediente na

Dirctoria Heginal dos Correios e Telegrafos será das 9 ás 12 C' d::ts. J.( {Is

17 horas, sendo que aos sábados sómente das "l} as 12. f:ste horárIo não

aUnefe entretanto ás Secções de trafegos postal e telegrafieos, tesouraria
� ,

"

e guichês,

almentc em Mitto Grosso. seu Es-·

lado natal, e já foi chamado para,

ollvir Ia replica do ll1Íllistro Cor�·

reia e Caslro.

Discurso. sObre a

situação econômico,.,
financeira do paiS

IUO, 2 (A. N,) - O ministro !ia Dinhel-ro gasto "001Fazenda já tem pronto o .cJisclll'sO i '" "

<:.\ue dever� pro_l1unciar n� SenacI,o UI"sque ISnuleA «?
sobre a sltuaçao economlCO c 11- li

nanceira do pais. LOlVDHES, 2 (D. P.) - O govêi'-

Sl1\a pre.s.cn�la no Monroe camlll- no' informou á Camara dos Co

dada para hoje está dCl)endendo muns que a Inglaterra exportim

apenas do regl'es.so do senador uisque, 'Para, o Bra.sil, em 194.8, no

João Vilas])oas a esta capital. O valor de 257.000 libras. Para
.

o

senador ViJiasboa, que 1)TOnlU1C1ou P.erú, expol'tou 27.000. No mesmo

l1á pO\1CO tempo um disCl1S0 de perioclo, entretanto, os Estados

erilica LÍ polilica financeira rio Unidos importa11am' 9,;) milhões

governo federal, encontra-sr alu- de libras de uísque ingfõs.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I f I LIR n TENIS CLUBE
EMPRESA. SUL BRASILEIR,&.\

n orma'�ões utei�l... ·DE EL�'i�'WLE_S. A,'

"I Serviços de energia' elétrica...

'i--"'-RÔe·d--a'--ç-aoÊeSoTf·i--e-iAn--a·8·Ôa�Órl'W'lu.--1 HOS,.ariOrodd8o·S'·J"aerDiI<aPSre...,
PROGRAMA PARA O MES DE JUNHO

�% J�����ed;a��r,u�a��,S�::
_ ,I

DIA 5 DOMINGO - SOIRÉE MIGNON, OFERECIDO PELO DE jucas, Rio Negro-e Lapa.
PARTAMENTO FEMININO DA FACULDADE DE DIREITO. !' Material elétrico para insta-

João Pinto n. 5 PlGUND.A·J'JII1lU.
DIA 15 _ QUARTA-FEIRA _ REUNIÃO DANÇANTE COM O CON-! lações - Motores - Dínamos,

Diretor': RUBENS A. RAMOS Exp�1IO 810 Oiltóvlo - {..aClma - ,

T ' 1_ Bombas _ Lustres _ Fer.
Proprietário.e Dírç-Gerente 7 �t!�iaçAo IUjt1 _ I� _ 11 )M). CURSO DA. ORQUESTRA DO CLUBE, APRESENTANDO NOVOS no�

roo de engomar _ Lampadas..SIDNEI NOCETI �XP!'f!HO B'ruequ__ �/'.! LEROS E FOXES - INICIO AS 20 HORAS. 1_ Ventiladores - Serviço de!:'

D����A�����: l6��so B1'u8queIlH _ NaYa Trento
DIA 19 - DOMINGO - COCKTAIL DANSANTE, cox INICro AS! instalações por pessoal técní-

- 16.30 har... . 9,30 HORAS.
.

I
co especialisado.Chefe de Paginação! A.utO-V1a�o Ca1:U'l4l_ - loIDTUe L

.

ltórío á

15 d
FRANCISCO LAMAT..QUE - fi horas. DIA 25 - SÁBADO _ TRADICIONAL FESTA JOANINA A CARAl'ER, oja e Cri orio a r�a .

e�

Autó-V!açAo Caurtnen.e - CUritiba
" ".'. •• . I Novembro, n. 449 CaIXa Posta}',!

Chefe dé Impressão: - !} hor81l. . DENOMINADA FLOR DA ROÇA INICIO AS ,9 HORAS. HAvl...RA ln. 62 _ End. tlegr. _ "Empre-JOAQUIM CABRAL DA SILVA
_ ��� 8ul-BruIl - !'"6rto .&lecu

PREMIOS PARA A MAIS BELA FLOR DO ARRAIAL - TA}IBÉM' sul" Joinvile _ sta. Catarínas
Representante' Rápido Sul-Brasileira - Jolnvile-

.

•

13 horas. AO PAR MAIS OR�GINAL E AO CAVALHEIRO QUE MAIOR SEME- -- Brasil.

Rua sena!�:'D���, 40 - 60 6 �i���� Sul·Brasileira - Curitiba
LHAl'l'ÇA APRESENTAR COM O PERSONAGEM Dll "SEU .meA ':::•. : .. ::: .. � �:: ::: .. �TERCA·FEnU.

Auto-V!açll.o CatlU1.neD.N - l"6TtO .&l. QUER CASAR" E TEM MAIS AINDA ... FOGOS, BALõES, ME-

Il't'L,;���=�"catar1ll�' - Curitib& LADO, PINHÃO ETC· ETC ... SERÁ A FESTA MÁXIMA DO AR-
- II horas I C LAuto·Vi6Çio CatBinenH JoiIlv1le RA AL DO CLUBE DA O INA.
- • hor...

C .. 1

Aut'(,.Vlaç!iO CatBin_ Tnbuto NOTA: - A Diretoria do lube, solicita de todos os seus associauos

_. 6 horas. não se fazerem acompanhar de pessoas extranhas ao seu quadro social.
Expresso 810 Criet..óylo - Lqun& -

.'1 boras.

• �i,iiPtc:... Glória - Lqu/II& -,.�

Páscoa dOS IDstudíHldes C de Florianó"olis �:.:.:�����.,��,,�::'::R::,,:::::.;�:.:.� ."II:I;presao BruIq� - Bruqu. -
.

�
.

u � Ih ,�u. u •.. ... i P :
'

AgenCIa. Geral para S. Catartniil',18,,��1açaO ltajl4 - ltajt1 - 11 tio. Dw· 5 de Junho de 1949 as 7 horas na Catedral Nl.etropolitana I Rua Felipe Schmidt 22--Sob
r"n PROGHAMA " ".
Rápido Sul·Brasileira - JoillVile .

. .

')
_ . C. Postal, 69· Tel. «Protetoras-

13 horas. DfA 3 (Sexta-Feira) - As 17 e -O horas, Sessão comemorativa
FLORIANOPOLIS'Rápido Sul-Braslleira CUritiba -

à Páscoa 'no Teatro Alvaro ele Carvalho, promovida pels diversos EdU'16 horas.
QU.4.RTA.J'EEI.A "'_1 candários da Capital. Não tendosido previsto a tempo salicntamcs :,;.:, ''':'':':'�_:''.;;.:

...

�,;,....:..;.,:.,,:,;..:.:.::
.Auto-V!.aoão catarlnenH CUt1.t1...

- ti heras.
JoinvUe ago.

r� que a. �scola .Industri�1 tambem prcst�rá sua. ".aJiosa CO�l)CrClçà::l

I
Dr. (L�iêlNO G.

_.s..u��:�o catarln@8
com a�� demais Escl,as: Instituto de. Educação, C0l.eglOs CatarJD:nsc, e �Ail..lETTI

• .Auto·vuu;ao Catulll-en_ �II Coração dc Jesus. Curso de Humanidades, Acadcrnia de Comercio, r a- .

,
- 1l.3Ú horas.

Cur .... iba culdade de Direito, Ciências Econômicas e Farmácia c Odontologra, A D V O G i-\. D O

i
Rápido Sul-Brasileira - H

Cril\\10 e dvol �6 horas. :r-;OTA - A festa. é grátis, mas, mediante ingresso que poderá ser "
< Ránídc Sul Brasileira - Joinvile

. OCl,lllftituiç(io do Sociodl:ldlll!! . ;i
13 h��as.

.

obtido com os cncarregadso da Páscoa em cada Educandário ou eÔl11 os r •

NATURALlZAÇlOI::B "(
'7 Exh'presso �o Or1sw'lllo - Lllcuna -

membros da Juventude Católica. I •
. :-

I oras
_

!
Título. 051clal'<lt6!!'ioiJI

Expresoo Bru8QUen.H - BrullqUC - DIA 4 - (Sabado) - HORA SANTA MEDITADA, ás 1b.30 horas, i'

'115A�f.:�i"ÇllO lUijai - rtajt.f - la ho- na Igreja de São Francisco, promovida pela Juventude Católica e

I
Eccdt6do & R3SidH\=ia ,{

d
.

I R P D It L' J t\110 Thod.a•.,t... fi)

�.r&�res.oo Bl"rulqUenH _ NCVIl Tl'ti!w I
dedicada aos cstu antes. Será pregar 01' o eV11)o. e. r. amar LUZ' a

F'ON"E •• usa .

! - 16,30 ho-ras. Costa. .

Rooo"lárll1. 8u1 Brull - P6r..o �&'M '. .
-

'f '

_ a OOrll.8. DIA 5 - (dOlIDngo) - As 7 horas da manha, na Catedral :\'.('�('oP;)' .....,_,..,......na ._.....,__

AutO-VÚlçA��� P6rto litana, solene comunhão Pascoal de todos os estudantes católicos de
PLANTANDO DA

Alegre - 6 horu. Florianópolis. A Santa Missa será; celebrada por S. Excia. p.ev!l1a .. o
Auto-V!ação Catarlnense CUirttiba

'1 d
.

__ I'i horas. senhor Arcebispo i\Ietroplitano que gentI mente acc eu ao convlÍe.
Auto-Via<;!o CSwlMnn JoL'1TÍl. Estudante _ alerta - movimenta.te com o verdadeiro (;spirito

- • horas.

Auto.Viaçlo Ct.tartnenH - Tu.bairio cristão, comp'al'ticipa1n.do dos preparativos de tua pascoa- vivp.n<!o o

- 6 hora$. teu ideal, comungando o teu cristo e, tomando parte ativa no pl'ogra�ila
e

.

Pôde Auto·Viação C..tar1neIlft - LllifUnA
- 6.30 bor!l4!l. acima elaborado..
Exm-esso SIlo CrLstoYlo - �a'Ull8 -

7 hora.s.
JCm.prêsa Glórl& - Lq1Ula -, a l/I

• 7 1/2 horas.
Expresso BI'U&quelllM - BruaQ.UG -

II horas.
.Auto-Visçtio ltaj:a.l - l�lÚ - � bo

....., raa,

Rápido Sul·Brasileira - JornviJe-
13 horas.
Rápido Sul·Brasileira - Curitiba -

6 horas.
JCmpresa Sul Oeste Ltda - Xapecó - as

8E,XTA�FEIRÃ
RodoTÍ!r!a Sul BusU - P&-to Alqn

- 3 horas.
Auto-Viação Catar1nenl!e

- (i Jhoras.
Auto-Vlaç!o Catarlnen"·_ Joj.nv-U. O exame para os candidatos inscritos será no dia 18 de julho de

- I horaa. 1949, as sete horas e trinta minutôs d'a manhã) na Escola de Aprt"ndizes
Auto·V1ação CatM"ln.enae - t.a.Iruw\. • .

- 6,Sú hora1J. ,MarinheIros de Santa Catal'lna, em BarreIros.

J
Exnresso 810 CMlItOvlo - L&&'una .�

Tôdas as informações qUe se fizerem necessária.s podem ser obtidas'1 horaa.
4uto-Vl.cão· ltaj.a.f - !tajllf - li ho- nas aludidas Escolas no 5° Di'ltrito Naval, na Capitania dos Pôrtos, nas

"TAL" - 13,00 - Lajes e Pôrto

I
ra�.

Expr�sllO Bru.8qut!!nse BrlaQu. - suas·.Delegacias e Agências e nas Prefeituras Municipais de tôdo (; E;;·
Alegre 16 hOTU. d
PANAIR _ 10,40 _ Norte Rápido Sul·BrasIleira JOinvile _ Üt o.

13 horas.
CRUZEIRO 00 SUL - U,OO RápidQ Sul·Brasileira

6 horas .

andar
Tel.: 22-5924 - Rio l'e Janeiro

RAUL CASAMAYOR
Rua Felipe de Oliveira, 21 -

8° andar
Tel.: 2-9873 - São Paulo

ASSINATURAS
Na Capital

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

No 'Intertor
Ano Cr$ 100,00
Semestre ....•... Cr$ 80,00
Trimestre Cr$ 35,00
Número avulso .. f:r$ 0,60
AnúnciOlJ mediante contráto.

90,GO
45,00
25,00
9,00
0,(;0

Os origl.... , mesmo não

publicados, não serão
dftolvidos.

A direç19 Dilo se respon
sablliza pelos conceitos
emitidos nos artigos.

assinados.

Viacão Aérea
.:>

Horário
Segunda,..feira

"TAL" - 13,00 - Lajes
.I!.legre
�ANAm - 10,40 - Norte
VARIO - {O.40 - Norte
PANAIR - 13,60 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - tS,rir;

porte
Terça-feira

"TAL" -:- 8,00 - Joinville -

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

'; \ Lf\ .- 10,40 - Norte
H \ ! Zl.WlO DO SUL - U.OQ -

"orle
VARIG - t.2.30 - Sul
PANAlR - t3,50 - Sul

Quarta-feira

•arte
VARIG - f t,.tO - Norte
PANAIR - 13.50 - Sul

Quinta-feira
, , !l'TAL" - 8,80 - Joinville

Curittllla - Paranaguá
� s..tos e Rio.

PANAIR - 10,40 - Norte

PAroIAIR - 13,50 - @u)
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO 00 SUL

,Jfort-e
CRUZEIRO DO BUL

.ul

!S,lSti

i6.S0

Tem V. S. poma.r, jardim e ne

cessita de árvores frutrif.eras &

flores?

Peça catalogo, nesta praça"
com J. Costa à Rüa Jerõnimor1
Coelho na 2

Florianópolis, 13 de maio de 1ft·!;'

(Ass.) P. Dr. Itamar Luiz da Costa.
/ Casas

Escola de Aprendizes Marinheiros
A v I S o

VENDE�I-SE 3 casas, iípo bangalow'
reccm construidas, dcsoC'Epadas.,
com 3 quartos, sala, cosinha, 'N. C.
terreno de 500m2 cfár�'ores fruti-

Ach,a,m'se abertas na Escola de AIHendizes Marinheiros dêste Estado

a partir de 20 de maio a 15 de julho, de 1949 as ,inscrições de civis c:;,n·

didatos a matricula nas Escolas de Aprendizes Marinheiros, nascidos

entre 20 de maio de 1930 a 17 de abril de 1933.

- • horaa. feras, a rua Servidão Franzoni n. 1�,
15 e 17.
Tratar: com Rui Barbosa, 2J

CUi'!tl.bs

Vende-se

Fl{)I'ianõpolis, 20 de maio de 1949

VENDE-SE o lote n. 30, área 40{\ma".
com 10 metros de frente pOr 40 de'

fundos, sito à rua Irmãos Joaql!i.�.. ,

c()nfrollltando com herdeiros :d:E!r
Angelo M. La Porta e' Ulrban de�

Moura Ferro. Cartas para Vald�mi�·
ro Fonseca, Rua Candid·o Lopes 'n;;�

241 - CURITIBA.

Os motores JOHNSON Sea Horsé'
mente são utilizadas máquinas m<J..

derrnas em precisão e rapidez. O�,

são construidos em fábrica moder

na sob todos os pontos de vista e'

·o� 'SOpllzlTll!Oadsa SO!Jl;Uado .io(j!·'

engenheiros da Johnson são reputa
dos como os melhores do ramo. Dj!l-·

tribuidores: Comércio & Transpor.... ·

tes C. Ramos S. A. - João PintQ..

Curitiba -

Mauro Ballollssier.

Capitão de Corveta - ComandanteSABADO
Auto-Vill�O CIltartnenae - Curltiba

- 5 l1oraB.
Rápido Sul·Brasilelra

13 horas.
Rápido Sul·Brasllelra - Curitiba -

6 horas.
- I horas.

.Auto-Viaclio Cata.rlnense - oJo1nY1!e.
-. hora..
.Auto·ViaçAo

- 8 .ho.ru.
ExDT"JSSO Mo CrUrto.1O - LAlro1Il6 _

7 horas.
E:l!lpreS80 Brull<lu� - Brtu!qUlt -

H horaa.
.

A.utc�Vl.çlo l'tajt1 - lta,., - 1. J!o.
raso

ExpresJOO BrusqufllM - Noft 'l'MBto
- 9,30. horu.
J!lxpresso Glórlll - LilC'IlhII - • 1/1

• 7 1/2 boraa.
DOMINGO

Sul·Brasileira - Curitiba

-1

--,-------------------------------------�----------------

Faria
Joinvile & IrmãoLuiz FERIDAS. REUMATISMO E

PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira"
M.dic(!çé'io auxiliar no trato ::n.ntov.

dll .mJi.

Representações - Consignações - Contra Próp1'ia
COMÉRCIO POR ATACADO E A VAREJO

das mais conceituadasCatarlln� - 'l'u'b6l'lo Grande sorlimento em artigos de AJuminio
marcas

Variedade em Louças, - Vidraria ---: Art.igos escolares - ])apeJaria
Generos alimenticios indusíriaJisados - Condimentos - Perfumarias

Al�marinhos em geral
I...OJA E ESCRITóRIO; Rua 7 de Setembro, 21
Caixa Postal 3.22 - Endereço Telegrafico "LUFAMA,

FLORIAN.óPOLIS � Sla. Catarina
Se�(.a.,.eira

.

Rápido
"TAL" - 13,00 - Lajes e Pôrto

6 horas.

Alegre --------------

CRUZEIRO DO SUL - '1,20
:"orte
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - U,4:0 -- Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Sábado
"TAL" - 8,60 - Joinville

Curitiba - Paranaguá
.... Santos e Rio.

iVARIG - 12,30 - Sul
CRUZIDIRO 00 SUL - i3.55

tforte
Dominqo

PANAlR - 1.0,40 - Norte
OBUZEIRO DO SUL -, H,OO
l 2ANAIIl - �-ª,rsO.,., LI "�.,.. I.

Vende s-a-

Es�ritório Técnico Vende-se· por motivo de viagem, uma mobilia completa de

Iquarto para casal, em estado de nova, em imbuia compensada,
por preço de ocasião, facilitando-se o pagamento em 2 (duas)
,prestações.

.

Ver e tratar à Rua Antônio Matos Arêas 511 - Canto
Estreito, a qualquer hora do dia

-----��_
.. _" -_.,- ... , ..., _', -_

" __

E:MPR1J!SA FORÇA E LUZ SANTA" CATARINA

Ci·d Rocha Amaral
Vende-se

AUTOMOVEL FORD 4.9

Vende-se um, em estado novo,,".

com 5.000quilometros, 4 portas. Vêr

e tratar COID Oswaldo Nascimento,

..

CO;�j.RÁDÓRES
.

pÀIiÀ
.

cÃsÃs
-

Jj]
•••

TERRENOS
o Escrit6rio Imobiliário A. L. Alvel!i',

r sempre tem compradores para casas &.

j terrenos.Rua Deoioro 35" J .1'

ENGENHEIRO CIVIL
A viso aos sr!>. interessados que,

tendo regressado de sua via.iem ao!

Estados Unidos -da América do Nor.
te e países visinhos, o.Dr. Cid Ro·
cha Amaral reabrirá seu e�úritório
(Rua Presidente Coutinbc> n. 22),
nos primeiros dias de agôsto, espe·
rando continuar a merecer as espe·
ciais

.
atenções de seus amigos f

clientes.

l.li.cl_ Pedro Medeiros, Auxiliar

Eendereço telegráfico "FORÇALUZ" - Caixa Postal, 27
Concessionários dos serviços de Força e Luz Elétrica para os Mu

nicipios de Blumenau - Gaspar - Brusque - Itajaí - Rio do Sul
- Ibirama Indaíal - Timl;ló - Rodeio.

�

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

BLUMENAU
Alameda Duque de Caxias. 7

STA. CATARINA

i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o BBTADO- SeJlta-1el,. 3 (lha Junho de '9.&9
� �""------------------------==.;.,--.,..,.-��--�-----, �-------.------�----

40
3

$e�t.O
COM ÊSTE NOME, O CLUBE RECREATIVO "AMIGO DE ONÇA", ESTÁ ORGANISANDO UMA FESTA A CARATER QUE FARÁ REALlSAR NOS SALõES DO CLU·
BE 12 DE AGOSTO NO DIA 4 DE JUNHO VINDOURO, ABRINDO A TEMPORADA DE FESTAS JOANINAS, ONDE SERÃO DESTRIBUIDOS PRÊMIOS AOS MAIS
PERFEITOS CAIPIRAS, OFERECIDOS POR VÁRiAS FIRMAS DESTA CAPITAL. APROVEITEM A OPORTUNIDADE E DIVIRTAM-SE NO AMBIENTE SERTANEJO.
MESAS A VEN�A A pARTIR DO DIA 30 DE MAIO, DAS 19 AS 22 HORAS, NO CLUBE 12 DE AGOSTO.

Vidaeocial
ANIVERShRIOS:

SRA. OSCAR CARDOSD
'I'rcnscor-re, hoje, o aniversár-lo

siatalícro a exma. sra. d. Olga de
Freitas Cardoso, digna espôsa do
.sr, Oscar Cardoso, próspero indus
'Jtrial e \10 alLcS comércio 110 Esta
do,
A dis tinta senhora que é muito

henquis ta no nosso meio social,
"será, s m duvida, muito cumpri
mcntad , pelas numerosas pessoas

,4e SU-::t relações.

PERi DO GUARANí CAMISÃD
A e! eméride de hoje regista o

· auíversárlo natalício do sr. Perí
· -do Guarani Camisão, ciurgião den-

· tista em Tubarão.

LUIZ BOITEUX PIAZZA

::SRTA. MARUSSIA RAMOS
'Deflue, nesta data, o aniversá

Tio natalício da gentil senhorita
Marussia Ramos, dileta filha do
-d=stacadn maestro Alvaro Ramos.
•

Anéversar ía, hoje, a distinta se

-nhorí!s Maria de Lourdes Boabaid,
fino or'vamento da nossa socíeda
de, e í'ilba do acaLado comercian
ae sr. Féris Boabaid.

A inúmeras manif'esííaçôes que
"1he farão pelo decurso do seu na

.talicio, nós nos associamos.

_ ...FAZEM ANOS, HOJE:
- a srta, Erna Brusl, í'ilha do

· sr. Edmundo Brust e ac d. Olga
Erust.
-- a srta. Helena Maria Carmo,

'estudante.
- o menino Odolin Vi.eira, filho

· do 81'_ Protenor Vieira.
- a menina Maria Moreira, fi

·

lha do sr. João Moreira.
- a menina Dibla-DéUa.

do sr, Delgidio Dutra Filho.

· VIAJANTES:
PREF. PAULO BIANCHINI

Está em Florianópolis, aonde
velo tratar dos interesses do muni·
cípio que administI'a, com o sr.

, Governador do Eslfado, o sr. Paulo
Bianehini, dinâmico Prefeito de
Brusque.

D�'sejamos-ll}e feliz 'permanência
·nesta capitaL

>-lR. OTTO RENAUX
VilSita-Ilos, no momento, Q prós

, �ero industrial sr. OHo Renaux,
· prestigioso ch€fe do Diretório do
P. S. D., em Brusqlle. SS. veio <l

, �.sta capital 'Para tllatar c.om as alt

toridades estaluais de problemas
, que se relacionam com aquela co·

muna.

A SS. os nossos

�da.;.
'VaLos d� boas

�.
Sr. nOLAND RENAUX

Proc,edcnte de Brusque, encolltra-
· lSe entrc nós o· ,estim1ado cidadão
:SI". Roland RCl1aux, pr,esUgioso

- pl'ocer politico il0 mUIlieipio de

BI'll&qUC, onde integra, como vice

presidente, o diretório do parti
cto majori l{ldo. Abraçamo-lo cor·

dill.lmente, com votos .de feliz cs

tac!ia nesta capital.
,-(_
I

FES'f'AS .TUNINAS:
CO()UEIROS PRAIA CLUB'F,
Rcalizar-s,e-á no próximo d�a 12

filha

do corrente mês, no Coq ueíros
Praia Clube, uma animada festa
caiprra, com inicio ás 15 horas,
pana a qual já se movimentam as

Jarnílí as dos srs. associados. I
VCAJANTES:

JORN. JAIME MENDES
Vinde de Rio do Sul, onde exer

ce o cargo do Fiscal de Fazenda,
e ainda dirige o jornal "A Sema
na", encontra-se nesta cidade, o

bríltsante jornalista sr. Jaime Men
dcs, pessoa largamente r'elaciona
da tanto naquele municipio como

nesta capital, motivo porque tem
recebido muitos cumpr-imentos.

Os de "O ESTADO" que o ad
miram sobremaneira, enviam-lhe
um cordial iabraço, com votos de
fcliz estada entre nós.

CINEMAS

ÓDEON

I

ISSA DE 1- Dlftt Hypeníua Brasínha Martinelli
Luiz �Ja]'(illel1i, filhos, netos, genros c: noras, ainda abalados com o

falecimento de sua extremosa esposa, .mãi, avó, e sogra Hyponina Bra

sinha Mart inoll}, convidam os parentes e pessoas amigas para assisti
rem a missa que em intenção a sua: bondosa alma, mandam celebrar, às

6,30 horas, amanhã, na Capela do Colégio Catarínense. Desde já anteei

pum agradccirnentos às pessoas que comparecerem a esse piedoso ato.

AÇOUGUES DO POVO, POPULAR E MODELO

OS MELHORES ESTABELECIMENTOS NO GENERO

- HIGIENE ABSOLUTA - ARTIGOS DE' PRIMEIRA

QUALIDADE

-_.. _._" ...._�-----.---

Hoje . DO passada
3 DE JUl\HO

PASTILHAS

VALOA
É UMA FlÔRêSTA O!

PINHEIROS e de EUCAlIP10S

HIAZ
- Ás 7V2 hs. -

D MEDICO EO MONSrI'RO
- com

Lana TURNER

Spencer TRACY

Ingríd BERGMAN
- No Programa -

1) o;,- Noticias da Semana

-Nac.-
2) -. Atualidades
Warner PaLllé - Jornal.

- Preços: -
Cr$ 5,00 - 3,20
"Rigorosamente' proíbido até 18

·fid·:lilUanos".
ODEON
"Não Haverá

gráfica".
Sessão CinemaLo-

'FABRICA DE FOSFOROS (t'h\.,,'
TA P. FABRICAR)

Vende-se
Maquinário Cr$ 250.000,00
Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00
Situada em Campo Alegre - S. C
V�nde-:!e tb. só maquinário
Info.rmações com A. Webmut'!J.
Brllsque - Santa Catarina".

- Pela Primeira Vez nesta Ca

pital!
Rádio Guaruiã

SOCfl<iDADE RAmo GUARUJÁ
LTDA.

Resenha de lJ1'o{lr'au-,.as do dia ,'J
de Junho de 1949

8,00 - Abertura

8,05 - Bom dia Santa Catai-lua

8,30 - Cantor do dia

8,ItG - Varredades

10,00 - O Mexico canta
10,30 _:_ Ritmos Porf.enhos
10,45 - Em compasso de valsa

11,15 - Melodias de Napcles
11,30 - Variedades
12,00 - Diárío Sonóro

12,15 - Oferecimentos musicais
Confesso
Aleno
Arnoreuse

.Besame muchn
Adias pampa mia

Minha cigana
Seleções de Cole Porter

Mailpmoiselle

Faz anos, hoje, o sr. Luiz Boi-
AGRADECIMENTOS:

· teux Piazza, zeloso e dedicado
.

d
Da exrna . sra. d, Ruth Hoepcke Rr'rZ - ,e -

.. Oaísía o Serviço de Luz e Fôrça. da Silva. virtuosa espôsa do exrno.

_.J

No Palco:
sr. Governador Aderhal R, da Sil- Apresentação do cartaz maximo
va, recebemos amável cartão de da autalidade!
agríadeclmcntos pelo regislo do OSCARl'l'O
seu aniversário natalício. (O Maior Artista do Bnasil)
Cumprirne íamo-la, ruais uma E SEU "SHO\V"

vez, respeitosamente. desejando-lhe -Um espetáculo organizada es-

JJDURD'L;S perenes felicidades. peoialmenle para f'azcr dr!
J :SHTA. MARIA DE 12. •

BDABAID
- Preço Un ico : -

Agradece-nos' o Si'. Prof. Alfredo Cr$ 15,00
Xavier Vieira o registro Das colu- (Imposto incluso)
nas dêste jornal d9 seu aniversário A'l'ENÇÁO - Os Il\GRESSOS en

nataício. Abraçamo-lo cordia lmen- centram-se á venda no Clne Ritz,
te flelo auspicioso acontecimento, dlariarnente á parl.ir das 9 hs. da
novamen [e. .

.>

A data de hoje recorda-nos que:
- com

- cm 1.621, os Estados Gerais RoberL TAYLOR

das Províncias Unidas da Holanda Audrey TOTTER

deram, 'Por carta patente, a nova Rorothy PATEICK

Companhia das Indias Ocidentais, - No Programa -
o privilégio nas conquistas que fi- 1) - O Esporte em Marcha ...

zessem na América c na Af'i-ica ;
- Nac. -

.z: em 1.820, depois de vencido 2) - Outras Bagal.élas de Im-

Artigas e pacif'icada a Banda Ori- portancia - Short -

cnlal, o General Curado despediu- - Preços: -
sc cio Exército fjUe comalld�lra por Cr$ 5,00 - 3,20
4 anos de camp,wha; "Imp. _f( anos".
-- .em 1.823, o Exél'cif.o

iliraSilei_!
fMPERIAL

.

1'0 sob o comando de José Joaquim' - Ás 7lh hs. -

de Lima e Sil\)a fez; um reconhe- -'- Ultima Exibiç,ão -

cimento das linhas da Bahia, ha- FA�TASrA MEXTCANA

vendo 49 modos e ferirIas, Esta - con1 -

rOl' a ultima ação {la guerra da In- Dorol.hy LAl\fOUB.

dependencia, que ficou termina- Art-uro de GüRDOVA

da; Musicas de:

_ em 1. 884, nase.eu Raim:undo AUGUSTIN LARA

Sampaio, hoje General de Divisão - No Programa -
do Exército Brasileiro; 1} - Ciue' Jornial

André Nilo Tadasco - Nac. �

2) - Ao Fundo os Japoneses
-'- Desenho J�.al1eye -

- Preços: -
Cr$ 4,20 .- 3,20

"Inlp. 14 anos".
CARTAZES DA SEIMANA

AYIANHÁ. - RITZ

Micha.el REDGRAVE
Valel'i,e HOBSON
Flora ROBSON

Ouro e prata
Mi carta

Quem já sofreu
Mama Iuez

B�lo Horlzonle
Tristeza Marina

Que te vaya bíen

Quem há de dizer
Sonho de yaisa
Nllln de Acáeias

Dez minutos mais

PI'egâo ela bahíana.

H,OO - INTERVALO
f,(j,OO .- .Em tempo de valsa

16,30 - ,Recif,al de Maria Luisa

Landim
Hi,45 - Rúdio Cinema

17,00 .- NU\'Pl11 negra em céu

,azul (Rádio teatro)

117.30
- Calota Sonóra

17,45 - Variedades

18,00 - O Jn�tante da ,préce
18,05 - Musicas variadas

1.8,:10 - Tealro Singer'
19,00 - Momento Es'porlivo
Hl,30 _. N_oLidal'io da Agenei�

Nacional
20,00 - Muslcas popular,es do

Brasil
20,30 .- Orquestra Sinfônica

21,00 - Zaccf\l'ia e sua orq.

2'1,30 - Pedro Var'g'as
2,.2,,00 -"- ·ENCERRAMENTD.
NOTA: No horál'io de 8 (is 12

1I01'a,8 e 15 minutos, á RADIO GUA

RUJÁ transmite em cadeia com a

ZYH - 6 RAmO DIFUSORA DE

'ODEON LAGUNA, em 870 Kilociclos.

manhã.
ROXY

- Ás 71h ]ls. -

.

- Ultima Exibição -

MURO DE TRÉVAS

,-

4a. Feira
"Sessões dias Moças"

DoroLhy LAMOUR

Ray MILTAND
-em-

JDlLJO NAS SELVAS
- Technicolor -

••••• 0 .... •••••
••••••••••••••

5a. Feira
PoRIMAVERA

- em

,SUPLICIO ETERNO
de

Daphne du MAURIER

·R.FfZ
Domingo - TMPffiRIAL,

Ruy l\HLLAND
Marlene DIETRICH

- em

CIGANA FEITTCEIRA

2a. Feira - RIT:Z - ODEOX

OSCARITO
(O Maior artista do Bra,sU)

E SEU "SHDW" ..

Festividades do Di
vino Espírito Santo

EDITAL
De ordem da Mesa Administra

tiva da Irmandade do Divino Es

pírito San:to e Asilo de órfãs "São

Vicente de paúba", torno público
que, 110$ próximos dias 5, 6 e 7 de

junho\ corrente, terão lugar, na

Capela do Divino Espír-ito Santo e

adjaoências do edifício do Asilo de

Orf'ãs, sitos á Praça Getúlio Var

gas, Ias tradicionais festas do Ora

go, que constarão de novenas, mis

sas, ba rraquinhas, leilão de jogos
e prendas, e queima de fogos de

artificias, cujo programa é o se

guinte :

Novenas preparatõrias ao trí

duo da íesta : Na Capela, às 1S,30'
horas, as quais tiveram inicio' a

27 de maio último;
Domingo, dia 5 de junho: ás

6,30 horas da manhã, missa com

comunhão geral dos membros da

Irmandade e sua f'amiljas ; ás 8

horas, solene missa festiva; com a

presença de Sua Excia, Revdma.

o sr. Dom Joaquim Domingues de

Oliveira, Arcebispo Metropolitano.
uue diss.erlará ao Ev:angelho, es

tando . ,presente a. Irmandade, re

vestida de balanrlraus; das 15' ás

18 horas, harraquinhas e leilão de

[p1'.811rla5,· "dedicados :ao mundo j,n�

Cantil, com o concurso da banda do

Abl'igo de Menore.s; das 19 hoeas

em diante, barraquinhas, leilão de

pl'fndas e outros jogos.
Segunda feira, dia 6, ,e, têrça

feir,a, dia 7 'de junho; ás 6,30 ho

ras missa na Cu,pela. A noite', con

tinuação dos festejos, qU'e t�rmi�

narão nêss.e ultimo dia, com a

queima de lindos fogos de artifí..

cios.
Será Juiz-F�steiro o in(Jus(.rial',

SI'. Jósé AraujO, e as festividades

serão abrilhantadas pBIa banda da

Fôrca Policial.
Convido, pois, de ord,em do sr.

Irmão-Provedor, a todos os mem

'bros da Irmanda<le, suas famílias

e ao publiCO em �ral, para t?l�a.
rem p,arte nas festas do DIVlllO

Espirito Santo.

Ji'lorianópolis, 1° dp junho de

1949
.José Sil11eãl) de Som;:l fiL'cl',etá-

rio.
..
-----_. ".

V1NHO CREOSOTADO
"S I L V E I R A ,.

FRAQUEZAS EM GERAL

Muitas felicidades pelo nasd.Q;1Il

to de !!eU filhinho I
Mas nio esqueça, que o meJlu�t

.
�

prl'�{>nte !'I�\"a o se, "PIMPOLHO

I�· '"'....... ..?>if"''''�eta do CRXilDfi'41
IlUTUQ PRED� Lo' I, )

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2

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

Da Fábrica co consumidor.-- Grande estoaue receben a firma dlstribuidtH18
«Fiuza Lima & Irrnãos» - Rua Conselheiro l\tlâfra 35 - FOrle 1565 - FpoH5�

�)--()---()�()....()_G_()�)�()�{)�()�01llltll&()4IiIIII"<.
!

,II �
i � �

li I
I c 'ransportes Aéreos limitada eI �.'! 2as. 4as. e .õas: Rio - Santos -- Partuuunui - Curitiba ,

l'�' - Joinvi1.e - Florianópoü:> Lajes e P. Aleqre. i,� 3as. Sas. e sábados: P. Aleqre -- ;_'J.jes -- Florumopous ,

, [ounnie -- Curitiba -- Partuuupui -- Santos e Rio. �

I � Opera com Aviões Douglas DC3 de 21 lagares.
ii

I I
I � Agentes: Fiuza Lima & Irmãos f11 Rua Conselheiro Mafra, 35 - Telefone 1565 I
li

" �
.....()�()�()�).....(�....(i._.()._.().....()�).....()�,.

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

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

Rua ., ,......... Est. Civil E. Nasc. . ...........•

Mãe ,..•• 0 ••••••••'0 •••••••••••••••••••••••••••••••• �

Pai . ...............•.....•....................w

Emprego ou Cargo ...•.... . o •••••••

Cargo do Pai (mãe) ....•.... . _ .. ,

Observo

V. S. viaja 1 . Reside no Interior I de t��8:��u;:O��r�O�IM=
V. S. viaja ?

.

Reside no Interior? Adquira um Catálogo de Moedas amigo analfabéto, levando-o IA lJlll

Antigas do Brasil e enriqueça depressa. curso da alfabetização no Grupo
Peça em qualquer livraria rio Florianópolis. Custo Cr$ 20,00. Pejo Escolar São José, na Escola Indu...

C?rreio c-s 25,00; pedidos.a �osé. Claudino da Nóbrega. Rua General tr ial de Flori.anópolis ou na cate.

I"Blttencollrt, 91, sob - FlonanopolJs. Ii!'?l MetróJ)olItana.
-----------------

'Industria e aquinas gricclas
I�;:ã:i7i

'.,
, d

l1li !li I ,I. limo�:n��'�o viagens à Joinvile e Curitiba prefira as luxuosas

ar '. �nl iwta�lf!l

Diàriamente entre: ,

FLORIANÓPOLIS
.

ITAJAt
JOINVILE

CuRITIBA
FIUZA LIMA & IRMÃOS

I Conselheiro Mafra 35 -- Telefones - 1562 - 1565

III .CONFÔRTO
( SEGURANCA

�======��==���==���������������������:;==\�· �R�A�P�íD�E�Z� ,____

Aceita-se r.epl'esentante no in�erior do ' Estado.
Coixa Postal 139 - Florianópolis

Cartas para

!
Agradecerrarnos, também, a gentileza de .noticias de nascimentos"

casamentos e outras, de tJlarentes ou de pessoas amigas. '

,I�_ua. "

.

"

'=W�

Leia, I)ivulgue' e Assine

fI'J,�'r'''n:.\1 d' 10 rninl"w.�ft"�-!� �Iul ç "" UliI' � il�

O de

Maquinas ftgricQlas, Tornos, Teares e

artigos de' Cutelarias

..

RiaiS
, Sallta

I'

I
Fabrica em, Americana - E>Jtado de Sõ.o Paulc. I

��QPPQSgtltantQS Q..,"C@!lJsivos -Papa o 6stado
d II;� Santa (S>atapil"lô

Industria Comercio e Seguros Knot S. A.
Pl'oç.a 15 de Nuvembro, 20 - 2.0 andar

Caixa Postal 139 - TeIefone - .1324

End.. Tel. KNOT
Flopia rró po lis 8a,nta @ataPII1.Ô

ClA
TORNA A f OUPA BRANQUISSIMA

�t�q\E". $ �
�!io' • ;.f

WETZEL lNDUSTRIAL....JOINVILLE (,Marco, r;:.�l I

o SahãO<4

"VI'R(jE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I
t

o BSTADO-Sexla lelr. 3 de Junho ". t949 5

"CLUBE DOZE DE A GôSTO" PROGRAMAÇÃO PARA O MÊS DE JULHO
SÁBADO -- DIA 4, -- ABERTURA DAS FESTAS JOA NINAS, PROMOVIDA PELA SOCIEDADE +'AMIGO DA ONÇA" DOMINGO -- DIA 12 -- RETUMBANTE
SOIRÉE COM INíCIO ÀS 21 HORAS PONTUALMENTE. SÁBADO -- DIA 18 -- SOlRÉE COM INICIO ÀS 21 HORAS. SÁBADO -- DIA 30 FESTIVIDADE DE S.

PEDRO

--------------------------------------------------------------���------�--------------------------�:'=.=..=.=..==.=.=ee==.�.�.�..�..��.;.;..;;••••
i'li Datilógrafa I! diplomada'8 .

e
.

: Oferece seus se1·viços. '

.'
: CaTt€LS a Maria Inês

I: Ferreira.
. : Caixa Postai 55. .

• •

:.... .....

DOENCAS E OPERAÇõES�

DE
OLHOS-OUVIDO-NARIZ

GARGANTA
(Cabeça-Pescoço-Boca)

DR. J. ARAUJO
Assistente do Prof. Sanso1l1

do Rio de Janeiro.
Diplomado em Bronco-eso�

tagología; em Buenos Ayres e

Montevidéo pelo Prof. Cheva
lier Jackson, dos Estados Uni-
.dos. .

Operações de catarata, dos

vesgos, . receita de oculos etc.

Operação do Bocio (papo) ,
do lábio e céu da boca fendidos
de nascença. Trata�ento cli

nico cirúrgico das amida�ass .

,

.
das

. sinrusi�s, das pur�açoe;s
, dos ouvidos, da obstruçao na-
1. ..•. ,

j [ sal, etc.

'I! Rua Nunes Machado, 20 Fo··

I ne 1.447. . '.

,

1
,fmpresa «Víação Santa Catarina» Deparlamento de

A. �T -I � (.) Mêa: de Junh:J
"

- �-, _ 4 Sábado Farmácia Noturna - Rua TrajanoA Emprêsa "Viação Santa Catarina" linha de ônibus que faz o 5 Domingo Farmácia Noturna .,-- Rua Trajano
";percurso Florianópolis - Estreito e Escola avisa aos possuidores de 11 Sábado Farmácia sto. Agostinho - Rua Cons. Mafra.
permanentes e aos que viajam gratuitamente por imposição da lei. a 12 Domingo Farmácia Sto. Agostinho - Rua Cons. Mafra.

. comparecerem dentro do praso de 30 (trinta- dias no escritório à Rua 18 Sábado Farmácia Esperança _ Rua Cons. Mafra
.João Pinto. n. 9 afim-de regularizarem sua situação perante esta Em- 19 Domingo Farmácia Esperança - Rua Cons. Mafra
'.prêsa. 25 Sábado Farmácia Da Fé - Rua Felipe Schmidt

Findo o prazo respectivo não será permitido viajar gratuitamente 26 Domingo Farmácia Da Fé - Rua Felipe schmídt
-aos que não satisfazerem ás exigências desta Emprêsa. O Serviço noturno será efetuado pelas' Farmácias sto. An-

Florianópolis, 7 de Maio de 1949. 'tônio e Noturna sitas às ruas João Pinto e Trajano n? 17.
COMÉRCIO & TRANSPORTES C. RAMOS S. A. A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia auto-

Propr ietârfos rízacão deste Departamento.
.

�_.._...l" .._ _ _._.._....-_ - _.-..,. _...JY\. eDepartamento de. Saúde PÚblica, 25 de maio de 1949.
.

Luiz. Osvaldo d'Acampora, Farmacêutico-F'íscal.

Saúde Pública.

Re resentações
'Flfu\1A IDONEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE. DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS A Ct\IXA POSTAL. 245 - SÃO PAULO. RADIO iUBA' IYO 9
Ouçam diariamente, das 9 às 13 e das 1'l às 22 horas

1530 kilocieloe ondas médias de' 196 metros
"

TUBARÃO -- S. GATilRINA

-� �-�....-

$
. COlVlPANHIA "ALIANÇA pA BAHIA'�- l> fundada em 1870 - 'Séde: BAmA v.' . �

\ INCÊNDIOS E TRANSPORTES
! Cifras do Balanço de 1944

I �!!I:��;bi����S����� � � : .. : '. .. '�:�:
.,. Receita Cn$

� Ativo. . . . . . .. Cr�.

�
Sinistros pa�os nos últimos to unos Cr$

Responsahiljdades . . Cr$
DiretoreS":

� Dr. Pamphilo d;Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco d� Sá.
Anísio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.

�... .-_-.'!'--..-.-.....,......-w-w-.....

,

Ienores
PRC-3 _.- RÁDIO GUANA�

BARA, do Rio de Janeiro -
1.360 quilociclos, oferece valio
so prêmio a quem lhe remeter a
história, a noticia ou o fato
mais original e curioso, observa
do nesta região. O programa
"Copacabana Bluce" c '·0 Es
tacll;" 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 I de engraçado
ou fora do comum, e candída-

NAVIO-MOTOR "ESTELt)" tem-se a um valioso prêmio que
-maxirna rapidez e garantia para transporte de suss mercadoria !I aquela emissora remeterá a

A�elltes em Ftoríanôpotie CARl.OS HOEPCKE S. A. quem Iôr contemplado.
.

--------,
-

-

"Conacabana Clube" - de

G
a

do p,,;.::t "rl,(('�� ....na' Segunda à sexta-feira, d�s U:,(1f}
. llla� _ .� ().}.l. C,A) _. às 15,30 horas; e aos sabados, ------.-.---.--"---------.--�-��----.-

Pubhca relação elos eomercíantes e mrtuatrtats Mm seus enue- I das 13,30 às 15 horas.
'

C
OI !li' fi'I'

� n fi

t t
" iii

."O�.d' guia e vendido aco-noannado de um mapa rodovíârío �Q Ipa��r:�_��_ prog::,a:_���os IrUrDla .. b mlca·-, vOS e FlCla
'Paraná e Santa Catarína. I Il'

.'

n
. 9

MHIH.laCÀ.O,; !lua PriJor>nt,p, de Moraes. n; 621:1. - (lu:rjUh.lt..

I
: 'liC�OSDa��.r��de�.n .' Dr.. Antôn,io . Dib .

- ussí'
.

".

".1 �JUl I\\A Médico efetivo do Hospital' de Caridade

M N GorIO DE S O CU P jS,. DA Serv.içQ. espi<iailzado em. l)oençã-s de Senhoras
.

.'
.

. �.. RUA FELIPE J.liEVES Modernos métodos de tratamento

JPltrl! quem possue de CdS 10.000,00 até Cr$ .100.000,00 rendb: 6:g10 metros, toda de . ROl'árias .

,.l:.uta da IO'r 80 ano com recebimento da iuros meneei«. j material.' . Das 10 ás 12 horas e das .18,30 às 14,30· horas
Irdorineçõee nesta redaç.B.c' TRATAR NESTA REDAÇÃO Const11tóri�:, Residência: .;. .

_ ••.__ •• �_ _
,

•••,._�._''" _" .. __ .,,__ _._.__ , •. _ __•. ,;••• _� •.,.,_�." •. ,_�_. •__-_�".__• .w �._ ••_ I . Rua. Tiradent�3.· 9 _'.
.

Hetel L�. Porta·

�
.

1li""1
� :::- � �."lI;i

i\ A� DAMASCENO 'DA SILVA
'(,'

I.'� 'ADVOGADO
_:f II �

.e I;l .I'".i.
AÇõES C1VEIS É COMERCIAIS

_

<1
.:. Praç� 15 de Novembro, 22 - 2° snd.

�t !'.

li I (Edifício Pérola) i
1 I:
J.... )-1- Fones: 1.324 e 1.388 '

. <\111
� II I.�.:' i I Florianópolis - Sania Catarina �
� '...

Transpol '':'''fi n:guiorc,s da cor gCit;;. dopôrto de I- $

"!'.' i�...�e•••••••••H•••••••"M«l�e@."eHcN

SÃO FRANCIglIO no SUIJ eara NUVA VORR 1_'-----------�-:-

I
- Informaçõ�12 c�mo8 Al1l?mtel!

.". ! CP:SA' 'i�i:s'êEL'ÃNEA' 'di;'t';i'! S�· 'Ji��:' ���r'ei�'i;c�';":"
.: ..

Flcfi"Dépolits - Carlos Hoepcke3/A. - CI- Telefone 1.212 { Enl. teleg. j'buidora' doo "'Rádio. R.:.iC. Ia De modo tadl elegelSã, Fnncirco doSul-Csrlo .. Hoe!?cke S/A--CI- Tel.�lone 6 '"viC:»)��MAC:t: : Victorji Vâlvl;"l�i e ?isCOlla F'-':ei �oje uma inBcr�ção
I Rua COll1!elneno .'. 1'ir.{llfU c (.redl\o M,.. tuo Predta.

• ._.....-_". .•-.__..._ ..... �........._� ...._, I 'tt_�_ ... -.._..�."�,...

. 80.900. 60G,3!'l
5.978.401.755,97 .

67.ü53,245;30
J42.176.603.l:Io
98.687. 81p,>�o

16.736.401.306,20

Aceitamos ofertas diretamente do produtor .para repre
sentantes exclusivos.

.

Interessam especialmente; -

BANHA DE PORCO DE la, MEL, QUEIJOS DE DIVER
SOS TIPOS,' MARMELADAS DE FRUTAS DE la e

FRIOS DEFUMADOS. Ofertas para a
.
Caixa Post.al,

.

2.937 - São .Paulo .

B
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LIRA TENIS CLUBE - DIA 5 - DOMINGO-. SOIRÉE MIGNON. DIA 15 - QUARTA-FEIRA - REUNIÃO DANÇANTE, INICIO ÀS 20 HORAS, COM ORQUESTRA
DIA 19 -, DOMINGO - COCKTAIL DANÇANTE, INICIO ÀS 9,30 HORAS - APRESENTAÇ.4.0 DE UM REPERTÓRIO DE MUSICAS, INTEIRAMENTE NOVO', DIA
25 _ SABADO _ "FLOR DA ROÇA" ._ INICIO ÁS 9 HORAS _ TRADICIONAL SOIRÉE JOANINA - PREMIOS '_ CASAMENTO NO ARRAIAL - SURPREZAS
- NUMEROS MUSICAIS TIPICOS PARA DANÇAR - APRESENTAÇÃO DE UMA DUPLA RECENTEMENTE CONTRATADA PARA ESSA fESTA, A MAIOR DO
ARRAIAL DO "CLUBE DA COLINA". NOTA. Para a festa do dia 25 haverá reservas de mesas. Para têdas as festas, acima, a Diretoria solicita dos 5rs. Associados
não se fazerem acompanhai! de pessoas 'extraahas ao quadro social.

Domingo, no Estádio da federação Catarinense de Desportos: Quinto
_

Distrito Naval x 14" B. C. e Avaí x Hocaiuv8, em jogos a istoStJs.
Caixa Econômica Federal

TORNEIO MUNICIPAL UNI- AOS ESPORTISTAS FLORIANO· IA.tt:SENAL 2 X BOTAFOGO 2
VERSITARIO POLITANOS

I RIO, 2 (V.A.) - Realizando
Com a presença de grande Queremos que todos os esportis- seu sexto compromisso em nos-

:t:tssistêncÍa, foram realizados, tas vejam nesta nota um como que so país, o "team" inglês do Ar
ante-ontem, na'quadra do Lira apelo aos seus sentimentos. de no· senal empatou ontem com o Bo
Tenis Clube, os jogos finais de- breza e cavalheirismo quo lhe i.tid· tafogo, por 2 x 2, em prélio efe
císívos de volei e basquete do girnos sem partido nem preferência tuado no estádio de São Januá
''Torneio Municipal -Uníversítá- por esta ou aquela associação es· rio. A renda foi a mais fraca da
rio, promovido pela Federação porti va, temporada do clube londrino:
:A.tlética Catarinense, sendo dís- A duração da vida do esporte nos Cr$ 534.305,00. Amanhã ° Arse
-putantes os quadros das Facúl- centros como o 110SW depende eví. nal enfrentará, prélio de despe
tlades de Direito e Ciências Eco- dentcmente, da cordialidade c da dida o conjunto do São Paulo,
nõmícas.

"

união mantidas entre as sociedades campeão paulista, o jogo será
A partida de voleibol teve um e seus componentes. realizado no estádio do Pacaem-

transcurso bastante movimenta. Florianópolis que se tem destaca- bú.
do, vencendo a Faculdade de do por mil f-ormas, entre os muni- •.•.................• . .....

Direito, por 2 x 1 (15 x 13 e 15 x cípios irmãos, de Santa Catarina, ESTA NOITE OS "INITIUNS"
12 e 15 x 12). Serviu como juiz precisa dar o exemplo de coes'ío e DO CAMPEONATO CITADINO
o sr. Erico Straetz .JÚnior e os fraternidade, que tanto concorre JUVENIL DE VOLEI E BAS-
quadros jogaram a-ssim forma': Ievacã d d QUETEpara a e evaçao e grau eza (I es- a) _ PRAZO FIXO: - a 6 (seis) meses - 5�Íc ao ano. - a 12 (r!i)�}
�os: porte no que ele encerra de edu- meses: _ 5,5% ao ano, _ a 24 meses (vinte e quatro meses) 6% -to 3U(}.
níreíto: Stel'ner, Beduschl', Marcou a F A C a noite de- cacional e benéfico para a moei-Ia . . .

D
.. . .

I C '" 1 000 00 D rsit b
'!!naJ,dl'r, Gallllf, "I::<Ya,lmo" e Fon- 1

.

Ii
- Observação - epósítos inicia r.�. ,

__ epost os' su sequeu-
I"JV H � de. iore 'para a rea izaçao, na qua-

tes: _:_ Cr$ 100,00 ou superiores. - Não redem juros: - .os dopósítos
tana. A própria significação do ades- dra do Lira Tenis Clube, dos tor'-

i
.

d di ri'
-

de' ,

Cíêneias Econômicas: Tamo- .

d C t
inferiores ao inicial:·- os iquida os (a crec ito da ..... ireçao a, .artcíra r

tramento físico, que se traduz no neios-imcros o ampeona O
d' licit

-

lt d' itant
",'0, Murl'lo, Moacir, Ali e João. Cit dí J '1 d V leí B antes o vencimento, por so lCI açao escri a Ü' ueposi ante: - os ven-
.. "rncns sana in corpore sano" imo 1 a mo uvern e o ei e as-

cidos e não renovados.
No embate de basquete, facil- quete com o concurso dos cíu

mente Venceu a Faculdade de pôe uma estreita e índíssoluvel li· ,
..

b) - PRAZO FIXO COM PAGAMENTO MENSAL DE REND,�. -

gação amistosa entre os esportistas, bes Taubaté, Barriga Verde e
P d 94 J d 60f D

..

Ciências Econômicas, pelo es- Ubiratan, assim programados: Condições: - razo e - meses. -
• mos e '}o ao ano, - . (O'POSltu-

core de 44 x 18. O "cestinha" pois que a pratica do esporte, aper-
Velei: 10 jogo _ Barriga Ver mínimo Cr$ 5_0.000,00. - . •f'eçoando musculos desenvolvendo-o Ob O r O' n 1 t O lu rta

I\1:oacir fez nada menos de 22 de x Ubiratan; servaç�es - s Juros se. ao pagos 'll1� sa meu �.
-

".va�. -
não dispensa atitudes e gestos de t d t 1 t d d d f d obríz t tu a

pontos, ou seja a metade dos 20 jogo _ Taubaté x vencedor' meu o .0 capi a a�l es e ecorrt .o 0, �l'azo rxa o.
. :1;,a _ are>! inça

'

. elecancía e generosidade que tania d b d P , f t d t b I ao o 1" e �

pontos obtidos pela sua equipe. � do 1() jogo. As partidas serão - os !uros r�oe lOS
'.
- ala os � CIOS e. .con a i IZ "a, s ci1.'S_ as

Os quadros jogaram assim distingue a nossa mocidade.
disputadas em dois sets de 8 Instruções da Contadoria Geral, contidas em Circular n. 49/3 de 27':J-49'�

!formados:
9dlbnemsÍl-dsinsmtoeltosehi,

pontos. c) - AVISO PREVIO.--de 30 (trinta) dias:-3,5%-ao ano.i--de 6f.í;

Ciências Econômicas: Aldo, O nosso apelo. pois, viza promo. Basquete: 10 jogo _ Barriga (sessenta) dias 4% ao ano. - de 90 (noventa) dias 4,51J{, ao ano: - de

T· ver a máxima cordialidade e-rtre os
Verde x T'auba,te' '" 860 (tresentos e sessenta) dias 6')"0 ao ano e cento e oitenta (lRO) dias;

l.1oão, Moacir, Ari e amOlO.

Direito: Steiner, Fontana (0€- esportistas de Florianópolis, de
20 jogo _ Ubiratan x vencedor 5,5% ao ano.

Taldo), Galuf (Walmor), Wal- sorte a se congregarem em derreàol'
do 10 jogo. Os jogos serã'() dispu- Observações - Dépósitos inicial: - Cr$ 1.000,00. - Não rede}}! ju

dil' e Beduschi. duma só bandeira, que é 9 do C11·
tados em dois tempos de 10 mi- 1"OS: - os depósitos inferiores ao inicial. - os liquidados (a critérÍ() da;

,

Dirigiu o embate o sr. Erico grandeci'lllcnto desta terra. nutos. direção da Carteira) antes do prazo estipulado, por solicitação escrita.

Straetz Júnior. Assim, desejamos ardenten';ente Inicio: 19,30 horas� do depositante: - os vencidos e n�o renovados.

Amanhá, possivelmente, no que as questões surgidas ou por
.,....................... b) - COMERCIAIS LIMITADAS: -_ (movimento por cheque) Ti\1{./t

estádio da F.C.D., será decidido surgirem nas pugnas esportiv�s. se O PAPA HOMENAGEOU OS S (fres) por cento ao ano. - Depósitos inicial Cr$ lO.OOO,DO - Limite'

() torneio futebolístico entre as extill,gu3m transformando·se, unÍca- CRAQUES DO RIVER PLATE iC�$ 300.000,0'0.

�llas af!;oreml'a"ões acadêmicas. mente no inierêsse da vitória, sem Observações. - Depósitos subsequentes: - 'iguáis ou superiores 1r.
ou �

I Trl d d CIDADE DO VATICANO, 31
............. , ".... menosprezo nem 10sh 1 a' e� e

A O Pa P' XII Cr$ 500,00. - Retiradas: - Livres até Cr$ 30.000,00 - Retirada total:
caratel' mais -ou menos violente (V. .) - pa 10 rece-. . _. "

,FLUMINENSE 1 x INTERNA-. .J,
beu ante-ontem em audiência r - aViSO de 48 (quarenta e oIto) horas. - Nau rendem Juros: - 0<; de.po....

CIONA'T entre dIsputantes " I. .

f
.

C � "0000 t r' 'd d t d 60 I'u � '. • , especial os jogadores do River' m1.os lU erIores a r,�;) ,
-- as cou as ,IqUI a as an es c • laS'

Porto Alegre, 2 (V.A:.) - Ini-
Com o cavalhell'lsmo que lhes e

PI te
'

f m apresentados da respectiva abel-tura - o excedellte do limite.
peculiar, estamos certos, os espor- a, que' or:;t . .. c) -,. COMERCIAlS LIMITADAS _ (movimentação por cheques) _

'ciando a temporada do Flamen- tíst&s aos quais nos dirigimos hão ao Sumo PontÜiCe pelo pr:unel-

go e do Fluminense nesta capi-' .'. ro conselheiro da Embaixada da TAXA 2,5% aó ano. Depósito inicial Cr$ 50.000,00 - A DISPOSlÇÁO.-,
. de compre.en,d.er o s�nhd-o super.lOr Argent;m� J'unto a Santa Sé, Observações - Retiradas �iYl'es. - D.e1Jósitos subse<Il,Ie.ntes .iguai.s on'tal, o conjunto do tricolor carro- h- d t d 1 vo.....

_

•

t'Ca pelejOU ontem frente ao In- �n::�;::�:;aedO:oqU: �a��ll� :� Cyro A. Repetto. O Papa diri.' superiores a Cr$ 5.000,00 - Nao rendem JU}:OS:
- os depOsItosdmferl�ldires.

tel'nacional acusando um elTI- " .

.

'._,' . iu�se a cada um dos jogadores a Cr$ 5.000,00 - as contas ,encerradas ou lqmdadas antes de ecorrl os,

'pate de 1 ..;_, L Domingo jogarão,
beneflCIos da uma:o Íl:me e 'ilUCera.

pedindo-lhes informações sobre sessenta (60) dias da respectiva ahertura.

,Flamengo e Fluminense e quar-
' Nelson MaJa Machado

as respec�ivas famillias, entre- f) - C�U?IONADOS - TAXA - 1% e 2'i� ou 3% por cento ao-,

'·ta-feira o rubro-negro carioca
�", � � to .. .. • .. • .. .. ••

gando a todoS uma medalha 18S- ano. - Con<hçoes: - As· que constaln do termo Impresso.

,terá pela frente o Grêmio. RETORNARAiM MANARA E pecial. Antes da visita do Sumo g) - JUDICIAIS. - a) Menores e interdit{):s: - 5% ao ·ano.--

.............. , :.. :........ PAULINHO Pontifi1ce, os jogadores argenti- b) Outros s�m juros .

.SAO PAULO 2 X VASCO:: nos depositaram uma coroa de. h) - ESPECIAIS. - Contas de repartições, publicas em geral. ._.
Acabam de retornar da cida-

flores sôbre o tumulo do Solda- autarquia etc ... TAXA 3% RETIRADAS LIVRES.
de de Imbituba, 'onde foram fa-

do Desconhecido italiano, na 1 Caixa Econômica Federal de Santa Catarina, Flrianópolis, 1 de ÍUí:-
zer experiências no Henrique Plazza Venezi'a. nho de 1949.

.

Lage F.C., os dianteiros conter-
..-

"

râneos Manara e Paulinho, in- SEFJfUAGENARIO QUEH. CON
tegrat:1tes do,Paula R.amos na I CORRER A CORRIDA DA FO-
úl�ima te�porada:' Ambos efe-t GUEffiA
tuaram tre� ensaIOS �o esqua- De Belo Horizonte chega-nos
drão titular .do clube imbituben-.I

.

se, agradando, principalmente, a noticia sensacional do ano. O

o plimeiro que foi convidado a sr. Antônio João, contando a

•........•... '
, . .. ingressar no clube. Ao que sou- avançada idade de 70 anos, ins

bemos, o AvaÍl está bastante in- creveu-se, para a disputa da
teressado em obter o concurso Corrida da Fogueira. local, a

de Manara, sendo provavel que realizar-se dra 24 do .corrente.
o "player" continui no futebol Diz a informação que os médi
da capital, disistindo, assim, da cos examinaram o septuagená-'
sUa pretenção de ingressar no rio, declarando-o em excelen·

pebol da cidade sulina. te saúde.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

'São Paulo, 2 (V.A.) - No es

"tádio do facaembú, perante e

norme assistência defrontaram.

se , ôntem, os esquadrões do Sáo

Paulo, local e do Vasco da Ga

:ma, do Rio, vencendo o primei
'1'0 por 2 x 1. Quarta-feira será
:realizado novo encontro entre

os dois "teams", desta vez no

,estádiO do Vasco da Gama.

GUARANI X IPIR.ANGA
'No gramado da Vila Operária

de Saco dos Limões; defrontar
se-ão domingo á tarde os con

juntos do Ipirallga e do Guara-

1ii, ambos pertencentes á cate

,goria de amadores.

,.

fDITAL
A CAlX.<\. ECO�óMICA FEDERAL DO ESTADO DE SANTA CATA..

RINA, faz publico a quem interessar possa, que em acordo com a deli

beração do seu Conselho Administrativo e consequente homologação t!{);

Colendo Conselho Superior das Caixas Econômicas Federais, abonará

[uros capitalizados semestralmente para os depósitos que nela forem
realizados e na conformidade com a seguinte tabela:

1 -: GRUPO DEPóSITOS POPULARES.

a) - DEPóSITOS POPULARES - (movimentação mediante e.l�

derneta) - Taxa 5% ao ano. - Depósito inicial Cr$ 5,00 subsequente:
desde Cr$ 1,00. - Limite Cr$ 50.000,00.

Observações,� Depósitos subsequentes: - iguais ou superíorns 2

Cr$ 5,00; as cadernetas liquidadas ou encerradas antes de dccorvídos

trinta (30) - dias da respectiva abertura; - o excedente do limite.

b) - DEPOSITOS POPULARES - (movimentação mediante che

ques) - TA.1.A 4% ao ano - Depósito inicial: - Cr$ 1.000,110 _� 'Limi
te Cr$ 50.000,00.

Observações - Depócitos subsequentes: - iguais ou superiores
'

IfJ

Cr$ 100,00 - RETIRADA LIVRE - Não rendem juros: - os depósí
tos inferiores a Cr$ 50,00; - as contas encerradas ou liquidadas antes

de decorridos trinta (30) dias da abertura; - o excedente do Emite.

c) - DEPóSITOS ESPECIAIS SERVIDOHES DA CAIXA FC(tNô�

MICA. - TAXA 6% � Limite Cr$ lOO.()OU,OO - Movimento por Cheques.
II - GRUPO DEPóSITOS DIVEHSOS.

Ad Mafra Secretário Geral

Y. S. quer construir e não sabe onde adquirir os tijo·
los '? _ Procure a firma PRODUTOS S..T. TADEU DE E,

VEIGA, à rua ALMIRAl�TE LAMEGO nO 99. Faça seu pedi
do que será atendido com rapiflez e terá ótimo material para sua

contribuição.
Ternos tijolos de diversos tipos:
Compactos. e de 2, 6 e 8 furos.

,.,,---_.__._--.....,.-�......---_....--.....---......... -_.......- .._-_._-----_ ..�
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RADIOTERAPIA
RAIOS X

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

�� ..__ ..

Dr. Alva'lo de Carvalho
Doenças de Crianças

Consult(}rio: RUa Tenente
Silveira, 29
HOrálio de consultas: 9 ás 11

bS.
Sábados: 14 ás 17 hs.
----- "--',,---------

Uro Milton Simone
Pereira

Clínica Cirurgíca
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
Dos Serviços dos Professores Bene

dicto' Montenegro e Piragibe No

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

DR. LINS NEVES
:mr�tol" da Maternidade e médico do

Hospital de Car idade
r:UNICA DE SENHORAS - CI

RURGIA PARTOS

lHagnõstico, controle- e tratamento,
l'!3lPecializado da gravidês. Distur

'�,08 da adolescência e da menopau-

1iIaI.. Pertubações menstruais, � '1(1".

ruações e tumores do aparelho geui
jÍj� feminino.
f)lperações do utero, ovártos, trem
$bU, apendice, hémías, varizes, etc.

Cirurgia plástica do períneo (ru

{'nras)
,

ASSlSTENCIA AO PARTO E O.l:E-

RAÇõES OBSTÉTRICAS

IDo.enças glandulares, tiroide, ová

rios, hipopise, etc.)
;maturbí.os ;nervosos - Ester-ilidade
- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
il.461 I

Besíd, R. 7 de Setembro
Cruz e SOI12:a - Tel. 846.

Edit.

DR. POLYDORO Efu�ANI DE S
THIAGO

Mé(iÍco e partei�Q
Do Hospital de Canídade de f'}o

rtanópolis. Assistente da
Maternidade

I'Ooenças dos órgãos internos, es oe

eíalmente do coração e vasos

;llIoenças da tíroide e demais glan
dulas internas

r'Jinlca e cirurgia de senhoras

-IPartos .

PISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

lBASAL

BOR...ffiIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 às 19 ho-
zas,

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles n. 18

Fone manual 1.702
RESIDENCIA: ,

Avenida Trompowski 62
Fone manual 766

Dr. Mário Wendhaueli
Cllniea médica de adulto. e eriUlçu
,Oonsultório - Rua João Pinto. 16

•

Telef. M. 769
Consülta das 4 áA ti hor..

Sellldêncía: Felipe· Schmidt .. li..
Telef. 811

•

• • •

Dr. Guerreiro da
Fonseca

binóculo
Grande vi são

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

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

Nova-Trento
E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - 38• e 68• feiras

16 horas
14 horas

16,30 horas

12,10 horas

I
I
f
,
,

QUEf? VESTlR·SE COM CONfORTa E ELECiA.,CIA 1
PROCURE A

faiataria ello

Especialista
Médico - Efetivo do Hospital de

Caridade
OUVIDOS - NARIZ e GAR

GANTA
Tratamento e Operações

Residóncia: Felipe Schmidt, 99
Telefone: 1.560

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

DR. NEWTON d'AVILA

Carros para o interior do EstadolBom

Rua Pelippe Schmídt 48

Especializada em artigos' para
homens

RECEBEU VA.RIADO SORTIMENTO/ DE CASEMIRAS NA
CIONAIS E INGDESAS PARA HOMENS E SENHORAS."
MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FElTAS

PARA HOMENS
ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA

TAS, PIJAMAS, CEAPEUS, ETC.

Tudo pelo meu'or preço da praça
Fa�a uma visita ii nussa Casa e verifique

008*08 preços e artIgos

roJ�ANH�
,

_' ACCIDENTES� DO
SE.OE SOCIAL.;

POltlrOAl��
'RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.O 68 • 1.. ANDAR

C"',tllA POSTAL, 683 - TFlLEFONE 6540 • TE\.EGRAMAS: .PROTECTORA.

•

�----,----------------�-------

Df. Roldão Consoai
CIRURGIA GERAL -- ALTA CI
RURGA - MOL:tSTIAS DF; ��

,

NHORAS - PARTOS
Formado pelo Faculdade de Med!

ema da Universidade de .Slio Paulo,
onde foi assistente por vAriOl anoe �o
Serviço Cirurgico do Prof. AlIpJo

Corr�a Neto
Cir1tIgia do estômago e "ia. e1rc:ula·
res, intestinos delgado e �rosao, tirol·

de, rins, pr6stata, bexiga, ute':O,
Gvnrio. e trompas. Vaflcocele, hidro

cele, varízee e hernas,
Consultas: Das 3 ã. 5 boras, • rua

Felipe Sehmidt, 21 (alto. da CaM
Paraíso). Telef. 1,59�

170,'lit�.idéncia: Rua Eskves ]amOt,
TeJef. M. 764

. Dr. '.alo· 'a.t..
Clinico e operador

O>1lltlltório: Rua Vitor Meirelel, .lIl.
Telefone: 1.405

Conlultas da. l(} á. 12 e da. 14 ti

15 "ra. Residência: Rua Blum_.
22. - Telefrme: 1.620

Dr. M. S. Canlwd1
Clinica exclusiumente de erianvu

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefoqe M. 73:i

,�-

DR.A-:-SANTAfii-
(l'ormado pela Faculdade Nacio·
nal de Medicina da Unlvllrsldade

do Brasil)
ItIMico por concurso da Asslsti'!n,
ata a Psicopatas do Distrito

FedeI'al
I!:x-Interno dr Hospital P�lqu\á·
trtco e Manlc6mió JudiCIário

da Capital Federal
!L'!.·lnterno da Santa Casa de Mi
serIcórdia do Rio de Janeiro,
CLtNIOA M:SDICA - DOENÇAS

Nl!.'RVOSAS
oonsultõrío: Edifício Amélia

Neto - sala 3.
Residência: Rua Alva:'o de oar

Talho, 70.
Das IS As 18 horas

Telefone:
oonsuttorto - 1.208.
Residência - 1.305.

IProduto� Veterinarios iVi'ão maior e mais ",,'eit.O INSTITUTO PINHdROS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis). ue 8 de t.5m bom binóculotem o p�az:r de comu�i�a� .aos senhores Veterinários, Fazendei,ros
q

alcança quem tem aôlidae Farmaceutlcos, -que esta IlllClando o lançamento de uma grande séríe instrução.dêsses produtos.
'ó Bona livros sobre todo. OIOS primeiros já a venda, são: 8�UlltOS:SULFAGUANIDINA: Tubos de Hl e vidros de 100 comprtrnídos de LIVRARIA ROSA1\,60 g.
Rua De:>doro, 33 _ FlorianópolisVACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de
••••••••.••••• • •••••••..•• �t()(1 cm3.

SORO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cm3.
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de

DR. FRANCISCO CAMARA
NETO

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

.
Florianópolis
_1 ,.....""..,.....,

Dr. LÍlldBlfo A.8.
Pere,ira

Advo�do��ntabmstd
Civ81� _:"',Comercià.1

Constituiçõetl d. locieda.d••
G\ 119I.'ViçfOIl cor.lato.; em ;.1.'(11.
fPrg;Qnlzaçõ.. contabei••

Regi.trol e marcCI., di"pondo,
ne. Rio, de corr••pondonte,
Eacrit6rio: Rua Alvaro de

Carvalho n, 43.
Dal ,8 à.II 12 herafJ,

TeI.fQn. 1494

ESCRITóRIO IMOBILIARIO Ao L.
ALVES

Encarrega·se, mediante comissão,
compra e venda de imóveis.

Rua Deodoro 35.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ele Junho de '949

Inscrições conhecidas até ter

ça-feira:

TImo. Sr. Diretor de "O Estado" Miguel.
Nesta O Clube de Cinema do C. )... :\1. .

O Círculo de }..rte :\fodrt'l1à tem será inaugurado ainda no prúxi-
o prazer ele comunicar a V. sa. a mo mês de Junho, em data a ser

fllnt]a�ão rIo .seu CLCBE DE CI- fixada, com a exiiblção ele "O IDlO

NE:.\IA, que \'isa, como as demais TA", consideliado olll'u-pl'ima ela

entidades congêneres elo País, pro- moderna cinematografia franee-
.-------...'

llugnar ]leIo esludo e maior intc- sa_

rêsse c c]jyulgação elo cineDJIa-Hl'- Levando i1 V. sa. no"so conyile'

Possue V. S, casas ou terrenos para le. parà a próxima inaugurar;ão, opor-
Aprovell.a o ensejo para dar-lhe tnnamente lh,e daremos conheci

ciência' ela dele.ão ela diretoria menta do dia escolhido piara sua
ImobUiãrlo

provisória, assim conslHuiela: realização.
PreRirJente - Sályio de OJi\'oir3 Cordialmente.
Vice-presidrnte - \Valter Wen

dhall.sen

Novo Diretor
do D. E. R. o 81'. Dib Mussi apresenta projeto de lei sôbre doação gratuita,
o engenheiro Marcírío Nolding Motta, de ten'eno em Urussanga. -_ Aprovado, ontem" um projeto de r

que vinha exercendo as funções de Pre-
lei em regime de urgência.sídente do Conselho Rodoviário do De-

I CEstiveram ,prr.scntes ú sessão dI] (O' ampos, que mereceu aprova-:partamento de Estradas de Rodagem,
foi distinguido ,pelo Govêrno do Estado ontem 27 srs. deputados, sendo os Cão do p lenaiio, entrou em regi
com a -nomeaçáo para o cargo de Díre- trabalhos presididos !l:'!u sr. 8:11i' me- ele urgência o projeto de lei
tor Geral do referido Departamento. lo Ramos. que abre o cr-édito de 150.000 cru-:
Sua posse efetuou-se ontem, à tarde, '

f I
.

Após a aprovação da ata, o sr. zeir os, 'para pagameu .o 'os servi-
no Gabinete do Secretário da Viação, O. "

Churrasco da saudade Públicas e Agricultura. Presídents comunicou não haver ços de íaquigru Iia, nêsí e exerci-
Estiveream presentes ao ato numero- expediente a sei' Iirlo. cio. Em discussão, foi o projeto a-

GOS funcionários ,diretores de repartições PROJETO DE LEr provado.
tas da Faculdade de Direito, a e serviços subordinados à aludida Secre-

O SI'. Antônio Diu �!u,o",i, do P. A seguir foi a sessão »ncerrnda
A do' 1\ r s taria, diversos engenheiros e o deputa-

cargo dos ca ermcos �,_y � do Orty Machado. S. D., <>;11'esenl.:li l' 'u,jelo de lo: e outra convocada para hoje.
Gama Mello e Urbano Salles FI- I Saudando o novo Diretor-Oernl, o autor-izando a doação f;T3tU [la, ao NA::> COMISSõES DA A.f'REMBL.IUA

Dr. Aderbal Ramos da Silva, lho, como também a lista na exmo. sr. Secretário da Viação, O. pú- governo do Estado de uma área de JTJSTIÇA: -- Sob a presidência
dr. José Boabaid, cap. Duarte Assembléia e a lista do sr. Hen- ulícas e Agricultura, dr. Leoberto Leal, Ierra S na localidade de Rio Oaeté, elo sr, Nunes Varela esteve reuni-

. pronunciou uma brilhante oração. ExpozPedra Pires, dr. Armando Simo- ríque Ferrari JÚnlOr.
as nobres qualidades do engenheiro muuicipio ele' Urussanga, parn a ela, ontem, ás 13 'horas, a Comis-

ne Pereira, ten. Nerocy Nunes A Caixa de Amortização iní- Marcilio Motta e disse das vantagens construção de uma escola primá- são' de Legislação a Justiça, sen

Neves, dr. Hamilton Hildebra.l'ld, cíou ontem o recolhimento das que ao Estado advírão, em havendo, em ria. O iauíor desse projeto teceu do aprovados, os projetos de lei
dr. Elpídio Barbosa, dr. Bíase antigas cédulas emitidas pelo tõrno do recem-nomeado Dlretor, uma

consideracões sôbre a necessidade que reorganiza o Montepio do Es-
d R

.

I d I d perfeita conjugação de esforços no seno
.

-

Ô
• •Faraco, Miguel Daux, r. a· T,esouro Nacíonal, o va 01' e

tidO. de obter-se o máximo de

rendi-',
da sua aprovaçno. íado e o que altena top ritmos oe

fael Cruz Lima, sr. Antenor mil, dois mil, cinco mil, dez mil, mento, na obra rodoviária.' distritos no municiplo de Jlafl'a,
Morais, dr. João J. de S. Cabral, vinte mil, cinquenta mil, cem Ü' engenheiro l\!'otta agradeceu, ex- ORDE}! BO DIA êste ela autoria elo SI'. Pl'ot<igellese,
(Morais, dr. J.oão José de Sousa, mil, duzentos mil, quinhentos pressando sua vontade de bem servil"

_ A requerimento do ,�l'. Alí're- Vieira.
Carlos Kruerger dr. l{ubens Ar- mil réis e um conto de réis, com :�f��O�: R., dando-lhe o melhor dos seus

ruda Ramos, Alcides Abreu, um desconto, que nos meses de I Ambos. os discursos foram aplaudidos
Netson Abreu, Gécio Silva, MiJ.- junho, julho e agosto será de 5 pai' salva de palmas.
tcn Liberato, Orlando Carioni, por cento, aumentando para 10 Aos cumpriinentos recebidos, "O Es,

dr. Mário Laurindo, dr. Ismenio por cento durante os dois meses t_a_d_o',"-'_i_u_nt_a_os_'_s_et_ls_. _

Palumbo, Gerson Milanez, ar. seguintes: para 15 por cento du
Alvaro Millen, dr. Hipólito G. rante mais dois meses e para 20
Pereira, dr. Tolentino de Carva- por cento nos dois outros se

lho. dr. Wilmar Dias, João Fraí- guíntes,
ner, Wilmar Filipi, Jovelino su- Dai por diante o desconto au

vi, Oscar Pereira, dr. Ernesto mentará de 5 por cento mensal
Alberto Riggenbach, Alcino Mil- mente, durante quatro meses e,
len da Silveira, Wílson Andria- a seguir, áe 10 por cento cada
ní, dr. João Carlos Ramos, dr. mês, até a perda total do valor.
Alfredo Born, dr. Altamíro Días, São os seguintes os valores e

dr. H'lio Rosa) dr. Osvaldo Baixo estampas das cédulas a serem

dr. Teobaldo Teixeira, dr, Fran,- descontadas: 'de 1 mil réis, es

cisco Assis, dr. Heitor Ferrari, tampas 9a,10�, na, 12a e 13a; de
Nelson Amin, dr. Telmo Ribei- 2 mil réis, estampas na, 12a, 13a,
1'0, dr. Waldemar Rupp, Waldir 114a e 15a; de 5 mil réis, estampa
Kuenzer, Roberto de Oliveira, 14a; de 10 mil réis, estampa l'F';
dl·. Carlos Gomes de Oliveira, de 20 mil réis, estampa 13a e

dr. João Carlos Régis, dr. Nerêu 14a; de 50 mil réis, estampas 13a
.!:{amos Filho, dr. Othon Gama e 14a; de 100 mil réis, estampa
d'Eça, cap. Mauricio de Sousa, 14a; de 200 mil réis, estampas
dr. Antônio Batista Júnior,

dr"113a
e 14a; de 500 mil reis, estam

Cherem. Quanto nos consta es- pa 14a; e de um conto, estampa
tão tendo muita âdesão as lis� l1t• '

Festa do Divino Espirita Santo
I,Tos dias 4, 5 e 6 de junho vin-IAmaro.douro, realizar-se-Ao no vizinho A Côrte do Imperador festeiro

e próspero distrito de S. Amaro, ê assim constituida:
os tradicionais festejos do Divi- PAR DE ESPADINS: Jaime e

no Espírito Santo. O programa Rogéria Brüggemann.
foi elaborado pelo revmo. Frei PAGENS: Joel e Jocél Lunar-
F'idêncio, bemquisto e zeloso Vi- delli.
gário da Paróquia. É imperador DAMAS DE HONRA: Salete
fest.eiro o S1'. Augusto Brügge- Gerent, Lourdes Broering, Tere
mann, industrial e pessôa de zinha Costa, Altacir Derner, Ro
marcante relêvo naquela locali- seres Hoeppel, Marli Ziesener,
dade, e que desenvolve grande todos da alta sociedade local.
atividade para que os festejos, Nos referidos dias haverá bai
c solenidades, genuinamente re- les em todos os salões locais. Os
llgiosoS - tenham excepcional hotéis, pensões e dormitórios es
brilho. Haverá queima de fogos tão providenciando para poder
de artificio, dia 4, sábado à noi- bospedar qualquer número çie
te, em profusão, bem assim'd1,l- visitantes e hóspedes. A Emprê
rante os dias 5 e 6, domingo e sa Auto Viação Santo Amaro da
segunda-feira. No adro, haverá Imperatriz, querendo de sua

durante o·s dias da festa, barra- parte contribuir para maior bri
quinhas, bazares, roda da fortu- lhantismo da festa oferece seus

na, churrasco, galinhas assadas confortáveis ônibus para o

etc, etc., cuja renda reverterá transporte de todos quantos
em beneficio das obras da ma- queiram assistir à populai e

triz, o amplo e magestoso tem- grandiosa festa do Divino Espi
pIo, legitimo· orgulho de todo rito Santo em S. Amaro.
bom santamarense. Todos os

festej os e soleni'dades serão
SERVIÇO DE METE0-abrilhantados pela banda de -

música local, sob a direção do ROLOGIA fino cromo PRE TO • MARRON

competente, maestro Pedro Er-,
.

- SOLADO DE BORRACHA

, P '-d "14h
Oe37a44- (r-ll145,-nesto, que, em colaboração com

.

. r�vH;ao o tempo ate as oras

.0 sr. João Marcelino da Costa, do dIa. OfERTA ESPECIAL DA

atual presidente da banda, tudo Tempo Bom, com aumento nebu· �
tem feito para melhorar e aper- losidade. Nevoeiro - Temp,}ratnrll '80l>rYf;:;n ..� _T
fefçoar cada vez mais a banda - Estave!. - Ventos - Do

CIua-j
7--v'_"-IUD ITV

musical, que como ° magestoso drante Norte, moderados. y -\':_."J
templo, é também motivo de or- Temperatura Extrema de hO,i": Flor,anópollS - rtI.> TIRAOENJES,19
gulho de todo o povo de Santo Maxima 23,6 Minima 17,7

I
I

Encontram-se atualmente em uso

em todos os recantos do munjo,

centenas de milhares de �Iotúrc�

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

um SERVIÇO SEGURO. Distribui

dores: Comércio & Transportes C,

Ramos S. A. - João Pinto, 9.

C A ..

ronlca

..

CASAS E TERRENOS

vender?
Não encontra comprador?
Entregue ao Escritório

A. L. Alves.
Rua Deodoro 35.

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS.
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
F .R I E I R AS, �:;

(ESPIN�_� ETCJr"-..- - .. ---,..-.... '

o Círculo de Arte Moderna inaugurará' I,'
ainda êste ,mês o seu Clube de V!Dema�,.

Eleita ii diretoria provisória.
'«O Idiota» o filme da estréia.

Do "Circulo de Arte Maderr-ira" 1 1° Secretário - Ody Fraga e

recebemos e agradecemos a rernes-] Si]\ia
sa da comunicnção que ,;r .-cgue, I 20 Secretário � Layla Frt'ys!ei.·
comunicando-nos a fllndação UO

I'
ben

seu cluhe ele cínema. 'I'csoureiro - Armando S. Car-

Ftorjanópolis - <anta Cal ar.ina I reirão
31 de maio de 1949; 'DireLor de publicidade - Salim

Otly Fraga e ::<i1\-a 1° Secl'elál"ÍG'

DunANTE TODO OlA.

lI()j' VAPCJOS

mMNDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS E HQSPITAL DR
CARIDADE

EDITAL DE FORNECIMENTO
De ordem da ftLesa Administra tiva da Irmandade do Senhor

Jesus dos Passos e Hospital de Caridade, desta Capital previno �03 in.'
teressados que, até o dia 20 deste mês, a� 12 horas, recebe-rá (�sta ll'w
mandade e Hospital, j)a sua Secretaria, propostas, em cartas fechadas'.. '

para o fornecimento de todos os artigos nccessarios ao se�l consumo, du.
rante o semestre de julho à dezembro de- 1949.

Consistório em FlorianólJlJís, 1° de junho de 1949:
Luiz S. B. Trindade - Seeretario,

O Diái'ío, clelJois que herdou umas figurinhas de um jOl'
na1 há anos desaparecido, vive a provocar! Na verdade n50
que!.' brig·u. Quer' paz! QlleI' acôrc!o! O r,esl.o é J1ipocl'isia.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


