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Nova York, 8 (U. P.) - Três
desastres de avião nas últimas
24 horas causaram a morte a

numerosas pessoas. Com as 47
pessoas que pereceram no de·
sastre de Pôrto Rico, o núme
ro de mor,tos .chega a 95 em

um único dia.
Do Brrusil anunciou·se que

26 pessoas morreram ontem,
num desastre verificado no sul
do pais com um aVlao de
Transporte da Fôrca Aérea
Brasileira, 22 pessoas inclusive
um general do E'xércit'Ü grego,
morreram cntem à noite quan
do um avião caíu na Grécia, 17
milhas donorte de Atenas.
O avião que caíu ao largo de

Pôrto Rico foi o segundo de
tal classe, ,em menos de 6 me- Pelas portarias ns. 185, 186 e

sês, a sofrer desastre do cami· 188 do.sr. diretor geral do Dasp
nho de San Juan para os Esta- foram criados os cursos avulsos

dos Unidos. Em 28 de dezem- de direitor constitucional, ma

bro do ano prussado, outro temática e de ""português e re

avião da rota San ,Juan-Miami dacão de documentos oficiais.

desapareceu 50 milhas ao lar- Poderão ingressar nos refe

go de Miami, com 32 passagei- ridos cursos sómente os servido

:ros. res federais,' estaduais, muni-

I
h

James Byrnes
contesta
Washington, 8 (U. P.)

Loren Hass, antigo empregado
de uma sociedade de constru

ção aeronáutica, 'Ouvido pela'
Comissão de Inquérito Parla
mentar sôbre atividade anti

nacíonaís, declarou que, por
Intervençâo do sr. James Byr
nes, 'O espião soviético Andrei
Bchevchenko, membro da mis
são militar soviética, tinha po
dido deixar o território ameri
cano e voltar à Rússia sem ser

incomodado.
Hass afirmou ainda que ten

do recebido propostas de Sche

vchenko, havia prevenido a

FBI para ser feita a prisão do

espião, porém lhe foi respon
dido que o sr. Byrnes opunha
se a que se tocase naquele in
dividuo.
Em .consequêncía dessa de

clarações foi pedida a respos
ta do ex-secretário do Estado.
O ST. Byrnes acentuou perante I

representantes da imprensa
que jamais dera ordem para
deixar de prender tôsse a quem
tôsse, pois semelhantes ordens
não eram de alçada do se

cretário. do Estado e sim do De

partamento da Justiça e das
autoridades encarregadas da

segurança geral.

J

'Engenbar'ia �

A _te m!����aS!!���21
PA.HTS (S. F. J.) - Destruída

Ipelas tropas fJ'�nces�s na retiradn

de 1040, e pelos alemães cm H1H, a

ponte dr Vicn ne, no Isere, acaba

de ser reconstruída. Tem três ar

cos, de '16m., 108m, c 2(j -netros;
seu piso tem 13 metros de }ar:;Er'l.,
sendo flanqueada por calçadas de '2

metros.

.Seu arco foi traçado com c má
ximo raio possível, o que faz 'tela

a ponte mais plana do mundo. É

um esplênd.ido êxito. arquit�tôllico,
Ique o PresLdente AURrOI. m:mgu

rará em 21 de �unho.
-------------1

Três desastres

MI 10504

MOMENTO

PERSONALISMO DOENTIO
Observemos o panorama das atividades politico

partidárias em Santa Catarina e procuremos abran
ger as perspectivas de acontecimentos que, com a

mesma celeridade com que se estão precipitando cer

tos pronunciamentos, no cenário politico nacional, se

aproximam dum desfêcho ínesvítável,
Da atitude do P. S. D. estadual nada a conjetu

rar, dadas a sua provada coesão e a sua resoluta e ina

traíçoavel subordinação ao órgão executivo nacional.

Organização majoritária que. é, nenhuma revisão
haverá a fazer nessa sua conduta de firmeza, em apôio

.

dos poderes públicos e da Constituição em que
\ se

consubstanciaram os princípios normativos do regi
me.

Do lado da U. D. N., porém, não se póde senão
anotar uma profunda incompreensão interna, senão

já uma iminente cisão, provocada por um grupo de
inconformados com a direcão nacional.

Esse fato: aliás, já de ili certo tempo, se vem tor
nando notário, desde as expressivas restrições feitas

pelo sr. Adolfo Konder a um suelto do "Diário da Tar

de", que comentára a entrevista concedida por aquele
ilustre político udenista a um matutino carioca ...

A possibilidade dum acôrdo, entendimento ou

aliança entre o situacionismo pessedista e a U. D. N.,
sustentada, não sem razão e oportunidade, pelo pro
cer da U. D. N. centrai, teria de deflagar à carga dos

descontentamentos, por parte daqueles que, numa

visível minoria no udenísmo estadual, não hesitam
em hostilizar o próprio sr. Adolfo Konder para que
lhes seja dado combater o sr. Nerêu Ramos. De modo

que, nessa disposição nada cômoda para Uma conci
êncía mais nobre, o grupo passou 'a esperar que se lhe
desanuviassem os horizontes, sem embargo de, en

quanto aparenta integrado na U. D. N., vai explo
rando outros possíveis setores políticos, a que se re

fugie C01'rl0 desajustado �Las Unhas duma comprensão
política que supere os personalísmos e busque, antes
e acima de tudo, a pacificação dos espíritos, para uma

solução democrática ao problema da sucessão presi
dencial.

Como se vê, os dissidentes da U. D. N. catarínen

se, que já no atropêlo e tumulto da conduta osten
síva teriam revelado lamentável incapacidade para
defrontar serena e superiormente os imperativos de
cada hora, constituem assim um bloco evidentemente
infenso a uma ação partidária ou interpartidária
obediente às próprias injunções, de público invocadas
na sua entrevista e posteriormente em artigo para
o "Diário da Tarde", pelo si'. Adolfo Konder.

Tais a extensão e o abismo do ódio e do despeito
votados ao eninente sr. Nerêu Ramos, que êsse inex

pressivo grupo de. pigmeus da política estadual hão
atende nem ao !Senso do civismo, nem às persuassões
do patriotismo, mesmo que em motivos .tão altos 1'e

pous:e a conveniência de uma convergência das fôrças
políticas num sentido comum.

.

Somos dos que pensam, todavia, que tudo quan
toO se diz por aí, .em tôrno de candidaturas· ou de aco�

modações políticas não passa de palpite. Quant!.?, po
l'ém, à viabilidade dos a,côrdos entre os diferentes

partidos. a posição do sr. Adolfo Konder é conhecida.
E se esta bastou para ,cindir os udenistas catarinen-,
ses, é forçoso atribuir àquela definição f.ranca do
ilustl�e chefe da U. D. N. alguma consistência. Nem
necessitavamos de mais do que uma hipótese, como

porventura a de um próximo entendimento entre
as duas mais ponderáveis ,correntes el,eitorai,s de San

ta Catarina, para mostrar a absoluta ,ausência de
conteúdo ideali.stico no grupo que se rebelou e que,
caído em.si da intempesth'idade do pronuncia
mento, se detém indeciso e inseguro, embora atrela
do ao ódio insopitável, fóra do qual não oonheCle. es
tímulos para a vida pública. "

Cursos avulsos do oasr
cipais ou autarquicos. .

Para inscrição, os interessa
dos deverão dirigir-se à Escola

Industrial, situada à rua Almi
rante Alvim l'l. 19, das 9 ás 12

horas, até o dia 17 de julho cor

rente, munidos de duas foto
grafias, tamanho 3x4.
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Direito P�nal da U. de Me
.

cjut�;; : � \f:
o pTOf, Jimenez Ázur- reaLizará conferências n ta9:?allitg,L ,

O. �osso Estado .va� hospedar, d�ntro de pouc s dlas,�!€.a '

notabílidade de projeçao Internacional, - o prwfessor,;x:rtt'lz
Jimenez Azua, da Uriiversidade de Madrid. Mestr� de Di1eito
Penal, o ilustre professor visita o nosso país, em-�ujos:',cír-
cu]" os juridícos o seu nome é bastante conhecido.. :"

�•.

Nesta Capital, onde O professor J'ímenez Azue-será hós
pede do Govérno do Estado, realizará ele três importantes
conferêncías, na Faculdade de Direito de Santa Catarina.

Essas conferências terão por tema, respectivamente:
la.) "Direito Penal e Iiberdade"; 2a) "O processo de Nu

remberg"; 3a) Pscanálíse".
O. eminente mestre de Direito Penal chegará a Florianó

polis no dia 12 do corrente (domingo próximo), acompanha
:io de sua exma, senhora.

A primeira de suas conferências se realizará no dia se

guinte, 13 d ocorrente, às 19,30, na Faculdade de Direito. As
demais terão lugar nos dias 14 e 15, àquela mesma hora.

A entrada 'será franqueada a todos quantos se interessam

pelas questões penalógícas.

Crônica da Assembléia
Praias de Camboriú e de Piçarras, - Esclarecrmenios do sr.

Alfredo Campos.' - Na tribuna o sr. Card» o da Veiga, [ocaii
zando vários assuntos. - Informação do Líder Nunes Varela
sôbre os empTestimos do montepio. - Congratula-se o sr.

Armando Caril com os srs. Ado Faraco e Carlos Seára.
-- Comauiicacão.

Os trabalhos da sessão de f rio da Fazenda e Diretor da

ontem foram dirigídos pe�o sr.
I quela repartição, os quais de

Saulo Ramos e secretariados clararam que, dentro de 60

pelos srs. Pinto de Arruda e AI- dias, a contar de 22 de abril
fredo Campos. ; último, seriam atendidos os

Aprovada a ata teve a Casa' funcionários nesses direitos.
ciência de oficios e telegra- . Assim, o líder da maioria não
mas. \ deixou que o representant-e po
PRAIAS DE CAMBORIÜ E DE pulista explorasse ° assunto a

PIÇf\RR'AS
I
seu bel-prazer... Também os

O unico orador inscrito foi srs. Raul Schaef,er e Ilmar
o sr. Heitor Liberato, do P. S. Corrêa, apartearam o orador,
D., que tem, nestas últimas bem como o sr. Armando Ca

sessões, focalizado vários as- lil, os quais pediram certidões
suntos de interêsse geral. Des- i para que sejam entregues ao

ta vez, em discurso de ontem,' Montepio dez milhões de cru

s. excia. encareceu providên- zeíros, sem onerar os cofres do
cias do Executivo para melho- Estado, afim de que o plano do
ramento nas praias de Cambo- orador possa ser executado ...
riú e Piçarras, dos quais os pri- Esse plano é de melhorar a si
meiros são os de energia elétri- tuação dos contribuintes do
ca. Nesse sentido-o orador apre- Montepio, com melhores em

sentou indicação ao Chefe do présti'mos de previdência, 01'

Poder Executivo, cujos termos dinárío e rápido. Ao finalizar o

são: "A Assembléia Legislatí-: seu discurso, o sr. Cardoso da.

·

va do Estado, reconhecendo de- i Veiga tornou a falar sôbre o

J pender o desenvolvimento da! reatustamento do funcionalis
cidade de Camboriú e da vila' mo; informando-lhe o sr. Raul
da P�nha, a que perte��em res-I Schaefer que o serviço da Co

pectívamente, as praias deno- I missão está pronto, faltando,
minadas "Canto da Praia" e

I
apenas, a parte datilografica,

"Piçarras" da instalação de
J
afim de que, seja entregue ao

energ�a �létrica, A?olicita a in-I Govêrno do Estado. Declarou,
terferência e apoio do Poder ainda, o sr. Cardoso da Veiga
Executivo, junto da Empresa que os funcionários públicos
Fôrça e Luz de Santa Catari- poderão confiar nos represen
na, sediada em Blumenau, no tantes do povo porque êles sa

se�tido de .este�der sua� linhas

I berão cumprir o �eu dever, re
ate aqueles dois sugestivos re- solvendo a situação por que es-

· canto�s li�or,eanos. catarínenses, I tão passando, com o melhor
contrlbuíndo assim par� o seu estudo do projeto que reajus
progresso e desenvolvimento tará os seus vencimentos.
Em seguida, o sr. Alfredo ORDEM DO DIA

C.ampos, talllbém do P. S. D.) A mat€ria foi a seguinte:
declarou que é louvavel a in- Projeto de lei hO 29/72, do

d�cação do. seu colega. Tod�-l S1'. Ribas Ramos, que .altera
VIa con;um�ou que a e�ergla pa,ra Campo Belo do Sul a

par� al� 'esta sendo motlVO de denominação do distrito de

cogltaçao por parte daquela Antônio Inácio, no munici·,

Empr�sa. Final��an?o, di�s€ pio de Lajes. - Aprovado.
que da o seu apolo aquela lU-

_

dicação, uma vez que a ação do O CARVAO
.

Govêrno do Estado é necessá- O sr. Armando Calll, do P.

ria e que a Empresa Fôrça eiS. ?, c0!ll a palav:ra, �pós re�
·

Luz de Blumenau tudo fará ferIr-se as determmaçoes do

J para o engrandecimento do€, sr. Pr�si�e��e da Repúbl.ica

I Santa Catarina. aos Mmlstenos e autarqmas,
NA TRIBUNA O SR. CARDO· determinando 10 ,consumo do

SO DA VEIGA carvão nacional, ,congratulou-
Seguiu-se na tribuna o st. se com os, srs. Ado Faraoo e

Cardoso da Veiga, do, P. R. P., Carlos Seara, qu� representa.
o qual focalizou as estradas do ram Santa Cata,�ma, na �esa
norte-catarinense. Falou, tam· Redond� no Rl<o, por esse

bém, sôbre um projeto de lej aconteCImento que nos devol-

em transito na Casa, que apre· ve e.s�er.anças. .

senta um plano para a melho- O ultImo ,orador fOl o sr.

ria das rodovias da Ilha. Final· Aroldo Carvalho, da U. _D. N.,
mente, encareceu a aprovação 9ue apre�ento? um pedl_do de

para o projeto que reorganiza lllformaçoe� sobre a rec.eIta da

o Montepio dos Funcionários D: E. R., feito o que fOI a ses

do Estado também transitando sao encerrada e outra para ho�

nas Comissões. Em aparte ao je convocada.

orador, quando êste pedia a
, qOM1!NIC.AÇ�O .

reabertura do.s empréstimos do A Mesa fOI enVIada a segum-

Montepio, o sr. Nunes Varella, te ,:omunicaçã�: .

esclareceu a Casa que confe- Exmo. sr. PI eSIdente da As-

renciára com os srs. Secretá· COlltinúa na 3a. pago

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Informações ntets Procissão de Corpus Chrisli
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I· Horario das. em.pre.l da S���� �tl���t����nl����;c?�:f::-�pl5r�[a:el�: �fo�:�ó�
polis, Assistente ao Sólio Pontifício, etc.

'Redação e Oficinas à rua 886 rOdOVlarl8S .Aos que o presente Edital virem, saudação, paz e bênção
João Pin.to n. 5 DlGUND.A.:nlIIU em Jesus Cristo.

Diretor: RUBENS A. RAMOS Fazemos saber que, sendo o próximo dia 16 do en-rente

Proprietário e Dir.-Gerente 7 �:•.o Mo Ciltóvlo - JA&'U2l8
consagrado à magna solenidade de Corpus Christi, em que se

SIDNEI.NOCETI Auto-Viaçlo luja! - 11eoja1 - 11 "'� homenageia a própria Divindade no Mistério do Santissimo
Diretor de Redação: lUÉxprellllG BrlHiflu_ BrIldIqü- - ! Sacramento; e para atender aos justos desejos de nossos ama-

GUSTAVO NEVES le��80 BruMluen.n - Non Trento dos Diocesanos: Havemos por bem confirmar para aquela da-
Chefe de Paginação!

- .A��tl�:'- catartn_ _ JOÚlvlle
ta a solene procissão do Corpo de Deus que se verificará co-

FRANCISCO LAMAR,QUE - I hora.� - mo segue.
Chefe de Impressão: Auto-Vlaçl(j Catarln_ - CurlUba Reunidas as Associações religiosas abaixo especifi.cadas e

- II horas.
JOAQUIM CABRAL DA SILVA Rodoviária SUl·BruU - !'6rto .ll(!Cr. naquela mesma ordem, dentro e no adro da Oatedral, um pou-

Representante:
- R�prcr�a;ul.Brasileira _. Joinvlle -I co antes das 16 horas - 4 horas da tarde - desfilarão ao si-

A. S. LARA 13 horas.
..

.

I íb
nal dado, lenta, continua e ordenadamente, precedidas da

Rua Senador Dantas, 40 _ 50 6 �{���� Sul-BrasIleira - �ur tí a -

Cruz processional, sob a direção imediata do Pró-Vigário Ge-
TERÇA FEIlU 1 '1' b d do

.

t ·t·
,.

anda!" A VI çI C tar�eIlft _ P&rto.AI. ra e seus aUXI iares, o e ecen ao segum e I inerario:
TeI.: 22-5924 _ Rio t'e Janeiro gre u� 6aho�al.a Praca Quinze de Novembro - Lado do Palácio - Ruas

RAUL CASAMA\'OR _AJl���::110 C.,tarmeun - Curitiba Visconde de Ouro Preto, Artista Bittencourt, Saldanha Ma-
R.ua Felipe de Oliveira, 21 _

_ -'tu���� catulnenM JoÚlT1le i inho, �raça Ge.tú�io Vargas, .Rua Visc�nde de Ouro Preto, Pra-
�o andar Aut'o.VlaçAo catulneIllM TIJbart.o ça Pereira e Oliveira, R. Arcipreste Paiva, Catedral.

Tel.: 2-9873 _ São Paulo - � ��::. 810 cn.t..6Tlo _ IAcUna _
A benção, para que não haje interrupção do prést�t?, será

ASSINATURAS 7 hOraS. dada no adro da Catedral, para alcançar a todos os fieis.
Na Capital F.1t).prêSII G16r1a - Lquu - '11M A ordem dias Entidades e Assocíacões no préstito. será a• 6� horu. �

Ano ...........•• Cr$ 90,00 ExprellO BruIq� - Bruqv.e - seguinte: Cruz processional, Instituto. Coração de Jesus, Asi-
Semestre .. ' •..•• Cr$ 45,00

18f.�iaçAo ItaJa! _ ltaja! - li ae- lo de Orfãs, Congregações Marianas Femeninas, Ação Catá-
Trimestre ......• Cr$ 25,00 raká'd S I-B asileira _ Joinvile _ Iíca Feminina, Associação Santa Terezínha, Damas de Carl-
Mês •••••..•••••• Cr, 9,00 13 h.fr�a� u r

dade, Apostolados, Ordem Terceira de S. Francisco (Femení-
Número avulso .. Cr$ 0,50 6 ���!�� Sul-Brasileira Curitiba -

na), Colégio Catarinense, Congregações Marianas masculinas,
No Interior

Via..&QUARcaTtA-lnJ'ERA n..�'.''''_ Irmandades, segundo a ordem de precedência ou costume, e
Auto- . ""o ar enM '-'.... "'"....

ti d..... tíssí S tAno .•.•........ Cr$ 100,00 _ li horas. por ul Imo. o .san issimo acramen o.
Semestre Cr$ 80,00

_ �u��!:�o CatarlnenH . ,JolnlVlle
Cada associação deverá, apresentar-se com os respectivos

Trimestre Cr$ 35;0'0
� Auto-VlaçAo CatMm.n.te 1...66W1. estandartes e distintivos. São permitidas crianças na procís-

Núm I Co· 06 680 heras _ ,

tid de aní b
. ,

tit d f'l
'

ero avo so .. ,r", , o

11-
Rá ido Sui-Brasileira _ Curitiba sao, SO ves 1 as e anjos para a nr o pres loque es 1 ara,

Anúncio..mediante contráto. 6 ho�as. como acima se disse sem quaiquer interrupcões na marcha.
(\)s origlnaí8, mesmo não 13P�g:�� Sul·Brasileira - Joinvlle

Os fieis e famílias que não puderem acompanhar a procissão
publicados, não serão

I Expr.�sso SAo Cristorto - La,wuna deverão postar-se nos passeios da ruas do trajeto para assís-7horas.' , I

I
dtYolvidos. ExpreSliO BrullQuenH - BnulQu. tirem a sua passagem.

A direç19 1Iilo 1?6 respon-' 16 .A��:�lal)Ao Itajal _ Ita,laJ _ 1ft no- Aos fieis recomendamos o maior respeito ao SS. Sacra-
sabiliza pelos conceitos raso

B N -to menta 'em que está verdadeira, real e substancialmente con-
. .•

ti Expresso rusqUeDH - ova ...- ,
emítídos nos ar IgOS _ 16,30 horas. tido O Corpo de nosso Divino Salvador.

assinados.
_ ar����a Sul Bra._U - Pórto .lle.rre

Outro.ssim, louvamo.s e encarecemos o piedoso costume
.""'.-""__...........,.-,."..".:'Ji#I A.Uto-V1aÇA����1:.! P6rto de ornamentarem as ruas e as frentes de suas casas, em ho-

Al&gTe - 6 hora�. :-nenagem ao tão augusto Mistério.
Autu-Vlação Catar·lnena. CurItiba

Hiptecando a to.dos antecipadamente as nossas humil-
- 5 horas.

Au·to-Vlaçl1o CatarlneIlH J'otnT11e des bençãos, nutrimos a certeza que tudo correrá para a maior
-

A."ut!��z::.�IO catartnenn _ Tubalrto glória de Jesus Sacramentado e honra de Religião. em geral.
Segunda--feira _. 8 hocas. Dado e passado nesta cidade de FlortanópoUs, sob o Se-

"TAL" _ 13,00 _ Lajes e Pôde _A�,1'l}Vi��!�. catarlnen.n - Lapna
lo de Nossas Armas e Sinal do Pró-VigáriQ Geral do Arcebis-

Alegre EX2_f'ess.a 8110 CT1storto - Lacuna - pado., aos seis de J'unho de 194-9.
,..7 hora,s.

PANAm - 10,40 - Norte Emprêsa Glória - La� - II 1/2 "Ass.) Cgo Frederico Ho.bold, Pro-Vlgano Geral
VARW - 10,40 - Norte e �!s!,:r�i"UsquellM _ Bru!lqUG -:- José Renato de Souza, Prpvedor da Irmandade do SS. Sa-
PANAIR - 13,60 _ Sul II horas. cramento.Auto-Vlaç{o Itajllf - najai - 11 bo·

"o��.UZEIR::;::
-

t.�::. ;::{5 S�;::::::. := �:t:::= InspetorOrgaIíiZãdõr
"TAL" - 8é��jtiba JOi;:��:ag: ����:::'.Sul Oeste Ltda - x.peco-u «Cruzeiro do Sul Capitalizacão, S. 4.»

_ Santos e Rio. !!'EXTA·FElRA. :\'ecessicamos de pessõa ativa e relacionada cm Florianópolío.Rodoviária Sul Brasil - P&t"to Ale�
';-'Ih _ 10,40 _ Noite - l'I horas. .p<ira assumir 'os nossos l't'a]1alhos de prodLlç:ão nrsl,a N)l'a(:a. O tlllJ 8S

,,:titJZKlRO DO SUL _ n.oo __Ag��'!r��o c:atarlnenH CUritiba
cOllcliç.õcs. Tratar com Lourival Almeida, no Ballco Agl'Íco]a.

Auto-VlsçAo Cate.r1nenM JolnT11. T E H R E � O S
- • horlll.

A.utooVlaçAo �urLnen.. - �
- S,M horas.

I
Expresso SAo Criatovlo - x...una .-

7 horas.
Auto-VlaçAo ltajal - !tajaJ - II ho-

Pôrto ru.

Expresso Bruaqu_ - BruIIqu. -
16 horas. I

Rãpldo Sul·Brasileira - Joinvile-
13 horas,
RápidQ Sul·BraB»eira

6 horas.

Viáção Aérea
Horário

jk)l"te
VARIG - 12.30 - Sul
PANAIR - ia,50 - Sul

Quarta-f�ira
"TAL" _ 13,00 - Lajes e

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

V EN D EM-8 E

CurItiba

Yendem-se lotes de I erreno no EELrcito, em ponto -servido 1)01' di

yerSas linhas de ôn ibu,s.
O pl'oprietario fornece as escrituras e de,m,ais documentos exigidos

pelos JnslHulos de Pr·evidencia e Caixa Economica Federal, inclusi

YE prova de domínio de 30 anos.

reratar na' Emrpres,a de MeIl;lOramentos e Obras, à Rlla João Pinto

n. 32 das 10 ás 11 horas e das 15,30 ás 18,30 horas.

Jlforte
VARIG - it,iO - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Quinta·feira
.

!IITAL" - 8,.0 � Jeinville
CuritUaa - Paranaguá
- Santos e Rio_

PANAIR - 10,iO - Norte
PANAIR - 13,50 - 8ul
VARIO - 12;30 - Sul
CRUZEIRO 00 .SUL - {S,51

"orte
CRUZEIRO DO SUL - t5,aO

SABA.DO
Auto·Vla.çAo CAtartn_ - CUrit1iba

- 5 horas.
Rápido Sul·Brasileira

13 horas.
,

Rãpido Sul·Brasileira
6 horas.
- ti horsa.
Auto-Viaelo Catarlnense - JolnT11e.

- & horaa.
Auto·Viaçao OeUrlnen.. - Tubarlo

- 6 hon.s.
Ex"pr'l8S0 810 CristoTao - � -

7 horas.
Ex,preSllO Bru.queIllM - aru-Qu. -

H hocas.
ÂuU-oViaçAo Itajai, - naja! - 1. 110-

ru.

Expre&1!O BrtliIIQU_ - No-.. Tre1lto
- 9,30 horllll.
Expresso Glória - � - • l/I

• 7 1/2 han..
DOMINGO

Rápido Sul-Brasileira - Curltlba
6 horas.

Joinvlle

VENDEM-SE I
Terrenos em prestações em.Curitiba. Planta Hauer, ma�s I

informações, hoje, domingo, na Pensão Elite, à R�a �on�elhel-Iro Mafra, com Bordenowsky, ou por correspondencla a Rua
Cruz Machado, 39 - Curitiba.

.

. I

De ordem do sr. Diretor-Geral do DER., engenheIro Mar
cílio Nolding Motta, torno público que, por motivos. de recons

trução de uma ponte, ficará in.ter�o.mpi?-o, o .trânsIto entre.
Kjm 4 e o Km 28, da estrada JomvIle-ItaJal, VIa Penha, do dra I
6 (à noite) até o dia 10 do fluente.

O trânsito, entretanto, poderá ser efetuado via Araquarí.
DER., em 3 de junho de 1949. .

João Teixeira da RQsa Junior, diretor da Divisão Adminis
trativa do DER.

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

CurItiba -

lul'
Sezta-fet1'a

"TAL" _ 13,00 - Lajes e Pôrto

Alegre
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

Ifarte
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - H,40 -- Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Sdbado
-TAL" - 8,00 -

Vende
Escritório Técnico

- SBCid Rocha Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs. interessados que,
tendo regressado de sua viajem ao!

Estados Unidos ,da América do Nor·
te e paises vIsinhos, ° Dr. Cid Ro·
cha Amaral reabrirá seu e&uritório
(Rua Presidente CoutinhG n. 22),
nos primeiros dias de agôsfo, espe·
rando continuar a merecer as espEl
ciais atençê'íes de seus amigos e

cliente....

Pedro Medeiros, Auxiliar

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

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

Ver e tratar à Rua Antônio Matos Arêa$ 511 - Canto -

Estreito,. a qualquer hora do -dia
------_._- .- ._ _._._ _. --------

DR. ZULMAR DE LINS NEVES
Comunica aos seus clientes que transferiu o consultório

para a Rua Fernando Machado n. 22 (térreo), onde atenderá
diariamente no horário de 15 às 19 horas.

Joinville
Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13.51)

"arte
Domingo

PANAIR - 10,40 - Norte

I CRUZEIRO DO sm;.. - H,OO
1 PANAIR - 13,60 !SuL

,-

Coceiras da PeleI
Combatidas em 7 Minutos:
A sua pele tem cêrca de 50 milhões '.

de minúsculos sulcos e' poros. onde se :

escondem os germes causadores da t err í

vel coceira, "rachando" I erupções, "des->
eascando", ardências, acne, impigens .. ,

psoriasi s, cravos, espinhas, coceiras dos "

pês-e outros males. Os tratamentos 00-·

muna só fornecem um alívio temporár-io, '

porque não combatem o germe causador .

. A nova descoberta, Nixoderm, faz parar a '

coceira em 7 minutos e uferece a garan-� .

tia de dar-lhe : uma pele lisa, limpa.".
atraente e macia - em uma sema...

na., Peça hoje mesmo Niloderm..··
em qualquer Iermâcia. A nossa ga-

.

�;-oderm rantia 6 a

�......
.

sua maior
'Irl IS Afecções CUlanus proteção..

Ontem no passadt1
9 DE JUNHO

A data de hoje recorda-nos.
que:

- em 1.597, na aldeia de Re
rítiba, Sul Capitania do Espiri
ta Santo, faleceu o padre José,
de Anchieta, nascido em San'
Christobal de la Laguna, então"
capital de Tenerife, nas Cana-'
rias, em 19 de Março de 1534;
- em 1.636, o Capitãó-mór :

Felippe Çamarão, íncumbído
pelo Conde de Bagnuoli de de
vastar o território ocupado pe
los holandeses, sai.u do acam

pamento de Porto Calvo com.

uma coluna de 400 homens
composta quasi exclusivamente'
de indios, marchando para.
Pernambuco;
- em 1.647, em Lísbôa, fa

leceu o General Matias de Al-·

buquerque, Conde de Alegrete,
nascido em 1.590, tendo sido
Governador de Pernambuco e'

Governador Geral do Brasil, _ e,.
na guerra contra os holande6es,
foi o comandante em chefe das
tropas brasileiras;

- em 1.815, foi assinado O·
ato final do Congresso de Vie·
na, sobre a restituição da Guia-·
na Francesa, conquistada pelo,'
Brasil em 1.809;

- em 1.845, cl:;legaram ao Rio'
de Janeiro os primeiros colonoS'
que fundaram Petropolis.

André Nilo Tadasco

Os Rins que devem eliminar
todos os traços de substancias I

toxicas ou impurezas do organis- i
mo, estão permitindo que um

excesso de acido urico se acu- i
mule e penetre em todo o·,

organismo.
A falta de cumprimento de sua- :
tarefa por parte dos rins é 3; :
causa fundamental das dôres.. '

reumaticas, lumbago e irregula·· í
ridades urinarias. I.
Este acido .mico rapidamente r6r-' .. !
ma cristais agudos, que se alo
jam nas articulações, causando"
a sua inflamação e rigidez, as·

cruciantes dôres do reumatismO"·
e outros males do sistema urina-
rio. O tratamento apropriado de
ve fazer voltar os rins ao sew.

estado normal, afim de poder'
ser filtrado o acido urico. li: por'
isso que as Pilulas Df! Witt con

seguem dar· alivio permanente,·
nos mais rebeldes casos.
As Pilulas De Witt atúam di
retamente sobre os rins, de··
volvendo"lhes a sua ação natural.
de filtros das impurezas de, .

organismo.
Acham-se á venda em todas u>

farmacias.
PILULAS

,�DE WITT,·
�.
Para os Rins e a Bexiga

EM VIDROS DE 40 E 100 PILULAS,
o GRANDE E MAIS ECONOMICOI'

PLANTANDO DA
Tem V. S. pomar, jardim e ne

cessita de árvores frutriferas 6"
flores?
Peça catalogo, nesta praça".

com J. Costa à Rua Jerôniml))"
Coelho nO 2

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MARIA PALMIRA
Deflue, hoje, mais um aní

- versárío natalício da 'encanta-
-dora menina Maria Palmira,
-querida filhinha do nosso con-

=terrâneo SP-:" Doralécío Soares,
dedicado e competente chefe
-da clicherie da Imprensa Ofí-
-cial do Estado.

A interessante garota será
-muito cumprimentada por
Buas numerosas - amiguihnas.

D. DILMA BORGES
NHO

Faz anos hoje a exma. sra.

-d. Dilma Borges Gominho,
virtuosa espôsa do sr. capitão
Fortunato Ferraz Oomínho

.

brilhante oficial do noss�
Exército.
A distinta senhora os nos

-sos respeitosos cumprimen
tos.

'FAZEM ANOS HOJE:
- o sr, Getúlio Lélís Pontes

-do Exército.
- a sra. d. Manoela Cabral

Fonseca, espôsa do sr. Fran
·cisco I'onseca, residente em

Laguna.
- a sra. d. Amalie Marie

'Bohm, espôsa do sr. O. G.
Bohm, residente nesta capital.

- o nosso conterrâneo sr.

Fernando Faria.
-.o sr. farmacêutico Barna

bé Vieira Dutra, estimado con

-terra:neo estabelecid.o em São
.Joaquim.
Funcionário Público de Floria

nópolis!
O Senhor do Céu e da Ter�

ra te convida paTa o GRANDE
-

BANQUETE! Não faltes!
.No domingo, dia 26 de Junho

Ellcontram-se atualmente em uso

, em todos os recantos do munJo,
centenas de milhares de Mo!úrc�

de popa JOHNSON, proporcinnanjo
aos sells possuidores ano após '1(1,)

um SEíWIÇO SEGURO. Distribui·
dores: Comércio .& Transportes C.

Ramos 5, A. - .J030 Pinto: 9.

.

(

3

Os socios do Lira poderão assistir
à Orquestra de Xavier Cugat

o Departamento Social do Lira, tisfcito em poder proporcio rar aos

leva ao conhecimento cios S1'5. axso- dignos associados tão agradavel
ciados que a Sociedade Thalia de oportunidade. Outrossim, comurri

Curitiba, distinguiu-nos com uni ca que o Lira se fará repr-esentar
convite para os bailes que levará oficialmente .

a efeito nos dias 17 e 18 de [unho, Havendo interêsse por parte de

com a apresentação de magistral sócios queiram se intormar com o

Orquestra de XAVIEH CUGA1. sr. Diretor Social, até o dia 11.

Os soeios do Lira, mediante

apresencaçâo de suas carteiras so

ciais, podcrúo adquirir III exas e

ingressos.
As mesas serão cobr-adas

zão de Cr� 400,00 por baile

tro pessoas) e Os ingressos
50,00 por pessoa.
Este Departamento sente-se sa-

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

16� C. R.
Edital de Convocação

Tendo em vista a incorporação
da 2" turma dos conscritos (la das
se de 1930, que se realizará no 140
B. C., em 1° de julho próximo vin

.10111'0, ('OHVOt't) para se apresenta
rem naquele Batalhão, no dia. 20 do

corrente, às 8 horas, todos os jo
vens ria citada classe que fO rai o

designados para aquela incorporu ,

ção.
Florianópolis, 8 de Junho de 1949.
Mario Hiheiro dos Santos. i\fi�iê,r
Chefe, da 1(jB C. H.

a

CRôNICA DA •••
à ru

(qna
Cl'$i

conclusão
sembléia Legislativa.
Comunicação.
Os infra-assinados, líderes

de bancadas, nesta Assembléia,
têm a honra de comunicar à.
Vossa Excelência e a seus dig
nos pares que, em observancia
à deliberacão unanime do Ple

nário, visitaram, hoje, pela
manhã, no Quartel do 14° Ba
talhão de Cacadores os cor

pos das vitimas da pavorosa
catastróre que enlutou a avia
ção e familias brasileiras, pres
tando, assim, homenagem pós
tuma, em nome do Poder Le
gislativo, aos desditosos tripu
lantes e passageiros do "Dou

glas C 43" da FAB, cujos cor

pos se encontram em câmara
ardente naquela unidade mi
litar.
Salas das Sessões, .em 9 -

junho - 1949.
Nunes Varella - Pelo Parti

do Socitll Democrático.
João José fie Sousa Cabral

- Pela União Democrática Na
cional.
Braz roaquim. Alves - Pelo

Partido Trabalhista Brasilei
ro.

José Maria Cm-doso da Vei
-

ga -- Pelo Partido de Repre
sentação Popular.
... ""IIffi""'I"" "'--'-�' • .....b ......._......,....._....._.... _

o ANúNCIO IRRADIADO É I.UCRO

ASSEGURADO!

A Suciação do Grémio Atreto Cuqueiro Praia Clubi man
da eu dizê que tem a santísf'ação di Ie inconvidá mecê i toda

ANIV]E'RSÁRIOS: sua obrigação, pras forguedo santantonínho, que ela vai faze
D. IOLANDA DE SOUZA nas vespras di Santu Antanho e desdi as 3 i meia inté as tan-

Transcorrn, nesta data, o tas horas da minhanzinha nus terreno e nu salão do Ce. Pe.
arnversarm natalício da exma. Ce. qui fica lá pras banda di la da ponte Ercilio Luis, em Cuque-
sra. d. Iolanda de Souza vir- 1'0.

'

. tuosa espósa do nosso di;tinto Pra mecê pudê pinsá cumo bai se a festança, eu le dígu:
,c?nterrâneo Maurício Spal- G8m casamento du moçu mais rico dos arraiá com a dita moca

'�ll?-g de Souza, capitão da PiQ- fia do Chico Bamba, Despoís vai tê fuguera Ielão, quentão
lícía Militar do Estado. rosca' de porvíío, inrapadura e Pinhão, despois, cumeca �

.

A senhora nataliciante que, bailo com chotis i varsa e mazurca, porka, quadriia i dísafío
_DO nosso meio social, destru- au violão e mais os ressetativo do Lorívá Armeida, e o canto O
ta de muitas amizades, será 1 nrà do Sertão pela moça D. Dutra.

,�lvo �e multíplas homenagens, 1 Eta! Vai tá bão, cumpadre, e pro isso é bâo levà u Iugue-
as qais nos nos associamos. i te nos bolso. Os balão só pode se de ensaio, purque os outro

os di verdade, a púliça não qué. E óía que a moçada todinha
indeve i, amode da gen� do arraíâ, i os veio tambem, e os

armofadínha que tívé vergonha pode i memo com as rapa da
cidade.

SÉRGIO-ROBERTO
<?cor�e, no dia de hoje, o

',amversario natalício do ínte
re:ssante garoto sérgío-Rober
to, dileto filhinho do nosso

prezado coestaduano sr. dr,
Henrique Stodieck, membro do
Conselho Penitenciário e ca-

-tedrátioo da Faculdade de Di
reito e de sua exma. sra. d.
Maria da Graça Leite Sto
díeck.
Desejamos ao inteligente EM sesão solene, tomou pos- ,Serão empossados os seguintes

,Sérginho muitas felicidades. I se ontem, dia 8, o Diretório academícos
Acadêmico da Faculdade de Presidente: Gustavo Zím-
Ciências Econômicas, eleito, mer (reeleito).
conforme disposições estatutá- Vice-Pres: Djalma Araujo.
rias, para o período social de, 1 ° Secret.: Orlando Seara.
1949. Constituirá êste ato uma 2° Secret.: Mauro Brisck.
vitória a mais nos meios aca- 1 ° Tesoureiro: Raquel Bayer
dêmicos de Santa Catarina, (reeleita).
pois em. tôdas a� atividades

I
2° Tesoureiro: Newton Spo

estudantis superiores, quer ganitz ..
n?s estudos, quer nos esportes, Orador: Washington Pereira.
vem os Jovens acadêmicos da Bibliotecário: Teresínha da
Faculdade de Ciência Econó- Luz Fontes.
micas obtendo, dia a dia, maí- Dir. dep. Propaganda: Ari
ores conquistas! cooperando Kardec de Melo (reeleito).

GOMI·l assim com uma grande parce- Dir. Dep. Cultural: Eugênio
la de entusiasmo para a con- Vieira (reeleito).
cretízação de um ideal dos es- r Dir. Dep. Esportivo: Moacir
tudantes de nossa terra: a cria- Correia.
ção da Universidade de Santa Dír. Dep. Assíst. Social:
Catarina. 'Hans Braunsperger,

CINEMAS
RITZ
- Á:S 7 V:? hs. -

PRIMAVERA
- com

Jeanette Mc
DONALiD

Nelson EDDY
- No Programa -

1) - A Marcha da Vida
- Nac, - A'

2) - A Voz do Mundo
- Jornal-

- Preces: -

Cr$ 5,00 � 3,20
"Imp. 14 anos".

ODEON
'"7"- ÁS 71j� hs.

IDILIO NA SELVA
- Technicolor

-com-

Dorothy Lamour

Ray Milland.
- No Programa -

) - O Esporte em Marcha
-Nac.-

2) - CATASTROFE
- Des, Colorido -

- Preco: -

c-s 3,20 (Uníco).
"Imp. 14 anos".

ROXY
- ÁS 7 y.! hs.
Ray MILLAND
Marlene DIETRICH

-em

CIGANA FEITICEIRA
- No Programa -

1) - Marcha da Vida
-Nac. -

2) - Mulher é .o Domonio
de Saias
- Des. Popeye.

- Pr,eços:
C.r$ 5,00 - 3,20
"Imp. 14 anos".

IMPERIAL
- ÁS' 71/:! hs.
- Colossal Programa-

-1-
Uma temperatura de riso:

OS 3 PATÉTAS
ALFAIATES AZARADOS
Rir. .. rir... rir ...

-Il-
VIDA DE CACHORRO

O dono do bailo
Chico Pipóca

I

-com

Allyn JOSLYN
Carole LANDIS

- N () Programa -

Cinelandia jornal
-Nac.-
-Preço: -

Cr!$ 3,20 (Unico).
"Imp. 14 anc.s".

1)

RADIO GUAR'UJA
Horários de irradiacão:
Das 8 ás 14 e das 16 ás 22

(A mais popular emissora
catarinense)
'1<'Al::l.H.ICA DE Í'·OSFO.H.U� W.H.UN·

TA P. FABRICAR)
Vende-se

Mac:rJinário Cr$ 250,000,00
Prédio. Imoveis Cr$ !lO.Of)n ,00
Situada em Campo AIt'f!f'(' - S. C.
Vende-se tb. só maqui niÍr;o
Informações com A. Wehmllt"1

Brusque - Santa Cllt3rinll"

CATAL0�D�MOEDAS-Dõ
BRASIL

Já se encontra a venda com

todos os preços de moedas de

Ouro, Prata, NiqueI e BrOnze.

Preço 20,00 em todas as livra�
riR" da cidade.
Pelo correio Cr$ 25,00.

Cuqueiro

Posse do díretérie acadêmico da
Faculdade de Ciências Econômicas

I Como' prolongar a vida
)rma ciência moderna - a geriatria -

estuda especialmente os fenômenos da
velhice e pode prolongar seu vigor físico
e mental até os 70 ou 80 anos.

Selecões
.,
do R,eader's Digest

I mulher mais dominante na Europa
JUl"01.1 fidelidade ao rei e um mês depois
o destronou. Dona da Rumania, Escrava
do Kremlin.

JUNHO
Ião perlo do coração
o (ordeirinho foi salvo
do espêlo por um menino
de bom coração. História
encantadora • engenho_
sa .. que serve de inspira
�ão à vida de duas tami
lias, Condensação de um

livro de grande êxito •

Nova preparação para a qlaternidade
o queé o "parto natural" pelo qual mui
tas mulheres pOdem ter partos sem anes

tésicos e quase sem dõr.

COMPRE HOJE O SEU EXEMPLAR

Páscoa dos Funcionários
Públicos Civís

CONV,ITE
Convidam-se os senhores funcionários públicos federais

estadua.i:s -8, m�nicipais, bem como os das diversas autarquias:
de Flonanopohs e arredores, a comparecerem á sagrada ME
SA EUCARíSTICA, no

DOMINGO, DIA 26 DO CORRENTE, NA CATEDE'AL ME
TROPOI.ITANA.

Florianópolis, 6 de junho de 1949.
.A COMISSÃO.

Irmandade
Passos

do Senhor Jesus dos
e Hospílai de Caridade
�orpus f,bristi

De ordem do Senh.or Irmão Provedor tenho a honra de

conv�dar �s Srrrs. Irmãos e I!mãs, para comparecerem quin
ta-feIra, dia 16 do corrente, as 15,30 horas, na Sacristia, da

Ca�edral Metr:opolitana, a-fim-de, r,evestido3 de balandraus Ie fltas da n?ss� Irmandade, e à mesma incorporada, tomar2m
parte" no ?r�s�lto em ho�ra .� Je.sus Sacr�mentado. IConslstOl'liO, em Flonanopohs, 9 de Junho de 1949

José Tolentino de Sousa I

Adjunto do Secretário I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"CLUBE' DOZE DE,AGôSTO" PROGRAMAÇÃO PARA O MÊS, DE JULHO
SÁBADO - DIA 4 - ABERTURA DAS FESTAS JOANINAS, PROMOVIDA PELA SOCIEDADE "AMIGO DAONÇA" DOMINGO - DIA .12 - 'RETUMBANTt
SOlRÉE COM INíCIO ÀS 21 HORAS PONTUALMENTE. SÁBADO - DIA 18 - SOIRÉE COM INíCIO ÀS 21 HORAS. SÁBADO - DIA 30 FESTIVIDADE DE S.

PEDRO

Case Recem
censtruíde
DE S o c U PA DA

RUA FELIPE l'vEVES
6xl o tne t tas ; toda de

rn.eter inl,
TRATAR NESTA REDAÇÃO

•

Empresa «Viação Santa Catarinan'Cirurgia- Clínica - Obstetrícia
A v I S () -

D A tA
.

. Díb M
.

A Emprêsa "VIação Santa Catarina" linha de ônibus que faz o r II n onlo 1 USS I
percurso Florianópolis -r-: Estreito e Escola avisa aos possuidores de Médico efetivo do Hospital de Caridade
permanentes e aos que viajam gratuitamente por Imposição da lei, a Serviço especializado em Doenças de Senhoras
comparecerem dentro do praso de 30 (trinta- dias no escritório à Ruu \ Moderno,s métodos de tratamento
João Pinto n. 9 afim-de regularizarem sua situação perante esta Em- Horários
prêsa. Das 10 ás 12 horas e das 13,30 às 14,30 horas

Findo o prazo respectivo não será permitido viajar gratuitamente Consultório: Residência:
aos que não satisfazerem ás exigências desta Ernprêsa. Rua Tiradentes. 9 Hete! La Porta

Florianópolis, 7 de Maio de 1949.
COMERCIO & TRANSPORTES C. RAMOS S. A.

. . . . . . . . . ..

CASA MISCELANEA diltr
buidors dOI :Rádio. R.:C. A

Victor, Válvula. e Díeco..
Rua Coneelheiro Matra

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

nnmr

G.Dr. (LAANO
GALLETYI

ADVOGADO
Crime • cível

Conatituição d,. Soci.da,d••
NATURALIZAÇOES
Titulo. o.olcl'I1tÓrioa

. -.-.- - ..

COlVIPANID1·
..

"ArÍANçX··ôl
....

iiAfuA;;-··
..·---·-.

�
Fundada em 1870 - Sêde: BAHIA

l�INC�NDIOS E TRANSPORTES �
Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E HESERVAS Cr$ 80.900.606,30
Responsabildades Cr$ 5.978.401.755,97
Receita Cr$ 67,053,245,30
Ativo Cr$ H2.17{j.603,�0
Sinistros pagos nos últimos 1.0 anos Cr$ 98.687.816,30
Responsa.bilidades Cr$ 76.736.401.306,20

Diretores:

f:ecrit6rio e Re.idlt�c\a
RUQ Tb'od.J:\t.. 'n

E'ONf: •• lisa

. Proprietários

I
Irmandade
Passos e

do Senhor Jesus dos
Hosnítal de Caridade

EMPRESA SUL BRASILEIlM,
DE ELETRICIDADE S. s.

- EMPRESUL -
-

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

lacões - Motores - Dínamoa
-� Bombas - Lustres - Fer
ros de engomar - Lampadas
- Ventiladores - Serviço 1e
instalações por pessoal técni
co especialisado.
Loja e critório á rua 15 de

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

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 necessários ao seu consumo, Jdn_
rante o semestre de julho a dezembro de 1949.

Consistório em Florianópolis, 10 de junho de 1949.
Luiz S. B. Trindade - Secretario

Dr. Pamphilo d'Utna Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,
Anísio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo 'e José Abr('u.
�.- ..,;. ;. - .-. -.-..-_.....,. _- - ..-..--..

AÇOUGUES DO POVO, POPULAR E MODELO
/

OS MELHORES ESTABELECIMENTOS NO GENERO

- HIGIENE ABSOLUTA - ARTIGOS DE PRIMEIRA

QUALIDADE
EMPRESA FORÇArE LUZ SANTA CATARINA

Alameda Duque de Caxias, 7

STA. CATARINABLUMENAU ........._•••IIFIGIlJ ..

II C' A P I T A L A R II"Eendereço telegráfico "FORÇALUZ" - Caixa Postal, 27 ,

Concessionários dos serviços de Força e Luz Elétrica para os Mu
nicipios de Blumenau - Gaspar - Brusque - Itajaí - Hio do Sul

- Ibirama Indaial - Timbó - Rodeio.
•

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

..........................
Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais, eonce-

'D -I
' f;

:
Ldendo mais outros beneficios de caráter assistencial.

,E. a'l onralit '.:Representante em Florianópolis: �

Rua 24 de Maio 801 (E��e�t�� NUN� j' diplomada i
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da Jóia Oferece seus serviços, Iinicial de Cr$ 111.00 ape�::ticipação DOS' luero" Cartas a Maria Inês :

IVENDE-SE Dor motivo de mudanta I .tx: �55. I
.

.�. �

Grande área de terreno Ia cultivada
(Distante cerca de seis quilometros da capital-Bairro-Barreiros
Area de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo

,

6 casas de madeira e uma de material.
TRATAR:

.'. Representações .

FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS A C�IXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

.___-----------------------------------------------

Guia do DR RAFAEL G. CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
Publica, relação dos comerciantes e industriais com seus enue

r·e�os.
Cada guia e vendido -acomnanhado de um mapa rodovtarto d�

Paraná e Santa Catarina.
Bedaeão : Rua Prudente l'Ie Morses. D. 626. - Curitib�.

fi'lo1'ianópolis - nesta redaç.ão. ?u Es�rilório l. de A L. Alves.
Barreiros - com o proprtetárío Mathias Iha. Escritório: Rua João Pinto

81umenau - com o sr. Christiano Knoll, no Hotel Cruzeiro. n.O 18 _. Florianópolis
j CASAS E TERRENOS

• • • • • • • • • • • • •• • •••••••••••.. '-

I Possu; v. S. casas ou terrenos para ,
.

ESTABELECIMENTO DE FRUTICULTUl�A

II vender?"ara o uern possue de Cr$ 10.00000 até Cr$ 100.00000 renda Não encontra comp�ador? De H. J. Eipper .

II' '" ",': '
'. I Entregue ao Escritório ImobUtário

oerta de Iô'], 80 ano com recebimento de juros mensaIS.
fi L, 'Alves., .

Inform.ações nesta redação r Rua Deodoro 35.

BOM NE:GOCIO
Corupá - Mun. de Jaraguá do Sul - Santa Catarna

continúa oferecendo a seus clientes ,enxertos selecíona
dos de árvores frutiferas de todas as variedades

Para o embelezamento dos jardins, roseiras das mais

, bonitas, palmeiras e grande sortimento de plantas orna-
.

mentadas.
'

------.,

J
\

....

T I 'J O lOS
V. s. quer construir e não sabe onde adquirir 'JS 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, '6 e 8 furos.

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

-

SAO FRANCISCO 00 SUIJ ,uara I NOVA YORR
Informações cornos A'Jentee

Florisn6polie - Carlos HoepckeS/� � C[- l"�ietone 1.1U (, &01. r eleg,
São FranCÍrico do Sul-Carlos Hoepcke S/A. -CI- T!I�'lotle f) 'd(»)�·tMACí{

RADIO TUOft" IVO 9
1530 k ilocielos ondas médias de 196 metros

TUBARÃO -- S, CATARINA

--,�----------------------------------------------------- ,----,.;..-_._,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Transportes Ienestres
Trensportes Maritimos

Acidentes Pessoels
, AutomoveiS·

Incendio
(as(OS

. /

'.

,
1. .o;.;.í

..

Sucursal. de Santa Catarina
Praça 15 de Novembro, 22 -- 2° andar

,. .

Telegramas: PROSEBRAS

tal) 139
,

TEI_EFONE'S '1388 -_ 1324

:1
ceita Agel1tes no Inferior !

, t

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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a'I.!I � I• •• e
: Dia 13 (segunda-feira) às 17,45 o :• CÍRCULO DE ARTE' MODERNA •• . e,e fará a inauguração do seu _

CAIU O CAMPEAO CATARI- : CLUBE DE C1NEMA :
NENSE DE FUTEBOL, EM RIO : com a zrandíosa "avant-premiere" de : I

!
b

O IDIOTA _.DO SUL, PELO DILATADO -

f
-

s. obra prima da. moderna cinematografia rancese, com: e_SCORE DE 5 a 2.
CERTA vez, em S.Paulo, hou- venal é o autor da celebre fra- Rio do Sul (Do corresponden- : Edwige Feuillíêre •

:vc um jogo beniricente., rendo se "Um" espírito são em um te) -Quem teve a oportunída- : Lucíen Cordel e :005 quadros se 'apresentado tan- corpo são". de de presencial' o inter-muni- • GERARD PHILIPPE •
.

d
. ..

O f e' Tu"'�v cipal do día 29, em Rl'O do Sul, •• Produção ••tasia os com trajes rem.nmos. amoso arqu Iro h,
K t f Ir" faleceu em principíos de 1936. entr·e os conjuntos do America •• Sas·cha Gordine :un z, o amo-> ar.::,.�p . t;·"u

• Direção :cho que jogou no Flamengo e no O Estádio do Fluminense roí F. C. bi-campeão do Estado e o •
•P 1· t f' uníco goleiro construido em 1919. E. C. Concórdia, o famoso "LC'- •• Georges Lampim .

_.
au IS ano, OI o 1 ( .

• Inzressos, propstas de sócios e maiores mformaçoes _que não foi vazado no Campeo- () jõgo de xadrez teve a .�L1a ão da Serra", deve ter deixado �

nato Sul-Americano de 1922. origcrn na Tndia. o Estadio do Canôas satísteíto : com os membros do C. A. M. :· �Em 1904 as cõres do Flumi- Em 1912 os paulistas vence- pelo espetàculo presencíado. :. tNI'.IIHt ��nense eram cinzenta e branca. ram os gaúchos, em Pôrto Aí.e- Depois de 90 minutos de luta, MARTINELLI, RIACHUELO ERa'dt' ti GuarUJ8Frtedenreich foi o jogador gre, por 8 a 1. baqueava .fren,te ao Concordia ALDO LUZ NAS REGATAS DE ,
que mais tentos fêz quando () Em Janeiro eh 1!113 o r.-igllt·;- o esquadrão rubro, pelo dilata- SABADO Resenha de programas do diaPaulistano esteve na Europa em rense derrotou, em Flcrianópo- do score de 5 tentos a dois Em homenagem á nossa glo- 10. de Junho de 1949192{): 12 tentos. hs o Caxias, d� Jei'1vjJJe por;) Durante o desenrolar da par- ríosa Marinha de Guerra, sá- 8,00 _ ABERTURAEm 120 o Santos derrotou o a 4 tida o América F.C. foi sempre bado próximo serão realizados, 8,05 _ Bom dia Santa Cata-Flamengo por 6 a O. Fm 1938 O Flamenuo disputou inferior ao Concrodia, que num

na baia sul, empolgantes pro- rinaOs Paulistas jogaram pela 4. partidas na Bahí«. Venceu o grande dia conseguiu ludibriar
vas de remo, concorrendo os 8 30 _ A vóz do diaprimeira vez no Rio Grande do Bctafcgo por 7 a L, u Bahia por a vigilância de um Currage, de
clubes locais Ríachuelo, Marti- 8'45 _ Sólos de pianoSul, em 1912. 5 a 1 e o Galícia por 4 J. :::. e j.er- um Vico, de um Téio, e prmei- nelli e Aldo Luz. 9'00 _ Variedadeso grande poéta rornauo Ju- dPII para o Ipirangn por :3 a L palmente, de ,um Gonzaga, que I As guarnições dos três clu- 10'00 _ O México Canta

...... .....•..
Em 19í1 o Atlético, de Cu ri- por cinco vezes foi buscar o cou-Ibes acima estão ótímarnente 10'30 _ RitJl10S PortenhosE�Cgn.IlAno O ']'ORNElO Ml.ji'iI- tina, realizou duas pelejas em 1'0 no fundo da rede sob sua preparadas para os sensacío- 10;45 _ Em compasso de val-eIPAI, TiNTVERSTTÁI1IO Florianópolis. P"C'clc'l �lc Avaí guarda.

. naís prélios remísticos, tulo in- saCom a parbida de futebol entre
por 2 a 1 e de urna yele(:;'tü por C mpre acontece depois d

-

1115 _ Melodias de Nápoles{IS Faculdades de Direito e Ciên- orno se .� , ....� dicando que os páreos everao
,c ias "Econômicas, roi encenado 88· 3 a 2. de uma derrota, alguns cracks

ser arduamente disputados. 11 30 _ Variedadeshado ultimo, 'o Torneio Municipal Em Outubro :0 192j (I saudoso americano procur:t:ram desr-u.-
. . .. .. .. . . .. . 12'00 _ Diário SonóroTuivers itáric, promovido pela Fe- Externato F. C. venceu o Brus- pa-la, apontando o juiz corno
TEM NOVO TÉCNICO O 12'15 _ Oferecimentos rnusí-deração Allét,i?u eat�ri,�ense dr

quense em Brusquo pela COl1- responsável pelo fracasso. Irc· FIGUEIRENSE 'caisEstudantes, saindo VItOrIOSOS O� ,

l'f'Ci().1wi)1isla� 'pelo escore de 3 x 1, tagcm �e 4 a
.' .

felizmente isto ainda é muito I Encontra-se em nossa capí- MUSICAS DE HOJE
que, assim sagraram-se campeões O Ipirangj, e, na atualidade, comum em futebol, principal- tal, há já alguns dias, treinando La cumparsadE' futebol universitário. lo club» mais antigo da capitul mente quando é rasgada a LlD.-

as equipes do Figueirense F.C. Primavera na MontanhaFLAMENGO j x, FLlj:\IlKENSB ,

1 paulista; foi fundado em 1906. tasia de "um grande cartaz.",
o conhecido ""coach" inter- Se queres saber

.

Porto Alegre, G (V: A,) -:; O clás-
No Campeonato brasileiro de Nr=to queremos re isalvar o D.:J-

nacional, TI·tO Rodrl'gtleZ Seg"'ln MexicanitaSlCO do futebol car-ioca Flamengo
..

-

c
_

X Fluminense, ontem realizado nes- 11931, aparecendo pela prrmeira me de Zabot, crack cem por ceu- do informes jue nos prestou Morocha lindata capital, terminou empatado Do.r jvez na seleção carioca contra to. que depois' do jogo afirmou
alto dirigente do Figueirense, Lagoa adormecida1 tento. Mar�caT'am, paTa o Fln;m- OS paulistas, Leônidas asslna- em uma roda de ':;<l�É., .que a�;�:- o novo dirigente técnico alvi-ne- Quitandinha \

nensp: Ro�rlgues, e .para 01' la-IIOll rlols dos trl}s lerdos dos h' v· to um' hnha �"(1 •

Que mas puedo :redirJ1H'ng'o: JaIr (.penaltI). ,

C3. aVIa IS .,. ." 0TO já orientou o Batatais da Cl-
8)\0 PAl"LO 1 x ARSE�AL O '.gu.anabarmos. rápida como a do Cl,a�r? 10 �:�L dade paulista do mesmo nome, DesesperadamenteSi'io PanJo, fi (\T. A.) - No pstá- O vVanderes, quando perten- Inegavelmente I) .Amenc3, l�a'�'

tendo sido em 1945, prepara- Samaritanadio do Pacaemb�, desp�di.u-s;, do cia ú .\;�socia\:ii9 Paltli�ta {,1l1 fej adversário p;:,a o Co�ce[· dor da seiecão do Paraná. JalousieBrasil, s<i:[.)adln último, o �eam do
1914, dividia a renda dos seus dia e somente poderá reabilItar- -

Ponto finalAl'senaJ, d,e Londres, enlJ'€ntando
�.

be t() Silo Paulo, campeão pallli�ta. _.\ jogos en!L'e os Sl'IIS jog.:vl(lI'l's. se com uma partida em Join-
IVAN DE NOVO ENTRE NÓS M'elodias de Schu r

vHória -coube ao clube brasileiro, res. ville, onde é perfeito conhece-
Regressou sábado ultimo de Sonho de valsa,ppla contagem n1i.nima, tenlo de O f';1in Bento dI' S. P::uLlo, e o d d cancha e conta com o Tico-tico no fubá'reixeirinl1a. 01' a

Santos, onde esteve em expe-
DOl\H:\IGO EM BRANCO San Lorenzo, de Buenos Aires, incentivo de sua torcida, mas

riencias no sàntos F.C., o des- Xodó difer,ente
Devido ala mau tempo reinante foram fundados por tlm padi'p. mesmo assim duvidamos que tacado /,player" conterrâneo O pescador de pérolas.

durante Lodo o doming,o, 'lI,eixol.l O ;:';alll()� F. C. foi funclado a -11 em seus proprios domínios con-: Ivan Vic'ente de Melo, médio es- Loca ilusion.

de realizaar-se os rrnatchs AYa� de abril de 1912. siga vencer o Concordia. No
querdo do paula IRamos, bi- Santax Bocainva e 1 '(0 B. C. x 5°. Di�.!Ti- A Russia é O pais em que mais quadro local todos jogaram campea-o da capital.to :\aval, elll homenagem as .I' (lr-

.

ALOças Armadas _do �rasil.. Pelo mes· Se joga xadrez. bem, principalmente a zaga Segundo declarações que co- 14,00 - INTERV
n'lO motivo nao fm r,eahzado o eu- O Zagueiro Jaú era pedreiro Abelardo e Brito. Na interme-

II d
..

'ogador pre
. ,

lemos o propno J ,
- I

d 1conll'O Paula Ram(\s x Ipiranga, quando se iniciou no futebol. diária auxiliado por Marinheiro tende êle regressar á cidade 18,00 _ Em �empo e vaTs1aTOpelo que tivemos que passai' 110m
Nelson Maia Machado e Lourival, o center Heine foi

portuária, onde o espera um 16,30 _ R.eCltal dedomingo 'em branco.
. , ..

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

.

',.

d ado SCHIPAGRfeMIO ESPORTIVO SK\'AG a figura maXIma o gram .

contrato do vice-campeão pau- ,.'Recebemos o seg'uinte oficio: SERA FESTIVAMENTE COME- Na dianteira todos jogaram com
lista, tudo dependendo das ne- 16,45 _ RadIo ClI�ema .,"F'pooUs., 28 de maio de 19/19. MORADO O 10° ANIVERSARIO grande dseenvotura. salientan-
O"ociacões com o grêmio paulai- 17,00 _ Informa;tlvo Guaru)aP['ezado senhor: DO IMPRENSA OFICIAL F C .

d me'a b •

_. 1 05 N m neura em ceuClImpTlO o gratíssimo J.ever de
.. . � .'qd'uO-eS�o�sl�gOn�Um 3 ;�:�i�COS t:n� no pára a sua transferencla. . 7, -

a�l�� (Rádio Teatro)agTadecer 'a colaboraç.ão de V. f-:\.
1" • ••••• I

:pela er'ônica puhlicada "O �;sta(lo O SlmpatIC? .e va oroso gremlO tos. Galego jogou muito, mas TERA ·i�íêio sÀsÀi;ü' O CAM- 17,30 Carta Sonóra
EsporLivo", do desenvol\'lmen1.o Imprex_:sa OflCIal �utebol Clube, !foi infeliz em 3 bolas, que es- PEONATO CITADINO JUVENIL 17,45 _ �Ttir Shawe sua orp.do eSl)ol'le quê G. E. R. vem ,reait- ca.mpeao amadonsta de 1939 e

'barraram contra o travessão
DE VOLEI E BASQUETE 1800 _ Ollnstante da precezallclo. classista catarinense. do ;ano Ii pois caso contrário o America I 18'05 _ Variedades2° - AJprow\ito a oporhminadf' d don ngo '

.1
.

t passa 0, comemorara, 11 ! te.rI·a. amargado com oito tentos. RetInI'da sábado ultI'mo, a Fe- 18 30 _ Teatro Smgerde levar ao seu conH�CImen [) 4111-:
,

t'o Gl'êmio Es�ortivo Senac, fOl próximo, o. transcurso do seu: A renda foi fraca, dado outra deracão Atlética Catarinense 19.00 _ Momento Espor IVO
fundado em 4 de junho de 191f< P, 10° aniverS;ário d_e f_undação. I

festividade na cidade. decidiu realizar no próximo sá- 19'30 _ Noticiario da Agen-.cm no\'a pleição, .fiCO,H assim COIlS-
Em. comem.oraça.o a data, �r- Os quadr osjogaram cmo as bado, com início ás 15 horas, na' cia Nacionaltitl'lüta: Presidente d·e honr·a. pro· d t d mia

b '1' emÍ'eSSOI' Flávio Ferrari; presidente, g�mzou a IreAo�la a agre -

\seguintes constituições: cancha da Policia Militar, a 1'0- 2000 _ Musicas, rasi eIra
Wilson M,e.l110; vice�pT,e5](lenl�, çao da rua Jerommo Coelho, um I America: - Gonzaga (de�ois dada inicial do Campeonato cí-' gravaçõesOdilon João da Silva; 1° seCl'el(�- ?�ogra.ma de festas �ue de�de Rui), Tonico e Currage; VICO, tadino Juvenil de Basquete e 2030 _ Orquestra Sinfonicario, JaiJ' Bask 'Ponies; 2,.° sprret.a-

Ja e.sta despertando enorme lD-
.Téio e Mario, Cocada, Zabote, VOlei, com J'ogoS entre quinte- 21'00 _ Nos bastidores dario, l\1arilc1a Gomes Jal'dlm; 1° te·

t '

dsoureiro, \\1almirOo Tcl�mbel'g; 2° eresse.
, . . . ,Zéquinha, Euclides e .t{enê. tos e sextetos do Ubiratan' e do Mun 10

tesoureiro, Alwea Oorrlell'o; or�(lol'. As 13 horas sera lnIcIado �m 'I Concol'dia: - André, Brito e Taubaté. 2105 _ Musicas variadas
Di,omar; bibliotecária, Ter�zmha interessante torneio futebolls- Abelardo' Lourival Heine e Ma- 21'30 _ A Vóz da Américade Jesus Coelho; redator do .Jornal, tico, participando quatro clubes rl'nheiro," Sceura, Galego, Lico

.....

;... V" �L'� D'� 'IT"� ;A.. 21',30 _ Noticiario MundialVietol' Tayares; diretor do .lomal, " a. D W .a.e..
INelson Vielot' Keil'es; direlor ps- da nossa várzea, em disputa de Nino Pedro (depois Chico). PJ'O�m lla A.�A.4I;it. 21,38 _ A Opinião da mpren-

'porlivo, Alci.ndo M·edeiros. um rico troféu instituido pelO : ,... Pro�l'l. sa3° - Qu·era também leval' �o clube rubro-negro. -n 6 'OT. A ... T � lU � 21,45 _ Interludio Musical.SP.1L conhecimento que o desporll�- As 15 horas será procedido o PASTA DENTAL T.;rv".�n. .....

u;;:.;.
,t1.

2150 _ Comentário de Frel-;�ai�J��;�nd:sLi��d�s��ia��;��s, e�� batismo da bandeira, para o �.��!�� _ �. __._.._ _.__ __............' tas Guimarães
·Sanla Galarina, 1ümal:á parte n.a qual ficam convidadas altas au-

C�mp.t:anh!i.. do .. nasalho 2157 --último boldim de no�
c01'l'ida de S. João, inclnsiye mll!- toridades.

.

rui "..II .... -'''!LI 'ticiastos OllLros elementos de.sta ag·ec· Finalmente ás 15,30 horas, A Congregação Mari.ana Imaculada Conceição está pro- 2200'- ENCERRAMENTO.miação.
como parte principal do progra- movendo a meritória campanha do agasalho para as cnan-

'

11° - No eles,empenho da missiío
.

C ·t 1 --:--((lle me foi confiada en{"o·ltral'-l.n�- ma, será iniciada a contenda c.as pobres dos morros. A todas as famIlias da apl'a aDe-
E'i srmpl'c [ll'onto. par:! 'lne, o (,,'p- entre o Imprensa Oficial F.C. e :am as Filhas de Maria para concorrerem com agasalhos usados
mio 'Es!)orli"o Renal' \'enha a sc'r Tr6Ze de Maio E. C., em disputa de seus filhinhos, esperando, igualmente que o comércio e
uma gTande agl'emiaçf�o em Santa

da "Taça Batista Pereira". :ndústria prontifiquem-se a acolher a comissão que para o

Ca,�;�I��l�l�ilO o É'n�ejo para lhe al)J'�· O estádio do Ipiranga, sito na fim, está sendo organizada. Inútil encarecer a oportuni?ade
S0111<\I' os liOSSOS p]'o�('�t(l� rle estIo Vila Operária de Saco doS Li- e benemerência do gesto de caridade que assumem as FIlhas
mn e alta considera�ao. mões, gentilmente cedido, será de l\.JIaria, e que sq será realidade pelo correspondente cari-
Gri'nl'io 'Esportivo Senae

o local dos festeJ·os. A entrada nho com que a nossa população demonstrará mais uma vezNilson .lIdlo
Presidente será franca. seus sentimentos humanitários e de piedade cristã.

,

Direção .de PEDRO PAULO MACHADQ

DO MEU ARQUIVO u.

-
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I.

RADIOTERAPIA
RAIOS X

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

Dr. Alvaro de Carvalho 1
Doenças de Crianças

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

bs.
Sábados: 14 ás 17 hs.

Dr. Milton SlmoD�
Pereíra

Clinica Cirurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
1)08 Serviços dos Professores Bene
dicto Montenegro e Piragibe No

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

•••

Dr. Guerreiro da
Fonseca
Especialista

Médico - Efetivo do Hospital de
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR
GANTA

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schmidt, 99

Telefone: 1.560
Consultas: Pela manhã no Hospital
Á tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.
Horário: Das 14 ás 17 horas.

DR. NEWTON d'AVILA

ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vital.' Meireles n.

28 - Telefone 1.307

DR. LINS NEVES
Consultas: ÁS 11,30 horas e à tar·

de das 15 horas em diante
Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade

CUNICA DE SENHORAS - CI-
RURGIA PARTOS'

Diagnóstico, controle=e tratamento I
upecializado da gravidês. Distur

bios da adolescência e da menopau

k.. Pertubações menstruais, i 'l�h_.

IDO'Ções e tumores do aparelho geni
tal feminino.
Operações do utero, ovários, trem
.pas, apendi.ce, hérnias, varizes, etc.
Cirurgia plástica do perineo (ru
luras)
ASSISTENCIA AO PARTO E Ol:E-

RAÇõES OBSTETRICAS

Doenças glandulares, tiroide, ová

dos, hipopise, etc.)
VfBturbios nervosos - Esterilidade
- Regimes.

,d Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,

-I 1.461
Besíd, R. 7 de Setembro -- Edíí.

Cruz e Soma - Tel. 846.

DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteíze
Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, es;>e-I
eialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gtan
dulas internas

Clinlca e cirurgia de senhoras

-IPartos .

FISIOTERAPIA - ELECTROCAR·
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL

HORARIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 às 19 ho-
ras ..

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles D. 18

Fone manual 1.702
RESIDENCIA:

Avenida Trompowski &2
Fone manual 766

Dr. Mário WendL••ea
Qlalca médica de adulto. e cri__
Consultório - Rua João Pinto, 16

Telef. M. 769
Consulta da. 4 às 6 boru

...idênciJI: 'Felipe Scbmidt I&. li.
Telef. 811

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

firma Fiuza Lima & Irmãos, é I) seguinte:
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

cf excessão de sábado

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

E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - S8. e 68• teíras

16 horas
14 horas

16,30 horas

12,10 horas

QUER VESTlR·SE COM CONFORTe E ELEGANC'A 7
PROCURE A

ltIfaiataria ello

binóculo·
Grande vis ão

Veterinarios í. �

O INSTITUTO PINHEIROS _ (Caixa Postal, 163 _ Florianópolis).
VISS0 maior e mais perfeita

tem o praz:r de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros que 8 de um bom binóculo
e Farmacêuticos, -que está iniciando o lançamento de uma grande série

alcança quem tem sSlida
dêsses produtos. instrução,

Os primeiros já a venda, são: Bons livro" sobre todo. o.

SULFAGUANIDINA·. Tubos de 11\ id assuntos:
'\I e VI ros de 100 comprimidos de

1',60 s. LIVRARIA ROSA

VACINA CONTRA .MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de
Rua De adoro, 33 - Florianópolis

tou cm3. • • • • • • • • • • • • •• • ••••••••••• 4

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

Cirurgia geral - Doenças de Senho- de 100 cm3. VENDE-SE uma, de 4 faces, com-

VACINA ANTI-RABICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascos pletamente nova, marca RAIMANN,
de 100cm3.· com transmissões. Ver e tratar na

Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relatívamen, Cia, Florestal de Santa Catarina. no
te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atenden- Estreito, ou pelo correio, dirigir-se
do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessário à Vencedora - Caixa Postal, 225 .-
ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso- Florianópolis

Hesidência: Rua Vidal Ramos n. 'uta garantia de atividade máxima..
•.•....••..•..... . ...•..........•

65 - Telefone 1.422. Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve-

terinários de grande eficácia, como: 'I'ernerjna (Buco-Vacina contra
do diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrot, e ainda, Vacina Contra a

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

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

•.........•.......••...•. � ......•

Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten,

Clínica Médiea e Cirúrgica
DR. AUJOR LUZ

Médico-Operador-Parteiro
Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias � Rins - Coração
_. Pulmões - Estomago - Fígado

Tratamento da Tuberculose
Raios X - Eletrocardiografia
Praça Pereira 'e Oliveira (atráz do

Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.

Consultas das 9 ás 12 e das ii ás 6
__ Fone 841. FLORlAN�POLlS

RUQ Felippc Schmidt 48

Produtos

derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, Quando não en

centrados na localidade de residência do solicitante.

Plaina

SENHORITA!
A ultima creação em retri
�erante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o
acompanhando

está
a moda.

Dr. Roldão CODlOal
CIRURGIA GERAL -- ALTA
RURGA - MOLJ!:STIAS Dl!;

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi·

ema da Universidade de S10 Pauló,
onde {oi assistente por vários anos do
Serviço C.irúrgico do Prof. Allpio

_

Corrêia Neto I'

Cirurgia do estômago e viu �irc:ttl.·
res intestino. delgado e grosso, tirai·

de, rins, próstata, bexiga, uterc,
o'Yárioll e trompas. Varicocele, hidro

cele, var izes e bernas.
Consultas: Da. 3 ás 5 horas, .. rua

Felipe Schmidt, 21 {altos d. Cua
Paraíso}. Telef. 1.598

Iteoidéncia: Rua Esteves JuniO!', 170;
Telef. M. 764

Dr. '.alo Foat..
Clinico e operador

Coll.ultório: Rua Vitor Meirelea, 16.
Teléone: 1. 405

Conoultas das 10 ás 12 e da. 14 to. •

IS bn. Residência: Rua Blumenn,
22. _- Telefone: 1.620

LOJft DAS' CftSEMIRftS
Especializada em artigos para

homens
tfi: RECEBEU

ClONAIS
MANTEM

VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PARA HOMENS
'

ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelO menor preço da praça
Faça uma vi�ita ii nossa Casa e verifique

nossos prevos e artigos

!itO!; CO�lfRA
DO TRABALHO--4

Camisa., Gravetai; Pitam'::l
Meial dei "melhores, pelOI me

norea preço. .6 na CASAdM19
CELANEA - RuaO. Mafra;

OH.. FRANCISCO CAMARA
NETO

Advogado
Escritório: Rua Felipe Schimidt
21 (sobrado) (Alto da casa "O
Paraíso") <,

Residencia: Rua Alvaro de Car
valho, 36

Florianópolis
-

Dr. Lindolfo 4.6.
Pereira-

AdVOJ1ftdo-ContabiUsta
Cível -- Comercia.l

Con.tl.tuiçõe. de .ociodade.
e aervipo. corel::ato•• em geral.
'Organizaçõ.. contobei•.

Regi.trol e marcaI, di.pondo,
t\ca Rio, de corre.pondente,
E,crit6rio: Rua Alvaro de

Carvalho ri. 43,
Da. 8 à. 12 hora.,

T.lefone 1494

Dr. M. S. eanlcnll
Clinica exclusivamente de crianÇ&l

KIlII Saldanha Marlnbo, 10
Telefone M. 13:1

-DR. Â�SAN1ÃELA
(Formado pela Faculdade Naclo

Dal de Medicina da Universidade
do Brasil)

Médico por concurso da Assistên
cia a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex-Int.erno dr Hospital PS\qUIA._'trico e Manicômio .rudícíãrto

da Capital I"ederal
Ex-Interno da Santa Casa de W
serlcórdia do Rio de Janeiro
OLtNICA AUDICA - DOENÇas

Nl!o'RV06AS
oonsultt'lrlo: Edifício AméUa

!feto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de oar

valho, 70.
Das 15 ls 18 horas

Telefone:
Oonsultório - 1.208.
Residência - 1.305.

SEDE SOCIAL!

POffll0 ALEGRE

---_._�_.-

ESCRITóRIO IMOBILIARIO A. L.
ALVES

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

"Rua Deodoro 35.

<18

RUA VOLONTÁRIOS DA pATRIA N.' 6B . 1.' ANDAR

CAIXA POSTAL, 583 - TELEFONE 6640 - TELEGRAMAS: .PROTECTORA"

Agencia Geral para Stoo Catarina
8ua Fêlípe Schmidt, 22--Sob.

Caixa Postal, 69 . Tel. "P,"otectora" - FLORIANOPOLIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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fianças a_ que estão Iate Club
sujeitos os coletores Florianópolis

"s"rl·va- CONVOCAÇAO
e ti ti es De ordem do Snr, Comodoro cm

Rio, 8 (A. N.) - Tendo em exercício e de acordo com os Es

vista o aumento geral concedi- tatutos, convoco os Snrs. associa

do aos servidores publicos pela dos do Iate Clube de Florianópolis
lei 488, de 15 de novembro de para a Assembléia Geral Ordiná-

1948, bem como a orientação ria, a ser realizada no próximo Do

traçada pelo D .A. S. P., dirigiu mingo, dia 12-6·49, às 10 horas da

O diretor do Pessoal do Minis- manhã ,em sua séde social. ii Rua

térío da Fazenda orícío-círcu- Frei Caneca, 145, para elcíção do

lar aos delegados fiscais nos Conselho Deliberativo.

Estados, esclarecendo que o va- Renato P. Oliveira - Sccrotário

Ior das finanças a cuja presta-
ção estão sujeitos os coletores,
escrivães e auxiliares de coleto
Tia que entrarem em exercicio

após a vigência daquela lei, é
de crs 51.000,00, Cr$ 41.000,00
e Cr$ 31.000,00, respectivamen
te, devendo ser exigido o re

forço das que forem aceitas
com inobservância do estabele
cido nessa circular. último, o consagrado violrnista ci-
Acrescenta o diretor do Ser-

gano Gcorges Boulanger, de fama
viço do Pessoal que os exatores mundial. O eximio arLista, de pas
que, em 18 de novembro de
1948, se achavam em exercicio,
estão isentos da exigência refe
rida no parágrafo anterior,
"ex-vi" do díspôsto do art. 46 assistência que compareceu ú noi
da lei 488, de 15 de novembro tada artistica. Acompanhou-o ao

do referido ano. piano o consagrado \\'alter Pick,
Entretanto - conclui aquê- também dr renome mundial.

Je diretor - os exatores que Hoje. o notável viulinislu ruma
deixaram rescindir o seguro de rá ás cidades de Bluruenuu e ,10-
fidelidade funcional por falta invil le, onde (JS aprcciatlores rlu
de pagamento de prêmio ou

correr o prazo de validade do

seguro, sem providenciar, an
tecipadamente, a renovação do

respectivo contrato, deverão
prestar nova fiança, na im

portância fixada atualmente

.E'ua 'o l'.:1pectivo cargo.

FERIDAS, RE(JM�TISMO F.:
PLACAS SIFTLITICAS

Elixir de Nogueira
Medlcoçéio auxilior no tratornente

do .mJi.

6eorges Boulanger
Chegou a esta captial, dorningn

sageiu pelanossu cidade, quis nos.

dar a opor-tunidade de ouvi-lo no

Teatro Alvaro ele Carvalho, onl em,
obtendo fartos aplausos da seleta

empolgante música cígnna pode
l'ÜO apreciá-In. pois segundo es

tamos informados, deliciará ás

populações daquele prósperos
municipios catar incnscs, com os

acordes de seu mavioso 'Violino.

Hoje no passadO
10 DE JUNHO

A data de hoje recorda-nos que:
faml)so-r-r- ('111 1.580, morreu o

Luiz de Camões;
- em 1.801, em Dunquerque, na

França, nasceu Emllio Luiz Mullet,
([UC chegou ao posto de tenente-ge
neral do Exercito Brasileiro � teve

o titulo de Barão de Itapevi. Fale
ceu em 2 de Janeiro de 1.866. É o

Patrono da Arma de Artõ!11<iria
do Exereito Brasileiro;
- elU 1.822, :15 tropas portugue

sas desembarcaram em Itap',rica,
paJc:o de sangrentas lutas dnr:lI1le
a guerra da Independência;
- em 1.842" teve inicio a revoo

luç�iio dos liberais em Barba!;ena,
Minas Gerais;
- em 1.865, trttvou-se () ('élchre

Combate de São Borja. Haviam os

paraguaios atravessado o rio trdll

gnai e marchavam sobre Sãa P.orja,
ao mando do Major Lópes, sendo

repelido pejo então Coronel Joí)o
Manoel Menna Barreto com Q 1°

Batalhão de Voluntários da P:Hria;
.
- em 1.880, em comemoração ao

tri-centen;irio da morte de J .'.117 "1.e

Camões, ' realizaram-se e111 Portu
gal e no Brasil imponent'es C(,l11e

mOl'ações;

Fino cromo PRE TO • MARRON
SOLADO DE BORRACHA
De 37 a 44 - Crj/, 145,-
OFERTA ESPECIAL DA

-----

8�u�ry
F lor'dnópoll5 rtl. T'RADENTES.19

André Nilo Tadasc()

PASTA DENTAL
ROBINSON

Rolary Club. -- Homenerqem à'
Marinha de Guerro

-

Rever.enciada a avi�ção. - Saudação à Argentina.
o Conselho DIretor do Rota- Ferrari, que pronunciou a ora- mída a reunião do dia 26 de

ry Clube de Florianópolis, mui ção a que nos referimos, tendo maio, somente ontem, foi re-·
patriótica e acertadamente, oportunidade de tecer longas cordada a data de 25 de maio
dedicou sua reunião de ontem, considerações entre as causas quando teve inicio a revolucã� .

como significativa homenagem e os efeitos d� Bat�lha do .Ria- pela Independência da Argen
à heróica Marinha de Guerra chu�l?, o ma.lOr feito naval da tina. Prévíamente desigando, o
do Brasil, pelo transcurso, Amenca Latina. rotariano Dietrich Von Wan-:
amanhã, de sua data festiva: Findo .Q discurso, 8. Excia. genhein fez uma entusiástica
11 de Junho. Recorda-nos a o sr. Almirante Barata usou saudação à nação irmã, tendo·
efeméride a epopéia do RIa- da palavra para agradecímen- sido mui justamente aplaudido.
chuelo e coube ao rotariano tos, em seu nome e no de seus Findos os trabalhos o rota- .

Flávio Ferrari, numa palestra oficiais, dizendo da satisfação riano Adalberto Tolen'tino de

eloquentemente histórica, mui- com que recebia a homenagem,
'

Carvalho apresentou agradeci-·
to aplaudida, saudar nossa Ar- tend? informado que é �ua in- mentos aos convidados e pre
mada, representada condigna- tençao levar ao conhecimento sentes, tendo sido distinguido
mente, na ocasião, por s: excia. de S. Excia. o 8nr. Ministro da para proceder o descerramento .

o sr. Almirante Antão A. Ba- Marinha o gesto dos rotaria- da Bandeira Nacional o sr .. ,

rata, di�ni,�simo Comandante nos desta c�pital. Comandante Alvaro Gonçalves, .

do 5° Distrito Naval, que se fez Pelo fato de haver sido supri- sob as palmas dos presentes.
acompanhar do sr. Comandan- �'----------------------------

te Alvaro �onçalves, especia�- RITZ .. Sábado às Novo SecretarJ�o damente convidados para a cen-- , 1.1

m���esidente do Rotary Clu- �
7,30 horas Guerra dos f,E.UU.

be de Florianópo�is, rotariano El.E VOLTARA' Washington, 8 (U. P.) - d·

Adalberto 'I'olentíno : de Car- lU sr. Gordon Gray, secretário

valho, ao iniciar os trabalhos, adjunto da Guerra, foi nomea-

convidou o Exmo. sr. Almíran- do hoje para o cargo de secre- .

te Antão Alvares Barata para
tário da Guerra pelo presiden-

proceder o hasteamento do te Truman. O sr. Gordon subs-

Pavilhão Nacional, ato em que
tituirá o sr. Kenneth Royal que

foi acompanhado pelos rota- se demitiu no mês passado.
rianos Domingos B. Trindade O novo secretário da Guerra.

e Oscar Cardoso. nasceu em Baltimore, foi pro-'
Recordando o episódio ca- prietário dos jornais. Winston

t
' .

b 1 Salem Journal" e "Twin City'tas rófico que a a ou nossa

Capital e o País, qual seja o Sentinell", publicados na Caro-

desastre de aviacão verificado lina do Norte. Por duas vezês.

no dia 6 último, que enlutou a
foi eleito par ao Senado pela

Aeronáutica, o Presidente To- Carolina do Norte e veio para

íentíno de Carvalho pediu aos Washington em 1947 para as--

presentes um minuto de silên- sumir o pôsto de secretário ad--

cio, observado por todos de pé. junto da Guerra.

Lido o expediente pelo Secre
tário Wilson Alves Perpétuo,
foi dada a palavra a Flávio

No

Sêlos pos tais da
lugoslavia

Conforme comunicnção d�l S(,CI"C
taria Internacional da União Pos

tal Cniversai, o Mi nistério lk Co

mércío Estrangeiro da Iugcr.lú via
tomou a decisão de que todos o�

selos e artigos de filatelia. oblitc

rados Oll não, serão consldeiados

como mercadoria de írnportacâo (,11

exportação submetida ii Iisca lizaçâo
consoante as normas regulamenta
res relativas ao contrôlc da irupor
tação c da exportação naquele pais.
O Comércio de exportação r- im

portação de sê los e de todos obje
tos necessários à filatelia re'l.liza·sc

por intermédio da Jugofilateleja
(empresa de comércio de sêlos), em
Beograd.
Aos coIecionudores organiz:ldos é

permitida a troca de sêlos com o

Estrangeiro na segui nte forma:. ')
a) cada filatelista da Iugosláviâ

pode ter no Estrangeiro até 20 cor

respondentes para suas trocas. pG
rem dois, no maximo ,para cada

pais.
b) um correspondente pode reet·

bel' da IugoslavilU uma só remCSS3

por mês. Pa'J'a as· novas emissões da

Bepubliea Federativa Popular da

Iugoslávia, nâo obliterados. a J't'S

tl'ição é limitada a 200 dil1'al's vilJor
nominal ,e para antros sêltls, o!..: li
terados ou não, a uma quantV.ade
de 50 peças.
c) a perlllura de selos é conÍ1'n!a_

da pela União dos Filatelistas, isto
é, pela Associação Filatelista.
Essas prescrições estão em vigor

desde 15 de Marçu ultimo.

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INflAMAÇOES,
COCEIRAS,
F'RIEIRAS r

ESPINHAS, ETC.

I Companhia Lider
VODs.trutora:

..

OSCARITO, o maior cartaz AV ISO
comico da atualidade, estará

_

Avisa aos associados de acôrdu

novamente no palco do CINE: com o que publicou neste Jornal,
RITZ, em vista dos ínumeros

'
110 dia 5 do ines corrente, que o

pedidos que a Empresa tem re-I ex-agente, Alvaro Rcgis, não cst á

cebido. OSCARITO este aran- mais autorizado a efetuar cobranca
, :::. "

de artista, que por si só vale c nem faz parte 'cm qualquer uti vi- '

por uma Companhia, apresen- dade na citada Cía, Dado o '!l'�.
tará numeros completamente não n05 responsabilizamos por

novos, do seu grande e variado qualquer ato do mesmo. A (:ia. Lí.,

repertório. der Construtora tem seu agente au-

Na 'tela: o filme que é indis- torizado nesta praça, sr. Ataidc D,a
cutívelmente O melhor no g,e- mos da Silva, Rua Lages -, 81i.

�.'

nero: Inspetoria Geral de Sta, Catarina:
EIIES PASSARAM POR Rua 9 de :\Iarço 397. Caixa PQstal .

AQUI" - 268. Joinvile.
Com: Joel Mac C.rea e Fran-

ces Dee.
SERVIÇO DE METEROLOGIA
Previsão. do Tempo, até 14:·

horas do dIa 10
Tempo: Instável passando a'

Bom -

TEMPERATURA - Em de-
c1ínio
VENTOS - Do quadrant-e';

Sul, frescos
Temperaturas extremas de:

hoje: Máxima 19,1. Minima,�
18,4.

Os motores JOHNSON Sea Hor,f
mente são utilizadas máquinas mu·

dernas em precisão e rapidez. O�
são C'Onslruidos em fáhrica modero
na sob todos os pontos de vista e

'I!':;; 's<?PBzHBpadsa sop'Ç.Iado .rod
engenheIros da Johnson são reputa-
dos como os melhores do ramo. Dis·
tribuidores: Comércio & Transpor·
tes C. Ramos S. A. - João Pinta

Tudo :em 'calma. Céu azul e noites enluaradas.
Com o espírito 9uietor euve-se, Boulang.er, depois

de, s� escutar Osca�lt�. A leve musica da graça e a

m_U�lCa eterna, do vlOlmo que rouba harmonias à Per-·
feIçao. E enquanto as águas vão corroendo por sôbre
a po�te, fol�a:nos com a expectativa :de um grande
conserto polltICO, �� que todos afinados, deixem pa
ra o passado a MUSIca de pahcadaria. No melhor dos
mundos, façamos o nosso slogan:

"Somente o amôr -constroe para a

•

eternidade. "

Amem.
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


