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o gôsto' do escândalo
.

o gôsto do escândalo público, ou seja o sensacio
nalísmo dos fatos escabrosos, não raro calculados

l?a�a o efeito do êxito publicitário, _

tem tido, nêstes
últimos tempos, lamentável curso em o nosso país.
A algumas pessôas menos avisadas dos resultados

nO?iyos dessas publicações talvez .pareça tolerável a
prática dessa ostentação de cinism , pelo menos quan
do �s por ela atingidos sejam apertas os seus próprios
autores. A escusa seria correta se tais exibicóes de
despudor, mesmo expondo apen'as a quem, por uma

sorte de introversão moral, delas se envaídeca não
implicassem atentado à moralidade pública, "c�rrean
do ademais o desprestígio para as instituições mestras
da ordem social.

Infelizmente, porém, tanto quanto o demonstram
. faros recentes, o pregão do escândalo invade os recin
tos mais respeitáveis, obrigando-os à reação enérgica
que lhes resguarde a austeridade e lhes mantenha (I

considerações em tôrno da passagem aquele município.

conceito ao nível dos fundamentais garantias do regi-
no dia 5 (le junho corrente, do ;')0°

me sob que vive o país. I
anivevsário de fundação na Igreja ORDEM DO DIA

O abuso das imunidades parlamentares, por de-
de CambnrIú, com o ato solene e Em ultima discussão e votação

trás das quais um cínico logrará zombar da dignida- piedoso da celebração de sua pri- fui aprovado o projeto de lei n.

de dos próprios eleitores que o alçaram à condição de .

mcírn missu. Após historiar o acon- 31. que abre o crédito de 150 mi]

representante do povo, equivale bem à ausência de cre-
-iccimeutos propôs a aprovação do cruzeiros para pagamento de ser-

denciaís de ordem moral para o exercício de qualquer telegrama ao Hcvmo. Padre Cai-los viços taquigrúf'icos.
mandato popular. E, evidentemente, não poderá o Emendcrf', vigário daquela Paró- A Casa concedeu, unânímementc,
prestígio de qualquer órgão representativo da sobera- quia, o que f'oí aprovado nos til)'. mais 90 dias, em prorrogação da

nía nacional permanecer expôsto ao desagrado públí- mos scguintes : "A Assembléia Le- licença em cujo gôzo se acha, para
co porque condescenda com o despudor de quem lhe gislativa do Estado de Santa Cata- tratamento de saúde. ao

'

dr. Adcr-

não coresponda à seriedade da função. r i na no r-nse]o do trsnscurso <10500 ba! Ilamos da Silva, Governador do
O caso Barreto _:p�nto tem servido de prato diário anlvcrs.u-io Vil. Iunduçâe da sua Estado.

ao paladar de certa imprensa e, segundo se anuncia, I Igreja
e cetebração nela da sua Em seguida f'oi a sessão encer-

ainda por muito tempo estará no cardápio do perio- .
jnimcira missa ,apr�senta.u podido I r�da e out�a cO,nvoca(la para a pró-

disrno indígena. O fenômeno cederá, porêm, à cons- do sr. Deputado Heitor Libcrato a xrma za feira, a mesma hora.

cjência moral do público brasileiro e há-de servir de I
.

advertência ao eleitorado, quanto à dignidade dos Truman e l:hurcbill
que devam investir-se das responsabilidades dum

.

tnll1hos à eeologia. I mandato popuiar. C fl- 1i
O elemento humano de (�aI',\I(:r

II Cumpre, todavia, salientar que o gesto da reação,
00 aDies na paz

excelellte,e que acaba de paSS[1l" por exercida em nome da dignidade da Câmara Federal,
Washington, 2 (U. P.) -- TrUlllan

I
Os jornalistas entno o :,:ol1villu-

.1Ilna rude prova no llJenchmado tem merecido a 111ais justa '€ honrosa aprovação do país. julga ([ue "eslamos hoje llwis p".j- ram vara viajar com eles �'i. Eu-

Congresso e dai sair engrandeciflo, Por outro lado, o caso mostra até a que extremo de
ximos da paz illundial do CJue em ropa, alllanlli:í. Trllman dis�.') lIue

se C"onstitui dos chámados "des]()ca-l indignidade pódem conduzir as .inconsequências do (iUalquer olltra época destes pê'�;�,a- gostaJ'ia muito, "mas precis') fic:ü'

dos de. guerra" e permile uma imi· persoúalismo, nos excessos de uma liberdade mal com- dos irês anos". O presidente expri· aqui para trabalhar".

gração e:<("epciollul. São bons imi-l preendida por quem.não lhe fixe os limites razoáveis miu essa opinifro em .paleslra com Enlr·e os cOITeSlJ01Hlentes eslfl

grantes não só do ponto de v:sta I onde o que começa é a licenciosidade. os cx-correspondentes de· gUf'rra \'am ires membros da -Associatec{

nntropológico, social, como _ e is- Sem dúvida, para uma democracia que procuTa (lue cobriram a invasão da ?-Torrnan- 1'1"e5s·': Ed Ball, boje chefe do

so é importalltissfmo pàra I) cr:\rlO consolidar-se sobretudo na confiança do povo o im- dia. Surgiu a frase quando êle ex- Bureall A. P. em Xashville; HaI

nacional _ do ponto de vista eco- perativo da prelservaçãD de suas instituições básicas pllnha �nas esperanças de eYl'll- Boyle, comentarista. e PeleI' .T_

nômico, pois seus custo n50 vai justifica aquela providência, que exclue dentre os j tual paz /) mundo. Carrol, fotógrafo de Boston.

além de 70 cruzeiros por caheça. m'embros do Poder Legislativo o elemento que se de- Os correspondentes visital·aTl! a LONDH!:=S, 2 (U. P.) - Wimton

Regislrando essa notici.a, cremos nunciou inepto p!ara frequentá-lo. E o povo brasileiro, Casa Branca autes de partirem p::.:- CIllfrchilI disse que é cresce:Ite sua

ser de nossÇ! d.ever formular votos tão doso de suas tradições espirituais, não poderia me- l'fI a viagcm de aniversário à Eu- esperança de que "poderemos es-

para que se realize, o mais breve· nos que desejar a eficaz medida que desagravou, pe- l'!)p3 onde eXfu'11Ínarào os !)fogl'eS- quecer para sempre a horrivel vi<.flo

mente pós�ivel, a escolha das áreas, I
rante a Nação, a afrontosa atitude do escandaloso nar- sos realizados. nestes cinco anos, d.e uma tel'ceira guerra ;nundial".

sua localização, tipo de imigrantes' rádor das próprias misérias morais. tlesde () de junho de 1944, quando Disse úle que "houve tempo, em

1écnic:os (qne são os mais nec'?ssá- Decididanlente, a repressão que se lhe opôs não se deu o desembarque nas praÍ3,s 1935 e 1936, em que cu costumava

rios nacfuelas rcgiô.es) a fim tIl:' toro poderia protelar-se. Foi exemplar e oportU):la. E todos francesas. ouvir :__ dos famosos verS0S

}13r realidade a valorização !}'(!ue- quantos tenham motivos para prezar e defender as li- FaJando aos jornalista!>. o prr- "voz e s q_nccstrais profetizando
las glebas até agora esqllecida� pe- berdades de expressão, não podem deixar de aplaudir, sidente TrUlllfln recordou: "G()�ta· guerra", lllas agora é:-me gratc di·

los go"êrnos anteriores. É uo.�a ·1 SelTI reservas, um ato que pune os excessOiS, para da imenso de tiOr estado Já no zer qltC não mais ouço as vozes"_

g;.ande tarefa a que se anuncia f,gO- j
realce do uso legítimo das liberdades públicas. Dia·D. Bem que fiz força, mas CllllrchiH falon na cerimônia em

l'a e equivale a uma honesta e ycr· I

F
., ,. h

..
() general Marshalt disse que cu que foi feito Cidadã'o de Condado

dadeira intenção ti: poss!bilitllr 01 avoravelS ao recon ec.menlu do es.tava velho demais". Explicou en-· de Kensington.
aumento da produçao 3S8ml como a .

tão que fora visitar Marshall, en- Continuou dizendo: �(Sinto que

(Inalida?e da

mes.ml\ dete.rmínando,) gO·veArOIiA cRmun�st· "ll ChI-nAs tão chefe do Estado Maior, após isto não está além de nossa for-

outrosSlm, um novo surto da

(0(;0-1
V V A U" a primeira convocação. Estava en- ps, e com certeza as experiências

nômia local tão debilitada e tão NAN�l'IM, 2 (U. P.) - Em dT- QUADRO ESBOÇADO tão com 56 anos e ouviu de Mar- petas quais passamos deveriam ter-

..sem assistência. I culos
.

diplomáticos declarara-se Este é o ·quadro esboçado ].os shall que a guerra era para 03 nos feito rlecidir que nunca mais

As dÍl'etrizes para essa co!oni- que a maior parte 'das naçüe5 in- circu]üs (li:pIOll áticos de Nallq<Jiw: moços. negligenciariamos coisa alguma ca-

zação racional .em terras rio Ceará i clusive a Grã-Bretanha, a Frarça. As potências ocidentais l'stão paz de nos poupar e poupar ao

.c do lendário Amazonas ,'ai abrir, a LJHSS e a lndia, é favorúvel ao em (;nntacto umas com as outras, de guerra passem a frontéira para gras da mente do homem é o pr(�

para . o pais horizontes nlais reconhecimento do govêrno comu· quanto ao reconhecimento do go- auxiliar os nacionalistas do· Yiet mio - o unico prl"n�io -- capar. de

amplos recllperando para a .C:)!TIU- nish( chinês, logo q\le se eslabele-·l yêri10 comunista e, pJ'ováveIl1lcflte, Num, liderados pelos comunistas.. recompensar 0& valentes �sf0rços
nidadc regiões cuja exp:ressão !!eo. ça el1J plano nacional. agirão em conjunto. f: provaveJ, A Grã-Bretanha, por sua vez, de nossa gei'ação, e com unidade,
gráfica era quase nula não ohslan- Infol'lna-se, nesse.s eircul03, que entrdanto, que a Grã·Bretanha estú ansiosa p.or pod�r comer:·iar

I
vigila�lcia e

indesv.i�veis es�o.rç{_;s •.te a fertilidade de se�l solo �intla flmcionários americanos estão ins- e a França tomem uma decisão mais com os Con;ll1l1lstas chmeses. A co- acrl'dlto que POSSà. amda ser ohtid()

virgem do trabalho da miío. hu. tan<lo por que o reconhecimento se· cedo, caso os Estados Unidos se re· lônia britanÍca de Hong·Kong de- êsst' valiosíssimo tesouro".

Agradeçamos pois a ra Confcrên- ja usado como meio de cO::Jsegui.r tardem muito, depois de estabe1c- pende do resto da China. A nave- I Churchill ,exprimiu mais a· (>r,:r,-

da Brasileira de Imigração e C010- dos comunistas o melhor tl'utalEen- cido o novo govêrno. gação com base em Hong·Kong ja ça de que "sem o leal anxili(l da

nização e a Comissão Mista Brasil I to para os interêsses est],ftn.�e1rOS A preocupação principal

d�
está chegando a portos do norte rh, raça alemã nã� pode surgir uma

_ OIH a deliberação tomada, que

I
na China. Os Estados Unidos têm

Fr::mça.
é a Tndochina. Os exérc.itos China,· em poder dos

c.oíTIllni.<;tus. Ellro.pa
unida", e que apela para

beneficiando o Ceará e ·0 Amnonas menor necessidade imediab de ;oc- comunistas em breve chegado à Os comerciantes britanicos há· l1'liÍ- "nossa prezada amiga e aliada, a

está fayo,rccendo o progresso de to·· lações formais do que a Gr;}-Brela- fronteira indochinesa e a Franç· to que precederam esses nay;()<;, e�ll França, para que estenda a mão

t10 o p<llS. nha, a França e a In(lia. lleseja evitar que tropas ou material busca de oportunidades COlllerciais. , da reconciliação".

ABER'fO O PORTO
DE XANGAI

XANGAI, 2 (U. P.) - (De ?.I&ke
Gerhardt) - Autoridades comunís-
las de ocupação declararam aberto
o porto de Xangai, mas acrescenta-

·ram que navios de guerra cstrun-

geiros não poderiam entrar.

São esperadas de quatro a sei:>

embarcações chinesas, no curs- de

alguns dias. As naves CG!1dlIZ�Jl1

.azeite, combustível e· curncst ivcl,
proC'·eclentes do norte da China

ocupada.

Braços p.ara. o

Ceará e para o

Amazonas
Atendendo ás recomendações ])1'0_1

cedentes do 1° Congresso B:':tSild-1
"ro de Imigraçào e Colonizuçâo. há I

,

pouco realizado em Goiania, a

CO'lmissão Mista Brasil - OH� já iui-

ciou seus estudos e planiflcar;w

I�a�'a .cn.c'�IllÍ!lhar parte CÚI eUITl�nte
Jnu,p'at,)na sob sua resjJüt1s:1bll,tla.!de para o Ceará e para () AlJ�azo-,
nas.

A noticia é. deveras, aJ viçarcira ,

pois importa na vivicaçâo cip lar

gos tratos de terras dernogrúCie<l
mente empobrecidas por ratores es·

,

10.499

o MOMENTO

Crônica
Vários projetos foram, ontem, encaminhados ae Ler
gislativo.-Aníversário da fundação da Igreja de Cam
binla.-Concedidos mais nevente dias de licença, em

prorrogação, ao Governddc;S' Aderbal RamQ.�
dc Silva.-Estradas . do Sul.-Ordem ..do-dier·

o sr. Saulo Ramos, 2°

Vil:c.pte-t
Vossa Hevma. e a tôda a popula

sidcute, iniciou os trabalhos da ção católica da 'paróquia sob () seu

sessão de ontem c�m a presença de piedoso pastoreio, suas mais since

'27 SI"S. deputados, passando :i pre- ras e efusivas congratulações.
sidência, após o expediente, ao LICENÇA, EM PRORROGA,ÇAO.
sr. Hui C. Fucrschuette. AO SR. GOVERNADOR ADER-

no expediente, cuja leitura se BAL SILVA

�egllill á aprovação da ata, constou O s r. Governador Aderbal 11. da

'vários qrojetos de lei encaminha- Silva encaminhou à Assernbléla pe

dos pejo sr. Governador do Est ado, elido de mais 90 dias de Iicença em

entre os quais um abrindo o cré- prorrogação a que. está em <i0Z0,
dito de CrS 205,230,30 para paga para tratamento de saúde.
monto das cotas devidas a fUi1f'ÍO· O líder da maioria, sr. Nunes

n.uios ; outro que autor-iza a Fa- Varela. enviou à Mesa pedido de

zcnda do Estado a adquir ir uma nrgencia para o requerimento que,

área de terras por doação, pcrmn- em ordem do dia de ontem. mcre

i a, compra Oll desapropr íaçâo iu- ceu aprovaçiío unânime.

diciàr!a para o prolougamento <Ia ESTRADAS DO SUL
Avenida Rio Branco até a rua Vis- A seguir OCUpOll a tribuna o sr •

conde de Ouro Preto e, ainda,.o Antônio Dib Mussi, do P. S. D .. que

cuc tr-ansfere, para a Prefcitura
'

se referiu ao pôrto de Laguna. car
(le Lajes, () serviço de águas dessa voeiro por excelência, salientando
cidade, mediante indenização que o plano rodoviário do Sul do Es-
scrú paga a partir de 1950. lado.

50° ANIVERSÁRro DA IGREJA DE O sr. Pinto de Arruda, comer-tau-
CAMBORlú do o discurso do seu colega Dib.

O sr. Heitor Liberato, fio P. S. D., Mussi, fez ref'erências a Estrada
foi o primeiro orador inscrit o na Lrussanga-São Joaquim, que possí
hora do expediente. S. cxcia. teceu hilitará maior surto de progresso
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Informações
-Bervíçes de energia elétríce,

i-C;-EsTAÕ·O! 80rarl0 das. el!lpre...
PROGRAMA PARA O xss DE JUNHO

�� J�:��ed�a��T,u�a1r�,s�:
� s!:W? ItiOdOUI�rl!.lS DIA 5 - DOMINGO - SOIRÉE MIGNON, OFERECIDO PELO DE [ucas, Rio Negro e Lapa.Redação e Oficinas à rua IIU I'. 'II U PARTAMENTO FEMININO DA FACULDADE DE DIREITO. I' Material elétrico para insta-

João Pinto n. 5 PlGUND.IL-JrJlIR.4
I

-

M t D'

I DIA 15 - QUARTA-FEIRA - REUNIÃO DANÇANTE COl\! O CON- açoes - O ores - mamas",
Diretor: RUBENS A. RAMOS Expre&oo 810 C.;Latóvllo - Lac1ma -

,

I
_ Bombas _ Lustres _ Fer-

Proprietârio e Dír.-Gereate 7 f:�!aç-AO lt&ja! _ J,t4lJa1 _ 11,)10. CURSQ DA ORQUESTRA DO CLUBE, APRESENTANDO NOVOS no-, r08 de engomar _ LampadaeSIDNEI NOCETI ru. -- t.. -, LEROS E FOXES - INICIO AS 20 HORAS. 1_ Ventiladores _ Serviço da,';'l.ilxpreuo Bl"wlqu_ - lI!II'uIiijuc -Diretor de Redação: UI 'bor&L
N -tA

DIA 19' - DOMINGO - COCKTML DANSANTE coxr INICTO AS

I insta.lações
por pessoal t.éCni-.GUSTAVO NEVES E:lI.-presBO Bru�u.en.M - on ..�.. v .,

• •- •

- 16,30 horu. 9 30 HORAS. co especíalísado. .Chefe de Paginação!
_ Ã:��!:�o C&tu1neqe -

Jf)Út"fll4j' DIA 25 _ SÁBADO _ TRAD{CIONAL FESTA JOANINA A CARAl'ER, Loja e critórío á rua 15 da'FRANCISCO LAMAf,.QUE
.4uto-VIl!çlo Catum_ - CUrlU'ba

" , " •

'

'., -I Novembro, n. 449 Caixa PostatiChefe de Impressão: - .� horas.· DENOMINADA FLOR DA ROÇA INICIO AS 9 HORAS. HAv l<.HA
n 62 _ End tlegr _ "Empre-'JOAQUIM CABRAL DA SILVA

_ ��� 8�I,BruU - Nrto �ec'1'. PREMIOS PARA A MAIS BELA FLOR DO ARRMAL - TAMBÉJ.\1 s�l" Joinvil� _ Sta. Catarína,Representante: 13R;���� Sul-Br-aslletra - .JoinVlle
AO PAR MAIS ORIGINAL E AO CAVALHEIRO QUE MAIOR SB1.E- __ Brasil.

Rua sena!�:'D;!�, 40 - 6° 6 �{�!�� ISU:=��:U:
Curitiba -

LHANÇA APRESENTAR COM O PERSONAGEM Dli "SEU .mCA .:...... ...' �.:": ..'. ..:..'. ��: .::,
andar Ãu�Vl.çlo Catllrinenn - Pano AI. QUER CASAR" E TEM MAIS AINDA ... FOGOS, BALõES, ME-

Te!.: 22-5924 - Rio l'e Janeiro �ut;..�18=8I.Catarm.n.H _ Cu.r1t1b& LADO, PINHÃO ETC· ETC, .. SERÁ A FESTA MÁXIMA DO AR-
RAUL CASAMAYOR - Ã�t!.�� C&t&rln.n.. _ JolDY1l« RAIAL DO CLUBE DA COLINA.Rua Felipe de Oliveira, ·21 - _ • horu.

80 andar Ãut'"o-vlaçAo
Tel.: 2-9873 - São Paulo - E���:;:::'"O CrIM.óTlo _ Lq'.ma _ não se fazerem acomj nhar de pessoas extranhas ao seu quadro social.

ASSINATURAS 7 horas.
'1"'- «UA VOCUNTARlaS.DA.pATRIA N••••• �.""",,"

Ano ..... ':•.����ta�r$ 90,00 :e��U'=ue: �-:. : Páscoa dos Estlldandes (�. de Florianópolis Age�;�'�:�:;;�;;;.4�;�:rin�Semestre .. , ••... Cr$ 45,00 "·l�Vi.aç&o Ita,1a4 - IUjaS - li 110- Dia 5 de junho de 1949 às 7 horas na Cateàrai l'vletTúpolitana Rua Felipe Schmidt , 22--Sob.,
T

.

t Cr$ 25 00 r�. pnOGRAMA
C

'

�r Inmes re ....•••. , Rápido Sul·Brasileira - .Joinvile
.

.

..' _, � ;- '" .;, • Postal, 69. e. «Protetora»
Mês Cr$ 9,00 13 horas. DIA 3 (Sexta-Feira) - As 17 e 20 horas, Sessão comcmorauva

FLORIANOPOLIS
Número avulso .. Cr$ O 5 Rápido Sul·Brasileira - CUritiba -

à Pascoa no Teatro Alvaro de Carvalho, promovida pels diversos Elhl-'No Inter-ler
' o 6

:::::IIlç&�u�r!"= Cuntib. candários ela Capital. Não tendosido previsto a tempo salientamos

I"'·
..

· .

.., ""' ..,."" "".""
.

..,

..

""' _.""'."".""._
..

�:Ano •........... c-s 100,00 - 5 horas. agora que a �scola Indllstri�l tamhem pl'est�rá s:l1a .......aliosa CO?Der.lçã::J· !Í)ir. (L&\�NO G� ii'Semestre Cr$ 80,00
_ A(iU��!;�O Cat&1'1n.nH .1o!n\'"Il�

com as demais Esclas : Instituto de Educação, Colégios Catartncnsc e
GALl.$:l'TI '"

Trimestre Cr$ 35,00 >! Autv-Vlaçao CatullaUH -

lAa'Imll
Coração de Jesus, Curso de Humanidades, Academia de Comercio, l.;'a-

li D V O G JlI.. D O
�

i
Número avulso .. C,f$

{}JiO�' j
- R��?d�ors�i.Brasileira Curitiba -

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

Crin,,, III c�vlJl>l 1..

Anúncio. mediante contráto, 16 horas.
. I :'\OTA - A festa é gratis, mas, mediante ingresso que poderá ser

Só' O ...A....... - Rápido Su l-Brasfletr'a .Iolnvile -

htid d i P' d Ed dá o s
COD�titui';lao dltl Socisdade

3t
S on_, mesmo nao 13 horas. O ti O C:0111 os encarrega so (a ascoa em ca a ' ucan ano li com (lo NATURALIUÇOBB

) publicados, não serão I Expresso São Crlllto111o. - LIlIlfUllO -

membros da Juventude Católica. Titulol!l Dlljolorut6rictill ,"

I·
A di ��vidos. I :6�E::sSOO Brusquellfl - I'!ru.IlQue DIA 4 - '(Sábado) - HOnA SA.!.'l"!� )iIElDITJADA, �íSr' 1!"C)·B� 'Jl�0ras,! "'.,�.;t-;:'�l·(," ê lR��;d,.�,!',. �,;:re�o D..O se respon- f Au1J>.Vi.llção Itajai _ It.tjaS _ 1& no- i na Igreja de São Francisco, promovioa pe a uventur e .ato u-a e � W�_ .. _�. � G 9••• ,, __• �/sabílísa pelos conceitos 1 ri!.SE=, 'B N 'In'nto

I dedicada aos estudantes. Será pregador o Revlllo. Pe. Dr. II amar Luiz dai
4 �\J,gd��C�:l�� �l

Iemitidos nos artigos _ 16.��ssgor!l�squ�l1.Pe
- ova

i Costa. ,�
.

d Rodm.'lárli\ Sul BrllolSil - P6rto Ã1egl'8 I . .

I
-

C
•

1 'I t. <

.

,;,assma os.
_ á 001'11.8. I DIA 5 - (dOlTIlngo) - As 7 horas da man la, na alearo ."".{�.{'OP,)- "-'-' .. ,___..

.,....,.."..,_..._..��....�A.._·_-_ ... .p_ Auto-Viaçl\������ PÔl"tO ,Jitana, solene comunllão Pascoal de todos 05 estudantes catollcoS de PLANTANDO DA
Alegre - 6 horllill. I Florianópolis. A Santa Missa será; celebrada por S. Exclu. Rev!Tl3. .. o
Auto.VlaçAo Catar1neIl.H CurItiba i . U l' t'i t d 't_ ri hors1!I.

•
.

I senhor ArcebISpo l\.etrop ltano <:lue gen I meu e ace eu a� COIlVl ": •I Al:to-Vlaç1!o catarin_ ,JolnTlle ,I Estudante _ alerta _ mOVImenta-te com O verdadeIrO PSpUJto- G horll2.

Auto.Vill.çio Catarl.nf!n.H Twbario cristão, comparticÍ!.>audo dos preparativos de tua pascoa- vivendo ()

Segunda-feira - 6 hOyTFH'A C'at&rl • a_.�. ! teu ideal, comungando o teu cristo e tomando parte ativa no progl'a�na
, "TAL" - 13,00 � LaJ'es e Pôrto .�uto· UlÇ«() - m_ ,_,........ "

- 6,30 nora4!l. i acima elaborado.
Exp_resBO São OJ:tstol'llo - La«urul - I, FlorianólJolls, 13 de maio de Hl W7horas.! .

Emprêsa Glõr',oA - LII.«1W.. -.' 1/S I (Ass.) P. Dr. Itamar Lnlz da Costa.

C• 7 1/2 horas.
I ('lsrIS'18�;:ç!��:e� �atBruIq: ::: i I:scol!A dt) I nrp-odizes Marhlheíros VENDEM-SE 3�asaS:�iP:bangéÜOW'�ápldO Sul-Brasileira - Joinvile -' L la lI!ij ii I' lU

recem constnúdas, desoe'l;padas�,_13 horas. \
8 ��!�� Sul-Brasileira - Curitiba

-I
A· V I S O com 3 quartos, saJa, cosinha, W. c�
.All.

terreno de 500m2 c/árvores !'ruti-,�Phl'e,sa Sul Oeste LtdAl - Xapecó - lU

J A'ch'anl'se. abertas na Escola de Aprendizes Marinheiros dêste Estado
-.. 0."8111, feras, a rua Servidão Franzoni n. 15.:

SEXTA-FEIRA ! a partir de 20, de maio a 15 de julho, de 1949 as inscrições de civis cano. 15 e 17.Rod.oT1fu'la Sul Bra.Bil - PÔII'tO Ãlegl."ll. didatos a matricula nas Escolas de Aprendizes Marinheiros nascidos
- S horas. I . ,

Auto-VlaçAo Catuinerll. - Curitiba' entre 20 de· maio de 1930 a 17 de abril de 1933.

-A�����O Cntat"'..neIlH ._- JO.ln-W-U.! O exame para os candidatos inscritos seI'á no dia 18 de julho de
'..... '. - ..•

- • horu. 11949 as sete horas e trinta minutos da manhã na Escola de Aprt"ndi;;;es V dÃuto·Yiaç1!o �tsr1neD_ t.a.lruna '. • .

' ' a� . ,é_ ('JI!a
- 6,�O horu. MarinheirOs de Santa Catarma, em BarreIrOS.

. .� !1 fJ
.

1111&. tlfI�

I
Expresso São Cri!JtOvlio - IÂS'U!IlAl - I Tôdas as informações qUe se fizerem necessárias podem ser obtidas VENDE-SE o lote n. 30, área 40(\m2"..., horas. I .

�
Auto·ViaçAo ltajlú - !t.aJa! - 1. hO-j nas aludidas Escolas no 5" Distrito Naval, na Capitania dos Portos, lias

com 10 metros de Íl:'ellte por 46 ode"TAL" - 13,00 - Lajes e Porto l'lIil.
• •

P f' M'" d t'd EExpresso Bl'uqUe1:1H - Brut!qu. -, suas Delegacias e AgenCIaS e naS" re eIturas úUlclpals e o (lO' 5- fundos, sito à rua Irmãos Joa<1ui!!:•..Alegre 16 horas.. .

t d h d
- .1l

PANAlR _ f O 40 -=- Norte I Rápido Sul-Brasileira Joinvile "" O. cl)nfrontiaudo com er elros �e"
- , 13 horas Florianópolis, 20 de maio de 1949 A 1 "'I L P t UI b deCRUZEIRO DO SUL - 1t,OO Rápidó Sul·Brasileira Curitiba nge o ",.. a. 01' a e r an --

6 horas. Mauro Balloussier. Moura Ferro. Cartas para Valdemi�.-
Capitão de Corveta - Comandante

ro Fonseca, Rua Candido Lopes L.
241 - CURITIBA.

IIJA.B.A.OO
Auto-VI8.I)lO Ctttarlne!l.ft - Ctm'ltlbM

- li horas. 1 _, � ..... -:- _

l3R;gi�� Sul·Brllslleira Joll1vile -I LUl"'Z Farl"a & Ir"""a-oRápido Sul-BrasIleira - Cu:dtlba - I
.

. &... .&
6 �nL

I- • horas.
.

Repres.entações - Consignações - Contra Própria
_�U��AO Catar:ln!nse - JotnY1le..

. 'COMÉRClO POR ATACADO E A VAREJO
.4uto·Yiaçlo OItuln_ - Tu'b&l'flo f Grande sortimento em artigos de Aluminio das mais conceituadas

- 8 h01'lls.
I marcasExDrIl!lBO &0 Crleto�o - Lar;wl. -

7 horas., I' Variedade em Louças, - Vidraria - Artigos escolares - PapelariaEl:;preBlO Bl"ulqueDe. - BrI:wIqu. - ..•. •

C I' f'H hoil'as. I Generos alimentlclOs mdustrwhsados - one lmentos - Per umarias
.Ãlltc-Viaçlo I'taJa1 - ttaJJ! - 1111 lIO> I Armarinhos em geralraso

.
,

Expre&rilO BruIQUmM - Nem. TNIl4:0 LOJA E ESCRITóRIO: Rua 7 de Setembro, 21
- 9,!O boralll.

d T 1 f' "LUFAMAExpresso Glór.l. - Lacuml - • til Caixa Postal 322 - En ere1.l0 e egra ICO "

• 7 1/2 horu.
DOMINGO .

FLORIANóPOLIS _ Sta. Catarina
Sezta-feis'a Rápido Sul·Brasileira - Curitiba _

_'--"-- ----------

6 horas.

V d"TAL" - 13,00 - Lajes e PôrtQ

• D 8Alegre

';�UZEIRO DO SUL - 7,20

Escritório Técnico
PANAlR - iO,40 - Norte
VARIG ....:.. H.40 -- Norte

/ PANAIR -- i3,50 - Sul
t

Viacão Aérea
.31

Horário

Alegre
ptu�AIR - 10,40 - Norte
;':1.R1O - 10,40 r Norw
PANAIR - 13,60 :..._ Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

Tm-ça-feif'1Jf
"TAL" -- 8,00 - Joinville _

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

.1�4,!n - 10,40 - Nom
ftUZ.fW10 DO SUL - 12,00 -

I4rrrte
VARIU ._- í2.aO - Sul
PANAIR - 13,50 - Sul

Quarta-feira

!I1or!e
VAR16 - 11,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

.
Quinta-feiro

!Il:.rAL"' - 8.10 - Joinville
Cnrilik - Paranaguá
- santos e Rio.

PANAIR - 10,iO - Norto
PANAIR - 13,50 - Sul
VARIG - 12,30 - Sul
ORUZEIRO DO SUL - 13,151

"orte
CRUZEIRO DO SUL - 1".80

em

Bdbada
"''l'AL'' - 8,00 - Joinville

Curitiba. - Paranaguá
- Santos e R.io.

,

;VARIG - f2,30 - Sul
CRUZEIRO 00 SUL - iS.151S

.-orte
Domingo

PANAlR - 10,40 - Nort�
CRUZEIRO DO. SUL - .11,00
/fANAm - J3.�� e�

LJi!...!�..t.,.

,

., Iuteí« LIRa TENIS CLUBE
. EMPRSSA SUL BRASILEIRt!t.
DE ELETRICIDADE S. A.

- EMPRESUL-

Catar!n6l1!M _ TUbaHO NOTA: - A Diretoria' do Clube, solicita de todos os seus associados

Tem V. S. pomar, jardim e ne-,

cessita de árvores frutriferas 6'

flores?

Peça catalogo, nesta praça"
com J. Costa à Rua JerÔnimc·'
Coelho nO 2

Tratar: com Rui Barbosa, 21

FERIDAS. REUMATISMO E
PLACAS SIFJLITICAS

Elixir de Nogueira
M.dl.ooçil:.o Guxilia.!I' no ·tratc:unentc·

d(1 19ifUi.

Os motores JOHNSON Sea HOl":<I�

mente são utilizadas máquinas mú

de,rnas em precisão e rapidez: O�
são construidos em fábrica moder

na sob todos os pontos de vista e

-oS 'sOpT:lz!IT:lp�ds� SOI.Il}J;)do .1o(i."
engenheiros da Johnson são reputa-
dos como os melhores do ramo. Dil'!:'"

tribuidores: Comércio & Transpu...... '

1es C. Ramos S. A. - João Pint�

- .8
Cid

Vende-se· por motivo de viagem, uma mobilia completa de

quarto para casal,. em estado de riova, 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
._- " .- -._- - -�._. .._. �,",

EMPRf;SA FORÇA E LUZ SANTA CATARINA

Rocha Amarei
Vende-se

AUTOMOVEL FORD 49

Vende-se um, em estado nO·VQ".:

com 5.000quilometros, 4 portas. Vêll"'

e tratar com Oswaldo Nascimenio;.

ENGENHEIRO CIVIL
Aviso aos S1'S. interessados que,

tendo regressado de sua viajem aos
E�tados Unidos da América do Nor.
te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro
cha Amaral reabrirá seu eS/üritório
(Rua Presidente CoutinhG n. 22).
nos primeiros dias de agôsto, espe
rando continuar a merecer as esp.e
ciais ,atenções de seus amigos e

clienteS/.
Pedro Medeiros, Auxiliar

Alameda Duque de Caxias, 7

BLUMENAU STA. CATARINA

Eendereço telegráfico "FORÇALUZ" - Caixa Postal, 27
Concessionários dos serviços de Força e Luz Elétrica para os l\íll�

nicipios de BIumenall - Gas.par - Brusque - Itajaí - Rio do Sul
- Ibirama Indaial - Timbó - Rodeio.

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

.

.

COllfPRADORES PARA CASAS fii'

I TERRENO$
o Escritório Imobiliário A. L. Alves,

I sempre tem compradores para casas !lo"

, terrenos.

J Rua Deaioro 35
._1.'0:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.ANIVERSÁRIO:

ODEON - Hoje às 7,30 horas
,spencer Tracy - Lana Tur

ner e Ingrid Bergman -r-:- em:
o MÉDICO E O MONSTRO

II
Kane Ríchmond e Ade1a

Mara - em:

TRAFICANTES DO CRIME
']Vo programa:

A Marcha da Vida - Nac.
Preços:

Cr$ 5,00 e 3,20,
"Rigorosamente proibido até

18 anos",

ROXY IMPERIAL
- Simultaneamente -_-

- As 4 e 7.30 horas -
- Sessões Colosso -

- Uma história tão simples
quão agradável!

C.arole Landís e Allym Jos-

1yn - em:

VIvA DE CACHORRO
Romance! - Riso! - Tor

cidas!
II

Novamente. ,. Buster Cra
ble )O homem Leão) - em:

CAVALEIRO DO DIABO
Lutas eletrizantes ...
'Aventuras sensacionais. , .

,

Proezas Incríveis. ..
III·

Inicio do maior e mais sen
sacional seriado de todos' os

tempos!
A FILHA DE DON Q

- com-
Kirk Alym Adrian Booth -

Leroy Mason - 10 e 2') episó
dios.
Tempestuosas emoções ...
Senlacional suspense .. ,

IV
Só na sessão de 7,30,

\_ Continuação do s e r i a do

alO(}7" diferente :
, A SÀl{J.J!��"À.!ij§r�J�A '_

Com Bob Shaw _ 80 (:;Q__ epi
sódoís. I,

No programa: '.
Cine Jornal - Nacional.
Preços:

Cr$ 4,20 e 8,20,

Fino cr o mo PRE TO • MARRON
SOLADO DE BORRACHA
D'.37a44 - Crjj. 145,-

l)URANTE TODO DIA.

nos V/f!)!:JOS

,r
"

II

/
(
(

(

)
\
j

•

F JO:-Idoópolts r u a TIRADEN1ES,I9

•. ,reune som ... acabamento ••

snlídez., , no piano pel·feito.!
Além .de vársos rnodélos para
pronta entrega ... êste ffiOlrav).

lhoso piano pode; ser seu hoje
mesmo, através do tplano de
pagamento a longo prazo!

Schwartzmano
REPRESENTANTE
para Sant{l .Catarina

KNOT S/A
ex. 134 ._ Tel; KNOT

Florianôpoli«

Ihevro da iJa.straQo.o ·n,...ciIrJ;·�, '.l�ÜN�V"1'
lhe, em u.mé.vei �;e,*>, "Im Qtd!os·cIo '

8x�lente aperlt:VD. K � OT. lermm-t;.
lItI v, Si&. da �'1't;Sc&n1,n:X'� &o -a.g'ruii&
...,. .. geD�:E$r.ê1f rlM1-
BEl'! o I1EU AfJEfllTIVO

�. PiJElJ/l.Ei'1J!

'i {11'tMoDina DAKnorU.lno.pr.. { fE�{/R(J$
t� IT.t."A. �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Atende, diàriamente, DO Hospital de Caridade

• • •

Dr. Alva'a'o de Carvalho
Doenças de Crianças

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

és.
Sábados: 14 ás 17 hs.

Dr. Guerreiro da
Fonseca
Especialista

Médico - Efetivo do Hospital de
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR·
GANTA

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schruidt, 99

Telefone: 1.560
Consultas: Pela'manhã 110' Hospital
A tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.
Horário: Das 14 ás 17 horas.

---_.._._--, -------

Dr.. Milton Sitno.·e
Pereíra

DR. NEWTON d'AVILA

EdU.
it.Mll
Resíd, R. 7 de Setembro

Cru:; e Souza - Tel. 846.

IDR. POLYDORO ERNANI DE S IITHIAGO
Médico e pacleiu

I!l\) Hospital de Caridade de Flo
rianópolis. Assistente da

Maternidade I'tloeuças dos órgãos internos, es ie

ciahnente do coração e vasos

Voenças da tiroide e demais gl;m-:'
dulas internas

!:�Hn1ea e cirurgia de senhoras

-loPartos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR·,·
DIOGR.\FIA - ?vfETABOLISMO

,"BASAL .

flIORARIO DE CONSULTAS: -

Díàríamente das 15 às 19 ho;..,
raso

CONSULTóRIO :

nua Vitor Meireles a. 13
Fone manual 1.702

RESIDENGIA:
Avenida Trompowski l'2

Fone manual 7m!

,
.

Carros para o interior do' Estado 1 Bom
o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada

firma Fiuza Lima & Irmãos, é D seguinte:
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque 16 horas

cf excessâo de sábado 14 horas

EXPRESSO BRUSQUENSE - 2a., 48• e 6a• feiras 16,30 Floras

Nova-Trento
E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - Sft. e 6n• feiras :- 12,10 horas

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

{

i

1
l

I
I

VRSTlR·Sé WM (OWfORTtJ
APROCURE

faiataria ello

Veterinarios
o INSTITUTO PINHEIROS - (Caiu Postal, 163 _ Florianópolis).tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros

e Farmacêuticos, 'que está iniciando o lançamento de uma grande série
dêsses produtos.

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

(1,60 g.
VACINA CONTRA MA.l\lQUEIRA: Ampolas de lO em3 e frascos de

lOú em3.
SôRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cms,
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 emS e frascos

de 100 cm3.
VACINA ANTI-RÁ.l3ICA: Ampolas de 5 em3 e de 10 cmS 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 qu-alquer pedido dentro do prazo minimo necessário
ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com ahao
'uta garantia de atividade máxima,

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve

terinários de grande eficácia, como: Ternertna (Buco-Vacina contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stnbestrol, e ainda, Vaeina Contra a

Rouba Av iâría, Vacina Contra a Peste Suína, etc .

Quaisquer consultas sôbr� os mesmos, bem como sôhre as doenças
dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa
nento de Vcterínáría.

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

centrados na Iocalidade de residência do solicitante.

._---_........._-_._-�--,-_._---�-

I.

binóculo
Grande v! sã..

Visão maior e mais perfeita
que à de um bom binó�td-QI

alcança quem tem 'Iólida
instrução ..

Bons Iivros, sobre todo. IW'

asauntoe r
,

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - Flo-.'anópoU.
.. � . . . . . . . . . .. . ..

Plaina
VENDE-SE uma, de 4 faces, com:

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

Cía, Florestal de Santa Catarina. nO'

Estreito, 0l,1 pelo correio, dirigir-se;
â Vencedora - Caixa Posta], 225-

Florianópolis
______._,_"".....__w� ""r,

• -- "., .o -

SENHORITA!
A oteim« creeção em retri

IJece.nte é o Guaraná KNOr
EM Gll;RRAFAS GRANDES

Preterindo-o está
acompanhando a moda.

•• • • • •••••••••••• e .•••••••••...... .,.

CfJ;�ha�, GU\Vi$.tu; Pi'IlIUl.ff1l
Meias d.qt. ;me!hore�i peles . mo1l··

norea preçOl! 116 na CASAdMlil
CELANEA - RuaO. M8i...�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�/LIRA TENIS CLUBE - DIA 5 - DOMINGO - SOIRÉE lVIlGNON. DIA 15 - QUARTA-FEIRA _ REUNIÃO DANÇANTE, INICIO ÀS 20 HORAS, éOM ORQUESTRA

,
DIA 19 - DOMINGO -. COCKTAIL DANÇANTE, INICIO ÀS 9,30 HORAS - APRESENTAÇÃO DE UM REPERTÓRIO DE l'fmSICAS, INTEIRAMENTE NOVO'. DiA

25 - SÁBADO - "FLOR DA ROÇA" - INICIO AS 9 HORAS - TRADICIONAL SOIRÉE JOANINA _ PREMIOS _ CASAMENTO NO ARRAIAL - SURPREZAS

,_ NUMEROS MUSICAIS TIPICOS PARA DANÇAR - APRESENTAÇÃO DE UMADUPLA 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 tôdas as festas, acima, a Diretoria solicita dos srs. Associados

não se fazerem acompanhae de pessoas extranhas ao quadro social.
\,"-"",

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

Caixa Econômica federal IF�stillida.d�s do Di-llrmandade do Senhor Jesus dos

n r .

VIDO Esplrlto Santo I Passos e Hospital de Caridade
f1.61 AL EDiTAL

EDITAL DE FORNECIMENTO

I DI' ordem da Mesa Administrativa da Irmandade do Senhor

A CAIXA ECONó:-.nc.A, FEmmAL DO ESTADO DE SANTA Ci�TA-
De ordem da Mesa Adminislra- Jesus dos Passos e Hospital de Caridade, desta Capital previno �!;)S in

RINA, faz publico a. quem in lcressaj- POS;;:1, que em acordo com a deli-
Uva da Irmandade do Divino Es- teressados que, até o dia 20 deste mês, as 12 horas, receberá esta Ir-

beraçâo do seu Conselho Administr-atívr, e consequente homolo[!i\>;ilu LIo
'

I
� pír ito Sanlo e Asilo de órfãs "São mandade e Hospital, na sua Secretaria, propostas, em cartas f'echadas,

Colendo Conselho Superior das Caixas Econômicas Federais, abonará
. it I'di·

,.
Vicente de {>alüa" torno público para o fornecimento de todos os artigos necessarios ao seu consumo, I1l1-

]Ur05 capr a rza os sernestra mente para os denósitos que nela Iorc:n
'

,

I' d I Iorrnld d c
.

t : t, 1

'

que, nos próximos dias 5, 6 c 7 de rante o semestre de julho a dezembro de 1949.

rea iza os e la con orrm a e 0111 a segum e t<:oe a: .
-

1
. ,.
,.,. o

.

h d 1949

1 - GRUPO DEPóSITOS POPULARES. J�DII01 corr�n�t" L�ra� . uga,l', na Consfstór-io em F Iorianópolís, 1 .de ]UI1 o
.

e.
.

)' DEP 'SI'fOS POPUI ADES (movi
- , .

I
Lapela do D]\'InO Esplrrto Santo c LUIZ S. B. Trindade - Secretario

a - O ""'1.I:l' - movnnentacão mediante ca- d'
, .

:1 dif'í du As]] d
"'

,.
.... a ,1aceUClas I o e I lCIO o • ."SI o e

.derneta) - laxa 5% ao ano. - Depós ito llltcwl Cr:!i 5,00 subsequente O f- ··t - " Pr: (' t '1' \T, VENDE-S'.'E Do.r moI-IVO de mud,Hllç,a'. 1 00
'.,

',r.o I
r as, SI os a .1 aca 1.1' 1..1 lO ar-

-desde CI$ ,
.

- Limite Cr$ o .000,00. l di
.

f t d O
-

,.

.

".

gas, ias I'a- IClOnRlS CS as o ra-

,
Observações - Depos.Ito�. subsequentes:

- iguais ou superrores a go, que constarão de novenas, mís-
...

,C�.. 5,00; as ca�ernetas hqUl�adas 011 encerradas antes de d�('o.n·i�os !,sas, barraquínhas, leilão de jogos Grande área de terreno Jeà cult.ivada
trmta (30) - dJa� da :espectlva ab,e�'tura; - ? exced�l1te do. limite. e prendas, e queima de fogos de

b) - DEPOSITOS POPULARhS - (movimentação mediante che- arí.if'icios, cujo programa é o se-
(Distante cerca de seis quilometros da capuul-Bairro-Barreircs

-ques) - TAXA 49é a. ano
- Depósito inicial: - Cr$ 1.000.no -,- Límí, guinte :

Area de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, inCluindo

te Cr$ 50.000,00. Novenas preparatórlas ao trf-
6 casas de madeira e uma de material.

_" TRATAR:,

Observações - Depócitos subsequentes: - iguais ou super-ior-es a duo ela f.esta: Na Capela, às 18,3ü

Cr�, 100,00 - RETIRADA LIVRE - Não rendem [uros: - os depósi-] horas, as quais tiveram inicio a

tos inferiores a CrS 50,00; - as contas encerradas ou liquidadas antes 127 de maio último;

.ne decorridos triJ�ta (30) dias da abertura; - o excedente do limite. Domingo, dia 5 de [unho : ás

c) - DEPóSITOS ESPECIAIS SERVIDORES DA CAIXA FC('Nó- 6,30 horas ela manhã, missa com

MrCA. - tAXA 6% - Limite Cr$ 100.000,00 - Movimento por Cheques. comunhão geral dos membros da

II _ GRUPO DEPóSITOS DIVERSOS. Irmandade e sua Iarnílias: ás 8

a) - PRAZO FIXO: - a fi (sei�) meses - 5% ao ano. - a 1:� (rlozc) horas, solene missa restíva, com a

presença de Sua Excia, Revdrna.

n sr. Dom Joaquim Domingues de

Olivei ra, Arcebispo Mctrupol it ano,

que d issertarã ao Evangelho, es-

tando presente a Irmandade, 1'1'-
DIREÇKo.1

vestida de halandraus: ilas 15 ás Amélia M ,PigoZZi

v>:

F'lO't"?aruYnoliç - nesta rei'a -õo 01), Esc-r+ôrio J. de A L. Alves.

Barreir05 _ com o proprietãrio Mathias lha.

Blumenau - com o sr, Christiano KnoU, no Hotel Cruzeiro•

DATI LOGRA FIA

i8 horas, barraquínhas e leilão de

(onespond-encll
(omercial

Rua General BUte"(outt. 48
(Esquina Ãlbargufl Noturnol

� meses: - 5,5% ao ano, - a 24 meses (vinte e quatro meses) G% '�() ano.

Observação - Depósitos inicial Cr$ 1.000,00 - Depósitos suhvequen

tes: - Cr$ 100,00 ou superiores. - Não redem juros: - os depósitos

inferiores ao inicial: - 0& liquidados (a credito da direção da Carteira)

antes do vencimento, por solicitação escrita do depositante: - 0S ven

cidos e não renovados.

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

prendas, dedicados ao mundo in

Condições: - Prazo de 24 meses. - Juros de 6';ló ao ano. -- n"'IlÓt>ito
f�mtil, com o concurso da banda cio

1111'11i1110 Cr$ 50.000,00. - Alirigo de Menorcs ; das 19 horas

Observações - Os juros serão pagos mensalmente. - O levanta,
em diante, uarrnqu inhas, leilão de�CATALQGO DE MOEDAS DO

, mente do capital antes de decorrido o prazo fixado, obrign a res+ituição !prendas e nu tros jogüs. BRASIL.

-- dos juros recebidos. - Para os efeitos de contahilizuçào, siga-se as
Segnuda Feira, dia fi, .P têl'(\a.1 Já se encontra a venda com I

Instruções da Contador-ia Geral, contidas em Circular n. 4913 de 27·5�49.
frir.a; dia 7 de junho: IÍs 6,30 110-1 todos os preços de moedas de IIc) - AVISÓ PREVIO.-de 30 (trinta) dias :-3,5�/o-ao ano-c-de 60
rns missa nu Capela. A noite, co�. Ouro, Prata, NiqueI e Bron�e.

'(sessenta) dias 4o/c ao ano, -:- li: 90 (noventa) dias 4,ii?o ao ano: - .de tinnação rJos festejos. que lernll- Preço 20,00 em todas as hvra� I

86.0 (t1'esentos c sessenta) dIaS 6% ao ano e cento e o�tenta (1801 cItas -narão nêss,e ultimo dia, com a rias da cidade.

I
5,50/<, ao ano.

_
,., , . .' y_

•
queima de lindos fogos de artifí- Pelo correio Cr$ 25,00.

j Observaçoes - DeposItos 1111Clal: _, Cr$ 1.000,00, - Nuo redem lU- cios. • •••••••••••
'•••••.•..••••••...

_.,

1'05: - os depósitos inferiores ao inicial. - os liquidados (a cl:itério da I Será Juiz-Festeiro o inauslriaI, DR. RAFAEL G, CRUZ LIMA

di!' "ção t:a Carteira) antes. do prâ:o rstipulado, por solicitação e�erita 81', José Araujo, e as fesüvidad·es e

do dcposJtante: - os venCIdos e nuo renovados. serão abrilhantada,� pela banda cla DR, CARLOS LOUREIRO

-I b) - COMERCIAIS LIMITADAS: - (movimento por cheque) TAXA FC)]'[m Policial. DA LUZ

-8 (tres) por cento ao ano. - Depósitos inicial Cr$ 10.000,00 - Limite C�nviclo, pois, de ord.em do sr. Af..DVOGADO�
IC1'$ 300,000,00. Trmão-Provedor, a todos os mern- ,� V

Observações. - Depósitos subsequentes: - iguais ou superbres!l. bl'oS da Irmandade, suas famílias Escritório: Rua João Pinto

Cr$ 500,00, - Retiradas: - Livres até Cr$ 30.000,00 - HeÜl'ada total: e ao publico em g'eral, para !'oma- n,O 18 -' Florianópoli-s

- aviso de 4.8 (quarenta e oito) horas, - N1Yo. rendem juros: - ()� d0P,)� rem . .l1.arte nas festas do Divino •••••••••••••• • •••••••••.• _ ..•

sitos inreriores a Cr$ 500,00 - as contas Liquidadas antes de UO dias Espírito Santo.

d'l respectiva abertura - o excedente do limite. Florianópolis, 10 de junho de

e) - COMERCIAIS LIMITADAS - (muvimentação po]' cheq:tes) - 1949

TAXA 2,5% ao ano. Depósito inicial Cr$ 50.000,00 - A IHSPOSIÇÃO.-- José Simeão de Souza Sccrettí.·
I

Observações - Retiradas livres. - Depósitos snbsequentes iguais 01.1 rio. i

superiores ,3 Cr$ 5,000,00 - Não rendem .im·os. - os dcpósitos inferiores
...

'
...•...........•........................•....•

á Cr$ 5.000,00 - as contas encenadas ou liquidadas antes de deeorrí(1)s

'sessenta (60) dias da respec:lív3 abertura.

f) - CAUCIONADOS - TAXA - 1 (íe e 20/< ou gek por cento .10

"-ano. - Condições: - As, que constam do termo impressO'.

'

·1.

g)"- JUDICIAIS. - a) Menores e interditos: - 5% ao a!lo.-

,

b) Outros sem juros. I
< h) - ESPECIAIS. - Contas de repartições pl1hlieas em gl'raL --

\�autarquia etc ... TAXA 3% BETIHADAS LIVRES.

o VA.LE DO ITAJ:U

P�m )la A.8'êll(;t�
Prog't(KM).,

LIVRARIA '43. LIVRAIUJ;
BOSA.

TIJOLOS
V. S, quer construir e não sabe onde adquirir os ti,il)·

los'? - Procnre a firma PRODUTOS S. .1. TADEU DE E.

VEIGA; à rua ALMIRANTE LAMEGO nO 99. Faça sei! prdi-

Caixa Econômica Federal de Santa Catarina, Flrianópo!is, 1 de :ju

,nho de 19-19.

do que serú atendido com rapidez e tera ótimo material p.ara sua

contribuição.
Temos tij.oJos de diversos tipos:

Compactos, e de 2, 6 e 8 furos.

Ari Mafra Secretál'io Geral
-------------------------------------------------.-------

.-w..WJ'V\......-."..,.,.��__�,.,..........,..,...........��

',II C A 'P' '1 T A 'L
.

A.,R
II

AÇOUGUES DO POVO, POPULAR E MODELO
_ .

OS MELHORES ESTABELECIMENTOS NO GENERO Sociedade de sorteios e Eieguros contl'a aeJdentes pessom,

eonee-Idimdo mais outros beneficios de carater assi!!tencial.

- HLGIE1I.TE ABSOLUTA - ARTLGOS DEi' PRIMEIRA Representante em Flor.ianópolis:

Q'UALIDADE
PEDRO NUNES

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)

Sorteios mensais, mediante mensalidade de Crf 20.00 além da

{nícial de Cr$ 11.J,00 apenas.

Participaç'o ao. I.ere.

Arvores frutiferas

-..(

A vista e. a prazo
,Enrolarne,nto de motores, dínamos e trapsformadores.

Instalação de luz e força.

Venda de motores, rádios e acessorios, outros aporelhos elé.

tricos, artigos elétricos, etc.

Representa�ões diversas, com exclusividade dos insuperaveis

receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "l\1ERCURY".

A ELltTRO - TÉCNICA

Hv:.! Tte. Silveira, 14 - Caixa Post81 1fl3 - Fone 793.

Arvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentais naa

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de

Flori e Pomicultura

H.•I. Cipper.
f:orupá,
\!lln. ele Jal'agu:l - Estado de Santa Catarina.

''''''':,' �.'.,il ',;,'
Perarn catalago gratuitamente. '

I"

f

(an,telfl
Dh'J�_i

ME'"fOOOl

ModaI1iG e Ebcieoil

,.

�
1I • .. •• .. • • • .. 4'

'''FABRICA DE FOSFOROS (PRpN.
TA P. FABRICARl

I
Vende-se

Maquinado Cr$ 250.000,00 ,

. Prédio, 11l1lweis Cl'$ 90.600,00
Srt.uada em Campo Alegre - g. Ce

Yende-se tb. só maquiuário

Informações com A. Webmut'b.

BI'tlsque - Santa Catarlna" .

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

Jóia I A�--âÍuas do rn;;-;�fio' co;�-Ú�
perigo para a Cllmenação dos 'Co

tores .JOHNSON Sea Horsc pois to··

dos êles, antes de sair da fabrica.

são trntados por um processo espe

cial, idealizado e executado , para,
proteger as partes metálicas contra

os efeitos corrosivos da água salga
da.' Distrihuidores Comércio' -'I:

Tr�n�p()rte, C. Ramos S. A. - Joã&l

Pinto, 9.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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COM ÊSTE NOME, O CLUBE RECREATIVO ';AlViIGO DE ONÇA", ESTÁ ORGANISANDO UMA FESTA A CARATER QUE FARÃ REAUSAR 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 DlVIRTAM�SE NO AMBIENTE S�RTANEJO.
MESAS A VENDA A PARTIR DO DIA 30 DE MAm. DAS 19 AS 22 HORAS, NO CLUBE 12 DE AGOSTO:

Do ingo, no Estádio da Federação Catarinense de Desportos: Quinto
Distrito Naval x 1f 8. C. e Avaí x Bocaiuva, e jogos amistosos.

---......

EM HOMENAGEM AO SR. GOVERNADOR
MO DOS ANOS ANTER.IORES, A VINTE

ADERBAL RAMOS, DA SILVA, REALIZARaSEuÁ, C01\1 o MESMO BRILHANTIS
E QUATRO DO CORRENTE A S�NSACIONAL "CORRIDA DA FOGUEIRA'�"

PROMOVIDA PELA FAC
==========""""""""",,,,,,_,,,,,,,..�..,.,.."....

·

..........,...."",."..,"""',�n�·'.... 1'!...� ...�.

UIVO I CAMPEONATO MUNDIAL DE
"""

I FUTEBõL

I
Bases do concutso pata escoo

OS INGLESES �ive�am �

sem- por 1 I) 0, e 4 a ,) e perdeu para Ilha do cartaz de propaganda
pre .u�a grande m�maça? pe- o Comercial por 4 a 3. ! A Sociedade Brasileira de Be
l<>;s JO�os. de bola:. ism toda a EM JANEIRO �e 194� o Avaí lIas Artes, por íncumbencía da
hístoría m�lesa lIem?s enc?n- Ivenceu, em Florianopolts, o Blu-I Confederação Brasileira Ide
trar: s�b dlferen��s reis, �edld� me�auense por 5 a O,.. I Desportos, declara ínstítuído
repressrvas que VIsavam ora mi- LEoNIDAS começou a Jogar tu- um concurso publico para esco
nor�r a violênci.a �os jOgo� de teból no infantil do São Cristo- lha

I
do cartaz destinado à pro

b�la, ora. /estrmgl-lo a deter- vão, do Rio, no ano de 1926, is- paganda do IV' Campeonato
minados dias de semana. Con- to é, com 13 anos de idade.

.

Mundial de Futebol na segu n-
temporâneo do "calcío "; apare- Em 1921 o América. do TUo. e- te base:

'

ee na Normandia e na Picardia, fetuou 5 prélios na Bahia, Ven- 1. Os originais serão executados
o jogo de bola a \maneira ítalia- ceu um combinado Botafogo- sôbre cartão, no formato de 75À
na ou ínglêsa. Ainda hoje, em Bahiano de Tenis por 4 a 2; a 50, a quatro cõres, no máximo,
França, especialmente na Picar- Associaçâo Atlética por 4 p 3; o Trabalhos enrolados não serão
dia, encontram-se vestígios de Ipiranga por 3 a O e o Vitória recebidos.
um antigo jogo de bola, "chou- por 2 a 1, e empatou com a se- 2 O cartaz deverá conter a se-
le", "Saule " ou ainda "c h o- leção bahiana por 1 a 1. guinte legenda:
1e", conforme o lugar em que é EM 1923 o União Campo Alegre, IV Campeonato Mundial de tu
praticado. Está ainda em 'uso de Ponta Grossa, realizou duas tebol (taça jules rímet) , junho
em algumas províncias de Fran- partidas em Joinville. Perdeu do de 1950-Brasil.
ca. É um jogo simples, mas pra- Auiéricn por ,1 a 2 e dó Caxias ��or O letreiro deverá ser lança-iicado com excessiva violência, 2 a 1. do de forma a não interferir

to�nando-se .I?Uito perigoso. Teagcncs de Tllos, lutudor
, no desenho;' ,facilitando, deste

F'OI sempre o Jogo prefendo p�- campeão olímpico, no ano 450 A.Imodo sua tradução para vários
los camponeses, emb?ra os reis I C., ve.nc�u 1.406 lutas, mata���o idiomas.

_se tenham tambem interessado a maiorn, dos seus adversarics. 3 Os trabalhos deverao ser as
por �le. Assi� .é. que em 1586, Flavio Costa iniciou-se como sinados com pseudonimo sen
Hennque II dIrIgIU um quadro técnico no Flamengo. DCP0is, do acompanhadas, no ato de
numa partida de "soule" [e- com a vinda de Kl'ueschner, sa-, uma sobrecarta contendo i-
gada no "Pré

-, .?'ux CléfC.
s". Em íu e foi para o Santos, Voltando

I
dentidade e o endereço docon-

1898, por -ocasiao das festas em
ao Kio esteve, alguns meses na currente.

honra de Paulo :oscanelli d�l [Portuguesa, qual então disputa-
i
4, O [urí será constítuido de

��zzo e, de �menco ,.:ves��cCl, va o campeonato da 2a. Divisão, três representantes da Socieda
fOI restabel�cldo o _antIgo. cal- .para afinal retornar ao Flamen- de Brasileira de Belas Artes
cio" florentino. Dal por diante go, de onde saiu em 1947, para e de três da Confederacão Bra
êlc .se incorporou aos esportes o Vasco. sileira de Desportos sob a pre
penínsulares. O Real 11<:> Madrid, um dos mais sidência do Presidente desta
A MAIOR soma ganha até a- antigos, e ricos clubes da Es· última entidade. O julgamento

gora em concursos de palpites ilanha. (' o n t a 45 associados será irrecorrível.
'

sôbre jogos. de futebol, na Italia, Seu estadio, o maior do pais,tem 5, Ficam estabelecidos os se.
coube a um habitante. de Trevi- capacidade para 80 mil pessoas guintes premios: 1° lugar -
�io, na província de Bergamo, o e fica cheio em todos os jogos. Cr$ 20.000,00; 2° lugar - C.r$
qual indicou os resultados exa- Nelson Maia Machado 10.000,00; 3° lugar -

.

tos de 12 partidas, efetuadas Cr$ 3.000,00; 40 lugar _ .

em 8 de fevereiro de 19�8 � em- TOMBOU EM RIO DO SUL O Cr$ 2.000,00.
bolsou a soma de,.74 ml1hoes de CAMPEAO DO ESTADO :Haverá ainda dez Menções
lim·s. O �eco'rde"dessa' natureZA Honrosas representada.,s por um
pertence á um torcedor inglês Rio do Sul, 1 (Do correspon- livro de arte no valor de Cr$ ..

que se tornoú milionário aO a- dmte) - Amistosamente peleja- 300,00.
certar os resultados de 14 par- domingo ram nesta cidade os 6 Não poder.ãc ser conferidos
tidas. conjuntos representativos dó mais de dois premios a Cada
ZIZINHO era amador do Bi- América, de JOinvile, e do Con- concorrente.

Ton, de Niterói, quando ingres� cordia, local, _triunfando êste 7 Os trabalhos deverão ser en
sou no .Flame�go. ., Ipela. conta�e.� de Ci�CO. tento,: tregues até o dia 31 de maio
JOHN Suhvan, o pnmelr0 a dOIS. A vüona do gremlO local de 1949 ao administrador da

campeão mundial do estilo sôbre o bi-campeão do Estado Sociedade Brasileira de ·Béla.s
"cientifico", venceu Jack Li- fei recebida: entusIasticamente ,t"..rtes, Rua Araujo Pôrto Alegre
.brain em 1899, no dia 8 de julho, pelos despOl:titas riosulenses. nO 70, 20 andar, R,i-o de Janeiro.
no 75° assalto de umil, luta que 8 o.s trabalhos premiados com

durou mais d·e duas horas. Su- -....�-_.�-.__..'--"'!---�"'�. _!!!!!'!'!J'rl:

d�rlheiro ficarão p�rte11cendo á
livan mant�ve o titulJ durante Muitas felieidades pelo nasellllen f"lInfederacào BrasIleira de
10 anos, recol'd que Joe Louis to de seu filhinho I :;,'sportc:;.
: 'lperou �'I Mas, não esqueçlt., que o. m�Jlll\I Os demais deverão ser reti-
EM 194::\ o Juventus, de Sao

I
presente para o seu "PlMPOUIO' rados pelOS concorrentes den-

Fa 1J1.? �li.SPlltou três par�i�:1S é uma caderneta do CREDl1'( tro de 15 dias a contar da data
em . 'ontlba. Venceu ,) Atletlco �lUTUO PREDIAL. \ do julgamento.

Xl

Torneio de Tenis
Disputa d� um aro «astro» oferecido por

Alcides Procópio & ela.·
'

Será realizado, nos dias 4 e 5 de junho corrente, um tor

neio em disputa de 1 aro "ASTRO" oferecido' por A��IDES
FROCOPIO & ClA. fabricantes das raquetes Franqutrn, por
intermédio da firrnaT. S. BECK, torneio que" também, ser
virá para reclassificação dos tenistas do LIRA TENIS CLUB
e obedecerá á seguinte regulamentação:

1) Cada inscrição custará Cr$ 20,00 (vinte cruzeiros) e

poderão nele se inscrever os oito primeiros tenistas do Clube.

2) O torneio será pelo sistema de barragem, sendo cabe

ças de chaves os doi� primeiros ten!stas co�ocados na atu�r
escala do Clube com exceção do tenista Jose Santos que nao

tumará parte do torneio, �oonservandD porém, sua classifica--

ção atual. ,
.

3) Os demais tenist.as serão sorteados, haven�o. p�lS, na.

primeira chave quatro Jogos, na segunda chave aOl� Jogos e

na terceira chave (final) um jogo, no total de sete Jogos.
4) O sorteio será feito .no dia 1° de .Junho corrente, as li!_

horas na sede social do Lira Tenis Clube.

5) Após o sorteio das primeiras quatro chaves (la. roda
d.a) serão sorteados os campos para os jogos, bem como, os;

respectivas horários das partidas.
§ uníco - Qualquer mundança de horário. e _campo, .880-

rá feita com anuência dos interessados e permissao da díre-

cão do .torneio.
,•

6) Haverá sempre }lma toleráD:cia d� quinz� minutos .P�
ra o inicio dos jogos, findos os quais �era venceao.r �

o �e11lsta.
presente, fato que será anotado na sumula pelo ]UlZ da par
tida.

7) O clube entrará com 7 jogos de bolas, uma para cada.

partida. .,.. ..

8) O vencedor da chave final sera o prrmeiro elassificado ..

cabendo-lhe assim, o aro em disputa. . .

9) Para cíassírícação' dos tenist�s �e1'dedore� da prn:nel:
ra barragem, será organísada pela direção de tenís, nova oar-

ragem. .

d, OBSERVAÇÃO Será feito outro torr:.e1o �para os. e-

mais tenístas do Clube, para efeito de cíassíftcação da segun-
da turma, com premio.

.
.

LIRA TEJ:US CLUBE 1 de Junho de 1949.
.

A. ACIOÚ DE VASCONCELLOS. - Diretor de Tenis._

Direçio de PEDRO P.AtJLO MACHADO

DO MEU AR

R}'
� G

- , Encontram-se atualmente em USf)._

adio uaruJa (em todos os recaatos do munjo.
. • d centenas de milhares de Motores.

dIa '. e .

d
.

de popa JOHNSON, proporcIOna0 (lo

aos seus possuidores ano após alta,

um SERVIÇO SEGURO. Distribui-
8,n5 - Bom dia Santa Cat�rina

dores: Comércio & Transportes C.
8,:30 - Cantor do dia

Ramos S. A. _ .João Pinto. 9,
}IAS - Varicdades

10.00 - O Me,xico Canta 1
.. 1iIIIII1lIIIlIII1II:

10 :lO -r- Em compasso de val!'u

'1(Ú5 - Ritlnos 'Portenhos

11.15 - Melodias de Nápoles
11 30 - Variedades

12:00 - Diúrio S0116ro
12,,15 - Oferecimento musicais

MUSICAS DE HOJE:

Resenha ,de 'programas do

junho de 1949

8,00 - ABERTURA

O homem da valsa
Taivez
Ma is uma vez

Terra seca

Quizas quizas
Tristezas
O lhos verdes
EsitHlantina
::\!ü!'ena querida
Nasci l)ara bailar

Rei.io de Valsa

Jack, Jack, Jack
Soh os pontes de Paris
Jamais te esquecerei �

nnns� rHual do fógo

Passarinho da Lagôa
Dos alma!)
Maria la ô

Perdoar nunca mais

Valsas como pérolas
14,00 - INTERVALO
16,flO - Em tempo de valsa

1(j,30 - Recital de Lucio Alves

16,45 .c- Hadio çinema
17.00 _. 'Cm programa para v�;cc.�

17 30 - :Musieas variadas

18:00 - O instél'Ute da prece

18,05 - Musicas Argentinas
18,30 - Francisco Alves

18.45 - Xayier Cugat e sua orq_

19,{)() - :\Iomento Esportivo

119,3.0 -

N.
oticiario da Agencia Na

cional

'20,1\0 Hadlo Baile Gllarujá
1'21 sn - ;\ Y(P h ,\n\erica . �
i :2,'O\} - T��\f. E1.� i.L\"'\ !l�N�ro

'.
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o BSTADO-SàbadQ 4 d. Junho •• '949 7

( "CLUBE DOZE DE AGôSTO" PROGRAMAÇÃO' PARA O MÊS' DE JULHO
SÁBADO -- DIA 4 -- ABERTURA DAS FESTAS JOA NINAS, PROMOVIDA pt:LA SOCIEDADE "AMIGO DAONÇA" DOMINGO -- DIA 12 -- RETUMBANTE
SOIRÉE COM INíCIO Ni 21 HORAS PONTU�LMENTE. SÁBADO -- DIA 18 -- SOIRÉE COM INíCIO ÀS Z I HORAS. SÁBADO -- DIA 30 FESTIVIDADE .DE S.

PEDRO
--------�----�--------------�-------------------------�����-----------------------------------=&=.=....===..==.=o=.=.=..�.....�;;;,·.;;.�

'II Daíilógrafa !

I diplomada
•

I Of-irece seus serviços.

-: Cartas a Maria Inês
Ferrei'/'a.

•

: Caixa Postal 55.
•

: oo �

DOENÇAS E OPERAÇÕES
DE

OLHOS-OUVIDO-NARIZ
GARGANTA

{Cabeça-Pescoço-Boca}
DR. J. ARAUJO

Assistente do Prof. sanson,
do Rio de Janeiro.
Diplomado em Bronco-eso

fagologia, em Buenos Ayres e

Montevidéo pelo Prof. Cheva
Iíer Jackson, dos Estados Uni",
dos.
Operações de catarata, dos

vesgos, receita de oculos etc.

Operação do Bacio (papo),
do lábio e céu da boca fendidos
de nascença. Tratamento clí
nico cirúrgico das amidalas-

I' das sínusítes, das purgações
dos ouvidos, da obstrução na-

!

I
sal, etc.

I Rua Nunes Ma.chado, 2p Fo-
! ne 1.447. .'

l
------------------.��--------------------------------.--------�----------------

Empresa ({Viação Sania Catarina» Departamento de Saúde' Pública
.A. V I. �.:;; (..-) Mê� de Junhcp Plantoe�

- .. 4 Sábado Farmácia Noturna - Rua Trajano
A 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 sta. Agostinho _ Rua Cons. Mafra.
permanentes e aos que viajam gratuitamente por Imposição da lei. a 12 Domingo Farmácia Sta. Agostinho _ Rua Cons. Mafra.
.'Comparecerem dentro do praso de 30 (trinta- dias no escritório à Rua i 18 Sábado Farmácia Esperança _ Rua Cons. Mafra
João Pinto n. 9 afim-de regularizarem sua situação perante esta Em- I 19 Domingo Farmácia Esperança _ Rua Cons. Mafra
prêsa.

.

',' 25 Sá.bado Farmácia Da Fé - Rua Felipe Schmidt
Findo o prazo respectivo não será permitido viajar gratuitamente 26 Domingo Farmácia Da Fé - Rua Felipe Schmidt

4tbs que não satisfazerem ás exigências desta Emprêsa, ! O Servico noturno será efetuado pelas Farmácias Sto. An-
Florianópolis, 7 de Maio de 1949. l tônío e Noturna sitas às ruas João Pinto e. Trajano hO 17,

COMÉRCIO & TRANSPORTES C. RÃMOS S. A. A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia auto-
Proprietários rização deste Departamento. .

��W""_M""·__·.·.·�� Denartamento de Saúde Pública, 25'de maio de 1949,
...

Luiz Osvaldo â/Acampora, Farmacêutico-Fiscal.

Representações
FlRMA TDóNEA, ESTABELECIDA EM SlW PAULO (CAPITAL)
HA LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇÕES. REF. DE PRIMEIH..I\ ORDEM.

RESPOSTAS A C;\IXA POSTAL, 245, - SÃO PAULO.

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

Ouçam diariamente, das 9 às 13 e das 17 às 22 horas

RIDIO JU8A' ·IYO
1530 kilocielos ondas, médias de 1'96

TUBARÃO -- S. CATARINA

metros

c
'·1

�.".�..__�.-_. W! .,......._,, ....._-...-...__�. .._�__•..._._.............-��

,Aviso aos !� COMPANHIA "ALIANÇA DA BAHIA" �
I Ietseres l�. Fundada em 1870 -- Séde: BAHIA �
I PRC-3 - RADIO GUANA- ,� INC:tNDIOS E TRANSPORTES f!!.� � Cifras do Balanço de 1944 �BARA, do .Rio de Janeiro -I'� �11360 ·1' 1 f 1" �

CAPlTAL E RESERVAS , ,... c-e . 80.900.606,30
•

A q�l OCIC OS, 0lherece vta 10-'. Responsahildades. ..'.... c-s 5.!l78A01.755,97 .

so premio a quem e reme .er a

II história, a notícia Ou o fato!
Receita...... . _ . . .

.. Cr$ 67.053,245,30

mais original e curioso, observa- .

Ativo. . . . . . .. . , .. ,. Cr$ 142.176.603,80

I do nesta região. O programa Sinistros pagos nos últimos 10 anos .... Cr$ 98.687.816,30
I "Copacabana Bluce" e "O Es-

!
Responsabilidades ... ,.. . ..

:
_........ Cr$ 76.736.401.30ô,20

tado" darão o resultado dêsse DIretores:

concurso mensal. . Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,

Escrevam para a Rádio Gua- Anísio Msssorra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.

l nabara -- Avenida Treze de F�_"�_""'''''''·�__'''''''''''''''__''''- ''''''''''''''''�''''''

Maio, 11. 23 - 25° andar - Rio
de Janeiro, contando o que sa

bem, de trágico, de engraçado
ou fora do comum, e candída-

NAVIO-MOTOR "ESTELA" tem-se a um valioso prêmio que
maxíma rapidez e garantia para transporte de suas mercadoria t aquela . emissora remeterá a

Agentes em Flortanépoãis CAR.LOS HOEPCKE. S. A. quem fôr contemplado.
"Copacabana Clube" - de

GU'.:a"..

'

Ser.:unda à sexta-feira, das B,0'1
.

...
- às'-15,30 horas; e aos sábados, .---'--'------------,

Publica relaçãó dos eomercíantes e industriais com seus ande- das 13,30 às 15 horas.
IC·

,.

ti'
iii!

reeos.
do pa?r�:tor do._p.. rogra_fi,_

a: carlo.s.·1 . IrurgJ�-' 111.IiP�_Cada guia fi vendido acomuannado de um mapa rüdoviárío ". III 1IIIbU
Paraná e Santa Catarina. If' RBedação : Rua Prudente de Morae.a. fi. 6213. .- Curitiba. ",8sa e�e.m Dr. Antônio Dib Mussi

construlda
DE s OCUPA DA

RUA FELIPE l'vEVES
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 rendI" 6xl0 metros, toda de
-D.rta de 10'/. 80 :ano com recebimento de furos menseie. I material.

Informações nesta rsdação
.

TRATAR NESTA REDAÇÃO

OENEROS Al,UIENTICIOS DE la QUALIDADE

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 Postal,
.

2.937 - São Paulo .

t;

...,;.__----,--- ---_._---� -

------�_._---�.- ..�_..

Obstetrícia

I '

Médico efetivo do Hospital de Caridade

Sefvi ço ,especializado em 'I>oen�a$ de Senhoras
Móde:tnos mêtodo« de tratamento

.

Horários
Das 10 ás 12 horas e das 13,30 às I4,�O horas

Resir;!.ência:
Hotel La Porta

, BOM NEGOCIO
Coneultôrio :

Rua Tiradentes. 9

-1-···....··-�II A. DAMASC:;O ��'SILVA
I

ADVOGADO

.1
I: AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS

II Praça 15 de Novembro, 22 -:- 2" ando
.. ; i

(Edüício Pérola)

I.
f.I-·

. ""."
.. "

! I"" Fones: 1c.'32:4 ,e 1.888 ',. .;

" .'1· '. Florianópolis - Santa Catarina ", I
11" .1
I-------------------�-----------------------
1 "

.. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

i CASA MISCELANEA dlitri
·1 bu.idora· dOI :Rádiol 1<.:10. A

i Victorõ Válvula•.e DiSCai"
,__--------�--,.. I RUBI Con�elheiro··, Metr�

_.' ......... _R_,_._..__........._�•.- • _ .........

"

,

'.rrnn�porto;l!l reg'l.110i'f:!1l de corgOrli dopôrta de

SÃO FRANCISCO DO SUl, para NOV4 JORI
Informagõe. cernoe Agent8§

FJcrifiDópohtl - Carlos HoepckeS/A. - cr� Telefone 1.212 ( Eni. telel�'
fso Francil1co do Su� -Carla\! Hcepcke S/A -CI- Telelooe 6 MOO��MACf.(

Se ricos quereis ficar
De modo tacil elegaJ
Fazei hoje uma iascr içãn
o Credito Mutuo Predia

)/
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o AERO CLUBE DE S�TA CATARINA PRECISA DA TUA COQPERAÇÃO. ADQUIRE UMA PROPOS·,

TA DE SOCIO E TOMA PARTE NAS SUAS ATIVIDADES.
__ _

"

•

t
�_� ._'!:!. �����-- .....� ..(.�.'f

Hoje no '-pa,ssado Um dísce para, 'as meninas do,
_ .Asílc de Oríãs

DR. ZULMAR DE LINS NEVES

w I'. t rusis: o ("
Comunica aos seus clientes que transferiu o eonsultóri

"as IlH'" 011 •
- .1(lVer· I 2') (té ) d t d

'

d E"t l' U'd 1" t
' I para a Rua Fernando Machado n. � erreo, 011 e a en er

110 os sstauos J1l os esta raua- r

diariamente no horário de 15 às 19 horas.
lhando no sentido de assegurar u11Ia

paz duradoura, procurando manter

a juventude da nação "longe de

ser submetida ao fogo", disse o

Presidente Truman,

O Presidente dos Eslados C'Hid0S

assim se manifestou, sem maiores

formalidades, deante de uma <:011-

f'crêucia nacional, realizada anui,
onde tratarnm das "respousnhilida-

H t, f d
des da: comunidade para com os

oje e amanhã, as estas () ��IJ���:r:<llulhercs que serviram

Espírito Santo na Trindade. A conferência foi patrocinada por

um Comitê do Presidente Trurnan, I

As festividades do Divino Espirí- Hugo Coutinho de Azevedo, Ivo nomeado para tratar dos assuntos

to Santo, no subdistrito da Trinda- Côrte, Otávio Galvão ,
Januário religiosos, c bem estar, das Fôrças

de, como soe acontecer todos os Francisco Santana, Emanuel <12 Ho· Armadas.

anos, se revestem de excepcional cha Linhares. Acelino da Bocha
.

"Estamos lutando pela paz n�un-I'.In-ilhantísmo e de afluência notável Unhares, Oscar José \Yilpert, Ma- dial e pelo bem estar de to.les os

De tôda a Ilha para lá se tlirigem noel Dias, Osvaldo Costa, Manoel povos, e não, unieamente, de' nós'

os devoto's preocupados com a n.aíor ) Gonçalves. mesmos", declarou o Presidente.

ímportancía da festa. Para êste MOHDOMAS: Exmas. Sras. Déa "Agora; disse êle", estamos tratan

ano, a comissão promotora <'la,ho· Cunha, Lubelio Cruz, Incz Faraco, do de ganhar a paz, e precisamos

rou um programa digno dos tradí- Valda Far-ias, Hilda Dominoni, Ca- contar com a Juventude, para servir

clonais festejos, que se realizarão, cilda Santos. Pereira, Jandíra Bento a paz. Estamos tratando de manter

hoje, naquele sub-distr-ito, Helena Ferrari, Amelia da Silva j esses jovens, 'seus irmãos e primos,

Para hoje, novena, leilão barra- Peixoto, DalvÍI�a Silva, �faria .B�io, / longe de serem submetidos ao fo-

quinhas etc. Senhora Francisco Ponciano VIeira, igo".,' .

Para amanhã, missa com C.;ll1U- �linc�j na Ãreas Rilda

..

Tavares, M!l-j O Presidente r.ec�H'dou o. dese]o

nhão geral [I 7,30 horas, missa com na SIlva.' do povo uorte-amei-icano de rever

sermão do Evangelho JIS 10,011 ho- Abrilhantará as festividad0s a tE'r ás <:oisas da paz, quando .'1 guer-

ras, continuando, depois, as har- Banda Musical "Amor á Arte". 1'a ü"l"lllillOll, acrescentando que os

raqüinlms, ]eítões etCl. jovens que servem nas Forças Ar-

,R.elação po, pessoal que ,de�"eri SERVIÇO OE MEl'EO- macIas, flgora, merecem a mesma

festejar o Divino Espirito Santo: ROLOGIA
consideração. I

FESTEIRO: Sr. Tte. Waldemat O Presidente Truman nolüH que

,
Vieira Cordei.ro . I algumas pessoas "nos acusan' de

,� JUIZES: Exmos. 5rs. Drs. José Previsã'o do tempo até 'as 14 horas,· materialistas, porque lutamos por

Maria Cardoso da Vdga e Antonjo do qia 4
.

'

ll'ln alto padrão de vida". Na verda.

Gomes de Almeida Te.mpo: Bom. Passando a instável I de, disse i.;le, a "])ase fUlld<unental

JUIZAS: Exmas . Senhoras Anta· Temperatura - Estavel
,
de um aHo padrão de"vida, reside

,"� Dieta de Barros e Clotilde Perrone Ventos - do quadrante

SUl'lno
Sermão da :\fontanha. ,) qual,

, 'Machado.
.

1
frescos . na minha opinião, é o melhor sis-

MORDOMOS: Ilmos. Srs Gel�tll T�mper:ltura . e.xtremas de hoje: tema ��losofico, jamáis vis.to no

I..eand)'o dos Snntos, Aldo RocHa, ,MaXil11a 2.�,4 Il1lnUl1a 18,1 '. mundo .

lIICATARINENSE:

PI!

Homenagem ao Governa
dor Aderbal R. da Silva

} Os amigos e admiradores do sr. dr. Aderbal R. da Silva

Governador do Estado, residentes no sub-distrito do. Estreito,
convidam o povo para, assistir a solene missa que será cele

brada domingo, dia 5, ás 8,30 horas, na. Matriz de Nossa Se

nhora de Fátima, em ação de graças pelo restabelecimento

do eminente catarínense, que dirige os destinos do Estado de

Santa Catarina.
Por gentileza do 'Sr. CeI. Comandante' abrilhantará essa

cerimonía a banda de musica do 14° Batalhão de Cacadores,

Frei Otamar Prinz, O. F. M" Vigário da Paroqui.
�

Jairo' Callado, vereador e Vice-presidente no exercício da

presidência do diretório do P. S. D

Alvaro Cardoso, Presidente em exercícío do Diretoria da

!D.D.N.
Roberto da Luz Costa, Vereador da U. D. N.

Prof. Eulina Marcelino, diretora do Grupo Escolar "José

Boiteux"

Aracy V(az CalIado, presidente da Associação de Santa Te

rezinha
André Maykot, presidente da Associação São Vicente de

Paula e Apostolado Coração de Jesus.

1 Maria Catarina Junkers, presidente da Pia União das Fi-

nLI1S de Maria.
Gualberto Senna, agente postal-telegráfico.

!' -, Gustavo Lehmkuhl, coletor estadual.

João Crlsostomo Paiva, Juiz de Paz.

�.,
.. Campanha do Agasalho,

A Congregação Mariana Imaculada Conceição está pro

movendo a: .merítóría campanha do agasalho para as crian

ças pobres dos morros. A todas as famílias da Capital ape
lam as Filhas de Maria para concorrerem com agasalhos usados

de seus tilhínhos, esperando, igualmente que o comércio e

indústria prontifiquem-se a acolher a comissão que para o

fim, está sendo organizada. Inútil encarecer a oportunidade
e benemerência do gesto de caridade que assumem as Filhas

de Maria, e que só será realidade pelo correspondente cari

nho com que a nossa população demonstrará mais uma vez

seus sentimentos humanitários e de piedade cristã.

;:
"

A data de hoje .recorda-nos que :

- em 1.608, no Rio de Janeiro, A campanha do "Disco para o Asilo" continua. Compreen-
tiveram inicio os trabalhos da dern todos que a música é um fator importante na educação da

construção do Convento de Santo .nossa juventude. ,

Antonio, que vieram a terminar Abre o coração infantil para os vastos campos da beleza.

em 1616; Não é só um divertimente, mas uma verdadeira escola. Pedi-

,

- em 1.641, em Belcm do Pará, Imos atados ajudar-nos nesta obra de caridade e educação.
faleceu o celebre explorador Ca- Os discos podem ser entregues nesta redação, ou no Así-

pitão Pedro Teixeira e vitorioso lo de Ortãos, ou no Salão Record.

conquistador do Rio Amazonas. As últimas doações:
- em 1.687, assumiu o Gov ema Norberto Band 1 disco

Geral do Brasil, Matias ela Cvnha ; Miguel Daux 1
R�einaldo Brito 1 disco
Salão Record 1 disco
Dr. Heitor Blum 2 discos

Ararahy Campos 2 discos

1Anônimo 1 disco
'

Edio Federíco Ortiga 1 disco'

Colégio Coração de Jesús 9 discos e Cr$ 200,00
Helio Oliveira 1 disco
Sara Regina 1 disco

CENSO DOS SEGURADOS DO r. A. P. r.

O INSTITUTO DOS INDUSTR'IÁRIOS tendo concluido o

j"censo dos segurados do r. A_ P. L" com pleno êxito, torna pú
CAS!\S E TERRENOS

Possue V. S. casas ou terrenos para
blicos seus sinceros agradecimentos aos senhores empregado-

vender? I res da indústria, cujo alto espirita de colaboração possibilitou

Não encontra compradorv
I
a realização de tais trabalhos no tempo previsto e com a má-

Entregue ao Escrttõrlo lmobilitir!o

I
xima economia ... , ,

A. L. Alves.

Rua Deodoro 35.
I
�

-\-_...

I

Paz é o objetivo, 'diz I
o Presidente I

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

Trumal

4 DE JUNHO

- em 1,852, pelo Jaguarão, re

tornaram ao Territorio Naci ona I

as lropas brasileiras que Iizeraru

as campanhas do Estado Or-iental e

d� Buenos Aires, comandad-is 1)<'10
, Gener-al Luiz Alves de Lima e Sil

va, futuro Duque de Caxias:

- em 1889, os Barões de Ver-

gueiro e de Embaré contrataram a

construção do edifício rrue destina

,;am a Escola a ser oferecida a So-

ciedade Auxíliadora dá Instruçao.
André NiI� Tatlasco

ti,

AGRADEC,I M ENTO

CUR;Tl6A Tf.UGR;..M.A. FROSEBRAS

O calendário gregoriano, avelhantado de três

séculos e meio, está ameaçado de reforma. O novo, ao

que anunciam, será simplificado e perpétuo. Dessas

duas virtudes que lhe emprestam, mesmo antes de

nascer, sómente a primeira interessa aos que, transí

toriamente, vegetam neste vale de lágrimas. Simpli
ficar o calendário talvez seja, a estas alturas, a salva

ção.
Exemplo: com um mês simplificado para 15 dias,

o funcionalismo está com o aumento feito. O prazo

para os impostos correrá mais velozmente e haverá

receita dobrada. A solução, como se vê, é simples caso

de simplificação. O calendário atual, por outro lado,

não mais merece respeito; por isso que é justamente o

inverso do novo: complícadíssímo. Fácil de provar.

Segundo as verdades bíblicas, Jeová, pois de labutar'

seis dias, na feitura do universo, descansou ao séti

mo . O calendário atual começa pelo descanso. �nto
assim que não iniciamos a semana serão na segunda-.
feira. Acredito que, com o novo modêlo em vigor, pas
saremos a ter uma semana mais exata: primeira -

feira, segunda..:feira, terça·feira, quarta-feira, quinta
feira, sexta-feira e feira-livre.

No regime gregoriano, com os meses a com,plica

ção também é enorme: setembro não é o sétimo mes,

mas o nôno, que não é novembro, po:rque este é o dé-·

cimo que deveria ser dezembro, mas não é! Tudo isso
, simpii.fic.ado merece aplausos. Como está não resol

v;e. Mexer apenas nos relógios; como fêz o sr. José

Américo, quando minis'tro, é'procurar minhoca
no as

falto, Ainda agom, segundo a imprensa carioca, os po
líticos voJ.tam a acertar os relógios. Já fizeram isso di-

versas vêzes, nêstes últimos mêses. ,Dêssoo constantes

acertamentos, concluimos apenas isto: êsses políticos,
homens reconhecidamente bem instalados na vida, de

putados e senadores com subsidios além das letrinhas

do alfabeto, usam r·elógios vagabundos) 'sempre de pon

teiros em l�gares diferentes por maiS que os confira:n.
Deixemos, pois, os segundos.,Incluamos, de uma vez,

corajosamente, a reforma do calendário no Plano Sal

te e simplifiquemos a solução de todos os problemas

que afogam e castigam o Brasil. .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


