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Palavras do senador AI"/d�-;·.

" ii

Nasser, da VDN de Goi;"
•Rio ti (VA) A proposito ela passa- < í._�_

-,,,,,,;;,,::;-,;-;
gcm do terceiro aniversario de "Le- escolas e" sem" qualquer prevenção
tras de Artes", suplemento literar!o de ordem pessoal, o que ha de mais

de A :MANHÃ o senador Alfredo expressivo na vida artistioa e cu1-

Nasser pronunciou, ontem, no Se- tural do Brasil, o seu prcsl igio e a

nado, as seguintes palavras: sua autoridade atingiram a um ni-

"Sr. presidente, há tres anos sur- vel que é antes de tudo, um ates

giu nesta capital um suplemento li- tado de capacidade e do dcscorti

terario que constitui, hoje, uma das no de sua direção. O fato não pode
mais nobres af'írmações brasilniras. passar sem um registro especial
"Letras e Artes", do jornal A MA- nem estas palavras fogem as nor

NHÃ, dirigido por Jorge Lacerda já mas do - Senado.

ultrapassou, na realidade, os li- Temos a dever não só de aplau
mitcs comumente destinados as di!' as vitorias elo espirita, corno de

publicações de seu genero. prestigia-las." "Letras e Artes'! ele

Refletindo semanalmente nas A MANHÃ honra "a cultura hrasi-
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lepercute em São
Paulo a campanha
da Igreja

RIO, 6 (A. G.) - O Eminentis
siJ110 e Exmo, Sr. Cardeal Dom
Carmelo )!Iota enviou ao Cardeal
Dom Jaime de Barros Câmara o

segu inte telegrama: "Em nome de
iodo o arcebispado paulista, cuja
posição foi proclamada of'icialmcu

te na mensagem do dia 8 de mar

fia, dit-igida aos ,poderes públicos,
rea firmando nossa soltdaríedade
a Vossa Eminência na cruzada

contra as" publicações imorais em

nossa pnnia. Que Deus abcnçõe
nova Legião da Decência".

Portugal pretende
defender Macáo
Lishôa, 6 (D. P,) - Revelou-se

que Portugal pretende enviar tro

pas de reforço para sua cotônia de

Macúo, situada nas proximidades
de Hougkong. Depois de uma rcu

niâo de destacados funcionário" dos

,minist.-rios das Colô)�ias, da D�"fl:�-i!
e das Relações Exterlorcs, o Minis

tório da Guerra fez uma convoca-

ção a oficiais e soldados que

[cm partir, voluntáriameutc,

Macáo, rlurante dois ano,,_

Resposta rDs�a ii
nota iugoslava

I"

Moscou, 5 (U,P.) - A Russia
rechassou categoricamente a

nota pela qual a Iugoslávia se

clueixa de atividades de iugos
lavos refugiados na União So

virLica e fluulificou o glovêrno do

Marechal Tito de terrorista, an
ticomunista e antidemocrático.

O ministério das Relações
Exteriores russo qualil'ícou a ,no

ta do protesto iugoslava de

""mentira crassa". A verdadeira
causa da piora das relações rus
'So-iugoslavas, diz a nota sovié

tica, é a "politica hostil seguida
pelo governo da Iugoslavia com

re'speito a União Soviética".
A nota russa, entregue cm

Belgrado terça-feira passada, é
a resposta á nota iugoslava de
25 de maio. A nota iugoslava di
zia que O governo soviético rea

liza atos hostis e discriminató
fios que constituem realmente
um repudio ao tratado de ami
zade russo-iugoslavo.

Po�" outro lado a nota iugos
lava queix:1va-se de que os iu·

goslavos contrarias ao Marechal
Tito aos quais fora dado asilo
na Russia realizam uma cam

panha contra ó governo de Bel
grado. A Iugoslávia pede, pois,
que a Russia proiba taís ativi
dades e refeche o jornal publi
cado pelos refugiados iugosla
vos em Moscou.
A Russia, em sua resposta,

declara que o governo soviético,
embora tenha dado asilo aos
refugiados iugoslavos, não os

lO1judou em suas atividades con

tra Tito. Acrescenta que esses

'imigrantes não necessitam do

apoio oficial porque o povo 1>0-

,viético," os considera como ir
mãos e amigos e lhes empresta
-suficiente apoio.
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reslaurar
Berlim

suas páginas, sem preconceitos de leira".

Plano a

Em seguida, pediram os Esta
dos Unidos que a A.:\<$�mbléia,
Municipal de Berlim tôsse auto.
rlzada a redigir uma Constitui...

eão permanente para a cidade.
'Simultaneamente com a forma

ção do governo provisório, a

crescentou Acheson, seria re

constituída a Komandatura das

quatro potências, sôbre base
elaborada pela atual conferên
cia dos ministros do, Exterior.

Corno derradeiro ponto surge
riu Aeheson que as quatro po
tências reduzissem ao .mínímo
suas despesas de ocupação,
O acórdo entre a Russia e O

ocidente sôbre Os termos dêsse
plano daria fim á presente divi
são da cidade.

' •

A decisão de realizar, amanhã,
uma sessão "rcstríta" significa
que poucos delegados compa
recerão e que nenhum detalhe
será fornecido á imprensa. Tal
vez os ministros decidam, após
a sessão, emitir um comunicado,
revelando simplesmente os as-;

suntos debatidos.

POT 13'477 votos contm apenas 3.984 não foi aceita
a ofeTta para a solução da gTeve declarada

em Berlim.-Razões da 1-eCll.Sa,

Berlim, 5 (U.P.) - Os grevis- cia O reconhecimento do UGo.
tas anticomünistas de Berlim como agente legal dos ferroviá-

rejeitaram por esmagadora rios.
rnaioria a proposta patrocinada 3) - O acôrdo estabelecia ()

pelos comunistas para a solução pagamento" de apenas 60% dos
da crise ferroviária. Foi rejei-l salários em marcos ocidentais,
tada a oferta por 13.477 votos e não 100% como pedem os gre-
contra 3,984.

I
vistas.

Fu.nci.onár�os do sindicato fe1'- Além disso não havia qual-
roviário ocidental - UGO - quer menção da garantia de
disseram que houve acima eIé I emprêgo aos grevistas, outra
mil votos mais que O numero de das condições por êstes exigi·
grevistas. Explicaram isto di- das.

zendo que o excesso represênta
aquêles que "estão de fora, não
diretamente envolvidos na gre
ve".
A direção da ferrovia se recu

sa a reconi"lecer o UGO e só ne-

,

"

"gocia com o sindicato ferroviá-

------------------------------1 rio comunista, da parte orien-

V.d
� ,,-

"

- tal de Berlim.- Fracassou assim

I a nova aos palses economtCa ..
a tentativa de acôrdo, julgando-

d
se que sejam as seguintes as

mente atrasa os t:::êS principais razões da rejei-
, çao:

tência técnica proposta no rela- 1) _ O acôrdo foi elaborado
tório publicado pelo secretário

e apresentado pela Reichsbahn
geral Trygve Lie será de...

ao sindicato alemão comunista,
35.962,57'6 dólares no I]Jrimei,ro
ano e de 50.079.897 dólares no

segundo.

NOS OMBROS DOS BENEFI-
CIADOS cargos sôbre,os ombros dos pró-

Lake Succes, 5 - (Por Fred prios países a serem auxiliados:
Krieg, da Associated Press) -I' O plano apresentada preve

o. programa de auxilios aos paí- uma des'pesa, em dois aJ1�s, ele

ses pouco desenvolvidos tal co-· um total de 85.942.383 dolares,
'I .

f d
mo foi agora apresentado pela: soma essa que. s�r� orma a

primeira vez na UN, colOCa a mediante contnbmçoes volU!l

maior parte dos respctivos en- tárias dos governos.

Moralização da 'imprensa
A liberdade de imorensa é, sem dúvida, urna rlns condi

ções vitais para as democracias. ]�, no Brasil, onde corr-eu

temcnt e Si' preco,niza uma campanha �c cducacão popular em

têrmos q111' elevem o nível do civismo e scd imentern uma

conscicncra pública 011 política, as tarefas do jornal assu

mem, está visto, importância extraordinár ia, implicando" po
r-isso mesmo graves rcsponsahilidados a quem I'scr,evf'. ES:3as
considerações r1e\"r�m ser, preeisamentc, as que inspiravam 0

sustentam o aí ual ruovímento a prol da moralização da im

prensa, visando a impedir que, ao invés de Jntor de pJ'Ogl'I'';O
social e ele edificação moral e cívica, o periodismo se C011\'e1'

in, a sabor di' algumas inte ligéncias transviarias, i'111 elemen
to ele dissolução e de destruição dos laços espir.ituais e senti
mentais que valem como vinculo da solidariedade social.

�tas; 1)011,;a11108 nós, nrm só a .sorvico do cinismo e do rlcs

pudor, no que atentem ao recaio 'da f�llnília crístãmente Ior

mana, estarão .os jornais demolindo a". bases da moralidade

pública e solapando-llie a estrutura esp ír itual, senão também
no descornr-dimento das atitudes, em as quais. não raro, prc
valccern razões de ordem pessoal, contrapondo-se ao sentido
rla verdade e da justiça.

Estão nesse caso os jornais que, sem ângulo de vistas so-
'

, hruncciro ÜS pai'\iie.: r ódios, elementos igualmente destrruívos
dos liames da soc ierlad e, sr apegam ao objetivo de simules
difrnnação. ('lontra homens que. I',>:;vpi!alios nos mr-ins em que
atuam e merecedores da estima elos seus concidadãos, ficam
senil-o assediados pela cainçalha da intriga, cuja Ii na lidade
sei-ia ind ispó-los ajo lraLo condigno CJllC desf'rutarn na socie
dade,

Entre nós, para alud.irrnos a um exemplo mais p1'6ximo,
a pessoa (lo sr. �ecrelúrio da Segul'ança Pública com a aulo
ridade que rel)resenla, tem sido o alvo COlls(ulIlr durna cam

[lanha de inJ'âmias, JIlo\"iLln por um ve'llel'lillo local.
A ,'CS!),·ito de lti-tlO), a J<-o<pÓ�tl., du ,'",11l j.li'Opr\sito, Ó illl':;

tre Wuhn' da "('giUJ'anp é agrf'dirj6 lle!:o jOl'llai, cujo reslluIl-
"

scl\"el, no entanto, ninguém sa]jp quem (;, :\1io .;.crá, de-certo, o

SI'. _-\dolfo Konder, n cuja superiorid ade menta I r l)l'eci;:o fa
zer-se jnsti('a. Se, todavia, prel endem lOS sall eadores anôiJimos

homiúar-se sob tal titulo (lo ;propl'ietúrlo d:;t 1'(I111a, não con

seguirão" quc inrídam nmc as rcsjJollsabilidades cios aLaqLlr�,
\'i,,;fO q\le nfi!u llú qu,em nã\) se lembre de que o próprio sr.

_Adolfo Kondei' já teve neces,sjdadc Üe resCaiJelrce'l', em ue

clarações CjllC assÍn'On, o pensamenlo eIuma entrevista que COll

cect'êra no nio e que o jornal de sua ]1rO'llriedacle ousou des- -

Rejeitam os fer�uviarios as

'postas comunistas

para
paz em.

Paris, 5 CU_P.) - Os ociden

tais submeteram á Russia um

plano destinado a restaurar a

paz e o sossego de Berlim, pela
reunião da cidade sob o controle

das quatro potências.
:')egllndo f,onLr norte-amer-icana,

Acheson apresentou uma pro

pósta de cinco pontos e pediu
que a mesma tôsse discutida em

sessão restrita. Vishinsky, de

pois de pedir tempo para estu

dar o plano, concordou com o

pedida de restrição feito por
Acheson.

O plano de Acheson pede, prí
mêíramente, eleições Iívrês em

tôda a cidade sob o contróle das

quatro potências, estipulando
que essas eleições ficariam a

cargo dos quatro comandantes

aliados de Berlim, que antes

formaram, a Komandatura ali
ada. Pedia, mais, Acheson, que
o govêrno municipal constituido
pelo resultados das eleições fôs
�e cnnsirlet'atTô como "rn'ovi�ól'io"
e que seus poderes :rôssem
"plenos e adquados".

que não os,tá em greve.

2) - O acôrdo não estabele-

pro-

E' uma -mulher o
novo «tesoureiro)�
dos EH. UD.

WASHINGTON, 6 CU. P_) - o
presidente Truman nomeou para o

poslo de '''tesoureiro'' rios Estados
ünidos, subsliiuindo William Jul�
tan, morto num acidenle de auto�
movei, no uLtimo domingo, a sê
nhora Geol'gia :\Tesse Clark.

------------------------,-�

Yil'lllar.

Cumpre, pI)l'tanlo, que, no 1011Vável movimrnLo lJe�a mo

raJ.iza\;5.o da impl'cllsa, não se om.ila o pre('pibo da ética jOl'lla
lístiea pelo qHal não se devc-m eacusar iJ. própria re�ponsabi
lidade os que escrevem o que pensam.

�om,os dos que "prezam a libel'd4de de expressão e nunca

dE',sejariam vê-la traída no anol1imaUó, que é cond.ição da li

cenciosidade. Se, na verdadoe, os princípios democráticos va

lem pelo se.ntido que conferem iJ. digni dad(J.' do homem, nào SC'

rá�,ideal o regime� em que se favoreçam as emboscadas pela
imprensa, numa flagralite e elamorosa ne-gação de tôdas as ga
rantias a quo lêm direito lOS homens de bem. E é hem êsse o

caso do "Diário da 'rarde" com ii sua obstinada campanha
contra o Sec1'etár�o da Segurança Pública. 1';5.0 l� a j'ogatina
o que_., de,falo, está �endo visado 'pelo vespertino, mas sim a

pessoa e a aut.oridade d'aql1êle. auxiliar direto do Govêrnp,
que j)al'fce, mesmo, ,sel' presentenlPnte o único molivo da

exi.�,tência daquele j'oL'l1al som dirotol'es e redatores definida-

mente res:ponsáyeis.

Lake Succes, 5 CU.P.) - Um

plano para a despesa de mais
de 85 milhões de dolares em dois

PerOD não pensa
em Ir ao Chile

BUENOS AIRES, 6 (U, P.)
Nos circulü., diplomáticos desmen
te-se que o presidente Peron tenha
o propósito de visitar o Chile. A
crescenl a-se que o chefe do goverc
no e sra. Eva Peron pl'rteTldiam
viajar para a Bolivia, porém desis
tiram da visila em virtude da a�

tuaI situação naquele ·pais.
"

anoS, ,para dar vida nova aos

países econômicamente atrasa

dos, foi esboçado pela UN. O

plano constitui uma rosposta ao

apêlo do presidente Truman por

um programa tendente a difundir
a técnica e a elevar os padrões
de "ida em todo o mundo.

Para a sua execução, o plano
precisa ela, aprovação do Qon5e
lho Econômco e Social e, em se

guida, da Assembléia Geral.

O custo aprOXimado da assis-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Informações utets

l-õESTÃõõ'l' Horarhl das. e�lII'e-
Redação e Oficinas à rua S86

. rodovlorlélS
. Joio Pinto n. 5 DGUNDJ.-:r:IIllRA

!lxpreao &.lo OiItóvlo _ lJiICU!D& -
7 horu.
Au»Vlaçao I� - I-...s _ II ..

lU. __�.T;I!
bJr.e'1IO Bir'uqu_ - :Brwi4llc -

ur lboru.
�sso Bruquen.. - NoY. ,-,.W
_ "16.30 ho!'aI.

.

"'utó-Vlaçlo Catarmeue - JoUlT1le
- • horal .

Au�Vla9Ao �tarln� - CUrlU'bll
_ I hora•.
RodoTiérla 8ul-BruIl - :Perto A.l-cr.

- 3 bons.
Rápido Sul-Brasileira --- Jolnvile-

13 horas.
. .

.

Rápido Sul-Brasileira _ CUrItIba -
6 horas.

TERÇA-:t1'EIR.4
"'u»Vlaçlo catar1n__ P6r(O A.l.

cre - 6 :bmu.
"'u»V'1açao, catarut� _ CUritiba

- 15 horas
"'uto-V1aç6o Catu'!n__ ,JolD..ntI
- • horas.
.t.ut"-Vlaçlo Catu'!llel3lll - Tubado

- 6 ·horas.
.

Expresso ao CrlIrtli"lo - IAcIma -
7 horas,

.,..:E�sa Gl6lr1a - � - ...

• 6% hona.
m.:preuo :BruqUAlllft - Jln.Wque -

11 bOl1l••.
....)tO-VIaçAO ltaj14 - I'tQI1 - 1. JIo.

l'a8.
.

ilRápido Sul·Brasileira - Jomv e -

13 horas.
Rápido Sul-Brasileira -_ CUritiba -

6 horas.
_.QUA.RT...- ... ...--

"'u»Vlaollo Catarln_ - curitiba
- li noras.
Auto-Vlaçlo Ca� - ,JomT1le

- I horas.

'I Allto-Vlaç!.o .CatarlDen.te - lAI'Imti

,
- 6.30 horas.

�
Rápido Sul-Brasileira - Curitiba -

6 horas.
Rápido sUI.Bra.sileira

- Joinvile-
13 horas.
Expre'SllO Silo CriatoTao - Lacuna -

7 horas. •

ExpreSllO 'BruSllUeJlft - BrucQuo.-
16 horas.
Aut.Q-Villçlo lit&j&1 - ltàjaJ - II h0-

ras,
Expresso BrusqUeJIH - NOTa Tl'ento

- 16,30 horas.
Rodov!é.r!a SUl DrallU - Perto Alq1'4l

- S boraa.
. Qt1INTA-FElRA

A.uto--VIa�o CatlllI"lneIlH - Parto
Alegre - 6 horu. -

Auto-Vlação Catarlnenao - CUritiba
- 5 heras,

....uto-V!a<;âo
- 8 horas.

Auto-Viaçlo Catarlnend - TuIbU'lo
...:... 6 horas.
Auto·VIaç.{lo Clltarmellft' - Lquu

- 6,30 l\Oras.
EXWesBÓ São Crtstorto - Lasun. -

7 horas.
Emprêsa Glória - LIIfIIWll - • l/li

e '1 1/2 horas.
!lxp!'esso· BrusquellM - Bl"IlI.IqlW -

II horas.
...uto-VlaçAo ItaJa! - ItajI1 - UI bo-

...-" Na.
I: '1Rápido Sul·Brasileira - Jo nVl e -

13 horas.

Te1''''a-fetrtl " , Rápido Sul-Brasileira' - CUritiba
r • horas.

"TAL" - 8,00 - Joinville _ :.mpresa Sul Oeste Ltda - XapecO-4s
Curitiba - Paranaguá -. hol:'U.

SEXTA-FEtRA
- Santos e Rio. RodoY1!r,la Sul Bra$} - PôTto A.lqre

':�'1\If\ - 10,40 - Nom -A�t!�r:ÇaO catair1ll_ CUrWb&CktiZEIRO DO SUL - 12.00 - - ll-horll8.
"'uto-Viação C-l!tlll1ne!lft·_ ,Jaln1'llil

IIorte "
- • h?TaI.

VARIG - 1.2,30 - Sul Auto-Viação O!tu-Inen.lll - ÚI,f;UDa

S
_. S,M horas. ,

PANAIR - ta,50 - uI

I
Expresso SAo CrllJtovlo - � -

na.__ #
• 7 horll8. .

!J!u.ul.a.-,�nra .Au»Viil4:lo ltajl1 - Itajl1 - 1. JIo.
"TAL" - 13,00 - Lajes e Pôrto ral.

.

_._E::I:pre-S80 Brulllluen.. -
.........1141-Alegre 16 hOras. '. _

PAN'AlR . 10'0 Norte Rápido Sul-Brasileira - Joinvlle-- ,'A -

13 horas.
'

CRUZEIRO DO STJ(, - U.OO Ráp!de> Sul·Bras!leira
,

6 horas.
lIorte
VARIG - B,IO - N;orte
PANAIR - i3,50 - 8ul

Oftinta-feira
"'1'AL" - 8,tO - Joinville

Curitiba - Paranaguá
- Salltos e Rio.

PANAIR - 10,40 - Norte
PÂNAIR - 13,50 - !!lul
VARIG - 12,30 - Sul
ORUZEIRO 00 SUL - 'tS,55 -

.J(orte
CRUZEIRO DO SUL - U,30

.ul
Sezta-f'etra

"TAL" - 13,00 - Lajes e Pôrto

Alegre
CRUZ'EIRO D� SUL - 7.10
•orle
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 11,40 -- NQrte
PANAIR - 13.50 - Sul
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Semestre- Cr$ 80,00
Trimestre _ .. Cr$ 35.00
Número avulso .. (;r$ 0,60
",núncios Olediante contráto.

90,00
45,00
25,00
9,00
O!50

Os origluaia, mesmo não

publicados, não serão

I
dnolvidos.

A direçl9 Dilo se respon-
. sabiliza pelos conceitos

emitidos nos artigos
assinados.

�__"&"_io"ia.T&"". "" ....,.'.t'W''J'W'WW'�

Viação Aérea
Horário
Segu,ndlb-feira

"TAL" - 13,00 - Lajes e Pôde
Alegre
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIO - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,60 -:- Sul
CRUZEmO DO SUL - i3.55

Jforte

:( Mbarlo
Ií "TAL" - 8,00 _ Joinville

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

VARIG - 12,30 - Sul
ORUZEIRO DO SUL - f3,�5 -

Jforte
Domingo

'j PANAIR - fO,-iO - Norte

I CRUZEIRO DO SUL - .U,DO -

1 l'Â.l"iAIR - 13,50 Su1. lI __e..__ i ..

catatlnA!nM - JotnT1l•
mas..

b)
tembro.

CUritiba -

SÁBADO
Auto-Vlaçl.o cata.r1neDM - OU!r1tlb11

- 15 horafL
Rápido Sul-Brasileira

18 :tioras.
Rápido Sul·Brasileira - CUrttiba -

.
6 horas.
- • horu.
"'uto-VlacAo CatartJteuse - JolnnIe.

- Ilwl'u.
"'uto.Vlaçlo CuarlontiIM - Tub&rlo

- 8 horu.
E:lror'!S90 po �'f'I.o - � -

7 horae.
�rel!llJO B1'uJquelHle - aru.Que -

14 horas.
.

"'uto-V1açIo ItaJal - ltaJei - 10 ]ao.
raso

ExpresliO Bru.IquenH - NOft lI'rftW
- 9,�0 hol"U.
Expresso Gl6rlIa - � - • 11.

e 7 1/2 horu.
DOMINGO

Rápldó Sul-Brasileira - CUritiba �

6 horas.

Jo!nvlle -

Escritório Técnie8
Cid Rocha Amar.1

DOENÇAS E OPERAçõES
DE

OLHOS-OUVIDO-NARlZ
GARGANTA

(Cabeça-Pescoço-Boca)

I DR. J. ARAUJO
_ Assistente do Prof. �ansoily>,

. I����IÇAO, . . do Rio de Janeiro.a) Este concurso terá micro a partir de 5 de Junho, termI-l Diplomado em Bronco-eso--nando a l� de s�t�bro:
.

. .

I

fagologia, em Buenos Ayres €J"'
_

b) A:. lOn�nçao sera encerrada nodía .20 de Junl�o, poden- Montevidéo pelo Prof. Cheva-:
.�� ser feita ate e�ta data na Z: Y. J. 7 Sociedade RadIO Guaru- Iíer Jackson, dos Estados Uni-
ja, com o Snr. Ciro Marques Nunes.

dos.
. D-:'-� CANDIDATAS

Operações de catarata, �os; .

a) Ter a lda�e rmmma de
r

18 anos.
. . vesgos, receita de oculos etc,

. _b) Sua candIta�ra de�ra ser lança�a por uma ínsti-
Operação do Bacio (papo),,,tuíção cultural, esportiva, socIa� ou comercial.

do lábio e céu da boca fendidos-
c) Sendo estud�nte, ?evel'a ser do curso ex�erno, e apre- de nascença. Tratamen�o cli

sentar uma declaraçao assinada pelo Snr. (a) DIretor (a)_ da
nico cirúrgico das amldalas.,.

instituição escolar a que pertence, para que possa ser uaauo o
das sínnsítes, das purgações-nome da mesma.

. ._, doo ouvidos, da obstruçao na-"
d) No ato da, mscriçao devera entregar uma certidão

sal, etc. ...

.

de idade.
Rua Nunes Machado, 20 Fo-'··

-DOS VOTOS
ne 1.447.

Rainha da Cidade de Florianópolis
Bases do sensacional concurso

a) Após o encerramento das inscrições, os votos serão
postos á venda pelo preço CR$' 0,50 (cincoenta centavos) cada.

b) Para cada apuração os votos terão uma denomina
,cãlo. Assim, para a la apuração só terão valor, os votos apre-
5entados até a realizacão da mesma

Para a 2a apuruçao, os votos terão a seguinte denomina
ção impresbsa: "2a apuração", e assim como as apurações se

Ig;uintes.
c) Na edição diária dos jornais '''0 ESTADO" e "A GA

ZETA", será publicado um voto, com ais mesmas regras acima.
d) Os votos poderão ser procurados pelos interessados

('iDID ° Snr. Ciro Marques Nunes, na Z. Y. J. 7 Sociedade Ra-
dio Guarujá.

.

nAS APU�AçõES
a) As apurações serão previamente anunciadas, sendo

necessário a presença das canditadas e mai� 2 (dois) repre
sentantes das instituições que apoiam a.candídatura das mes-

A úJltima apuração será realizada no dia 10 de se-

... ,.
. .. :- .

ENGENHEIRO CIVIL
Aviso aos srs. interessados que,

tendo regressado de sua viajem ao!

E&tados Unidos ,da América do Nor
te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro
cha Amaral reabrirá seu eSICritório
(Rua Presidente Coutinha D. 22),
nos primeiros dias de agôsto, espe
rando continuar a merecer as espe
ciais ,atenções de seus amigos e

clienteSl.

I, ,�_

Pedro Medeiros, Auxiliar

DA COROAÇAO
a) A candítada, elfita "�AIN�A DA �IDADE'>' será co

roada no dia 23 de SE'IrEMBRO, día da primavera, no Teatro
Alvaro de Carvalho, recebendo a mesma das mãos da comissão
organizadora a coroa e a chave da cidade ficando em seu po
der, .até a real1ização do concurso do ano de - 1950, nesta
mesma data.

.

A Sociedade CarnavaJ.esca Granadeiros d8. Ilha "construi
rá um carro alegórico, simbolizando a chegada da Primavera,
para trahsportar a RAINHA DA CIDADE' �e sua residência,
passando pelas principais ruas da cidade, ate ao Teatro Alva
ro de Carvalho.

b) O carro alegórico que trans,eortará � RAINHA, será
la:companhado pelos canos que levar::w �s p�ncesas e as de
mais candidatas acompanhadas das mstltmçoes de suas can-

pjtatura.
.

DAS PRINCESAS
. a) Serão eleitas princesas da cidade, as candidatas que
obtiverem os 2° e 3° lugares, recebendo as mesmas as faixas
simbólicas referentes ao titulo recebido.

DOS PRÊMIOS
a) Oportunamente será publicada a relação d?s valio

sos premios oferecidos para a RAI�HA DA CIDADE � as PRIN�
CESAS.

DA PUBLICIDADE
a) Todos os programas de rádio, t�atro como tambél?

para - jornais e revistas feitos p�los orgamza<:!ores, em que seja
necessária a presença das candIdatas, de'\rerao as mesmas se

apresentarem ao serem chamadas.
.

b) A Z. Y. J. 7 Sociedade Rádio Guarujá a partlr de 15 do

corrente, apresentará sob a direção de Ciro Marques Nunes
tôdas as aa e 6a feiras o programa CONCURSO RAINHA. DA .

CIDADE, ,com noticiários referentes ao concurso e entreVIstas
com as candidatas.

CASA
Compra-se uma de preferên-'

cía com fundo para omar.

Informações nesta redaçães-

••• e ,i,a contenle

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS PODERãO OS INTE
RESSADOS PROCURAR O'S SNRS. MOZART REGIS e CIRO
MARQUES NUNES, ORGANIZADORES D�STE CONCURSO,
DIARIAMENTE, A PARTIR DAS 9 HORAS, NA SOCIEDADE

RADIO GUARUJA
FLORIANÓPOLIS, 4 de JUNHO de 1949 .

MOZART REGIS, CIRO MARQUES NUNES

DR. RAFAEL G. CRUZ LIMAl)
e

DR. CARLOS LOUREIRO
.

DA. LUZ

ADVOGADOS
Escritório: Rua João -Pinto

n,O 18 -- Florianópolis
••• ��� n

Vende-se
VENDE-SE o lote n. 30, área 40(\m2" ..

com H) metros de frente por 40 dlPr'
fundos, sito à rua Irmãos JoaQl1!!'::", ..
cO(IlfroIlltJa.ndo com hel"ldeirlls drec
Angelo M. La Porta e Ulrban de-'
Moura Ferro. Cartas para Valdemie...

ro Fonseca, Rua Candido Lopes Do"

241 - CURITIBA.
............r...... .. ... , ...... oi-

FERIDAS. REUMATISMO �
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira
M.dlao!;)ilo auxina!' �o tl'ota:rnente.'

do lIifUiil

Casas
VENDEM-SE 3 casas, tipo bangalcvw'
recem construidas, desoc1.;padasp,-.
com 3 quartos, sala, cosinha, W. C •.

terreno de 500m2 c/árvores fruti
feras, a rua Servidão Franzoni Jl. 13.;
15 c 17.
Tratar: com Rui Barb�sa, 24

.. .. .. .. ....'. o:>�.

PASTA DENTAL
ROBINSON

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

Instalação de luz e força.
'

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

tricos, artigos elétricos, etc.

Representa�ões diver,sas. com· exclusividade dos insuperáveis
receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY".

A ELJJ:TRO - T:€CNICA
Rua Tte. Silveira, 14 - Caixa Postal 19a - Fone 793.

__ :';�llk_

Vende-se·
AUTOMOVEL FORD 49

Vende-se um, em estado llOVOr".
com 5.000quiJ'ometros, 4 portas. Vêr'
e tratar; com Oswaldo· NascimenllJli,..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



INICIADA COM ÊXITO A TEM
PORADA OFICIAL JUVENIL DE

VOLEI E BASQUETE
Com a realização, na noite de

sexta-feira, na cancha elo Lira
Nova York, ti (UP) - O chefe enquanto que, em fevereiro_ toi de

'I'enis Clube, dos torneios-íní- ',.

do Escritório Comercial do Brasil 14 milhões de dolares menos do que:

Aumentou
\,_

«deficit»
nos Estados Unidos
comercial brasileiro

cios de volci e basquete do caiu-

DO MEU AR"QUIVO' peonato : Juvenil da cidade, a nesta, cidade, sr. José Garrido 101'-
,

, II... Federação Atlética Catarinense res, declarou que o "deficit" CG-

Xl I consignou um tento verdadeira- Unidos agora aumentou nOV311',811te

A DENO r t
.

tI' 1 I depois de apresentar uma melhora,
, M NAÇÃO de Derby com o poderoso conjunto de men e magis ra , a JU gar pe o

_

d t d 1 d na segunda metade de 1948. Disse
provem. o seu fundador Lord profissionais \ ínglêses do Exe- es ron oso sucesso a cança o.

Os v ases" t d que "as compras dos Estados Unirk.s F. O. B., nos Estados Unidos, ,e

Derby, que instituiu a celebre ter City, A vitória sorriu aos s 'ases dos espor-es a re-
no Brasil diminuiram no primoiro calculado em cerca de 30 milhões

corrida ínglêsa dêsse nome brasileiros por 2 a 0, tentos de de e da cesta de amanhã, verda-
,

I trimestre do corrente ano, O nivcl de dolares a base c.. I F., no Bra-
(2.'tOO .motros) em 1780. A rarní- Fr,irdel1l'eich e Abelardo. O "onze" de seja dita, convenceram P e-

11'a Derby era uma das mais an- d L
. namente, pouco ficando a de- de compras a base F. O. B., no ines sil, o que inclui t&.l>S os impostos

• "cnre OI' a L1011 assim o rgunlzado :
.

'tígas entre as que se dedicavam Marcos, Píndaro e Nerl, Lagreca, ver aos mais completos do Esta�! de janeiro, foi de Iõmílhões de do- pagos em dolares, bem como O'

com paixão ás corridas; ela já Rubens Sallcs c Rolando, Oswaldo do, quer pelo ardor combativo,! lares menos do que em dezcn bro, preço de compra".

PosstUiaI cavtalos no ano de 1d600, ,Go·omes, Abelãr?ô, F:ded�nre�ch, I enatusialsmo, disc.�p'lina ou téchcti-I MóVEIS, LOUCAS E MOEDAS ANTIGAS
e a ua men e possue uma as

I sman e Formíga. DepOIS desse c pos as em, prauca, corno a 1-
-

d

I
Deseja comprar ou ven er?

ma.is im,PO,I.',tante,s coudelarias do jogo, em virtude da formidavel 2.er que, em bl.'eve eSlarão,
dando

1
. 1

-

h Cartas a José Claudino da Nóbrega.
�ellli) Lnido. Nos _sens 169 anos .atuação de icubens Sales, êste içoes ÇtOS mais- veIos.' '

de vida, o "Derby
" :1Ioi ven- !foi convidado para ingressar no Ubiratan, Barriga Verde e

I
S:10 José - Ponto final do. ônibus - DTSTRIBUmOR DO.,.

cido duas vezes apenas por aní-TExeter City, tendo recebido orer- Taubaté, colaborando com a Cató!ogo de Moedas Antigas do Brasil
.

trazí
_

di" Iétíca " f
-

d Pelo correio Cr.' 25.00
lljlals que raziam as cores o ta para trabalhar num banco, :c � ica na, ormaçao e au- _

-+ seu fundador: em 1787 e 1924. A

I'
em Londres. O grande centro- têntícos craks, levaram os seus

R ' .J. G
" r

palavra "Derby" ,que designa médio declinou do convite, pois rapazes á praça desportiva da '! aulO' uaruJa
.llma das cinco grandes corridas não desejava ser profissional da "Colina", empenhando-se em

I dResenha de ,P1·.ó(J1'O,ma.� do dia 7 e

sôbre as quais se baseia o pro- pelota. lutas sensacionais que prende- RITZ : ODEOX Ju nlto de 1919

grama inglês para animais de ;EM 1941 o Esporte Clube Re- ram a atenção da grande assís- Simulfaneament'e

I
8,00 - ABEWrURA

três anos, .generalízou-se em cite disputou dois jogos em San- tência. As 4% 7lf.., hs.
'

As 7)1., hs. 8,�)5 � r;-om'oia 'Sal_lia Catarrna

quasí todos os esportes, na ace- ta Catarina. Venceu uma sele- O Taubaté, dotado de dois Vllieo dia ,,813� - C�nl.or do dia

'f'
.

t b 'Ih 8,11::1 - Variedades
pção de' "o mais importante en, ção de Joinvile por 5 a 3 e per- magni ICOS conjun os, ri ou! - l.Jm espetáculo inédito para a 1000 - O México canta
centro entre dois conjuntos carn- deu para o Avaí por 4 a 2. de maneira insofismável, Iau-

I

Capital! 10,30 - Ritmos portenhos
peões". EM 1943 O Barriga 'Verde, reando-se em ambas as modali- Apresentação do cartas máximo 10,!}D - Em 'Compasso de valsa
UM RECORDE absoluto de de Araranguá derrotou o Nacio- dades, da atualidade:' 11,Hi - :'I[elodias de Nápoles

"snooker " foi obtido em novem- ual de Porto _A:iegr-e, por '5 a .�. Anresentamos abaixo um re- O S C A R I T O 11,:�O - Var-iedades
- 12,00 - Diár-io Sonóro

bro de 1943, na Austrália, por' NO CAMPEONATO paulista sumo dos jogos: 12,15 - OFEllECIMENTOR MU�
Horace Lindrum, sobrinho do I de 1921, o 20 auadro do Corín- VOleibol

, SICATS
famoso campeão, mundial WUl.-ltians venceu o -do Internacional 1° jogo - Barriga Verde x MUSICAS DE HO.JE

ter Lindrum. Horace fez 144 por 16 a O.
. Ubiratan. Venceu o Barriga Ver- i\nanbei do boog-woog

pontos, três menos que o maior O PALMEIRAS, ex-Palestra de por' 2 x. O (8 x 1 ,e 8 x 1)., Besame mucho

numcro. de, pontos passiveis. Nas I Italia, extreou no campeonato Quadros: Barriga Verde - Al- i Yunam.á
... •

t " ,í:;ail-a
or-es pr-nnerras acacas, o adver- paulista em 1916. cindo, Mario, Ernani, Darei, Ar-:

I
La -C'lmp,n'sifa-

sário de Horace meteu três ver- NÉCO foi o jogador brasíleí- no e Prazeres. Ubiratan - Ro- :
r wonder, i worider, i wonder ,

rnelhas, mas na quarta tacada

Iro que mais jogos disputou na mulo (Haag), Carlos (Dalmiro), i Contos dos Bosques de víena

Horace fez tôdas as, bóIas, lim- turma principal de um clube. �lajos, FI illon, 7.anzibnr e Ocli-! Hapsodia Hungara ,n, 2

d
1 l�t'el'no 'castigo

pan o a mesa. O record mun-. Atuou no Corintl'ans de,sde 1913 lon. Juizes: Érico Straetz Jú- 'I Que tE' vaya bien
dial anterior de 141 pontos, em até 1930.

.

nior. I Para semp1',e teu
uma unica tacada, tambem era EM 1921 o Paulistano fêz 98 2° jogo (final.) - Taubaté x I Yózes da prímavéra
de Horace que o obteve em Lon- trntos no campeonato paulista. Barriga Verde. Venceu o Tauba- i Dale lUgoni
dres em 1936. ;r.'M 1936 t.r" 'lO]' :: x 1 (1 í :x R, 8 v 3 e 8 x 2). , Carl50 Postal

pr,..:, um quadro suéco ' Delicio ele valsa,
() PRIMEIRO selecionado venceu outro finlandez por 27 Quadros: Taubaté Mario, i Lo que tiene que s'er

Hio-f\ITn Pavio que se oTganizüu a O. jcernaIlllfo, Cal'Jilu, Ciro, Sergi- i Al)I'cnda a sambar

·�o Brasil mediu fôrças em 1914, Nelson Maift Machado lio e Kalil. Barriga Verde - Al- I Jno:>pil'[Icion
, Olhos verdes

cindo, Mario, Ernani, Darci,
Arno � Prazeres. Juizes: Érico Foi sua filha

Sll'[Ietz .:hmiol' e i-lt\jio Sarmento 14,00 - INTERVALO

::'allf's. !ti,OO - 'Km tempo, de valsa
(O maior artista do Brasil) 16,30 - Recital do PEDRO VAR-

.

Basquetebol ",
E SEC "SHCrw" GAS

1° jogo - Tau.paté x, Barriga _ em lllundo de grandes varie- 16/t5 - Rádio CiuElma
Verde Venceu o Taubaté. por 1 17,00 -Infori:nativo Guarujá., .

,
.'

.
",""

C. ,I elades, cm meio na quais ressnlta a 17,05 _. Om programa para vo-

DeSlJ,�l,:tO. 11 8'rande,,' interêsse no I _,\té o dia 20 do corrente, dia do
12 x4 8. Q�a2dros. Taudbate M

_l- ar.te e o espídto de OSCARTTCt. o cê
nosso (I and mond t d 1'0 Kalll Fernan O 4 ano I . _' . .. C

.

't' S
'

", '

' ' ,-

,', ,as l}ase'S o eneerl"1menln ,'i'� illsl'�'�";es, espe-
2 (C' l't)' b' h B' . maIor C0l111CU brasIleIro, o )11(1101' 17,30 � UI' a

, onora, ,

l�ns,aclOnal. -eoncl1l's'�. para li es"co- ra-se, a ,pa�'t�cipa\,'rro, na' luta pC'lo
V' dar 1 OE e B?l' A1ln .

a.

2 arAnga cartaz da atualidade, ela teh e pal- 17,15 � Passatempo mUSICal

"

a �a (Ramha da Cidade de- 1<10- p(�mposo Lltulo e pelos nc-os prê- ,er e - rnalll" cmo , ruo
. lU' 0t/ 1 ." _, d

18,00 -' O Tnslánte da prpce
llan.opohs. mlOS rIas agremiações e clubes se- 6 M' (O' P, )

co. m esp" ,lCU o OI ",am7." o es- .18,05 - Variedades
. Al1�d� esta semana, espera-se a guintes: LmA, CLUBE D07,E DE

,.l '1ano sm e razeres e .

In l' pa'''' f' r'-' ' 18,30 - Melodias das Améeicas
InSCI"l"UO ela

.

l' d
. Darci. JUl'zes·. Érl'co St,raetz Jú-, pe�ria'tJen(,

e
.. 'da daz,.e�� .h., b"a d

,

"
s maIS ln as .Joyens L�G(\STO, GMMIO LUtA, CLUBE -

lV, _U t 18,55 - :Kas ast!' ores o mun�

do no:sso mUl!rlo socIal, para êsle ;:, Dl,; OIfTU�.LJ), A. '\_ l'A.HliTI;\ nior e Oswaldo Meira.
'

I ltU a ,,0m!Cl a e. _ Ui as COt:SUS
do '

grandlOSo plCl.to que será a maior VERDE, e ou.tras entidades sociais 20 jogo (final) � Taubatr x
gos osas. Hl,OO - Momento Esportivo

..

fesl� �ocJal deste ano, e q�e l11a�·· e l'snorlb:as, que congTE'gam o que
"

é
Na Tela' 19,30 - Noticiario da Age'llcJa

c�l'a epo_ca nos. anaIS da Ylda so- há de mais elegante e belo em nos-
Ubiratan. Venceu o Taubat por. lJm filme' cheio rle aventuras e Nacional

mal flonanopobtana. sa "Jennés;;e-dorés". 20 x 9. Quadros: Taubaté 20.00 - MLlsi�as Populares va-

O D' F C sensações: .

epar"amento 'eminino do Dai afirmarmos, sem reserns, Borbinha, arlito 2, Ciro 6, Ma- dadas
Centro Acadêmico XI de Fever,eiro �l,le :�stc co,neur�o.,le._rá 1l,!Jla l'cper-j

rio 2, (F€rn3,ndo .8) e Kalil . T,l,b,i-
O GRANDE PREMIO 20,30 - Orquestra Sinfônica

,sàbiampllie dirigido pelas senho1'Í� vLSS,\? exlraordu1ol11a, :mdo a se raLilll _ 0(1110]1 (Romulo, LullO, Com Lée Cordey. 21,00 - Anibal T1'oilo e sua orq.
tas: Ilenny Mary da Silva, \\lilma eonslJtLm' num aconl.eelll1ento so-II-I'lt' 'O J .,,) '/, ,'b ,') Ri' 'Preços: Cr:_i; -- Cr$ 15.00 umco 21,15 - Lecuonà Cuban Boys
R�Q1oS e Maria de Lourdes Damia- clal de l'ar, a, beleza e gTandiOSida-I,

.. l' on e a mllc.) ,/Janz]. al �, • (1.-

I
21,30 -- A Vóz da América

111 a'O q 1 t d •

d-
,.' [) (' I � J (H lt Od

- (lmpôslo incluso).
,

.

l e 'li' o lU lca sera a .IJl'l' de. _ sop , ,aI.' os e 1\'lalOS ,I ,on e 1· 2'1,30 � Notieiario Mundial
meIra agT·emiação a apoiar êste NO'TA' �QU_\f:,Q(,T'�H (�"Tn '- TN- lon). Jui.zes: Érico Straetz Jú�

. Às 4,30 horas no HITZ -- Preços 21,30 - A Opinião d:a Impr,ensa:
grande ooncu,!'so. FORMAÇõES PODEHÁO SEH pnES- nior e Oswaldo- Meira especiais:

-

21 !!5 - Interludio' JI.fusical
Assim é que ainda esta semana 1'eu- TADAS PELOS ORGANIZADORES

. •

Creanças até 10 anos .. CrJ� fi,oo, 21:50 L-- Comentário de fieHas
lll�-�e-á o eiLado Depa'l'tamento Fe- no CONCURSO, S:'olRS. MOZART REGISTRADOS OS CONTRA-

I
Guimarães

mlnJno para eleger a sua eandida- llF.C rs e CIRO l\gH.QUE� NF:'iJi'S .
Estudantes ,. Crt: 10,00

9.1,57 _ úIt,imo boletim de notí·
'ta ao concur!';o, a qll,'1I p"o'\'a"el-

' ,J, '

, � , _' 1;e ," , TOS DE NEDE TONICO GAS A i lt Cr� 1� o
-

_ 'v DlARTAMENTR, A PAHTJH DA�

g',
.

, ,- J>.( li 'os .... _ ... _...... ",), o cias
.mente contaeá com o apoio integral HORAS, NA SOCIEDADE HÁDIO ,TAO E DINARTE "LIVRE" - Creanças maiores 22,00 - Ri'iCE'RRAMENTO.
,da classe 3Jcadêmica caLarinenSe. GUARUJA. I

O Conselho, Regional de Des- d
-

]
-

t
- ---�_..-----

e Ganas yJOcerao el1 rar na 'iC%UO
E t 't I ente em uso

portos' registrou, quarta-feira d 430l' ncou ram·se a ua m '

•

e "

_

toras.
_ em todos os recantos du munjo,

última, os contratos dos profi- ATNÇAO - Os mgressos encon·
t d 'Ih r de Mot(Jres

cionais 'Nede e Gastão, do Fi-
'

, '

'

.', Z cen enas e mI a es
tram-se a venda no Cllle RIr "d.es-

de popa" J:OHNSON, proporcionandogueirense, e dos não amadores de 9 horas da manhã. '

Tonico e Dinarte, do Paula Ra- aos seus 'possuidores ano apos a,,().

).nos'.
ROXY - As 7%

um SERVIÇO SEGURO. Distl'ibuí.
CIGANA FEITICEIRA

dores: Comércio & Transportes C.
com

Ramos S. A. _ João Pinto, 9.

,Noticiário do gr.·ande concurs'o
"Rainha da Cidade"

Instituto Belezade «Mudernon
Conf.Ól'me j:í havíamos noticia

do, quando da re-inauguracão <]0
elegante C' confort.avel "Salão Mo
derno", ti rua Trajano, fie provrie
dade ,d.o . e.sforçado inclllslrlaiista.
sr. Edahclo dos Anjos, Florialló
polis terá, ([(;ntro em breve, 'um
l\1xUOSD saliio de bclc'za, que enti
tular-se-á Instituto de Beleza "Mo
dprno".
]':m palestra que ll1anlivémos em

seu estabelecimento, d0Claron-nos
.(). sr. Edalíeiu dos An,j-os, que lJ<í
(lIas rl'lll'eSSOLl yia aérea, das cida
des de �anlos e S:1o Paulo, que
dentro talvez de uns trinta dias e!;ta
ria funcjonando o noyü c model:H'
esLahe1ecimento, anexo ao S('ll Sa
lão.

cialistu, vinda de São Paulo, O nos·
so c1.cgante mundo feminino en

contará no Instituto de Belpza um

ámbiênLe de confôrlo, distinção e

gr-ande presteza, pois estará o mes-

mo apto a executar o ll'atali1erito
das molestlas da pele em g'eral,
com a]llicac;ões dp ma,-;sagens elé
ll'icas e víbraló1'ias, mascaras a

mel'ieanas, de lama, ,estimulante,
cal'mante e vetetal; C'xtraç',ões de
[l(\los, confecõe.s de llrnten'c]os, sl'r

yi(:os per'feitos ele manicure e pe
dicnl'e, banhos de IU7- e trãtamen
Lo de beleza pelos mais modernos
Lratamentos cientificos.
Agl'arlece.mos ao S[·. Edalício dos

Anjos o c8.yalhcirismo com que nos
lr-aloll e felicitamo,; ao l11undo fe-

O T:1,"Litulo possuirá ires srcções millíno desta Capital pelo grande
dislill1no, especialmente pal'a st'- acontecimento ela época, CJue é a

nhor:'" c sen!wl'1'::as, c será dil'igi- proxiJna inal!guração do 'SCI! In<;
do l' Ji' eomlletenle senhoi'a CSllC-

!
iiLuto de Beleza.

PASTA DENTAL
ROBINSON

em janeiro". Acrescentou' que "ao

fim do primeiro trimestrc, a La

lança comercial naquele per iodo

acusava um "deficit" para o Bra

sil de 19 milhões de dolares a base'

o

Ray MILLAND
Marlene Dietrich

Mnrvyn VYE

",

Signe I-TASSO
Carole LANDIS
Akin TAMIROFF

Gene LOCIIAirr
SENSACIONAL. , .

DIFERENTE. ..
No pragrama:

1) - Cinelandia jornal Nac.

2) - Mulher é o Domonio de Saías

No programa:

1) - A marcha da vida Nac.

2) - Mestre jornal Atualidades
Preços:

Cr$ 5,00 - 3,20
I "lmp. 14 ano!'.".
I

IMPEHIAL As 7l1z
Ultima exibição

VIDOCK

(O tipo sonhado por todas as mu- Dcs. Popeye.
lheres) Preços:

com r:r!': 4.20 - 3,20
George SANDERS ']� Imp. 1 � anos

, i-'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Irmandade
Passos

do Senhor Jesus dos
...I

e Hospital de Caridade
EDITAL ,DE FORNECIMENTO

De ordem da Mesa Administrativa da Irmandade do Senhor
:Jesus dos Passos e Hospital de Caridade, desta Capital previno :lOS in
teressados' que, até o dia 20 deste mês, as 12 horas, receberá esta Ir
mandade e Hospital, na sua Secretaria, propostas, em cartas' fechadas,
para o fornecimento de todos os artigos necessaríos ao seu consumo, du
rante o semestre de julho a dezembro de 1949.

Consistório em Florianópolis, 1° de junho de 1949.
Luiz S. B. Trindade - Secretario

El\iPRf:SA :t;ORÇA E LUZ SANTA CATARINA
Alameda Duque de Caxias, 7

BLUMENAU STA. CATARINA

Eendereço telegráfico "FORÇALUZ" - Caixa Postal, 27
Concessionários dos serviços de Força e Luz Elétrica para os Mu
nicipios de Blumenau - Gaspar - Brusque - Itajai :._ Rio do Sul

- Ibirama Indaial � Timbó - Rodeio.

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

Se você deseia
(ortar, o seu,

RESFRIADO
use

Mistol
""cC

Tenha sempre em sua

casa um vidro de

�Misr-ol

Escola de Aprendizes Marinheiros
A v ISO

Aeham-a, abertas na Escola de Aprendizes Martnheiros dêste Estado
a partir de 20. de maio a 15 de julho, de 1949 as inscrições de civis can

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

O exame para os candidatos inscritos sel�á n'o dia 18 de julho de

1949, as sete horas e trinta minutos dia manhã, na 'Escola de Apre-lldií:es
Marinheiros de Santa Catarina, em Barreiros.

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

suas Délegacias'e Agências e nas Prefeituras Municipais de tôdo I) Es
tado.

Florianópolis, 20 de maio de 1949
Mauro Balloussier.

Capitão de Corveta - Comandante
...

Departamento de Saúde Pública
'Mês de Junho

5 Domingo Farmácia Noturna - Rua Trajano
11 Sábado Farmácia. sto. Agostinho - Rua Cons. Mafra.
12 Domingo Farmácia Sto. Agostinho - Rua Cons. Mafra.
18' Sábado F'armácia Esperança - Rua Cons. Mafra
19 Domingo Farmácia Esperança - Rua Cons. Mafra
25 Sábado Farmácia Da Fé -r-e- Rua Felipe Schmidt
26 Domingo Farmácia Da Fé - Rua Felipe Schmidt
O Serviço: noturno será efetuado pelas, Farmácias Bto. Ane-

1ônio e Noturna sitas às ruas João Pinto e Trajano nO 17.

.

A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia auto-
rização deste Departamento.

Departamento de Saúde Pública, 25 de mAaio. de 1.949.
Luiz Osvaldo d'Acampara, Farmacêutico-Fiscal.

"_"--r "':""" �-..--------

Arvores frutifaras
. .-;,' Arvores Frutíferas' enxertadas e 'plantas ornamentara nas
.!."" melhores qualidades. oferece o grande Estabelecimento de
s-, ',,-

'Flori e Pomicultura '

H. J. Cipper.
Coruná.

"

Mun.� de Jaraguá -- Estado de Santa Catarina.

,......���:���:.�run�e.n�t�e·��������MM��...
ACOUGUES DO POVO, POPULAR E MODELO

�
,

OS MELHORES ESTABELECIMENTOS NO GENERO

_ HIGIENE ABSOLUTA - ARTIGOS DE: PRIMEIRA

QUALIDADE

,

DURANTE TODO DIA

nos VAlleJOS

�,!A� •
.J!'

I Dr. C1ARNO G..

OAUE"'
ADVOGADO

Crime. eBMl
CODtltituL!;ão d. Sochciad..

NATURAL.1ZAÇOEa
Tltulow Deo1al'Qtórios

Crédito Mútuo Predial
Resultado do 23° sorteio do Plano "B", realizado no dia

IOde junho de 1949
CADERNEA N. 37.041

PRÊMIO MAIOR �M MERCADORIAS,'NO VALOR DE
Cr$ 6.000,00

Aproximações superiores Aproximações inferiores
Em mercadorias no valor de Em mercadorias no valor de

Cr$ 1.000,00 cada uma. Cr$ 500,00 cada uma.
CADERNETA N. 37.042 CADERNETA N. 37.040
CADERNETA N. 00.918 CADERNETA N. 00.916
CADERNETA N. 19.322 CADERNETA N. 19.32D
CADERNETA N. 13.372

.

CADERNETA N. 13.370
CADERNETA N. 07.464 CADERNETA N. 07.462
O próximo sorteio realizar-se-á no dia 29 de junho.
O resultado acima, é do sorteio do mês de maio; extraido

dos cinco primeir-os prêmios dia Loteria Federal;' realizada no
! dia

. �l�����:O�i�e21�!9junho �e 1949.
'.,,;, 'v.�'>ó",;ó�i;��",

Visto - Hélio Milton Pereira, Inspetor Federal.
Pp. - J. Moreira & Cia. - Crédito Mútuo Predial - D. F.

de Aquino, SuperintendEmte Geral.

E9c:A'itilt'io a R••idul.ci4
Rua Tutulcntee '1,
'.fONE •• U6a J......

PL,A_"N"TANDO DA
T�m V. S. pomar, jardim e ne

cessita de árvores rrutnreras e

flores?

Peça catalogo, nesta, praça,
com J. Costa à Rua JerônimlJl
Coelho nO 2 --..:-
Os motores JOHNSON Sea Horse

mente são utilizadas máquinas' roei
dernas em precisão e rapidez. O't
são construidos em fábrica moder
na sob todos os pontos de vista e'

-\JS ·sop·llz![ll!;)�ds� sO!JI}Jado .lod.'i
engenheiros da' Johnson sã-o reputa-
dos como os melhores do 'ramo. D�
tribnidores: Comércio & Transpoe
tes C. Ramos S. A. - João Pinto,

T I J lOS
v. S. quer coustruír e não sabe onde adquirir os tijo-

los? - Procure a firma PRODUTOS S. J. TADEU DE E.
VEIGA, à rua ALMIRANTE LAMEGO n? 99. Faça seu. pedi
-do que será atendido com rapidez e terá ótimo material para sua

contribuição.
Temos tijolos de diversos tipos:
Compactos, e de 2, fi e 8 furos.

• ti .. .. .. .. .. • .. � ',

!CUA W'Ot.Ut-I·FÁRIPS.OA. PÁ 'FRIA N.".os _ f.'" �NO/8
.u.l�Pa:lrN..:o;t. . 'ffL!F��.a ·ldlLlÕi.ul&,", <4'CIOttiO"lbtollo

VENDEM-SE Agencia Geral para S. Catarma
Rua Felipe Schmidt, 22--Sob.
C. Postal, 69 - Tel, «Protetora»

FLORIANOPOLIS

Terrenos em prestações em Curitiba. Planta Hauer, mais
informações, hoje, domingo, na Pensão Elite, à Rua Conselhei
ro Mafra, com Bordenowsky, ou por correspondência à Rua
Cruz Machado, 39 - Curitiba.

.

EMPRESA· ·súL
.

BRAsÍLÉIR&De ordem do sr. Diretor-Geral do DER.· engenheiro Mar- DE ELETRICIDADE S. A.cílio Nolding Motta, torno público que, por motivos de recons-
_ EMPRESUL :..._

trução de uma ponte, ficará interrompido o trânsito entre o
Serviços de energia elétrica:K� 4 e. o :Km ,28, �a estrada Joínvíle-Itajaí, via Penha, do dia

em Joinvile, Jaraguá do Sul�,6 (a nOlt�e) �te o dia 10 do fluen�e. .', São Bento do Sul, Mafra, Ti-
. g trânsito, entr�tanto, po�era ser efetuado Via Araquarí. jucas, Rio Negro e Lapa.ER., em 3 de Junho de 1�49.

I Material elétrico para Insta-.João 'Peixeira da Rosa Junior, diretor da Divisão Admínís- lações _ Motores _ DínamoatI'atIva do DER.
_ Bombas _ Lustres _ Fel'-"
roo de engomar - L&npada&
- Ventiladores -:- Serviço de
instalações por pessoal técni
co especialisado.
Loja e critório á rua 15 da

Novembro, n. 449 Caixa Postalt
n. 62 - End. tlegr. - "Empre-
sul" Joinvile - Sta. Catarina
-- Brasil.

D TILOGRAFI

CATALOGO DE MOEDAS DO
BRASIL

Já se encontra a venda COltl
todos os preços de moedas de
Ouro, Prata, NiqueI e Bronze.
Preço 20,00 em todas as livra;

rias da cidade.
Pelo correio .Cr$ 25,00.

(orrespondeilg J

(omercial
Confere
Diploma

DIREQAch
Amélia M Pigozzi

METOOO,
Moderno f) Eficiente ·1 .. � • , ..... "'.. ••• ....... • .. oo........ .. ..

Aua General Buteftcourl. 48
(Es'quina Alber�ue Noturno)

·"C A '·1 T LAR"
Sociedade de sorteios e s-eguros contra acidentes pessoais, conce

dendo mais outros beneficios de carater assistencial.
Representante em Florianópolis:

'

PEDRO NUNES

,

I'
.

ii�j�� ·ieii·eid.d�· ���
.

���I;';;rt;;
to de ilJell filhinho J
Mas, não esqueça. que o mel&1If.

,resente parti o seu "PIMPOLHO"
é ama eaderneta do C�DrrQl
MUTPO PREDIAL

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sortei6s mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20.00 além da JóiA

inicial de'Cr$ llJ,oo apenas.
Partiéipaçio DOS l.cretl

VENDE-SE por ,IDOriVO de mudança
Grande área de terreno ià cultivada

(Distante cerca de seis quilometras da capitel-Bairro-Barreires
A rec de 142 metros de. frente por 1.850 de fundos, incluindo

6 casas de madeira e uma de material.
TRATAR:

F'lorianópolis - nesta redação ou Escritório 1. de A L. Alves.
Barreiros - com o proprietário Mathias lha.
Blumenau - com o sr. Christiano Knoll, no Hotel Cruzeiro.

As águas do mar não constituem
perigo para a conservação dos Mo--,
tores JOHNSON Sea Horse pois to.
dos êles, antes de sair da fábrica.
são tratados por um processo espe
cial, idealizado e executado para
proteger as partes metálicas contra,
os efeitos corrosivos da água salga
da. Distribuidores Comércio At

Transportes C. RU\1oS S. A. - João
I Pinto' 9,

. ,;'

,;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Da Fábrica co consumidor.-- Grande estoque recebell a firma distribuidora
«Fiuza Lima. & Irmãos» - Rua Cnnselheire l\1afra 35 - Fone 1565 - Fpolis ..

�rOntem nu passado I

•

6 de Junho !
A data de hoje recorda-nos I

. que:
- I- em 1.729, na Vargem do Ita- ,

colomi, Freguezia do Carmo, em I

Mariana, nasceu Claudio Ma-I
. nueI da Costa, um dos partieí-]
pantes da Inconfidencia Minei- I
.ra e que se enforcou na prisão, !
-em 2' de julho de 1.789, contan-]
do pois 60 anos de idade; !
- em 1.7&5, uma carta de lei de
.D. José I, Rei de Portugal, orien
"tado por seu granei€: Mínisíro

.

Marques de Pombal, rívalidou
''3S leis anteriores,' em favor da
liberdade dos índios;
-- em 1.847, em Porto Alegre,

-

faleceu José Feliciano Fernan-
des Pinheiro, Visconde de São
Leopoldo, nascido em Santos a

"9 de maio de 1.774;
_:_ em 1.881, faleceu José Fer
reira de Meneses, fundador do

jornal "Gazeta da Tarde" do
.Rio de Janeiro e um dos mais
;;.a;ndentes defensores da abolição
,.da (escravatura;, ,

'-. em 1945, o Presidente dall:pub1ica dos Estados :Unidos do
. Republica dos Estados Drndos I
do Br-asil, d�·. Getulio Dorne1<:'s I.Vargas, assinou o Decreto nr.
1e.811, declarando o estado d€
'Guerra entre o Brasil e o Irnpé
Tio do Japão.

André Nilo Tadasco

•

• ......I"".;iJ. .�:..;� >:..1',"

-.;I:.:..,�'\;:.;, ...__.j!-.':!�... r., . ..,::,..:'
.. _, ... :.

Subiram a mais de
.r Ór.Ó.

f', :," .�

" j"
.

\� ,

�
',o' ,\ ';
, : 1";

';' -', �': ", .
-

.

j.
.'

" �."

-15'

•

crUZeiros,
_ .. -' " ···(,":<?'l!i'j!!'{.�i'$) -

"'��"rn)':
•

.Z"').<�" '"i

�:
Fogo � acidente' pessoais." .cidente� do trabruh;,": atro��me:�s�':��PÕr

�

diâ,···
�

;

J�
desfalques ... desastres em terra e no mar... Todos êsses imprevistos de-
voraram vidas e fortunas em 1948. Mas houve pessoas, famílias e orga
nizações, que souberam atenuar as consequências de sinistros como

êsses, asseguradas que estavam na SATMA. E. só em 1948 subiram a

Cr $ 58.018.630,60 as indenizações pagas pela SATMA, quase dez múhõesmais
do que em 1947, numa média superior a 160.000 cruzeiros por dia! PrO

teja-se também contra as consequências do imprevisível, com apólices de

seguro da SATMA, Os dados que seguem, extraídos do Balanço relativo
ao exercício de 1948, são um atestado da confiança que merece esta

Companhia e da contribuição que representa, como valioso amparo à

família, ao comércio, à indústria, à coletividade em geral.

as' indenizações
pagas pela
SATMA,

I..

.1.

f

ono de

1948

. ) ....,;�:.
'1 .-:',

PercentagemApllc:açõe5 dos Vatiores

47.750.434.60 .........•.•...•.•.... 29,66
32.533.905,30 ..........•.. :. . • . • . . .. 20,30
11.675.521,00. . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . 7,25
28.766.139,80 ... , .. . . . . • . . . . . . . . . .• 17,34
25.949.9:�;j,70. . . . . • . . . . . . . . • . . • . . .. 16,47
14.382551,10 .........•...•.•...•• '. 8,98
161.058,487,50 100,00

Imóveis .............................•......
Titules da Divida Pública .

Títulos de Renda . . ; .

Outros Valores .

Prêmios, Juros e Aluguéis a Receber .

Dinheiro em Caixa e Bancos .

.' "li

,:,,'.:

----- -ll�:�

Quando AJ.gu6m, tal_ .....
lheiro da ilu.otraça,o IW1ima. ,..._
lh•• em "'Il>rl.vel pt<>, um célIoe do
8J:celeute aperitivo ltJlIO'l'. '-�
"" v. Si&. "e �u.r.1IO�
oe' .. gentil_oESTEÉ 1A/1-
BFi"I O NEli APERITIVO

.....0 í'llEIJIJ.E7fJ!

1944 30.010.180,10
1945. . .. .. 32.238.098,70
1946 ....•...•..•....•••.•... 39.490.431,20
1947 48.110.235,10
1948 58.018.630,60

1939 .................•.. , 12.556.947,70
1940 ....•...••.....

"
.... , 13.845.2<15,30

1941 ...••...........•.
'

..•... 14.313.022,20
1942 17.14!.122,70
1943 '

•..........•...•.•.. 20.495.292,20

TOTAL DE SIN!STROS PAGOS PIlLA

SA'rMA, DESDE SUA FUNDAÇÃO: •••••••••••••• Cr$ 389.320.387,10

�� � ��__���-.�l

,,
':'···f.

SUL JHERIC! TERRESTRES, MARITIIOS E AUIBEm8
Encontram-se atualmente em uso;

.em todos os recantos do munjo,
·.(:I'utenas de milhares de Motores
de pop'a JOHNSON, proporcionando
aos seus possuidores ano após ano
um SERVIÇO SEGURO. Distribui�

, dores: Comércio & Transportes C. "
. Ramos S. A. - João Pinto. 9.

A maior Companhia de Seguros em seu·gênero da América Latina,
Rio de Jo'neiro

••

o iOI

"VI:RCiE ESPECIALIDADE"
ClA WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE

,

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA
...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Transportes Tenestres
Tla nsportes Maritimos .

Acidentes PessoaiS
AutomoveiS .
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_.---.

binóculo
ftraede vis ãoCarros para o interior' do Estado IBom

conceituadao horário dos carros de que é agente, 'nesta capital, a

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

.c/ excessão de sábado

EXPRESSO BRUSQUENSE - 28., ,48• e 68• feiras.
Nova-Trento

E. A. VIAÇÃO ANlTAPOLIS - 38• e 68� feiras

16 horas
14 horas

16,30 horas

12,10 'horas

RADIOTERAPIA
��_. - . RAIO.S X

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

I·
,

r QUER VESTlR·SE COM (ONfORTO E ELEGAMCI.. I
A

Mello
PROCURE

IHfaiataria••••

Rua Felippe Schmidt 4':8

Dr. Guerreiro da
Fonseca

Dr. Alv8'fO de Carvalho
Doenças de Crianças

Consultoria: RUa Tenenbl
SUveira, 29
Horário de consultas: 9 ás 11

Produtos Veterinarios I
() INSTITUTO PINHEIROS _ (Caixa Postal, 16S _ Florianópolis)

Visão maior e maia perfeita
tem 0. prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendei�o: que a de 15m bom binóculo
e ,Farmacêuticos, 'que está iniciando G Iançamento de úma grande série

alcança quem tem .ólida
desses produtos. I inatruçâo.

Os primeiros já a venda, são: Bonl Iívros, sobre tcdca OI

SULFAGUANII)INA: Tubos de 10 e vidros de 100 comprimidos de
I assuntos:

1.\60 s, LIVRARIA ROSA

VAC Rua Deodoro, 33 - FloríaoópolilINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cmS e Irascos de
100 cmâ,

SÓRO ANTI-TETANICO: ampolas de 20 cmâ,
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cmS e frascos

de 100 cmS.
VACINA ANTI-RA.BICA: Ampolas de 5 cmâ e 'de 10 cm3 e frascos

de 100 cmâ,
Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relativamen

te curtos,·o Instituto Pinheiros 'não manterá grandes estoques, atenden
do. entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessário
ão preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso-
luta garantia de atividade máxima.

'

Brevemente ° Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve
terínáríos de grande eficácia, como: 'I'ernezina (Buco-Vacína contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Centra iii

Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. .... .. . ..•• , ...••.

Quaisquer consultas sôhre os mesmos, 'bem corno sôbre as doenças
dos animais domésticos, serão prontamente respoadídas pelo Departa
nento de Veterinária.

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

eontrados na localidade de residência do solicitante.

Especialista
Médico - Efetivo do Hospital de

Caridade
OUVIDOS - NARIZ e GAR

GANTA
Tratamento e Operações

Residência: Felipe Scbmidt, 99
Telefone: 1.560

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

ibB.

'Sã'Qados: 14 ás 17 hs.

·Dr. MUton Simone
Pereira

Clínica Cirurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
;IDos Serviços dos Professores Bene

dict0 Montenegro e Piragibe No"

guelra (São Paulo)
'Consultas: Das 14 ás 17 horas

RUIR Fernando Machado, 10

. . . . . . . . . . . . .. . � ..........•

Plaina.[}R. NEWTON d'AVILA
Cirurgia geral - Doenças de Senho

ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n,

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

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

65 - Telefone 1.422.

VENDE-SE uma, de 4 faces, com.

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

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

Ftorlanõpolís
--

DR�- LINS NEVES
.--...._-

'r9iretor da Mater:nidade e médico dq
Hospital de Caridade

CLINICA DE SENHORAS - CI-
RURGIA PARTOS

'Dilllgnóstico. controle--e tratamento

especializado da gravidês. Dístur

�08 da adolescêncía e da menopau

Mo Pertubações menstruais, ;_ 'l�h.•

maçites e tumores do apar-elho geuí
W 1;'minino.
Opet'ações do utero, ovários, trem
Ji88; apendice, héraías, varizes, etc.
Orurgia plástica do períneo (ru-

'\��ras)
ASSISTENCIA AO PARTO E 01:'E-

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Voenças glandulares, tíroíde, ová

.,.100, hipopise, etc.)
D:l?Jturbios !Ilervosos - Esterilidade
.- Regimes.
Uonsultório R. João Pinto, 7 - Tel,
'.u�1
Resi,d. R. '1 de Setembro -- Edif,

iGruz e Souza - Tel. 846.

. , : .

SENHORITA!
A ultima creeçêo em refri
gerante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o está
acompanhando a moda.

Clínica l\1édiea e Cirúrgica .0

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Parto! -

Vias Urinárias -- Rins - Coração
__ o Pulmões - Estomago - Fígado

Tratamento da Tuberculose
Raios X - Eletrocai-diografia
Praça Pereira e Olíveira (atráz do

Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.
Consnltas das 9' ás 12 e das 3 ás 6

__ Fone 841. PLORIAN6POLIS

.. . . . ...........................•

CamilalB, Gravatu, Pilar.nc:.
Meiaa d...?melhoreli pelaI;: me
cores preço. 116 Da CASAdMJ8
CELANEA - RuaO. Mafr.�
. . . . . . . . . . . ,

lOJI OIS CftSEMIRftS
Espec_alizada em artigos para

homens
RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
CIONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE RQUPAS FEITAS

PARA HOMENS
'" .

ARMARINHO EM· GERAL -CAPAS, CAMISAS, GRAVA- .DR.···FRANCisco 'CAMAR�
TAS, PIJAMAS, CHAPEUS. ETC. NETO

Tudo pelo menor preço da praça Escritório: ��:o�:��e Schimidt
Faça uma visita à nossa Casa e verifique ��r����;,)dO) (Alto da casa "O

nossos. preços e artigos �:�;�����a: Rua Alvaro de Car-

Florianópolis

Dr. Itoldão Cooseai
CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo
RURGA - MOLttSTIAS DE; SJ!:.

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de HecH.·

tina da Universidade de Sãe Paulo,
o�de foi assistente por vário. ano. do

Serviço Cinirgico do Prof. Allpio
Corréia Neto .

Cir.urgia do estômago e ,,1&1 eir-:ula·
rei, intestinos delgado e gr081O, arm·

de. rins, próstata; bexiga, utere,

o"ári08 e trompas. Varicocele, hidto

cele, varize! e bernas.

Consulta0: Das 3 Ú 5 bota., , rua

Felipe Schmidt. 21 (a� da Ca..

Paraiso), Telef. 1.598
Relidéllcia; Rua E;stevea Ja1JiGt, 110;

Telef. M. 164

iDR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e perteua
Do Hospital de Caridade de. Flo

rianópolis. 'Assistente da
.

Maternidade ,
.

,Doenças dos órgãos internos, eSJ>e-1
-eialmente do coração e vasos

Voenças da tiroide e demais gían
dulas internas

motea e cirurgia de senhoras -
Partos IFISIOTERAPIA - ELECTROCAR

"DIOGRAFIA - METABOLISMO
� BASAL
HORÁRIO J?E CONSULTAS: -
Diàriamente das 15 às 19 ho

ras.

Dr. '••10 Fat.
Clinico e operador

Cclnliultllrio: Rua Vitor Meirele., •••

Telefone; 1.40$ .

ConsulUlI da. 10 ás 12 e da, l4 "

15 hn. Residência: Rua BI__,

22. - Telefone: 1.620 Dr. Llndolfo 1.6..
Pereira

AdvorfUlo-Contabilista
Civél -- Comercial

Con.tituiçõea d. .ceilld.ul••
• lIerriço. corel,,:ltol••m gIrai .

rOrgQnizcç�l' contabaill.
Re;Ílltrol 8 move0', dillPOn'do,
no Rio, de corZ'upondant••
Eleritól'io: Rua Alvoro d.

Carvalho n. 43.
DClII 8 à. 12 horaa,

Tal.fone 1494

Dr. M. S. Canlcutl
Clinica e'XclusiTamenle de crlan�

Rua Saldanba Marinho, 10
TelefQne. M. 7.5:'

DR.·' A. SANTAELA
(Formado pela Faculdade Nado
nal de Medicina da 'Uni"ersidade

do Brasil)
Médico por concurso da Assistên·
cía iii psicopatas do Distrito

Federal
h-Interno de HospItal Pslqulív
trtco 'e ManlcOmio JudiciArio

da capital Pederal
!!x.intemo da S'anta Casa de MI-,
sericórdja do Rio de Janeiro
OLtNlCA lIUDICA - DOENÇAS

NERVOSAS
Oonsultt'Jl'to: Edjfício Amélia

Reto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de Oar

,.alho. 70..
Das IIi as 18 horas

Telefone:
Oonsultórlo - 1.208.
Residência - 1.305.

. CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles n, 1'8

Fone manual 1.702
RESID:BNCIA:

Avenida Trompowski 62
Fone manual 766

Sitos $OCtAI.,':

PO�1-0 AlEGR�

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.O pS • 1.° ANDAR

CAIXA POSTAL. 5BS • TELEFONE 66(,1) - TEl.EGRAMAS: .PROTECTORA.Dr. Mário Wellclhaaa
CJIDIca médica de adulto. e crlUICU
Consultório - Rua João Pinto. 16

Telef. M. 769
Coueulta das 4 (<a 6 bora.

Ilaidência: l"elipe Sçhrnidt .. ....
Telef. SUl

. --

ESCRITóRIO Il\fOBILlABIO A. L.
ALVES

Encarrega·se. mediante comissão, d41

compra e venda de imóveis.
,

,Rua Deodoro 35.

Agencia Oeral para 8ta. Catarina
8ua Felipe Schmidt. 22 - Sob.

Caixa Postal, 69 - Tel. "Pãotectora" - FLORIANOPOLlS

I
�r6 fabl'ic(U\t. iii dil!tribuidor�$ dO>i11 afamcddD C"XI� I1'1 '17 focgõ•• "DISTINTA" • RIVET, P08:<'"U. \1:m GJ'ClXt.

'

.

dI)!> 1II0l'tlftllinto d. oo"emi1l'ca. l'iBcnctt\lQ,' hrfi!l� .

• Ioon. f:l bQ.ratc:)I�� alg'odôl!'tlllo mCf10ill l't' c1lIinmenH.'" .•.

pa110 a!fcdatere. l:'jUiJ'i 1�celhti!l eBu'tlln:Ub%1.h 60e.

I
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Conthuiam os protestos contra a p·retsns,ã
dos vereadores udenistas de llraranguà

Protesto de ürusseuna
o SI'. Celso Ramos ,digno Pre- nicipi o anexado ao Estado do

SR. ROBERTO OLIVE1RA sidcnte da Comissão Executiva (lo Rio Grande do Sul. E&t::1 11l,'

'I" c
,. nesta "ata a river

Partirlo Social Democrático neste ('�io- de protesto foi aprovadn

"lan._col,le, ,

c LI ,o I -I Estado recebeu o seguinte tele-
q

sano natalício do nosso destacado
o' 1J

: 'por
.

maioria da Camara ;\111nicipa

terrã R b l O I' .'

'

, 01 ai . a ,

c(;m.er raneo, sr..
o er io rv en a, Urussanga 7 _ Celso Ramos _ de Urussanga, De dois únicos re

dinâmico diretor-gerente do Ban-
F I'

� ,

,. Um suelto bom necessita --

H·'"
I D' tri

DdI' fl 'PO IS. presentantes da UDN nesta Ca

O e nre paSS!lDO
co (O IS ruo r e era, e 111 LI- 'Tenho a gral a satistaão de co-

-

"' * ah ! se necessita - de assunto J lU u ente procer pe�sedist�. ,mnnicar a Vosséncia que, na ses-
mara Municipal, um deles wl'ea

melhor. À falta dêste, o reporter se .

O ilustre aruversm-íante sobre são ordinária da Câmara .\Iunici.. dor Hclvidio de Castro Veloso Fi

Impascienta a princi'pio, depois, por 7 DE JUNHO ser leal e lhano, é de invulgar dis- pal, r-ealizada na dia 12 do CUi.TCn- lho vptou' contr-a, portanto, ;1 fa

dever de ofício, à vista da lauda de
A data rlP hoje recorda-rios que:

I tinção
motivo porque nesta aus- te, por proposta do vereador P(,5- vor .da atitude dos ver-eadores d

..

- ef\) 1.1.91, dando maior exten- piclo.�� data, será, serr{ dúvida, al- sedista Jorge Ccchíncl, foi roque- lTDN de Araranguú e o outro ve

papel vazia, anima-se a enchê-la, sao a linha traçada pelo papa Ale-
vo ele inequívocas demonstrações J D' ]" tti f

d

rida lima moção de -proteslo con- reac ar
..

ornmgos .
uza �l a ravo

para cair, de novo, na prostracão o xandce VI, em sua bula de 4 ele de estima e aprêço que lhe ír ibu- ti-a a atitude elos vorradores da 1 da mOç'<1O,

Inútil quando nada lhe ocotl'e. Maio de 1913, roi assinado o 1'1'a- tai-ão seus numerosos amigos, ad-
UDN do Munícipio . de Araranguá II'

Sauda,ções. Fernaude de Fa\'�r

Faz-se tarde para deaistências. Im-
tado de 'I'oi-desilhas., enlre D. João miradol'es. e eori-eligionár ios, ás,

- Presídent r da Câmara :\JUDIei

II Rei de Portugal e D. Fernando quais nos associamos jubi losamen- que pediam fosse aquele mu- pal em exercício.

pede-as o amor de foca. Ao amor elo
e D. Tzabel, Reis de Castela; te.

.

batente SI; alia a honra, a tradição - 'em' 1.8H, em Londres, foi

de família, a lembrança do avô le· fundada pOI' George Willians .a

Associação Cristã de Moços, N(, Era

trado, o diabo, enfim ..
Pronto 1 de-

sí l uma iclenLica instituição foi

cide-se ac suelto. fundada em '1 de Junho de 1893 por

Sai à rua à procura de pessoas, Myron Clark:

coisas e animais, à maneira de Gil· - em 184!}, em . Guarat+nguetá

berto Frevre em "O Cruzeiro". De-I Siío Paulo,. nasceu Prancisco, de

_ .Ih 100'0 à esquina do 'Ba- II
Paula HO,rlrlg11cs Alves que vet u a

para se e, b
v

•
ser Presidente do Brusi l. Faleceu

mércio, um comprador qnesfiona.udo ern fi de Janeiro de 1.919;
. ,

com o vendedor .de ovos. O homem- - em 1.870, no Rio de Janeu'o,

zinho os quer a menos de Cr$ ]2,00 faleceu Pedro, de _\.l'aújo. Lima,

d'· O d doI' ioso dl.' sua
Marques de OlInda, nascIdo cm

a UZla. :en e.
" c

"

.

22 de Dezembro de 1793;

dignidade, nao baIXa um centavo,. O _ em 1,889, subiu' ao poda o

'preço é um. O comprador pechm· parlido liberal, üom o Jilinisl.él'io

cheiro fala ao coração emped�rnido organizado neste dia 11elo .Viscon

d . bulante e no preco do qui- de de Ouro Preto e que veJ� a ser

o aro
." .

.' drmitido com a proclama\iao da

lo da banha para fngI-1os a. """ Repuúlica a 15 de �ovel11bro do

Cr$ 1700, o arroz a Cr$ 1',00, mesmo ano,

o açúca� a Cr$ 4,50, uma' gal'n�f<t de Andl'ç Nilo Tad(lseo.

alcoo! Cr$ 5,50, um pau de :::ahão Telo/oram!l"""""-8'�r�··e"-t""I·-��l'
Cr$ 1,00 etc. etc. Carestia dt.> arre· \1 � Uu i'

piar cabelos, Pior que nunca. Xinga Os relaciona,rlos abaixo poderão

o retardamento do sr. Carlos Gemes dirigir-se aos Correios e 'rrlegra-

1'os á procura de seus telegramas:

que, só depois de se safar da Co. fsolina D. Conceição

missão de Preços, se saiu com uma João Demétrio de Freitas'

série de a,tigos sôbre os ditos. Ao 'Ponciano ,A.atonio Vieira

vendelhão pouco se lhe dá a xaropa-
Polibio Venera

Julút Costa

da do .homem da rua. Toca adh ate Lourival Xavier Lima

com a ligeireza ,de enderê.::o certo. Cyro Cruz Alves

Venderá, sabe. Pert.o dalí, um 1'111'- YiHan Lozada

, 'I 1 t EI'ne.3to CassaI

ó,ól\ário gal'ante a um co ega, era
Alda Maria Rocha

H que o aumento, dentro em pouco, João Brite ;\lachado

b�terá às portas do Legislativo. Ao OtiJia Cüp,ta

el1íusiasmo de um se choca a incre. 1"ereza Barbato
• Dr, Ne]són Ribeiro

dulidade de outro, Assim, nesse val�

e-vem, chegam à repartição, onde, .1iII IIIIIlIIIIIIIII9II �

inn,riàyelmente; o diálogo virará

"meeting". À rua Felipe Schmidt,

,defronte do baratilho Scarpelli, es

taCiona o caminhão Delambl'rt.· Há

bito feio. Suja, .de novo, com os de

tritos da lenha q.ue descàrrega., a rua

que, c.ed.inho, as vassouras da Pre.

feitura varreram. Por que não G faz

às 5,00 horas ao invés das 9,30? Os

cartazes do Dau�, nos post.es, anun·l
ciam, l1'llra hOJe, OscarIto e SNI

"show". em modernis.ta empuuh'a a

reportagem de Sállvio de OJi.yeha

"ôbre Cândida. Falam-nos, com eu

tusiasmo, na estréia, no dia 18 .. dô

Clube de Cinema, com "O Idi.ota",

da obra de Dostoiewsky. Plasma·Q

nO celuloide Q cinema francês. Do

filme o cineasta P. F. GastaJ, da

"Globo", diz que "possue mais de

feitos do que qualidades", Para
th'ar

a limpo, rumaremos ao Ritz. Que di·

zer do assédio dos pedintes a que

os transeuntes s� expõem em todos

os cantos? Desolador aspecto êstc

da nossa capital. Des.olador �ó,

não; triste, ta'rr;bém. Urge um maior

amp'aro à nossa Caixa de Esmolas.

Deve·se multiplicá.la até . .Por dez,

por cem, por mil.,
Dediquêmo·nos,

tena.zmente, à solidat:iedade hum�lla.

Faz hem. Alivia pecados.
Com esta agenda de assuntos, e

sob a última impressão, aliá" chatís�

sima, voltámos à re.dação e :estrebu

chamos estas notas. Boas? Más? O

leitor o dirá neste final. Fazemos,
no instante, 'Q i:egisto, apenas.

,.

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

7 d'e Junho

'y

Fino cromo PRE TO • MARRON

SOLADO DE BORRACHA
Oe37a44 - Cr#. 145,-

OFERTA ESPECIAL DA

�

S<rJul\I,ry
FlOrianópolIS ruo TIRADEN1ES,i9

,

I ;
f-
I"
(

SRTA, DORIS BRUGGMANN

AA efeméride elp hoje consigna o ,S comemorccôes -da
an ivcrsáric natalício ela gentil se-

.

nhorita Doris Brüggmann, dilela ]3'afalha. do R.I"ochuelo
filha do nosso prezado conterrà- ". 7

ll,e,o Pr�J'. ,Henrique B�l:gg,��'a�;;\o� Sábado' próximo, di,) 11lel'ãl) In- pr-endendo a atenção da mclh

Iiono ornamento do no" o e
gar as comemorações ria data sociedade 10()aL

cial,
..'

I gloi-iosa ]J?I'a a l]r.ISSC 'la"I' 11" O 11'" f'ernin inos i-iam ['c'

Dons (!IIC frequenta com raro \ d (,,"
w .\ , n " s ajes .� c' u, J

,

. .' I I" C l'
e -uerr-a. mas luxuosas e os mais Úll'Úld

b[,ÜI���tJ:�lOdO T :�L�l�a��l��� ,,�o, J�- O Comando do 50 Di "I,1'iI o :'\a- matizes entram .nos conjuntos d

glO • I a.ao, e, , " ",' a
-

tal, C0ll10 no 8110 p:lssado, (ra�ol1 "moiré('s, ele brocantos lumin

elem"nt� estimada por Sl}a� co�egas, um bri]hanlissinlo lll'()!.I'J.,UI13 van sos, de ren.das pr'eeiosas, trab

recrhera, .n�sta data, mul.tJ111a� ,110- as fe·slividarl.f's ,in rlia tile a,.:;sinala- lhadas eom arte suprema, rle "ht

menagens asna nsonha ,Jovwhda, rio na história lntl'ia, .
les" esyoaçan[es, de setim. q

de, O pl'llgl':1IlJa compreende pri- 1:111Lo clespel'taru a :1,jl,'i'''li'j)

Os doe, "O Estado" a cumpri- meoiro a inallgnração elo inpollPll- tôcla gente e nos de tafetás, q

mentam, allgurando-lhe feJicicla· 11' Edifioio-::l?de <lo Coma.nrlo cIo deliciosamente enJeitam ás silhu

des. .importante Deparla'll1C'11lo :.\faval, tàs do sexo J'ragil".

segllindo-�,e l'0e('p�'ão as all1orida- Os minimos detalhes dos traj

des r convidados, s50 estudados cuidadosamenLe

t.:ma I.arelp espor;.!iva no Est(ldio nlllBa acura.da. "aten(;ão, as dam

da F(Jr�a :\1ilitar dará ensejo pa- vollaM-,.,p para os lindos alayi

ra a segllnda ,vartr do lH'ograma, que comple,tam a elE'gâllcia fe11

Pa,ra reohar com o a chave de nina,

da ouro as eomemol'af'i'íes ;'1,.1 "Dia ]i; o cintilante BAILE DE GAl

em de R.iachnelo", ás '2.3 horas, com da noite dr. ! t, o aS'I:l.11·) obrig

o noyo Edi ficio - SreIe, , 1'ee1'iOa-! Lório
,em ladas as rol}as sociai

camente iluminado r eng'aJana{lo, Um acontecimento, que ficará 11

terá inicio cintilcl'llc NI/ili de cel'tu inesq\1e,�I\":'J.

Gala, qlle· o ilustre Con lra-c\ lmi- DIA 12, DOMINGO, o Edifici

rant(' AntUo Alvares Barata e a Srele do Comando do 50 DisLri

hrilhanlc ol'icialicladr do 50 Dis- :'>layal será franqueado ú visitaç'

triLo )lavaI oferecrm ,í_s altas a1.1- publioa, para que todos 1)()ssa

Lol'idades ci\'is e militares e do conhecer as csplendidas in�tal

mundo social desta Capital. cões daquele inllor1ante Depal'(

:lIniLos dias .iil deCCi'I-�,:l1n flue a menta '['{aval.

cidade se vem l11ovinWll1ando P:1-!
ra o grandioso baile, que anda I

ANIVERSARIOS:

F..-\ZE1r ANOS, HOJE:
- a ;:['a. d. Julieta Richard, di

gna .rspôsa cio sr.. ·\Jfre"o Richard,

apreciaria maestro residente no

Rio de Janeiro,
- o sr . .Fl'ancis,c:o Robe'rtO,

Silva, 'pró;;pero c0111erciante·

Biguaç,ú.
- a sra. d. Maria Lígia Pereira,

e.�pôsa do SI'. Osvaldo Perrira,

- a sra. d, :\<largariLla de Azeve·

do Brasil, digna consorte do sr.

João � . .Brasil.
- o jovem Jilanoel Bastos Laus,

competente contador e funcioná

rio do :\linistério da Fazeurla.

- a' srta; 1'ere;;inha Rohergr,

úlha elo Sl:. Maroiliano Roberge,

guarda aduaneiro na Alfândega.
,

:__ o .menino Paulo Roberto, fI

lho f�O sr, Paulo :'lI. ela "Eilva, fun
cionário da Prefeill1ra de São Jo-

sé. .

- a menina Joscélia Maria .Pe'

l'ril'a, filha do sr, Anl ônio Pedro

Pereira, dedicado 1'l111cioI1.ário da

Alfândega.

FESTf,JOS JUNTNOS:

A. ,A. "BARRIGA VERDE"

o\. aplaudida A. A. "B31'riga-Ver

de" já organiz'ou magnifico pro·

g'l'ama 'para também parlidpar das

frstas junil1as que se re'alizarão,

durante o lll{'S corrente, nesta ca

pilaI. A dir,ecão da simpática so

,ciedalCle escolheu o <lia 2.2 para ho-

menag·em' os santós do mês.
.

Tipicament e caipira, com queI

madas, melado, pinhões e fogos

em abundância, o "Barriga" dará

sua nota alegre, contando, na

turalmente, com o concurso de to

dos os frequentadores de sua sede

ás quartas-feiras.
É de sc prever êxito c011']'pleto,.

dado o .entusiasmo entre os asso

ciados.

COMPRADORES PARA CASAS JiJ

TERRENOS

o Escritório Imobiliário A, L. Alves,

sempre tem compradores para casas e

terrenos,
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OLHOS IRRITADOS ?I
'�'
'�"�.

CONTRA caspa,

QUEDA DOS CA

BELOS f DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABEWDO.

;\, SB.ISSA

Sociedade Carnavalesc

Tenenles do Diabo
A comissão de galpão da Soeieda(le carnavalesca "TE�ENT

DO DIABO", convida a diretoria da Saciedade acima para, no �ia

do fluente, quinta feira, comparecer a sede do Clube 15 de OU�llb

afim de ser deliberado assunto de alta importancia.
A Comissão.

Dessa figurinha ai do título, o Diário conc:luiu que eu

canhoto ,e 'Por isso erro o alvo.

Da conclusão do orgão udenista, deduzo eu que o

redator necessita de escola supletiva para adultos, pois até

agora' ainda não sabe di$tinguir a mãO' direita da mão esquer

da. A proposito dessa distinção seria de bom alvitre lembrar

a providência. de pedir que lhe amarrem uma fitinha brancà

na direita e outra vermelha na esquerda. Desse jeito, quando

tivesse dtú"ida, recorria aos l)rl.prüo.s. assulUtos 'Polf,P.icos dei

que cuida e n'ão faria mais confu&ões. Assim: mão dextra,

fita brànca - tcndencias· conservadoras, partidos da, direüa;

mão sinistra - fita vermelha -' tendências socialistas, psr

tidos da esquerda.
De expedíente parecidó, em 1933, usou em. Lages, o Uus

tr.e capitão João Ismério, nos exercícios de ordem unida a 15fl

reculutas que, comei o redator do Diári'o, nada sabiam de di

reitas e esquerda, Cansado de ensiná-los a romper a marcha

com o pé direito, acabou por meter' uma 'Palha de, milho no.

pé de cada l11i1iciano, que descalços estavam todos. E depois,

garbosa, feliz e autoritário, comandava:

- Otdinário! Pé eum páia... Marche!

E, acompanhando a tropa, no flanco, ia cantando a ca-

dência: '

_ Pé cum páia.,. pé sem páia. .. �é cum páia,.. 'Pé sem

páia. ..
.

Depois disso, nunca, em terra alguma, uma tropa lrregula�

marchou com tanta regularidade.
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