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Facilidades asseguradas aos parti
cipantes do II Congresso

de Aeronávtca
A fim de facilitar a hospedagem, ,1(iO,oo, a 200,00; Hotel Riviera: Sül

dos participantes do II ,Congresso toiro e/Banheiro próximo c/rcíeí
de Aeronáutica, 3" Convenção Na- ções, 150,00; Solteiro c/banueiro c

cional da União Brasileira de Avia- refeições, 180,00; Casal - banheiro

dores Civis e festejos da Semana

da Asa de 19+9, a Comissão Orga
nizadora entrou cm entendimentos

com os hot cis da Capital da Repú
hlica que podem fazer reserva de

quartos, As reservas poderão ser

pedidas por intermédio do sr. Au

gusto Lima Neto, Secretário do

próximo e refeições, 180,00; Casal
\

.

c/banheiro particular e ) JLiç<il's:
300,00; Castro Alves: Apto. duas

pessoas cícafé (frente) 15U,\)0;
Apto. duas pessoas (fundos), .".
120,00; Hotel Central: Soltcirn cl

banho, c/refeíç, 180,00; Solto c]
banho e ref'ciç-, 180,00; casal cf

.==
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Ainda o desastre
de San Juan
SAN .JUAN, 10 (U P.) _- A" íur

mas que estão realizando buscas

110 local em que ocorreu ontem o

.desastre com um avião norte auic

.ricano estiío' trabalhando agora à

luz de lanternas, por sôbre as :íguas
escuras e infestadas de tubarões.

Pelo menos cinquenta e quatro das

81 pessoas-que estavam a horrlo são
dadas como falecidas. Bornharrlei

TOS B-70 atiraram. lanternas ao mar,
para ajudar as embarcações do C.w

po de Guarda-Costas, e �b Mnrinha
na busca que estão realizundo para

encontrarem vinte corpos que ain

lia. não apareceram, O capitão Dcx

ter, comanrlante dos Guarda-Costas,
declarou não acreditar que ainda

seja encontrado algnem vivo. Vinte

c cinco pessoas salvaram-se nad.m

do para a praia, O aparelho sinis
trado foi trazido ontem á norte pa

ra a praia, exceto os motores.

� Vompra O Brasil mais
�ma ferrovia inglesa
Londres. 9 (U. P.) =: José 1I1arla :\;h,

chado, representa'nte elo Banco elo Bra
sil. anunciou haver assínad-, acôrelo para
a compra, pelo govêrno brasileiro, da
State of Bahia, and Southwestern Railwaú
Co., de propriedade íng'lêssi, por 365.000
libras esterlinas.
Víeu-a Machado disse que a compn

foI concluirla ontem. de acôrdo com '"

a.l1tol'lza�'ão do Congresso brasileiro. que
o allO passado apl'ovou uma lei estnfoele,
cendo o preço máximo ele 605.000 libras,
Depois disse, novas avaliações e nego
ciações fi><emm baixar O pl'eço em 40.000
libtas,

pelo acôroo, o govêrno brasileiro as

'sume a direção e S propriedade na llnhr.
férrea a partir de 30 de abril de 1949,
mas o acôrc10 só conleça a vigorar quan�
fio a alta cÔl'te da Inglatei:Ta aprovar o

plâno de acôrdo ent.re a companhia e os

acionist<\s.
O preço sel'á pago com os saldos bra

sileil'os em esterlinos. que atualmente
;se elevam a mais de 2 milhões de libras.

Os secretários de Vieira Machado di-

� 2€m esperar que a sua missão iniciac1�
a 21 de janeiro, termine esta semana.

Vieira Machado está agora em conversa,

ções com. o Erário BritKllico e com re

presenta-;:;el's do Bane:o da Inglaterra pa
ra os arra�ljos financeiros entre os dois
países,

Desde que aqui chegou, Vieil'a M';!
chado já assinou acôrdos para a compra
ue duas outras ]inha� férreas britânicas
- a Leopoldina e a Great- Western

-Ie pars o repatriamento de títulos bra,
sileiros de propriedade inglêsa.

Estado coletivista I'Black�o�, I!l!t�ra�!e(t���a
o govêrno trabalhista revelou que pre
tende fazer da Grã,Bretanha "um Estado
coletivista" e que tratará de obter do

Parlamento autoriçjade para impôr o ra

cionamento e medidas de contrôle sem-

pre que necessário,
O vice-primeiro ministro Herbert Mor,

riS'on eleu a conhecer essa ,versão da fu
tura politica trabalhista ao pronuncir,'r
um discurso ante a Conven�ão Anual elo
Partido Trabalhista pouco antes de ini
ciar-se o debate sôbre a plataform[/ que

_.( o partido levará às eleições gerais de
.:1950,

o MOMENTO

AINDA BEM •••

Uma prodigalidade inusitada de louvores do sr,
Oswaldo Cabral, ontem, durante os trabalhos da As
sembléia Legislativa,redundou em congratulações ao
Govêrno �o Estado, a propósito da construção duma
estrada de Laguna a Jaguaruna. O acontecimento,
por muito raro naquele recinto se partido da banca
da udenísta e, sobretudo, por inédito sendo da iniciati
va do referido deputado oposicionista, despertou me
nos regosíjo que estranheza dos seus ilustres pares,
que 'se entreolharam, 'Surpresos da magnanimidade do
conhecido e intransigente adversário do sítuacionís
mo. Não se vá, porém levar o fato à conta de uma súbi
ta alteração nas linhas de conduta partidária do nobre
opositor do Govêrno. Não. Está claro que, tratando-

'

se de' um empreendimento oficial ao encontro dos in
terêsses do município de Laguna, a cujo. eleitorado o
sr, Oswaldo Cabral faz a côrte, não perderia êle a

oportunidade de insinuar-se no mérito da realizacão
- ao menos por aplaudi-Ia da sua tribuna de depu�
tado. Quanto a tôda e qualquer outra concretizacão
administrativa, que benefícíe outra qualquer círcuns
eriçao territorial do Estado, o representante udenísta
permanecerá, sim, o mesmo rude e pertinaz adversá
rio da situação estadual.

-E isso, precisamente, é <O que causa a maior estra
nheza a todos quantos não podem alcançar a desigual
dade de atitudes do deputado udenistz fi quem não
importam as mais relevantes e vultosas iniciativas
gove:r:_nament.?-is, desde que, embora convergindo na ex

pansao progressista do Estado ou provendo necessída
des de âmbito mais geral, não se confinem ao estreito
â:ngulo de um critério regionalista.

Ainda há pouco, o sr. Oswaldo Cabral, no mesmo
recinto e com entono igual ao emprestado ontem aos
louvores que propôs, atacava o Govêrno do Estado,
treslendo tópicos da Mensagem referente à gestão de
1948. E todos o ouviram, aliás sem estranheza, críta
car, naquele documento, realizações bem dignas de
louvores. Evidentemente, ao seu critério, menos obje
tivo eni relação à solicitações pessoais da conveniência
política, nenhuma das grandes realizações, nenhuma
das meritóTias obras de assistência social, ou nenhum

\,
dos empreendimeptos aludidos na expressiva Mensa-
gem se houve à feição do agrado de S. excia. Foi pena.
O município de Lagouna, como todos os demais de San
ta Catarina,. está ali também grandemente beneficia
do.

Seja 00mo fór, porém, o voto de congratulações
com lO Govêrno, prqposto pelo ilustr,e político e repre
sentante da U, D, N., não deve ser tido senão como

auspicioso e tanto mats insuspeito, nos seus termos
e nas suas intenções, quanto vem, lépido e fluente, da
bôca em que são sempre tardas, - já não diremos os
louvores à ,situação administrativa estadual, mas os

juizos serenos, desapaixonados e desinteressados. Ou
tros municípios, quotidianamente assistidos, por ma
neira equitativa e constante pelo Estado, através de
construções de rodovias, instalações de educandários,
amparo às populações enfermas e uma série enorme
de outros serviços públicos, estal'iam a reclamar, se
não do S1'. Oswaldo Cabral que tão particularmente
volta () seu interêsse para a Laguna, maJs de outros
dignos pares do deputado qposi.cionista, porventura
animados de um tal espírito regionalista.

O que é e oontinuará sendo uma verdade incon
testável é que o Govêrno do Estado, atento a tôdas as
necessidades das populações catarinenses e conhecen
do-lhes as aspiraçõs le.gítima;s, esteve sempre empe
nhado em dar solução aos problemas que as afligem
e conta, para tanto, com a cooperação dos que, com
qualquer parcela de r'esponsabilidade na vida coletiva,
tenham elevada consciência política e claro espírito
público.

O sr, Oswaldo Cabral e seus ilustres companhei
ros de bancada podem assim aprender a significação
das atitudes construtivas" de prefeTência à oposição
por sistema, cujos efeüos empecem o livre e rápido an

damento das providências de ·ordem geral pendentes
de deliberação legislativa .

Congresso, iI rua Alvaro Alvim, ;H, banho e ref'. 210,00; casal d hanh.

11 ex. Posta] 3.241, Rio (�C Juneiro- e ref', 250,00; Hotel Gloria: Solto sí
É a seguinte a relação: banho, 108,00; Casa s/banh, 180,.10;
Hotel Serrador: Q, p/solteiro cj Solt. c /banho 162,00; Casal e/bar-h.

banho e café, Cr$ 110,00; casal, 225,00; Hotel Vogue: Aptos. casal

200,00; casal 2 camas, 220,00; Hotel banho 2 tel. s/ref. 260,00 a ,'!50.f)1)

Pax : Duas pessoas c/banho, tele- sem refeições, o mesmo, com 15';"

fone e refeições, 120,00; solteiro, de abatimento sôbre a diárra p/o
80,00; Hex Hotel: Duas pessoas c.t do Congresso; Hotel O. K. solteiro

quarto c/caf'é, 100,00; Três pessoas c /caíé, 90,00; Aptos.. pessoas c!

eHI uni quarto ,c/café, 140:,00; Fala- café, 1.29,00; Aptos- 2 pessoas c/

ce Holcl: ema pessoa sem rerei-

I
café, 224,00. As reservas podem ser

ções, 100,00; Duas peSSOAS, de "" feitas pelo telefone.

I política rodoviária do govêrno
Distenção e modernização do sistema radoviário do pais
RiO (AC) - A pol íttcarodovtáría d .

govêrjio constituiu UJ11a das mais cons

tantos preocupações do prestdeuta Du

tra. A propósito "A Noite" publ ica (1

de transportes rápidos. Foi assim que,

por determinação direta do catete, ini

ciou-se uma fase fecunda de trabalho

metodizada 'e pertinaz, cujos frutos já
e-tão surgindo. Vale ressaltar, por exem

plo, a pavhneritaçã.o ela Rio-São Pano,
eriü-egue a urna corníssão rk; tecnícos
do D. N, E. R., que terá se desobr iga do
da tarefa até fins do ano próximo, Si,
muttâneament.e se intensifica a constru

ção da Rio-Bahia que, embora prejudí
cada pelas enchentes em territórios mi

neiro, já recuperou seu ritmo mora de

atividade, -devendo estar concluída pou
co depois do Congresso Rodoviário e rea-

.

lízarse brevemente. Não resta duvída,
que esses dois grandes empreendirnento s
trarão extraordinários benefícios e eco-

110mÍ.a nacional, muito contribuindo,
me�cê de melhor e regular abastecírnen
te, para que o custo da vida retorne.

gradativamente, a índice suportaveis,
Atendendo, ainda, ao surto de progres
so e riqueza que se esLenerá pIas cida-

seguinte comentário:

Salvador, 10 (A. N.) - O gover.

"É de Inteira justiça salientar o em

penho do govêrno federnl ern di sten
der e moderniznr f sísterna rodoviár io
do país. Sabe-se Que esse p robrcma.

tão descurado em administraçôes ante

riores - apesar de ímpôr=se COll10 ne

cessidade imperiosa mereceu especial
destaque no programa de realizaç-ão
traçado pelo Presídente da República
para assegurar o desenvolvimento, o

progresso e a prospertdade de regiões
cujo florescimento era retardado pelo
falta total ou pela simples dificuldadr,

o exército soviético
é o maior do mundo
�lackpool, Il1glaterra, 10 (U, 1".) - ds incluielas no percurso dessas rodo

o seOl'etárlo, sr. Erpest Bevin, desere- via, é de esperar que o problema con
veu o "Pacto do Atlântico Norte como tiuui encarado com o mesmo devota.
).lma couraça ocidental contra ·0 maior

exército do mundo - o exército sovié
tico, "Este ii o maior exército, a maior

força mobilizada, hoje, no mundo", disse

êle, falando. perante a conferência anua!
do Partido 'l.'raballlista. Depois de cital'
ainda o Paeto do Atl1Y'ntico como a maior

medida de segural1ça já adotada na His

tórül, disse Bevin: "Nunca houve um

ditador, na história do mundo que não
falasse de paz, enquanto se preparava
para a guerra", O discurso de Bevin

abrangeu as inquietações que vão pelo
mundo, maq êle declinou de penetrár
mais profundal11�nte nas conversações dos
chanceleres, que atua,lmente estão se

realizando em Paris. Bevin geixou élque·
le conclave para vil' a.té. Blacko_ol a fim
de pronunciar um discurso, e ainda hoj�
deverú regressar C\' Paris.
Disse ê1e que "algo 'pode surgir mnda"

no Conselho de Ministros, "Se não puder
mos chegar a um acôrdo ,como pode
}'emos viver? Pelo menos, devemos con'

cardar em viver juntos" - observou.
Disse também o diplomata britânico

que lamenta que a Rússia e seus satelites
se recusem a (emar parte no plano
MarshalL

Acentuou que, entret<i�lto. "os benefi
cios elo mesmo estão se canalizando para
o oeste. em mercadorias outras qUe não

os artigos de segurança", Declarou êle

que .a Organização Econômica da Europa
- que é o grupo de Planej�ento do

I organização do Terceiro Congresso'
emprego da ajuda norte,amerIcana -:- dos Jornalistas a realizar· se nesta,tem feito mais pela segurança e establ- i '

]idade do mundo do que qualquer outra capital, em novembro próximo,
organização européia. Bevin qualificou o .

.

emprego do poder do veto, pelos russo.3,
C'01110 parte lutegl'ante das come-

como ofção ditatorial", "Não podemos sa- lllorações do 10 Centenário de Hui
crificar a Democracia", observou. "E êles,

B b O rl� t' ."
ao que parece, acham que não podem

I
[Ir osa· governa""",r prO!1 JdCOIl-

sacrificar o princípio de unanimidade P se prcstar todo o apoio a iniri"ti
<1 Clue é pior. do que a unidade, o direito
individual de objeção", va.

memo. a fim de que não sofra em sua

marcha. solução de contlnuidacle, cor

respondendo assim. á'luele velho apêlo
das populações do "hinterland":-
"Deem-nos estraclas e faremos o res-

to"

Cidade Universitária
Rio, 10 (A, N.) - Realizou-se ontem i't

tál:de, no gabinete do �Hnistro da Edu

cação e Saúde, a "assinatura de 4 con

tratos relativ.os aos trabalhos e obras
da cidade unlversitáTia, O ato contou com

a pretiença do titular ela pasta, do Rei

tor ela' Universidade elo Brasil, o Diretor

Gel'al do Dasp, elos membr,os da comJ.s,

são de supervisora do plvnejamento da
Cidade Uriiversitária, ·do 'engenheu'o che

fe do Escritório Técniéo, de pl'ofessores,
dos diretórios acadêmicos e dos altos
funcionários daquele ministério,

Terceiro Congresso
de Jornalistas
nadar dêste Estado receben hojc,
n.o Palácio ,da 'Aclamação, '-1 comis
são de jornalistas encarregada da

----------------------------------------�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.__
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"TAL" - 8,00 - Joinville
Curitiba - Para,naguá
- Santos e Rio.

VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 1S.5�
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Ofj'c:j" I S� rodovlarl8' j ISAAR CAMARGO li confrontando com herdeír os de

• ,��,��J.�!W�.'� �_.!"

I'r'
1ft) !I' ' ,Num liyro que leva o título nha adolescência, escreveu em Angelo M. La Porta e Ulrban de'

J � �j
o�o r�� � i" ..-

.
�l!!9?�-"!fJ(A _ I deste. artigo e que manteve baixo apenas estas três pala- Moura Ferro. Cartas para Valdemi-"

Direto!,. ,RYBE S �. l\AM:O..§. ... J!xptêüó Aio O!It6v(ó '_ lAC'\&2t& - i honroso lugar <entre os "best vras: Paz de Espírito." I
ro Fonseca, Rua Candido Lopes n .... ·

Propn��a�o e Dlr.-Gerente, 7 horas. :o..
! sellers" nos Estados Unidos

I É magnífica a lícão dessa 2'1 - CURITIBA.
SIDNEI Norp Auto-Viaç60 ltalaf - ItUal - 1...)10.'. •

,.-, _......

.

• '$""TI ru. ,_":.:..iIé\� : J. L. Liebman narra aSSIm 'experiência. I
.

DIretor de Redaçâ . lilXprellO Bru8Q.u_ :Bnuíiju - I . A ,

d
.. . .. .. .. .. .. ..

' ' .

ao.
UI -boro. ! u.ma experiencia a sua mo- Na verdade, asfixiado pela I V dGUSTAVO N!3VES �pre880 BruequenQ - NoYa n_to CIdade: .

ansiedade psíquica premido en e se
Chefe de Paglllaçüo'.

- Á��� CatuiD_ _ JoiJITU. I "Muito moço e dono de uma pelos conflitos emocionais, de-li
-

•

FRANCISCO LAMAI'.QU:� - • hor... ! fantasia exuberante resolvi primido pela instabilidade eco-
AUTOMOVEL FOR,li) (!Y

Chefe de Impressão: Áuto-Vlaçao CatU'In_ - CuritS:ba If'
'. Vend t d

. ..� _ II haras. azer um levantamento dós nômíca, desiludido pela cor-
e-se um, em es a o novo,

I JOAQUIM CABRAL D� SILVA
_�=� 8ul-BruI] - !'erto J.lecr., bens que julgava constituírem rupção política, crivado por

com 5.000quilometros, 4 portas, Vêr

Representante. RápIdo Sul.Brasilelra - JOlnvlle -

.
O porquê da vida. Como fa- tôda a espécie de solicitacões e tratar com Oswaldo Nascimento,

A. S. LARA 13 horas. I· t
'

. . . . . . . . . . . . . . .. . -

Rua Senador Dantas, 40 _ 60 R_ápido Sul·Brasileira - Curitiba -' zem OS cornercian es com 'Os por parte de um mundo con-
6 horas.

TERCA.FEIlU.. s�us estoques, comecei a orga- turbado, redeado pelo cinismo,

Tel.: 22-5924and�o t'e Janeiro rr:u�vJ&�;a�tartnfiIM
- P6r\o J.l. mzar �ma llsta. dedtu�<? o lque que campe�a á solta, o homem:

RAUL CASM.,fA\'OR
. Auto-VIsçllo Catar1Jl_ - CUrlU)M, n:e pareceu mais esejave na contemporâneo perdeu por VENDE�I-SE 3 casas, tipo baug.ucw

Rua Felipe de Oliveira, 21 _

- A�t�.�� c.tuUUi'D:N _ IOIllTlle! vida terrena: saude, an�or, be- completo a harmonia interior, recem construídas, desocupadas ;

80 andar
- • t':.0ru. Il,e�a� talento,. poder, nqu�z�, tornando-se desesperadamen- com 3 quartos, sala, cosinha, W. C.

_ ÁutO·Vlaçlo CatU'lnftltH.- TIlbarlo glória _ além de uma serre te Infeliz. Por todos os meios e terreno de 500m2 c/árvores frl,ti-'
Tel.: 2-�8i3 - S"ão Paulo -- . ti horas. / I

d tras coí
""

Jtxp�SIlO 110 Orl8t6ylo - LqutIa -; e ou. r:.as COIsas nec,essanas a técnicas, procura recuperar o feras, a rua Servidão Fran�oni .11. 1""
ASSINATURAS 7oor'�

-»

Na Capital
90

•.

,.0-0' I
,�:. Gl6rla - tq\JIIa ��

I perfeíção humana.
. ,.

equilíbrio espiritual... Çhegan- 15 e 17.
"

.�.._.. C�.
.-iWho.r... ··:i�:;""��' I Pronto o meu ínventário, do a encontrá-lo é imensamen-! Tratar: com Rui Barbosa, 21

AnO ...•••••••.••• ., le� ��,,- Brutqu.
••::, mostrei-o a um senhor mais te feliz.

'

,
i --------------,-

Semestre ...•.... Cr$ 45,00 "'·)tq-Viaçlo Itaja& - IuJa! - II .0-, velho que fôra o mentor espí- Onde entretanto encontrar
I CATALOGO DE MOEDAS no.·

Trimestre Cr$ 2:,00 ��áp'idO Sul-Brasileira _ Joinvile - : ritual da minha infância... essa pa� tão ambidionada? I. BRASIL

'::��;� .

���i�� '. ��: o:� 113
R��i�� Sui.Brasi1elra _ CUritiba -:-

"Uma lista exc�lente =: obser-] Queremos desde logo, afir- I
Ja se encontra a venda C(l)��,

No Interior
ti horas. I VOU _ bem reíta e disposta mar que o homem perdeu a

todos os preços de moedas <:feo'"

Âuto-vlaçl�U�T;= CUl1t1ba'

n.
uma ordem que não deixa de tranquilidade de espírito por- Ouro, Prata, NiqueI e Bron�

Ano Cr$ 100,00 - All b�fs.:" Catarlnena _ s ln 11 ter sua lógica. Entretanto oue foi procurá-la onde ela não
I Preço 20,00 em todas as lJilVra.- '

Semestre Cr$ 80,00 uto- a"",o °
I' ,

' • f' d ld d
Cr$ 35,00

� 'I! ho�as. meu Jovem amigo, parace-me se encontra. Atirou-se nos bra- nas a ci a. e.

�::��ea�i��':: r.rS 0,60 �

-,_
Á���v��a:, C&tulMn.e �. que você omitiu o mais impor- ços da depravação, do sensua-l Pelo correIO Cr$ 25,00.

Anúnci� wuediante contráto.1
Rápido Sul·BrasileIra - Curttlba - tante de todos os elementos. I lismo desenf.reado, do álcool .'

l' int 'd6 �ã�?l� Sul.Brasileira _ Joinvile _ Você esquec-eu o ingrediente I dos tóxicos, das riquezas, d�, e,S�lntual'd edslnd o�at '�duma:Os origtlUlia, mesmo não
13 hOI'as, I,..' .' 1 I 1'" d M·

.
. persona 1 a e ' eSlll egl a a, a

publicados, não serão \ Expresso Silo Cri&to'fto

_.
Lapn. _ I maIS necessano, sem o qua, g ona, o amor. as, 'essas atl- 'lo'· d . t

-.olvidos. 7 horas, I cada um dos demais se torna tudes tem provado por vezes PSIC?,O",la p? ,e pres ar
.

um

A direc;19 Dão se respon- 16E:t:� Brusqu_.. - :aru.Qu. -: um tormento intolerável, dolol'losamente) a sti.a absoluta a�xll�o. prec1Oso porque ajuda

sabiliza pelos conceitos
Aut.<>-Vlação ltajal - IUJa1 - II ho-

j transformando a sua lista num esterilidade quando se trata de
o mdIVlduo a encontar

.

as cau-

emitidos nos artigos rlLÊxpresso Brusqu_ - No.... Tnnto fardo insuportável. Então, de- dar ao individuo a harmonia, ��s das de.::0rdens e�ot,I;as q�e
'

assinados.
- R�;�lã��aS�l Bru1l _ P&-to J.l.�. pois de tracar, com mão firme, psicológica de que necessita! Ians:p�se.Iamd os ImtIdes A. a.

s hora.s.
_. .

1 r t d· I conSCIenCla e a von a 'e. ]U-
-

QUINT:A-fE'IlU I muml·� cdruz el? mm�1ah ISda, �- paQra OSddlas que tcorre�. , da o individuo a domar essa
Auto-Vlaçlio Oà_fn�, P6rto o ln o aSSIm o son o a ml- uan o essa ranqUllldade '

f
A

d t'·d .

t
Alr.gre _ 6 ho.ru.

,

' orça es rUl ora que eXls e no
"

_ A�t.�::6�1l0 �� _. CUritiba ..,._••-.-_-.-._....-..........-••",...-......"""'.._••••-...-.-...- -_.....- ..........,.....
'

• .............., seu intimo, em forma latente, ,�'

Auto-Vlação �� - .Jolnn1. transformando-a em energia,
-

':ut����:�AO Catal'ftl.l!:tM - Tuibulo Proc,lIIssa-O de Corpus eh rl�stl· eriado�a, �analizando:a para..
_ a noras, : uma fmalldade supenor. '. ,

Auto·Vlaçllo c.ta� "- I.iaS'IJD.. � I J'
-

t
_ 6,30boraa., I a o mesmo nao acon ece,
ExP.resso São CrLsto'\'to - L&&'UlI* - I .

' .

d t t d fl' t
7 horãs. t Dom Joaqu�n"r Domingues de Oliveira, por �ercê de Deu e

' quan. ° se ra a ,e c0D:, I OS

• �%ê�orc:;�rla - L&S1w. �- • 1/:111 da Santa Sé Apostólica, Arcebispo Metropolitano de Florianó-! moraIS. Pessoas ha qu� Ja fo-

Expresso BrusquellM - BruIQUO - polis Assist�mte, a.o Sóho Pontifício etc I ram tratadas por pSlcologos·
18 boras 1-

, , .

d d
. A·

h'
Auto-V'IaÇ'-o Itaja1 _ ttaj&1 _ II ho- Aos que o presente Edital virem, saudação, paz e bêncão I

e gran e expenen�la, ?or: e-:
ru

. . ' em Jesus Cristo
• cem de cor os seus dIagnosticas

Rápido Sul·Brasllelra - Jolnvlle-,' -

b t t·
13 horas.. i Fazemos saber' que sendo o prox!mo dia 16 do crrrente e, nao o stan e, con muam'

/, Rápido Sul·Brasllelra - Curitiba -' n "d' ,
'. . . l·nquI'etas e des,ord'enadas

• horas.
I ...onsagla O a magna solemdade de Corpus ChnstI, em que se

..

A •• : ,

"TAL" - 8,00 - Joinville ,..-

_��o:: Sul Oeste Ltd.
- X.pecó - u I homenageia a própria Divindade no Mistério do Santissimo ,Para curar e?s�� m�lVlduo.S';.

Curitiba - Paranaguá .

SEXTA-l"EnU. I Sacral?ento; e para atender aos justos d.esejos de nossos ama-
so a grande rellf?lao. SU?, por- i..

- Santos e Rio. RodOYlMi& Sul Bruil _ P6Tto Ál-.re I dos DlOcesano.s: Havemos por bem confirmar para aquela da- que o homem so podera obter

:� U�:!.lI\R'O DOiO,40SUL Norle
- A�t!���o c.ta.rlnflnH _ Curitiba! ta a solene procissão do Corpo de Deus que se verificará co-

serenidade de �s1?írito, quan?o,. ,

_ h.I!o fZ.OO __ li 'horas, I mo seo'ue. recuperar a tnpllce harmorua:

II rte
A.uto-Viação catarln_ - JolnY11. b. • - D .. '

• O _ • botai. Reumdas as A.ssoclaçoes religios§ts abaixo especificadas e
com eu:>�, conSIgo mesmo e':

VARIG - 12.30 - Sul Áuto·VlaçAó <>-.tulnerule w.uaa naquela mesma ordem dentro e no adro da Catedral um pou-
com o proxllno.

PANAIB - 13,50 - Sul

I-�e!:,a�o
cnstoYlo _ LApM ._

I

co antes das 16 horas '_ 4 horas da tarde _ desma'rão ao si- Aqui aparece a glóría exce-·-

.. "Quarta-fei-ra . �

'1 i��:'t1acAo Itaj&1 _ !taj&1 _ li ho-I nal dado, len:ta, continua e ordenadamente, precedidas da lente da reH�ião cristã, o!ere-'
TAL - 13,00 - Lajes e Porto l'8.1t. , Cruz processIOnal sob "a direcão imediata do Pró-Vio'ário Ge- cendo o perdao como o mela de';{

AI E:Epl'e81!O Bru.lquen.. - Bnulqu. - . .
'. b. t b 1 . 1

- . .

egre , 16 ho.ras.. ral e seus auxIllares, obedecendo ao seguinte itinerário: .

les ,a e 'ecer as re açoes espIn--
PANAIR -- 10,40 - Norte 13R;g;:� Sul·Braslleira Jo!nvlle - Praça Quinze de Novembro _ �Lado do Palácio _ Ruas tuaw en�re o homem e Deus.,
CRUZEIRO DO SUL - H.OO RápidQ Sul·Brasllelra Curitiba _ Visconde de Ouro Preto Artista Bittencourt Saldanha Ma� entreabnndo a porta de uma,

IJorte
6 horas.

BABADO linho, Praça Getúlio Vargas, Rua Visconde de Ouro Preto, Pra-
'

v�da melhor. "Justificados pela:
VARIG _ U,40 _ Norte

_ A��;!��O Catarinen.e - CtJnutt. ça Pereira e Oliveira, R. Arcipreste Raiva,. Catedml. fe, temos paz com Deus, por

PANAIR - t3,50 � Sul 13R;grig� Sul,Brasileira Joinvlle -,
A benção, para que não haje interrupção do préstito, será mei05de1J)espus c.rdisto". (Roma-

(}tjinta-feira Rápidó Sul·Brasileira _ CUritIba _
dada no adro da Catedral, para alcançar a todos os fieis. n?s: rega y na cruz,

�AL" _ 8." _ Joinville !.. �°X;;j.àl. A ordem dias Entidades e ASlSociações no préstito será a po?to entre o ·ceu. e a terra,..
Curflftta _ Paranaguá Áuto-Vi'clo C&tarlneDlle � Joln'ftle. seguinte: Cruz processional, Instituto Coração de Jesus, Asi- Cnsto estava Te-umndo o ho�

.
_ Santos ti Rio.

- A�t:,%�çlo Oltarln_
lo de Orfãs, Congregações Marianas Femeninas, Ação Cató- mem a Deus. "Deus estava em .:;

PAN� _ 10,.10 _ Norte - ., hora,.
- Tubar&o liea Feminina, Associacão Santa Terezinha, Damas de Cari- Cristo reconciliando o mundo;

PANAIR _ t3,5O _ 8ul 7 =::'Al8Q Slo 0Nt0rt0 - lqu!!a - dade, Apostolados, Ord:em Terceim de S. Francisco (Femeni- consigo." II Corintios 5: 19·

VARIG _ 12;30 _ Sul u�;::" BruIQuen.ft - �ue - na), Colégio Catarinense, Congregações Marianas masculinas, Reconciliado com Deus, pode
tll\UZEIRI} DO !UL _ tUi. Autc·Vla91o It.aj&1 - Italai _ 1. '. Irmandades, segundo a ordem de precedência ou costume, e o homem recuperar a hanno-

.ort.e "ra�res.o Bru�ena _ NOft TrGlO por ultimo do �anyissimo �acramento. nia consigo mesmo. :ml� se

I ORUZEIRO DO SUL _ U; ..�O _
-� hor... I .

Cada astSoclaçao devera apresentar-se com os respectivos transforma numa nova cnatu-

'.al • 7 lIr���rla - Lquna - • 1/2 l�standartes e distintivos. são perrnttidas crianças na pmcis- ra e a sua personalidade é rei-

S�zta-feira Rápido SUI.B�?s�GO_ C lt"b
' são, só vestidas de anjos para abrir o préstito _ que desfilará, tegrada. E isso se consegue

"TAL" _ 13,00 _ Lajes e Pôrto
6 horas.

a Ul 1 a -

como acima se diJSse sem quaiquer interrupções na marcha. mediante o arrependimento e

Alegre
Os fieis e familia5' que não puderem acompanhar a procissão a fé.

CRUZEIRO DO SUL _ '1.20 deverão postar-se nos passeios da ruas do trajeto, para assis- Reconciliado consigo mesmo�

.� Escritório Té"DI·CO ,tirem a sua passagem. é fácil reconciliar-se com os.

PANAIR _ 10,40 _ Norte
U

_

Aos fieis recomendamos o maior respeito ao SS, Sacra- outros.

VARIG _ H,40 __ Norte C."d
mento, em que está verdadeira, real e substancialmente con- Geralmente, entretanto, o

Rocha Amar.1 tido o Corpo de nosso Divino. Salvador. individuo não vive em paz com
PANAIR -

�::a�o- Sul
ENGENHEIRO CIVIL Outrossim, louvamos e encarecemos o piedoso costume os outros porque já não tem

Aviso aos s1's. interessados que, de ornamentarem as rua,.s e as frentes de suas casas, em ho- paz consigo mesmo. E isso por�
tendo regressado de sua viajem ao�

.

::nenagem ao tão augusto Mistério.
'

que não tem paz com Deus,
E&tados Unidos ,da América do Nor. Hiptecando a todos antecipadamente as nossas humil- Tinha .razão o velho metre�
te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro. des bençãos, nutrimos a certeza que tudo correrá para a maior A serenidade de espirito é dá
cha Amaral reabrirá seu e&critório glória de Jesus Sacramentado e honra de Religião em geral. diva que o Senhor reserva PFt-
(Rua Presidente Coutinho n. 22), Dado e passado nesta cidade de Florianópolis, sob o Se- ra os ,seus eleitos.
DOS primeiros dias de agôsto, espe- lo de Nossas Armas e Sinal do pró-Vigário,Geral do Arcebis- Se ainda não a possues, "va-
rando continuar a merecer as l"spe' pado, aos seis de junho de 1949.. 1e a pena procurá-la nas pági-
ciais atenções de seus amigos f "Ass,) Cgo Fr,ederico Hobold, Pró-Vigario Geral nas cristalinas do Evang'elho de..

clientes-. José Renato de Souza, Provedor da Irmandade do SS. Sa- Cristo, bebendo-a, sôfrego, pê��
! _

Pedro Medeiros. Auxiliar cramento. los láb�otS do coração".

Casas

I8TAO'l- lébado 11 d. Ju,nlto de ,....

Tef'ça-feirtl

Viacão Aérea
, ""

Horário
Se(lunda.-feira

I "TAL" - 13,00 - Lajes e Pôde
.Alegre
PANArR - 10,40 - Norte
VARIü - 10.40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - t3,55

J'íorte

Domingo
I "ANAIR - fO,iO - Norte
ORDZEIRO DO SUL - 11,00

1 f�Am - �8.�J! � .J ..cd

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BASE AEREA
Em virtude de grandes dificuldades surgidas nos traba

lhos de retirada dos corpos das vitimas do acidente ocorrido
com o Avião Cj47 da FAB, n. 2023, cujo local é de dificil acés
so retíríco a comunícacão anterior, onde está determinada a

lj{;ra de sepultamento para as 16,30 horas de hoje,
,

Será expedida nova comunicação, marcando dia e hora
do ::p.ferido sepultamento, tão logo sejam sanadas as diücul
dados existentes, •

Quartel em Fpolis, 10 de Junho de 1949
P. O. Carlos C. Dantas - Icaphael Leocadío dos Santos

CAP. AV. COMANDANTE. - 10 Tn.

Cultural Mus'Ícal
I SUA NeVA' DIRETORIA

Da Sociedade Cultural Musical, recebemos-. e agradece-
mos a seguinte comunicação de posse da sua nova diretoria:

Florianópolis, 4 de junho de 1949.
Ilustrissimo Senhor:
Vimos comunicar-lhe que a três do corrente, tomou posse

de seus cargos a nova diretoria da Sociedade de Cultura Musi
cal, que exercerá seu mandato até junho de 1950.

A diretoria está assim constituida:
Presidente: Lourival Almeida
Vice-Presidente: João dos Santos Arião
10 Secretário: Osvaldo F. de Melo
20 Secretário: Mauro Fausto Gil
10 Tesoureiro: Romeu de La Martiniere
20 Tesoureiro: Carlos Freysleben
Conselho Fiscal: Armando Cúneo, Vespaziano Souza-

Hermínio Jaques. ,
,

Conselho Técnico: Carmelo Prisco (diretor artístico) Pe

layo Mendonça, Manoel M. da Cruz.
oorcíaís saudações,

Osvaldo F. de Melo .10 Secretárío .

Lourival Almeida Presidente .

Hoje no, passado
11 D1� .rusno

Quinto' .Distrito Naval
Comunicados

FESTEJOS DE 11 DE

JUNHO)
de força maior, não será realí

O Exmo. Snr. Comandante zada a parte esportiva progra
do 50 Distrito Naval, tendo em mada para as 14 horas no Esta-

IEDA MARIA BARBOSA vista o, extravio de convites dio da Policia Militar, constan-
Ocorre, nesta data, o ani- para os festejos de 11 de Ju- te de seu programa.

!

'versário natalicio da encanta- nho proximo, solicita aos Srs. Florianópolis, em 10 de [u-
dora menina Ieda Maria Bar- convidados, a fineza de apre- nho de 1949.
bosa, enlêvo e graça do lar do

.

sentarem a sobre-carta, por ALVARO GONÇALVES GO
nosso distinto conterrâneo dr. <ocasião do Baile de Gala, a rea- ME'S FILHO - Capitão de
Elpídio Barbosa, operoso dire- Iizar-se naquela data, Corveta ..:..:_ ASSINANTE.

. tal' do Departamento de Edu-
'

.cação e de sua exma. sra. d. TRANSFERENCIA DE SÉDE
Eladi,e Maria Barbosa. DO COMANDO
Ieda Maria receberá, hoje, O Exmo. Snr. Comandante

"os cumprimentos de suas nu- do 50 Distrito Naval torna pu
merosas amiguinhas que, por blíco, que o expediente do Dis- - em 1.55'4, faleceu o Rei D, João

êsse motivo, afluirão á resí- trrto, a partir de 11 de Junho III, que dividiu em Capitanias e premo

.dêncía de ,seus progenitores, proximo, passará a funcionar veu a primeira colonização do Brasil;
.

d I
-- em 1.1346. enquanto Vida! de Ne-onde lhes será ofereci a u�a I na Séde propria, a Rua Nunes greiros e Vieira se preparavam para

,I � festinha, intima. A Ieda Mana, Machado, -no seguinte hora- atacar Recife as nossas tropas que a si-._
pois, as nossas Ielícitações. .

rio:
DR. MARINHO LOBO Dias uteis das 12 ás 17 ho- com o intuito de desviar a atenção dos

Defluí, hoje, o aníversário raso
Ilo�&!ndeses;

- em 1. 847, no Palác+o da 130n Vís-
.natalícío do sr. dr. Marinho Aos Sabados das 9 ás 11,45 ta, Rio de .raneíro, falecen 'l PiIcipe D,

Lobo, brilhante advogado nos horas.
-auditórios do Estado, residen- - em 1.865, 110 Rio Paraná, travou-se

te em Joinvile. FESTEJOS DE 11 DE' JUNHO a Batalha do Ríachuelo. ganha galharda,
mente pel';! Esquadra Imperial Braslleí-ÀS homenagens que .lhes se- O Exm. Snr. Comandante do ra sob o comando do Intrépielo Alrníran-

Ião tributadas, nesta data, nós 50 Distrito Naval comunica te Barroso, Barão do Amazonas sobre a
I ,

_nOS associamos, ·com praz&l'; aos Snrs. C.onvidados que, em esquadra paraguaia do, comando do Che-

ANA MARIA virtude do não comparecimento fe de Divisão Mezza. Verdadeiros rasgos
de heroismo prattosáam neste sangrentoFaz anos hoje a graciosa e da equipe sportíva da Base Aé- embate os nOSBOS Marujos e Soldados:inter:essante garotinha Ana r,ea, desta Capital, por motivo - em 1, 915, fundou-se em F'lortanó

'Maria, encantamento do la!' polis um Clube Naut ico que tomou o no.

.do distinto oficial da aeronáu- Encontram-se atualmente' em uso me de "Rlachuelo" em homenagem ao

,,'tica cap. aviador Emilio Bor- em todos os recantos do munjo grande feito de nossa Marinha de Guer-

deaux Rego e de sua exma. centenas de milhares de Motores ra; "

d JOHNSON ionand
- em 1.94G, foi proclamada a Repú-

\espôsa d. Mirta Ávila 'Icêgo, A e popa , proporcronan: L
blicE.I Italiana.

'menina aniversariante' que é aos seus possuidores ano após ano Alldré' Nilo 'I'adasco

netinha do sr. Juvênal Ávila, um SERVIÇO SEGURO. Distribui-
n I 'r z unJE

'

tesoureiro dos Correios e Te dores: Comércio & Transportes C K' u, as
lé�ra�os, oferecerá t ás sua� a- Ramos S. A - João_=-i_��O�_9_._ 7 30 horas:m�gumhas uma mesa de fmos , l

doces�����e����INS' 'I�I' 1_v;·-�IJt� I ELE VOLTARA',
'I'ranscorre hoje a data na- '7!1iJ� Wlt,í{_; � ,

.rtalicía do jovem Oscar Mar- 11(' --C�711�
� -tíns, competente operário das -1-lLe 5fee�crÚuA;t/ií,I

oficinas da Imprensa Oficial
-----------------;;i�i-iiii ..do E,stado. O aniversariante Rádio GuaruJ"á [!li

que conta com vasto circulo
de amizade, será por certo,
muito felicitado,
'VELMA MARIA MOREIRA

Decorre, hoje, mais um a

niversário natalício da distin
ta senhorita Velma Maria Mo

reíra, aluna da Escola Normal
Regional do Estreito e filha do
sr, 'Enéias Moreira, zeloso e

'competente Iuncionário da
Imprensa Oficial do Estado.
MARILIA E ELOÁ MOLE

MANN GOMES
Juntamente com sua proge

nitora, exma. sra. d, Eloá
.Moellrnann Gomes, digna es

pôsa do distinto oficial do E
xércíto sr. tte. Gercino Gomes,
faz anos hoje, a interessante
".Marília.

ÀS· nataliciantes, os cumpri
mentos de "O Estado".
CORIGUASí BARROS DA

l' COSTA
Aniversaria, hoje, o jovem

, Coriguasi Barros da Costa, fi
lho do nosso distinto conterrâ

,

.neo Bolivar 'Nattvídade da Cos
, ta' e de sua. exma. consorte d.
Adelina Barros da Costa, resi
dentes em Curitiba.

-

Ao aniversariante, os nossos

cumprímentos.
FAZEM ANOS HOJE: dedicado professor de música
- o sr. Antônio Bessa, di- do+Abrígo de Menores,

,retor do nosso confrade "O O distinto nataliciante que,
Albor", que se edita em Lagu- nesta capital, é muito estima-

,

.na. do, receberá por certo, as ho-
- o jovem Roberto Blumen- menagnes a que fez jus pelo

-

ley, estud�nte, filho do sr. transcurso de mais uma ani-
,. Carlos Blumenley. versário hatalicio.

- a gentil senhorita Maria Os de "O Estado" o abra-
, de Lourdes Cunha. çam efusivamente, desejando-

- a graciosa senhorita Val- lhe perenes felicidades.
I divida Santos, filha do nosso - Faz anos, hoje, :a galan-
estimado conterrâneo sr. tte. te menina Zuleica, encanto
Belisário Santos. do lar do sr. Narciso Liflla e

JOSÉ CONCEIÇÃO FONSECA de 1lua exma. espôsa.
.-{ A data de hoje regista a efe- Zuleica recepcionará, no dia
mérice natalicia do nosso pre- festivo de hoje, as suas ami
zade f'8estaduano sr. José Con- g'uinhas que The apresentarão
ceição Fonseca, competente e J cumpriméntos.

Affonso;

êoc-edede
, :.

�,-
..

. "

OSCARITO, O maior cartaz'
comico da atualidade, estará
novamente no palco do C,INE
RITZ, em vista dos ínumeros
pedidos que a Empresa tem re
cebido. OSCARITO, este gran
de artista, que por si só vale
por uma Companhia, apresen
tará numeras completamente
novos, do seu grande, e variado
repertório.
Na tela:

.

o filme que é indis
cutivelmente o melhor no ge-l
nero:

E'UES PASSARAM POR
AQUI"

Com: Joel Mac Crea e Fran
ces Dee.

o casamento do prín
cipe hra�ileiro
mo, (ARGUS) - Chegam

ARMAZENA�rnNTO DE MERCADORIAS EM
SÃO PAULO

Em amplos armazens, próximo ao centro e com

desvio de estradas de ferro.
Armazens Confianca Rua Martim Bur-

chard, 249 - Caixa Postal, 366 - São Paulo.

MóVEIS. LOUÇAS E MOEDAS ANTIGAS

Deseja comprar ou vender?

Cartas a José Claudino da Nóbrega.
São José - Ponto final do ônibus, - DISTRIBUIDOR DO ... '

Católogo de Moedas Antigas do Brasil
Pejo correio CriP 25,00

Não quero conselhos

Canção do amor cubano

1400 - INTERVALO

16,00 - Em tempo de valsa

16,30 - Posta Restante J-7

16,45 - Rádio cinema

17.00 - Um programa pé-lra voce .. ,

17,30 - Musícas vartadas.
18,00 - O Instante de prece
18,05 - Cantores Internacionais

18.30 - Severino Araujo e sua orquestra
18,45 - Xavier Cugat e sua orquestra
19,00 - Mornent., Esportivo

noticias 19,30 2!. Noticiário elól Agencia Nacional
mais detalhadas do que foi a belíssima 20,00 _ Ráelio baile Guarujá
festa elo có!3amento do príncipe Dom João 21,30 ',_ A Vóz da América
(le Orleans e Bragança, da ex-famllia 21,30 _ Not.iciál'io Mundial
imperial prasileira. C0111 a princesa egip- 21,38 _ A opinião da Imprensa
ela Fanzia, A cerimônia se realizou no 21,45 _ Interluduo Musical
histófico castelo de Clnlrál, em Portugal, 21,50 _ Comentário de Freitas Guimarães
com o comparecimento ele repl'esentan- 21,57 _ último boletim de noticias'
tes de nU:'1el'OSaS famílias reinantes ou 122,o0 _ E:\'CERRA:lmXTO

,

das cosas fidalgas ela Europa, O Prínci-

Pe Dom João vestia seu uniform(! de gala
ATISMO Eele ofielal elas Fôrc,l- Aél'eas Bnsileiras FERIDAS. REUM

,�� , , ,

PLACAS SIFILITICAS
�:li���a é d�r;�í���p!e�::::e,co��s�u:te���!� ""lixRI' de Nogne ler'lfoi muito apreciada nas rodas brasileiras Jj � fi

_

U
de Lisbôa e c!.::tuí também êsse gOStO está Mediccç5.o àur.i!i<r<1i' no troto lrnenl(
sendo comentado com simpatia, , da iliUlii

Resenha de programas , do dia 11 do:l

Junho de 1!),1!)

8.00 - ABERTURA

8,05 -r-' Bem dia Santa Catarina

8,30 - A VÓ"- do dia

8,45 - Sólos de piano
9,00 - Val.'ieclades

10,00 - Q México Cantsr

10,30 - Ritmos Portenhos

10,45 - Em compasso de valsa

11,13 - Melodias de Nápoles
11,30 - Variedades

12,00 - Diário Sonóro

12,15 - Oferecimentos musícaís

l\IUS)('AS DE HO:m

Brumas

Mágua
Americano

Céo cor ele rosa

Aú mi� amor

Segue teu caminho

A lenda do beijo
Amanhã tem baile

Ave Maria

Crió.fndo co vó

Lagrimas ele sangue
Tarde de maio

Dorme

Escreve-me
AJô! beleza

Poema
Por mi culpa
Nadtr

Juristas latí'nol visitarão

'0 Presidente T ,uman

I Washington, (USIS) - Os delegados

I latino-americanos
à Sexta Conferência

Inter-Americana de Assuntos Jurídicos,

I que se encontra

em.
processo em Detroit,

serão r-ecebidos. na Casa Branca, peío .

Presidente 'I'ruman no di�" 2 de junho.
Durante a sua programada visita de-

3 dias à Washington. após o encerramen-

to é�1 Conferência. na qual, advogados
de diversas partes elos Estados Unidos e

Canadá, se fazem representar, os dele

gados serão festejados pela cidade, pe

las associaçOes de advogados e pela União
Pan-Amel'icanU,
As Associações judclicas 10c:'ls, de No

'-a York, Chicago, :\o\'a Orleans e Mia

mi, igualmente, fizeram planos pal'a fes

tejar os advogados latinos, os qu�t;s, pos

si"elmente, passarão por aquelas cid�deg
com destino à seus países,

o VALE De l'l'A.1A.1
Proell'.x'em 11& A..êXfl1J�

Pro�(<I;8�O.
LIVRARIA 43, 'LIVRl-.�

ROSA.
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Case Recem
ceustrulda
DE S O CU PA DA

RUA FELIPE l'vEVES
6x10 metros, toda de

material.
TRATAR NESTA REDAÇÃO

"CLUBE DOZE DE AGôSrO" PROGRAMAÇÃO PARA O MÊS DE JULHO
"

SÁBADO - DIA 4 - ABERTURA DAS FESTAS JOA NINAS, PROMOVIDA PELA SOCIEDADE "AMIGO DA ONÇA" DOMINGO DIA 12 - RETUMBANTE
SOJRÉE COM INICIO ÀS 21 HORAS PONTUALMENTE. SÁBADO - DIA 18 - SOIRÉE COM INíCIO ÀS 21 HORAS. SÁBADO - DIA 30 �ESTIVIDADE DE S.

PEDRO

Empresa ({Víação Santa Catarina», Cirurgia-Clínica - Obstetrícia
A v l' S () 'D A tôni D·b M ·

..

A Emprêsa "Víação Santa Catarina" linha de ônibus que faz o
r II n 0810 1 USSl

percurso Florianópolis - Estreito e Escola avisa aos possuidores de Médico efetivo do Hospital de Ceriâed»
permanentes e aos que viajam gratuitamente por ímnosíção da lei. a Serviço especializado em Doenças de Senhoras
comparecerem dentro do praso de 3Ó (trinta- dias no escr-itório à Bua Mode-rnos 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

Findo o prazo respectivo não será permitido viajar gratuitamente Consultócio:
aos que não satisfazerem ás exigências desta Emprêsa, Rua Tiredenees, 9

Florianópolís, 7 de Maio de 1949.
CO�mRCIO & TRANSPORTES C. RAMOS S. A.

Proprietários

Irmandade
Passos e

do Senhor Jesus dos
Hospital de Caridade1-

EDITAL DE FO).lNECIMENTO
De ordem da Mesa Administrativa da Irmandade do Senhor

Jesus dos Passos e Hospital de Caridade, desta Capital previno �03 in
teressados que, até o dia 20 neste mês, as 12 horas, receberá esta Ir
mandade e Hospital, na sua Secretaria, propostas, em cartas fechadas,
para o fornecimento de todos os artigos necessarios ao seu consumo, du
'{'ante o .§emestre de julho a dezembro de 1949.

Consistório ,em Florianópolis, 1° de junho de 1949.
.

Luiz S. B. Trindade - Secretario

EMPRESA FORÇA E LUZ SANTA CATARINA

BLUMENAU
Alameda Duque de Caxias, 7

STA. CATARINA
Eendereço telegráfico "FORÇALUZ" - Caixa Postal, 27

Concessionários dos serviços de Força e Luz Elétrica para os Mu

nicipíos de Blumenau - Gaspar - Brusque - ltajaí - Rio do Sul
- Ibirama Indaial - Timbó - Rodeio.

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

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

RESPOSTAS À Ci\IXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

Guia do
Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ande-

reço�. .

Cada guia ii vendido aeomoannado de um mapa rodovtárto

Para�á e Santa Catartna,

Redação: Rua Prudente de Moraea. n. 626. - Curitiba.

14,30 horas
Residência:

Hcte / La Porta

w .... - -._.-_._-.-....._• .-_.....-_...._-.......- •.,.....",._......-_-.-.._-....-.-...._..............
-

....
COMPANHIA "ALIANÇA DA BAmA"

Fundada em 1870 - Sêde: BAHIA
INC:tNDIOS E TRANSPORTES
Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS Cr$
Responsabildades ...•.. Cr$
Receita _ . - .....• , . . Cr$
Ativo . _ . Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$
Responsabilidades Cr$

Diretores:
Dr. Pamhhilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Franclseo de Sá,
Anísio MaMorra, Dr: Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.

80.900.606,3e
5.978.401.755,97

67.053,245,30
142.176.603,!So
98.687.816,30

'76.736.401.306,20 I
i

,_-_·_.......,..,._,._.......·_..-_-.-.-..._-_-....·_....."...-_...
- -...-.-.-,_-.-.-.-.w_- -._.-_-_-..-..-..-...

AÇOUGUES DO POVO, POPULAR E MODELO

OS MELHORES ESTABELECIMENTOS NO GENERO

- HIGIENE ABSOLUTA - ARTIGOS DE PRIMEIRA

QUALIDADE
.......................................� ..

II C.A P I T A L A R II ..........................
: , �

:
Dajilogralô I
diplomada i-

•
•
•

Cartas a Maria Inês :-
Ferreira. i

VENDE-SE por motivo de mUdança·-=::'::::...J
Grande área de terreno iii cultivada

(Distante cerca de seis quilometros da capital-Bairro-Barreiros
A rea de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo

6 casas de madeira e uma de material.
TRATAR:

Sociedade de Í'lorteios e seguros contra acidentes
dendo mais outros beneficios de carater assistencial.

Representante em Florianópolis: _

PEDRO NUNES
RÚa 24 de Mai.o 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr' 20,00 além

inicial de Cr$ 1\1,00 apenas.
ParÍicipaçio 1108 Inerol!!,

pessoais, conce-

da lói�

dQ

f'i'lorianópoLis - nesía Tedaç.ão. ?u Esc.ritÓrio I, de A L. Ab.:es.
Barreiros - com o proprletárto Mathía» lha. Escritório: Rua João Pinto

BOM. NEGOCIO I ::::;:;: �;;�,:h:.nO_KnOIl�:-:����::���o��;:::;��:�:�:�·���i� ..

I
I

.. . I v€niier? I
pata qu.",m p_ossue d. Cr$ 10.000,00 a·té ca 100_()OO,OO renda I NETán encontra coEmsPrrtatõdrOir? Imob1l1""'o

De H. J. Eipper i
. .

b]
. . "nrregue ao co .....

�tt. de Ir) /. ao a'oo com ·Cf1Ce lmento de ruros mensaIs.
t h. L. Alves.

Infocmações nesta '"r�daç.ão '
Rua Deodoro 35,

•• • • • • • • • ••••• ,. fio .

CASA MISCELANEA dittri
buídera dOI :Rádiol R.:C. A
Victor I Válvula. e Di.eo••
Rue Conlelbeiro'·, Mafra

. . . . . . . . . . . - ..

I
Dr. (L"IlNO G.

GALLIETTI
ADVOGADO

Crime o ci.,.1
OonBtJtuição d. Sacl.dad..

NA'l'U'RALIZAQÔ:tS
Título. D.al�r�tõrIOll

&.arit6rio e Re.idl!\cio.
Rue Th,ad.:r>u. "2

I.:fONE •• 1468

EMPR�SA SUL BRASILEIRA
DE 'ELETRICIDAD� S. A.

,
- EMPREStJL -

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

lações - Motores - Dínamos
- Bombas - Lustres - Fer
ros de engomar - Lampadás
- Ventiladores - Serviço de
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.
............ w • ..

Oferece seus serviços.

DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS

Corupã - Mun. de Jaraguã do Sul - Santa Catarna
continúa oferecendo a seus clientes enxertos seleciona

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.

T-' J O L O 5
V. S. quer construir e não sabe onde adquirir os tijc

los? _ Procure a firma PRODUTOS S. J. TADEU DE E.

VEIGA, à rua ALMJUANTE LAMEGO n? 99. Faça seu pedi
do que será atendido com rapidez e terá ótimo material para sua

construção,
Temos tijolos de di versos tipos ;

Compactos, e de 2, 6 e 8 furos.

Tro.nSipurtes c6gulOr",jj Chi COJgol1 dopôrto oa

I

SÃO FR4NCISVO 00 SUL· para NOV4 fORM
Informagõe. cornos Al!ente.

.

Florian6polis - Carlos HoepckeS/A - C[- T�letone 1.212
São FreDei.co do Sul- Csrlos Hoepcke S/A -CI - Teleloae 6 ( E,n i. r eleg,'

.

MOO��MACK

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

RROIO. IUOft' lYO 9•

1530 kilocieloe ondas médias de 1,96 metros
\
....... ,

TUBARÃO -- S. CATARINA

--,-------------------------------�--

IAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,e BSTADO-Sàbado 11 ele luftho cf. _,.

Tribunal de_
.Jusnce

,

JnJg·�nrren1o� realizn!l()s na úftim1a sessão.
da Cãmarn ClviJ

Agravo n. 1.731, de Tubarão agravan
te o rtr. SHvino Moreira Lima' Sobr í

nho
e agr-avada a Fazenda do Município, Re
Iator (j SI'. des, Osmundo Nóbrega.

'I'omou conhecimento. do recurso. e deu
em parte provímento, para reduzir a ím
por-tâncla da condenação a quantia COl'
respondente aos tmpostos de indústr-Ia e
profissão, n07 montante de CrS 3,081,60.
Custas em proporçâo.
}\gTll\"O !1. L753r ele Tijucas, agravan

te José ::I[anoeJ Eleutério e agravado
Paul ino José de Sousa, Relator o. sr. des,
Alves Pedrosa,
Tornou conhecimento do agravo, para

encarntnhâ-L, ao Tribunal Pleno, afim-de
'

se ,decidir a questão. constitucional.
Apelação cível n. 2,044, ele F'lorlartó

,poli:>, apelante Líra 'I'enis Clube e Fi

g_u��rense ,F�1tebo.l Clube e ape lada a -,

Urifâo Brasüoít-a de Compositores. Rela,
tal' o sr. des. Osmundo Nóbrega,

'

,Conhec�ll clC! !et:Ul'SO para negar pro
vnnenro a dectsão apelada, Custas na
forma da lei.
Apelarão cível 11, 2,9D5, de Blurnenau

apelante Arno Weeg" e apelado o dr:
.Tui7- de Dir'eí to. Helator o sr, des. Nelson
Ou imarães.
Conheceu do recurso e deu-Ihs provl

rneuto, para reformar a sentença ape
lada. Custas sx-lege.
Ape'lacão cível n. 2,984, de Laguna,

apelante ° espólio ele João Nunes Nelto
e apelado o dr. .Joaquim Antônio. de
Paula F'crretrs S, Thiago, Relator o sr,
des, Edgar Pedreira,
Deu provimento em parte, para re

duzir o pedido a metade, ou seja ",.
CrS 2,500,00. Custas em proporção,
Apelação cível n. 2,988, de Laguna,

apelante o espólio ele .Ioão Nunes Netto
e apelado o dr. Djalma ela Costa Moei
lmann. Relator o sr, des. Edgar Pedreí
ra.

Deu. em parte provimento à apelação,
para reduzij- a condenação a """"
Cr$ 40,000,00 e custas em proporção,
Apelação de desquite n, 546, de Itajai,

apelante o dr, Juiz de Direito e apelados
Hcvnaní AristideB Pa lumbo e sua mulher,
Helator o sr. des. Flávio Tavares.
,Conheceu do. r�rso €I "negou-lhe pro,

vímento, para conrirmar- a sentença que
bcrnologou o desquite. rejeitando a pre
liminar suscitada pelo dr. Procurador
Geral do Estado, Custas na forma da
lei.

.
Ape:laç-ão de desquito TI, 527, de Curl

ttbanos, apelante o dr. JuIz de Dí reito
e apelados Salomão Carneiro de Almel
da e sua mulher, Relator o sr, des Os-
mundo '!'\<ibrega,

'

,Conheceu do recurso e negou-hs pro
vrmento, para confhrnar a' sentença ape
lada. Custas ex-Iege.
,Apeln<:;;o �le desquite 11, 551., de Curi-
tíbanos, aperams o rtr. Juiz de Direito e
apelados Eurico de Sousa 'Tibes e sua
mulher, Relator o sr, des. Osmundo Nó
brega.
_'
Conheceu do recut'so e negou-lhe pro.

vnnento, para confirmar a sentenç'a aDe.
lacl� .Custas ex-lege.

-

,Al'elaçilo de des'1uite )1, 555, de Pôrto
Umao, apelante <) clr, Juiz, de Direito e
ap.clados Aleleir Canepal'o e sua mulher,
ne�atol' o sr. des, Osmundo Xóbrega,

,

'Jonheceu do recurso e negou-lhe pro-
nmento, para --cQl1fi.rmar a sentença ape,

11ac!a,
Custas ex·causa,

Apcla<;r,u dê desquite 11, 528, 'de Join
v!le, upelante o dr, Juiz de Direito e
apelados José AJves da l\l:aia e sua mu-
112m, Relato)' o sr. eles, ]';e)sOI1 GUima-
rües.

Negou provin1ento ao recurso, para
0onfil'n'nr a sen1ença apelada, Custas pelos apelados,

AJ?elação ele desquite n, 518, de Rio
do :Sul. apela:lte o dr, Jui7-' de Dire1.to e
apelados i\Iaximiliano Sanches e sua
mulher. Relator o sr, des, Nelson Gui.
marães.
:\Tegou pl'ovimenlo ao recurso, para

conf1rmaJ' a sentellç'B apejada, Custas co-
mo ele direito,

'

Apelação de desquite n, 533, de Pa
lhoça, apelante o dr, Juiz de Direito e
apelados Ollndino Manoel da Silv'a e sua
mulher, Relator o sr, ues. Alves Pedrosa,
,ConiJeceu do recurso e negou'lhe pro

Vl111ento, para confirnlar a sentença ape�
latia. CltSlaS na forma da lei.
Apelação de de.squite n, 557, de Mafra, Vende-se

apelante o dr, Juiz de Direito e apelados

I
..

Mauro dos Santos e ,qua mulher, Relato� MaqumárlO Cr$ 250.000,00

0. ��ng:;�U�d�esr:C����sa� negou.lhe pro-
Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00

,

VImento, ,�a_ra confirmar a sentença ape- Situada em,,Çampo Alegre - S. 'e
lada. Custas ex·catlSa,

tb
'

, . 1. •

Apelação ele desquile n. 549, de Rio Vende-se . 80 maquln"rlO
do �ul, ap�l>mte o dr, Juiz de Direito e {nforma"'ões com A. Webmutà _

apelddos GU1lhel'me MandeI e sua mu·
..,

Iher, Relator o sr. eles. Edgar Pedreira, Brusque - Santa Catarina".
Tomou conhecimento do recurso. pa·

ra. 'preUminarmente, converter o julga
mento em diligência. afim-de que seja
esgotado Integralmente o. prazo de refle
xão fiXado pejo. dr .. Juiz de Direito,

\

': ....
• •

I alT� I
· '.
• @
• Dia 13 (segunda-feira) às 17,45 o •
• •
• CÍRCULO DE ARTE' MODERNA o

: fará a inauguração do seu :
fi. CLUBE DE CINEMA •

• !
•

com a grandiosa "avant-premiere" de •
• O IDIOTA •

'! obra prima da mo-derna cinematografia francêse, com: :
• Edwige Feuilliére •

: Lucien Cordel e I
• GERARD PHILIPPE •
• •
• Produção o

: ��G�� :
': Direçào :
: Georges Lampim :
• Ingressos, propstas de sócios e maiores informações :: com os membros do C. A. M. • _

'
,

•
• •

: :
Crédito Mútuo Predial

. .Resultado d-o 23° S()rtei� do Plano "B", reaijzado no dia
l° de junho de 1949
CADERNEA N. 37.041

'PRÊMIO MAIOR EM MERCADORIAS, NO VALOR DE
. _

Cr$ 6.000,00
Aproxlmaçoe� superi-ores, Aproximacões inferiores

,Em mercadorias no valor de Em mercadorias no valor de,eI$ 1.000,00 cada uma. Cr$ 500 00 cada uma
CADERNETA N. 37.042 CADERNETA N 3'7040
CADERNETA�. 00,918 CADERNETA N' 00'916
CADERNETA N. 19.322 CADERNETA N' 19'320
CADERNETA N. 13.372 CADERNETA N' 13'370
CAD�R�ETA N. �7.4ô4 CADERNETA N: 07�462
O �roxlmo sor�elO r�alizar-se-á no dia 29 de junho.

· ,�IesUl�do. aClma,� e ,da sorteio do mês de maio, extraido
d?" cinco 'pnmell'os prermos da Loteria Federal realizada no

. dia IOde Junho de 1949.
"

Florianópolis, 2 de junho de 1949.
Visto - Hélio Milton Pereira, Inspetor Federal.
Pp: - J. Mor�ira & Cia. - Crédito Mútuo Predial _ D. F.

<de AquIno, Supenntendente Geral.

. .Irmandade
_Passos J e

do Senhor
Hospital de

Jesus dos
Caridade

INCONVITE
A S\}ciação do Gremio Atreto Cuqueiro Praia Clubi man

da eu dizê que tem a sant1sfação di 1e inconvidá mecê i tüda
sua obrigação, pros forguedo santantoninho, que ela vai faze
nas vespras di Santu Antonho e desdi as 3 i meia inté as tan-

tas horas da minhanzinha nus terreno e nu salão do Ce, Pe.
Ce. qui fica lá pras banda di la da ponte Ercilio Luis, em c.uque-
1'0.

Pra mecê pudê pinsá cumo bai se a festança, eu le digu:
tem casamento du moçu mais r,ico dos arraiá com a dita ffiQça
fia do Chico Bamba, Despois vai tê fuguera lelão, quentão,
rosea de porviio, inrapadura e Pinhão, despois, cumeça u

bailo com ,chotis i varsa e mazurca, porka, quadriia i disafio
au violão e mais os ressetativo do Lorivá Armeida, e o canto O

J iuà do Sertão pela meça D, Dutra.
Eta! Vai tá bão, cumpadre, e pro l8so é bão levà li fugue

te nos bolso. Os balão só pode se de ensaio, purque os o,utro
os di v�rdade, a púliça não qué. E óia que a moçada todmha

indeve i, amode da gen1& do arraiâ, i os VjeÍo tambem, e os

:1.rmofadinha que tivé vergonha pode i memo com as rapa da

cidade.

f

1 Inspetor Organízador
«Cruzeiro do Sul tiapitalização, S,. 4.»

, Neeessítamos de pL"i\'S\ÕUj ativa f! relacionada em Plcrtanópolis;
para assumir 'os llO�SOS !nlh:ühos de- prod ução nesta d)raça. Ótimas

condíçõcs. Tratar 06m Lonr íval Almeida, no Banco Agrícola.
TERRENOí::i

forpus f.bristi
�e ordem do Sen�or Irmão Provedor tenho a honra de

�conv��ar �s Snrs. Irm�os e I:'mãs, para comparecerem quinta-felIa, dIa 16 do �orrente, as 15,30 horas, na Sacristia da
.ca�edral Metl'opolltana, a-fim-de, r,evestidos de balandraus
:e fItas da n?ss� Irmandade, e à mesma incorporadl{L, tomaremparte no prestlto em honra a J,esus Sacramentado

'

Consistório, em Florianópolis, 9 de junho de i949
José Tolentino de Sousa
Adjunto do Secretário

VENDEM-SE
_

Terrenos em prestações em Curitiba. Planta Hauer mais
mformações, hoje, domingo, na Pensão Elites à Rua Con;elhei
:ro Mafra, com Bordenowsky, ou por correspondência à Rua

, Cruz Machado, 39 - Curitiba.
,.

De o�dem do SI', Diretor-Geral do DER., engenheiro Mar
"ClllO_Noldmg Motta, torno público que, por motivos de recons
. truçao de uma ponte, ficai:á interrompido o trânsito entre o
Km 4 e -o Km 28, da estrada Joinvile-Itajaí via Penha do dia
,6 (à noite) até o dia 10 do fluente.

' ,

O trânsito, entretanto, poderá ser efetuado via AraquarL
DER., em 3 de junho de 1949.
.João Teixeira da Rosa Junior, diretor da Divisão Adminis

tratIva do DER.

VENDEM-SE
Ye,n,dem-se lotes de leITeno no EsLreito, em p011tO ,servido por cli-

versas] lllhas de ônibus. '

O llI'O�JI·j.eta1'if) .fornece as escrilnras {' clemai� dOCUIll.entos exig'irlos
pelos Inshtlllos de Previdencia e Caixa l'�collomica Federal, inclusi
Y€ pl'ova de dominio de ao anos.

Tratar' na Empresa de Melhoramentos e Ol)l'us, à R.ua João Pjnto
n. 32 da,g 10 ÚS 11 horas e claô> 15,30 {Is 18,30 horas.

Pásco'a dos Fllncionários
Públicos Civís

CONVITE
,C0r:-vidam-se os senhores funcionários públicos federais

�stadua,l,s e. m�nicipais, bem como os das diversas autarquias:
a8 Flonanopolls 18 arredores, a comparecerem á sagrada ME
SA EUCARÍSTICA, no

DOMINGO, DIA 26 DO CORRENTE NA CATEDRALME-
TROFOWTANA.

'

Florianópo�is, 6 de junho de 1949.
A COMISSÃO.

O dono do bailo
Chico Pipóca

A vista e a prazo
Enrolamento de motores, dinâmos e transtormadores,

Instalação de luz e força.
Venda de motores, rádios e acessorios, outros aporelhos elé.'

tricos, artigos elétricos, etc.

Representações diversas, com exclusividade dos insuperáveis
receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY".

A ELETRO· TECNICA

Rua Tte. Silveira, 14 - Caixa Postal 193 - Fone 793.

�>.-.<).-.<)....�>.-.<�)...-<)...-<)....(>.-.<>....c)__(6

� I

t TAl.
I

i
� 2as_ 4as. e 6as: Rio - Santos _:_ Paranaquá - Curitiba

,- - Joinvile - Floria:rwpohs Lajes e P. ALegre.
� 3as . Sas. e sábados: P. Alegre -- ;".tjes -- Florianópolis

í Joinvtle -- Curitiba -- Paranaguá -- Santos e Rio.

- Opera com Aviões Douglas DC3 de 21 togares.

I Agentes: Fiuza Lima & Irmãos
I Rua Coneeiheiro Mafra, 35 - Telefone 1565

L()�,._.04llllll{)..-.<)._,(�l.....o....(),_.()�)---O�)1I

Irallsportes Aéreos Limitada

: I

DATILOGRAFIA
(orrespondel1d I

(omerclel
Confere
Diploma

METODO:

Moderno e EficienteDIREÇAo:
�méha tia PigozZl

Rua General Bute"courl, 48
(Esquina Ãlbergue Noturno)

---------'
---' �_ ..,'---------

LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO,-N. 33)

ACEITA ENCOMENDAS
DE SERVICOS TIPOGRÁFICOS

APRESENTAÇÁO IMPECÁVEL ENTREGA
RAPIDA

'FABRICA DE FOSFOROS (PRI)N I.::."e' ClubTA P. FABRICAR) uI

,Florianópolis
CONVOCAÇAO

De ordem do Snr. COlTlodOI'O em

-exercicio 'e de acordo com os Es�

tatutos, convoco os SUl'S. assoda
dos do Iate Cluhe de Florianópolis
para a Assembléia Gem] Ordinú'
ria, a ser'realizada no próximo Do.

: mingo, dia 12-1)-49, às 10 horas da

manhã ,em sua séde social, ii. Hua

Frei Caneca, 145, para eleição do
Conselho Deliberativo,
Renato P. Oliveira _ Secreti,rio

-DOENÇAé'E OPERAÇOES-
,

DE
OLHOS-OUVIDO-NARIZ

GARGANTA
(Cabeça-Pescoço-Boca)

DR. J. ARAUJO
Assistente do Prof, Sanson,

do Rio de Janeiro_
Diplomado em Bronco-eso4

fagologia, em Buenos A,Vres e

Montevidéo pelo Prof. Cheva4
lieI' Jackson, dos Estados Uni�
dos.
Operações de catarata, dos

vesgos, receita de oculos etc.

Operação do Bocio (papo),
do lábio e céu da boca' fendidos
de nascença. Tratamento cli4
nico cirúrgico das amidalas,
das sin�usitJes, das purgações
dos ouvido�, da obstrução na4

sal, etc.
Rua Nunes Machado, 20 Fo

I ne 1.447.

PASTA DENTAL
ROBINSON

C'llqueiro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



G o EBTADr�Sábado '11 ta. Junho ele 19 ..9

Em vista. de encontrar-se bastante afagado o gramado do estádio �a
rua Bocaiuv8,'a fen resolveu adiar a realização do Torneio-inicio no

próximo rionindo, transferindo-o para o. dia 19.
------------------------------

CORRIDA DA fOGUEIRA
Pela- primeira em toda, a', bandeirantes para que possam

história dos esportes de Santa participar da grande prova de
.

. Catarina, estarão reunidos, nu- Florianópolis, no dia 24 de Ju
ma única prova, catarinenses, nho.
gauchos, paranaenses, paulís- Aguarda-se noticias da Ca-
tas, cariocas e baianos. pital Federal confirmando

_

a.

CAMPEONATO MUNDIAL DE Joinvile, Blumenau e Porto vinda de uma equipe carioca.
FUTEBóL União irão também mandar E' bem possível que o Botaío-

Bases do concurso para esco- os seu s representantes na go envie a Santa Catarina o

lha do cartaz de propaçaruia maior prova rústica do sul do maior atléta carioca - Geral-
A Sociedade Brasileira dê ne- Brasil. do Caetano Felipe.

las Artes, por íncumbeneía da Os gauchos já se pronuncia-
Confederação Brasíleíra Ide Dez fogueiras estarão ace-

ramo

Desportos, declara Instituído sas nas ruas centrais da cidade O G. E. RENNER,' de Pôrto
um concurso publico para esc0-

no percurso em qüe será cor-
Alegre já enviaram as inseri

lha do cartaz destinado à pro-
rida a. maiJ�r 1(.rAovTa ddo �no. "V' ções de nada menos que OITO

paganda do IV Campeonato
Os Jorn�ns" ar � e 1- ATLETAS GAUCHOS que vi

Mundial de Futebol, na segu n-
da Esportiva da Bahia, dando rão a Santa Catarina partící

te base: grande dest.�que a prov� de.
parem da grande parada atlé

L Os originais serão executados Santa Catarina, a�unclara� tica que é a CORRIDA DA FO
sôbre cartão, no formato de 75�c _ q.ue o vencedor da grande {:OI- GUElRA.
50, a quatro córes, no máximo. rida AM�RALI�A-BARR�� �a Verifica-se, pois, que todos
Trabalhos enrolados não serão

Boa Te�ra, tera com? p,lem.lO os Estados do Brasil vêm dan
recebidos. :uma viagem a F.lonanopolls, do todo grande apôio à inicia-
2 O cartaz deverá conter a se- representando o gra�d� Esta- tiva dessa entidade vitoriosa e

guinte legenda: do do norde.s!e brasl�elro. O benemérita que é a FEDERA-·
IV Campeonato Mundial de fu- Governador Mangabeíra .ofere- çÃO ATLETICA CATARINEN
tebol (taça jules rimet) , junho

ceu passage:n aerea ?e, ida � SE, uma verdadeira potência.
de 1950--Brasil. v?lta ao atl�ta que .v,ra :pa�tl do atletismo nacional.

.

O letreiro àeverá ser lança- cipar da mal,or corrida rústica

I
A CORRIDA DA FOGUEffiA

do de forma a não interferir do sul do pais. DE SANTA CATARINA, graças.
no desenho, ,facilitando, deste Os paranaense já começa-; às providencias que vêm sendo
modo sua tradução para vários ram o sel�cionamento. �e sua) t0:rr:-adas, deverá se� un:a das
idiomas. equipe afim de participarem I mais

belas e sensacionais pro-
3 Os trabalhos deverão ser as- da Corrida da Pogueíra em vas dos últimos tempos.
sinados com pseudonimo sen- Santa Catarina. '1 Será homenageado nessa

do acompanhados, no ato de O Departamento de Espor- ocasião o governador catarí
uma sobrecarta contendo i- tes de São Paulo, ao que sabe- nense, Dr. Aderbal Ramos da
dentidade e o endereço do con- mos, irá auxiliar os atletas I Silva.
currente. .

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

4. O -juri será constítuido de Vonierência Brasileira de Imigração
«c-camucões brasileiros em 1927. três representantes da Socieda- t d

_..

t
.

1 t saca
de Brasileira de Belas Artes

"No cen ro e recepçao o nmgran .e naciona .em :u. -

EM 1913, na "Taça da Ingla- sa e o alienigena o primeiro contato com a terra e os costumes
terra", o Blackbrurn f'oz 4 tcn- e de três da Confederacão Bra-

� brasileiros".
los contra o Everton, em 5 mi- sileira de Desportos sob a pre- "No convivia entre nacionais e estrangeiros da-se o in-
nutos, sidéncla do Presidente desta tercambio de valores culturais que favorece a assimilação e

ANTIGAMENTE muitas qua-
última entidade. O julgamento contríbúe para o enriquecimento social do Brasil".

dres usavam gravatas nas blu- será irrecorrível.
x x x

sas. 5. Ficam estabelecidos· os se. "Assistência ao imigrante: Informar. Auxiliar. Assistir
O HACÍNG de Buenos Aire:', guintes premios: lU lugar -

Educar".
foi 7 anos consecutivos C:Wl';lPdO Cr$ 20.000,00; 20 lugar - C.r$

10.000,00; 30 lugar -

.

Cr$ 3.000,00; 4° lugar - .

Cr$ 2.000,00_
Haverá ainda dez Menções

PROJFCO-E� Honrosas representadas por um
.

_.' .� livro de arte no valor de Cr$ ..

,_ 300,00,
VISl'l'A�nO INGIUD BEUGIUAX NA se red imlr do insucesso artístico de seus

IIJHA DE S1'RoMBOLI dois ultimas f'ídmes em Rolywood. "Arco
6 Não poderãc ser conferidos

do Tr-Iunfo" e "Joana D'Arc'·. "Em Ro- mais de dois premíos a cada
berto Rosselini encontrei um (llret�l' concorrente.
que pensa como eu e que procura atra- 7 Os trabalhos' deverão ser en

��:�l��O�:nel1la, realizar algo ele real, de tregues até o dia 31 de maio
Embora eu não tocasse no melindroso de 1949 ao administrador da

,,1.,sLmio Rosseltnt-Ingrtd-Lludstrom, ela Soci!edade Brasileira de -Bélas
mesma se referiu a êle, dizendo: "A Artes, Rua Araujo Pôrto Alegre

notar mesmo de passagem, que eram os Imprensa me tem causado rr;.uitos díssa- na 70, 20 andar, Rio de Janeiro.
mais primitivos Os costumes da vida dos bares com a campanha de boatos que
seus moradores.

.

Não há jornais, não difundiu pelo mundo todo. Minha vida 8 o.s trabalhos premiados com

há telefones, não há eletricidade. 'fr"tns- particular não tem que cair em domínio djnheiro ficarão p�rtencend(l á
porte? Só a pé. O terreno. montal1hoso. público." No entanto, !\pes�L' do seu jUl1- C"nfederação BraSlleir3. de
irregular, não permite nada sôbre 1'0- to desconhecimento. os rumores pel'sis- -;_ ,':sportG�_�.
das. tem. r�indstrom, o marido aflito já se

Os barcos dos pescadores s·ão o único al'istou com ela e Rosselini há pouco.
Os demais deverão ser reti-

em Mossina, e Ingl'id declarou a im-, rados pelos concorrentes den

prensa qUe "a situação so esc'larecel'a a tro de 15 dias a contar da data
conlento." o esclarecimento ,porém, não I do julgamento. 'ti.
é do onhecimento geraL A situação está
n�' mesma: qual dos dois será o felizar
do? (De uma entrevista por E\'elyn
1rol1s. divulgada pela ARGUS)

PERFrS .DE HOISWOO.D

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

DO MEU ARQUIVO u.

m XIV

Q GRANDE prefeito do Rio ouistou também o ti t LI Iode
de Janeiro -- Pereira Passos campeão paulista.
foi quem criou, nos primeiros NO D[A 3 de maio de 1902. rca

anos do século, na enseada de Iizou-sc em São Paulo o pri ,

Botatogo o primeiro pavilhão meíro jôgo de campeonato pau
destinado a recolher a melhor lista, com a vitória do Macken
sociedade carioca, no intuito %ie sôbre o Germânia por 2 al.
de aristrocratizar o esporte. Foi

I A PHDJEIF..A "melhor de três"

campeão de natação, naquele do certame nacional foi dispu
ano - 1904, o famoso Abrahão l tada em 1929.
Saliture.

.

A SELEÇ_�Q carioca SÓlllCJ1'e· em
1932 venceu pela prnnr-ir.i V:)Z,

EM 24 DE FEVEREIRO de.
em S. Paulo.r o selecionado. pau-1929 os brasileiros venceram,

. lista.
brilhantemente, os uruguaios FHIEDENHETCH marcou. i nte-
do H.ampla Junior, por 4 a 2,

grande a seleção paulista, o
tentos de Nilo, Teófilo, Serafim

maior número de tentos contra
e Ministr inho. Este último, (l

"garoto de ouro", foi o grande
o selecionado carioca: 5 no jôgo
de 9 a 1, em 1917.

herói do dia, tendo sido carre-
A FIFA foi fundada em 1aO-!.

gado em triunfo pela torcida
A. C. B. D. foi fundaria cm l!; lG.

carioca. ::-10 CAl\IPEONATO- paulisl., ,I.,

PEDRO GRANÉ, o famoso 1923, o Corintians experimen
tou uma única derrota.
O boxeur inglês Jim Londos
ganhou 78 mil contes, lutando.

O BOXEUR inglês .Ti III Lon+os
rência de jogadores na Ingla
terra" em 1938, atingiu a 92 mil
líbi-as.
OS PARANAENSES foram vi-

zagueiro da seleção paulistn, é

O "seu Grané:' para os pacatos
habitantes de Osasco. A sua fa

ma Iutebolística deu-lhe pres
tigio de cidadão naquela loca
lidade paulista e até foi cru-

argentino.
Nelson Maia Machado

prestado o seu nome a uma ilfls

avenidas do lugar, caso raro em

nosso país em relação aos es

portistas. Pode-se mesmo dizer
que Pedro Grané é o único tu

tebolista no Brasil que até hoje
recebeu uma tal homenagem,
ROMEU contava 27 "anos de ida

de quando dísputou a Taça do
Mundo de 1938.

NO PERIODO de maio de 1932 a

[unho de 1933, o Palestra, hoje
Palmeiras, de São Paulo. dispu
teu 27 jogos sem perder, e con-

TELAS
Um guia de bigodes, corados como um

tomate,. apanhou minha bag�gem, colo

cou-a ás costas e enveredou por um ca

mínhc tortuoso, sem me ligar a miníma.

Segui-o a pequena distância, fazendo o

passivei para não escorregar e csãr por
entre as pedras vulcânicas que consti

tuem o solo da ilha de Strornbol.í . Pude

ponto de ,contacto com a civilização'.
Depois de 1.1115 bons vinte minutos de

marha forçada chegamos a 1.Vffi ct ,'10-

merado de casas rústicas, de telhado

PASTILHAS

VALDA

chato. Sôbre uma delas um homem deõ

pejava baldes e baldes d'�gna numa cis

terna qne lá h�.ria. Era o banheiro im

provisado para Ingrid Bergman. Pude me

informar, depois, que só hal'ia um ba
nheiro na ilhct: o do panTe. Cinco ho

mens são encari'egados, diariamente, de

transportar água para a cisterna. E o

fazem em. toneiF: pesac1issJn10s, trazidos
de longe... Ingrid reCebel1-1ne '�ssim
que me fjz auunciadáf. Aeln�il'ou se de cu

ter 111e exposto a tajs sac:rificios para
visitá-la. Batel110S um longo hate-p:'IYJO
sôbre os mais variados assuntos. Pare-
ceu-me que ela estava louca por uma

conversa. Além de Rosselini, quase
ninguem fala uma só palavra de inglês,
em tôc1a StrJmboli... Entre outras coi
sas cll�se-11l e ela que está suportando to.
no desconforto apenas pela vont"lde ele

Magro, alto, inteligente e cheio de per
sonalidade, MONTGOMERY CLIFT tem

sido uma das novas revelações de Ho

lywood_ Os pllbllcistas americanos Jul
gam-no um dos futuros campeões ele bi·
lheteria. Não obstdnte esteja aparecend()
no cinema há pouco tempo, Monty des
ele menino vem aluando no Bcoaelway.
Adorando o teatro, só cOl1sel1tiu em

assiné!_' um contrato eonl a Paranlont ca·

so não tivesse que pernlanecer continlla
damente em Holywood. - Ê obrigado �
fazer apenas um filme por ano pcdendo
voltar ao palco ou fazer o que quizer
com o resto do tempo. Tem apenas 28
anos e absoluta certeza em seu futuro.

x x x

"O imigrante não representa apenas um agente do tra

balho, mas um elemento de composição de nossa nacionalida
de. Auxilia-lo é concorrer para a grandeza do Brasil".

xxx

"O Serviço de informações e auxilio ao imigrante atende
rá a solicitações provenientes de 'quaisquer fontes, desde alta

administração do país e governos estrangeiros ao simples in

dividuo".
,

xxx

"O imigrante recebe' o conselho amigo, a informação pre
cisa e a assistência de que necessita para a sua perfeita inte

gração no novo ambiente".
x x x

"O elemento nacional e o alienígena se irmanam, em bus
ca de uma vida melhor, na construção de um Brasil maior".

.1\', c x x x
, t;

"O aprendizado da lingua e 6 conhecimento da musica e

àa arte brasileira aproxima nacionais e estrangeiros e con

corre para o ajustamento, do imigrante ao novo l11eio".
x x x

,

"Através de palestras, reurúões e outras atividades socia
is e educativas o imigrante se informa das riquezas do Brasil
e da vida nova que o espeta".

(Palavras de Da. Ignez Barreto Correia d'Arau

jo, Assistente do Presidente do Conselho de Imigra
ção e Colonização, na la Conferencia Brasileira de

Imigração e Colonização, em Goiania).

Campanha do �gasalho
.

J
A Congregação Mariana Imaculada Conceição está pro

movendo a meritória campanha do agasalho para as crian

';as pobres dos morros. A todas as famílias da Capital ape
am as Filhas de Maria para concorrerem com agasalhos usados
de seus filhinhos, esperando, igualmente que o comércio e

�ndústria prontifiquem-se a acolher a comissão que para o

fim, está sendo organizada. Inútil encarecer a oportuni�ade
e benemerência do gesto de caridade que assumem as FIlhas
de Maria e que só será realid2.de pelo correspondente cari
nho com' que a nossa população demonstrar� �ais uma vez

seus sentimentos humanitários e de piedade cns'�a.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTERAPIA
RAIOS X

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

,Dr. Alvaro de Carvalho
Doenças de Crianças

Consultoria: RUa Tenente

Silveira, 29
Horário de consultas: 9 ás 11

'" !ui.
eo_

Sábados: 14 ás 17 hs,

D,r. Milton Simone
Pereira

Clinica Cirurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
DOI Serviços dos Professores Bene

dicto Montenegro e Piragibe No

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

----DR. LINS NEVES
'.Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade

CLINICA DE SENHORAS -/CI
RURGIA PARTOS

Edie.

DR.

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles D. 13

Fone manual 1.702
RESIDtNCIA:

Avenida Trompowski fl2
Fone manual 766

, I

Dr. Mário Welldh.....
OIDica médica de adulto. e cri_
Oonsultório -=- Rua Joãl) Pinto, 16

Telef. M. 769
Con.illta da. 4 ãl. 6 bo....

"'Idência: l"elipe Schmidt .. II.
Telef. eu

• e e

Dr. 6uerreiro da
Fonseca

Carros para o interior do· EsladolBom
o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a concejtuada

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

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

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

16 horas
14 horas

16,30 horas

12,10 horas

QUER VESTIR·SE COM CONFORTO E ELECiAN(IA?
PROCURE

A1faiataria
A

Mello

biDóculo
Grande vis ão

Veterinarios
de

O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis)tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros
e

•

Farmacêuticos, 'que está iniciando o lançamento de uma grande sériedesses produtos.
Os primeiros já a venda, são:
SULFAGUANIDINA: Tubos de 10 e vidros de 100 comprimidos de

1\,60 e:

VACINA CONTRA MANQUElRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de
JOú cmd,

SÓRO ANTI-TETANICO: ampolas de 20 cmâ,
VACINA CONTRA B�UCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos

de 100 cm3. VENDE-SE uma, de 4 faces, com-

VACINA ANTI-MBICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascos pletamente nova, marca RAIMANN.
de 100 cm3. 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, atendeu- Estreito, ou pelo correio, dirigir-se

Consultas: Ás 11,30 horas e à tar- do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínímo necessário à Vencedora - Caixa Postal, 225 ......,

de das 15 horas em diante ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso- Floxiancipolis
Residência: Rua Vidal Ramos D. 'uta garantia de atividade máxima.

65 -- Telefone 1.422. Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve-
terinários de grande eficácia, como: Ternerina (Buco-Vacína contra

Clínica Médica e Cirúrgica do diarréia infecciosa dos bezerros), Stílbestrot, e ainda, Vacina Contra a'Diagnóstico, controle- .e tratamento DR. AUJOR LUZ Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. .... .. . .........•Npecializado da gravídês, Distur- M 'd' O d Partei
, .

d dolescê
.

e ICO- pera or- ar erro Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sõhre as doençashJ03 a li' o escencia e da menupau- Doenças internas de Adultos e ri
"

d
,. -

.,r�, ..., ..<; .•:r. ,",,$o' "'-,......�� J �" ., •..y.
'.

...

"

1 �'.!!Ii lIJ;HmJ\�§ QlPe�t!"COs, serao prontamente respondidas pelo Departa-iiL Pertubações menstruais, .'1," '''''-':;:T.�_ Crianças .�;:,. ,iv .. _-
.. • l uento de Veterinâria. '�;!:'.:rl,lt.: . .J� r, .' 4 ,,.._... '

mações e tumores do aparelho geuí- Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -I Pelo sistetnít de reembôlso postal, o iNSTITUTÕ piNitElROS ateu,
•• . • • •••••••.••••••••••••••••••••

tal feminino. D d S h P ri
. Camisa., Gravata'. Pil_me.

?'Clfiças. e. en ?:-��
- a OI

=-1 derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en Meia, da. :melhore'i pelo. me-�peraçôes ão utero, ovários, trem- VIS!! Urinárias - RIns - C()í'açao contrados na localidade de residência do solicitante.. dpu, apendice, hérnias, varizes, etc.
_ PUlmões _ Esttl!tHlgo _ Fígado uores preçOI .6 na CASA MIl

Cirurgia plástica do perineo (ru- Tratamento da Tuberculose CELANEA - RuoO. MarraI
tnras) Raios X - EIetrocardiografia
J.,SSISTENCIA AO PARTO E 01-'E- Praça Pereéra e Oliveira (atráz do

RAÇõES OBSTETRICAS Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.
'Doenças glandulares, tiroide, ová- Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás e

rios, Iripopíse, etc.)

I
-- Fone 841. P'LORIANtr>POLIS

Viaturbios nervosos - Esterilidade
- Regimes.

""
Consultório R. João Pínto, 7 _.:. Td.
M!!l.
,; Rêsi,d. R. 7 de Setembro
Cruz e Souza - ,Tel. 846.

Especialista
Médico - Efetivo do Hospital

Caridade
OUVIDOS - NARIZ e GAR·

GANTA
Tratamento e Operações

Itesidêncla: 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
Cirurgia geral - Doenças de Senho

ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 - Telefone 1.307

,

Visão maior e mais perfeita
que a de um bom binóculo

alcança qu� tem .ólida
inatruçâo•.

Bonl livros, sobre todo. o.

assuntos:
LIVRARIA ROSA

Rua De »doro, 33 - Florianõpoli.
'I

. ..

Plaina

Dr. Roldão CODs.DI
CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo
�URGA - MOL1!:STIAS DE SE

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de ),fedi·

ema da Universidade de S10 Paulo,
onde foi assistente por vário. anol do
Serviço C\rúrgico do Prof. AlIpio

Corrêia Neto
Cirurgia do estômago e "ia. cire,ula·
res, intestinos delgado e .gro..o, tiroi·

de, rins. próstata, bexiga, utero,
oTário. e trompas. Vancocele, bidro

ceie, varizes e hernaa,
Consultas,: Das 3 á. 5 boral, , rua

Felipe Schmidt, 21 (alto! da Caaa
Paraíso). Telef. 1.598

Iil.e&idéncia: Rua Esteves Junior, 110;
Telef. M. 764

., '

/ Rua Felippe Schmidt 48

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

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

Prelerindo-o
acompanhando

está
a moda.

Dr. '.al. Foalll
Clinico e operador

Ccm&ultório: Rua Vitor Melrelel, 16.
'Telefone: 1.405

Conaultas das 10 ás 12 e dai 14 ii

IS bre. Residência: Rua BlamelUlU,
22. - Telefone: 1.620

'I

Produtos

.

�EU 'RELOGIO.' PRECISA DE
. _. REyISAQ?

'i .

!

NOSSA OFICINA· é ESPECIALIZADA:
'NotSOS c()néertci$�sà() .'

..,
.

.... ..'.

.

!Jarantidos '1!lO%.
ÓTICA M()D�LO,
JÔAO,PlNTO.-:2s.(Fr�nt� ao Tesouro

.

,. ido Es�do) :

DR. FRANCISCO CAMARA
NETO

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

Florianópolis

Dr. M. S. Ca'falcult
Olniea: eltclusivjlmenté de orianllU

Rua Saldanba Marinho, UI
Telefone M. 73:1

--DR. A. SANTAELA
(Pormado pela Faculdade Nacl.o,
nal de Medicina da Unlversldatie

do Brasil)
"�lco por concurso. da Assistên
cIa 8 Psicopatas do. DistrIto

Federal
1Jx.1nterno dr Hospital PAlqul�,
trtco e Manicômio Judlch'i.rlo

da Càpital Federal
Ilx·tnterno da Santa Casa de Mi
sericórdia do Rio de Janeiro
OLtNICA MtDIOA - DOENÇAS

NERVOSAS
Oonsult6rlo: EdifícIo Amltll8

!feto - Bala 3.
Residência: Rua Álvaro de oar

.-alho, 70.
Das 15 às 18 horaa

Telefone:
Oonsultório - 1.208,
Residência - 1.305.

lOJA OIS CftSEMIRftS
Especializada em artigos para

homens
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 'Jisita à Dessa Casa e verifique

nossos preços e artigos

RECEBEU
ClONAIS
MANTEM

I
.

Dr. Lindolfo A.6�
. Pereira

AdvoOtldo-Contablffsfa
Civel -- Comel'cit�.1

Cpn"Utuigõe. d. ,,�eiec!.cl••
• ..l'viço. c:orel�toa••m gerCll.
�OrlJcnilJQçõ.. c'!.ontaMi...

Regi.tr.o.. mor1;aa, dia;pon:c!o.
nct Rio, d. eotr",pondent.,
E.cri'tório: Rua Alvcu;oO' d.

Carvalho D. 43.
Da. 8 ã. ta hel'(I1t.

Telefone 1494

ESCRITóRIO IMOBILMRlO- A. L.
ALVES

Encarrega,se, mediante comissão,
compra � venda de imóveis.

Rua Del!ldoro 35.

roMIPAN�� O
� ACCIDENTES DO

SÊOE SOCIA'-.:

eonro Â,llEGRE
RUA VOLUNTÁRJOS DA PÁTRIA N.O 68 • t.O ANDAR

(�A,l(A POSTAL, 1183 ' TELEFONE &e<!-o • TELEGRAMAS: .PROTECTORA-

AgenCia 8eral para St8. Catarina
'ua FeUpe Scbmidt. 22 - Sob.

Caixa Postal, 69 - Tel- "Pí'otectora" - FLORIANOPOLIS

I "A' 0."'''-
1 ...lhOIl'.. fcHu'ico.. ACaia "'A CAPITAL- ohoma a ·ot�Dgao de.

. vialta ante. d••f.tuorlllm .UUI! aomplfoa� MATRiZ em

í'. .

.

tA. rià f'abrtcant6 1'& di.tribuidorell cio. atomcdo.. CGD- I1'IlI fQlcçõ•• "DISTINTA- • RIVET. PO"Il<UG um grcn-

Id. ilOI'timClnto d. oQsElmiroaa rhlf;:uclc., b:rb...
.'

bona _ bOl'otoll. alqodõ•• , ·mol·in. ti! ovianHu,tolt

pCl?Q alfoicattltll, QU� tecebe <ih.tornente deu

I8nrKl, Comel't",I8Jatftlf, do lri'tGlr1ol' ao ••nUdo df/\ lnfl foa.rem -Im'"
.

Florhu.'l6paUo. _ FILIAIS em BhU:lHU\OU • Laj'!III1I
;IZIBII iIlBI__IlllU ,,_------....- ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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guerrilheiros greooS'
Congratulaçoes as Forças Armadas no Transcurso de 1natS Londres, 10 (U. P.) - A emissora dos

uma datà nacionaL-Comunicação.--ComentáriQ sôbre o pedi- guerqilheu-os s-r.egos informou! que as

do de demissão rio sr. Correia \e Castro. _ Os funerais
tropas comuni;té.!3 conquistaram Inteira-

. .
,

, . _ .
mente a área 00 monte Grammos. no na-

de ontem das mttmas da catastrofe do Camoireui.s-sApõio roeste da Grécia e nas proximidades da'

do PTB.---Congratulações ao Gooêrno do Estado. I fronteira com .a Albania.

Estrada-Itajai Luiz ALves,
.

A agência noticiosa "Tanjug", da Iu-'

goeslávía ,t&'�l1bénl anunciou que a rã

dia dos guerrilheiros descrevera .

a con-'

Legislativa.
Requeiro, ouvido o Plenário se digne

Vo�sa Excelência mandar Inserír na ata

elos trabalhos da presente sessão, ele um

voto de congratulações,' com as Fôrç@3
Ar-manas do país, pelo transcurso dó1

data de 11 de junho, qUe relembra um

dos feitos mais heróicos da história na

cional - que culminou com a epopéia
d@ Batalha Naval do Ríachuelo, dando-se

da justa homenagem ciência, por via te

legráfica, aos EXD10S. srs. MInistro da

Marinha Nacional. e Almirante Antão

Alvar-es Barata. Cornatndaute do 5° Dís-

'lor'an6poll" 11

O sr, Lopes Vieira, da bancada do P.

a Batalha do Riachuelo
- 4s comemora�ões de boje

Conforme vimos anunciando, hoje, às 10 horas, haverá

mauguração do Edífícío-séde do 5° Distrito Naval, seguindo-se
[recepção às autoridades e <convidados.

Uma tarde esportiva ensejará a segunda parte do progra

ma, no Estádio da Policia Milfíar.
À noite, brilhante Baile de Gala, na nova séde.
Posteriormente daremos ampla reportagem deste suntuo

.80 paile, que marcará época nos anais socaias desta capital.
O Comando do 5° Distrito Naval havia deliberado fran

quear à visitação pública, o Edifício-séde no domingo, dia 12.

Mas como nêsse dia haverá pugnas náuticas, em uma das

ibaías desta cidae, resolveu, aquele Comando, para não empa
nar 10 brilho das lutas desportivas, que também serão realiza

das pelo transcurso da Batalha do Riachuelo, franquear o

Edificio-séde, não mais no dia 12, e sim no dia 19 do corrente.

A baixa de preços generaliza-se e

afeta os produtos industriais
PARIS (SFI) - A baixa de

preços continua tanto no ataca
do como nas vendas a varejo.
O indice geral dos preços de a

Buenos Aires, 10 CU. P.) - O govêrno tacado desceu em Março a 1.873,
ordenou que as repartições e as casas t 1 8
conrerciais -encerrep,1 seu expediente mais

con ra . 98 em fevereiro; o má-

cedo, na parte da tarde, a filn de eco. ximo em novembro, com 1.977.
nomizar eletricidade. O fechamento nor- A baixa total ·em quatro meses
mal das 20 hon's foI antecipado para às foi de 5%. Omovimento é geral
18, nas repart�ções p,úblicas e escritórios e afeta pela p.rimeira vez os pro-
partIculares, e para as ,18,30 nos demais . • .

estabelecimentos comerciais. A medida dutos IndustrIaIS, que aumenta-
entrará em vigor a partir do dia 10 d'o

I
ram até fevereiro. Ha produ

corrente. Arlicionalmente, o govêl'no de· --'..,...------------

terminou o racionllmento de energiaEM" t d F dg�:%��:l:�f!�f�ª�:��j� XODerou-se O
.

lOIS ro a alen a
nação das vitrinn13 será Iin,itada a pou-

Nomes apontados para a vaga
oas hornls e em horas alternadas. Esta RIO. 16 (V. A.) - O GentJI'ai nomes que a imprensa de hoje sa.

providência foi, ao que se presume, ado·
tada em vista de ter diminuido a capa
cidade de produção das usinas de força
e as impossibilidade de substituir a mft

quinaria, por motivo da carência de dó·
lares imperante na Argentina.

Embarcou o embaixador
da India

.

Rio (PRGUS), Emba-rcou ho
je de volta ao seu pais o emhai
xador da India no Brasil,
acompanhado de sua esposa.
O embaixador Masani e sua

esposa conversaram longa
mente com o representante da
ARQUS, antes da .partída.
Reaãrnente d:is�e-nos a Em

baixatriz, deixo o Brasil com
saudades.

Aqui encontramos um ambien
te extremamente favorável á

Jndia, seus dramas, seus gran
diosos problemas ,Ameditamos
que o Brasil foi um dos paises
que melhor compreederam cer

tos aspectos da vida da India,
apesar de estarmos separados
po::- milhares de leguas. Neste
caso, declarou o Embaixador,
que estava perfeitamente de
-acordlO com sua esposa, a dis
tancia parece ter concorrido

p8Jra mais nas aproximalI'� le

isso porque o mar não separa,
, mas une os povos como os nos-

0015. Diremos, .onde estivermos
na A,sia distante ,todo o bem
que o Brasil merece. Realmen

te, os amigos do casal diploma
ta eram numerosos no afan
do lhes daI�em os melhores vo

tos e boa viagem.

Racionamento de luz
em Buenos Aires

- A �eguir o sr. Wigand Persht1l1, do

P. S. D., remeteu j;t Mesa comunicação
de haver representado a Assembléia na

posse da diretol'ia do CentrO' Acadêmico
Um funcionário explicou que <1 ação-

da Faculdade de Sant;;� Catarina.
tem um objetivO' duplo - acelerar o flu-

CO'MENTARIOS S6BRE O SR. COHREIA
COMPRADORES PARA CASAS ii xo de produtos industriais da Alemanha

E CAS'rRO' TERREN\)S e óutl'ZS nações eUl'opéias e permitir que '

SegUl'u-se 11a tribtma o sr. Fcrnand:J O Escritório ImobiliárIo A. L. Alves,

Ias
alemães aceitem alimentos \ e outros.-Melo, da U, D. N., o qual teceu comentá- sempre tem compradores para casas e produtos � ag�ra compl'ados com dóla·

rios em tôrc!o do pedido de demissão do' 'terrenos.
res elo "PiaDO Marshall" - em p,}gamen·

sr. Correia e Castro, Ministro da Fazen. Rua DeoJoro 35 I to ele eXPQrtações .

Junho

S. D., ao se iniciar os Lrabalhos, que fo

ram presidielos pélo sr. Saulo Ramos,
presentes 27 srs, deputados, encaminhou

à Mesa o requerimento que ínserrmos

(.._t;Jaixo.

Aprovada a ata foi lida a matéria do

expediente.
CON'GRATULAÇõES AS FôRÇAS AR:vrA·

DAS �
Inscrito, usou da palavra o sr. Lopes

Vieira, do P. S. D., o qual encaminhando
a vot.açâo do requerimento que tré.t1scre

VelTIOS em seguida, salientou a bravura

dos nossos militares, na Batalha do Ria

chuelo, ressaltando "t; figuras de Barr'oso,
Marcilio Dias e Grunwaldf , na epopéia
daquela batalha naval, que cu lmínou -corn

a v itória! 60S nossos heróicos patrícios.
O' requerimento apresentado, está assim

redigido;
Exmo. sr. presidente da Assembléia

Os motores JOHNSON Sea Horse

mente são utilizadas máquinas mo

dernas em' precisão e rapidez. O�

são construidos em fábrica modero

na sob todos os pontos de vista e trito Naval, sediado nesta Capital.
Ademais, snl icí t.o da Egrégia Assem-

1,1" 'SOPRZ![Bpadsa sor.rç.rado .rod

engenheiros da Johnson são reputa-
dos como os melhores do ramo. Dis

tribuidores: Comércio & Transpor
tes C. Ramos S. A. - João Pinta

bléia se congratule com as autor idades

11,};,iais pela inauguração do magestoso

edií'ícío erguido ,nesta capital, e destí

nado à sede do Comando do 5° Dístrítc

Naval, a verificar-se solenemente, ama

nhã.

S. das Sessões, em 10 de junllo de 1949.

Pedro LOPeR Vieira.

Apoiando as homenagens requeridas
falaram ainda os 81'S. Bulcão Viana, da

U. D. N. e Braz AIV�s, do P. T. B., tendo
Revisão de processo

na Alemanha o sr. Cardoso . da Veiga, do P. R. P., en

Munich. 10 (U. P,) - Os funcionários viado à Mesa decl�'t'ação de apôio às ho,

da .fustiça informam que está sendo pIa·
nejado um novo julgamento de I1se Koch,
viúva do ex-comandante do campo de

concentração de Buchenwald. Su;;i pena
de prisão perpétua foi ,comutada no ano

passado, para quatro anos, pelas autori

dades norteamerieanas. �sta comut:ofção
foi baseada na decisão da junta reviso·

ra, segundo a qu;;� não havia prova de

que ela tivesse particip:ofjo na elimina

ção de plisioneiros daquele call1p�. En

tretanto, o dr. Hans Wallher, chefe do

Departamento de Justiça da Bavaria, oe
clarou que foi encontrada pr,ova de que
ela m5'ltrata\'a os prisione;ros e partic;·
pára no assassinato de alemães em Bu·
chenwald. A sentença anterior havia' si

do baseada nas acusações de maus tra·
tos a cidadãos das Nações aliadas. A da

ta do novo Julgamento ainda nã·o foi
marcada.

menagens.

da. Enl seu c0l11entário o repre�entantf'

udenista atacou ól ação daquêle titular.

Após ler o discurso proferido pelo sr.

Gabriel Passos, na Câmara Federal, o

represel;ltante udenista concluiu por con

gratular·se com o sr. Presidente da Re

pública pai' haver aceito o pedido de

demissão daquêle <tuxiliar do seu Govêr

no.

tos alimentares, que atingiram
o máximo em novembro, estão
diminuido ligeiramente.

As baixas nas vendas a vare

jo é ainda mais sensivel. O in
dice geral, que havia atingido o

máximo em janeiro com 1.935,
desceu a 1 ..857 em feverelr� €

1.781 em março; a baixa, em

dois meses é de 8% lO que leva
ao nivel de setembro ultimo.

Eurico Gasp�r Dutra, atendendo a lienta como os de ,prováveis esco

novo pedido do Ministro, a Faí:en· lhidos são os Sl'S. Ovidio de Abreu',
da, sr_ Corrêa e Castro, concedeu· Horácio Lafer, Guilherme da Si!,

lhe ontem exoneração do cargo. Os veira e Souza Costa.

i

ORDEM DO DIA

O sr. Nunes Varela, comun icando a quísta do monte GraUl11l0S como a "rnaior-:

realtzação dos funerais das vitimas do:> derrota" já sofrida' pelas forças do go-'

desastre, no CambireJa, que se efetuaram "ema. Um comunicado do quartel-gene
horas após à sessão, solicitou a n0111e�· rRI de Atenas concede que as suas fnr.

-çâo de Corn issão para essa solenidade G' '; abandonaram dois terços ela região
A �lesa, atendenclo-o, designou os mesmos de Gra111111os.

deputados que, ontem, estiveram 110 14° O GOV'ERXO RECO'''HECE

B. C., prestando homenagens póstumas Atenas. 10 tU. P,) - Um comunicado'

aos vitimados, em nome da Assembléia

Est<.! Comissão foi composta pelos srs.

Nunes Varela, J. J. Cabral, Braz Alves c

Cardoso da Veiga, lideres das bancara"

do P. S. D" da U. D. "I., do P. T. B.

e do ,P. R. P.
APÓIO DO P. T. B.

A bancada do P. '1'. B., em declaração
que ell,-iou à ,resé.', deu o seu apôío às

criticas do sr. Fernando :llelo ao sr. Cor-,
reia e Castro .

COi\'GRATULAÇõES AO' GOVER?\O DO

ESTADO
O sr. Osvaldo Cabral. da U, D, N., con P,ecá,io e eshdo mentaf'

do govêrno ad irni t i u que as tropas gre

gas abandonaram (luas eleva�ões ao 1101'_ '

te do rio Sarantapoi-os. tel·ç&<·feira. de-"

pois da perda recente de Palorna, numa'

elevação próxima, situada ao noroeste de'

Konolisa, perto da fronteira albanesa;

Adiútnta o comunicado que rr+nta e sete

guerrilheiros foram eliminados e qüa
renta e nove capturados .ontem, e111 toda .

a Grécia. As perdas do governo foram,

de :'! mortos e 11 fer ídos.

gratu lou-se CJl11. o. Govêrno do Estado

I d d I M d
\

por ter auxiliado, com 100 mil cruzeíros, .� ca- �i9 .
in �Z�"ry"

a construcã., da estl'ada Laguna a .ragua-
'

Cidade cio Vaticano. 10 (U. P.) - Cír-

runa. culos autorizados do Vaticano confirmam'

O sr. Armando Ca lí l. do P. S. D .. secun- que O estado mental do carde� Minds-

dou as palavras do, representante ude

nista, dizendo ela importância daquela
rodovia, que vaí facilitar o escoamento

da produção daquela zona -sulina. Decla

rou mais que o Govêrno em assim agin
do, cumpriu o seu dever.

ESTRADA ITAJAI-LUIZ ALVES

zenty é precário e que êle de nada se- '

lembra a não ser o seu jugamento pelo
govêrrio comunista húngaro. Os referi-

elos meios disseram ter recebido infor

mações sõbre a saúde do cardeal por in-'

termér1io da progenitora do prelado e'

de outrsz, pessoas que tiveram permissão-
O sr. Heitor Liberato, do P. S. D., em de v isttá-Io na prisão, "Ião indicaram 'co.

discurso focalizou projeto de lei do sr'. 1110 tais notícias foram recebidas,

Konder Reis. udemsta, sôbre a estrada --'-------------_

Itajaí-Luiz Alves. Declarou o orador já I A AI h e o ... I"'no
ser êsse pedido do Diretório do P. S, D. ema" a ,.... '"

Mersh�1Ide pua terra.

A seguir o sr. Bulcâo Viana, que não

gostâra dessa declaração, comentou () 'Washington. 10 (U. P,) - Admite-se

que a Alemanha Ociden.tal participará
muito 'em breve elo programa. de recupe

rarão européia, Efetivamente, funcforiá

rios do "Plano :llarshall" planejam au

mentar o comércio entra as áreas indus

trializadas da Alemanha Ocídentsll e c

restante da Europa Ocidental. O abat

xamento das barreiras comerciais afetaria

caryuo, aç'o 111aquinarias industriais e�

outros itens preferenciais .necessárl.os à

recuperariio e produzidos na Alemanha

,Ociclental.

assunto.

Ainda por falar em estradas, o sr,

Pinto ele Arruda, do P. S. D" expendeu
comentários sôbre rodovias da sua terra,
S. Joaquim, declarando, afinal .pelo apô io
ao acõrdo do L N. P. e o Govêrno do

Estado, 1'eferentemellte a um plano roo

doviário.
Em seguida, foram os trabalhos sus·

pensos e convocada ou tra sessão para

a próxima segunda-feira.

A nossa terra é mesmo a terra dos ocasos e dos

acasos raros. Quando um não funcionF.l., o outro está
em movimento. Nestes últimos dias a chuva, ora

meudinha, e impertinente, ora encharcante e diluvi

ana, vetou aqueles ocasos deslumbrantes qU8 in,.,

piram poetas e pintores.
Como substituto, vieram os casos raros. 'Ante

ontem, por exemplo, escrevemos, repetindo um des

ses políticos que por ai andam a acertar relógios, que
muita água passaria ainda sob a ponte. .. O tipó
grafo resolveu modificar o curso do precioso líquido,
e decidiu que muita água passaria ainda sôbre a

ponte .. _ E está certo! ...

Aqui entre nós, a água passa sôbre a Ponte Her- '

cilio Luz!
Escrevi, há dias, que o capitão João Ismério, em

Lages, por volta de 1933, ensinava os soldados de um

batalhão de provisórios Ia romper a marclla com o pé
direito. Houve critieas! Onde, em que terras do mun-·

do, um soldado começa a marcha com o pé direito?
A critica não procede e fácil arrazála: é que o capi
tão João Ismério era também capitão pl'ovisório e

não tinha o obrigação de ser técnico! Tudo isso, por
aqui, tem a sua justificação. São acasos raros! Nem

o sono bucólico da nossa gente é igual ao de outras:

gentes. Ainda há dias o Demerval Rosa, em Joinvile,
foi tirar a sua soneca sob frondosa árvore.

E - conta o Diário, de ontem -- não demorou'

que uma cascavel lhe viesse fazer companhia, na

nando-o com o guizo que Deus lhe deu, á guisa de

pandeiro!
{ Terra edênica!
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