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Um voto de reconhecimento pelos releva'(i'tes':geq;viços qué o

sr, Celso Ramos vem prestando ao PadÜio ';I}
.i I:ttu

mu do Sul, 3 - Orgunizuu-s« � Benoni Vieirá, c, Eugêniq: �lf:p.!t�jiJJl��
dia 26 p. p. o Diretório Municipal Netto. ',� '�.

., _\' .f�

do P. S. D. dp próspero Municipio I SERRA DO PITOCO: Filemd;l' .

, ,
�

ele Ituporangu. Essa missão coul'iou- j Zimermann e Oscar .J. Meurer,

a a Comissão Executiva no !�sbtlc I D1BUIA: Antônio Hoffmann.

ao seu ilustre membro, S1', Vitor I BAHRA DO RIO DOS nur-ues.

Buhr, que, em cumprimento :IS suus Estcíann Drabzinki.

credenciais, se dirigiu à sede lIa-I Aprovado o Diretório pela Assem

quele municipio vizinho '-.tCO!llpa-, bléia, foi o mesmo imediatamente

nhndo pelos S1's. Raimundo I\[ayr! declarado empossado, sendo 03 seus

Sobrinho e Dr
..
Arlindo Godoy, r,'si I componentes s�udados com uma vi

pecti vamcnte Presidente da Camara ] brante salva de palmas.

�rnl1jcipal de Rio do Sul e Delegado! Usaram ainda da palavra os Se

Regional de. Policia. I! nhores Francisco . P. -Alencar de

Azambuja e Dr, Arlindo Godo" le.,
A reuniâe, que se realizou 110 sa-, d·· bri J' dI'.vantan o rmc es e tenra aos

Ião 7 de setembro, comparou cio.' .

EXl11os. Srs, General Eunco Gaspar
vado e seleto numero de correlrgio- ]

. I Presid ')"
,

, ,
.

)utra, prec aro resi ente da ,c-
narios, aos quais o Sr. João Caries. , '

r o '
. .

publica e Dr. Ner êu Ramo .., prestí-
.I hiescn apresentou os

V15Ihlntes.!
'

f N' 1 d'.· P " D
. .

.

glOSO Che e 1 aCIOna
.

o .;:, . e

passando em seguida a Presidência _

, aos Senhores Dr. Aderbal Ramos
ao Sr. Vitor Buhr que, convidando I S"I G > d. E t •.

., "
( alva, overnaüor o ',') ar,!) e

:lO Sr. Curt Klein para secretariar ln 'B baid G 1

!
r. Jose oa ai -overna- 01' em

0<; trabalhes fez uma prccisu I'S- .

'

,

" ,,' ,ExerciclO. Encerrando os trabalhos
planaçâo dos motivos e .dos Ii ns l � .

,_ '. , 110 Sr, VIto Buhr, congratulou-se com
d» orgnruzaçao do Dí retór-in. .'

os seus companheiros de Partido de
Findo o seu importante in0\1i'1)\'i·' .,

,

I
Itnporanga pela feliz escolha UJ seu

so, procedeu-se à eleição dr) Dírc,
I)' t" di d I ti rIre 01'10, izen ro c a sua :;:1 IS 21-

tório, que ficou assrm constitnirto : -

d f' f [ d
'_ I çao

e e sua con lança no 1) uro (J
Presidente: João Carlos Tbicscn, PSD I 1) f

'

,

. I . . . em tuporanga. 1,e.:erlll-,se
1° Vice-Presidente: José D. Pa!�llo-I '

.

I I CI r
, ,

.

em segulC a ao va oroso le e do
li, 2° Vice-Presidente: Antônio Emi ..

P
,

1 S t C' tarí S (' Iartu o em anta a anila, ,r.. ,,{'-'
lano de Sá, 1°' Secretár so : Curt

so Ramos, ao qual teceu mereci los

o PSD em

Souza Pereira.
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A Assembléia pitoresca u"

Ao que parece, o deputado Oswaldo Cabral, mem
bro da bancada oposicionista da Assembléia Legislati
va, não dispõe já das colunas '00 "Diário da Tarde"
para as suas réplicas políticas aos nossos comentários.
Assim, querendo constestar o que eSC!'8yemOS em a

nossa edição de 11 do corrente, tem de valer-se duma
tribuna inteiramente ínaccessível aos homens da irn
prensa: a tribuna parlamentar.

Dali, na sessão de ontem, o representante udenís
ta, que frequentemente aludia à sua situação de '''mo
desto, suplente", leu vários tópicos do nosso comentá
rio a propósito de um voto de congratulações ao Go
vêrno do Estado, pedido por s. excía. em relação ao au

xilio de cem mil cruzeiros para 'Ü prosseguimento da
construção da estrada de Laguna a Jaguaruna.

O que, pelo visto, maís desagradou ao sr. Oswaldo
Cabral foi o que êle atribue a uma tentativa de intri
ga de nossa parte, pois supõe que acentuando, a pa
ternidade do voto congratulatório, que, legítima e ere-

.
tívamente lhe' cabe, pretenderamos íncompatibüízá-lo
com o nobre eleitorado lagunense, que s. exa. pensa

\

lisonjear na sistemática aposição que tem feito à si
tuação administrativa. Não lhe ocorreu, porêm, que
o esclarecido eleitorado do municípío da Laguna já

.

se pronunciou em tres sucessivos pleitos e de nenhum
deles s·e inferia o prestíg'io pessoal de s. exa.

A gui,sa de explicação de sua atitude, que estran
l1haramos sobretudo por discrepar do ol:iceq�do oposi
clonismo com que" há pouco, atacou a .Mensagem da
última gestão governamental, o sr. Oswaldo Cabral
recordou que o auxilio à construção da rodovia tão
festivarnente saudad?- nas suas coügratulações com

o Govêrno fora pl,eiteado pela Assocíaçã.o Comercial de
Laguna, que, aliás, lhe enviára um apêlo também na

quele sentido. Apêlo idêntico, no entanto, recebera o
sr. deputado Nunes Varela, lic'i·3J: da bancada maiori-
ta"ríÇl,

'

-c:iroJ.l')S de CO)1CcllÍJ'<lÇÜtJ d,� Stalin" t -

I
..

li,pl11 por ouLr ..... ly,ot'vo .;. "e ';s'..,..,...c,nt" nl°<;:'''TIlc,S
.() "CondenerHos Staiin e ,cus H!1li-1

� • '-' .�. ,
, <., '"_ <oH, c. " 1: u.� � .... "

I em l'ealce a injciativa do sr. Oswald<o Cabral que, se
_g()S ass,assinos" c "Po�o que Hihbl'll·t antecipou na atitude a qualqli{�r gesto, naquele- senti ..
tl'Op rOl executado e nao Molotov'!".

j do, vindo porventura, de algum nlembl'o da maioria,
O comicio terminou com a rxccll- i Há, todavia, U�la ref.erência, no discurso m:oferi-

ção do hino norte-amel'icailiJ por I do oi1tem pelo representante udenista na tribuna doO

I Legislativo, a qual nos sugere especiais considerações.11ma banda dc rÚusÍC'a. Hanull fica E'

I'
, aquela em que o sr. Oswaldo Cabral alude a uma

na zuna norte-americana da Alc- coniissão composta de honrados cidadã,os residentes
manha. '

i na, Laguna a que teria sido mal l'€c-ebido nesta c:rpi-
.. I tal, pelo sr. Nel'êu Ra:mos, que então governava o Es-

II,·oie n.o, p!lSS!2.0*0 I,! tado. A história é antiga e foi explorada nas tres cam-

"1 J I U II panhas eleitorais, ao cabo de cada uma das quais o no-
.

14 DE nINHO I
bre povo do munic'ípio de Laguna deu o seu ver,edicto
nas urnas ...

A data de hoje recorda-nos <lue: O episódio, arranjado e estilizado à feição das COD-
- em 1637, foi confirmada, }J�r I veniêncías políticas, t,eria ocorrido, segundo as ver-

cartas régia" de Fllippe IV de Es·l <sões reeditadas pelo depu.t�d<o Oswaldo' Cabral, ao

panha e III de Portugal, a doação I tempo em que s. exa., cumulado de graças, turibu-
, lava ainda no aI,tar dos deuses contra os quais se tor-

da capitania do Cabo do NortE: ai nau, mais tarde, D apóstata que é até agora. " E, que
Bento j\faciel Parente; 'o saibamos - ou que o saiba o altivo povo lagunensei
� em 1818, sob o comando de 1 nunCa a voz do então amigo e correligionário político

'Bento Manuel H.ibeiro uma coluna ji. do sr. Nerêu Ramos arriscou um protestozinho ou uma

de cavalaria repeliu em C!mpicci, reivlndi-cação qualquer em favor da Laguna!
Parece-nos, portanto, que não sobeja autori-dade

na Banda Oriental, uma l)lltl'a c()-! afora ao parti,cipante do situacionismo daqueles
lu!;a de Frutuoso Hivera'; ! tempoo para recordar um caso que, se verdadeiro fôsse,
- em 1839, em CamplJIas, t-:�tnllo j envolveria a cumplicidade o seu silêncio e a qual não se

, ..:J ç- P , i redimiria, com tamanho atraso, num pi'otesto inócuo... e "ao
. il1ltO, nasc;ell o COl1f agra' I , '

J •

A t' C I e insincero.
('O mU.Sl_:o n oni.o

.

arlos ,Gomes;"
�

r

Não nos importa, ademais, que s. exa. continue ou
- 18q7, ofereCIda pelo lmpcra_ j não a corabater o situacionismo. A tal respeito, a sua

dor, foi inaugurada a cstútnf.t de! deClaracão nos é ahsolutamente escusada. E se a Baltimore, 13 (U. P,) - Un' ho- peito e aplicou-lhe suave m:'issagem
• f

José Clemente Pereira na S�d<1 tl01'
ela concedermos uma r,eferência, é, ainda, pa,ra censu- mem que morreu duas vezes e vol· no coração, que vinte minuto, de-

Honra do então Jospicio de Pedro
ral' a expr,essão extra-parIamentar que s. exa. a usou tou à vida na mesa de operações, pois começava a bater. Entretanto,

11' ao :fiormulá-la, em têrmos de propaganda duma espe- depois de o cirurgião, lhe ler dado"

! cialidade farma:cêutica, para gaudio dos fabricantés quando tornavam os sinais de vida

.

-

�m 1866, pelas 11 llOras, a Ar" 1 de determinado sal de frutas, .citado.peloO rótulo no re- uma massagem no coração esta
o homem, voltou a morrer, tendo o

hl�ana do Gen�ral l)araguaio Brll� I mate do seu discurso. . .
atualmente vivo, e fo�a' df1 �erjg(),

I
médico de fazei' nova massa;!,�m.

gllez rompeu VIgoroso bOmJlardeio' ' ..
ao que se' revelou hOJe, aqm em

Depois de nove mÍlmtosl de cruci.�

�ôbr� o cen�ro e escrue�d� do :Jcam-;Novo acõrdo éntre €I Inglaterra e Espanha cireulos cientificos. ante expectativa e ansiedade, o co

pamento �hado de TUIU_h, eUJpr€'� I.: Londres, 13 flU. P.) _ Salbe- ma de troca de mercadorias,
Trata-se do sr. fames \V. Stane-

ração voltou a pulsar e a respira-
gando ma-lS de 30 1 1

� �k, de 49 anos de idade. D'ul'unte
. can lOes que an-; se 'Üficialmente. que as discus- durante um ano a partir de 1G v

çaram 3.000 :projetis; .! sões sobre o novo acôrdo co- de julho. uma intervenção cirurgica em 11e1'- ção recomeçOll.O paciente foi (,010-

- em 1909, no Eio de .Janeiro. fa,. mel1cial com a Espanha serão No primeiro trimestre do nia, romura o anestéSICO, r;�s�alldo cado numa tenda de oxigênio, onde,

,kceu o Dr. Afonso Pen'a, Prel.liden_ semana. Circulos bem informa- corrente ano, a balança comer· então de respirar e par::mdo seu ficou inconsciente. Mas, já na ma

te da Republica. . 'o!f.� i do� ,di�em que

os. fhun.cionarilOs I ciR:l fOildfavoravel
à 9E�p�1,nh·J:.a, I coração

de bater. O médico, rúpi- nhã seguinte podia reconhecer a

<� bntamcos e espân OIS procu- cUJo' sa o somou a ml oes
.

II
.. -

.

IAli; .ré Nilo Tlvlasw' rarão ,esta,belecer um progra- 'de esterlinos.. 'dalllcnte, tez· 1e uma lDClsao nl) esposa e o médiCO que o sa VO',l

Peron rece,beu O CO
mandante do «Almi
rante Saldanha»
Buenos Aires, 13 (D. P.) - Ü pré-

sídcnte Perón recebeu, em audíén-

{lia especial, o comandante do na

vio- escola "Almirante Saldanha"

.capitão de Mar e Guerra Ary 0.0S

Santos.

Mais um fugitivo do
paraiso 80vléUeo o

.Estocolmo.Té (U. P.) - Foi rIado

asilo politico na Suécia a um jovem

piloto russo que aterr issou na Sw'�-

,
I •

cia declarando que tinha fugido da

,Rl!ssia por
<. estar despostoso com

I

«Enforcaram)) Stalin
.

o regime soviético".

Hanau 13 (U. P.) - T['(':; mil c

quin11cntos balticos enforcaram uma

-efígie de papelão de Sta�ii1, lllllua

manifestaçáo conlra o teiTOl' ]j<Jf-

,,�

-chevista". Ao mesmo tempo, pé,ii-,·ram ao mundo ocidental e a ,):-.10
.

(ll1e libertem a Letônia, Lit!lania, Es .. 1tonia e Ucrania do jogo sl)vit\tic0.

Os manifestantes Iconclllzbm car

tazes com incriçõe.s COntO ":\Iilhi)cs
, ,

de pessoas morrem úe {OJJl� 11(;:;
!

10,507

o MOMENTO

Klein, 2° Secrctário ; H:1111i1;o GcJ'
elogios pela sua grande o incanvá

mano l(rpízer. Orador; AnUlni.o de
veI atividade partidária, o que vem

dando prestigio cada vez w:uor ao

Consclh.O Fiscal: Hugo Ha.'w�ro .. Partido Social, Democrático no E1-

th, Francisco Pinto Alem'ar de 1ado. Pediu em seguida se con"ig·
AzambuJa, Ricardo Berndt, Henri- nasse em ata um voto de r�conh'3-

que .Jensei1, Braulino Guim:lr,'Í('s eimellto pelos )'elev�ntes' srviços qUf;

}[cmbr(ls: Aseindino Alves, Puu- o Sr. Celso Hamos vem prestalldn
10 Olto Felbcr, Henrique Lehlllkll' ao Partido, o que foi aprovado com

I h1, AJgcmiro Guimarães', \Valter uma estrondosa salva de palmas.
SchlaHcJ', Olegário Koerkh, .Iac) '!'\1ll1l ambiente de muita aJegrÍ2.

I Sl'ns, JUêlquim de Olivei\ao ,\t!iio e entusiasmo terminou, f'final, o
!
':Matias Sens, Fernando Sem:, C:;f'- Ímportante ('()Jjl'lGtvC, dl.l;·;)}�l{' ()c

los Jr·nsen e Joaquim Boeing. qual houveram-se com muita dis':

Representantes do Pa-rlidó 110 in .. c:iplinu partidúria, os valorosos prs

tedor do municipio: em PEIUl\íDó: sed*tas :i(tuporangllens1es.

o sr" Presidente da República
incrementa o consumo do

carvão nacional
o sr. dr. José Boabaid, rligno

GO-l
tarqulas e demais orgãos st}bordina

vel'l1ador do Estado em exen.icio, dos diretaménte à presid�nc1a me·

acaba de receber dos MS .. Farnel) ('
I
didàs urgentes no sentiAo de alt

Carlos Seal<a, o seguinte telegra.. mentar o consumo do carvão nado

ma: nal concedendo assim o arÍ1pal'o
Rio, 8 _: O sr. Presidente da Re- que merece a industria earhoniJ'cra

publica em circular acaba de rê· na.ciortàt Cordialmente Ad�o f'ara-

comenda!' a toc1ns os ministério,;; au- co e Carlos Seara.
. ,

,

Morreu duas vezes!
o homem foi salvo com massagens no c01-ação

•Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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t Titulo. Declar"tório.
JOAQUIM CABRAL DA SILVA RodoviárJ& Sul·EI:'.-..ru. - 1'........ -«cr. em esu.s . 1'],15 o.

Representante: �R�p�asuJ.Brasilelt'a - Joln'Vile - Fazem-os saber que, sendo o prOXll110 dia 16 do crrrente
A. S. LARA 13 J�<;;i�� Sul.Brasilelra _ CurItiba _ consagrado à magna sole!:.i?-ade de Corp�ls 5��rlsti, em gu� se

Rua Senador Dantas, 40 - 6° 6 hÔl'as. homenagem a propria Dívíndade no Mistério do Saht1sSln10
andar "'\lto-v�çio��:in�- PMto AI. Sacramento: e para atender aos justos desejos de 110Ss0S ama-

Tel.: 22-5924 - Rio l'e Janeiro cre - � :�:-llI.c 1-"'� _ C"<1titibl dos Diocesanos: Havemos por bem confirmar para aquela da-
Autx...'\is.......o J. ....._w..

ta u soíene orocí
-

d
,. ,

nAUL CASA..'l\fA\'OR _ e ho�!1 .fow.Tllc
a a so ene procissao io Corpo de Deus que se' verificará co-

Rua Felipe de Oliveira, 21 -, A.ut{)·V!.J;,çao �tarm€-D.M rílO 8eo·ue._I�� b

go andar .I.�-ViaçAO C41t.&rtl:l- Tnbaor.ln Reunidas as Assocíações religiosas abaixo especificadas e

Tel.: 2-9g73 -:- São Paulo - Iil���:' Slo CrIató"lo _ Lqu1la _ naquela mesma ordem, dentro e no adro da Catedral, um pou-
ASSINATURAS 7 uoras, ':ri r...ac:uu ,-Jji'

co antes das 16 horas - 4 horas da tarde - desfilarão ao si-
Na CapItal e ��\)�. Gló a - .. -

nal dado, lenta, co'-tinua e ordenadamente, precedidas da
Ano ...• _ ...•••.• Cr' 90,00 Ib!:prCNO Br\1*Iu- - B\'uaqu. - Cruz processional, sob a direcão imediata do Pró-Vízário G€�,
S t

'

C" 45 1. hor,til.
1 ·••• 11 llo- 1 'I· 1 d

.

'

rl �
-

t
.

t
- ,

l;;J
• -

I,
emes re ..••••

•.•.
fop ,00

I
.Á�V1aç&o Itdal - - .rra e seus auxi lares, 0)€ €cenuu ao seguinte 1 merano:

Trimest.re ..••.•• Cr� 25,00 tllriánido Sul-Brasileira Joinvile - Praça Quinze de Novembro - Lado do Palácio - Huas
M!s Cr, 9,00 13 noras,

Curitiba _
Visconde de Ouro Preto, Artista Bittencourt, Saldanha Ma-

N 1 C e " " Rápido Sul-Brasileira
úmero 8Vlh30 •• r", u, ...0 6 horas. linho, Praça Getúlio Vargas, Rua Visconde de Ouro .Preto, Pra-

No Interio� • .Auto-viaçl�U"'à!,1!:= CurtUba ça Pereira e Oliveira, R. Arcipreste Paiva, Catedral.
Ano •.. � cr$ 100,00 � 1-

ti hO;-2S. .TolIi.'Ii"U.
A benção, para que não haje interrupção do préstito, será

Semestre Cr$ 80,00 � _ J.,u��!!�!O CIlU.rin$ILH
dada no adro da Catedral, para alcançar a todos os fíeis.

Trimestre , . ,. Cl'$ 35,00 � .A.ut"J.Vill.çâo �tu!UnH � .A ordem das Entidades
r

e Assocíacões no' préstito será a

NÚDlero avulso '.' �r$ 0,60

�,. i, ;ã�?d�cl;,a�i-BraSilejra - Curitiba - seguinte: Cruz processional, Instituto Coração de JeSUS, Así-
AnÚnci.oa G�iante' contráto. 6 horas. . lo de Orfãs, Congregações Marianas Femeninas, Ação Cató-.

Ráp.do SUl-B.rasilelra .

- Joinvile - v - ,

Os origiaais. mesmo não .13 horas. lica Feminina, Associação Santa Terezinha, Damas de Carí-
publicados, não serão

t
Expl'esso Silo CristQrto - JAcW:lIIII _.

dade, Apostolados, Ordem 'I'erceira de S. Francisco (Fernení-
..II-lvi""

7 horas.
.

I
-"' uQS. ExpreSl"oO Bru�uen.r;a - BMaqu. r: na), COlégio Catarinense, Congregações Marianas masculinas,

. A direçlo Dtlo se. respon- 16A..��;�1�iIlÇ!.<) It&,taJ
._.

It&j:J - 11 110- Irmandades, segundo a ordem de precedência ou costunie, e
sabtlfza pelos

conceítOJ
rfi&.

por ultimo do Santissimo Sacramento.
. .

·tid r Erpiresso l3ru8qUti1H - NOTa Tl'ento
elDI os nos ar Igl)S _ 16,30 horas. Cada as'Sociação deverá a.presentar·se com os' respectivos

� assinados. _�:-�!�:a. Sul Brasil
- P&'to J..l.eçe

.estandartes oe distintivos. São' permitidas crianças na. procis-
�
..*c&"'ilII/lti.",..-&.",,_".._.iI!� AU:to-Vlaçã��t!i�� _ P6rto são, só vestidas de anjos para abrir o préstito que desfilal'á, ,.

� "
'"

�legre - fi h{)!'a�. como acima se di)'sse sem quaiquer interrupções _na marcha .

_ A�lt���::áQ C&tarinena. CUrltliba
Os fieis e familia5i que não puderem acompanhar a procissão

ÁutQ-Vla<;ão CatlM'ln_ JolnvU4I deverão postar-se rló.lS passeios da ruas do trajeto, para assis-
- tlI horas. ,

Áu:to-Vlaçfio Cltal'1116lM 'l"ll;bario tIrem a sua passagem. '

Segun.da-feira - A6 h�:Çã C' aMenA _ Llll\JlD.a t
.

Aos fieis recomendamos o maior 'respeito _ao SS. Sacra-
, "TAL" - 13,00 - Lajes e Pôde

_ :.� 1fora�. _SI, mento, em que est.á verdadeira, real e substal1c�almente con-

.,Uegre
7 ��;.ss;; São c:,storto - L3«UJl.$ - tido o C.orpo de nosslO Divino Salvador, .

PAN'.".r.n, - 1'0,"0 - NortA Em..... ....1 ... ,- LI! ·"'.. "1/.. 1 O t
.

1
.

d t I. " � "" p.d,,� U' v.... - - -" '"
I U rosslm, ouvamos e encar·ecemos o pIe oso cos ume

"'''''1 '

1 �" 'N t • 7 1/2 hocas.
d t

.

f
.

t d h�.t'U\ V --
. O,"w - OI" � EJEpres80 Bl"'UllqueDltll' _ Br'\IAIQuo - e ornam�n arem as ruaiS B as ren es e �ma;;; casas, en1 0-

PANAIR -- 13,50 - Sul 18
....���iaç1io lUja{ __ ltaj&.f _ li 00- :::nenagem. (:to tão liugusto Mist�rio: _, ' ,

CRUZEIRO. DO SUl..., - �3,61i -. rtt;;. . Hi:r;tecando, a todos anteCIpadamente as no,ssas num rl-
Jfo-rte 13�J':� Sul·Brasileira - Jo1l1Vlle -

des bençãos, nutrimos a certeza que tudo correrá para a maior

•

_,.._ 2.1�a-fei.,." --_��,.•,�. Rápido Sul-Brasileira - Curitiba -

;::>'lória de Jesus Sacramentado e honra de Religião em genüc
" 4 hora!!.· '"

t
." d FI

'

'1· b S'

""TAL" - 8,00 - Jo.inville - Empresa Sul oeste Udm - Xrwecó ,- u Dado e passado nes a cl�ae e onanopo IS, so o e"

ClI-rítQ>a - Paranaguá - j llC!'lI.il. lo de Nossas Armas e Sinal do Pró-Vigário Geral do Arcebis-

t- - Sa,rttos e Rio. Ro-ôoT',m!!I. �EJb�����tll .&.l� pado, aos seis de junho de 1949. ,

r � '.'\·üH .... - 10,40' - Norte. - 11 horas_
. "Ass.) Co'O FrederiCo Hobold, Pró-Vigario Geral - .. '.,. -'.' -" _ .. , .... , ... -, -�. ,.

Auto-Vlaçlo - Ofotl!rlnenJH» - CUt'Ittb!ll ,b _

.-'

eHlJZEIRO 00 SUL _. i2.00 -. - li'ho�as.·
._

.Jose R:enato de Souza, Prov·edor da Irmandade do SS. s�- V.
.

,.orle _�u���r.o Cll.tfirllOOllH

JWU"IlOI cramento. I en a-Se
.

V'J'.RIG - t2,30 - Sul
.

Auto-Vlaçlo �t�I.nf:iIUH8 - � -

'.
.- -. �

PANAIR - iS,50 - Sul -F.�:�ag&O Crl.wVM - 1'A� - \ VENDEM SE VENDE-SE o lote n. 30, área 40t\m2".

(Jfi.arla-'�'ra .' /7
hOl"llS. . I - . .

com 10 metros de frente por 46 de
Auto-Viaçl.o itlljai - It,.j&J. - 1. 11.0- .

" T � J
.

"TAL"
.

1300 - LaJ'es e PÔl'to MlS I -

C ·t-b- P' t 1:'1"
' fundos, sito a rua nm.aos -oaq1!!!!�",

-
,

.

Êxpnsao BMultIuenH _ BruóiQ1l'8 _ Terrenos em prestacoes em UrI 1 a. lan a �auer, ma.IS. .

Alegre
'

'6 h

I·
- . ,

�
- _Ert' 'R C Ih' cO'nfrol'..rt:;ando com herdell'OS �:e-.

PANAIR - :1040 _ Norte
• Râ�a� SuJ·Brasi1ell'a - Joinvile.- mfoMrmfaçoes, hOBJe, ddommgko, na Pensa0 �.l e, ?- 'dl!a ,on�eRel- Angelo M. La P.orta e Uh'ban .

de
--'. l3 horas. ro a ra com or enows y, ou por correspon enCIa a ua

\T Iii
.

CRUZEIRO DO SlJl, - H.OU Râpldo. Sul-Brasileira - Cuxitiba

-I C .

"

M 'h d 39 _ r. 't'b
Moura Fer:l�o. C�rtas. para a el1ltu�

6 11oras.
. ruz ac a 0, ...url 1 a.

F R C d·d L n
Morte. SABADO De ordem do sr. Diretor-Geral do DER.. engenheiro Mar- ro onseca, ua an. J o opes .,

VARIG "1 ." N"r'fA :. .&:ut.,·va.çlo Catllil'tnf<I!Jl8J - OUrltlbll I' 'M tt t' 'bl' t· d 241 .- OURITIBA.
- • ,.'" - ,,", ;.__ 5 Mraos. ,CílIO Nol.dmg o a, orno pu ICO que, por mo lVOS e recons-

PANAIR - :13;&0 - 8ul . Rápido Sul-Brasileira Joinvile .....:

trução de uma ponte, ficará interrom.pido ó trânsito entre o
"................. . / .....•

U� C'QUinta-feira Rápido Sul·BrasileIra - Curitiba - Kni 4 e Q Km 28, da estrada Joinvile-Itajai, via Penha, do dia
·a. s·as!'I,....''&'"'' 11_ J ·u ·11 6 horas. 6 (' ·t) t' d' 10

-

fl..· t,..� - ...."'" - 01 VI e _.
_ 10 bora!.

'

a n01 e· a e o la ao LUen e,

Cu� -:- Para.naguá. Auto-Vl!!CAo Catumf:use -- J'01nY1le.11 O trânsito, entretanto, poderá ser efetuado via Araquarí.
....,.. Santo! e Rio.

- .Â.�t�%t:'çlc OIItarlne.. _ 'l'ub&rao DER., em 3 de junho de 1949,
PANAIR - 10,40 - Norte. --E6 hocal!.

"'4 -' I I' JO'a-o Teixeira da Rosa Junior, diretor da Divisão Adminis-
XP�I!80 .....0 "" 10.. o - LliS'tUIA -

. . ,

PANAIR _' 13,50 - t;ul ' 7 boru, I trativa do DER.
v � DIa _ .12,30 _ Sul

. Elqlreseo. BrulQueD.H - Bruequti' -
,(1.(\ .14 horas. • ....... _

CRUZEIRO DO SUL - iS.56 - ��utc.Vfaçl.o lUjaf. - ltajM1 - 15 11.0-
.

V E N. D.· E M'·�.· - E.orte - l!lxpreuo B1"UlII;IUeJl.l4t "- No... \l'rO.to ...
-
""

- 9.l!O Doru.

I
. "

CRUZEmo DO SUl... - ifi,30 ,J!lxpresso Glória - LatfU11. - • l/I '''enclerrl-se lotes de 'el'l'eno no EsLreilo, em ponto seryiclo n
..
or di- .

"' liA"
V L J' Se ricas ....uereis ficar

101 •• '" "Cl!'U , .

b
. �

. DOMINGO! versas linhas de om USo De roodo tadl elega)
. Seltta4eira. � _ 6 ��R!�� Sul-Brasi!elra Cuxitiba

1 . -o pl'oprietari-o Jornece as escdinl'as e demais documentos exig'irios F8zei hoje uma inscrição
"TAL" - 13,00 - LaJes e Porto I pl"los Institutos de Prc',jdencia e Caixa Econpmíca Feçtel'al, inclusi- o Credito Mutuo Predia

����IRO DO SUL - 7.!O

E•.ft'rl'"tAr'.·B T"CU-leR '1
w p��,��"�'n�o���;,?,:,' :� ��;;:�rarn@lo, , Obcas, à Ru. João ,PiDto

.. "
' •

.•orte f)1J U u ti 11 n. 32 -da.s 10 ás 11 horas e -das 15,30 ás 18,30 horas. Vende-se
PANAIR - iO,40, - .Norte f

.

VARIG � H,40 --'N(}rt� Cid' Rocha Amaral Pa'QCO� dos funC·lftn�rl"o§
PANAIR _ 13,50 _ Sul '" U . , . '(JI U

.

o.;;

ENGENHEIRO CIVIL ,

bl· C"
,

Aviso aos srs. ínteressados Q'oe, PII' . IC08 IVIS
tendo regressado de sua viajem aos

CONViTEEr,tados Uni.dos .da América do Nor. I

corn 45

PASTU..HAS

VALOA

E.,critÓrio: ., Rea:id·lI1!.cia
RU-Il< Til·ad,u" toe .. i

FONE •• usa

DOENCAS E OPERACÕES-
�

. DE
�

OLHOS-OUVIDO-NARIZ
GAROANTA

(Cabeça-Pescoço-Boca) �\
DR. J. ARAUJO

Assistente do Prof.
-

sanson,
do Rio de Jàneiro:
Diplomado em Bronco-esc

fagologia, €ffi Buenos Ayres €.

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

'. � .

Operações de catarata, dos;
vesgos,

. receita de óculos etc.
Operação do Bocio (papo) ..,

do lábio e céu da boca fendidos
de nascenca. Tratamento Cli
nico cirúrgico das amidalas...

das sírmsíües, das' purgações
dos ouv.idos, da obstrução na

sal, etc.
Rua -Nunes Machado, 20 Fo

ne 1.447.

Viacão Aérea
""

Horário

VENDElI-i·SE 3 casas, tipo ballf.(a1cw
r�cell1 cOllstruidas, desoCl.:lludas...
com 3 quartos, sala, casinha·, \V. C.
terreno de 5001112 c/árvores frutí

fera's, a rua Scr-v'idão Fra.nzoni n. 1�
.

1.5 e 17.
Tratar: com Rui Barbosa, �!
--------------------------�

AUTOMOVEL FORD 49

Babado

Vende-se um, 'em estado novo.

com 5,OOOquilometros, 4 portas. Vêl"
e tratar com Oswaldo Nascimento.

"TAL" - 8,00 - Joinville
•••••••• " • <II • •• 404O4O4O ...... 4O4O .......... � ,.

Curitiba - Parallaguá
- Santos e Rio.

.VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL tS.51S

.

Iforte

IJomin.uo
PANAIR - 10,40 - NorM
CRUZEIRO DO SUL - 11,00

t fANAIR - iS.riO euL .J ....

..i

. Convidam-s'e os senhores funcionários públicos federais,
estaduais e municipais, bem como os das diversas autarquias,
de Florianópolis e arredore.s, a oomparecerem á sagrada ME

SA EUCARÍSTICA, no
DOMINGO, DIA 26 DO CORRENTE, NA CATEDRAL ME-

TROPO�ITANA.
Florianópolis, 6 de junho de 1::í49.

A COMISSÃO.

te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro
cha Amaral reabrirá seq eSlcritório
(Rua Presidente Coutinha n. 22),
nos primeiros dias de agôsto, espe
rando continuar a merecer as espe·
ciais 'atenções de seus amigos e

-I clientes.�\<i."'�.
Pedro Medeiros, Auxiliar

I

•

, .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Atividades do Senac
Conclusão

-

uns pequeninos nadas 'que Te

_ presentam tudo.
Apezar desses pequenos con

tra-tempos conseguimos, com o

-- amparo que os Diretores do
SENAC em Santa Catarina nos

proporcionaram aliada à bôa
vontade, à dedicação e ao es

forço de cada aluno, um gráu
-de perfeição hospitaleira, que
,sem favor poderá nivelar-se às

em nome dos diplomados, ofe
receu-lhe rica lembranca.

O sr. J� Hortêncio da Ro
sa ofereceu (\0 paraninfo rica
corbeílle de i�\)TeS naturais,
Finalmente o prof. Flávio

Ferrari, paraninfo da turma,
proferiu eloquente discurso, no
qual focalizou os esforços da
direção do SENAC, em cumprir
superiormente a obra social
que lhe é atribuída e a larga e

O 1-'1"01. Flávio - Ferrari, paraninfo,' quando tuscuretuxi

I

I
O� alunos apTesentam u'a Tnes� de j1'ios e s�lgadinho8. I

, correça;Q com que se houveram c1mches, salgadmhos, malOne- i

no cumprimento dOiS seus de- ses e doces.
veres e et;tou celto que em t{)- x x x

dos os seus atos saberão honrar Ca11sou a mais viva impH;s-
o lYJf::stre dedicado e amigo, são o gesto do sr, Antônio Ber- i

Aos ilustres convidad<?s, ca- naràlno Pc:re�ra" propr�e�á'riO!be'-D��e agradecer a8 dellcadas' do Hotel Ma]8stlC, gratlflcan
I'lC:ferências, que se dignaram

I
do com trezentos cruzeiros o

faZ21' .sÔbre as minhas ativida- aluno que, dentre os seus €ill

eles profissIonais e ao ho:nl'Oso pregados, obteve primeiro lu

comparecimento que muito me II gar. Os alunos, também em

desvanece". pregados do lVIaje3tic, coloca-
.

A s,"gulr, o sr. Eduardo Hosa, I dos em 2°s e 3°s lugares obti
erl1 rá;Jido improvisso, agrade- I

veram premio - gratificação
celJ (1' ensinamentos recebidos I de duzentos e cem, cruzeiros

, OG IC:.1CD1ado professor S't�;rab e! r.28}Jêcttva-.;_x�entc.

/

___________.._,_... ,,__........._��__Y'"

Crônica ssemblé.ia I

.grandes metrópoles do Rio de ycompensadora compreensão Em Rio-Fardo das !\lissões, DOS do Uru'

.Janeíro, Soo Paulo Rio Grande
\
com que esses esforces têm si- ;.'''àJ, na' guer-ras císptattnas. b0J11 como

c!' ,�. "'1 • p insistência dêsse batalhão na invasão
do Sul e outras, do recebidos, em Santa catan-!l1eSpanh8la, composta de 113 náus e 10

Ao dar por findo o meu pe- na, Enalteceu, na turma de di- l'nU 11ome"5 de cle3embc.rqlle. cOlmmdQ

'riodo de ensino quero valer- plomados, a dedicação com que dus por D, Pedro Zebalhos, Vice·ReI do
-

me desta oportunidade })ara se haviam empenhado nas au- Rio da Praca. Os invasores - acrescen-

d 'f' 1 d 1
tou o orador '- enco:p.!ral'anl resistênCl:1

agTa €cer aos senhores Char- Ias, sacn Icando 10ras .e azer n�J) prfLlas de Canasvieiras, pelo heróico

�es Edgar Moritz e professor e f.erias, As suas palavras rece- bfltaihão, comandado pelo CeL Gama
Lobo. Apes3.r da capitulaçáo da Hha. ·os

l;,l'avos soldados bl'aasilciros fjzeran1

guerrilhas heróicas contra os invasores.

dO o l\tontepio do,::� Funcionários Públi

cos, onde colheu elernentos para fa13r só·
bl'e aql1ela l'ep::..'rtjçH.o, 1.'cfel'entenTciHe a;:.;')

e:-npréstin10s que a lei pernlite.
EXPl ,1(, !\ÇõJ�S

Con1 a lJal':'!'rra o sr. 05,,'a1c10 Cabr�l,
udenista, exp]jcou das l'azQes por que

�J'presentãrCl congratulsções ao Govêrno

ProF'lf,g-uindo, c:eRc'-'eveu o l'epresentóln-
do Estado, pelo auxilio concedido à Pre- mente são utilizad� máquinas al(,,,�

te trabalhista- os feitos dos soldados
feitura d," Laguna pura a estrad� Jagcla-

I rtma·Laguna, Dech.frou o orador que aR-
dernas em precisão e rapidez. O'i

barriga,-vercíes, através aR hatalhas que sim o fizera "se"1 prodigalidade algu- são construidos em fáb�ica mOdeV4
lhe deram o nome_ Finalizando, apre-
�entou a seguinte indicaçüo: '

ma"_ " Fl'izou que apenf:t; fizera 5us- na sob lodos os
-

pontos de vista e
11(':1 naquela oportunidade, porquanto o

I1) - Nomeação ele um,,' comissão
ato do Govênlo "lere�0 registo e apl�'LJ- '<;Jr" 'S�p1>ZHIl!�ad;;d SOF�_l<Ido JOdl

espeeial desta Cf1sa para 'se providenciar
sos- Comentou, finalmente, o nosso ec1Jt0- engenheIros da Johnson sao teputa�

COll1enlorações ('Ívico-patrióticas, excep- . d Ih
eionals no Estado, com repercussão ila. I

r!al (} .!\foillento, quando êste jornal Fo· I os como os me ores do ramo. Di��

cion31, anavés - das estações de rádio-
I calizou ::,j sua a:llurlc, naquc.lp. sessão_ tribuidores: Comércio & Trans;Jor·

tran�mlSS01'aB,.re\-i":h" e joru8is, no 20
O 51'_ "-'unes Varella, lideI' da maiorh, tes C. Ramos S. -A. - .Tono PíntJ;,

Centenárto ('Ia organiz�ç'ão do Bat<>!. �·�_�[n�te01J 0 or::ldo�. yári!ls yezes, esclare-
cendo, de\-1dan1ente, era certos pontos.

I A P Cl1:.ão Bal'l'iga-Yerde;
2) __ Prefixar a dé,t:..a destas con1e-

a expos;(,'['W feita pS'la representante uele··
.

.

n10rações no ano de 1950 ou no aflo de
ni�ta. que, 110 seu dizer, é apenas su- , .!JI ,h ,'6v" - - ..

plente·de·dej)ntaúo n3 Assembléia,

O I
OI

d S t1951;
Sem matéria e sem oradores a ordem 'e- 'e"ºtH'!Jl -. fi '�n 8]

3) - A referida Comissão estudará a
elo dia, ford:r. OS tr:lbalhos levantados _

_.

y uu � U _ li ' G aUl _(;a
abertura de crédito especial para faei-

em seguida,· Catar(;""'l'íIfitar a sua inCumbência, Em colabora- -

_

-,� �,�
O P d d 4l

' ,
'

-, d T 1 d
-, - , t d P d E I'

� .�,-
Q-]' ---e ','0 "me'ac' 1J',"L,y"or ri, UT"'na 'e"" o -'iua aTaca0 çao com repreSe!haU-eS o - o er ; xe- '__ - _

-

,

_ ,".'. :v" _' v� ,"'-v ,� ,v�; �:'''. v � :f'
. '_ " _"

_ , , ; __ ,
_ O Delegado do InstItuto de ,\p()�

FlaVIO F,erran; as deferenclas beram entuslastlcas salva de cut:�o, C�m�, a lV�l���C:P:l c,e F'lor:�mo •
" _

_

_,

,. ";:)'N 1 1 0_, I�
- pol1,', do 1l1Sv1tUto H,SlOlJCO e Geograüco I CATALOGO DE MOEDAS DO senradona e Pensoes dos Come:�cla..

'e�p�Cl,-"I"" 00111 qLe ,s�mpII:; DL pal�aS" de Santa Ca1arinn, das Força� de Ter- - BRASIL
I

.

"

"

' ,_.,' . , .

<llstmgmra111, facIlItando em Pelas autol'ldades presentes 11'''' Mm:- e Ar sediad2s no Estado

afim! Inos aVisa aosse"l1lados qur. a paI�
- tudo O desenvolvimento e o, fOralTI, a seguir, entl'eguEB os de-a�xi1ial' .os técnicos e intelectuais p�- Já se encontra a venda com, tir desta data, estão Sllspcusas, por

-cursD, nade'. deixando faltar
-

diplomas,-, sob vibrantes acla- l :'8,. fleSC,:ob:'Hem e tSelecClonare::,,_. oSr _.fe:. _
todos os 'preços de moedas dE' rleterminacão c.:ulJerior, as ()p"l'açl_,es

f" d 1
- fi, L

I
tÚS helCncos do Ba.alh"o Barllóa-\ eede, lo p t N' 1 B

.
�

-
"-

_a ln1 ne que pu esse-1110S a - luaçoes ((OS presen-ttes. nos m'C]uivos nacionais e extrang-eiros_, aro, ra a, lque e ronze, da Carteira Imobiliária.
- cançar os el-eva-dos objetivo.s Finalizando a concorrIda _ A l'eferiela Comissão deverá Institui;:- ii- Preço 20,00 em todas as livra-

cque aqui me troux'2ram, festa, os diplOlilfidos o-;:erece- p:'(}mi08 especiais até o valor de mi! cw- rias da ciclade. Florianópolis, 14 de Junho (:Je 1949

A!:tl'adeco tamb-êIxl aos meus ram aos presentes <saborosos ?eiro: pa�a o me!�or tl'abal�lo Iite,:�rio I_ Pelo ep!Teio Cr$ 25,00. \ Oswal Pereira Baixo, Delegado
,.) .., ou oe pIutura SOOl'e os feItos herOICOS

_ pr,ezD_dos alU110S e alunas a coqu1teis e finos pratos de san- elo "Barriga.Verde", bem coomo tomar'
---:------------:---------------------

I
a iniciativa. pm-a a construção de um I O' I
rnonumellto nesta e'}pitaJ oU arredores"

-

�
que além de i.1nortalizar tal feito, glori- i

-

-

-,

I fiQU: otambém os granC_le� _�Ultos eata"j'l ' .Importa��e fi;-ma desta C.�pital dispõe,de vaga de e_�cri�Ó.nen,,20 de tocl<;s .os" te:npo�_,.. 1'10 ue ,contabllldaue para solt,mro de mawr Idade com qmtaGao

I
4) -- A constlllçao do glande monu-. ,,"''- .,. d' -1-_ f

'

't·-
-

menLó deverá ser efetuaado pelo Govêr-I-
lLllll,a,_ l<SpOSiJO a ,�azer pequenas Viagens e com pra lca. Res�

no do 8slMo, com auxillo de subscrições p_o;�:a de própri� punho,em caráter confi9-'encial indicando ap�

!
populares e as comemorações do 2° Cen- tIQOeS e ocupaçao atual, para esta re_d_a_c_�_a_o_. , _

Com.panhia: Siderúrgica
Pagam��n'os

I -- A C. .." N. comunica aos sen]101'es acillnlstas que a partir do dia 13 do corrente mês pagar,! na

sua séde soclal sita à Avenida Nilo Pe�anha, 31 - 50 andar, o 20 dividenrlo, relativo ao 20 sC'Iltestre

de 1948 correspondente a 6% ao ano,

II - Para êste JÍJ'(l os àcionistas deverão C()Diparecer munidos da indíspensavel :prova de id('nU�

dades e de sêlos de recibo as sala�' 519/21, d.entro do horário de 14 ás 17 horas, nos dias- abaixo inr1iea

dos, de acôrdo com as iniciativas do primeiro mnlé:

a
Bauútião BaT1'iga Vente. - O sr. Saulo Ramos focal.iza os Sf'ES

feitos heroicos, propondo Comissão para organizai' comemorações
do 2' Cenienario de S'LW organizaç'2o,-Voto de pesar pelo fa
Iecimelüo de Celso PeiTone.-O advogado do 81', Konder Reis . .,

Explicações à UDN? --- Sem materia e sem oradores
a ordem elo âia.

Com a jireseuca do 27 srs. deputados -lcnário do Bata lháo Barr.iga-Yerde- de

e sob ,-1 presidência do sr. Saulo Ramos, verüo se estender aos muníclpíos e dts

realizou-se. oritern, mais uma ieuníão trrtos, com a ínauguracão de placas co

orrltnárta, tendo ocupado também apre... moruorattvas, nas Prefeituras, escolas.

sidência o sr, Pinto de Arruda, pracas públicas, avenidas, ruas, cidades

Aprovacía a ala, f�)i lidú.1 a matérta e vítas:
do expediente, que constou de oficios e 5) - Esta indicação, se aprovada
telegramas. pela douta Assembléia e Corn issâo. ser-

BA'I'ALIL\{> UA1U:,IGA-VEHDE
vÜ'á de, subsidio _

para a elaboração de
um projeto de leí que resrrüe a proposi-

_

l\a hora elo expediente, o Sl'� ,Saulo cão que rar-o como i-eeprescntante do
Ha1110S, que ocupa \}8 a prestdênçia ao

Povo Ba�.t';�"l.Verde
inicio dcs trabaíhos, Da"sou ao sr. Pinte I Q S-'

'

'''-�1' 3 ' ,-
1 1 19 '9

I
�

-.. u. .• em � ue j un 10 (e ·i.
de Arruda, 1° secretario, por ,ter. que

_ \'0'l'0 DE PESAI1
usar el;} palavra, corno prrrnerro

ora-I O - PI t d A TO> �

, dm"- Inscrito. . sJ_",.. 11 .o e �rlldC!,::lo �, S. D ..

O r�ptesentante trabalhtsta, cuja e'�1v:ton ..

a ,.:.vle!:a requer-imento de sua auto-

atuacão no Leg íslatívo se vem marcan- I r�a. S?JlCllandO vçto de pesar a ser cano

elo corn uma série de discursos focalí-
stgriano na at a pelo falecírnen to, ante

ontem, nesta capital, do S1'. Celso Perro-

.ne, elemento destacado do comércio lo
cal. Encaminhando �l votacão o seu pe

dida, o sr, Pinto de Arruda, cl,J tribuna

prinoípal, fez o necrol og i-, daquele COl1-

terranco, feito o que foi deferida a SU:1

[11'op05iç;;0 pelo plenário,
ADVOG.1DO no RR K_OXDF.R nEIS
Q sr.

_ Cardoso da Veiga, do P. R.

P., que ocupou a tribuna a seguir, advo

ga - projeto ele lei elo sr, Konder Reis só
bre a estrdJa Itaiaí-Luiz Alyes,., S_

excía., reportando-se ao discurso do sr.

Hettor Libet'ato, do P. S, D" prof'er ído

visit a-

zando assunto de ínterêsse da colet ivi

I dade. desta feit�,' abordou o segutnte

I tem_,,; _

"R,talhi'ío A; ti)heil'os-Fuzileiros":
Eepcnando-�;e à ela quinhentista e às

contendas ele Portugal, Hespanha e Ho-

lauda, lia conquista daR terras do 110VO

mundo, rememorou a Fundação, nesta

ilha. a 7 de março de 1730 do ('Ba�:1'

t Ihão ele Artilheiros e Fuzileiros", cuja
l1;diôria está pontilhada de feitos he ...

rriícos, o que lhe valeu a autonomásía
de "Batalhüo Barriga-Verde". Re111C1l10-

rou HS í'acanhas nos campos de batalha

n:
' sessão de sexta -fe.lra ul rlma.

conaídcrações vãrías ti respeito,
de suaa ViS1Ül àqllcl::.f rodovia.
zarido, o orador declarou haver

teceu

depois
Finall-

I

JDançou Doa
o 831ão
Birmlngharn, Alabama, 13

(U. P.) - A sra, Hugh McDa�
rial afirmou que trinta rnem
bras da Ku Klux Klan invadi
ram, á noite, a sua residência,
obrigando-a a presenciar à
queima de uma CTUZ no quin
tal ele sua residência, situada
no povoado de Crumeley Cha
pel, próximo a Birmíngharn.
Disse a sra. McDanal que po

deria identificar dois desses
membros da Ku Klux Klan,
pois lhes havia retirado as más
caras, A sra. l\rIcDanal foi acu
sada pelos assaltantes de "con
duta imoral" consistente em

dançar nua em um balcão e

vender whisky.
A sra, McD.anal foi também

advertida de que ela e o seu es,·

poso, ausente na ocasião, te
roo de mudar-se imediatamen�
te dêsse povo2.do.

Os motores JOH)JSO:\ Sea Hor-ie

Nacional
de dividendos--

(.A " ,

(B - C - D p E

(F' - G - II pJ, •• ,

(J e K .".", ,."",

(L -- M e N """"

(O - P - Q e H ,'. i

(S a Z ., .. ", .. ,".,

(Estabelecimentos ban dtrios 28, 29 e 30 fIe Junho

Dias 13 e 14 oe ,hmho
Dias 15 e Hi t>' Junho

Dia' 17 de .Tunho
Dias 20 e 21 de ;runho
Dias 22 e 2a de .Tunho

Dii... __ 24 de Junho
ma 27 de Junho

..;'

TU - Os acionistas Tcsidenics no interior qcc não possaIÍl comparecer pessoalmente ou por inter

médio de proClll-adores para 'recebimento de divlcl(']1 do, solicitarão o pagamento por carta ou telegrama
c'()1��10 as dcspcsa�_ de remcssa por sua conla, On trossilll, deverão indicar o endereço atual, o numero

remessa·
/

ql1C ainda 1l�0 receberam os dividendos do 10 s�...

CE�_,. :\Ll"lUO CO:\IFS DA SILVA - DiretQr-Secretário

das re:spectivas cautelas e o meio desejado par:1 a

IY - Pagar-se-à, também, a todos os aciOJ�i�itas

mestre de 1948,

Hiq de Janeiro,,4 dr Jtmho (te l!lHl,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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! Da.ilógrafa
.

ii'I .

dinlomklda ..

; p
�.... Q.fI?TeCe seus serviços. I

: ' �
G CaTt€LS a Maria Inês ii

I Ferreira.

I..:
Caixa Postal 55 .

..................�.�

DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LVZ

I· E!��!��AJ��nta
n.O 18· _. Florianópolis

! .

------------�----�-----.
Casa RecemAÇOUGUES DO POV<>, POPULAR E MODELO

OS MELHORES ESTABELECIMENTOS NO GENERQ consfruida
.

DE S o c UPA D A
- HIGIENE ABSOLUTA --,- ARTiGOS DE: PRIMEIRA UA F I E :11.. ves.R _... EL P uE ..

QUALIDADE I çxl0 metros, toda da

I· material.
...."..::c""'•• ""...'"'-.... >.:;,••.�-.-_...:;;;:;...��."..;..;.;.,;:·.-'··""'".. ·:.;:.::,."'-'1·'--"··....' ......-- TRATAR NESTA �EDAÇ.4Q

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

Irmandade ' do Senhor
Passos

/

«Fiuza

\

Jesus dos
e Hospital de Carídade

. Corpus (brisfi
De ordem do Senhor Irmão Provedor tenho a honra de

convidar os Srn;,s. Irmãos � Irmãs, para comparecerem quín
ta-feira, dia 16 do corrente, ás 15,3-0 horas, na Sacristia da
Catedral Metropolitana, a-fim-de, revestidos de balandraus

. e fitas da nossa Irmandade, e à mesma incorporada, tomarem
parte no préstito em honra a Jesus Sacramentado.

Consístório, em Floríanópolís, 9 de junho de 1949
José Tolentino de Sousa.
Adjunto do Secretário

r·----
........

·ê
.........

·õ-�lp.....,._.-ÃT......,.NiH
.........

�..-.A
........

·,'Z"A,.-,-,·-lJ
...........

Ão.A.1'NC
.........

�À�
...

l� Fundada em 1870 - Séd�: BAHIA
. 1.

fNCl'!NDIOS E TUANSPORTES 'f.

Cifras do Balanço de 1944 '�CAPITAL E RESERVAS . _ i • Cr$ 80.900.60!í,30 �.

Responsabíldades ••. '. .• Cr$ 5.978.401.755,97 SReceita .....• ...•.. . "......... Cr$ 67.(l53,245.:�{) �Ativo Cr:J 1/!2.176.603,�o 'I
Sinistros pagos 'nos últimos 10 anos Cr� P8.(i87.816,J() �Itesponsabllldades Cr$ 767364013013 ')0 �
Dr

..
Pamphílo d'Utra Freir�i�:to�=��anlO, Dr. Fra�ciS�O �e ��-!I, �Anísio 'MllssIH·ra. Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu., <��.".....,. "wt"./"....._............,..I"__...,.•...,.,�.........",.......-..-...................

Cirurgia- Clínica - Obstetrícia
Dr. Antônio Djb l\'lussi
Médico efetivo do Hospital de Ceriâede

Servi ço espedellzedc em Doenças de Sellh'Oras
Modernos métodos de tratamento #

Horários
Das 10 ás 12 horas e das 13,30 às 14,30 horas

Consultório,; Residência:
Rua T'iraden tee, 9 Hatol La Porta

Guia
Publica relação dos comerciantes e tndustrtaís com seus anue

l"�C,O$.
Cada guia é vendido acomaannado de um mapa l'{Jclovlário dt

Paraná e Santa Oatartna.
Redacãõ : Rua Prudente de Moraes; n, 526. - Curítdba,

BC) EGOCI
pata quem possue 'de Cr$ 10.000,00 até Cl'$·100.000,OO rende
certa de 10'/. ao atlo com reoebimento de furos mensailJi.

InformaçõeB nesta recla�i(J,
._-------

Irmandade
Passos e

do Senhor Jesus dos,
Hosuítal de Caridade

EDITAL .DE FORNECIMENTO
De ordem da 'Mesa Administrativa da Irmandade do Senhor

Jesus dos Passos e Hospital de Caridade, desta Capital previno :l0'3 in. (teressados que, até o dia 20 deste mês; ae 12 horas, receberá esta Ir- .

mandade -e Hospital, na sua Secretaria, propostas, em cartas fechadas, I
para o

fO.l'neCimento �e todos os artigos necessarios ao seu consumo,

(lU-Icante o semestre de Julho a' dezembro de 1949.
Consistório em Florianópolis, 10 de junho de 1949.

•

.

Luiz S. B. 'l'rindade _. Secretario

I�

A ísta e ii pra
Enrolamento de motores, dinámos e transformadores.

lnstalação de luz e força .

Venda de motores, rádios e acessados, outros aporelhos elé
tricos, artigos elétricos, etc.

Representações diversas, com exclusivídade dos ínsuperâveis
receptores "SARATOGA", "lNDIANA'� e ·'MERCURY".

A EL:eTRO - TeCNICA
Rua Tte, Silveira, 14 - Caixa Postal 193 - Fone 793.

QUtu�do V�(ê
,'�. l':' lf ,'/' ,,� L, e, r !l!! l!iI e� ... �.., ",�... Uç ,.

rilJ�i ' filar

RESfRiADO

Me';:'

. Terlha sempre em sua

-r.asa um vidro de

l'fisr-ol

EMPRESA SUL BRASILEIRi.
l)E ELETRICIDADE S. A,.

- EMPRESUL-
Serviços de energia elétrica

em Joinvile, Jaraguá do SUl�
8&..0 Bento do Sul, Mafra, Tl
jucas, Rio Negro e Lapa.

I Material elétrico para insta
lações -- Motores - Dínames

.

-- Bombas - Lustres - Fer*
ros de engomar - Lampadas
- Ventiladores - Bervíço da
instalações. por pessoal técni
co especialisado.
Loja e erttórío á rua 15 de

Novembro, n. 449 Caixa Posta!
n. 62 - End. tlegr. - "Empre
sul" Joinvile - Sta. cataríne
._. Brasil.

'FMlRICA DE FOSFOROS (PRON
tA P. FABRICAR)

Vende-se

Maq·u.inário Cr$ 250.000,00
Prédio, Jmoveis Cr$ 90.0(l(},oo
'lit1l8cta em Campo Alegre - S. c..
Vende-ee tb, só maquinário
Informações com A. WehnJUt� _,

Bl'USqUC ._- Santa Catarina",

·T I J L PASTA DEN'l'AL
ROI?INSON

o VALE n� ITAJAJ
P1'6em'.,m �a A,gê:!Ilfllllli

Pr-Ogl'�íro,
ÍAJ.VRARL� 43.�

:ROSA:

V. S. quer construir C não sabe onde adqutrir os rijo
los ? _.� Pr�cUl'c a firma PRODUTOS S. J. TADEU DE E.

VEIGA, à rua ALMIRANTE LAME(iO n? 9U. Faça sei! pedi
do que será atendido com rapidez e terá ótimo material para sua

const rução ,

Temos tijolos de diversos tipos;
Compactos, e de 2, (j e 8 .íuros.

A VENDA NAS MElllCm faRMAC1AS

tr'f:
t�

� lA. WE'_'ZEI�; INDUS'.rR]ALornJOINVILL]�
(I li

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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E �·Ut"� os 7 difa'�('�t!i mocielos de meteres DOD:3f,

e.c ::'ir� um de f-ü:-(a r:';j�)fÔ5nmenl� udÓ-ql.1oéo ôs

i')r�fus qVf; v , 11-,0 ItSR:\'CJ. Considere as 'I.'I:mfQ

�:�)-�:; Ó" possui; um c';mil·hn.:'l nem mcis nern ;-nOJ'

nos �'01"e'(I'.!' -io q�.tt o "'··...lri,'�;rn.eflH) necessôrte. �
o '-1U2' O' nODGE o:!':.>p.:e,:io;;2t:d:;:, :;:g.'lt"ÍiC(l ç{'�ra V.l

[:�·r.��((HlO::Jl!rr:, t�"t.1nsm;SSao, eixo trQ�f.�ir:t, rec!tJçf!!o
do c:.:·f"<!rs- fl:.:irtL . e ·�v1·,c:; u-iidceles de prop:JhÕD

S� �::H'fr,O"':"Z0"'11 !-'P,l "i�U DCfJGE ·'I,.!-.�e.:iC1rx<i{k:"�-
. W..lf-o ::1; :J JrC"Íonor o seu c�mjf1h_;;jf) o rr;·:"ixil"!1o de

e-ric:dl"lt:l<.l em sarviço L!in1�;ru:r.�.') C dv-udoorc I

-,

/
J.
,

.,

Seu i)ODGE J'es,:H.�i";c.J:!ud.'J" t�ró o exctc copcci
-dod� de C:OI';jD ?CJfU <1 sev tipl,) habih;,..cl ..j;: ser

viço, Estruture, elx cs .. ;"h(l-;!i"j�. rodos e pne.)� _

hJt�o uo (ilO;:; fi;.?orô::i" oc,std" com o pêso di! seu

cominhtio e das CtHgCS {.."\ .';e:.�rn tronspcrtodos _

Po(O ove o >leíc'Jb se mante::ha "ffrme", __ e poro'
o SeV bÇJi7;\,:} C;;!-�O de op-cra-;aú.

'\:
,

Todos os concessionários Dodge além

de possuirem oficinas especializados,

mantêm estoque das legítimas peças

MOPAR, fabricadas pela Chrysfer Corpo,
,.

i.\NAM-CaSJ de Amigos 16.019

�------------------._-
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exâtamezate flua! o· caminhão mais ioclkatlo para cada tipo

estrada e de trabalho, consideradas as distâncias a percorrer e ;'13

cargas a transportar. Leve-lhes essas inf{,wmações: êles terão l'n�#

zer em ajudá-lo a sefecionar, entre os 82 modelos hésicos tt]®

ehass'is, o. seu 'nODGE especializado - o veícuio idealüf,ad<l.) e

const.cnido em cada pormenor espeoialmenlo.para atender as SU:818

convenlêuclas de tmil:'lp,orte! É de SeU il'l.tcr�88e conhecer o DOnCE

'�i2,� .Q�

VENDAS AtRAVÉS DOS CONCESSIONÁRIOS DA l&rasmcfer
SÃO PAULO - BRASIL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sensacionaliz8 toda a ciiade a grandiosa Corrida ·da, fogueira .qoe .1·
FftC efetuará na noite de 24 do corrente, e homenagem ao

.

sr. Governador Iderbal· Ramos da Silva.
o ._-__ � ••••_-.0::>___ _ _ 0'0 _'_ -_--=="""..,_"".. �._'""... ""_"'._=_'=='�"'t"'�".��'i;

'V·d
-

o

1.� '_1 -a cOCla

CO\)Q • .. .. � .
� - --��- - �.'E2J! __

ANIVERSA..l:UOS: D. AL�IR.A V:"HL'EIRO
ARISTIDES ALVES OURI- Faz ;,!1f:;3 110je a ..; "::::. sra

QUE1S JúNIOR d. Alzira V. Ribeiro, digna es-
CAMPEONATO MUNDlAL DE i Vê passar, hoje, mais uma posa do sr, Atons': fLbeilO,

FUTEBóL .

data natalícia, '0 estimado jo- próspero Iavcndeíro en 1 ajes,
Bases do concurso para esco-r vem conterrâneo Aristides AI- e progenitora do sr. dr. Telmo
Lha (lo cartaz tie propaganda ves Ouríques Júnior, dedicado! Ribeíro, categorizado runcío-:
A Sociedade Brasileira de Be- oe hábil linotipista da Imprensa! nárío do IAPI e advogado nos.

Vencedor do Ton�eis o Vila Operária. --- Batismo da Bandeirá. las Artes, por incumbencía da I Oficial do Estado.' 1 foros do Estado.
O TTeze de Maio pm' apertado escore, venceu Conrederação Brasileira «íe I Pelà inteireza de caráter e I FAZEM ANOS HOJE:

,

o embate pcrincipciL Desportos, declara Instituído lhaneza do trato, ° benquisto] - a sra. Maria Guilhermina,
Com um bem organizado pro- batentes pela grandeza do es- um concurso publico para esco-, aniversariante conta com vas- t Santos.

grafna esportivo, o Imprensa 0- porte catarínense. lha do cartaz destinado à pro-
f
to e'freu!o de .a;migos que lhe I -- � �,�nina Vera, Maria

ficial Futebol Clube, agremiação A todos, muito obrígado !" paganda do IV Campeonato tributamo, hcjé, pelo decurso i Seh1."111dt, filha do sr. .Dilerman-
Mundial de Futebol, na segu n- de tão aúsoícíosa efeanéríde.] do Schmi.dt. J

das mais expressivas no esporte Falou em seauida o sr. Ari Sil- �,'-l 'Wv' .. '-
� te base: Inequívocas e expressivas de-j _ o menino Walter Damas-cíassista de Santa Catarina, co- va, orador do Treze de Maio F.

I1: Os origi_nais serão exeçutad_os monstI,'ações_de a.prêço e de e.s- so de Oliveira, fi,lho. do sr. Os-memorou ante ontem no está- C" que teve palavras eiozíosas !". ..
-

H
'.' c,

-

. , - � sobre cartao, no formato, de '7:J){ Uma, as quaIS nGB nos aSSocIa- 1 waldo Eloy -e Oliveira e .d.
'

e-dia do Ipiranga, em Saco dos sóbre as atividades do Impren- 50, a quatro côres, no máximo. mos, com prazer. ! lena Damasso de Oliveira.Limões, o transcurso do seu 10° sa Oficial F. C., dizendo do pra- Trabalhos enrolados não serão I SR1'A� ElA AINARES i .

,,- _

aniversário de fundação. I zer que sentia o seu clube em recebidos.' . I CABRAL I
Numerosos esportistas, vindos colaborar no brilhantismo dos 2 O cartaz deverá conter a se" I Ocorre, nesta data, o ani-lde topos OIS pontos da Capital festejos. guínte legenda: . I versárío natalícío da graciosa I

apreciaram o desenrolar das lu- Aihbos Os oradores foram rar- IV Campeonato Mundial ele fu-! e gentil senhorita Elí A'lvar�s Itas peboltsticas. tamente aplaudidos. tebol (taça [ules rimet) , junho I Cabral, dileta filha do dr. AbeljPrecisamente as 13 horas foi Encerrando a tarde esportiva de 195ü-Brasil., ! A'Ivares Cabral, brilhante ad-]
inIciado um torneio entr{os clu- lioi efetuada uma peleja entre O letreiro devel�á S�I' lanç�-I \7og�clo e auditor da Justiça i
bes Estrela do Oriente, Texaco, los conjuntos do Treze de Maio do de forma a nao ínterrertr ] Militar do Estado, e apucada!Satma .e Vüa. Operária, em dis- e do Imprensa Oficial, vencen- no desenho, \facilitando, deste I aluna do Colégio Coração de:
puta da Taça "Imprensa Ofi- do o primeiro, depois de árdua modo sua tradução para vários I Jesus, A distinta nataücíante]cíal do Estado", tríuntando o e movimentada luta, pelo apor- idiomas.

_. I queé fino mn,amento da nÜlss� I
"onze" do Vi1a Operaria, que tado escore de 2 X 1, tentos de 3 Os trabalhos deverao ser as-jsoeíedade, sera, por certo, muí-]
iniciou.:vcn�endo ,a, ElStrela do

I
Acimar e Berna para iJ vence- sinados com pseudonimo 80n-! to emT1J�rimentada por suas 1

Oriente, para, em prélio decí- dor e Gentil para o vencido, co- do acompanhados, 'no ato de I numerosas
.

amiguinhas que i

SiVO. abater a equipe do

T.exac?, I
brando uma pe,nalidade máxí- uma; sobrecarta ,

contendo i-I aprovei�al'ão a opor�ur;-idade I
vencedora do Stama. ma.' .dentldade e o endereço do COl1-j que s� Ines oferece para nome- i

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

A seguir f{)� procedida a ce.rL Os quadros jogaram assim currente,
.

i nageá-la. I R,ádin Guaruiémonia do batismo da bandeira formados:
. 4. O jurí será constituído de II OS de "O Estado" lhe dese- l'� J

do Imprensa Oficiai F. c" tendo 'I'reze de Maio ,- vaímor,'Nal- três representantes da Socieda- jam os melhores votos de feli- i 8,00 _ ABEF�TURA - BOIa
o sr. Osníldo Sousa, esforçado di e Honduras; Erasmo, Dadica de Brasileira de Belas Artes I cidades. .' ! dia nara você ...
presidente do grêmio rubro-rie- I .e Goulart; Berno, Lázaro, Aci- e de três da Confedenl,ção Bra-! D. MARIA DE LOURDES ! 8,30 - Vari�dades em grava-
gro, pronunci'ado o seguinte dis- ímar, Helinho e Enio. sUeira de Desportos sob a pre-I MEDEIROS !viÜLLE!R ,! ções
curso; Imprensa Oficial - LeIo, Bo- sidência do, Presidente desta I Transcorre, hOje, o amversa- i 9,00 - Negros Spirituals
"Meus senhores: telho e Luizinbo; Didi, Natalino última entidade, O julgamento I rio natalício da exma. sra, d·l 9,,15 - Orlando Silveira em

será irrecorTivel. ,M.aria de Lourdes Medeiros; sólo de harmonicaAqui nos achamos reunjdos e Gatinho; Zezinho (Hel'nani), !
.

para festejar O transcuriSo,' do Rodrigues, Acácio, Gentil e Flá- 5, 1!'icam
.

esta�belecidos os se.
I �ül:er, dign� Bspôsa �o n?s�? i 9,30 - Mus�cas portenhas

100 l' ,." d Imprensa 0- .' gumtes premlos: 1° lugar --I dIstmto coesLad�m:r:-0.ISI._RoDel-i 10,00 - MUSIcas brasileiras.
�"\ ; a.1Jve.sar/o o

: VIO....h., "

� <"
•

i- Cr$ 20,000,00; 20 lugar -� e.r$! to MüHer propnetano ela con,-: 'em gravaçõesLc.al Futebo. Clube.

I Dlrtg .am o Jogo O" .,Is. 1z_
1000000' QO 1 _ t't d� R0l.,o,l·oarl·a Mu"ller. A' 1030 B 1

.

t t 1· , .

t ., , v _.ugar I ceI ua do ,c� J
- -

� J,.
- o�erlOs m.eXlcancsCongregando a quasc . o a 1- dro Costa, no prnneIro, e�po, Cr$ 3.000,00; 40 lugar __ , dama aniversariante os nossos' 11,00 _ Musicas variadasda.d� dos que empre.ga� Sl�� e Alvaro. �a.mo� no Segltnd�'�e I Cr$ 2.000,00. I respeitosos cumprimenios. i 11,30 � Rádio Cinema

�tlvldade num dos m�lS., l;.�p�l- P�� vl�orIa al;�nçada, o :_Á _= Haverá ainda dez Menções! SUA OND�NA SIMONE ; 11,45 _ Trigêr.r:-eos Vocalist�tant�s setores da adnlll1lSvraçao ze de Maia, fe� JUS a uma 1�11 Honrosas representadas por um í GHEUR 1 12,00 _ OfereC1TI1entos muSl-públIca e�tadual,: que compre- da .taça Of,_ereClda p�lO sr�}or� I livro de arte no' valor de Cr$ ,. I Faz anos ?o,ie a exma. s�a.! cais
en�eram a nece:'ls.�ade de .��S""ínallsta BaLJ...sta. F�r�Ir�, �:...etoI' 300,00. I d, Ondina Slmone Gheur, Vlr- i 14,00 - INTERVALO
SUlr

uma., asso,claçao �SP01tJ ;r�� d.a rmpr,en.Sa
oncla

•.
ao �st�d� ',6.

N'ão po_d��:ãc ser �onferidos I
tllosa e�pôsa _dO �o,ss� prezad? i 16 ,00 - E'm .tempo de valsa

como melO de

recreaç,a,'o apO;:;lle presl,d:nte de homa do club� maIS de {tOlS premlOsa.cada conterraneos�,Gllb�ItoGheU1'116,30 __ Hecltal de Carlos>
a labuta de todos os d1as, vem dos graflcos. concorrente. e (l.'estacado eJemen�o dos nos- i Gal'del
o nosso c�ube cumprindo com,

,.!. -. COPRIDA 7 Os trabalhos deverão s.er en-I sos meios artísticos e sociais.! 17 ,00 � Um progi:ama- para".
galhardia a sua finalidade e ho- OITO GA�CH?S �ASAN;'�" CA- tregues até o dia 31 de maio As muitas homenagens que· você ...
je, ao completar 10 anos de vi- DA F�Gl:' EIRp. D.w -

de- 1949 ao adhünistrador da

I' lhe presta:Tã.o �uas numero.sas! 1'1,30 _ Carta Sonóra .

da, pode contar esplêndido TARINA
" Q7 �r 'te

Soci'edade Brasileira de BéIas relações de amlzade� e admlra-: 17,45 )-- George Boulanger e
90érvo de triunfos memoráveis, li, Corr.lda_ de !.Jao ,�oao, qc. Artes, R\Ia Araujo pôrto Alegre I dores, nós nos aSSOCIamOS, n�s-, sjorq.,

em prélios onde jamais falta- sera .reallzaa� em Flpnan?polls nO 70, 20 andar, Rio de .Janeiro. r peitosamente. ' ! 18,00 _ o Instante da préce
ram a realidade li o ··cavalhei- no dia 24 de ]_unho'oo�e_ve bene- g Os trabalh9s premiados com I SRTA. ZILDA GOULART

._

: 18,05 -- Variedades
xismo que sempre devem im- Ivolente ac�lhlda no VIsmho es- cÚnheiro ficarreo p:rtencendo:'l. . Aniversaria, hoje, a, gentu i 18,30 _ Carlos Galhardo

.

perar em todos os jogos entre I tado .do �lO Grande
...�o S.ul.

.

(,m.federaçáo BraSIleira de I senhorita Zilda Goulart, desta- i 18,45 _ TlOrnmy Dorsey e sua

verdadeiros esportrstas. F�l aSSIm que o GI emlO ..ES-l :. '."sportG:: cado elemento :em nosso .mel;o or'questra
A c' d-st data que não portIvo R�nne:uma c:a:s pUJan-\ Os demais deverão ser reti-I social e categonzada funclOna- 19;00 - Momento Esportivo

, s;ne�� J�a� d� -ual�tos labu- tes. orgamzaçoes at�e�l�a ,

das rados pelOS concorrentes den-I fia do Ministérjo d0 'Labalh:). 19,,30 Noticiário da Agên-e a
t

q
d . plagas ganchas se dmgm a Fe- trr) de lf1 dia" a contar da data MENINA VERA IvIOHITZ da Nacionaltam no espor e menor e nossa

.

-

'A't' "IV C t"
. �;"'nBe ;.... v ._

, -'.' '9°' .

�

. .

, li ceri- de�a9a10, �,eLl'Ca; _

a �rm;:;: I

do julgamento. I Festeja, nesta data" seu ; 20,00' - MU.slcas populares;terr�, resolve�os rea z�l' ..a � sollc�tandb mscnçoes lme�lata """ ...._�"-.,..�."'''- ......�..,';;;,
",."

aniversário, a inteliger.H,e e e��-l variadas�no,nIa do.bavl:sm� ida l.o;:;s� n�f' de Olto'de s�us atletas, numa Agradecimento I
cantadora Verin:h�t, dIleta fl- i 20.30 _ Cb.ucho Martinezva .�an�elra, a cu�a somb ,a �-

d.emonst�açao de grande pOde-,
....

PÁSCOA ESTUDA,i'';TIL 111a do nosso estimacLo. cont�r-! 20,45 Orquestra Vienensefi},bugarao os nos"os louros
_

e
no atlebco e num gesto alta-

. 't
" ,'� • �àneo sr. Ewaldo IVlotltz, aJ to

j Bohemiaos gloriosos t'tulos de c;mPlea� ment: cativante para todo.s os, Sll,bscnco pe.lü� estll�antçs, Ll'O� funcionário do Ba,nCD do Dis ..

21,00 _. Musicas 'de Todo ara.mador de 1939 e campeao c.as catannenses,
_

'baldlllo Andrade, Teresmlla Fç,nte" tribo Federal, e de sua. exma. mundoslsta de 1948. Os atletas do Renner deverao e \Vashington Pereira, T0Cebern0$ sra. d. Inês R. Moritz. 121.30 __ A vóz da AméricaQueremos aqui ag>,:,adecer cl:egar .

a Floriano�olIs no pro- aiencioso ofício de agradecimento O 18,i1' do �i'ltinto -:a::a: ,pods- (22;00 _ F.;'NCERRAMENTO.sinceramente a cooperação e as X1mo dm 23, estando a. FAC
1 ." 1 b"

- ,

P/"coa SO ,engaJaru ::18, hOJe, pala, en-/' .'

h pe a .nossa co a. oraçao a a., "
,o

d .'

d
homenagens com ql1� sempre preparan�o-lhes uma cann 0-

, ,

'

tre alegria e �ornsc<; elO, mun ,o i/ji"l!iPOl� f?u ..�enos distinguiram OE ::o-irmãos, sa r,ecepC.,a'o. Estlldantll.
, in

.. ·_tantil tY o; muito u,.,.rei::a, sua rllil.,M:, v " ... J

P I t
.

J :!.!116,e especialmente a sua solida-
= _ """ ,_�',_ Aos jovens estudanteS os nossos i dileta fniJinhfi come. ..'}-_:ra;' t;lo cn eu-se a cal' cIra SO) 11.

l'iedade a esta festa de al1'.iver- ALUGA-SE parahens pelo êxito dessa Call1p:l-! f('�;z pveri+o da Caixa Econômica Fcd�ral. Á
sário, levando a todos a certe-

nl),' IC�lcaI'l·stica.

I'
o,s de "O Estaào' (' 1 '.v'i- IJCSSÔa que a eri_�ontrou, pc'j('-se�Um quarto, ,sem pensão P<ll� Uil' c, -

•

za de que encontrarão sempre m.entam à menino fi 'ilVr'l'San- b" <' I tI
. -

por o seqUlo, ellll"cga- a n�s '1 rc_
o Imprcnsa Ofidal Futebol Clu- casal sem filhos ou para [-;0 telW.

PASTA OENTAL ",nte, des8j�1:1do-ll;_; :1);j \'(:'.1,
rlaçií.o, que ser il Gr:'tific:adabe na primeira linha dooS com- l'tua YiclaI Ramos n� 1 S ROBINSON l ttu-:::ts.

Direção d� PEDRO PAULO MACHADO

BrUba.nteliJeote comeolorado O ·10· ani-:
versário

.

do Imprensa Oficiai F� c.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o BSTAD)- '.rca 'e'ra 14 d. JUIt�O d. ':"9 7 "

ICarros para· o binóculo
G.raude visão,

. Dr. Alva·to de Cárvalho I Dr. Guerreiro di}
,

.

Doenças de Crianças I .,

8ll���:,lt��iO: RUa Tenente ronseca, re utos Veteri,narios'

'ir- ..H.orárío de consultas: 9 ás 11
Médico _ :���:alàs:aHospital d

O fNSTITUTO PINH�mOS - (Caixa Postal, 163 __ Fleria,Dópolis)
Visão m-ai�r. e 111811· �er!eita

.

-..-
'

Car idade
e [tem o p�az��r de comunzcar aos senhores Veterinários, Fazendeiro; que a de um

.

bom �l�ocutCl
Sábados: 14 ás 17 hs, nUVIDOS _ NARIZ e GAR- e Farmacêutioos.vqus esta inicIando o Iancamento de um " _, " alcança quem tem lIlollda

,
•

"... '. J. a granee

sene!
._

--,-_.' .,-,--�. --'--------- GANTA desses produtos.' _

. mstruçso.

D·.r. Milton SimO'Dll Tratamento e Operações Os pi-imciros já a venda, são: : e. Boos livros, sobre todoll' 0&
iih I [I Residência: Felipe Schmidt, 99 SULFAGTJ xr I

I
sssu tos'

P" \, Teleron�e: 1.56(1
�

,
'L AJ. �D NA: Tuhos de li) e vidros de 100 comprimidos de I . n •

'erelra Consultas: Pela manhã no Hospital (',60 g.
'

c

I' LIVRARIA RO�A, .

A tarde: Rua 'Visconde de Ouro VACINA CONTBA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3. e frascos de 1 Rua Deodoro, 33 - Fkorianôpclia
Preto n. 2.

.
10ü cmâ. • •• • • • • • • • • • •• • ••••••...•••

Horário: Das 14 ás 17 horas. SóRO AN'rl�TETANICO: ampolas de 20 cm3. PlcrinoDR. NEWTON d'AVILA VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cru3 e frascos
-i.!Jos Serviços dos Professores .Bene- Cirurgia geral -- Doenças de Senho- fie tOo cmâ. 'I VENDE-SE uma, de 4 faces, com-

tlldo Montenegro e Piragibe No- ras - Proctelegia VAC1NA ANTI-RABICA: Ampolas de 5 em3 e de 10 cru3 e frascos pletamente �ova. marca RAIMANN.
_

guelra (São Paulo) Eletricidade Médica de 100 cm:t
'

I com transmissões. Ver e tratar na

Consultas: Das 14 ás 17 horas Consultório: .Bua Vítor Meireles n, Dos dois últimos, por serem os seus prazos de valides relatívamen, Cia. Florestal de Santa Catarina. no
Rua 'F�l'llando Machado, 10 28 - Telefone 1.307 tI" curtos. o Instituto Pinheiros .não manterá grandes estoques, atenden'j �streito. ou pelo �orreio, dirig_i�-se

, • __0_

_ � r
--_

I Consultas: Ás 11.30 horas e ii tal" I do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessário a Vencedora - Caixa Postal, 22" -
DR. LINS NE'l ES , -, d '- FI "

.

Ii
'. v .. d ;d' ti

de das 1!) horas em diante ao preparo os mesmos que, aSSIlD, serao sempre fornecidos com abso- orranopo IS
JI1i�l!'etOl" da Hlaterlllda e e me ico o

R ridê '" f' , Vid I R 'uta garantia de ativi Iad 'i _. ...", • .,.. 'o;

n '1 d' C '"

d
eSI cnera. ,lla 1 a amos D. , ,( - e max roa. •. '" . . ..... . . . .. .., ............•

JOOSIHta e arrua e
65 I B' t I tit t Pi h

.

tG� �NICA DR SF:NHORAS _ CI-
- Te efnne 1.422.

, ,I �vemen -e o nsn uto In rerros apresentará outros produtos ve- SENHORI!A!Ar .

RUR�IA.-'·PART0S h:rm��IQ� d� ?r:mde eficácia, corno; 'I'erner ina (Buco-Vacina contra A ultima' creação em reiri-- Clíníee Médi.:la e Cirúrgica �o (hf-l.nela Infecciosa dos hezerros), Shlbe�trOI. e ainda, Vadna Contra li!
.. t' G' .á T?J\TI'\'IJ',Diagnós.tico, controle-.e tratamento li nR IlUJOD LlrT'7 ID b A'" V' �P

.' g",ran e e o uaran .(),_HVA
U • H; 'i UL<' lL'OU a ,v!ar.Ht. acma .(;o�,tra a este uma, etc•..... " , .•. EM GA.RRAFAS��c�aliz�ct� d� g�aviddês. Distur- Médico-Operador-Parteiro'

. Quaisquer consultas SODre os mesmos, bem como sobre as doenças P f uui GRtA,NDES...1O!'i ca auorescencra e a menopau-'D '

teri d Ad It 'I ' " . - . I re erui o-o es a:
.; '.' '-, (1

oencas In ernas e U os e {lOS arnrnars domésticos, serao prontamente respoadídas pelo Departa-
Q. Pertubações menstruais, .'1 .. ". Cl"ian"as

I
nent d V t

. , .
. acompanhando a moda.

• , .
... .� o e e enuaJ.'!3.

ro6.çoes e tumores do 'aparelho geui- i Alta Cirur.cia - Cirurgia Geral -
.

PI' t" � b '} t 1 INSTITUTO PINHEIROS t
••••• ••• � � ,

r W feminino
.,

I
e o s!s�ma ue reem o so pos a , o 1

,

" ,a en� Camblitl . Gt4!l1iflltu Piiametl.

_,' .'
Doenças de Senhoras - Partos --

I derá dir.etamente a todos. os Pedidos de seus produtos, quando níio eu, •
'

� .

;

operaç.oes do utero ovárIOS. tram- 'Tias Uriná.rias Rins _. Coracão I t d l' lid d d 'd'" d l"t 4 !
Meuu d..",melborewi pelo., mOQ

.

, '! .' � -

.: con _,a os na oca a e ,e re5I enCIa o so lCI an ..e. 6 C'" ,.. A rillltV
a.'*8, apendlce, hérmas, varIzes, ·etc. _, Pulmões _ Estomago _._ Figad-:l, '. nore. preçell I DS aSnulI.Y:u$
�rurgia 'plágtica do perineo (ru- Tratamento dà Tuberculose . _�_______ __'__

'

_

CELANEA - RUGO. Mafra�
iUJ"lls) Raios X - Eletrocardjografia

.•• • • • •• • • • • II'

Ii\\SSlSTE�CH AO PA.l1TO,.__E Of:E- Pr,nça Pereira e Oliveira, (atrâz do

l"O''JI-.'. O',A,·S C' ft,·,S,E I.RIS.tiHAt;õES OBSTÉTRICAS

I Tribunal),.Rua
Santos Dumoqt, n. 8. -,

,�nç�s g�andu1;u:es, tiroide, ovi- Consultar< das 9 ás 12 e das 3 ás fi
-

r�O$, hlpoplse, etc,)' __ Fone &41. FLORI.ANéPOLIS "

IDfaturbios n-ervosos - Esterilidade
_.,_"•.••

�__ _

"

I fsnecializ.ad.,ii, .

era ,arjj(IOS_ "ara.. - Regüues. -

.'

i_b' � r
-Consultório R. João Pinto, 7 - 'Id. Dr. Roldao CQDSOm

I
homens '

l.'§fl1
-

Resid. R. 7 de Setembro _ Edil".' �if�JAGI� <tfiStls1;'iAl1It ii: RECEBEU VARL4DO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA- I

Cruz e Souza _ Tel. 84,6. NH0lLj-S F �AfT�S Medi ClONAIS E INGLESAS PARA. HOMENS E SENHORAS. j____

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

I
tl"�°7aaduIlf�e�s;dad�u d� es�: paulO:! MANTEM PERMAlVENTE. ESTOQUE DE ROUPAS FErIAS
<lo«e foi assistente por vánol ano! do PARA HOMENS ' ,

0, '........... • .

il.R. FOLYDORO ERNANI DE S
I §ervi� cirú��êiadN!":' �IPl&iO ARMARUjHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA-ID·�R'·· .. ;;�'�N··C'._l·S·C··O· "C'A'-'�;:'R"�

• MéOk:H�A��rteiFo :�;;5f��::�;�1��:���t�:��: lU,tlO pr�iO' PmIJ,AeNlnAoS'rCFp:lAr.peEçU� d�' pr!lp!I I" �'I���!!?dO
n.n n

1>0 Hospital de Cari.dade de

F1D.'j Co,,�ulta�e,le'D;:rt3"'.e Sh�!�� • rua
,

Ou til, '.

.' U UU U\,U fEs.critóriO: Rua Felipe Sc11imidt
rian6poHs. AssÍst,:Ilte da FelIpe Sch�ldt. �l (alto! da Cao.

� .....
\
'. lO ,,' 21 1sobrado) (Alto da casa "O

Maternidade Re.idéncfaa:nlTRe�l!e·f,i;�.�;6:j!:or, 170.; FaltH uma visita fi bossa Casa· e· verifique l.par�.'l.iSO").·
'.

"

Doençl!s dos órgãos internos, es.ile'j! /.... V
fi pr �OQ �rt.htBs

fResldencm: Rua Alvaro de Car�
cialll1énte do coração e vaso!) . Dr. r••Jo Foalu nosso" e,V ll. '0 II IIYU, valho, 3�

.
Paençe,s da tiroide e demais gi:an� I Clinico e OlJerador .

Florianópolisdlilas interna" ',eo'''Ultório: Rua Vitór Meiteloa••t. '

'....... • __,. '* ",_,__
'

.
_,

Telefone: �,4()S

1---Cilniea e cirurgia de se,nhorll<;

-I'
Coll8ultas das 10 á. 12 e du H i.

'

IU m. Residência: RUII :81ttmtDall,

O t" d 11' A fiPartos 22, - 'l'defone: 1.62:0 I 'li Ih fi OFISIOTERAPIA _., ELECTROCARw'
,.- "

I I ;' I'�
"

nl' ."

mOGRAFIA ..,.. METABOLISMO Dr. M. S. Canlca. j ,

. �

'par.oira
.

C1ini"" exclusivamente de cciançac
, 'I(j VI '

BASAl.. RtI& Saldanha Marillho, 'lO

II
-

HORARIO nE CONSULTAS: ,_ TelefQlle :M. m.,,_�.�__ '; MVO"do-.Con!abiHstiJ.
Diàdamente das 15 às 19 llo� -DR. -A. SANTAELA. Cjyei "'- Comercisl

"

ras. .1 (ponnado pela Faculdade �acl?,· ,! J C"n;etitui5!õea de .!)ciedadee

CONS,ULTóRIQ: tlal de Med�C�n!l'adS�!l.)u,n.ivel'&}da(le
t

e ;119niçol! C:l)r.!:1to�. em' geral.
UU'" ,

Iô ftté ff">ftJl,.n'íf'rAI A'
.

�OrgOnb:açõe. aontabai•..
Rua Vitor Meireles u. 18 lit!��COa P��lc�o:it��sod;8 'Ót��m:;n. , �\V.;?) �\VU'li U·� RelJistro. e marco., d;�pondo,

Fone manual 1.702 Federal

1
DO TRABAlHO� no Rio, de cot�••ilc:lnd.nbll.

RESID.ENCIA.'. llX-lnterno de HospItal Fs!qu!J>' E�c1'itório: Ruo Alvaro d'll
trlco e Maniellmio Judiciário -stOE SOC'AL', .' 3Avenida .. TroIDIlowski 6' da Capital Federal

I
POIlTO

.. _A,_l�_��g. CcrvÇI..ho n. 4 ,

Ex-Interno da Santa Casa �e MI' -, Da. 8 às 12 h_'rQ.iI.
Fone manual 766 se:r1c6rdia do Rio aa Jane1J'c 'Telefone 1494

bLíN!CA M1.:DIOA - DOFJ.'1CAS RUA VOLUNTÁRIOS DA pATRIA N.' 68 • 1.°. ANDAR

fi... lIIf�. 'lU ..)'t.
_._-- Nl!:n-V08."S <CAIXA POSTAL, ses _ T6L�FONE 66�(l • iELEtmAMAS! _PROTECTORA,

li". minO "eBlIlBltueâ consultl5rlo: Edifício Amélia •
,

-- ...-- ....-. ,--

atmca médica de' adultos e ccllWt',s. Neto - Sala 3, !

A
-o

8 I
'

SI C t· I
ESCRITóRIO l'&IOBUJIARIO A. L.

Consultório - Rua Joáo Pinto. 16
Residência: Rua Alvaro de Oa!'· � ,

. n,anCI!lell'l par'.! � .. !3 �rlh91, AL'VES
Telef. M. 769

"alho, ��s J5 às 18 horas I y� II � .' � u. U til OU Encarrega·se, mediante comissão, 4,. , ,

Cousulta das 4 I.. 6 hor.. Telefone: Una Felme Scnmult 22-So11. \
compra e venda de imóveis,

lIeIIdêucia: l"-i!!f:,. Sl�dt a. ,.. �����l��i.i0 -

t::g:: d=ailtl Postal. 69 _ 1'ê!. "Plotectora" _ FLORIANOPOLIS Rua Deodo�o 35.

o horário dos carros de que é agente, nesta capital, II conceituada
firma Fiuza Uma &. Irmãos, é o seguinte:

I EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

I et exeessão de sábado

i EXPRESSO BRUSQUENSE - 2"'., 411• e 6a• feiras
Nova-Trento

E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS _ 3"', e 6a• feiras

16 horas
- 14 horas

I16,30 horas
I '

12,10 horas
'

, 1 RADIOTERAPIA
RAIOS 'X

DR. ANTôNIO MODESTO
Atende, diàl'Íamente. no Hospital de Caridade

PROCURE

faia ria.
VESTlR.SE· (OM CONfORTI E, ELEGAH((A 'I

A

Mello
I
'

I
I .

, 11

q.
I

• • •

t�Ui!l Felippe Schmidt 48

Chnica Cirurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL

1:····I.,,
mm T Pf=I�n.6�� immE.���DI..I[.!.J ��..�� a&..�..MgE·�..am..E�H..�..ga

, t�#
w

� I·�
..

·.·.d �

•..

·A·
• L ••�U

mtl:•
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'AHI!���"���.�O �ªI�I!l! IDepartamento de Ee de RodageI H ,.

"1 tei f)' t
. I De ordem do Engenheiro-civil Marcílio N. Motta, Diretor

j,
onorro 1" on erro a .raa nesta se-

'I
' '.

, ., . Geral do Departamento de Estradas de Rodagem, torno pubh,t\!
mana sobre o

í

nquórrto, que se es- I que, a partir do dia 13 do fluente, êste Departamento, a-fim-de
tá procedendo em todo o país, para melhor atender as necessidades do serviço externo, adotará,
a fixação de novos salários minirnos. título precário, O horário de expediente único, das 7,30 às 13

O titular da pasta do Trah:llilo horas, diariamente, inclusive aos sábados.
DER.. em 8 de junho e 1&49.
João Teixeira da Rosa Junior, Diretor da Divisão Adminís.

tração do D. E. R.

dará amplos esclarecimentos a J)1'I)- •

pósito do assunto.

tividades do Senac
festa de encerramento do curso de hoteleiros e

.
similareS

Á solenidade estiveram pre- agradecer sinceramente. por
sentes inúmeras autoridades, essa grande iniciativa, pois foi
entre as quais o representante nossa capital, nas pessoas que
do sr. Governador do Estado, o exercem o Ramo de Hoteleiros
sr, Presidente do Tribunal[ e Similares, instruída mais do
Eleitoral, o sr. Prefeito da Ca- que satisfatóriamente para re

pítal, representante do sr, Co- ceber aqui todo o turismo in
mandante da Guarnição, ex- ternacíonal.
mas. senhoras, senhoritas e E hoje finalizando o curse,
jornalistas. quero aqui deixar patenteado
A sessão foi presidida pelo sr. os nossos sinceros agradeci

Charles Edgar Moritz, diretor mentes às' dignas autoridades
do Senac, que, depois de explí- que não vacilaram em nos dar
cal' a finalidade da reunião, o seu apoio à nossa alta socíe
deu a palavra ao orador dos di- dade, e, ao público em geral.
plomados, sr. Pedro ele Almeí- E em particular, deixamos
da, que proferiu o seguinte dis- aqui também o nosso profundo

agradecimento ao Exmo. dr.
Adalberto Tolentino de Carva
lho D. Prefeito Municipal, ao

sr Charles Edgar Moritz, Pre
sidente do SENAC, que acorn

panhau. com vivo interesse
nossa evolução, ao Sr: professor
Flávio Ferrarí que muito se es-

I ,

forcou Dor nos, ao nosso mes-

tre 'prof�sGar Eugênío Swab. Ao
Dr. Caldas que muito fêz para
os profissionais do ramo e to
as os demais trabalhistas".
Em seguida falou o prof. Eu-I

gênio Swab, que proferiu as

seguintes palavras:
"Excelentíssímo sr. represen

tante do sr. Governador do
O Cap, Pedra Pires, representante 40 S1'. Governador: do Estado, senhores deputados,
, Estado, entrega 'um diploma i excelentíssimas autoridades,

3. J0:1.0 Hortencio da Rosa" curso, muito aplaudido: senhores e senhoras.
- Gerr nte, Bar -e Restaurante.' "Exoelentíssímo senhor repre- Atendendo ao convite que

4. Eduardo Rosa -- Admínís- sentante do sr. Governador do me .foi feito pelo ilustre Díre-
trador e gerente, Bar e Conf. Estado.. senhores deputados, tor Geral do SENAC catarínen-

5. Zilrnar Ranulfo de Melo excelentíssimas autoridades, se, professor Flávio Ferrari,
- Gerente Administrador Ho- senhoras e senhores. vim a esta ilha maravilhosa
teleíro. Não sois capaz de avaliar a para cumprir o meu dever pro-

6. Norberto Pereíra i--, Con- enormidade de nossa cont1nta- fissíonal e distribuir entre as

teíteíro e cozinheiro. mente, pela oportunidade. que meus estimados alunos, a

7. Arthur José Candído nos proporcionou o eminente e maior parcela dos meus conhe-
Cosinheíro de Hotel, digno Diretor do SENAG sr. 'cimentos na arte delicada e

8. Maria Dias - Cozinheira Prof. Flavio Ferrari, secundado útil de bem servir um povo
de Hotel. pelos dinamicos e desmedidos culto e cheio das mais delíca-

9. Juventina Silva - Cozi- esforços do não menos emínen- das exigências.
nheíra de Hotel. te professor Engênio Swab. Não sei sé no curto período

10, Izolina Garcia - Cozi- A111bos tornaram realidade, de minha permanencia nos

nheíra de Hotel. . 10 que se fazia' sentir no seio de meios cultos de Florianópolis,
11. Oliria Sales - Cozi

nheira de Hotel.
12. José Leoncio Menezes _.

Garçon completo.
13. José Dias - Garçon de

Hotel.
14. Ademir Almeida - Gar

çon de Hotel.
15. Walter Ríehter - Garçon

de Hotel.
16. Carlos B. Santos. - Gar ..

çon, Ba"', Confeitaria e Restau-
l'ante. I'17. Remando Simas Gra-,
ciosa - Garçon, Bar ,e Oonfei
taria. \

.

18. Paulo Bed-rQ da Silva -
Garçon comple,to. . I

19. José M. Santos - Gar-,I
'çon de Hotel.' .

I •

20. João Manoel da Silva -j hosso ramo, pois graças a essa I tenha alcançado os meus e1e-
Garçon de Hotel. ! iniciativa tivemos os nossos vados .objetivos, no entretanto

21. Olivio O. Pereira .,_ Gar- parcos, conhecimentos de arte- ,estou certo de que os alunos
çon de Bar e Confeitaria. culinária, enrrequecidos pelos que hoje Tecebem os seus díplo-

22. Hermogenes Pedro Reck ricos ensinamentos de nosso mas permanecerão para ates-
-:- Garçon de Hotel. . I querIdo mestre,

-

I tal' em todos os &eus atos pro-
23. Irineu Manoel de Araujo Proporckmou-hos, ainda esse fissianais as virtudes que rece-

- Garçon de Hotel. "curso a economia de considera- beram do mestre dando-vos a
24. Manoel Jacques Gar- vel soma, que teriamos de apli- oportunidade de me fazer jUS-j

,çon de Hotel.' car em estudos por dois ou tiça.
25. BelaTmino João Coelho treis anos no extrangeiro, e as- O que até hoje demonstra-

- Garçon de Hote1. sim em apenas 4 meses com o mos, não atingiu a tudo o
26, Paulino José

AntôniOl
professor Swab adquirimos os quwnto de útil e benéfico se

Oliveira - Copeiro de Bar e' conhecimentos de que tanto pode realiza,r na arte culinária,
Confeiteiro.' precisavamos, e' ainda sem por fal,tar-n03' apetrechos e

27. Cecilia Valente Ferreira ônus de nossa parte.
- .Confeitaria e c;.óZÍ'nheira. Devemos, portanto, a ambos Conclue na ra. pág.

li. 27 de maio último, no Ins
tituto Brasil-Estados Unidos,
realizou-se a festa de' encerra
mento do curso de hoteleiros e

similares, mantido pelo Senac e

confiado à competência do re

momado técnico professor Eu
gênio Swab.

RELAÇÃO DOS DIPLO
MADOS
NOMES:

1. Pedro Argemiro de Almei
da - Gerente, Bar e Confeita-
ria.

2. Bonifacio Vieira da Rosa
- Gerente Administrador Ho
teleiro.

o Churrasco da Saudade, ante-ontem realizado 110

Colégio Catarínense, logrou repetir 'Ü êxito dos prece
dentes. Bons espêtcs bovinos e leítãocinos, boa música,
do Padre Marôco, bons solos do Padre Dufner, péssi
mos acompanhamentos do côro, muito discurso e mui-
ta água mineral. Gaúcho de quatro costados, daque- "

1813 que "ao Rio Grande voltará, e do seu Borges de
,,..

.

Medeiros nunca mais se apartará", o Padre Ernesto
consolidou o seu prestigio terreno, entre a massa hete
rogênea dos antigos alunos, e, ainda, obediente aos;

Evangelhos, serviu à sua apostólica vocação cristã,
dando de comer aos que tinham fome. Sem esses be
neméritos e veneráveis predicados, o Miguel Dame
deu de beber aos que tinham sêde, à razão de apenas
dez por cento sôbre o vendas à vista o Katci

peso MlllNblé de churrasqueíro, de bom samari
tano, de dansarino à Eras Volusia, de tribuno à
Barreto Pinto, de cantor à Pedro Vargas, de go
leiro à Ilewingstone, de consumidor em atacado, o

MIguel foi o dono do stuno. Quando, em perigos e'

guerras esforçados, passou muito além da 'I'rapobana, ,

estava pesado de aplausos. O dr. Bayer Filho 1'8ve1011-' '

se um speaker de notável volume de voz, preciso, ruo,

tílante, audível, eloquente, patriótico, fiuentissimo e

demagógico. O dr. Jorge Lacerda lembrou os tempos
qu ejá se foram. há muito tempo e fez lembrar os tem-

pos que já S2 foram há menos tempo. Com ° 14 antes
do 13, os coronéis Vieira da Fcosa e Celso Lobo impro
visaram belos conceitos para as palmas dos presentes.
O Pa,dT2 Braun pediu uma prece para o 'ex-aluno Celso'
Perrone, naquele dia roubado ao convivia dos seus e'

à admiração de tantos .. O dr. Cruz Lima, presidente da
A S. L A., relatou os sucessos dessa entidade, esque
cendo-se todavia de lembrar que o seu mandato já t.:
terminou. Na próxima. Confi9riILcia da Figueira o pro
blema sucessório 'vai ser debatido. Se o não fôr, da
remos zeamericanamente o nosso berro. Sabemos que
aquelas reuniões estão vacinadas contra a política.
Nada temos a opôr ao sr. Cruz Lima. Acontece, porém,
que êle, de neutro, passou 8" getulísta. E já está pen
sande em ser presidente por um curto espaço. .. Re
tornemos, entretanto, o fio desta meada. Depois do
grande meetinç houve coletapara os pobres do Padre
Clemente, As carteiras estavam fáceis ou, como dirià
o Benedito, estavam boquirrôtas. Pinga daqui e arre

banha dali. uma velha cartola eclesiástica ficou satis
feita de peleguejamentos. li colaboração de todos foi
sobremaneira espontânea ,e apressada: bisâato qui'
cito tiai! As am-eaças verbais do Miguel, posto que ao

modêlo da G. P. U., em nada influíram. É verdadel
Acredite quem quiser! Antes do inicio de uma espeta-·
cuIar partida de futebol, ainda ouvimos o venerando
Padre Zuber falar a um grupo de alunos antigos. Pas-'

_ ISO a passo foi reconstruindo o Ginásio, prédio a prédio.
Comovido »ia.o irmão Lark a erigir o galpão amigo, a
capela devota, os claustros recolhidos; os salões estu
diosos ...

Depois, ainda recuado ao S'8U tempo, mandou que
fôssemos brincar! A base de dez cruzeiros por íns

críção, voltamos ao gramado, mentalmente desacres
cídos de vinte anos. Mas qual! Se o espírito é forte, o
molêjo é fraco, Revivendo nossos aureos tempos de ar

tilheiro, recebemos um 'passe clandestino do próprio
árbitro e, 'em J.'egttimo off-side, com a meta vazia, chu-
tamos raspando a trave! Ce fiuit nôtre dernier eff01'tJ
Faltou-nos perna (já racionada), ,coração, ar condicio-
nado e outros gêneros de primeira necessidade. Bom

psicólogo, 0' Padre Braun carregou os flagelados para ()

seu escritório, 'onde os rd'ez com um Ciordial1ssimo in.
_ vino sal.us, Ali entregamos ao Padre Clemente a receitâ'
da partidá: trezentos! Rec0'rde sul-africa:no de bilhe
teria! Embora radiante, .o nosso velho mestre f'�<;tava

apreensivo. Indagamos-lhe a. Tazão. Chamou-nos para
um canto e expHcou-"nos:

.

- "Será que o nosso carro amigo Miguel não vai

'esquecer-lse. das duas sessões do Ritz? O sr. lembra a

êle, não?"
Garantimos ao Poor,e Clemente que o Daux, en

quanto não cumprisse á' palavra, era um hommn, m�r
cado. E. com um musculo gemendo em cada orga.o,
passo a' passo, desce.mos a imensurável escadaria do

Colégio.

A e,nna. sra. Cedilía Valente Fen;eira recebe seu diplorna

c;:2�X/�, -

\
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