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Dentro do plano de assistência à saúde pública
as administrações estaduais oue se vêm sucedendo d�
1935 até o presente não têm esquecido o setor relevan
tíssímo da proteção à infância e à maternidade.' A

criança catarinense está cercada de especiais cuida
dos sanitários, que vão desde a orientacâo especíal
das mães até o amparo direto da alímentacãn e -assis
têneía ao normal desenvolvimento e crescimento.
Serviços de higiene pré-natal, exames e tratamentos
à infância pré-escolar e escolar e uma série mais de
atenções especializadamente voltadas para o estado
sanitário infantil constituem parte muito importante
?a f'un93JO d?s centros ele saúde e postos de puerícul
cura díssemínados pelo território estadual.

•

'\ .J. - '\,_ "

r.. proteçao as maes, porem, assume' particular
interêsse do Estado na organízação das matemida
des, duas das quais já funcionam de há alguns anos

para cá, fundadas na gestão do govêrno Nerêu Ramos
_ em Santa Catarina. Um desses estabelecimentos situa-

38 &111 Lajes e serve a tôda a vasta região circumvízi
nha daquele prospero município serrano: - é a Ma
ternidade "Tereza Ramos". Outra organização

.

do
mesma gênero e Igualmente com capacidade para
atender a grande zona circunjacente é a Maternidade
"Darci Vargas", localizada na cidade de Joinvile.

Através da Mensagem que o sr. Governador em

exercício enviou. à Assemb-leia Legislativa, com rete
rência a gestão de 1948, conhecem-se alguns dados re
lativos ao funcionamento da Maternidade "Darci Var
gas", de Joínvile, naquele ano. Estiveram internadas
ali 653 gestantes em. tratamento, assinalando-se 523
nascimentos. No ano anterior, tôra de 303 o número
de gestantes internadas e de 249 <O de nascimentos.

Qliant,o à Maternidade "Tereza Ramos", de Lajes,
apesar de só recentemente haver :':;1" "ma?elI'.'(lido me-
]lI0'" e..,t·-e-v�.O:C"!.Tv��"'·.Jtt- ;;:'ÇL �a�.i�.�=,--r,.,...-
tru das suas finalídades assistenciais, que, -pres211tê
mente, se acham em pleno desdobramento.

Não escapará ao leitor o aumento do número de
internamentos na Maternidade de Joinvile, o qual re
presenta, c10 alto de 1947 para o de 1948, mais do que
o dobro d.o movimento. Esse pOl'll1enOr evidencia nâo
só a eficiêncja de um serviç.o em que o Govêrno do E'E)·
tacto tem pôsto grande parte de >suas preocupações

. assistenciais, senão também; o conceito que cada vez

J::ilais se amplia, em favor daquele estabelecimento es

tadual. O Iúesmo ocorre na região serrana, para com a

Maternidade de Lajes, agora também dotada de ele
mentos de ordem técnica compatíveis com os seus ob
jêtivOS.

Nesta Capital, dentro em breve, se instalará mais
uma daquelas casas destinada especialmente à prote

cào ,à maternidade e à infância: a Maternidade "Car
nlela Dutra". A sua ,construção, já muitc;> 'adiantada,
obe.dece ao mesmo vasto plano de assi.stência, cuja
rêde abrange o território catarinense, não esquecen
do as peculiaridades regionais, no panorama da situa

ção sanitária geral.
Não era raro, noutms tempos, lamentar-se que. as

administrações do Estado confina!ssem o âmbito de
.

suas providências a determinadas regiões, quando não
aos centros urbanos, ou ainda pr-eferentemente a Ca

pital e suas pl'loximidades. fuso não é o que, de justiça,
se dirá dos giovêrnos que, a começar pelo do eminente
sr. Nerêu Ramos, atual Vice-Presidente da Repúbli
Catarina com um sehSo de absoluta equidade na dis
tribuicão da assistência estadual, numa total e huma
na visão de conjunto dqs nossos problemas.

Cuidando da proteç§:o à criança e à maternidade,
entrosando as providências no amplo quadro das no
vas realidades sociais 8, especialrnente, da saúde popu
lar, faz-se, porêm, mais do que administração estadual

porque abra de patriotismo '<o de recuperação raciaL

Warwick, Inglaterra, 13 (U. �, E_::,_�t_a_n_l1_os_�_n_o_l_)o_n_)_,c_a_m_lÍ_n�ho.
�i�tr;d�����rorE::��;�;�;=10m 5Bn tin �nUl�ç� lig nB!O. pnm: IIn"lt ln fi'l'a e vice-presidente do Partido �n�UtP IUUtijll{ uth� S,�I bU ..I I �!ln,
Conservador, sofreu um. colap- Litt1erock, Arkansas, 13 (U. um parque-monumento aos he-
so quando pronunciava um P.) - Truman advertiu que o róIs da Guerra Mundial, ,em

d1scurso ao sol, num dia quen- mundo "continua ameaçado reuniào que teve com seus ,ca
te. Uma ambulancia o socor- pelo comunismo, não obstante maradas da Primeira Guerra

reu, sendo, depois, permitido os progressos oonse�uidos pe-! Mundü;l, di,<;�e o presidente q�e
que ele se fosse embora. Eden, 110s EE. UU., no sentIdo da paz I seu pms 'esta aipenas a "melO

que fez 52 anos no dia 12, es- i mundial e da liberdade. Em

I
caminho" no sentido do cum

tava falando perante a Asso-' importante discurso sôbre polí- primento de sua política des

ciação pro-Nações Unidas, no i tica externa, por ocasião asl tinada a construir a paz mun-

parque do Castelo de VJ'ar\lj�k. \ cerimônias e consagração de Conclue na sa. pág.

Caiu. o avião «Anjo
das Crial1�asn

/

São José da Eosta' Hica, rs O. X

5.) - O avião italiano "Anjo das

Cr-ianças", que fazia um vôo lI� boa

vontade entre Mí lâo e <l Amel'ica

caiu ontem, incendiando-se, numa I
plantação de café nos arredores de

San José, dois minutos depois ele

haver partido, esta manhã, rumo a

:]Hanágua· No, acidente morrcr.un ,JS
.

dois ocupantes do avião, o coromd
Ricardo Hoveda e o dr. Giovanni IVíttore, Os pilotos que prirrntrva
mente partiram com o avião da Iíu., j
Iia foram Lcopold Bonzi e 7-.1anucl !
Lualdi, os quais tinham deixado a I
mt)qn.Ín� em Buenos Aires, sendo Isubstituídos pelos que mOITerCUi1 ou- I

tem no vôo para o norte, que Jlre-I
tendiam fazer até o México. I.

i
O CADAVER ENTERHADO A !

:\IAIS DE 'C1f ;'vIETRO t
S. José da Costa l+ica 13 (l:, r.: I

- O pequeno aviâo italian., . :\njo!
� das Criançax", pilotado por r,ü:ar.,tdo Boveda e dr. Giovani Vittnrc.

caiu esta ,manhã.num dos suburhios IIde S . José, espatifando-se C'o1lljJleta-.

mente, e incendiando-se, perc,;endo!
ambos os tripulantes. Um do,; cadú-I
vo.l,)� _fj().Qll_ �.p:z,'_,,�'_'__c... _�_i-..,;:_.......1o....j -

um melro de profundidade no i;J10,!
sendo necessário escavá-lo pua ti- �

!
rã-lo. O avião chegou a S. José, prO-Icedente da América Latina, hú rIois

dias coletando fundos 1)il1'<1 ót'fiíos i
ôe g�lCrra italianos, e estava dI' par-I
tida, rumo à Nocaragtl'a. I

---I

I
I
!
!

. Encontra-se entre nós, desd€ I
ontem, o dr. Francisco Bene-Idetti, renomado tisiologo brasi!. I
leiro e chefe da Divisão MédiCa!do Ipase. S. S. v;em a serviço
da autarquia a que serve e, Inesta capital, promoverá a 01'-1ganização de assistência médi-
ca aos serviáores federais· I'No aeroporto o ilUlStre visi�
tante foi recebido pelo repre-!sentante do sr. Governador d01Estado e chefes da Agência do

IIpase.
� �'r' Y�'7 ���. �

I
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Intbo!)y Edeu sofreu I
um c�olap8o

.

Dr. Francisco
BBnedetti

J

o MOMENTO

Apêio da Câmara de Santo André.-Projeto de lei.
O lider da maioria, sr. Nunes Varela, proFeriu no

.

tável dIscurso sôb,e fi conferência
.

do prof. Jime-
nez Assua.-Pagamentos de vencimentos .

/

a pa�ti; do diG 20 do' corrente.
!
--

visita, ontem realizada na Fa
culdade de Direito de Santa
Catarina, sôbre o têma: "O Di
reito Penal e a Liberdade".
Declarou o orador que a inte-'
lectualídade catarínense acha
se em festas com a visita do
ilustre conferencista. Recordou
.a visita, honrosa, do prof. Pai
va Boléo, de Coimbra. Ambos

APÊLO - disse - os prof. Jimenez As-
Do expediente constou apêlo sua e Paiva Boléo, trazem a es

da Câmara de Santo André, S. te pedaço da terra de Santa
Rau10, no sentido da Assem- Catarina, a sua palavra culta.
bieta-mterceder junto à quem Finalmente, 'cong-ratulou-se
de direito, para que sejam com o Poder Executivo por ha
transportados ao Brasil as cín- ver concedido essa oportunida
zas dos corpos dos pracinhas ele à intelectualidade catarí

que jazem no Cemitério de Pis- nense de poder ouvir conferên-
toía, das notáveis através a palavra
PROCISSÃO DE CORPUS do ilustre prof. Jimenez Assua,

CRISTI o qual, ainda ontem, no Lira
I A Presidência designou o dr. Tenis Clube, foi alvo de home

I Biase Faraco para representar nagens dos advogados de nossa

a Assembléia nestas solenída- terra.
des da Procissão de . Corpus Secundando a palavra do
Cristi, a se realizar amanhã, ilustre líder majoritário, o sr.

nesta capital. Waldemar Rupp, da U. D. N.,
PROJETO DE LEI propôs a nomeação de comis-

Não houve oradores inseri- são para, em nome da Assem
tos. O sr. Artur Müller, da U. bléia, visitar o ilustre crimína
D. N., apresentou projeto de lei "lista. Deferido o seu pedido,
que visa alterar a lei sôbre o foram designados os srs, Nunes

imposto de "Vendas e consig-
I

Varella, Waldemar R'upp, Car
nações", prometendo justíf'í- doso da Veigà e Braz Alves pa
cá-lo quando da sua discussão ra essa missão.
em plenário. Pretende o proje- PAGAMENTO DE VENCI-
to que o recolhimento dêsse MENTOS

imposto seja feito "por verba" Antes de terminados 08 tra-
e não mais em sêlos. balhos, o sr. Anterior Tavares,

ORDEM DO DIA do P. S. D .. encareceu a neces-

Foi aprovada, em 20 díscus- sidade de serem os vencímen

são, o projeto de lei n? 29/49. tos do funcionalismo público
A CONFE-Rf�NC.IA DO PROF. estadual pagos a partir do dia

JIMF:NEZ ASSUA 20 dêste mês, antes das festas
O primeiro orador, nessa se- [unirias, a exemplo do que aca

a-'-,�-<>',_,;"",..f-t"---<1C\C'.._b;�ü"i9.1hnS_ fni .ha (J., determinar {) nO��X1-19-@-
o sr. N unes Varella, ncer ttt'I -V--:tff�-rrc=---=,-,uvh}O L" •

I maioria, que se reportou à con- dirigisse a Mesc: ao P�der Exe
ferência do sr. prof. Jimenez cutívo, o que foi defendo.
de Assua, professor da Univer- A s,eguir a sessão foi encer-

sidade de Madrid, que ora 110S rada.

Às 14,30 horas teve inicio a

sessão de ontem, que foi presi
dida pelo sr. Saulo Ramos e

secretariada pelos srs. Pinto de
Arruda e Alfredo Campos, pre
sentes 28 srs. deputados.
Aprovada a ata foi lida a

matéria do expediente, que
constou de vários oficios e te

legramas.

o professor Jimenez 4t\Z;Jô
Elori,anópolis

ConierêiJcias e bOmeD�gens

S S,· 1:.,.'.�
�
�:'i

Seo'undo iá tiv-emos ensêio I
Ao meio-dia, no Lira Tenis

de noticiar: encontra-se en- Clube, foi-lhe oferecido, e a sua

tre nós, desde sábado último. exma. esposa, um almoço, a

o ilustrado mestre de Direito que estiveram presentes, além
Penal da Universidade de Ma., do sr. Governador José Boa-.

drid, dr. Luiz Jimenez de Azua baid, des. Url;lano Sales, Pre

Como hospede do Govêrno e a sidente p_o Tribunal de Justiça,
convite do sr. Secretário de des. Ferreira Bastos, Presiãen
Justiça, Educação e Saúde, o te do Tribunal Eleitoral, os srsr
eminente pmfessor espanhol Secretários d'Estado, profes�
veio a Florianópolis proferir sares da Faculdade de Direito,
tres ,conferências sôbre palpi- Juizes, advogados e. ;:tcademi�
t'antes trmas àa atualidade pe- coso

nólogica. . -

F 1
Ante-ontem, na Faculdaçl.e Pela Congregaçao da acu-

de Dir'eito, onde se reunira dade, o prof. Ferreira Bastos
fez a oferta da homenagem"

numerosa e culta assistência,
em brilhante discurso, muito

o prof. Azua discorreu sôbre· O d
Direito Penal e Libe1'dade, co- aplaudido ao final. sr. es.

llhendo suas palavras os mais Silveira e Souza; 'Presidente da,
Ordem dos Advogados do Bra

calorosos e demorados aplau- sil seccão de Santa CatarIna,
sos. Ontem, no mesmo local, de� à homenag'em o apôio dos
focalizou magistralmente o

advogados, em eloquente' ora
Processo de Nurenberg. ção. Sob palmas, o prof. Azua
Hoje enceTrará sua visita, fa- se levantou para agradecer, o

lando sôbre Psicanálise.
e fez em bel;ssl'mo l'm·PI'ovI··

Visitas e homenagl3rn qu .'
-

-

Ontem pela manha o prof. so, 'constantemente ap�audjdo.
Azua esteve em demorada vi- As suas palavras, já relembrau
sita à Penitenciaria do Estado, do o seu primeiro contato com

tl1ias dependench<: percOlTPu, o Brasil, já assinalando a be}ê

írdagando dü nosso sistema, e za morai da profissão do ad

oonsultando dados estatísti- vogado, causaram entusiásmo

L1.S. Aos dir-etore'3 d!lquele pre- pela eloquência, merecendo

t:i ..:>io �'xternou a i';lpressão co- aplausos êonsagradQres ao fi-

lhida, que é das melhores. na1.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Páscoa dos 'Bancários Irmanda� do Senhor Jesus dos
Na próxíma 'quinta-feira, Festa de Corpus Chisti, vai se j

Passos e Hospital de Caridade ,!
zealízar a PASCOA DOS BANCÁRIOS. Estão sendo convida- EDITAL DE 'FORNECIMENTO

' I
dos todos os bancários desta Capital para comparecerem a €8-' De ordem da lI!esa Administrativa da Irmandade do Senhor i
ta .�a�ifes�ação �e fé. Por c,erto, nen?�m �ei�aI� �e at.ender Jesus dos

p,assos � Hos�ital de Carid:de, desta Capital preYin,o �IO" in-

IIa tão gentil convite. Esta Pascoa sera realizada as j horas da tercssados que, ate o dia 20 deste mes, as 12 horas, recebera esta Ir-
manhã na Catedrn:l Met:opolitana. mandade e Hospital, na sua Secretaria, propostas, em cartas fechadas,

BANCARIO, dia 16 e o DIA DE TUA PASCOA.

'Ipara
o fornecimento de todos os artigos necessarios ao seu consumo, IIn-1

"

•
' 'rante o semestre de ,jUUlO a dezembro de 1949. I

BANCARIO,.CUMPRE TEU DEVER, COMPARECE A

I Consistório em Florianópolis, .10 de junho de 1U49.'
,

. ITUA PASCOA, dia 16 as 7 HORAS NA CATEDRAL METRO- Luiz S. B. 'Trindade - Secreturio I,

POLllTAN'Al j •••••••••••••••••
'

••••• " •••••••••••••
' ••••••••••••••••• -. I

. � O %�N��-��:"i;A��Aol� BA����1oD��':ci,�S ifig�� ��Cc1�ANHÍ;r-:-:ÂtilNÇA--·DX··êAmÃ�Y--····-- 1
DOS BANCARIOS. O M:mSTRE TE CHAMA· ATENDE-LHE 0l!� Fundada em 1870 - Séde: BAHIA ICHAMADO. lNC:tNDlOS E TRANSPORTES

. Cifras do Balanço de 1944 jFuncionário Público de Florianópolis CAPITAL E RESERVAS Cr$ 80.90o.6fHr,3e
No dia 26 de junho corrente, tens a última oportunidade Responsabildadcs .'..... ..•... CI-$ 5.978.401.755,97 Ipara tazer .a tua PÁSCOA! Receita Cr$ 67.{)53,245,:lo

Ativo �.... Cr$ 142.176.603,110 !
Sinistros pagos nos últimos 10 anos.... Cr$ 98.6S7.8Hi,.3o
Responsabilidades Cr$ 76.736.401.306,20

Diretores:

Si tem irr itaçào reral ou hemorra
&i&8. cuidado I São o prenuncio d..
grave doença que, não tratado etn.

,
tempo. pode trazer seriae complica
ções, exigindo até uma inte1"vençio'"
cirurgiea. A Pomada Mao Zan lhe
dar' alivio imediato das dôrea, era
ças a uma substancia de reconheeídes
efeito antisétlco-becter icida.

PARA HEMORROIDES "

U m p r�o d li to o D., W i t. t t
Funcionário Público de Florianópolis!

Também a ti, Jesús, na sua infinita e incompreensível
bondade, dirigiu o convite:

"Vinde a mim, vós todos que VDS achais aflitos e sobrecar
.regados e eu vos alíviareí!" Não faltes, pois, à Santa Comun
hão, no dia 26 do corrente.

�
Dr. Pamphtlo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá. � FERIDAS, REUMATISMO &
Anísio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu, � PLACAS SIF'ILIT!CAS
�w....w. ___"'_-'-__-"�-_· Elixir de Nnoueira
Cirurui�- Plinic� - Obstetr, iCig ��:ilça�_:ud!li�fU�O ,trGtClm4Hlt�..
I lU b I 1& li II lU Encontram-se atualmente em uso.

D A DI", M
em todos os recantos do mun.Io,

f.. ntênie ,iu . lussi centenas de milhares de Mot01'Cb,
de popa JOHNSüN, proporoionandc
aos seus possuidores ano após ano"

I um SERVIÇO SEGUnO. Dístríbui-
• dores: Comércio & Transportes C�.
Ramos S. A. � João Pinto. 9.

Páscoa dos Funcionários Públicos Cicís de Florianópolis
Vários funcionários públicos, que fizeram sua PáSC02v em

1948, descansam hoje na Paz dó Senhor. Colega amigo! N8.()
desprezes o divino convite! Talvês seja o último que recebes.
Não faltes à Santa Comunhão, 110 dia 26 do corrente!

Médico efetivo do Hospital de Caridodo
Servi ço �spe(lalizêdo em Doenças de S-ennO!àS

Modernos métodos de tra teaaenro
Horários

Das 10 ás 12 horas e das 13,30 ds

Funcionário Público de Florianópolis!
Jesús, o divino Prisioneiro do Amôr, te espera no 'I'aber

náculo e te convida para o Banquete Eucarístico, no dia 213 do
I

corrente. Êle é rico! Vai, reconcílíar-te com El€ e compartilha
rás de seus infinitos tesouros! Faze a tua Páscoa! 14,30 horas

Residência:
Hotel La Por ie

PAS'l'A DENTAL
ROBINSON

Consult6rio:
-

Rua T.iradentes. 9

--I .....•...··se�.•eo_.......•
'

G

i Datilógrafa I
I diplonlada �

: II e Oferece seus serviços.
. '

: Cartas a Marux Inês '

: Ferreira. �
I t - D_=--.... D__"'_l ';:1;.. S
.' �
.....................�

vista e' ii prazofiOATIL
Enrolamento de motores, dinâmos e transtormadores, ,

Instalação de luz e força.
Venda de motores, rádios e acessór-ios, outros aparelhos elé··

tricos, artigos elétricos, etc.

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

A ELÉTRO·TÉCNICA
liUA �r!t- ::Hl�-çh«, i(j - Ci..TtXll rt,.;:�..t:-a! ---j_.g:) - Fon.e 793.

((jil,�eie
tllploma

(tmesporde�d l
Comerciai

.....

DL0;�CJlO; Ml':TODO:
Amélia M- Piuoz�i Motl�rnil e BUcients

, IIUUj''--6eneral Blttencourt, 48
(Esquina Albergue Noturno)

�..J".A.���"'''''''--''_....-.,........"........_w.__••__'",,,,,_��J'Vl'

AÇOUGUES DO POVO, POPULAR E MODELO

OS MELHORES E'STABÉLECIMENTOS NO GE:N""ERO'

DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

AD\lOGADO,S
LIRA TINIS CLUBE ,

- HIGIENE ABSOLUTA - ARTIGOS DE: PRIMEIRA'.

QUALIDADE
PROGRAMA PARA O MES DE JUNHO

DIA 15 - QUARTA-FEIRA .; HEUNIXO DANÇANTE, COM O CON.
-CURSO DA ORQUESTRA DO CLUBE, APRESENTANDO NOVOS DO

LEROS E FOXES - INICIO ÁS 20 HORAS.
DIA 19 - DOMINGO - COCKTAIL DANSANTE COM INICIO ÁS, .

9,30 HORAS.
DIA 25 - SÁBADO - TRADICIONAL FEST.� JOI\NINA, A CARAfER,
DENOMINADA "FLOR DA ROÇA" INICIO ÁS 9 HORAS. HAV1-:RA
PREMIOS PARA A MAIS BELA FLOR DO ARRAIAL - TArrIBf:M
AO PAR MAIS OHIGINAL E AO CAVALHEIRO QUE MAIOR SE:\f.E
LHANÇA APRESENTAR COM O PERSONAGEM nz "SEU Jr�CA
QUER· CASAR" E TEM MAIS AINDA ... FOGOS, BALõES, ME-
LADO, PINHÃO ETC· ETC ... SERA A FESTA M:AXIMA DO AH-

RAIAL DO CLUBE DA COLINA.
NOTA: - A Diretoria do Clube, solicita de todos os seus associados

,

não se fazerem acompanhar de pessoas extranhas ao seu quadro social.

Escritório: Rua João Pinéo
n.O 18 -. Florianãpolie Irmandade do Senhor. Jesus dos

Passos e,Hospital de Caridade
Corpus f,brisli

De ordem do Senhor Irmão Provedor tenho a honra d-e'
convidar os Snrs. Irmãos e Irmãs, para comparecerem quin
ta-feira, dia 16 do corrente, ás 15,30 horas, na Sacrtstia da
Catedral Metropolitana, a-fim-de, revestidos de balandraus.
e fitas da nossa Irmandade, e à mesma incorporada. tornarem.
parte no préstito em honra a J€SUS Sacramentado.

Consistório, em Florianópolis, 9 de junho, de·1949
José Tolentino de Sousa
Adjunto' do Secretário

.. ...... ,. " .. ,. .. .. • .... .. .. <t ........ ,. ....... OI ......

Case Recem
CODstruida
DE S O C U PA DA

RUA FELIPE l'YEVES
6x10 r.netros, toda de

tneüerie l.
TRATAR NESTA REDAQÃO
..... .. .. .

,
'" .

R�;';;;;;;;ç-�W_"FIRMA I-DóNEA, ESTABELECJDA EM SÂO PAULO (CAPITAL)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPOF; DÊ DEPÓSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇOES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM..

RESPOSTAS A CAIXA POSTAL. 245 - SÂO PAU.LO.
�""""J-J8JI"·"·.��."'-'''.'''.''""".·.V.Y.-.'''_WJ8.W�..���

Empresa «Viação Santa / Calarinan emse;;�i�te��a����!a ��t�:
_. � __ _ 1 São Bento do Sul, Mafra, Ti·

A V 1 s ( ) [ucas, Rio Negro e Lapa. \, , ,,_ .'.
-

, ', Matertalselétríco para ínsta-
A Em�re,s.a ,VW?UO Santa .Catanna" linha de. ônibus que faz o lações _ Motores - Dínamos

!percurso Florianópolis ;_ Estreito e Escola avisa aos possuidores de ..;_ Bombas _ Lustres _ Fer.
permanentes e aos que viajam gratuitamente por imposição da lei, a ros de engomar - Lampadas
co�par�cerem dent�o do praso de 30 (trinta- dias no escritório à Rua -' Ventiladores - Serviço de
Jo�o Pmto n. 9 afIm-de regularizarem sua situação perante esta Em- instalações por pessoal técni.
presa.. co especialisado.

'

----------------------�----'
Findo o prazo respectivo não será permitido Viajar gratuitamente Lojà e critório á rua 15 de BOM NEGOCIOaos que não satisfazerem ás exigências desta Emprêsa. Novembro, n. 449 Caixa Postal

Florianópolis, 7 de Maio de 1949. n. 62 - End. tlegr. - "Empre-
COMÉRCIO & TRANSPORTES C. RAMOS S. A. sul" Joinvile - Sta. Catarina

L" ;:,� "�i;,;._ '"�_. "

Proprietários .��, -- Brasil.

TIJ'OLOS
v. S. quer construir e não sabe onde, adquirir os tijo

los'? - Procure a firma PRODUTOS S. J. TADEU DE E.,

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

construção,
Temos tijolos de diversos tipos:
Compactos, e de 2, 6 e 8 furos.

EMPRl!:SA SUL BRASn.EIRA
DE ELETRICIDADE S. A.

- EMPRESUL-

-------------------"-�'-

ParanádoGuia
Publica relação dos comerciantes e industriais com seus endftlw.,

recoso
Cada guia é vendido acoln'panhado de um mapa rooovíáno d�

Paraná e Sa.nta Ca,ta.rina.
Redacão-: Rua Prudepte de Mor,a.elll. n. 626. -,Cnrftibll.,

para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 rendfla"
auta de 10'/. ao ano com recebimento de juros mensai®.

Informações nesta redação, )�

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I, :wl1cendo preocupações C L U B E DE C I NEM A

ANIVERSÁRIOS:

(A '(rw?'gem de um capítulo de Dole Carneqie}
ISAAR CAMARGO

DO

CíRCCLO DE ARTE l\lÜDEHNA
. Sábado dia III .- às 14 horas

CI.l\'E HITZSra=Caniuiio Régis Quando eu li, em Seleções de I Tenho para mim que êsse li-
Ocorre, hoje, o anívr.rsário I Abril, um artigo intitulado "O

I'
vro provará eficíêncía para

natalício da exma. sra. Ü. Ma- mundo é dos corajosos", con-. qualquer indivíduo, qualquer
ria Carreírão Régis, dio'r;a con- densado do livro "How to stop que seja a sua atividade profís

�sorte' do dist\ntob contt!rrâneo Worrying and S.tart Living" I síonal. lVIes:r:n0 porque,
.

qu�l
-CeI. Cantídio Rézis oficial da por Dale Carnegie, e logo em quer que seja a sua ocupaçao, Ireserva de nossa'"P;lícia' MUi- seguida, em aviso de que êsse o individuo não está livre das l

. tar. livro seria traduzido para o preocupações..

A dama aniversariante que, português, passei a aguardá-lo .
Pessoalmente, tenho aprovei

a par de coração boníssimo col? ans�edade. tado bem a leitura do livro. Co
alia uma invulgar- distinção, Esse livro acaba

1 �e ser edí- mo rnínístro evangélico que
receberá, pelo decurso de sua tado pela Companhia Editora sou, encontro nele" ao lado da
efeméride natalícia, múltiplos Na.cional. Intitulá-se "Como Bíblla e de meus estudos sôbre

cumprimentos de suas nume- Evitar Preocupações e Começar clínica pastoral; subsídios va

Tosas relações de amizade, aos a Vlv�r". I
• �l

Iíosíssímos para auxiliar os

quais nós nos a-ssociamos. I _:\ssIm que me VI com ele em meus paroquianos a vencer as!
:,_........__-._..........-AU-.U.-....�-_._..r_'...VA·UV�M.-ft· I maos, passei a lê-lo, com um suas preocupações ,e resolver os i

11([enino Leno , interêsse sempre crescente. seus problemas pessoais. ! �'.',.,1'1.' � '$�, I' ". .,
..

. .;
' .

Comemora, nesta data, mais Esse interêsse -advém do fato 1tISS� auxilio eu' o tenho em
I �� �

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

u� aniversário natalício o in- não ser u mlivro teórico - co- cada capítulo, mas de modo �. +E _lilifiiIlB���,�,.�!$F!ffljl)!;fif·; I
t

�

t L d'I t '''lh' 1 I rUTZ, hoje M; s e /30 horas Conclusão.eressan e en.o, 1 e '0.11 m.10 mo o próprio autor se apressa específico, no ,1. 9..,--,.'''latia. leito.r
' .

I d 1 S C 1 '.. Rav Millunrl - Lorota Young emdo sr. .au e mo arawa, a - em afirmar - e sim alao de terá a sua predileção, OI.)lS o 11-' , di 1 De 1 'd
'-

. b . � , EsnO"'A ]')E
·...E�N'l'IRA Ia. C arou q"le e . ectaa-das, sub-tenente do Exército, simples, de concreto, de etetí- vro serve tiara todos, Gostei do

" ;:,

p' t .1';' ',�'., 'll

.. � "'"

.

1 1'10 B C d.s a . . k. C::OM: Gail a rre« � Hf·"wa I. mente. contrário aos presentes.servinc o no -..: .' '. e ie uva. Não' é "um discurso acadê- 19 porque se relaciona bem e
,

.
'-'.,. . esforços do Senado 11,0 sentido

·,exma;. sra. d. Laci Silva Caldas. mico sôbre a maneira pela qual �erto cO,m 3!S ;minhas ati�ida-I (:.��'d��:·, =-= Edmund Gween - (,('(,1-
de reduzir os fundos destinadosAo vl\.'a.z Leno os nossos votos as preocupações poderiam ser ues. O título e: Como minha 1':;,s �JC<<lXa

.,. d'.ri f 1 d d
- �

, ....'0 nrozruma: 1) Ciuelandia 1->r· ao .segun o ano do Programa-ne e lCI a es. vencidas", mas, "um relatório mãe e meu. pai venceram as I "' l' ;'«."" u. , c "

" I 2) o P de Recuperação Européia. "105-. . . . . . . . . . . . . , documentado referente à ma- suas preocupações. Eu prefirí- I nal -- .,acHlIL.a __

• �.uent hg'a ()
- I (1 d so seria a pior espécie de falsaCap. Newton Machado Vieira neira 'pela qual milhares de ria que fôsse: Como a religião Pato - Desenho .o orn o

" 3 20 economia", disse êle "Elimina-Tran.scorre, hOjB,.a d
..
ata aní- adultos venceram as suas preo- nos auxilia a vencer as preocu-] Preços; Cr!?' 5,OlJ e e s •

t . l-na as esperanças e planos das.

versaria do nosso distinto con- cuoacões". nacões. LIVRE. Crcanças maorrcs ({' � �-

.J.

d nações européias e seria um es�terrâneo cap. Newton Machado Num mundo aaitado

como!
ii; dificil condensar esse capí- m�l'S poderão entrar na sessúc e

tímula ao cOill"Lmismo. TenhoVieira, do Exército Nacional, ês'ce em que vive�os um dos tulo pOl'quant'o cada paráOTa- 5 horas.
, '.' b confiança em que não comete�!Servindo atualmente em Parla

I' maiores problemas pessoais é" [.0 ,se reveste de uma importân- '.. .
,

rernos êsse êrro" .

. J\leg�'e: .. . I
'sem dúvida, a preocupação. i ela fundmnental. O autor con-! ODEON, hoje ás 7,30 hon1;;

�flcral ,dlstmto e de In:epl'e- Caminhando pelas estradas da I 'La a sua própria experiência e I Á pedido
enslvel conduta, se tem �e�ta-I vida, chegamos a uma encru-,! [', de outras pessoas que, com-: Ultima Exibição
"ca�o em nume�'�sas comIssoes, zllhada e não sabemos que l'U- pletamente vencidas, a

cami-,
PRll\'[AVERA

,o l1ustre n�tallc.lante, por .cer-I mo to.mar. Vem' o mêd-o de um I nho do suicídIo. voltaram-se COM: Nelson Edcly - Jearctte
to, !ecebera, �10Je, as rr�amfes- possível fracasso. Ficamos tão para a religião, como um �'e-, Me Don,lld

�açoes d�. est!ma e
__apre?,o ?e I p�'eocupados que pas:':3.m_os El, cur�o extre:rl?, e encontrar��1! 1\0 prograJ:,:1: 1) Noticias da Se

;:)eu� amIgos '':" ad!DIrado.Les, as VIver num estado emoclOnal ata0 amblClOl1ada tranqmll-1mana - Nal'J(Hiul
,quaIS nos solldanzamos. que nos tira tôda a alegria de dade de espírito. Cita a opinião. Censura até H anos .

..... ,., ... ,., ... ,.,.......... viver. T.ransfor.mamo-�os. em de psiquiatras f�müs().�, corno 'l! Preç-os: Cr$ 5.00 e 3,20
"- Ruy Maia verdadeIras "pllhas eletnsas". C. Jung. A. A. Bnll e dIZ que a

,
,

, ..

Faz anos .hoje o sr: Ruy Vezes muitas, essa tensão ner- psiquiaü'i está ensinando o que

I H(.)Y_Y.,
ituie ú�. 'i,30 110ras

'Maia, caJ�egorizaclo funcioná- vosa vai refletir-se no <OTganis- Jesús ensinava. No fim da pá- :\'[DI'l'Cll "JESSE", -mas seu inn;,o
:/io do Banco Inco .. nesta ca,D.LJi- A d' '... 1'·9'"

.

:n;o.. pare�e�11 L lfer�:r:'_'es mo- gm.a J. 'i, aSSIm. se eXJ?re�sa \'uJt;JU p�au vingaI-o
. Ie!tal. lestms orgamcas,j enJoo, con- i Carne.gIe: "HOJe, os pSlqma·,'i A vm..TA DE FRANK JA:\-lbS

. I li L ISeus inúmeros amigos o ho- torsões no estômago, na� vís- tras estão se transformando r CO�.I: Hl'lÍry Fonda - Gene- Tyd� I � CORDA 8NGIJESAAV/EiLmenagearão pelo decorrer de ceras ... Tôdas eLas bem reais, em evangelistas modernos. Não I ney 1 '" Único disrribuidortào grata efem'êride. n�a.i� de orige�11 p+síquíC�. Como tns,i��em co�,:)sco pa!'a s�rn:üs /'
.

A SANGUE E ESPADA I}:' 1110 ?J1�IJ.�!���, 53
"

.•..• - •• ". -, ••• "

.:
••••

:....... Cltl a-las? Respo�ua - í[°ncen- rellglosos afm� de qtLe nao :'0- CO.\I: Boh Sha\Y

I
. f

'lo' s. PAU,L<?";'�· LiheiO �afó. 488

.,..'
OTla1�do Sc?-rpelh. . ,I do as preocupaçoes. Iramos o suplIcio ?O,fogo no 12/13° Episódi\)�

,

. _

A,llversana, hOJe, o dIstmto m.s<::a resDosta pode parecer .outro mundo mas mSlstpm na_I 1) (" T. �l I
ALUGA.SE

.

·t d
.

t
,,-,.

.....
v , - " ..,., 1'" !\l') Tlrunran�a: �U1C �Oln.u. _-

•:€ con�el na o comercIan e �r. simplista. O problema perma- ra que sejamos religiosos, afim �T

- � P"
-"

. Um quarto, sem pensão IJ:.'Il'<.'. umOrland'Ü Scarpelli e destacado .' o>
. _ d p � ·t _

.·,PC10J1c.1
. "

, "
.

'. . nec�. Como venC",1 as preocu � q�� po�;:)samos eVI ar aiS �n PI't' .os: Cr�) +,20 e 3.20 casal sem fIlhos ou para soltem:.·desTJol bsta, Ao IlustIe natall- �açoes? O'ustlas de"te mundo --- o m-
ç

,

.

. .' -. , •
" lo - ; • ';:' � �

-

Censura ate H anos. Rua Vida! Ramos n. 18,c:�"me ,S�clS l�u.rr::e�oso.s amIgos AqUl aparece o valor inesb- I rerno das ulceras de estomago, .tnbutarao sIgmfIcatlVas hO-1 mável do livro de Dale Carne-I da angina pectori.a, dos colap-I····· 'ERIAL' ho'e ás 730 hora';Juenagens 1:810 transcurso �e g'ie, recentemente traduzido sos nervos'os e da loucura'f. Re- IMP
...

' J
••

:-

'

'''pu a!'I'lter'�"'I'io a'� qual'.::, no� . � .' l,lnma Exll'nçao

\. "'-. .

-

..
;:)<. " ,:, � >.::;

I p.
ara o portugues. Com exem- fere-se amda o autor a prece, MEU PECÀDOnos aSSOCIaril!OS. 1J10s abundantissimos de métlÜ- como meio eficiente de se ven-

.

.

COM' Flav. Milland Te�esa
.'.. . , ....

�
..... , ...

, dos que provaram maravilbo- c:er as preocupações'. "Sempre
1".

FAZEr\1[ ��C?S hOJE:,. samente sua eficiência, com I que nos dirigimos a Deus em Wright

-:;-:- o sr, AnT?nl? !. da SIlva, opiniões autorizagas de vultos prece ardente, mudamos, tanto No mograma: 1) O Es'porte (:m

'd.e.mcad� f_�ncl�nano dos Cor� preeminentes em muitos seto- na alma como no corpo, para ::vlarch; - Nacio.rial 2) Metro .101'-
I

TelOS e .I.NegTaros. res da atividade humana, for- melhor. nal -. Atualidades
- O sgto. ,loão Paulo de Sou- mando um laboratório psico- _ .'.

1
Preços: Cr$ 5,nO e 3,20

"sa, competente rádio-tele,gra- lóg-ico em que se procurava
Nao serIa posslveI a um ".10- Censura até 1'1 anos.

fi.sta d<� Exército e destacado I clec.;,cobrir como vence'r as

preo-I me:n
oú � uma mulher orar

., .. , ' ,
, , .

desportlsta.
, cupações, Da]e Carnegie não por um slmp.les momento sem JMP1'-:R10 hoje ÓS 7.30 hora,�

- O sr: Clcero Leuenroth, I dá a "solução, mas obriga o in- qUe cons�gUls'en; _alg'um bom NOITES DE VERAO
'nper.oso dIretor da Emprêsa de divíduo a procurar e eIlcontr3.f result�?O . A pagma 208, 1e- (Tecnicolor)
�'opag3:nda Stander, residen- \ a s()lucão ',ara o seu umblerna mos: Conhe�:o .�omel1s que
t@ no RIO de Janeiro. t n i""o�i} .

"
enC3xam a rellgmo CO�110 uma a sens8.ção de que não esta-

_ a srta. Eudis Lidice, filha IIJe�.., o. .

.. coisa para mulheres, criançàs mos carregando sozinhos o

'<lileta do sr. Daví de Moura Li .. I ,_ ., ...,,,, ... <,..._ .., • .,,""�..,.. e pregadores. nosso fardo. QuandO não l?u- "

i
ma, sgto. da Poláda Militar e I Orgulham-se de ser· "ho� dermos ,edesabaful''' C;OlTI mn-

'I'�'---------de sua sra. d. Jovita da Costa Otavi.ano. Henrique Cardoso, mens" e de poder enfrentar guém, sempre o poderemos f�-
·Lima. telegrafista aposentado, sozinhos os embates da vida. I zer com D�us. :5. A prece l?oe �

- U. Iâdia Reis ,Silva, espô-, O aniv,ersarian'te que é pes-, Como deveriam ficar surpre.��o�, em execuçao o prmCIpIO atIvo

Isa do �r. Miguel Exequiél Sil- soa nlUi!o ,eonhee.i?a e

exem-I'
se �oubessem que "home�s" _os I d8� ação. Le�a;-nos a tomar uma

va, reSIdente em 'Tiju.cas. , plar cher'e de famllIa, goza em mms famosOil, fazem d1aTla-
I
atltude pOSItIva. '

- a sra. Maria Silva Sal'to-; todos os meios sociais do Esta- mente as suas preces. E cita Eu quer� detxa.r ,b�m clar,o Irato, e�pôsa; do sr. Mário Sar-; �o gr�ndes .dl'CUlos de amiza- exemplares de "�omens" com.o que êste nao. fm o :l?lCO ca�l- �'torato Sobnhho. í de e SImpatIa. Dempsey, Gonme lVIack, Rl- tulo que me rmpres:;lOnou..T:?- "

- a sra. Hina Mazzola, ,es-l "O Estado" se associa às ckenbacker, Stettinius, Mor- dos êles encerram uma llçao I �
. pôs�: do sr. And�é Mazzola. i pr�vas de aprêç,,? que serã.o ga;:., Eisen�'lOwer, Mark ClaTk, PEát�ca par� t01?:.,out:o� ;,e-

I

- a srta. Alcma Elciy de I ho.]e levadas ao nonrado a11l� Cluang-Kal-Shek, Montegome- 1'200 lmpressoe� rlnelente;:). �al�
Oliveira, filha do '131'. Joào Al-! vel"sariante.· ry, Washington e outras

.

per- 'fez não ap�eclel,? m�smo este
�. �r 01"

"

f
. "

I
< 1" 1 't Jr 'llT<:l,O d,,,,,xn ..�(. contu-CI!lO,Cíc ·lV8ua, unClOnuno " �ona.ldaces.

. capluu.o.:�c.v t::�.�Ld",
:püt:ltco. "IiIA.TANTE'S A prece - aflrma D. Carne-' do, de gos�ar do 1l1i1O, como um

.

-� o sr. Valdemar Eloay de I Estão nesta capita,l em vi- gie - atende às três necessidq_- todo.
.

Oli·\1eira. r'sita as suas familias,. os nossos ::�es psicológicas básicaG co- Por êstes e por out!O� motl-
.... " " '''''''' conterraneos Jarbas Pedro Pe- muns a tôda a gente. quer vO's, vale a pena ler o llVl\� de

OTAVIANO HENRIQUE r,eira, Nelson Schoroedel' e Ivo acreditem ou n5.o em Deus. I Dale Carnegie: Com'] eVltay
CARDOSO Giba, que dia 31 de maio p. p. 1. A prece nos aiuda a trans- Preocupaçõe? e .C_omeçar ",a+VI:A c1:1ta de hoje a:ssinala o foram brevetados como Espe- formar em palavras {>xatamen- ver. Tedo o mdIViduo qu� .en_

ar!iY2' ,ário de nosso prezado e �:j�l,list�s na Es�ol� de ESP�cia-1 te .0 probleroa que nos est� pr?bleJ?8.s deveria tê-lo a sua

ven'�;':��ldo cO:e3t�'td1JaD.o sr. llstr:.s ce AeroD.aut:ica .do ElIO, preocupando. 2. A preee nos da cabeceIra,

Apresentação do filme italiano

DELITO
,.

•

Com Aldo Fabrizi - Direção AI!JC'rto Lattuada

KOTA - Esta exibição será exclusivamente para 03 sócios

do Clube de Cinema. Servirá como ingresso o talão

de junho

MóVEIS. LOUÇAS E MOEDAS ANTIGAS

•
Deseja comprar ou vender?

Cartas a José Clandino da Nóhrega.
São José - Ponto final do ônibus, - DISTRIBUIDOR DO ...

Católogo de Moedas Antigas do Brasil
Pe lo correio Cr$ 25,00

f [or1dnôpolis

I

I
,
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Hornrlo das 6l11Jlre� : ,.

����� _11,1 Transportes Aéreos Limitada I. E«c»"ório ........=l.

7 nO'l"all. . II li Ru.a Til-a--r1&ntulI �n

�"'uto-Vl.�o.Ao ltlljal - lta1&i - 1•. '�II � 2as.. 4as. e 6as: Rio -- Santos - Paranaquá -- Curitiba' FONE •• usa
.

ra��pr:eB!lô :ar.lllO.U� - �i"61��" -- Joinvile -- Florianópohs Lajes e P. Alegre. c \ :

1_6ti:16pr,;.���ho0,.�.IIqUfllm
- No,.. �tol,c

Bas. 5(1,s. e sábados: P. Alegre -- ;__.J.,jes -- Florianopotu: ,·······0··· M·
.. ·· ..

·····d
.. ···· .�J.+.

au _�u I Joimnle -- Curitiba -- Poranaouá -- Santos e Rio.
..A.uto-Viaçâo c.�'Im_ ...,. JotnvllAI , iI.

.

ueUSo ,R

=��� ..,::::-�0:::11 AO:;;i;�: AFI;�ouLi�;�,de 2ir;ü;s· i Asma Dissolvido
,,'�t;�� Sul-Braaileíra '''nvn, -,. II &

i h d t6 ��!�� Sul·Brasileira Curitiba -II. Rua+:iro Mafra, 35 -- Telefone 1565 !.K(JP i Ome.o e
TERÇA·F:!!llR;\ • ..

AIlu>-Vl&ção CatartlleD.ól� - Pézoto Ã.I" --OoofND.()·.!lIlt!H)-;jIlll••()....().....�()�)....()�();IiIIIIIIID-()�()CIIIiI»-()..
gre _. 8 horas. ., 03 aruques desesperadoras e violen-

.

ÁUtf>.V�l'":Bo ca:t�""'_·fJnH _ Curlt1'b1 í tos da asma e bronquite envenenam

-_-i6:�h::oLl'�&<:,�íI··.l� ::..'::: • :::lfP'r·n.pi�(à�,n do C·orp1Ss' eh, ristlZ �u:�:�����Ife��i���f:f�J;�f:,:ii;K�
t: Ubl"�UU ti U I dominando ranidumcute OA a t aques.

Dêsd e o nrlwelro dia. comera a desapa-
EXpresso SAi> Ct-1>Y.'ÓY!o - � -

I .
Dom. Joaquim Domingues de'Oliveira por m-er-cê de DeH e' recer a dificüldade em respirar e volt..

7 horae. ':t c< t S' \ t'
, '

(I eono reparador. Tudo o que ee r..\li 11e-

Na Capital F.mp�8a G16rlJl - IAftUM - .,�. i (la can'a e .tl.po,s· ólíca, Arcebispo Metropolitano de Florianó- ce.'l3ri'l é tom". 2 pR,tilha" deManda""
.

Cr'.
' 6'i1 hOTU. , 'I polis Assístent a Q '1" P t'f" t

. ,;., refeições e ,ú:ará completamente livre
, Ano ...•.•.•.•..• .... 90,00 I:Icpreuo Bru.tqUttnH .- B:rwIqu.e - I

., .•,'. �� 0.:>0 10 011 I lC!O, e C. dn a.,ru<t ou bronquite .� ,,�ão é muito

S t CI'" 45,00
1e
....h.!!�Il·V"'l.""� ........... _ lU'.-• _ 1..._ I !,OS qu�. O presente .Edital virem, saudação, paz e bênção ,,'pida mesmo que se trate de casos

emes re .•?.... ti' /AlAr _� "''''J� .,.a .,.".

!
. ".

'.t
_

,.....
_ rebf'!des e antigos. Meflu't8co tem tido

Trimestre ......• Cr$ 25,00 ['a>.. elU Jesus Cristo. ,,,,,,to êxito que ee oferece com", garantia
Rápido Sul-Br'asflefra - Jolnvile -

Fazemo" saber qll" sendo O pré .: d' 16 d " , t
de dar ao paeiente respiração livre e fácil.

Mês Crf . 9.00 13 horas. ,. c- o u" - to, . O . oxrmo la .o CI I 1�n e r:midâ'ment" e completo. alivio do sofri-

Número avulso .. Cr$ 0,50

1
Rápido Sul-Brasileira -- CUl'itiba - i consagrado à magna solenidade de Corpus Christi, em que se mente da ","fi" em pouco. dias. Peça

No Interior'
6 horas.

QUARTA.li"ElU. homenageia a própria Divindade no Mistério do Santissimo ,:!�:!f!).<oÁ ��!:" ':��:'n�'ia �".:. .�I�'!;'i:r
Ano ••.•.......• Cr$ 10a,oo I __�th!�to catl<l'i,n.e!loilfi) CU:.'"it®a Sacramento; e para atender aos justos desejos de nossos ama" Mproteç;,o. d Ac..ó.. co",

I
Semestre Cr$ SO,oo Áuro-Vlaç1,l6 Ca:tu1JJ.toJlH .r�Úl.yll« dos Diocesanos: Havemos paI' bem confirmaT para aquela da- . en aeo • 'u""".

� C horas.

I'
t'" a solene pr c'

-

d C �, D
.. ,

Trimestre .....• ,. Cr$ 35,00 ... .A.uto-ViaçAo C1ItulM.na L&r.m.
,<'< .' O lssao .0 arpo V.e eus que se venflcal'a co-

Nfunero avulso' .. Cr$ 0,60'"
,-

6.30 lloras. ' mo segue. DOENCAS E OPERACõES
� �

Rápido Sul,Brasileira -- Curitiba -

R"d A'
- . . .. . .

�

DE
�

I
Anúnqa. memante contrAto. 6 horas. ,

eum
..
as as .SiSOClaçOes l'ehglOsas aoarxo especIfIcadas e

Os origl:aadi, mesmo não 13R�%:�� Sul·Bl'asllell'a - Joinvile

-I: l.laqueia
mesma ordem, dentre e no ádro da Catedra.l, um pou- OLHOS-OUVIDO-NARIZ

publicados, não serão \
E)lpr-es;ro 81(1 CrliftO,,_o _- La#;un\\ -' co ante}; das 16 horas -- 4 horas da tarde.- desfilarão ao si- GARGANTA

I
d..olvidqs.

.

.

7 ���;�3$0 Bl"'<l!pr.ru_ -

B!:.,:-ut.Quo
- ":,,:"1 �dado, le�ta, co'f/.tinua _.e o�der.wda'f'!1enteJ pr�ce�i?'�s da

IA direç&oI) Dão se respon- 151�'f:�jaçiio ltaj�i -:- !taJ'-! _ 1. hOo! .L\uz processlO��I, sob a cnreçao lmedlat� do �'o-V:g�no Ge- (Cabeça-Pescoço-BoC'a)
sabili.za pelos conceitos ira;;; .' .

. . I ral e seus amQllare�, obêdecendo ao segLunte ltmerano: DR. J. ARAUJO
emitidos nos arti"oll

. Ell:pl'eaao BM.lJ!iQ.Ui\'ll-"'" - Nova 'l"l.'N1to I P"ana Q'Ninzp rie Novem··b"o -- I ·-d·o do Pala'c' R ,Assistente do Prof. Sanson�
'" _ HI,30 boras. '. •

- �

.

� �..
� _. J.' J. .lU • 10 --

. uas r

assinados. RodoT!ár\\\ Sul BrasU - Pt,(rt.(\ 415i\TtI! VIsconde de Ouro Preto, Artista Bittencourt, Saldanha Ma- do' Rio de Janeiro.
- ;; oora.a.

QUlNTA.J!'Er:iU I linho, Praça Getúlio Vargas) RUa Visconde de Ouro'Preto, Pra-
.

Diplomado em Bl'Onco-eso-
·�",..".-........_.-..·.r�.w_---' À.l=-�_laã!i1()r�:I:.&r!nétl,>!l' i'6rto! ça Pereira e Oliveira,. R. Arcipreste Paiva, CatedTal. fagologia, em Buenos Ayres .e

VI-a'ca-o Ile're no
Auto-Vlaçlío caT3.r.m'JJ:tM Cur1�b.t.1 A benção, para. que não haje interrupção do préstito, será Montevídéo pelo Prof. Cheva-

_,.
.A\ VI

- A�\t���\\Q ('.flUl:"ln<ImH .Jotnv1l.t! dada no adro da Catedral; para' alcançar a todos os fieis. lier Jackson, dos Estados Uni_...

Horário - � hor�_ A ordem das EntIdades e Associações no préstito será a dos .

.

Segunda-feira __A;f�;:;'��JiO {)Jo'.ar1llf:n"", 1'ubvio seguinte.: Cruz processional, Instituto Coração de Jesus, Asi- Operações de catarata, dM

"TAL" _ 13,00 _ Lajes e PÔt!:D J.uto.V}aç!l-tl ClItt.r1nellllO .- r...alrJ'la lo de Orfãs, Congreg'acões Marianas Femenir..as, Acão Cató- vesgos, receita .de oculos etc.
- 8,30 .'\Ora::. l' 'T;'l ••

A
." -

t
.
,"

O
-

d B
.

(.

Alegre • Elx:ures<>J &!i{J Crh1.oY� - �llS -
. J.lca � emmm.a, _ ssoclaçao Sa}).·a' Terezmha, Damas de Cari- peraçao b OCIO papo).

PANAIR _ 10.40 - Norte·

1''1 :�g:0!la GlÓr1..ll __ LatllUll< - « l/:l dade, Apostol.ados, Ordem Terceira de S. Francisco (Femeni- do lábio e céu da boca fendidos

VARIO _ iO,40. _ Nor�
.

" 7 ln )Joras. na). CoLégio Catarinense, Cono:r,eQ'acões Marianas masculinas de nascença. 'Tratamento cU-
FtXpr..e8ro BrJ.lSIQ.u-eD.a3 -- Br'uilqUO -

T.....,.
'

..
•
.' ...

o � �

,,,.. .L
)

PANAIR _ 13,60 _ Sul J.(o, hOl'as. .!unandaaes, segundo a ornem de pr€CeaenC1a ou COSLume, e nico cirúrgico das amidala&

ORUZEIRO DO SUL _ 1355 __ , n::"w.vlaçAo ltll;l&j - l�ja! -_ 14 IW· por_ultimo do Santíssimo Sacramento.
. das sin)usi�es, das purgações

�ort9
'

I
Rápido Sul·Bl'asileira Joinvile - Cada as,sociacão deverá apresentar-se com os l'espectivos dos ouvidos, àa abstrucão na-

13 horas. t d t ri' "to t" S- ·t· , .

-

. 1 t
�

Terça-ftti,'. _ -, ., -, Háp:do Sul·Brasileira - Curitiba _ e� arr

a.r
es e '.AIS llluIVOS. ao perml lOas Cl'li}nças na pl'OClS- sa, e c.

"TAL" _ 8,08 '_ JoinviUe __

IS �?I���8a Sul C'e!lte LtdJ!I •._ Xapecó-ü sao, só vestidas de anjos para abr�r o préstito que desfilará, Rua Nunes Machado, 20 Fo-

Cuitiba _ Paranaguá -." horas.
.

como acima se diJsse sem quaiquer interrupções na marcha. ne 1.447.

_ Santos e Rio SEX'1'A-1?'l1JllU. OS fieis e famUial.'\ que nãJo puderem acompanhar a procissão ,.................. . .

• .Roool'l.ii:rht Sul Brn�l! -_.. Pi'<rto Ali!1j'l.''lol" -

t� ,
.

d t·
-

.

Y' \'A�:-\{a _ 1040 _ Norte -- 1), hora&. o.everao pos aI··se nos pas&elos a ruas do ra]eto, para aSSlS'
,

,.:a\U�.EKRO 00 SUL --" il.oe __Àt:.t���t!O ()c.tal'lnenllll O.wl.tibli tirem a €l_1F.i: passagcm._ .

�Ol'ttI ÁU�c>-Vll'lçlllO CatllrUl<m3-iO Jol1l"!11� Aos fl.CIS recom,eUdamos o malOr respeito ao SS. Sacra·

VARI'u _ �2.·"r. _ Sul 1- .� tohO.v1'tVJa· K
• { I mente, em que está verdadeira, real e substancialmente con-

'" ".;)v ...U I ç"o C�j'i)rlneIliN - �
t'd C d D'

.

d
PANAIR _ 13,50 _ Sul

- B.M horas.
.

l' 0'0 ,orpo e 110SS0 lV1l10 Salva 01'.

7 EJ:\?:J?al':.SSo Silo (.:risr<-(>vio ._ . .!'A.$'un:t --II Outrossim, louvamos e encarecemos o piedoso costume
QulU'ta,.feira .

�. u

Auto-Viaçil.o lta;1a! -- !tll.1l\..1 -- le b,)·· de ornamentar.em às TUas e as fnmtes de sua:; casas, em 110-
e Pôrto ra�. t- t M' t'

.

Exp-l'easo Bnu;que.u!!lIl 13ru�u", :11enagen1 ao ao augus o lS ·eno.
16Rlã�i: Sul·Brasileira Joinvile Hiptecando a todos antecipadamente as nossas humil-
13 bor.a,s. des bençãos, nutrimos a certeza que tudo correrá 1Jara a maioL'

Ráp1aO Sul·Brasileira Curitiba l'
.

d J' S t d; d R l'
. - -. 1

6 h()ras. g Orla e esus acramen -a. O € 110nra ·e e_lglaO em geraJ..

����.:-:.<!...� __ _.! &
Dado e passado nesta cidade de F'lori:anópolir3, sob o Se-

.1'lur.()·V!lIJ.ç$O � .....,==_ �
.

- 5 horas, lo de Nossas Armas e Sinal dQ Pró-Vigário Geral do Arcebis-
Rápido Sul-Braslleira JoinvIle "' .

d
.

1 1 9 913 llOras. pano, �OS seIS .e Jun.JD (e 1 4
..

Rápido Sul·Bl'asileira - Curitiba "Ass.) Cgo Frederico Hobold, Pró-Vigario Geral
6 horas. , d--- It horas. Jose Renato de Souza, Provedor da Irmanda € do SS. Sa-

Auto·V!.acãQ Cllw-ln,(,tlSd Jo1n'l'i14!, c"ampnto
_, , D.i.Stat.

J. --' •

Auto-.YIaç!1o él.tJ!rto":IJ!� '�'Ub&l'i\i;
_. 6 hora!!.. I

.ií)X'Dl·�SSO s..�o Cl'lsto'w!!o. -- (�-;; -

i
---

'1 hO:\"as.
Expl'ssen BrUOC!U�1\l!0 - Bru#lq:1lO - I

'

14 fim·ag.
Autc·Vlaçl!o ltajlÚ - ltllJII!.I - iii 1W-

1'11$.
E:II.-proeUfl BruIKjUMlIO _ Noft �tG Vendem-se loLes de terreno no Estreito, em pónto servido por di-

-- 9,30 bora". 1"1 I"b
F.iKl:>l'.esso Glória _ LllC'uml __ fi 11»

versas. ln lUS r e IHl1 USo
.

.. '7 1/2 h(}.�u. O l)!'oprict·ario J'ornpce as. escrituras e demais documentos exigidos
D01'fINGO 1 T l" l d I) "d

.

(,. ]"
.

'" d 1 • 1
•

�

Se�til-fetra Rápido Sul.Brasileira _ Curitiba _. 1)1',.05 JllS.!lll OS e 1'O\'1 enela c ,aLX3 �conomlca.l' c. era., lHCiUS]-

'''TAL'' _ 13,00 - Lajes e Pôrto .6 horas. I Vé prova. de dOlYdnio de 30 anos.
.

:l\legre --....._ ,._..,.';;__ 1 Tratar na :Empresa de lVlelhol'aInento5 e Obras, à Rua João Pinto

1«O�!UZEmO DO SUL - 7.20

-! Escritórin Técnico ln.
32 da," 10 ás 11 horas e das 15,30 ás 18,30 horas.

.

PANAIR - 10,40 - Norte !
;VARIG - 11,40 - Norte ,. Cid Rocha ,'\mi':lf.al IO.6.s.�o·�' ,d()§ funcionáriosPANAIR - 13,50 - Sul

I
ru 'lO u U

V dSábado
I ENGENHEIRO CIVIL �n e' s�Aviso aos S1's.. interessados quc, I Públicos Ci.vis II!�' . J1 . �I\I,� �.."

t- "'I'AL" - 8,00 - Joinville t.endo regressado de sua -viajem &09

C.ONVI1'E
AUTOMOVEL' FORD 49

" . Curitiba - l'llran:aguá E 'd U'd dA'• 5·tH os m os' a merica do NOI" Vende-se lHq, em estado novo�
- Santos (! Rio. te e paises visinhos, o Dr. Cid no. Convidarn-se os sel1hoy€s funcionários públicos federajs, com 5.000quilometros, 4 portas. Vêr

VARIG - 12,30 - ;,sul í A aI .... d' t' ..

c la _mar re?.ut'irá seu es;(;ritório i estaduai.s e municipais, bem como os as d1versas au arqmas, e tratar' com Oswaldo Nascimento.
CRUZEIRO DO SUL - tsf15� (Rua �re�ident: Contin�(, u. 22).! de Florianópolis e arredores, a comparecerem á sagrada ME-

,..... ,
-_

�orte , nos prImeiros dIas de agosto, espe· SA EUCARíSTICA, no COl\IPR ..\Dmms PARA CASAS .iii'

Domingo rando continuar a merecer as <":'Ipe,

! DOMINGO, DIA 26 DO CORRENTE, NA CATEDRAL ME- TERRENOS

PANAIR 10,40 - Norte dais atenç(\es de seus amigos e TROPOIJITANA.
o Escl'itóri() Imrhiliário A. L. Alve!t.

mWZETRO DO <mT ti 0.0
.

. sempre tem compr�dol'es para casas e

.
.• U.l.!J OUlJ -. client.cSI. I Florianópoiís, 6 de junho '<1,e 1949. telTenos_

;eANAIR - i3,�Q �
,..

Pedro Medeiros, Auxiliar ( A COlVIISSÃQ.

i��João Pinto n. 5

� Diretor: RUBENS A. RAMOS
Proprietârio \ e Dir .-Gerente

SIDNEI. NOCETI
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GUSTAVO NEVES
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Rua senado:!:tas, 40
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Tel.: 22-5924 _ Rio I.�e Janeiro

.
Rua ;��� ��S�v!�?R21 _

. SO andar
Tel.: 2-9873 - São Paulo

ASSINATURAS

"TAL" - 13,00 - Lajes
Alegre
PANAI� -� 10,40 -- Norte'
ORUZEIRO DO SUL � H.OO

(!forte
VARIG _ H,(O - N(lrte
PANAIR - 1.3150 - Sul

Ouinta-fei1'Q
!"'_"AV' - 8.410 - Joinville

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

PANAIR - '10,46 - Norte

� PANAIR - ui,5o :_ Sul
NARro - 12,30 - Su,l
CRUZEIRO DO SUl. - 13,5fi

�orte
ORUZEIRO DO SUL - US.30

,'Iul

-

E

Dr. (LA�NO G.
GAL-,ETTI

ADVOGADO • í

,

Cl'imo ., c'i'1l'.1
.

Co,mtituição de SOfc!ll'I'tlad..
NA 'i'URAL,iZAÇO:ES
TituJo. D's·ollCloi'Q\t,j)rl.o.

..

"

Se ,icos q'lereía fiCH
DI': mndo fac;} elegal
F&zei boje uma inscrí.çíb
o Credíto Mutuo Predia
....... - , ..

� """

Rua. n'?o loro :J!_:.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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•

rigorosos testes de Ibboratório com
- ,

motores de todos os tipos subme-

tidos às mais diversas e severas con

dições de funcionamento é que Shell

Motor Oil recebeu a aprovação

integral dos dentistas doGrupo Shell.

I
I
i

I�w__.. t_"' ' ------_

�,',�,j,']
.. '1

>1
',',-,'1,]
.�
)

t

�. SHElL - MEX' BRAZU. UMETED tem a
I'

satisfação de' comunicar aos $rs.
automobilistas que' já se encontra

no mercodo o óleo lubrificante para

outomôveis Shell Motor oa. Sõ-
mente após excusfivcs pesquisas e

,

,�

.

nos 'P051'05 de Serv;ço e também 8)0

seu revendedor predileto.

EXPERIMENTE-O!

Shell Motor Oil dó "vldo lonqo" ao motor do seu carro porque

asseguro o perfeita lubrificàção de todos as suas peças man

, tendo - as sempre como novas e rigorosamente, protegidos.

-;',

"_,

â

� I
·1

I SHELL-MEl BRlllL

1_ •

""';
J-']..•..: •.�,.r �... ,�'-,'

.

-'�
,

LIMITEI
SHELL - EM PRODUTOS DE PETRÓLEO, UMA TRADIÇÃO

. '

•

1
1

'j'
,

.

"I,

�

:,J\
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,
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•

1

J
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i
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1
l
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.r.�. ',,I
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Em homenagem à Acesc serão efetuados no próximo dominou, no
estádio da fCO, os torneios iniciais dos campeonatos citadinos de
Profissionais e 4madores. Estará· em dispota u a linda laça oferecida

pela «Gazeta Esportiva» de São Paulo.
--=:-{.. ' ....---...'!���::.._�t,"t:.�������� ... d>o � ....._'�""·-:"-_��=r .. _._. . .. :t: ..

...... _�!'�:--.!'���'!.. •• __ ':'..� ..
'_0 _�._. '"!...._ � __ _

_' "'w _2-�"'"

CLUBE DOZE DE AGOSTO

•

se é BAYER é bOID
VINHO CREOSOTADO

grandiosa Corrida
F

�
Os baianos, em todas as épo- engraçado, quem sabe si.nilo haverátambém algum premio engatilhado:

cas foram grandes amigos dos
, A,_ g�. i1f�,. �r 5JJ Os salões 'do .clube Doze - tivemos ocasião de apreciar -- ,iú se-

� .�;@� II g catarínenses.
,

v

.

A Federação Atlética Catarr- acham ornamentados a caráter, bandeit-inhns, multicores beirados de

P .-3 R ta· t FI
' nense ao organizar 'a corrida da pulha, pinturas humorísticas e muita mataria verde que no dia há (I(,:,-

rograma ca
.

ega m er- omenagem ao sr, Jose
clubes, organisada pelos Clu- Elias, dd. Presidente do C. N. Fogueira de 1949 não poderia. aparecer ...

bes Náuticos Riachuelo, F'ran-: Francisco Martinellí. porisso mesmo, esquecer o gran -

A Diretoria do Clube Doze está interessada em dar o maior real

cisco Martinelli e Aldo Luz, em Medalhas de prata dourada de Estado nordestino. Porisso
ce a esta festa no dia de São Pedro e e natural que todos seus asso-

homenagem a gloriosa Mari- aos Vencedores, telegrafou ao grande esportista
I baiano que e' o dr. Demosthe- dados aguardem com ansiedade a noite festiva, para a estupenda reu-

-nh« Nacional, vara o dia 19 ele BALISA 1 -

Junho de 1949, sob o alto .pa-
I

Martinellí _ Barco Irapurú, nes Berbet de Castro solícitan- niâo, que congraçará a Sina f'lôr da "matutada ... social" da terra.

trocínío do 5° Distrito Naval, Patrão - Ernani Pereira, do <sua �nterfe�'ência junto à! Consta que um desafio está sendo -ensaiado, que os desafiantes soo

com a participação dos clubes Voga -- Nicomedes Silva. Federaça?, Bal�lana. . I bambas 'mesmo e a coisa dará panos para mangas ...

promotores: S/Voga - Ernesto Tremel. O convite fOI atendido, e o

E'I "Morena bonita, de cara 15intada,
C. N_ Francisco Martinelli - S/Proa - Silvio Soncini. C. Vitória, um dos grandes clu-

(
, t ) C N P

.

T bes da Bahia marcou a sua
de lenço vermelho, de lenço de chita,

encarnao_o e pre o -

. 1: • roa - Edl 'rernel. �-

IRlachuelo (azul e branco) BALISA 2
-

prova A Maralina-Barra para o dansando e sambando, morena catita ...

C. R. Aldo Luz (branco e en- Riachuelo - Barco Jussara. dia 19 de junho, devendo ü i bulindo com a gente, morena malvada, ..

carnado). Patrão - João Speridís, vencedor disputar a Corrida da • . A. S.
Autoridades Voga - Abílio Trilha. Fogueira de San�a Catarina. ,�.__.___ _ ,�'"___ ".-'''-�''........-r'-��-'''---,_-,,,

Direção Geral da Regata: S/Voga - José C, Silveira. O Governador Otávio Man- SOCIEDADE CATARINE'NSE DE AVICULTURA
Comandante Alvaro Gonçalves. S/Proa - Carlos D. Míllen. gabeíra, solicitado pelos �sp�r-I De conformidade com a letra c, do artigo 35, dos estatutos
Juízes de Partida e Percur- Proa - Brandilio M. Reínal- tistas bahianos colocou a dis- sociais, con \lOCO aos srs. sócios desta Sociedade para a Assem-

se: Alcides Rosa, João B. dos do. posição do vencedor uma pas-, bléia Geral de eleícão e nesse da nova Diretoria que se realiza
Santos e Roberto Müller. 4° PAREO: HONRA MARI-- sagem aérea de ida e volta -l rá às 15 horas, do dia lSx próximo vindouro, em nossa séde so-

Juizes de Chegada: Gercino NEA NACIONAL - ás 10 e 30 I Salvador-Florianópolis. I cial, sita a rua João Pinto, esquina da 'I'ravessa Ratcliff (baí-
Botelho, Vitor Ferreira da Síl-] horas - Classe Aberta, De�erá acomp�nllar. o at�.é-I xos do prédio em que Iunciona a Diretoria de Terras e Coloní-
va € Salvato Vieira, . " 2,000 metros - OUT-RIG- ta baiano o cronista e jornalís- zacão).
Cronometristas: Dr.

Heitor]
GERS a'4 Remos. tE baiano Roschild Moreira, di-I

�

Florianópolis, 14 de junho de 1942.
Ferreira, Valdir Grísard e Ha- Taça "Almir.ante Tamandaré" reter d� "VIDA ESPORTIVA"., Ivo Maes - Secretário Geral.
roldo Pessi. Homenagem ao Exmo Sr. AI- da Bahia, 'Ü qual, r-eportando .:

------------,--�.--------

1° PAREO: ás 9 horas

ES-j' rl1il.·ante
Al�tão Barata, dd. Co- sôbre o assunto, publicou a' I�ádin Gus ruiã-r:REAMENTOS 1.000 mts. - mandante do 5° Distrito Naval. se�:uinte.no�a:,. .. I �

Yoles a 4. Medalhas de prata dourada I No dia :1.4 ue Junho reali- 8,1)0 -- ABEftTL'1'tA - Bom <lia pft_

Homenagem ao sr. Alcides I aos Vencedores. ! zar-se-.á a 'Corr�c1a. da Foguei- ra você ...

Rosa, dd. Presidente do C. R BALISA 1 ra de Santa Catarina, e a Fe- 8,30 - - Variedades em gravações
Aldo Iniz. . C, N, Fco. Martínelli, deração Catarínense gentil- 9.l;) -- Hitnl\)s modernos

Medalhas de prata dourada I Out-rigger Iraípú. mente convidou a Bahia a se. 9,1;) - Carmen Cavallaro ao i�;an'l>
ao Vencedor.

I Patrão - Ernani Pereira. I fazer representar. Demons- !),30 - 'Musicas brasilelras em

BALISA 1 Voga - Odlon P. Santos. trando mais uma vez o \Seu alto
I gravaçôes

Riachuelo - Baroo Jussara I S/Voga - José Azevedo, espirito de compn)ensão e amor 110,00 - Hitmo:; Portenhos
Patrão.- João Sperides. f S/Próa _ Pedro Bernardino. ás coisas do esporte, o dr. Octa- 110.30 _- Grandes CompOSiç0l'S t:"JU

V/ - Abílio 'rrilha. Proa - lVIanClel Silveira. vio MangabBira pôs á disposi- musicas
S/V - José C. Silveira. BlU,ISA 2 ção 'dO vencedor da I COHHI-I iU)!) _ .Humbas e bóléro::.
S/P - Carlos D. Millen. C. R. Aldo Luz. DA'RÚSTICA DO CENTENA- 11,30 - Hádio Cinema
P - Brandilio M. Reinaldo. Out-rigg,er Anita. H!O a iD_�jspensavel passagem 11,45 _ VarierladC's

BALISA 2 , P - Moacyr L Silveira. aerea de Ida e volta a Santa ----'---------- Il�.OO __ UferecimellTos nJu<;ic:ús
Mar'tinelli - Barco Irapurú'l V.-Nilson Pi.rath. Ca�arina, valo�i�ando _ainda C!':�(" f'ins�};;::u�,NEA <I'll:!;"tIr,. l\'[USklS de Hoje:
P - Ernani Pereira. S/V - Belarmino Veloso. maIS a competlçao em tao boa bUlaor� do� "Râdtos R •.1l;jv. A A mulhE'T que ficou na fa-

I.

V
.

- Darci dos Santos,

·1 S/P Antônio Boabaid_ hora idealizada pelo Leão da I victor. Vál'IUls!ii e Dieccn,
l,;'a -- Qniel'o Yl'rt(' 1l1l�1 vez-

S/V -- Carlos Leopoldo. P _ Saa'l' Be_rhel·. I Barra. ' Rutt COnliciheíro·, Mlltr1il
.

h
'" m8is - Que carnaval -.

S/P - Odilon Bernardi o. \ BALISA 3 I A p6_tri3 está te cham:mdo
P - Osni Silva. -

� I C. N. Riachuelo.

I
-�

Ma
- Solo -- Santa Luziu --

BALISA 3 I Out-rigger Jussara.

� Sl'e /ta
'

1/
Cahloda Al)aixomd�l-

Aldo Luz - Barco c.iJóca. P - Décio Couto.
I

_

_".:.,. 'C' O' t
_

},mor :gano -- �lllzera e-r
P - Moacyr 1. S?�eira. V - Valmor Vilela, uma noiva __ C:ol'tanda
V - Nilson Pirath. S/V - Otavio Aguiar, :';:<���:;-: ::� pano _ Isso aqui tem dQ-
.s/V - Belarmino Veloso. S/P - Patrocinio Aguiar. I :�·---,'�-�·'1 S" /_-; no _ Casinha 11l'nnC}l _

S/P - Antônio Boabaid. p � Itamar Zile. -,/--,{-,I.,,_\,:_ ,',}), �:W�-;1 r;� 1'= �....,'-". \\ -\�, .' Y�'ll v�

�
InCel'ticllmbre -- f� prãP - SadiBerber., j. i-\l�\d ,::", ./,,:;.��' I '

",
"

.- .. - ",,�", _t,.,."" ••
,
20 PAREO: ás 9 e 30 horas .JUNHO, JViÊS DO ESPORTE i't-,,-...*,:-.l;� ,. 'itJ'1�lh I """� -"; '�"-',' ,� �,.,',,;": :::'t� rIr ou não e -- Eu, so-

-- Canóes -- Classe Abertas _i CATA):{INENSE Inlb?�.! ' ���,;q}ljl :,�ll�;�Th<
'

"\.2&..�5i,,;i:�� _

nhei que tn eslavas tão
, I Pld p. i -o S

' Ç0: L�"J
'"

�
, , ,--�- -_ linda - Tumba-tumba -

1.000 mts. ' or um apso e Lvsa, alUo r, ,,'"''f'/:'_' .

/ f)
"y,

211 '< -�,ç,. <'<;If�TC,l
Homenagem ao sr. Chairles 'I

sem assinatura a, crônica sob ''7(.''t'-F"f I, �'l"illJ1 &-'_
< ,

"<'\, :::.." ::t _,;j "ykrüira - Canta Mar'ia-_

E. Moritz, dd. Presidente do C. catarinense", domingo pu-' {";":',>' '/

'1�pr� (/fl ,_ ,�: 'H;" 't� " "Cm sonho que lla�"nl1

N. Riachuelo. 10 titulo "Junho, mês do esporte 1 "''0" {._, !/.K'.. .(�:, �'H,,:I�\ ,�"'!» "- Porle ser 'que não sei,'-

Medalha de prata com fundo! blicada nesta folha. ° interes- to .W ,,,�,\, �. ,�\� \ " H,OO -- I�TERVALO
em ouro ao Vencedor. jsante trabalho é de autoria do

"' ,", .'

-

_

é < lu,no - Em tempo dE' valsa

BALISA 1 . nosso prezado colaborador jor- -,

_� tG,30 - Hccital de ALCIDES GE-

Aldo Luz - Canóe Pirata. nalista Nelson Maia Macbado, Se te coça, não te coces!...
HARDI

rem: Arnaldo Chirighini. aue mantém nestas colunas Passa MITIGAl, que
,17.00 -- Nuvem negra em cen mm!

BALISA 2
,_

secção: "Do meu arquivo ..."
isto passa!.., (R;:'!dio Teatro)

Riachuelo - Ca;- '2 JUÚ. 17.?O - Carta Sonúra

rem: Venicio Oluger. 1!DIiIiIlI!Ii\�!t�� 17,45 - Variedades

BALISA 3 18;00 - O In:;t:mte cta prL'Cf:'

l\Iartinelli, - Canó,e Iraí. O VALE D® ITAi.U ���):�_=-�;\Il1�2::::...2':�:i:����
rem: Manoel Silveira. Pl!'64:1ru'em 1'tíi\ Ag�I>I'�'��
3° PARE:O: ás 10 horas l'l'o�4}1!I§0-",

Jl.m�0Ts
- 1.0no metros -

YO-1' T nrrn �"OT" 4'11 ... I'I.:'--r-l,l .. 72:17'_,;:;_ 'f L·W�_.n,).2O< ". �., i ..'_,,,", �"<\' ...�.,
les a 4. ROSA..

A BAHIA NA COttRIDA DA
trovínlias sertanejas, desafios ao violão, fogueira (simbólica) no meio

FOGUEIRA

GRANDE SOIRÉE NO DIA DE SÃO PEDRO

No dia de São Pedro, CGl11 os salões engalanados a geito de arraial

em dia de festa, o Clube Doze de Agôsto, dará a sua soirée tradicional

110 dia do Santo Padroeiro.

Haverá 111cl1':<1o, cana, pinhão, muita matutada sanbando e cantando

Diri!!��· de pt:mto fAli.O MACHADO

do saJão". Haverá muitas outras surpresas e ao par de matuto mais

"S!LV�lRA"
fRAQUEZAS EM GERAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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mento de Estado e o dr. Jerô
nimo Remorino, Embaíxador"
da Argentina nos Estados Uni-
dos. I

A Comissão em questão, e8-'
tudará todos os tipos de pro
blemas comerciais entre os

dois países, afim de promover'
uma corrente mais fácil de
produtos. O órgão possui, só
mente, uma função conselhei-·

ra, e as suas recomendações te
rão que ser aprovadas pelos=
dois governos. - C.

WAf:ijiINGTON, (USIS)
O Presidente Truman decli
nou de prognosticar sôbre a

probabilidade de um aumento
comercial eh tre os Estados
Unidos e a Argentina, COlTlO

resultado do estabelecimento,
recente. da .comissão Comer
cial Conjunta Temporária.
A Comissão Conjunta Esta

dos Unidos-Argentina foi cria
da em melados de maio, como

resultado das discussões entre
as autoridades do Departa-

no I passado o presidente Truman declinou de:'
15DE:JUNHO .g t" "."b A.,'

A data de-hoje recorda-nos pro nos lear so re u convento
J

que:
em. 1.635, os holandezes com a Argentina

que sitiavam a Fortaleza de
------ Nazaré do Cabo toram ataca-

"�@f"��flÓOC��t;., 15 �e Junho ',de 'HH�9 dos pelos Capitães Antônio l?e-
zerra e João Lopes Barbalho,

Bernard Shaw'em Florianópolis �����!;�:::�u::sP::e::
catarinenses já voltam suas! embarcação, com 12 homens

atenções para o campo da mú- escolhidos, sob o comando do

sica, estando já em elaboração Sarg'enbo Francisco Martins
neste sentido, um programa de Cachadas, conseguiu abordar e

atividades. aprisionar, depoís de renhido
Cabe assinalar que êsse mo- combate, o iate holandês "Spre

vímento, tão superiormente euw". Este Sargento perteni
orientado, não nos oferece ne- cia as tropas de André Vidal
nhum caráter personalista, de Negreiros;
nem intenções,' tão habituais - em 1.828, como conse-

entre os jovens, de fazer: "bri- quência da revolta de solda
lho". Há nêle um evidente pro- dos estrangeiros, o então Mi

pósito de construir e de realí- nístro da Guerra, General Ben,
zar. E não temos dúvida de que to Barroso Pereira, foi demiti
a Circulo de Arte Moderna, de do pelo Imperador D. Pedro I.
Santa Catarina, constitui um Os à.emais Ministros, com ex

exemplo e uma lição para as cepção do dos Estrangeiros
novas gerações dos demais Es- (Marquês de Aracati) solicita
tados do Brasil. ram e obtiveram demíssão. Foi

I organizado
outro Gabinete que

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

governou até 4 de Dezembro de

1'elegramas retidos 11829; em 1.836, em Pôrto Ale-

ra, �ecretário da Educação e Acham-se retidos, nos Correios e I gre.' !;5JUve ,:lnla ,r�aç��. cont,ra
Justiça daq�ele E�,�a?�. I Telégrafos, telegramas para: I

O go.\ er:110 ," evol�.?!Onal�O, pi 0-A fundacao do PatIO Mar-
J' j' C l L' 1 X'

movida peio entao Major Ma-
A

R b l� " d f"
U ra os a - ounv3... avrcr t 1 M

A

d ss (maíques e e o , on e unciona
I " I nuei iarques .e ,-,,'Ousa ,malS

• provisóriamente o Museu de

I
Lima - Wíllan Lozada _- Ernesto tarde General e Conde de Pôr-

Arte Moderna recém-criado Cassol - João Brite Machado -- to Alegre), assumindo -o co- .

pelo govêrno c�tari�1en�e, atolTereza Barbato - Dr. Nelson Ri- �::ndo. da ,Praça o Marl:�hal Ainda cientíhca e técnica dos EEIfP'
que alcançou � mais VIva re- l)eiro _ João José Casemíro de Ui. "o�o �e D�us _Mena

Ba_Ie�o.�
J

percusao nos círculos culturais. '..,
Ate a termmacao da revolucac UU'" A "".. L �

.

e artísticos do país, representa
vcua - CIOV.IS BalSInl.-: Lom;w-l, Pôrto Alegre conservou-se 'le- ii a rnerlC;j adna

de certo modo um resultado rluute Frederico Sampaio ._ Ade- gal; Washington, (USIS) - Segundo pregando matéria prima e rcctu-so

b�i:lhante da� atividade",' do laide Lemos
� �Iaria Souza Soares

I �
em ] ,840, �s. "balaios':� Paul C. Dauicls, Diretor (ln Burcau nativos.

Círculo de Arte Moderna, Ramos - OtaVIO Nunes _ Paulo chefiados por Domingos F'er-
AI' di to

.
.

d V f
de Assuntos Intcr-Amerrcnnos, do A América Latina necessita de.

� a:: IEs ,o�gamtzou O CA�,' Pôrto - ::.rollra, rua Frlipe Cdl- trem:t te _ erast, doram comtPle- I

O J. eatro c.oxperll-x:en al, que ja mi I' ') _ '
�

_._. ,� •

amen e d'�TO a os pela", T<?- Departamento de Estado, os Esta-l ajuda téciiic» e Iinanccira. disse

apresentou espetaculos na ca-l
.u L

.

Manoel França Oscar pas combinadas do Ceara, dos Unidos devem apoiar, completa, Daníels, mencionando a "ti�l1idez"

pital catarinense, destacando- Raul da SIlva - José João da Silvl>. Piauí e Maranhão, ao comando mente, os esforços desenvolvidos de certos capitalistas l�cais. nos

se, entre êstes, o último, em - Erondina Farias.' dos Tenentes-coronéis Fran- pelas Republicas, no sentido da i n-
, . . paises latinos, e que os seus g0ver-,

que foi representada a peça CISCO Xavier Torres e Manuel dustrialização na América Latina.
"eA

_ •• " r. tôní S'l
nos procuram subsanar este prohle-v-

.

.ancnoa , de Bernard Shaw.
SERVIC'10 nf'u'1 l\,ffiTEO_

An 01110 da I va, no combate Falando aos membros do Clob de
<TtOrg: Lacerda, que se en- - •

_

li lun de Frecheiras, em Piauf; <\. d
t

- 9 Assuntos Extrangeiros, uqur, LJani-
ma. r crescentou, aín a !:Jais, q1H:l.'

conTa en1 ferias em Santa Ca- iJlOLOGIA
- ,em 1. 09, por morte do 'J

tarina, manda nos dizer que
.11.\ .

Presidente Afonso Pena assu-
cls Jisse que () dcsenvolvÍitJcnl<) in- um movimento mais livre de produ-·

foi um espetáculo surpreen- Previrsão do tempo até àS' 14 miu a Presidência da Repúbli- dnstrial das outras Hepub1icn<: Ame- tos provenjcntes da América La·_·

dente, no que diz respeito não horas do dia 15:
'

.
ca o dr. Nilo Peçanha; ricanas, não sÓl1lente ás auxiliará tina é, taI�lbém, naquela diI'eção, {'J'

só à montagem, como à repre- Tempo - Encoberto, com
- eln 1.922, chegaram ao na estabilização das suas ccOno.mia5, um objetivo dos Estados ellidoS'�

sentaçào da peça. chuvas, melhorando no fim do Rio de Janeiro os aviadores Sa- mas, também, proporcionarâ um Referiu-se, igualmente à pútieipa-
Tudo se houve com muito periodo. cadura Cabral e Gago Couti-

rigor. Temperatura _ Estável. nho, voando desde Lisbôa, de
maior mercado para as exportur;.(je�· ção dos Est�dos Unidos na Confc-

E os intérpr,etes, Ody Fraga Vent'os - Do quadrante onde sairam em 30 de Março; norte-americanas. r(.!lcla do Comércio lntern{lcil�nRÍ:
e Silvq., Eglê Malheil'os, ,Tason

I
norte, frescos. ilndTé Nilo Tadasco "Entretanto", disse Daniels. "o realizada 'em Havana, em 1!.l47_ (.)pi-.·

Cesar, E'lio Bastaeldt, Judith Temperaturas €xtrema3 de

I
principal peso da industrializaçilo nou de que o sIstema "triangular",

Wendhausen, Walmor C. da hoje: Máxima 17,9. Minima PASTA DENTAL I
. . .

I
. atlllo-amencana, recairá sôhre elas de antes da guerra, de C'omércÍo en-··

Silva, tiv,eram magnífico de- 16,5. ROBINSON
sempenho.

mesmas". Acrescentou que os P;ll- tre a América Latina, Estados Clli-

O espetáculo, em que não se I
ses latino-americanos n3'0 cGniem- dos e Europa, não deve se;' abau-·

usou ponto, contou ,com a dire_. ParaI!"sada .

..

d' 4-.... pIaram a instalação de industrias danado, como tem sido �u!?erido"

ção de Ody Fraga e Silva, ten-
.

.'
, a ln USlrIa pesadas, tal como usinas de aço. em-Ipor alguns economistas.

do 'como 'contra-regra Arman-·. b
.. , ,.

dO�. Carreirão, 'Ya:lter Wen- cor· onl.era am.erlcanadha .1senJ rez o cenano. Em I l'
-

"

't d , .

.

O CAM proseguirá suas ati-
'J' . (l�C a� açoes

,

PI �s. a as

.

i: �m- que é a aviação brasileira DO lUO.

vldades no setor teatral, de- �Jensa do RIO de Janeuo, o 'iI. Tra-!mento atual e uas suas possibilida_
vendo realizar oportunamente jano Furtado H.eis, ex-representa II-I des no futuro. Além do que () 7Hi.
O seu primeiro espetáculo de te do Brasil na ICAO e prcsidcllte.'l'l·ste'!··!·o da Ael'on'ut··

.

f'...,
.

1 J..
.

a .leu expor;.) 1-
teatro de debates com a peça da Comissão OrO'anizadora do no I .

�

"O d
'

5 4"'''
b.

...

. n1un O começou a,g ,. I 'ConoTes B '1'. dA'
' . ;2)ll'",r<::o na eXllOsição stand.s rlo�

ele Iluiz Francisco Rebello. de
b so raSI eu o e Cl onautI-

i .

.. I •
• _

.

\

Portugal.
.

ca e do Salão da Aeronáutica ,jus-I UllpOl �n\.t.Ol es de aYJOCS c matcnal I
Ao lado do Teatro Experi- àtificou a escolha do andar terreo I aerOl1iiulICO, nos quais se encuntra

mental, o CAM já organizou o da Estação d� Passageiros do Ae.,'
rão aviücs ele turismo (� esporte,

"CJu� de Cine�8:":.;estar;d? já ropo1'to de Santos Dumont como slands das empresas hrasileiras de

anunclad� a ex�blç.ao proxllll;_a sedc daquelas' realizaçõe,." expli-l tr::;l1sporte aéreo, assim como de
de "O IdIota". E amda pr;;opo-

.

10' ',,'
..

d 'd O t
. cando que o vulto que hãn dl' a1- a ",umas das empresas estrangeIraS'

SIto O grupo -conVI' ar c avIO
'

de Faria, para o que J'á contam cançàr neste ano exigia U1)1 ioeal 1(.as cOlllpanhias forneced(l!'as de
com o patmcínio do bO'ovêrno :UI11)]o, de acesso fácil ao publico c C()mbllstl'\7el's c I I 'f' t I. n JlT lean .e;;, !'.as
estadual, a fim de que efetue ('011 acollloda"o-e 't

.

"E' 1 " S necessa ·las. . :!.s- empresas que executam serviçt.s de
uma série de palestras em Flo-
rianópolis sôbre cinema.
Ao -lado do cinema, artes

plásticas e teatro,' QS rapazes

Rio, 14 (V. A.), - O Jornal
"A Manhã" em seu suplemento
literário, de ontem, traz o s€

-guínte comentário sôbre a pe-
. ça "Cândida" encenada pelo
Circulo de Arte Modêrna:
"O Circulo de Arte Moderna,

de Florianópolis, vem empreen
dendo em Santa Catarina um

admirável mantimento, que,
,acreditemos não encontra pa
ralelo em qualquer outro pro
movido no país pelos chamados
grupos dos novos.

Não se limitou à C.AM a edi
tar a revista "Sul", que por si
só bastaria para lhe consagrar
os esforços, mas ampliou suas

fecundas atividades abrangen
do o teatro, o cinema, a música
e as artes plásticas, contando
para istô com o decidido apoio
do dr. Armando Simone Pereí-

pcrámos - acrescentou - que e,té manutenção de aviões e das qUl' se

SaEio, além do material de cxposi- dedicam a acrofotogl'amctria· e ou

ção, seja uma mostra eloquentc do I tras atividades ligadas à av;aç:3o"

PA R A""Z' f E R I OAS,
E C Z E M ·A S,
INFlAMACOES,
COCEIRA

I
11/1*-I/I�'

!

DUlMNTE. TODO DIA

nos VAPLJOS

;1

.l

•

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

AS_cl�usulas de retrovenda fogem ao comum das
operaçoes comerciais. E negócios há em que o compra-·
d�Jl�, passados os primeiros momentos e as a�grias ini- '

cuus, perc€be que adquiriu nabos em saco. O seu arre

p�ndimehto só tem s�mile,-a contrario sensu, no jú
bIlo do vendedor. E, se na vida comercial é assim na
vida esportiva ainda é pior. Um craque, mesmo d� su- ..

búrbío, com passe livr,e, deixa de interessar aos bons
'quadros. Passe livre é sinonimo de fim de carreira ou

'

<confissão de que o atleta está com o menisco bombar- .

deado ou, ainda, evidencía que lhe faltavam virtudes
esportivaJs, como a disciplina, a compostura nas d..erro- -

tas, etc. etc ...
'Também na vida política há pemonagens obsti

nados, teimosos, ·renitel?-tes, que no vuelvem porque,
do outro lado, todos estão satisfeitos com a venda, se
do comércio, e com o passe livre, se do futebol.

Sal d€ fruta é ,coisa cara 'e não pode ser distribui
da por aí, .sem maiS aquela! Est.á racionado...
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