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o Conselho Popular
lleDJão protesta
BERLIl\,I, 19 (V. A.) '- o Conselho

Popular Alemão, patrocinado pelos Il'USSOS, concitou todos os alemães a

TcsistirCll1 ao programa de desman
teiamento do Huhr pejos "opresso
rcs estrangeiros".

O conselho atacou a Grã-Brcta

nha, 'acusando-a de ter desmonta
da. 'certas fábricas no Rúhr, "11>1ma
Dois cidadãos tchecos foram conde'
irias de paz da Alemanha".

_\

Acusado de
espionagem
PRAGA, 19 (U. P.) - A cmbal-?

xada norte-americana está cxer

cendo pressão junto ao govêrno
tcheco a fim de obter Ínforrnaçôes

.

a respeito do recente julgamento
em que o veterano da Vlari-nha Bor·l
te-americana, John Hvasta

. f:?i con- i
den3do. a ires anos de prrsao, per

Iatividades contra o Estado e C�I)]O

nagem.
-

O julgamento foi "realizado em

IBratislava, durante o mês ir maio.
Dois cidadãos tchcos foram conde
nados. juntamente com Hvasta. Cm

porta-voz na embaixada norte-ame

ricana nesta cidade e o consulado

geral, em Bratisla va estão teatandõ
obter .maiores informações sôhre o

julgamento 'e sóhre a natureza da<;
( acusações. Hvasta nasceu na Tr-hc

eoxlováquia, eni 1927, tendo se mu

dado para os Estados Unidos, com

seus pais, natnralizando-se eídadão
nllrle-Ilmericano·

Pedem li retirada
das toreas norte ..

americanas
SUL, -Coreia, 19 (L· P.) .- Ses

senta e dois deput3dos ii Ass('mbLia
Nacional <.:,oreaena do sul apl'eseuta
ram uma moção pedindo a I'etira
da das n�ssões militares norle-mne

rcana e russa da Coreia, que S�' en

contra dividida. Afirmou êlef; que
ha o perigo de que essas duas po
tências "façam da-- Coreia uma se

gunda Grécia e nós estamos céJntl'\l
isso".

o criador da (Casa
do 8aiato da Rua"
LISBOA,19 (D. p.) - Convidado

pela "Casa do Pôrto", do Ri,o de
Janeiro, ·partiu por via' marituu3,
par.a a capital do Brasil, o reveren

do América Monteiro de Aguiar, ins
tituidor ela "Casa do Gaialo da
Rua",
Acompanlla-o como secretúrio

um gaiato da "Casa" de Miranda de
Corv�,

'

O padre Américo que tem ccm:
sagrado a sua vida a 11'liséÍ-ia <l? rlla,

, exporá com a sublimf' simplicltla.
�.ladc de todo o seu ser a doutrina I, �.
que abraçou e de que é fer·"oroso.
apóstolo. l
T�!�!.�ell!!�!�!!�'!!r.1
tição telegráfica local, telegra-.
mas para: Hélio Alexandre
Campos, Darcy Sardinha, Si
m:Ie Siqueira, Jllssara Deno,
Raimundo Trancides, Oswaldi
na Machado da Silva, Hilda
Oliveira Sousa, Al'lisio Fernan-.
des Coelho.

I

o MOMENTO

se faz história

Um ano de guerra fria
Como teve inicio o bloqueio de,�Berlim

BE.Rl,DI, 19 (V� A.) - (Joseph ma monetária n� Alemanha Ociden
Pleruiug, ela "United Press") - tal, anunciada "ah8 tle junho nelas

Esta n�ite completar-se-á nm ano potências de 'P:��l���'tO "Ocl::l�;ta,is.
desde que os .sovíétícos impuseram Entretanto a reforma monetária das
o bloqueio total a Berlim, dando- fez os russos também refor;na
se inicio a um dos sitíos mais his- do a sua mocada, mas- as. ;re:,.tri<;'5es
tóricos dos tempos modernos; ao transito 'foram mantidas j:)o1'
Hoje, um ano depois, -eSta cio "rlificuldades técnicas" .

dade de edificios desmantelados e

4.500.000 almas, se encoutr= semi

bloqueada. Devido
/

a greve de
15.000 opcrúrios, não chegam a ela
trens carregados de viveres c mero

cador ias-
Não obstante, lançando-se )"'0,

olhar retrospectivo, podemos ver

corno se escreveu' a história, nC"H:S

doze meses de "guerra fria".
Não houve indicias prenunciado

res do isolamento por tcr ra, .-J(!
Berlim. Pouco antes de meta-u-nte
de 1S ele junho de 1948, a ag.1iicia
de noticias CO-111 Iicença soviética
anunciou que as f'ronteirus elo se'

tor russo seriam fechadas a "orlo
transito interzonais ao pr imciro
minuto de 19 de junho. Acresceu-

Tornou-se evidente que os russos

queriam expulsar os ocidentais de
Berlim, pela fome, pois, impedindo
a entrada de barcaças, caminhões e·

trens, em Berlim' ocidental, os soo

viéticos revelaram a intenção da
não assunrirerrr .a responsabilidade
pela alimentação dos habitantes dos'
setores ocidentais da cidade,
Foi então que o general Luerus D.

Clay. governador militar norte-ame
ricano, declarou: "Não nos deixare
mos intimidar. Temos o direito de

permanecer em Berlim e aqui fica
remos".

Como
o sr. Oswaldo R. Cabral, ilustre deputado oposi

cionista', serviu-nos ontem um prato indigesto: "Ca
marões grados". De tudo quanto temperava o acepi
pe, que teríamos de engulir sem o recurso aos sais de
trutas, depreendemos que o sr. O. Cabral pretende
acusar-nos de nos situarmos, hoje em companhia de
tantos coestaduanos eminentes, nos quadros do P. S.
D., quando, em outras épocas, fôramos, nós e aqueles,
correligionários de 6. exa.

. '

Não vemos por que snvergonhar-nos de nOSSl:3J fi
liação a um partido politico entre cujos 'fundadores
nos incluímos, tendo-lhe até assinado a ata de ins
talação. Mas, ainda que, por qualquer eventualidade
e sem constrangímentos à nossa! dignidade, nos tives
se-mos transferido das fileiras duma facção política
às de outra não haveria nísso.maís do que um fato ba
nal, fartamente justificável à luz da nossa livre
conscíêncza. ,

O sr. Oswaldo R. Cabral, aliás, não pensa dou
tro modo; nem l�_oderia fazê-lo especialmente quando
milita numa agréirííàção politica em que se acomodam
as mais heterogêneas convicções partidárias. Diremos,
até, que s. exa. sempre reconheceu a todos quantos,
êsse díreíto, que tem seus canônes em fôro íntimo. , .

O sr. Oswaldo R. Cabral, historiador, ao narrar os últi
mos instantes da! h.'epública 'velha, na sua obra
"Santa Catarina" - que a crítica sa ou com razões
e que não tem 'de qUE.' acanhar-se entre tantas outras
notáveis da '''Brasiliana'' - reconheceu no sr. Mimoso
Ruiz, através da "Derrocada dos Konders" (trabalho
de evidente revisão de conceitos antigos) um autor
cuja autoridade mereceu citação nominal. Não impor

. ta que agora, entre os jornalistas que o sr. O. Cabral
tacha de "pessedístas históricos", se encontre o mes-

"mo, em cujo relato do crepúsculo perreeísta se assen

tou a Historia, pelo critéri-o d6 historiador daque
les dias de confusão ..•

Também o atual depu.tado pela U. D. N. terá sido
perrecista, estadonovista, e finalmente udehista, po
dendo vir a ser populista, perrepista, ou outra coisa
ainda sem nome.

Ninguém lhe haverá de censurar por uma ati
tude, ,que encontre apôio na sua consciência. E, aten-:
te-se bem, não condenamos o SI' � Oswaldo R. C.a
bral pela sua conduta politica, -,tanto que não lhe
estranhamos estar êle agora a eSCTever precisamente
nos colunas do jornal que já lhe chamou trânlSfuga por
haver-se rendido a um cargo público, na gestão go
vernamental do sr. Nerêu RIamos. Perdeu àquele tem
po o ilustrt oposicionista de hoje, algo em' dignidade
e confiança? Não· í

\

lOque, porêm, no� forneceu motivo a crítica um
tanto severa foi o fato de, havendo ele sido frequen
tador do situacionismo, correspondendo com a sua

confessada "cor,tesia e amizade" a 'estima e cemfian
ca do sr. Nerêu Ramos, viesse a formar, depois, não'
apenas entre os adversários políticos do agora Vice:
Presidente da República, mas entre os adversários pes
soais de s. exa. E, nessa qualidade, falseando aconteci
mentos, insista em atribuir ao preclaro Presidente do
P. S. D. nacional um gesto desprimoroso, qual o de
haver mall"ecebido uma comissão lagunense. Reprova
mos as côres int'encionalmente carregadas da pintura
e, tanto quanto essa propositada 'infidelidade descri
tiva, o fato de não ter d sr. Oswaldo R. Cabral, - ta
manho 'o seu amor à t.erra da Lagunal - protestado
a tempo contra aquilo de que, só mais tarde, nas suas

campanhas políticas, acusa a,o sr. Ne��u Ramos. �ã?
teria o nobre Dagl.mense melnor ocasuvo para por a

prova a sua grande estima à gleba sulina - de que
aliás sem.pre viveu distante - do que aquela mesma
em a qual, com a comissão que, por �uposto, saíra ,d.e
_cepcionada do Palácio do Govêrno, tivesse ele ta�bél;n
ficado com a Laguna, abandonando o cargo que Impll-
cava o seu COIl,curso à situação estadual. Mas cqnti
nuou no seu pôsto; olvidou as solicitações do seu tor
rão natal; pela sua "cor'pesia e amizade" pessoal ao. go�
vernante do Estado. silenciou o seu protesto, que so

muito -ta,rde se fez 'ouvir, troante e indignado, nos co

midos eleitorais ...
É isso o que nos permitimos alegar de incon

gruência nas atitudes do sr. Oswaldo Cg,bral. Sem dúvi
da; não para sová-lo, à falta de assunto mais constru
tivo e mais impessoal, - mas precisamente porque, ao
invés de proporcionar-nos exemplos de uma atuação
parlarnentar sábia, s. exa. nos oferece o modêlo- du-

Sete dias depois ele' iniciado o

bloqueio, duas fortalezas de 3"reas

desciam no aeroporto de Tcmpe-
tava a agência que essa medida es- lhof', no setor norte-americano, car
tava sendo tornada para proteger a regadas de viveres. Havia começa
zona sovíétíc'a dos efeitos da refor- do o abastecimento aéreo de Berlim.

A,credilam. ainda na

vitoria do Japão
'Declarações de um japonêS residente no

Brasil e bora em visita àquele paíS
TOQUIO, 19 (D. P.) - O sr.

Yoshikazu :V[orita, 11111 dos G [apo- lhares de pessoas e creanças de que
nescs residente no Brasil, que, no o Japão é invencível e de que as

momento, visitam a pátria. declarou noticias sôbre a derrota do Mi.kadl1

que cerca da metade dos 300.000 [a- são fabricadas pelos ãiiadob'. ACTCS

ponescs e seus desoeridentes da pri- centou que muitos japoneses que

rucira, segunda e terceira gerações vivem '00 estrangeiro, comprar .nn

uo Brasil, ainda acreditam que o grande quantidade de "vens", du

Japão venceu a guerra no Pacifico. rante a guerra, na esperança Ce se.

Responsabilizou o grupo [npones- tornarem milionários quando o Ja

nucfonalista demoninado "Shindo pão fôsse vitorioso- Agora, recusam
Hcmmey ", J10r essa ideia.. 'l..fir.mou se a acredí lar que seus tesouros de

•. que aquela organização levou mi- "yens" nli'; tenham nenhum valor,

Crônica da Assembléia
o sr. Di-ase Faroco, do PSD; torna�· a falar
da tuberculose. - Vários projetos-de-Iei
foram aprovados na ordem ...do-dla. entre

- os quais um adquiriudo terr'8DOS
.

para Eseolas Rurais,
A sess�o de ontem, que, contou com a

pl'esen,;,,1 de' 28 ·s1's. deputados, foi presi
dida pelo sr. Saulo Ramos e secretarIa
da pelos srs. Pinto de Arruda e Alfredo

Campos,
Aprovada. a ata, fcii lida a matéria do

provam ser eficiente a vacina B. C. G"
citando' casos. RepOrlou-se à atitude re

Serva'da e mesmo hostil que os tubercu
losos encontram no meio social, explic:ô!J
pelo meio excessivo dé contaminação e

que deveria ser substituida por uma

aUtude cientifica e conciente de preser- _

vação do contágio. Discorreu sôbre os

benefícios advindos do Serviço Social na

recuperaçáo do tuberculoso curado e

na propclganela e educação sanitárias que
as diferentes classes sociais podem exe

cutar.

Disse o orador que os tuberculoso&'
recuper'aclos nem sempre podem execu

tar seus misteres
.

anteriores à doença,
podem, �ntretanto, dedicar-se a deter
minadas tarefa's, -tornando-se elementos'

expediente.
COUl:NICAÇÁO

o sr. J. J. Cabral comunicou haver

visitado, com os demais colegas design:;!':
doS\ em nome da Assembléia, o sr. Gal.
João T. Barbosa, conterrâneo ilustre, ora

nesta capital.
A '.rUBERCU'LOSE

o sr. Biase Faraco, do P. S. D., qúe
vem, há mais de mês, abordtlndo o pro-

f blema da tuberculose, pôs, na esplêndi
da palestra de ontem, em fóco o papel
das classes médicas, dos Poderes Públi-

cos, dos enfermeiros, da imprensa, fa
lólda e escrita, na luta <?-ontra a "peste
branca". F'alando ainda sôbre- o "censo

toráxico", s. excia.. - que é estudioso

da qüestllo, -embora seja outra a sua es

oeci"Ilidade na profissão que abi-açou,
declarou-se -pela campanha à tuberculo-

se por meios que venham a possibilitar ORDEM DO DIA
a cura dos doentes ainda em inicio do

Foram apreciados, ontem, os seguin-mal.
tes:

O sr. Pinto de Arruda, em aparte ao
Projetos de lei ns. ,3, 4, 5, 6, 8, 9,orador, quando êste declarava que a

classe médica do interior pOder,á coope- 1.1, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, sôbre a aqui
sição de áreas de terras, por dOflÇão,

1'ar nesta campanhfl, salientou o esfôrço
com que o orador vem focalizólndo o gratuita, em São Joaquim, lbirama, Ca-

l çador. Chapecõ, Timbó, São José, Videi-
assunto, estudioso como � dos prob emas"

.' 1 �_

muito embora não seja a tuberculose a ra, :ap,nza� e_Campos r:'0vos, pa_ a cons·

. . - d - f' sl'onal O sr Bia- truçao de Escolas RuraIS. Aprovados.
sua especlalIaa e p, o IS . .

se Faraco declarou que as estatísticas I Conto an 8a página
ma lastimável pobreza de idéias ou convicções eleva

das, pondo a '.Sua pefia, 'Ü seu ver,bo, -, a:té mesmo a

sua verV'e, - a serviço da intriga e, podenamos acres-

centar, dos se_us ódios pessoais.

parcialmente prodlit.ivos, o que maIs

ainda oS auxiliará na recuperação,
A certa altura de seu improviso o

deputado Biase Faraco teve ocasião de
citar trechos ele revistas médicas, esta·
belecendo .as normas ele trabalho para o

•

tLlberculoso l'ecuperado e o critério de
estabelecer-lhe a curól.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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i o ESTADO �llIora!lo, dis.!�p�e-II R.daç�oã: ��::.'.' ,n.! SMl.!!ll!�!!I'las IDIretor. RUBENS A. RAMOS !lltr>r��1l'J $0 OIJtó..llo _ � .... ,

Proprietário ,e Dir.-Gerente, 7 bO'!'u.
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I
SIDNEI. NOCETI N.�utQ.Vla�o ltiljal - l�ji\! :..�4�-") I

Mltpl�_ �'U_ - �1K - I

16 ooru.. '

i
"

'1' 1 -I- dE::presao Bn\$4lU�_ - Nou 'l'NlIto Vende-se. por motivo de viagem, uma mOiJIla comp eva e
Chefe de Pagínaçãor - Á���!�r:' O>tarin_ - JofnTU. quarto para casal; em estado de nova, em imbuia compensada,

FRANCISCO LAMARQUE - • horll,.ll. ipor preço de ocasião, facilitando-se o pagamento em 2 (duas)
Chefe de Impressão: Auto-Vltiçlio Clltum«'IWI - CUrltllba;

t.;';' ,

- II hOoT!l.S.
'

, pres açoes. '

JOAQUIM CABRAL DA SILVA ROOO'Y!ãrla SUl-Bra81.l - 1'61'1.0 AI4!;Ço; Ver e tratar à Rua Antônio Matos Arêas 511 -- Canto --

Representante:
- 8 horas.

s ínvíl I E t
.

t 'I' dia

Rua sena!��'D�-:�, 40 _ {)O II �;���� S:��B:::::::a = ,C:r:t:�.= l�oca.()�()��::():�:::�:.2:::��....o�__(.
anda!" I ..A.uto-Vi!l<:1!O���:- Pl&rto Al': 1 i _ ,. ITel.: 22-5924 - Rio t'e Janeiro

IIfl""
- fi haras. i", : , .

.Lu. to-Viação CMM1.!l_ - Curitlb: i'o' l

,�RAUL CASAMA\'OR _ 5 horas IRua Felipe de Oliveira, 21 - A'tlto·Vl.!>çao C:lUI.!'meona. - Jo1;nVile

� . - f,hora'""::l ?'

80 andar .

.À.ut'O.VIação. CstumetlJ" ,'rnbsrio '"

ITel.: !::;;ÀTJ��sPaUlo �-�if:·.8§�iÓ:tó�tol�:-7�!' I'r!»."�'1,.�,,'pt'U.�itFi.'.,�,, �lórgfi� � êm;f��Hl!l i'Na,C�pltal
e ��r::"·a-..aq:lIl__ �lle _111°' S1�na lU hl� n�h �uil LU�M�Unhj �Ano .••.....•..•. 'Cr$ . gO,oo ..,_"...

,Semestre .••••• ;. Cr$ 45 00 16 hora..
a1 IujU 1& 110-!"

rat}U>-Vl.a� ltaj - .,

-. I! 2as. 4as. e Gas: Rio -- Santos - Paranaquá � 'Curuib«
�

Trimestre Cr$ 25,00
á S 1 B u ir Joínvüe r L!' R pido ui- raso e a •

_.!, _ Joi'f1,tlúe _ Florútnópoü:; Laje« e P. A ei;FC"
�.MIIs ••••• � . • • • • •• Cr' 9,00 ! 13horas.. _ .

T '1
.

Número avulso .. Cr$ 0,;>0 Rápido Sul-Brasileira - Curitiba

-, � 3as. ôas. e sábados: P. Ai,egre -- ....L"jes -- F"oricmopo.ts

'.1
'

No Inter ior
" 6 horas.'

QUARTÁ..:nmA·
.

i
'

Loirunle -- Curitioa -- Ptvrosuunui -- Santos e Rio.

c,Áuto-V!aQlo C&tI&'inC!D.P Cuntlb&l S _Ano ..•......... Cr$ 100,00 - I'.í heras. A Opera C'O',I� .fl.l'iões Douquu: DC3 de 21 locares.'I' .A,uto-Via;;!!.o C;ttcrln_ lotn:vi..1!!

t�
-

�,
Semestr-e Cr$ 80,GO l I e h
Trimestre Cr$ 35,00 � ,-"" Auto���=�.!lO C&tarrlLenH t.a:.rruD� ItRa�lIt�HP �1'f.nl1!l iPI.mí.!! 'p-t Jfm�n�!'Número avulso .. (;r$ 0,60

�,-
...30 horas,

�t� ayvb hic, I: ha uu lU l m � - thJ' "'" cRápido Sul·Brasileira - Curitiba,
-I iAnúnCÍOIJ.�diallte eontráto, 6 horas.

T I f 15
n c:

'" '.".. • - Râptdo Sul-Brasileira -' Jomvíle - Rua Conseiheivo MafTa, 35 - e e one b;)"'s �neaIUil8, mesmo nao
13 hOl:as. ' .. Cpublicados, não serão � 1\ 7

. �f�:'S50 Slio Crl.&toY1:o - lAIi!llJ!lI -
1'JlIlIIIH)�o....o�,o._.()�t)�()�()<IIIlIilo1lH)�()�04!lil!!)oO-Gllli&(HI

I
_olvidos, � Expl'esoo BrU!lql1�rMl - Brw!q1l<& -

A direç:lll Dão se respon- �
16

..l�f.:�il1.,:'ac Ita3!il - rU!!.1oaf - UI no.! A, VI"'.st é)"". e ii pr' am�",'O·sabiliza pelos conceitos ras,
'

. .

d rtí Er<>TeSsa Brusque1'..Mi -- Non Trento

IeIDIÍl os nos

a�lgOS
- 16,30 nos-as,

Enrolaínento ele motores, -dinâmos e transrormadores.assinados. Rodavltd:-l" Sul Brull - l'Ôl'tIl1 Alegro "

.� 8 00r1Wl. l , Instalação de luz e força .

• ":'--�__ w .. __� 'Q�il.·lI'1!lIRAin
'

..&...
V d d ' idi e soríos outros aporelhos e];'�� ......... _ ..n._ .. _._'. Auto-Ylaçâo "",tal' enw - ..-....'.� tU a e mOlares, ra lOS e ae SS I " ,,'

Al�.. � - 6 horas. .

t' l't
.

tAuü"vr�,çll.o Cauu:meIl$fl � C1!:l'!tlbll tncos, ar IgOS e e rlCOS, c C.
- ti horll-S.

_ ,".�'�_'1i1 Represent.a�ões diversa'S, com exclusividade dos insuperáveisAuto-Viaçl!o Catarintlru1c "'''••n....

- I[j !lor&'!.
_ receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY".

Âl.lto.Vloç,l!o C�tal'f.n_ - Tu;l'fl!I'io I ' A ELÉ'fRO - TÉCNICA

e Pôrte
- A�t��,H::;;IÍ(} ,êitartn�JlWl .....: LI\lo.wn.. Rua Tte. Silveira. 14 - Caixa Postal 193 - Fone 793.
- 6,30 t\Oraz.

_

EXWe!l!P São CrlE;w'Y'!<.o -- L� -

7 hora!!.
Emprêsa mór!:t - Lajgtm.a �- C 11.2

• 7 1/2 horas.
ExjX'-!!sso Brusqueruaeo - BrI!,sqUG -

16 horas.
Auto-Vlaç!c rta:!:.'!! - xta.1B.i - li! n0-

__, ru, . I;' IRápIdo Sul·Brasilelra - JolnvUe -I ..JmeSpOlllã1( I
13horas. " .

I" 'ITerça-f�if'ff Rápido Sul·Brasileira - CurItiba - 'l.Omenll
• horas."TAL" - 8,00 - Joinville· ,- lImpres& Sul Oeste Ltdlt - Xilpoeeó - 'I>

I '. v
Curitiba - Paranaguá - t hoi"lUS. mREç�O I

-,Santos .. Rio.
'

SEX'rA.J.I'EIR.>i ,Amélia M PiU6zzi
... Rodol'iár!, Sul Braeil _. !'�to Al.�

l ,.\�:'dll - 10,40 - N� -.'''' ._. 8 horas.
J..u.io-Viação (',.IIUlrlrt�n..ee - Cuirltib&

\ '�;WZBHtO DO SUL - ,ti." - - 5� horas, .

Àut.o-Viação CatrlJ"'"n�M'- Jol.l'lvUe
� Sorte ,_ • hOl'ali.'

VARIG - 12,30 -; Sul .I Auto·Viação C�Uli'tnen� - �
PANAIR - d, 3,60 _, Sul 1-' 6,80 hora,;.

:t Exp,-esso São Crletov'o _ � �

QuartlJl-feira 7 ��t��\rla;&O rta� _ !�j&!i _. 11 bG-
"TAL" - 13,00 '_ Lajes e Pôrto raso

'

Alegre 16E:::::,oo Bl."USllUfllGt �ue -

PANAIR - 10,40 - Norte Rápido Sul·Brasileira - Jolnvile-
13 horas.

CRUZEIRO DO SOL - H.OO Rápido Sul-Brasileira - Curitiba -

6 horas.'-M'te IUBADO
VARIO - 1 t ••O - Norte

_ AJI'!!:S�O C&ta.rlnenn, - CUrl�

PANAIR - f3,50 - Sul , Rápido Sul·Brasilelra Joinvlle
. , 13 horas.Quinta-feira Rápido Sul·Brasileira

!"T,:AL" - 8 II _ leinville _ 6 horas.
, .

'_ II horas.
CllrJtn.a - Paranaguá Á.uto·ViacAo CJltlU'!.n�nse _: Jotn'ril4!.

Sa Ri - • hOl'lUr.- nt�8 e o.
.A,uto.V!açAo Qst&..""lin__ Tlrbll.rllo

PANAIR - :10,40 - Norte - 6 horas.

PANAm _' 13,50 _ Sul 7 =:S80 São �W> - 1AI,� -

VARIG - i2,3'O - Sul ExpreSil!O BruIlQ,Ul!llII' - aru.qu•.-
14 horas. .

CRUZEIRO DO,sUL f�,:;1§ ra:'1.ltc-V1IeãO It&j.!U - ltalll.'l - 11 110·

�_rte Expl'esÍiO Br-ol:IiIQ'U*nH - NO'fl �I)
'" L 3

- IMlO '!:lC>1'1UI.CRUZEIRO DO DU fIli. O
, Expresso Glón. _ It.a«una _ fi 111

'Ui $ 7 1/2 h()lJ!'u
DOMINGO

Rápido Sul-Brasileira - Curltlbà -

6 horas.
Se�ta-feif'4

"TAL" - 13,00 - Lajes e Pôrto

Alegre
ORUZEIRO DO SUL - '1,20

Jrorfle
PANAIR -- i'O;40 - Norte
VARIG - 11,40 -- Norte Cid Rocha. AmaralPANAIR -- 13,50 - Sul

ENGENHEIRO CIVILSàbado Aviso aos srs. interessados <lue."TAL" - 8,00 -:, JoinviUe' -' teildo regressado de sua viajem aO!
Curitiba - Paranagut, Estados Uqidos ,âa América do No,r'1I
- Santos e Rio. te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro-JVARIG - :1.2,30 ...;. Sul cha Amaral reahrirá seu es�ritório

ORUZEIRO, DO SUL i3.5Zi (Rua Presidente Coutinha n. 22),.llJo:rt.e
DOS primeiros dias de agôsto, espe.

Domingo randQ continuar a merecer as eSÍ)e.PANAIR - tO.to - Nort.Fj ciais, atenções de seus aMigos t para quem possqe de Cr$ 10.000,00 até C.$ ZOO.OOO,OO renda
CRUZEIRO DO SUL _

.." nn l' oft"ta de 10'/. ao ano com recebimento dt'J iuros m8nsai.!�.� I...... C lentes..
I L

•

I: I!.,MAm .- !�.!'Q b� .�� ,,,,,,- Pedro Medeiros, Aa::dlilllil' ntormações nesta redação

Diretor de Redação:
GUSTAVO NEVES

Viacão Aérea
"'Herário
Segundar/eira
- 13,00 - Lajes; "TAL"

Alegre
PANAIR - 10,40 - Norte

. VAftlO' - :10,40 -- N()r�
PANAIR - 13,1iO - Sul

_

CRUZEmO DO SUL - iS.l5fí

Curitiba

to
EllanM8MB

Escritório· Técnico'

CATAL0GO DE MOEDAS D�
BRASIL

Já
I

se encontra a venda com:.

todos' os preços de moedas de'
Ouro, Prata, NiqueI e Bronze.

R.
'

E' ,M ;,;,'�,�:,:,1 ri:sr��o c���e�m todas as 1ivra�,

, 1)" Pelo correio'Cr$ 25,00.
'

Confecção
de' 6RAVAT4S

{únfl':He
Diploma

ME'l'ODO:
M@derno IS Etu:::xenttl

Aceitam-se encomendas para
qualqueT quantidade

'

Rua Anita G�iib�L.ií, 5$
flORIANÓPOUS
Santa Catarina

••••••• 00. o •• _ •• 0 ••••• 0 •••••• 0 .... 11#-

• • .. • • • ... •• • • • • ... 0".0° .. - •• o o ••••• o·

C01UPRADOR.ES PARA CASAS 111

TERRENOS>
o Escritório Imobiliário A. L. AJ,vei>

sempre tem co.mpra!lores para casal! O>

terrenos.
Rua Deo.joro 35

" •• r .. � ! � f Ao

'Rue General aUtencourf, 48
(Esquina Álbergue Noturno)

. epresentações
FIRl\fA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÁO PAULO (CAPITAL)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE mSPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS À CAIXA POSTAL, 245 T SÃO PAULO.

OH E
CASA

eompra-se uma de preferên
cia com fundo para o mar.

Informações nesta redaçâ0-
.... - • • .. • .. •• 'O 0.0 .

o VALE n� JTAJA.:9
Pr00ID'trm lie. Ag�JII�h\

PrOgEft!J",
LIVRA,RIA 4$, LIV1u.!U..i

ROSA
•• , .. • • .. • .. • •• • ..... 4.$1

J

I �UA VOLUNTARIOS DA PÁTRIA No" 68 ...�..""'rJJU\D
CAIXA P05ll\l..!)1lJ • lEtt'.I'ONE Ç04U o lEL(GólA""... 0At01tC"fóA.J».

, I '

'.
'

Agencia Gera-l�ara S. CatiU'm� ,

,Rua Felipe Scl'lmídt. 22--Sob.
C. ?ostai, 69· T,!1. ({ Protet�)ira>).o

FLORIANOPOLIS

NAVIO-MOTOR "ES'Y'EI.l.A"
msxlma rapidez e garantia pars trlilosporte d� Buas mercadoria �

Agentc!s em Florianópolis CARLOS HO!3.;!?CRE S. A.

Muiws felicidades pelo assd••IrI,
to de ..eu filhinho 1

M8's, não esqueça. que o melbQllIl'
presente parli' o seu "PL'\1POLHO�
é I1ma caderneta do CREDXT�:
,1liUT-UO PREDIAL.

BOM NEGOCIO

,-
-..

,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.As regalas -·em homenagenl à
Marinha Nacional

. VOilQuistOil o IUücbuelo a taça
«Almiran te TamandiUié»

ofereclmento fdto por intermédio
da firma L S. BECK, de Florianó
polis.

_,
:'.J.�

Concorr-eralll 8 tenistas,
.

tendo I�lavido excelentes e bem dispClt::hla.;;
·partidas.

Venceu o torneio ° tenista Ar'
,na100 Mesçr.litu, (rue teve uma ::!Lua'

· ção perfeita em todo o �crtalile.
·

Embora surpreendesse um pouer> o

resultado, dada a Golocação ante-
:1'Íor desse tenista, não l�ouve ab-
solutamente favoritismo de sorte,

· pois suas vitórias foram consegui
das com jO'go limpo. Senho!' de um

belo estilo, estndioso e persistente, As águas do mar não constituem
sua vitória foi uma consequrncia perigo para a cunservação dos Mo
lógica do seu esforço no 1)1'epB.l'O tores JOHNSON Sea Horse pois to
p�ra o torneio, e esse resultado é dos êles, antes de sair da fábrica,
'I.l111 estimulo para os jovens iuich1ll- s:ib traiados por um processo esp{\.
tes do tenis em ·Florianópolis. daI, idealizado c executado para
Foram os §cgnintes os res'jlt'.1dos proteger as partes metálicas contra

-dos jogos havidos na la balTugpm: as efeitos corrosivos da água salga-
Arnaldo Me:::quita venceu r,,;sl'ec-l da. Distribuidores Comércio &

ti<.7amentc, Alvaro Gonçalyes por I Transportes C. Ràmos S. A. - João
ti ::-; 1 e {; x 3, r:armel0 Pri:;co por Pinto, \I
3 :� 6, 6 x 1 e 6 x 2 e {; x 3.

.

tUnas OIZEM: eSCÔVAS

Antônio Santaela venceu Gilher-

-

• - - g'_ - - - - - - - - - p * w __.•_._.,.�� ,..�_� __ ,. ......_.__._.._... "- .......,. ._ ... e • .....--.-.--,

(/I'fPlJo/)/lro IM Kf1i}7um/): (Ot'lr "6l1li111

Funcionário Público de Florianópolis! ( t_.
iT......d '.

Jesús o divino Prisioneiro do Amár, te espera no

Taber-Ináculo e t� convida para o Banquete Eucarístico, no dia 2.6 do . ........•.. _ ..•

cOl'l'ente. l!.:le é rico! Vai, reconciliar-te ,com Ele e compartllha- PASTA DENTAL
rás de seus infinitos tesouros! Faze a tua Páscoa! ROBL.�SON·

.�. "-'�'-�-'�"""".. _"�,�"

�""'-<-'-'--'�"----�-�'*-'�'�-��-"'.'-----�'.--� I
\

I
i
,
,
i
j'

\
I
i
l

Jorg� �r�n��T�I�!a�e: !!!r2mento em I
geral aos amigos e visinhos ao velório, e o acompanhamento ]
até 3. última morada; da sua espôsa Alcidomira S. Bernardes,
que desapareceu tão tragicamente .

Outrossim, aos vizinhos pela cooperação no ato de socor

rê-la, quando ela se achava em chamas, em sua residência á
rua Major Costa 108, fundos.

DOENÇAS E OPERAÇÕES
DE

OLHOS-OUVIDO-NARIZ
GARGANTA

.

(Cabeça-Pescoço-Boca)
DR. J. ARAUJO

Assistente do ·Pro!.· Banson,
do. Rio de Janeiro.
Dínlomado em Bronco-esc

tagojogía, em Buenos Ayres e

Montevídéo pelo Prof. cneva-

BI'\adecinlentó ���. Jackson, dos Estados Uni,.

;:J Operações de catarata, od.oo

d S B ,J vesgos, receita de oculos etc.
Para o esporte nautico insular, I

O segundo páreo, disputado em
. Alei nmira antes . ernarUes Operação do Bacio (papo),Jestiva foi a manhã de domingo Canóes, distancia de 1.000 metros, do-lábio e céu da boca fendidos

,ultimo, quando finalmente se rea- classe aberta, em homenagem ao sr. de nascenca. Tratamento cU..

Jorge F,erminio Bernardes, filhos, Nini, Maria Aguiar e fa- , �.lizou a regata organizada pelos Charles Edgar Moritz, presideute d d t nico círúraíco das amídalas,mílta, B Edith, muito consterná os, agra ecem smceramen e �.clubes locais Hiachuelo, Aldo Luz e do C. N. Riachuelo, venceu-o o re-
a todas pessoas amigas e parentes que acompanharam o dolo- das sin;lis.ilfês, das purgações�1artineli e patrocinada pelo comau- mador Manoel Silveira, do Marti-
roso transe de sua inesquecível espôsa, mãe, filha. irmã, dos ouvidos, da obstrução na..

.do d05° D. Naval, 'em homenagem nelli, Em segundo lugar: Vinicio
A) sal, etc.cunhada, tia e sobrinha (MIR .ii nossa invicta e gloriosa :\larinha Olinger, do Riaehuelo e em 3° Os- Rua Nunes Machado, 20 Fo�

.de Guerra, que dia 11 ultimo tcs- cal' Tcsch, do Aldo Luz.
_

lle 1..447 .

. tejou o transcín-so ele mais um ani- 3° páreo Junior 1000 metros

t J d V I p' iii
�""""'------------a.

-versário do maior feito naval de - Ioles a �emo� �Dis�lltad� el.n I - osé o.' aie e relra Df. (iL�RNO 6..

todos os tempos: a Batalha :-Javal homenagem ao sr. Jose ElIas, p1'eS1

I GAtlE'TTI
.do Híachuelo, dente do C. N. l\1al'tinetli, este p�l- A D V' O G _A D OBoas marcas, podemos dizer que reo �üi �enci�iü pela ,gu�rniçii\) �Q (Jaca do Leíde) Cl'lm<IJ ti C3t;el
.não foram obtidas, e isto devido ao Mnrtinclli, assim eonstitulda : Patrão I

COAtHtul-;� d., Socillikt.
forte vento norte enchendo de agua - Alfredo Oliveira; voga -- NICO-

A família JOSÉ DO VALLE PEREIRA (Juca do Loide), NATU.RALlUÇÕJEa
.os barcos, à medida que iaru se medes Silva; Sola voga. --o Ernes\_o convida aos seus parentes 'e pessoas amigas, para assistirem

' TH�to. .o.:e1�tb!'lO".I
.desenvclvendo as remadas No Trernel ; Sota pr?:) - S!lVlO Soucí-

à Missa de 60 mês que manda rezar dia 25 de junho, às 8 ho
.quarto e. ultimo. p�íreo o barco. do -Ui. e proa -rEeIl Trcmel. 20 ltl/'lll.r: í ras, 00 Altar d::v Catedral, em intenção da alma de seu pranMartinalli, ao atingir a meta de che- Hiachuelo. Nao concorreu o Aldo

teado € sempre lembrado Juca do Loíde.
-gadç, ficou' totalmente inundado, Luz. _

fo�çanrlo o�, seus tripulantes' a se I. :En�erranclo a ll�anhã nal:ti�l,-atirarern nagua, sendo a embarca-, lo! disputado o parco de hUl1I a

ção transportada por uma lancha- I "Mari nha Nacional", em disputa da
motor. I Taca "Almirante Tamandaré", scn-

'O páreo inicial, disputado na do 'homenageado o sr. A lmírante An-

)'- distancia de 1.000 metros em ioles i tão Alvares Barata, comandante do
..á 4. remos para estreantes, em hO'!50 Dist.ri to Navgl. Os onts-riggers
'menagem ao sr. Alcides Rosa, prc' a 4 remos do Riachuelo, Aldo Luz e

-sidente do C. R Aldo Luz, foi ven-] Mar-t inclli, no inicio rios 2.000 me

cído pelo Aldo Luz, com a seguinte I tros da prova correram Iado a la

guarnição: Patrão - Moacir J\!ua'! dÓ, até que, percorridos 200 metros,

:temy da Silveira; voga - Nils')l1 I o primeiro ganhou a dlanteiva, on
Pirath ; Sota voga - Sadi DC"ber; de ·se :manteve até a meta de cllc
Seta proa - Antônio Boabnirl e gado. O Aldo Luz colocou-se em 2°

, proa - Arnaldo Chirighini. .-Em se· lngar, após intcrE'ssante duc10 eom

.gunclo luga,r clas5lficou-se o "\'Ial'ti- o Martinelli. Foi esta. a glwrníção
l1elli e em 30 o RjachlleJo. vcncedora: Palrão - .. João Sl)yri

eles' vo�a - Valmor Vilela; sota
TENIS

. ,

'Ot" A
•

• S t nl'O'\•

T 1'1 ' , """', � voga - aVIO "�gular, o.a I.' .--'\ E1ICEU O AHO ·A:sTRO· OFE' :1,.'1' T '11. e ........oa _ Tlamar Zil·
REeIDO POR ALClDES PROCOPIO l í�-

,1 lO rI .1a �"

,& JHMÃO O TEN�STA ARNALDO l'AOS valorosos diretores do Aldo
MESQUITA

. I Luz, Martinellí e Riachnelo e ao

. '�cl'l1l.inoll ,a 1" �arri:�n&. (i?E;7:� I ('omando do 50 Distrito Naval, as
........-...........,...........,...._....;,......,..,..r-_•.,.-.-..I".I"\.I".,.."'oI"_.......,._.....__..........

.uew efetuado pc o '". '., .

fc1ic-itacões de 'iO Estado Bsporti.
CLUBE cujo vencedor. conqnü;lou vo'" pc"lo brilho alcançado pela re-

,

,<l1l11 aro "ASTHO" de fabricação de
'

gata de dOlllingo .

. ALCIDES PROCOPIO & LRMÃO

t�1ien-eiro por fi x 3 c 13 x 11 c PLANTANDO DA I
J n' crt Beck por 7 x 5, � x () e Tem V. S. pomar, jardim e ne- I() x 4. cessita de árvores frutriferas e '

Carmelo Prisco venceu \Valt"r flores? !
"'and!'rley por G x 4, O x fi c 7 x 5. Peça catalogo, nesta praça, l

T-Illl:('rt Back venceu \\'ilson Uins ! com J. Costà' à Rua .JerÕnimo I
I

......i_,!;p:.:.\;:.:.)r....!;.1..;:.:..:.:.:G:..'.!!G�x�'...i32....1le_6!.l.....lx�,.:;i3::.. ....;C�o.li:e�lh;A:o�n�o�2� ---"�__.......... �_......_�_ M" •__• .........__"'W'......__-

Euncioruirio Público tie Florianópolis!
Também a ti, Jesús, na sua íntínita e incompreensível

bondade, dírígiu o convite:
"Vinde a mim, vós todos que vos achais aflitos e sobrecar

regados e eu vos aliviarei!" Não faltes, pois, à Santa Comun

hão, no dia 26 do corrente.

Deparlamellto de Saúde Pública
'. . Mê!l de JUfih,· PLmtõe�
25 Sábado Farmácia Da Fé - Rua Felipe Schmidt
26 Domino'o Farmácia Da Fé - Rua Felipe Schmidt
O Serviço "'noturno será efetuado pelas Farmácias st.o. An

tônio e Noturna sitas às ruas João Pinto e Trajano nO 17.
A presente tabela não poderá ser alterada seIJl pl'êvia auto-

�"Ízação deste Departamento. .

Departamento de Saúde Pública, 25 de maio de 1949.
Luiz Osvaldo d'Acampara) l"armacêutico-Fiscal.

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

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

WCl'itóri.3 • Rssid.. "I..ci,Q
Rua

-

Tu-a·dAI:ntrN "1.
FONE -. í458

*"

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

...
'.l

'110.000 al;raém, til ftIa8 e...
lhei ro da UMtraqlla lHJ!ma" GIIIN...,
lhe. em IU>là""J � QJIO Õi.lice de

"",c91auêe aperittvo ltNO'l'. laGllNo
.. V. Sia. de.�"'lar. 810�
oru. "auQJ""''':E$TEÉ T.'J1.. "

BEN'IJ NEli APERITIVO
L' PRE/)/J.EfO!

FR1NCISV9 00 SUL para riOV4 'ORI
Intormagõell cornoP.l A;Jentell

_

lTlorilln6po';j� - Càrlos HoepckeS/A - 01- Te!etone ld212 ( Eni. t eieg:
Sêo Frenci5co do Sul-Cílrlo'i! Hoepcke SIA. -GI -- !'e'�\on: 6 M,))�� MACa::

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EDITAL DE FORNECIMENTO

De ordem da Mesa Administrativa da Irmandade do Senhor

Jesus dos Passos e Hospital de Caridade, desta Capital previno, aos Io

teressados que, até o dia 20 deste mês, ::1'': 12 horas, receberá esta 11"-

I mandade e H?spital, na sua Secret�ria; proposta.s, em cartas fechadas,
para o Iornecímento de todos os artigos necessarros ao seu consumo, fiij[-

V SaN �-'��'-D���"--�����I�����-'���-O--��S��-U-R-O���� �n�osem�tredejcl�ad�embro�19W.

VI81a r ntlSidO Slp �f�r'inr,
. ,

'-

Consistório em Florianópolis, 1° de junho de 1949.

III VI J' II - b ti' &�u �Il� iu � .. ( de �,�J�JB:D�lU�!:e t!!��;�O ��e����. Luiz S. B, Trindade _. Secretario

.V. S. viaja ? Reside. no Interior? Adquira um Catálogo de Moedas í IJ.1Higõ analfabeto, levando-c ii,- 1l!il
Antigas do BrasIl e enriqueça depressa. I 0UX'S'O de alfabetização no GruJ;Xl

Peça em q�lalquer livrai-ia ele Florianôpolis. Custo Cr$ 20,00. Pelo ESôolar SãD José; na. Eooola IndU3-
Correio Cr$ 2:J,00; pedidos a José Claudino da- Nóbrega. Rua General I trial de Florianópolis ou n& CAte.
B�ttencourt, 91, sob _ Florianópolis. drai Metropolitana.

'

«Fiuza

Aceita-se rap'resentonta no interior do Estudo. Ca�tos p�U'a.
Caixa Posto! 139 - Flol'icnópoH$

----,----.,�--

A maior e mais ·�peffel(�.ilda Ffibrica de

Maquinas AgrícDlas, Iornos, Teares e
Artigos de Cutelarias-I

iCirurgia ..Clínica -_ Obstetrícia
j Dr, Antônio Dib ussi -

I Médico efetivo do Hospital de Ceridede

II Serviço eSp�(idlizado em Doenças de S�nhoras
lJ.iodernos métodos de trata.mento

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

I Consultório:
.

Residência:
I Rua Tireuientee. 9 Hotel La Porta

I !r·COMí�ml'iLr"ÂmNCAlrABAillA;'-��í Fundada em 1870 - Séde: BAHIA

'I!
INCÊNDIOS E TRANSPORTES

Cifras do Balanço de' 1944

CAPITAL }_;:_ RESERVAS .•............ c-s 80.9{)O.6fH3,3a
Besponsabildades ,' .....• ....•.. Cr� 5.978.401.755,97

l
Receita ...•.. . . . . . . .

. . . . . . . Cr$ 67.(}53,245,30
.

Ativo........ Cr$. 142.176.603,150
Sinistros pagos DOS últimos 10 anos Cr$ 98.687.816,30
Responsabilidades Cr$ 76.736.401.308,20

i
Diretores: -

I Dr. Pamphtlc d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Franciscc de Si. ,

Anísio Massol'l"a, Dr. Joaquim Barreto de AI':;.ÚjO e José Abr('u. >

I "I��'""<i",.�_"'_""""_��w�"""'___"""",,wu'_'
!
Irmandade

'"

Passos e

,

Jesus dos
Carldade

II

AÇOUGUES DO-POVO, POPULAR E MODELO

OS MELHORES ESTABELECIMENTOS NO GENERO
-

_ HIGIENE ABSOLUTA - ARTIGOS DE: PRIMEIRA

QUALIDADE

f"""<i ..

liUla do
Publica relação doa oomercíantes e industriais MüI sem enli!:'1'-

eecos,
Cada guia é vendido acompanhsdo de 11m mapa rodoviário

Paraná e Santa Catarina.

Redação: Rua Prudente de MoraeJJ. n. 626. � Curitiba.

IIPIT l
'I. Socied;de de sorteios e seguros contra acidentes pessoais, eoUt.-e..

I dendo mais outros beneficios de caráter assístencial,

O 6s tado Representante em Florianópolis:
PEDRO NUNES

Rua 24 de Maio 801 (Estreito) . .

Industria Comercio e Seguros Kool S. I. 'Vni�;��,����p:i�::�::'��d':�
C� �,oo ilim d. ��

P"'QG 15 de Nov<mbro, 20 � 2_0 cndar
Dor motivo muda0'.

Grande área: de terreno iii culUvada
(Distante cerca de seis quiurmetros da capital-BairTo-Ban·eiTos.
ATea de 142 metros de frente pOT 1.850 de fundos, indtúnáG

. 6 casas de sruuieira e nma de -stuiteruil,
TRATAR:

.1 Florianópolis - nesta reea--:ão ou E�critó"io J. de A L. Atveg

I Barreiros - com o proprietário Mathias Iha.

\ Blumenau - com o sr, Christiano Knoll, no Hotel Cruzeiro.

Fabrica em Americana - EstQdo de São Paulo

Caixa Postal 139 - Telefone - 1324

_ End, Tel. KNOT
FlopiarlópnUs - Santa @atapirla

E"
IA� WETZEIA� INDUSTRIAL-IiJOINVILI,J4J (Marca

TORNA A FOUPA BRANQUISSIMA

. S�\)Ã�,�!ROf�
ESPECIAU"ADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A alimeutação inconveniente, o eXOC3-

. .so de bebidas, resf riados, etc. obrigam
freqü<:'ntcmcnt,(" os rins a. um' trubniho
'forçano. Ou transtórnos dos rins e do
aparelho urinário RÜO a causa da T(,

i,..nc::io do ácido úr-ico, Ireqüentes levan
t.cdns noturnas. dores !1!lS pernns, ner

-vo-ismo, tontr-iras. tornozelos inchados,
l'€'�1!U:di�1m"", 0!!11)f' cmpaoucados, c, em

f':Gr�lt �1 impressão dr' velbico precoce.
_\judo f!{'113 rins u, pu rjficn r Sf"U sanaue

i.or rueio de C�Tãiex. A primeira cl()��
·�",tl!(,(':'!' Cl. trubaíhar, ajudando SOns ri na

c!i!�!i:j'li n excesso de ácidos, fazendo
; ..rssim com que se sinta como novo. Sob
L()!3Sft p:n.r:l�!tia C3-rstex eleve ser incei
r�me,i.\tf' ��'l.t,j:"'fat()rio. PecaCysiex em'
,q1!dq�lf:'r furmdcia hoje mesmo. Nossa
�n rantia é sua. maiur proteção.

stex no Iratamooto da:
r STITES, PIEUHS E URJ.CEMIA

� �e00.��oe�

j Damógrafa i
:) dipl,omada ii'
;1 Oferece ;,'eus Se1-Viç?s. I''I Cartes a Mari:l Inês

.

.• Fe1"r�!i'ra. tA

. �
ce �

-: Caixa Postal 55. I
,'$ �
• ,•••@••C!lH'••e.fJaee.""a� I
..DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA i

.DR. CARLO� LOUREIRO I
DA LUZ I":l."'nv,l.#" m i"àO� Ij..''fâV V'li t·ldUU� .

':.Esc!:itório: Rua João Pinto I
-.._ n,O 18 -.. Florianópolis j

. � "

,
I
I

I
I
I

.,.-..... ii! "IN,TERNATIO AL I,c.

Tratores e Máquinas Agrícolas

Cas'a','Recem'"
.

HARVESTER
INTEMUTlOHAL Mccorml::::::i;:s ;::::::::::: '

� ... ":fi -'Colabore com a grjlnde campanha nacional de recuperação do $010 HARvÊmll"
"COnsirUI6 {Ô} promovidapelo Ministerio daAgricultura e autoridadel estaduai.": For�a Inllultrial Int.rnalional I

_

DE S O C U p 1\ D Ao ---------------------------------------------.......-

,:RUA. FELIPE l',-EVES ' i
,6xl0 metroe., toda da

material.
-:�TRATAR NESTA REDAÇÃO

Dores
'nas (os·tas,
:Nervo_sismo,
R�umatismo !

�HEMORROIDES
-11", �4 mA;'/
.esn éSPfClF/CO reAl
- AUVIO IMé1JJATOI

A ação benéfica da Pomada
MaR ZlIn, preparada espe
;::almente para tedos oa ea

sos de H&morroldeg, é tme

diata, ali'ria IiS dôres e 09

prllrldo�, acalma e evita as

complicações inleeclosaa das

ulcerações e varizes hemsr
Toidills, A venda em todas
a8 Fatmadas em bisnaga.
com clWula especial para
facilitar a apHcação,

�
MAN,-,Z
PARA HEMORROiDES
Um p,odute De WiU

f
Silenciosa

Aeão d9 Tempo
Dia após dia, ano após ano, há um

trabalho silencioso do Tempo, des
truindo o valor do solo, roubando

a sua fertilidade! Em certos terre

nos, mais de cem toneladas anuais

de solo Fe r t i I, por hectare, são

perdidas! Esse estranho e perigoao.A

1 fenômeno chama-se: - EROSÃO.

L_---..--_--,:-<-".,�
A JE:n�§I_:{O é causada, 'principalmente,
pelo uso inadequado do terreno e pelas
enxurradas provocadas pelas chuvas
que arrastam para 03 vales e

rios a camada de solo fertil.

Há vários meios de combater a erosão .

A cultura, racionalmente feita em faixas,
é um desses meios. Porêm, uma das
maiores defesas contra a erosão é o

terraceamcnto da arca cultivada, O terra

cearnento é um trahalho aimplcs, feito
com tratores e equipamento agzicofa
comum. Consiste em fazer terraços,
conforme o declive, que evitam a eu

xurrada causadora de tão grandes
prejuízos. Defenda a sua fazenda,
lutando também contra a erosão.

GRATIS! Escreca-nas para a

Caixa Postal N» 670 - Rio
de .Janeiro, e receberá UII! in
teressante [olheío s�bre a Erosão .

McC�nn

,T I. J s
V. S. quer construir e não sabe onde adquirir os íijo

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

VEIGA, à rua ALMIRANTE LAMEGO n? 99. Raça seu pedi
do que será atendido com rapidez e terá ótimo materi-al para sua

construção,
/

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

Páscoa dos Funcionários' Públicos Cicis de Florianópolis,
Vários funcionários públicos, que fizeram sua Páscoa em

1948, descansam hoje na Paz do Senhor. Coléga amigo! Não
desprezes o divino convite! Talvês seja o último que recebes.
Não faltes à Santa Comunhão, no dia 26 do corrente!

jPáscoa dos funcionários
.

Públicos Civís

I· CONVITE
Convidam-se os senhores funcionários públicos federais, Iestaduais e municipais, bem como os das diversas autarquias,

de Florlanópolis e arredores, a comparecerem á sagrada ME-
SA EUCARíSTICA, no FERiDAS. RE(JM�TISM'(J ,,;

,
DOMINGO, DIJ\ 26 DO CORRENTE, NA CATEDR�AL ME- • P�AC�S SIf'ILITICAS.

1RO;�;:��'�;�is, 6 de junho de 1949. '��dhxlr de Nogueira
,�.s loagQo Quxilitllr 1\0 botor.:umtCi

A COMISS]\D. da .í!Uial

Se você deseia
cortar «» seu

RESFRIADO
use

Te"ha sempre em sua

casa um vidro da

�Misrol
'FABRICA DE .fOSFOROS (PRON..

TA P. FAB,RICAiO
Vende-se

Maquinário Cr$ 250.000,00
Prédio, Imóveis Cr$ 90.GOO,ao
Situada em Campo Alegre -- S. C.
Vende-se tb. só maquinário
Informações com A. Wehmuth

Brusrtue - Santa Catarina"f
1
I

.,( .....'

.'

I ALUGA-SE

I Um quarto, sem pensão para um

I casal sem filhos ou para solteíro.

I Rua Vidal Ramos n. 18

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Transportes Ienesnes .

Transportes Mafitimos
Addentes PessoaiS

uto oveis
)

. Incen·, lo
(ascos

Praça 15 de Novembro, 22 -- 2° andar

PRi()�EBRL :: .

t 1139

. TELEFONES 1388 -- 1324

,
....

--

.

l -ceita
.

gentes' no Inferior
.

.

.'

___________ .Aio ..,.� �_..._�...___' ... ,...-...�-...!l'O
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I
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RA'DIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Atende, diãriamente, no Hos�ital de Caridade

Produtos, eteifinarics
'I Vi�ãO maior e mais perfeita,O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Flortanópojísj ,
que e de um bom binóculotem o prazer de com;.lUicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros 1 ç quem tem sólidaF- . .' . "

d 1 Q csn ae armacêuticos, -que esta rmcran o o ançamento de ama grande sérje inl!trução.'dêsses produtos.
Bone livros. sobre todo. 08Os primeiros já à venda, são: ss,�untos:SULFAGUANIDINA: Tubos de 10 e vidros de 100 comprimidos de LIVRARIA ROSAfI,60 g.
Rua Deodoro 33 � Florian6polillVACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 em3 e frascos de
••••••••••• :.. • ••..••...•••tOo cmâ,

.

SORO ANTI-TETANICO: ampolas de 20 cms.
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm.'] e frascos

Cirurgia geral_- Doenças de Senho- fie 1(}0 cm3.
J VACINA ANTI-MEICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e' frascos•

Ide 100 cm3.
Dos dois últimos, por serem os seus prazos de, valides relativamen

te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atenden
do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessário
ao preparo dos mesmos 'que, assim, serão' sempre fOI:necidos com ahso
'lIta garantia de atividade máxima.

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve

terinários de grande eficácia, como: Ternerfna (Buco-Vacina contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrot, e ainda; Vacina Contra.
Bouba Avjária, Vacina' Contra a Peste Suína, etc, "," .. . .

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

Pelo' sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten,

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

centrados na localidade de residência do solicitante.,

Clínica Cirurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
Jliea Serviços dos Professores Bene-

alicio Montenegro e Piragíhe No- ras - Proctologia
guelra (São Paulo)

,

Eletricidade l\>lédica
Consultas: Das.:14 ás 17 horas Consultório: Rua Vitor Meireles n.

Rus Fernando Machado, 10 28 - Telefone 1.307
Consultas: As 11,30 horas e à tar .

de das 15 horas em diante

, �---.

·DR. LINS NEVES

lf.\\ir-ewr da Maternidade e médico do
Residência: Rua Vidal Ramos n.

Hospital de Caridade
65 _ Telefone 1.422.

, CLINICA DE SENHORAS - CI-
RURGIA PARTOS Clíníca Médica e Cirúrgica do

irtiagnóstico, controle- .e tratamento DR. AUJOR LUZ
,lHpecializado da gravidês. Dístur- Médico-Operador-Parteiro,
��os da adolescência ti da menopau- Doenças internas de Adultos e

II'�. Pertubações menstruais, 'l1-�h· Crianças
IDttçÓes �. tumores do aparelho geui- Alta Cirurgia - Cirurgia Geral _
'tAl feminino. Doenças de Senhoras - Partos -

Operações do utero, ovários, trem- Vias Urinárias _ Rins - Coração
í1WIUI. apendiee, hérnias, varizes, etc. _. Pulmões _ Estomago _ Fígado
Cirurgià plástica do períneo (ru- Tratamento da Tuberculose
'lm"ruI) Raios X - Eletrocardiografia
!i\:SSISTENCIA AO PAR1:0 E O!�E- Praea Pereira e Oliveira (atráz do

RAÇõES OBSTETRICAS Tnb1}nal) Rua Santos Dumont, n. 8.
'iDoeDÇ&S glandulares, tiróide, ová- Consultas dâs 9 ás 12 e das 3 ás 6

rios, hipopise, ete.) . __ Fone 841. PLOR.J.1N0POLIS
tDÚitllrhios nervosos - Esterilidade I .lo
a_ Regímes. �_.:..._-_._----------

( \Consult6rio R. João Pinto, 7 - Tel,
'l..4fil

'.

Resi,d. R. "I de Setembro -:- Edif,
Cruz e Souza - Te1. 846.

.' ..

-,

,Dr. Àlva'Fo 'de Carvalho
Doenças de Crianças

Consultorio: RUa Tenente
'!Wveira, 29

Horário de consultas: 9 ás 11
�.
Sábados: 14 ás 17 11s.

�,------

Dr. 11iltoD SjmoD�
Pereira

00. POLYDORo ERNANI DE S·
THIAGO

Médico' e parteúo
00 Hos�ital de Carldade- de i<k:

rtanôpolís. Assistente da
Maternidade

Poenças dos órgãos internos, eSJ>e.11eíalmente do coração e vasos

&enças da tíroíde e demais

gjõll1-jdulas internas
Quica e cirurgia 'de senhora.

-IPartos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRA}1'IA - METABOLISMO

BASAL
flORARIO DE CONSULTAS: -

Díàríamente das 15 às 19 ho
:raso

CONSULTóRIO:
Rua Vítor Meireles al. 18

Fone manual 1.702
RESÍDENCIA:

Avenida Trompowski 12
Fone manual 766

Dr. Mário Wendhaae.
Clalca m<!dica de adulto. e > criaftÇIIl
Consultório -:: Rua João Pinto. 16

Telef. M. 769
Con.ulta das 4 ãs fi hot'''.

lleaidencia: Felipe Schmldt a. ai.
Telef. SUl �

Dr. Guerreiro da
Fonseca

ICanos para_ O interiur do Estadu1Bom
O horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada.

firma Fiuza Lima & Irmãos, é l) seguinte:
'

EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brnsque
.

16 horas
-

et excessão de sábado 14 horas

EXPRESSO BRUSQUENSE - 2"., 48• e 6fl• feiras -, 16,30 horas

Nova-Trento
E. A. VIAÇÃO ANITAPOUS .:_ 3a• e 6". feíras - 12,10 horas

I
I
!
�

VESTIR-SE COM CONFORTe
PROCURE A

faiataria
E ELE(iA�(fA?

ello

bil1óculo
Srãnde vis iê

Especialista
'Médico - Efetivo do Hospital de

Caridade
OUVIDOS - NARIZ e GAR

GANTA
Tratamento e Operações

Residência: Felipe Schmidt, 99
, Telefone: 1.560

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

DR. NEWTON d'AVILA

-------·----�-=------------------ '_.2 P.�. __

lOJA DAS CBSEMIRAS
,

EspeCializada em artigos para
homens

RECEBEU VARIADO SORTIMENTO ,DE CASEMIRAS NA

CIONAIS E INGLES.AS PARA HOMENS E SENHORAS.
MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PARA HOMENS
ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISA�, GRAVA

TAS PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo peló meur preço da praça
Faoa uma visita à sessa Casa e verifique

nossos preGos e arUgos

Dr. Roldão COMeDI
CIRURGIA GERAL -- AL'l'A CI·
RURGA - MOUSTIAS DE; S�

, NHORAS - PARTOS
1I'ormado pela Faculdade do H�·

eína da Universidade de Silo Paulo.
andá foi assistente por vinol ano. do

Serviço Cirúrgico do Prof, AlIpio
Corrêia Neto

Cirurlli8 do estômago e 'Oiu cin:ul&·
res, intestino! delgado e pOISO, ttrol·
de rins próstata, bexiga, utero,

...... rios e' trompas, Varicocele, bidrn
cele, varizes e bernas.

ConB111t28 : Das 3 ás 5 horas, & ma

Felipe Schmidt, 21 (altos da Caaa
Paraisc}. 'relef. 1.598

Residénciá:' Rua Esteves ]aniOl', 170;
Te1ef. M. 764

OOMlPA�lF1J�A [O
.__ ACCIDENTES DO,

S E DE SOCIAL�

POlQTO Alr;:GRE,
RUA VOLUNTÁRIOS DA pATRIA N.· 68 • I.· ANDAR

CAIXA POSTAL. 683 • rs,:;FONE 6�"() • TEl.EGRAI'oIA5.: .PROTECTORA-

A,genela Geral liara 8tu.' Catarina
F.%ua Felipe Schmidt, 22 _ Sob. -

I tabm Postal, 69 " Tel. "Pi'otectora" -- FLORIANOPOLIS

Plaina
VENDE-SE uma, de 4 faces, com

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

Cia. Florestal de Santa Catarina. no

Estreito, ou pelo correio, dirigir-se
a Vencedora -,Caixa Postal, 225 -

Florianópolis
.

• • • • • .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .o .. 4 .

SENHORITA!
A ultima creeção :

em retri
gerante é o Guaraná KNOT
EM G.4.RRAF4-S GRANDES

Preferindo-o
acompanhando

está
a moda.

. Dr. r.ido foat.
Clinico e operador '

'Clmaultório: Rua Vitor Meirele•• Iii.

'l'elefone: 1.405
Coufiultu das 10 ia 12 e da. 14 l"

t� hNl. Residência: Rua Blumen&1i,
'22. - Telefone: 1.620

---�-------... "

Dr. M. S. CU.tCllatl
Cliníca exclusivamente de criltnçal

Rua �aldanh" J.farinho, 10
Telefone M. 13:;

�--

Di-:-Á-:-SANTÃEU-
(l"Grmaoo pela Faculdade �aclo"
nal de Medicina da Unlversldade

do :Brasil)
M6dico por concurse da A.ôslstên,

e1a a Psicopatas do Dlstnto
Fedel'al ,

Ex-!nterno d(
,

Hospital P�üqulá·
trlco e Manicômio Judlciátlo

da Capital l"eder2.1
!lx·lnterno da. Santa Cas!! de Mi·
asrlc61'dla áÇl Rio de Janelro
CLfNIOA �.iÉDICA '_ DOF.;NÇAS

NNRVOSAB
Oonsult&!o: Edifício AmóUa

Neto _ Sala 3.
Residência: R.,ua Alvaro de Oar·

'falho, 70.
Das 15 !;,s 18 horas

Telefone:
oonsu ltório -- l.ZÚ6.
Resiàênc!:� _,__ 1.305.

. .. . . ...........................•

Cami,a., Gra'Vfitll:llj Pijamel&
MeiRa da.�melbore'j pelo i! .: me

oores preçl'lJli .6 Dili CASAdMIS
CELANEA - R\toC. I\!.iaí'rillJ

,
.........................

\

.... � � .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . : ..

DR. FR.ANCisco CÁMA'RA
NETO

Advogado
Escritório: Rua Felipe Schimidt
2l (sobrado) (Alto da casa "O
Paraíso")
Resídencía: Rua Alvaro de Car-
valho, 36,

I

Florianópolis
���JW<"

Dr. tlo·dolfo 4.fi.
Pereira

Advo�do-Contabmsta
Civel -- Comercial

Conlltituiçõel d. lIociedade.
I) cezo9iço!J corell::atol. em gorai.
�Ol'ganizagõ.. contabei•.

Regi_troa 111 marcaR, dil.pondo,
no Rio, da corre.pondente•

Ellcrit6rio: Rua Alvaro d.
Carvalho 'no 43.

Dal 8 Olil 12 horClll.
Telefone 1434

._---_--�._----

ESCRITóRIO IMOBILIARIO A. L.
ALVES

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

Rua Deodoro 35:

I
id'bf-lcaG� A CasCI "'A CAPITAL" oh@ma @ -S3t1';1;l'l19}flo dl')lI

vl.tta cnf:@!Jf} à. eietuCl'lim IInUll� eompraill� M,�TRIZ IiIm

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ontem e hoje,
no passado

2() DE Jll�HO ANIVERSÁRIOS:

R'd- G .

,I,

3_JO nanna
&.00 - fÃ,BERTURA - B

dia Santa Catarina
8,30 - Sólos de piano
8,45 - A Voz do dia

A data de hoje recorda- nos que :
JOR. OSWALDO MELO 9,00 - Variedades

- em t025, chegou a hahia da ln 00 O Méxic C taO nosso prezado conterrâneo v, -' I o an a

Traiç"ão a esquadra holandesa do 10 30 Ritmos P tenr
e brilhante confrade Luiz Os- ' -" ;:, ar vl1;110S

Alruirantc Boudewyn Heindrik5í:ü-' lU 45 • Em compasso dwaldo Ferreira de Melo, dire- -
,

- .c e v

ou, ,)rocedente das c-ostas da Ba-
tor da Secretária da Assem-

sa

!hia; .' bléia Legislativa, recentemente 11,15 - Mélodias de Nápoí
! - cm 1657j tomou posse elo. dlrgo aposentado, festeja boje sua 11,30 -:- Rádio Cinema
de Governador e Capitão-geral do 1145 Varredadesdata natalícia. Como que tu- ,

.

Estado do Brasil o Mestre de CHm- 12 00 Oferecimentos
g-indo as justas homenag-ens '

-

po General Francisco Barreto de cais
que lhe seriam prestadas, o ta-

}lenezes, o vencedor dos Guara,'a' lentoso colega viajou ontem, 14,00 - INTERVALO
pes e restaurador de Pernambuco; em companhia de sua exma. 16-,00 - Ii;,).11 tempo de valsr

C nf D
.

- em 1818, com apenas 14 r:lili-
esposa, para o Norte do Estado. 16,30 - Recital de Oarlos G

t
!, o °fme O! noticiado em �ição de 12 do corrente, por cianos, o Fui-ricl Antônio Pinto da O pretexto, todavia, não nos

lhardo
€s ,e J0_rna , os escolar�, do munícípío de Palhoça vão, sob os Silva, entrincheirado em uma casa, . 17,})0 - Um programa par
auspacios da Inspetoria Escolar daquela Circunscrição levar Impede de abraçá-lo muito

f ít
. -

. xr->» no Passo de Santa Maria, no Uru- afetuosamente, 'COl"'l os ,1lOSS,OS
você ... \

a e ei o a nussao pelas almas das pessoas que pereceram no de-
- -'-

1 3
t

- guai, resistiu valentemente aos ala- fraternais votos de felicidades 7; O - Carta Sonóra
.sas re do avião C-47, na montanha de Cambirela do referido ques de 132 corrientinos das ror-

.......•... , " ,'
17,45 Orlando Silveira e1

:município.�, 'I d 1
..

..
_ ças de, Artigas; SRTA. sr'T:TIA l\"OELLMANN so o e aarmoma

Para tanto a Inspetoria Escolar da 16a Circunscricão os
- - v-�v. '.l '-

1800 t
COl'pOS Docentes e Discentes dos educandários a esta 'subor- ,-

cm 1827, 0_ comando, do, E:\er- Ocorre hoje o ahiversário' O Instan e da précs

cínados, prevalecendo-se da g-enerosa acolhida da Imprensa
cito. CJJl operaçoes no RlO Grande natalicio da gentil senhorinha 18,05 Variedades

.

t
- do Sul foi entregue pelo :;\Jarqni:s' Sonia Moellmann, dileta filha 18,30 Melodias das Amér

Ca arinense, por seu intermédio comunicam aos srs. jornalís-
1 'f 'I' d ítí

, de Barbacena 20 General GlI'l,lV0 do dr. José da Costa Moe l- cas

.

.as, as anu las as VI imas, as autoridades civis, 'militares e
- -

19 O t
c

1 iástí Brown;, Imann e nzura de relêvo na "0- ,O Mornen o Espo-rtivo
ec esias icas e a quem mais interessar possa que no DIA-6 DE

L s-, lO

1 O :r:,_-'
-

.JULHO PROXIMO (QUARTA-FEIRA), ás 'OITO (8) HORAS
- cm 1842, o então Gcnerol Luiz ciedade florianopolitana. 9,3 Notícíárto da Agenci

na Igreja matriz da cídáde de Palhoça, será celebrada MISSA Alves de Uma e Silva (Caxias) cn-
'
.. , .. " .... , .. " ... ,

Nacional

DE REQUIE
-

- Irou em Sorocaba, pacificando a SRTA. MARIA HELENAi 20,O(} ----, Musicas populares d

.

.

.' N, acompanhada de cantos sacros (esta parte. Provincia de SãQ Paulo. SCHAEFF,E'R Brasil
oferecida espontaneamente pelo Rev. Frei Lúcio, o. f. m. dd. 8'(\. 20,.30, - Rumbas e boléros

, , ,

) f
,. ,

, cm 1 ib em Assuncão, toí Aníversarla �e '11"-01'€ o
' •

v:?ano em su raglO as almas dos nossos saudosos patrícios
-.., .. .r v ' -�

..

' , a ;racl.O·
vitimados no desastre supra citado.

assinado um aeôrdo preliminar sa senhorita Maria-Helena

Out
. paz entre o Brusil e o Paraguai. S h ff d

•

f'll d
, .. .' ro�slln, gratos ficarão. os promotores dessa piedosa

c .aer er, pren ada L la o

t
.

t
- 21 DE JUNHO sr E ld C' haeff f

..

micra rva as Es açoes de Rádio e aos demais .jornais do Esta-
'-'. wa ao ,_,c aaer er, pre ertc

d te comuní fô A data de ontem recor-da-nos que de Tangará
.

. ?' se '? presen comunicado ar reproduzido, ou amplamente
• .

dífundíão atím de ser levado ao conhecimento dos legítimos
- em 'IMO, com 74 dias de via-

Interessados: pois não há convite especial ou individual. gem, chegou a Bahia, a Esquadra
comandada pelo Marquês 'oe Mon-

talvão, primeiro Vice-rei de Bra-

I'-------------�------------------------------
Florl...6polll. 21 ele Junho de' 1949

Homenagem pcstumo
ió professorado da Palhoça às
'ritimas do desastre do Cambirela

CINE s-
RITZ, hoje ás 5 e 7,30 horas.

Cl)EON, hoje ás 7,30 h;,:".;PROF. A7..JTENOR C.IDADE !
Deflue hoje o aniversário

natalício do sr. prof. Antenor T m beH, ;1111.) romance, t!'õ an.o

Cidade, elemento de destaque embalado por suaves melodias

no magisterio catariri.ense.
-

Si ,";I-ll� '" ncamcutc

_Sagração Episcopal si1;
Ccnúri'IS ?\atu,

-- em 1045, .partiu de Recife com

r.'li�.
.José Moji�a

Pela segunda vez, realizar- do Sul, nascido na cidade de o intuito de c:ombatel' a insurrei'

se-á, a 29 do correilte, na Ca- Borto Alegre, por varios anos. ção pernambucana o GeneraJ !-fen

tedral Metropolitana, a cere- desempenhou com fruto o car- drick van Haus, comandante dos

mQma rara e imponente de go de Paroco no &eu Estado na- holandeses;
ruma sagraçãp episcopaL tal, telldo mais tarde ingressa- - em 1817, no Ri� de Janl'iro,
A primeira de certo, está na do na Ordem Franciscana, OIl- f::.lcceu Antônio de Araujo de Aze

::memoria de todos, foi a do Sr. de exerceu varias cargos, e en- vedo. Conde de Barra, nascido em

Dom Jaime de Barros Câmara. tre eles o de Missionárío e1'11 Ponte ue Lima a 14 de YIai.o de

hoje preclaro Arcebispo do Rio vários Estados, em particular 1754;
de Janeiro e Cardeal da Santa no de Santa Catarina, que o

-- em 1839, no Rio de JaneÍi'o,
Igreja Romana. vê, com prazer, elevado às me- nasceu o romancista Joaquim Ma"

'A de 29, dia dos Santos Apos- recidas honras do Episcopado. f'ia Mac4ado de Assis, que véu a

t{llos Pedro e PauTo, será a do falecer na mesma cidade em 29 de

Sr. Dom Felicio da Cunha Vas- PARTICIPAÇ)iO Setembro de 1908;
cancelos, nofueado Bispo de - rlU 1844, o� republicanos do

Penedo, no Estado de Alagoas, Paulo Lange e senhora praticipam Rio Grande do Sul, comandados pc

onde vai suceder ao Sr. Dom aos parentes e pessoas de sua ami- lo Coronel Antônio :Manuel do Ama
Fernando Gomes, promovido a zade o nascimento de seu fi]ho raI aiacaram a Vila do Jafr_larão,
Bispo Diocesano de Aracajú, Paulo Eduardo, ocorrido na Mr..ter- sendo repelidos;
no E'stado de Sergipe. l1idade Dr. Carlos Corrêa a Vi do - cm 1845, falec-eu Bernal;c!o .Ta-
Para tomar parte, oomo é de. corrente. cinto da Veig::!, (me fora Pff�siden-

di,retto na sagração episcopal \ te de Minas GeraÍs durante are'

...,.... pois que a Sagração deverá Vrônica da· VOlllÇão de 18'12 e éra irmâo de

ser assistida por tres bispos-'
e.O!> Evaristo da Veiga;

.foram convidados e deverão I _ . _

conclusão I - em 1834, faleeeu Caeta!10 Ma'
'. •

.' Funçao gratJfIca(la - Aprovado o pro-

coml?arec�r o Sr. D?m DanIEll jeto de lei n,O 2/49, do Govêrno do Es- ria Lopes Gama, Visconde fie M:a-

Hosbn,
. Blspo de LaJes e o Sr. tarlo, criando uma funião gratificada de ranguape,

Dom Henrique Golland Trin· médico-residente da C6lônia Santa Te- --------------

de de, Bispo de Botucatú, am- resa,

lhos da mesma Veneravel Fran- Empréstimo -- O parecer da Comissão
.

de Justiça, ao processo 27/49, em que
CISCal1a. .

,a Prefeitura de Jaguaruna pede autoriza-
o ato, a convite especial do I

ção para negociar empréstimo de 1õ()

Sr. Dom FeUdo, será presidido mi] cruzei)'os éom a &lxa Econômica

por Sua Excia. ReVIDa. o Sr Fed,eral, mereceu aprovação d? plenário.

'A.'
'

.'

'j
ASSIm, o processo voltará à,Ca:mara para

IceblSpO Metropolltano. ultimar a opero.'ção.. .

IComo paraninfo, tambem es- Regime ,de urgência - Pi'ojeto de lei

pecialm,enie convidados, oon1- nO 24/49, abertura de crédito especial,

parecerão' o EXJ.ilO. sr Dr p.ara pagamento de dividais de exercício
,

. • fmdo, Aprovado,
Adroaldo da Costa Mesquita,
Ministro a Justiça, e um ilus
tre parente de sua excia.
Dom Felido, corno se- sabe, é

Lfilho do Estado do Rio Grande

•
II e � .. •• • � • lO ., '"' .

FAZEM ANOS HOJE:
Os srs, Lauro. Vieira, hábil

linotipista, Cid Valentim Fer
reira, Oswaldo Catpes, conta-,·
dor e Aloisio Leon d� Luz Fer- I

D voz le O,ll'O em:
.

G HEI 1,08 CIGAN ,)�)
CO:'.!: Rosila )[01'eno
Romance. \Iusica. Comédia.

reira; No programa: 1) i\1l)Li�i3S ria Se'

a exma, sra. �ernardina Fili- mana - Nacional. 2) Hawaii e.

pi; Hollyvi:ood - Sl!orL

. O robusto garoto João Ri- Preços: Sras. e Srtas, Cl-ljl 1,20,

cardo, filhinho do sr. Aldo Ne- ,Estudantes CI;,'i) 2,00 e Cav:.tlheiro.

ves dos Reis e de da. Sada Boa-I Cr$ 3,20
baid dos Reis. I LIVHE, Creanç:as maiores de

"

...

_

.... ,..... . . . . . . .. . .. . ... _ '.' I anos I),",leri'io entrar 119 s('ss30 de 5

,SRA. PATRÍCIO BORBA !heras. ,

Por motivo da passagem do I' .. , , .

sem. anivers�rio, ontem, foi
I

ROXY, hoje ás 7,30 horas

rrtmto, cumpnmentada a exma, i' INVERNO D'ALMA
sra. d. Helena Caminha Borba,! Co.M: Walter Pidgeol1 - Deho

dignissima espõsa do sr. Patl'Í- i rah Kerr _. Angela Lansbu�y
c�o Borba, conceituado comer-

.

No programa: 1) O Esportf; em�
Clante nesta praça. Marcha - Nacional. 2) Fox AiJ'p'lan�
A aniversariante que é figu- News 31 x 44 - A<tualidades �

ra de relêvo no magistério cata_ Preços: Cr$ 5,00 e 3,20

rinel1s� goza de v�sto círculo, Censura até 14 anos,

de amIzade na socledade loca] .. ', , .' ...........•

e teve, ontem, oportunidade de. IMPERIAL, ho,ie ás 7,30 horas

experimentar esse fato, através i Ultimas Exibições
das felicitações que recebeu e, I Uyra hilariante' comédia
entre as quais, as do "O Esta-I FALTA DE HOMENS
do". coM.: Vera Vague

... II • � � ".' •••• � • , � •• , l=tir. .. Rir..... Rir ...
MARIA MACIEL DOS

SANTOS
A data de hoje assinala o

t
aniversário da senhorita Maria
Maciel dos Santos, cunhada

I
do nÕESO diretor de redação, sr.
Gustavo Neves.

'�O E'stado" cumprimenta-a"
.

��--

, CASAS Iil TERRENOS
I Possue V, S. casas ou terrenos para

----------------------,�

Morreu Jesse mas' seu irmi'i'o vol
tou para vingaI-o
A VOLTA DE FRANK JAMES
COM: Henry Fonda - Genl� Ti

erney
No programa: Cinelandia Jürl1�f

,_ Nacional �
Pl·eç.os: 3,20 unica
Censura até 14 anoS;

CASA MISCELANEA dllttri·
buidor. do. :R'dio. RI C. A
VictOfõ Vályul.. e Di.coI.
Rua Conlelbeir.o', MatrEi

. ...

,;,ender? IMP]�IlIO, hoje ás 7,30 horas
ESPOSA DE MENTIRA

CO�f: Ray MillarM -- toreltlF
Young

\

Os motores JOHNSON ,Sea HOr'Sf
são construidos em fábrica ll1od�r·
na sob todos os pontos de vista e

por operários especializados. Soo
mente são utiliza,das máquinas mo

dernas em precisão e rapidez. O�

engenheiros da Johnson sã'O reputa·
dos como os melhores do ramo. Dis·
tribuidores: Comércio & Transpor
tes C. Ramos S. A. - João PintQ.

Não encontra comprado!'?
Entregue ao Escritório

1'>" L. Alv�S',
Rua Deodoro 33,

ImoblUArlo• ,

,.Campanha do. AgasalhO '

Mais uma vez se revela a .generosidade do povo de nossa

terra: a "Campanha do agasalho", iniciativa da Congngação
.

Mariana, vem encontrando o mats franco apoio de nossas fa
mílias. Os sectores visitados, as�im nô-lo demonstram: -con
!,}·ibuição altamente generosa, quer em dinheiro, quer ,em roupa
de inverno.· '

As zonás não visitadas sê-lo-ão nes'ta e na próxima' semana.

'''_

PARA fERIDAS,
E C Z Ê MAS,
INFlAMAÇÓES,
J:,OCEIRAS,
FRIEIRAS,

_�. I � H ��.!
_ _E.!�::b' _

i

Rendo�me! Fui vencido! Viva aJnteligência do
camarão!

I

. f

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


