
o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Jll'op:rfetái-lo e D. Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUD�\ RAMOS
. Diretor de Redação GUSTAVO NEVES

"",A=ft=O=X=X=X='V=lI=,',====F=IO=ri;;c1:;:"=ó=PO='=iS-=-=S;;_.e;;;x=-t=a�='fe=-ir=��='�=!4=d=e=J=Uff.=h=o=d=e='9=4=9==·-�. N.

Pelo prestígio d'a legislativo
A Assen?-bléia L�gislativa de Santa Catarina, co

mo as demais do pais, tem o seu Regimento interno,
elaborado e aprovado pelo consenso dos seus deputa
dos. Presupôe-se

.....
que as prescrições regimentais vi

sam, de par com o bom andamento e a boa ordem dos
trabalhos le�isla,tiyos, estabelecer em nível de digní
dade e ,de plestIgI? daquele Poder constituído, n01'

l11as para o entendimento cordial e nobre entre os re
presentantes das diversas' correntes partidárias que
ali . tem assento, De modo que a primeira condição'
naturalmente, para o normal e lícito desempenho d�
::nan�lato,. l�or parte dos deputados, sedá 0- respeito
as dísposíções regímentaís, preliminarmente fixado
pela C�sa, p,or ocasião de serem elaborados e votados.

. .Dlr-se-a, portanto, que não só o processo das
atIvId,:?es legislativas, mas ainda o prestígio da As
�emb�eIa depepdem, em parte decisiva, da obediência,
laqueIes preceitos de ética parlamentar, consubstan-
cíados no Regimento.

.

, ,

Essa ·circunstância,. :earece, não ocorre a alguns
representantes de oposiçao local, como ainda ante
on,�em a;.o;lt�ceu tumultu,a�do a sessão da Assem
bléia LeoIs.atlVa: A propósito dos fatos da véspera,

.. ,dur�nte os quais, a pretexto de 'eventual manifes
taçao popul�r, o que houve foi, na verdade, um desa

?a�o e::--'trermsta, um- orador da oposição, por sua vez

ll1(;ontme1?-te num crescendo que correspondía aos
apartes amda menos incontinentes de seus colegas
de. �a�cada, provocou nó recinto uma caracterizada
e�lblçao de demagogia. As galerias, lotadas contribuí
riam para o calor daquele torneio de descomedimen
=. p�T entre o� quais, não raro, uma réplica em
calão mterrompl.a o� .oradores - e golpeava o Regi-
mento e a respeítabílídade do recinto.

-

A certa altura dos sucessos, se ouviu uma voz
<. seI:-.��ta, partida de um deputado da maioria e que

�?!lcltava a um oposicionista exaltado cbedíencía à
ética parlamentar. A resposta, impulsiva e desrearada

. do represe�tante da oposição foi uma cOl1Stant� fra�
se de malllf�s!o, clar� Ei ousado repúdio ao Regímen-'
to e_as restrições da Iínguagem parlamentar, sob ale
ga�ao de que o povo não escolhe expressões para pro
fenr o que pensa {} queT.

Perigosa �outrina essa, que o deputado Paulo
Fontes quer Implantar nas praxes parlamentares
mandando às urtigas um código de ética polític�
em q�� colaborou e que, por implícito ou tácito com

p�0l111SS0 de honra, 'está obrigado a respeitar e presti-
gIar. . .

-

Não fbi, porém, essa a, única amostra da dema-'

gogia, oJ;?osicionista,: lapçada ante-ontem em presença
do pubhco que assIstla· aos trabalhos do Legislativo
€s�adual. Outros apartes virulentos, ·irrevereIlte.s ou

gaIa�os da ban_:ada minoritária disputavam a pri
masIa no eXRspero ou no insulto ao Govérno e a au
toridades ,constituídas.

No instan�e. em qu.e se cuida ;le concertar pro
blemas da polItIca �aclOnal por, �ormulas pacificas,
que. preseEvem o Ie$lme ,�emocratlco ante a ameaça
de I.ncursoes da demagogIa, será lamentável que os
unaIS da nossa Assembléia registem um espetáculo
que tanto nos di:ninuiria ao c�mceito não só do pre
sente, mas tambem da postendf:l.de, na história.- Eis
porque, se dado nos fôsse sugerir algo aos nobres re

presentantes do povo catarinense, não he,'litariamos
em solicitar-lhes que, através duma faculdade regi
�le�1tal que cabe ao Presidente da Assembléia Legis
latIva, promovessem, nas notas taquigráficas, o can
celamento das expressões extra-parlamentares,
co?-stant�s dos. discurs�).s e apartes a que referimos,
afl.m de ImpedIr que f1.gurem, como lastimável ates
tado de ausência de educação politica, nos ânais da

;'
Casa. '

_

Seria, p�lo menos, uma prova de reconsideração
&enao de atItudes, mas de te.rmos, muito natural

E, Gún- quando, serenados :os ânimos, volta a reflexão e o

,
sentido das responsabilida;des.

::;:o::::::::t' ':;lt::a:,,�,,:::: I toeOngressO . ftmericanO
2ã Secret. Sr. Fulvio Sati· s

.
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n os
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O Exm? r. Go.vernador do Estado recebeu do sr. Edgard
te

.

R
TesoureIro. Sr. �hlton Aran- GOlS MonteIro, PreSIdente do Instituto do Açucar e Alcool o

s amos seguinte telegrama: .

2° Tesoureiro.' Sr A t
.

('
valho

. n.omo �3r' "Tenho a honra de levar ao conhecimento de V. Excia
que, atendendo a .solicitações de vários centros produtores d0

Diretor Social: Sr' J
.

1"
,

C
.' -

. alme '0l'Ja paIS, a ·omI8sao Executiva do Insti�uto adiou para 3 de seV2m-

Deputado Guilberme
Ifrbun

Pertencendo à bancada do P.

S. D. na Assembléia Legíslatí
va, o ilustre deputado G iilher

'me Urhan tem ali dedicado às
eausas jdo Estado um interêsse

que bem lhe define o espírito
público. Industrial em Joinvile,
.as suas atividades progressis
tas lhe valem as gerais slmpa
tias e o prestigio pessoal de que
desfruta, não sómente naquele
município, mas outros centros
do Estado.
Figura de projeção social

lhano e honrado, o deputado
Guilherme Urban terá, na da
ta de hoje, que é a de seu ani

versário, nova oportunidade
para sentir a estima que '''D
cerca e que, nesta capital" se

.generaliza em vasto círculo de

relações.
"O Estado" se solidariza com

as homenagens que serão pres
tadas ao nobre aniversariante.

t'

Prelei·to Otávio
Tabalipa

,

Na cidade de Canoinhas faleceu,
Iontem, o,s1'. Otavio S. Tahalipa,

digno Prefeito daquele Município e Idestacado proccr do P. S. D.

O honrado Chefe du Executivo IMunicipal de Canoinhas desfruta

va não só alimas em iodo (I Es- I
fado, de justo conceito, Ó que 1I1C, I
valia um grande e inabalável -pres- {
tigiç popular.
No desempenho do' cargb para o

qual Iôra eleito, a sua grande, e

íncontestavel capacidade de tn:.ba-

1110 ponde pôr-se a p,\ova no des·

vêlo que votava as cau!>as de sua

terra e ao bem-estar de se�l J�lUni·

e�i� i
O falecimento do Prefeit(l Otá·

vio S· Tabalipa repercutiu profun·
damente nesta' capital e BOS dr

culos oficiais, te.ndo a AssembléIa

Legislativa, por proposta do!" de'

putados Orty Mach�do e· Moldo

Carvalho, do PSD e da UDN res·

pectivamente, encerrado os seus

trabalhos
.

como homenagem ao

extinto:
"O Estado" apresenta con�clên

das {l enlutada familia·

�I
Grêmio Cultura ·1
Musical I
Reuniram-se, dia 23, os S\)C�oS

fundadores do Grêmio e após mo·

vimentada seção ficou desj�nada
para reger os destinos da as<,oda'
ção, até junho de 1950, a' ';egntnle
diretoria:

'

Presidente de honra: Dr. 01-,·
waldo Bulcão Viana
PresideI:lte: Sr. Romeu

ça]ves

10.515

'o MOMENTO

Vi8j�u, ontem, e Secretário da
Justiça, Educação e. Saúde

Acompanhado do sr. Duarte merecida aspiração daquele la
Pedra Pires, chefe da Casa Mi- borioso povo.
Iítar do Govêmo do Estado e do Amanhã, ail:\��;�I.P,;'í(1J,lj8t!.'e:"

'

'.

",sr. Dep. Protógenes Vieira, re- cretár.io da JU$��,:g,� ;.,s.,,�, .

presentando o Poder Legislati- Oatarína, em c"tfI\'J.]fanlliâ:' ..:
vo, viajou, ontem, via aérea, seus. �I-�stres. �qfdp��eit0s !<t)1 f i
com destino a Curitiba, onde comitiva ofIcl,a�, -1 augurara.

'

pernoitou, o sr. dr. Armando no, distrito de:.;Mo· .. " Wi:tp_fcle
Simone Pereira, ilustre secre- prospero munírãp stola Ru
tárío da Justiça, Educação e ral, que complrtará o"màgn'i'fi
Saude. co plano que vdm senda exeéu-

S. excia., na manha de hoje tado, em nosso ,.�tg90 em be
chegará à séde do município de nefício da coletividãáé:� ';:;::';-;;,;,;;,�",

Itaíópolís, onde terá ensejo de. O retorno de s. excía. e dos
assistir o solene lançamento do membros da comitiva oficial

, grupo escolar com que o "'}�lv?r- dar-se-á na próxima segunda-
no do Estado atende jusra e Ieira.

.

AssembléiaCrônica da
o falecimento, ontem, do. Prefeito de

Canoinbas, sr. Otávio Tabalipu•
..;._ DomeD�gell! do Poder LegiSlatiVO.
Compareceram a sessao de Canoinhas, ocorrido hoje às

ol}-tel?-' que esteve sob a presí- três horas da madugada,
.

na

dêneía do sr. Saulo Ramos, 28 quela cidade.
S1'S. deputados. Requeremos, outrossim, que
A�r�wada a at�, foi lida a a Assembléia manifeste, por te-

matéria do expediente. legrama, as suas condolências
- aó povo canoinhense por inter..

PREFEITO OTA.VIO S. médio dos seus poderes legís-
TABALIPA lativo e executivo e bem assim

Os srs -Orty Magalhães Ma- à familía
,
do ilustre' extinto,

chado e Arolde Carneil'O' de cuja vida foi uni. exemplo índes
Carvalho, do P. S. D. e da U. D. continuado da mais pura dedí
N., respectivamente, encarní- cação aos interêsses da coletí
nharam à Mesa o seguinte re- vidade.

querimento: Sala das Sessões, em F'10ria4
"Exmo. Sr. Presidente da As- nópolis, 21 de junho de 19·19'�.

sembléía Legislativa. Encaminhando a lO�,1�ii'), o
Requeremos, com fundamen- sr. Orty de Magalhâes Macha

to no artigo 101· § 2° Inciso II do, da bancada pessedísta..
do Regimento Interno da Casa que, emocionado fez o necrnló
que, ouvido o Plenário, sejam gio do ilustre morto- cujo dcsa...

levantados os trabalhos da parecimento constitue rude
presente sessão como homena- golpe para a sua terra, que vi

gem postuma pelo falecimento nha sendo governada de manei
do sr. Otávio S. Tabalipa, díg- ra honrosa pelo administrador
níssímo .Preteito Municipal de capaz e digno que acaba de ta-

lecer. Ressaltou a vida tuncio
nal de Otávio S. Tabalipa na

Cia. Sumber, de intendente de
Tres Barras e de Prefeito da
quela comuna, em cujo cargo
elevado vinha prestando os me

lhores serviços à coletividade
canoínhense,
O sr. Aroldo Carneiro de Car

valho, da ·U. D. N., fez referên
cias elogiosas à vida daquele
governante, que, na madruga
da de ontem veio a falecer. Fi·
nalizando, apoiou, em nome da:
sua ban_cada, as homenagens
postumas propostas pelo seu

colega, sr. Orty Machado, o

mesmo fazendo os srs. Braz Al�
ves e Cardoso da Veiga, do P. T.
B. e P. R. P., respectivamente.
Em seguida� aprovadas as ho

menagens propostas. foi a �es
são levantada e outra para hoje
marcada .

SENHORITA ALCIONÉE
BATISTA

:f<'az anoshoje a gentil senho�
rita Alcionée Batista, filha do
sr. dr. Alfredo Damasce!lO da
Silva, nosso confrade de' imo
prensa e provecto advogado.
A distinta anivesariantB, '{ue

é aplicada aluna di) "Colt�gio
Coração de Jesus", receber� por
motivo desta data numerosas

felidtações, às quais "0 Esta·
do" se aSsocia muito prazeiro·
samente.

-

FAZEM ANOS HOJE:
a distinta senhorinha N':lllCy

Terezinha da Silva Fernandes,
....

filha do sr. João Capistrano
Cardoso e gentil aluna do Insti...
to "Coração de Jesus";

.

- o sr. João Corrêa de Amo�
rim;
- o sr. -João Machado BoIs

ter;
.

Previsão do Tempo, até 14 horas

I
- O sr. ·João Cassio de Amo- do dia 24.

rim;' Tempo Bom, Nevoeiro.

-: O sr. Osní Batista; Temperatura: Eslavel.
_ o menino Artur Rudolfo Ventos: Do quadrante

filho do sr. professor Milton
.. Sullivan;

- o sr. João Batista Espindo··
la;
- o �r. Francisco Berto da

Silveira; Encontram-�e atualmente em uso�

_ a exma. sra. d. Joana em todos os recantos do munJo.

Corrêa Barreto, digna esposa centenas de milhares de Moto,rcs

do sr. Francisco Barreto; de popa JOHNSON, proporcionando
-a exma. sra. d. Joana Alves aos seus possuidores ano após ano,

Coelho; um SERVIÇO SEGURO. Distribul�

_ O sr. João Rodrigues Cor- dores: Comércio & Transportes C.

rêa. Ramos S. A. -:- João Pinto, 9.

../t'tJf'..-.- - -
..__w.-.-......,...__·.-......-.-....-···-...

• ..._-......,..._-....-.-...- ....-..-.-...
- .....".-.-...",..�

bro próximo a data da instalação do primeiro Congresso Açu-
careiro, prorrogandQ para 31 de Julho o prazo de recebimento
de teses· memoriais e indicHções. Agradecendo a V. Excia a

gentileza de dar a éssas resoluções a mais larga di.vulgação,
apresento-.lhe cordiais saudações"_

SERVIÇO DE METEO
ROLOGIA

frescos·

Temperatnras: extremas de boje:
Máxima: 22,7 Minima: 19,5.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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D' G t 7 horal!.l:'rOprle ano ,e Ir.; eren!" Àuto-Vitt.�.ai) lUijú _ J�1&1 +. li !lo-
SIDNEI.NOCErI rUI. �,_,��

Diretor de Bedacão r- JilXT)!!"elM'(} Dru.toqu_ - :llirUQU4I -
Y le bÓr...

'

GUSTAVO NEVÉS

I
Erpres80 l'b"\UGIlU«!fi - Non ',l'relnto

C·
. - t6,l!0 hc'l."af. •

hefe de Pagínaçâor Áuoo-Villçlo �tarix!_ - JOloli;"'Ut
FRANCISCO LAMAl:.QUE - $ ncraa.

Chefe de Impressão; Ãuto-V'jà� catuln_ - cuntiba
- h hC<l'218. .

.J@AQUIM CABRAL DA SILVA RodO-Tlãr:!a Sal-Brull - :Feno �ea'l'e
- - li 1lorae.

- Representante: Rápida Sul-Bra�neira Jolnvile
A S LARA � 13 horas.

. •

Rápido Sul-Brasileira Curitiba
Rua Senador Dantas, 40 - 5° 6 horas.

I
TERÇA-FEIRAandar _4>uw-Visç!o CatlU'tn.e-_. - P6d'tO AI..

Te};: 22-5924 - Rio Ce Janeiro g-re _. II horu,
Auto-Yl.as;-i'l'<1 �,tlllll"ln$M1I - Culrdtiba

RAUL CASAMA\TOR _ i5 noras

Rua Felipe de Oliveira, 21 _ Àuto-V!aç4Q C'atUtn.enM Jo!§!.TUe
- • hor&Z.

8" andar ÀUi"",Vilição C:i�m�M4, TllbBrrlio

Tel.: 2-9873 - São Paulo -- li horas.
ExpJ'e5SO 81.0 ü"lm6'rio - LItIIiWla -

ASr::::�:p�!:s 7 ��:��811 G16ria - ICUaa - Iflb Juizo de ,Direito da ,Comarca de Tiiuca,Se 6% horu. oi
Ano .......•...•• Cr$ 90,00 Expr0NO -Br'IJ6qU_ - BnlaQwt - Edital

18 hortl.. �., .

'Semestre .• < ••••• Cr$ 45,00 À')u>-Vla� IU!j&i - ItaS&! - 18 lao- O Cidadão Carlos Ternes, JUIZ. de Paz, no exerClClO do car-
Trimestre ..••..• Cr$ 25,00 l'll.kápido Sul-Brasileira Joinvile go de Juiz de Direito da Comarca de 'I'ijucas, do Estado de
,Mês ••••...•••••• Cr$ 9,00 13 horas, Santa Catarina, na forma da lei, etc.

1Número avulso .. Cr$ 0,50 Flh·áPido Sul·Brasileira Curitiba
Faz saber aos que o presente edital virem ou dêle conhe-

I
6 M_

No Interior ii, I A:ilt<J.Vlaçl1�U�1�� CU!'ltlba cimento tivere:rn, expedido nos autos de sobre-partilha dos bens
j

Ano ••.•........ Cr� 100,00 � 1
ii hoxas. do 'espólio do finado João E'ufráJsio de Sousa Clímaco, que se ,'.Semestre ..•..... Cr$ 80,00

.

Auto-VlaçAc Cllta!L'tuM'lft ,Jc.!nidl/3
l)rocessa 'peral'J,te êste Juizo e cartório do escrivão (lue êste.,- II horas" ,_ \

I
Trimestre ••...... Cr$ 35,00 �: A1.lto-Yj�ç&o 0atJllrlnerul<i � lA&'tmQ subscreve, que por despacho do então Juiz de Direito desta Co- I
N' vul o ro�., l� "o a;;

,-
6.30 hOTas I' f

,-

1 (}'
'

h' 1 t"!um�ro .

as
...

\ .. >jl :"v

�
Rápido Sul-Brasileira _ Curitiba, - :::naroa, pro endo aos " o ae Jun o p. passaú'o e em a ençao aD'

AnuncIO. !.wW.lante contrato. 6' hOl'a'. �

J' li requerido por Arnalào Clímaco e Maria Clímaco da
I

Silva, roi
C)s origium, mesmo não : 13R:�:�� Sul·Brasileira omv e -

ç_mspen'sa a pntça determinada nos autos supra méncionados,
publicados não serão

'

� \ Expresso S�O CrllMwao -:- IAguila
que estava marcada para o diB. 30 do corrente, às,10 horas, ��-l'vid 7 horas.

I
"- _"u OS. . EJr."Pre� Bl-à�U�8 - �ue -, para:que rehegue a'O conhecimento dos interessados e ninguem
A direçl� �ão se respon-

1�:�,����,:111çl1.,.
{) It.ft.lal

-.
-Itlt,íaJ _ 1m

ho-.I
possa .�Iega.,�. íJ�nO;:âT1Ci.a." n;a!1d?u,�expedir o

p.relsent,�e edl_'t.aI, I{.
s&billza pelos conceitos .��"

BT.'USQ_UEl84! _ NGn 'J.'INnto I que se"a aflxaao n,a sede desce Jnlzo, no lugaI do cODtume, e, Iemitidos nos artigos _l"Tf.���or1ls.' .

IJor cópia" publicado pela imprensa, uma (1) vez no Diário í
assinados. _Rld��!;:a:Sul Brull - P&rto.AJ.� Oficial do .Estado e "O Estado", de FloriallópoUs,e a Notícia de!

"",..._�_ I, v' ft�QUINTct;;-= _ P&'ta Joinvile, na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Ti-!Auto- ,a"",o R
.

t d" dA' d
'

1 d -'1 II
Alegrl!l -:- e hO?ltiJ. ,jucas, aos V1n e e um las o me<Si 2 Jun 10 . o ano de mI no..,

.
_ A�th!�â-O CRtarinen1l8 -� CUr,tl"bt I vecentos e .quarenta e nove. Eu, Gercy dos Anjos, Escrivão, o

I
'Auto-Vlaçl1o CatarblE:1l§" - Jolc'lv11<'1 I dactilografei, confel'Í e subscreví. (a) Carlos 'rernes, Juiz de I

(. - III horas.
p" d d J

.

d < D' '� 1-" í-' 4'

Auto.VlBçl<o Clatal"lnenllfj -- TubarilO'! az, 110 eXerCl'ClO O cargo e UIZ El lreho, .o3.a con�orme o
- fi hora,s,

-'_ • �_ original, ,sôbre o aual me reporto e dou fé. Data supra. O Es-
Âuto·Viação CatA'J>U�IIJl5 - "'_!maII, _,

. -. r. 7·4. ' "

- 6,30 boralll, I crIVa0. Gercy'o,os " nJos.
Exw-esoo São Cr!swl'lio - LQrIJ,llS -

-,- __

7 hoca.s, IEmpr�sa GlóG:!a - Llagun� - $ 1/:8
e 7 1/2 horas. IE:xpi"éSBo BrullQul!nN -'" BrU!lQlW -

PANAIR - 13,60 -D Sul
!
lI!!A���Y·iaçlS.� ltajmj _ !taj� _ UI h<>- II...

CRUZEIRO DO SUL -- 13,55 ->! n&i,

.m"'rt...

I
Rápido Sul-Brasileira JolnvUe -

'I..... ,a 13 horas.

Ti:rÇ.a-feira
-

_ "',_ ,�� Rápido Sul·Brasileira - CUrItiba

-]'J.
.

I
-. horas.

"'fAL" 8,00 - olnvIl e - lkllplf,sa Sul Oeste Ltdll1 ---- Xl;pl!OO-1'Al>

Curitiba _ Parana'guá "- • homo
I

1"

I.. SEXTA-FElllL-l ,
- Santos e Rio.

• Rod>()Tlru-�&\ Sul Brtuill - PÔI"tO &l� I
", I' :'. :-,.!'\.1,'._p. _ 10 LO _ No--' - 3 horas. ,' - p. ,'" r,,-- Jnito-VJ.&ção f'..s.t&W'1nen!1!1I! CUirltibl!
,.$ �;Z.EHl.O 00 SUL - iJ.OQ - :_ õ.,horas.

-

.\.ut,o-V!ação C�tllr�,l!Il,
lIorle 1::' li horas.
VARIG t2.aO - Sul Auto.Viação C1ô�!1n1m1lo1 -- 't.&<;;_

O· S I
- 6,50 horas.

'

PANAIR - 13,5 - u
! Expresso .SAo Cd.:&'U>vi!o

_. �

--IQ -" ,. 7 ·horas. "

-
ua" I,a- ,.ra

I
ÂUto-V1açlo ltajaJ - ltlllú - 11 JK>.

"TAL" - 13,00 - Lajes e Pôrto t'M.

Expr�8!M! Brusquena, Br1!j!JQ.U1i
Alegre 16 horas.' "

,

l-ANAIR - 10,40 - Norte ; Rlipido ,Sul-Bra.silelra Joinvile

113 hOr;IS,
CRUZEIRO DO S'()'(, - H.OO - RápidQ Sul·Brasileira Curitiba

6 horas.

2
------.-----.------.- ....----- ..w....

Sérviço de in8Crl�ões
Recebemos; 'sos, o Técnico de Administracãc
N. SC/34 - Fpolis., 21 de jU_lf Dl... ENNOH DE ALlIEIDA CAR-
nho de 1949: NEmO, dirigente do Pôsto dr.' Ins-

_

Ilmo. Sr. Diretor d6 jornal "0 I crição c Documentação do reler'do
ESTADO" - NESTA I Departamento, sediado em Pôr to
Prezado Senhor: jAlegrc, com jurisdição nos Estados

Devidamentê autorizado, levo �O' do Rio Grande do Sul e Santa Cata
co-nbecin;ento de V. S. que, 0<; cur-

'

rina, ,

50S avulsos de Direito Constitl',e10-! l� com com o múximo prazc- que
�

nais, Matemática e ele Português e

I'
convido V, S. para assistir sole

rcdaçãti ele' documentos oficiais, nidades que serão levadas a eíerto.

crias!-0s, nesta Capital, pelas Porta- 'Agradeço antecipadamente as

Irias 11S. 185, 18G e 188 do SI'. Díre- i atenções que forem dispensadas à

t�r-Ge):al do Depa:·tamento, Admí-! presente,' bem como_as p�lbEc'lçõcs r
.

'M�ib� f�ii�id�d� .���- 'n���i�:�;;;'
nistrntivo do Serviço PUbhc.o, se-, que certamente serao, feitas .E,csse l' to 'de l5e'll filhinho 1

.'rão inaugurados dia 28 do CO\Tí�nt,.,! conceituado jornal. Mas, não esqueça. que o melho�'
s- f:ira, á� 8 horas, no Instituto I

I presente para o seu '.·PHdPO,LHO)�"de Educaçâo- .1 Afenciosamente. é ama caderneta do CRí!:DITit.
Representará ° Diretor .do,> CUl'- Mário H. Ferreira - EThc. 1n<;c. . MUTUO PREDIAL. J;"

Viacão ,Aérea
...

.

HoráriO I

Segunda-feira
"TAL" - 13,00 - Lajes e Pôde
Alegre
PANAIR - iO,40 - Norte
Ç'A1UG - 10,40 - Norte

A causa fundamental das dô- tema urinaria. O tratamento

apropriado deve fazer voltar
os rins ao seu estado normal;
'afim de poder ser filtrado o

aeido urico. É por iSõ9 que 3$
Pílulas De \i\litt conseguem dar
alivio permanente' nos mais
rebeldes casos.

As Pilulas De Witt atúam
dil-etamente sobre os rins;
devolvendo-lhes a sua ação
natural de filtros das impu.

res na cintura e nas juntas,
dÔres reumaticas e perturba
ções urinadas encontra·se na

falta de cumprimento de sua
tarefa pai' parte dos rins. Es
tes, que devem �Jjminar todos·
bs traços de substancias taxi
cas ou impurezas do organi�-.
mo, estão permitindo que um

excesso de acido 1lI'ico se

acumule .e penetre em todo.
o organismo.
EEte acido urico rapidamente

. fórma cristais agudos" á seme"

lhança de ...gulhas, que se alo
jam nas articuiaçõe!l,causando
a sua int1amação e rigidez, as
cruciantes dôres do f.'eUn1a

tismo e outros males do pis-

',> �õSRlNSiAl
I $, t

)

-ISÁBADO '

Auto-Vil'i,çflo C&winen»e - OUrlUbft

I'- 5 horas.
Rápido Sul·Brasileira JOf�V,ile -13 horas.
Rápido Sul·Braslleira

CUritiba-I6 horas.
- t3 horas.

Áuto-VlacAo Cl!tu1n�nsti -- Jow,Y1le.;
- • hor&l. IÁuto.1l11açl.o OIlituln_1t Tu'llllrilo
- 6 horlUl.

'IExDr�1IO üo Cl'iBtoTI.O - � -

7 hü1."IlS.
. �'xpreSllO Brutll',l'U-el),H - !!!ruIitue - ,

1. horas.
Àut�,VliÇ1o lltaja1 - lta� - 111 110·

rae.
,

. Expres»o 'BruICl'U'" - No.... 'ft'ft�o
_; 9,30 har... j

,

ExpresllO Glórla - L!Cuna - e l/llI.
• 7 1/2 hot'aa.

-

IDOMINGO
Se:eta-f�i,.a Rápido Sul·Brasileira - Curitiba -

�
6 horas.

- 13,00,- Lajes e Pôrto i-I

Morte
VARIG - .H,-iO -- Norte
PANAIR � 13,50 - Sul

(.)ttinta-feira
�TA.L" - 8." - loinville

Curiifha - Paranaguá
- Santos e Rio.

PANAIR ...;.. 10,40 - Norte
PÁNAIR - 13,50 - Sul
VARIG - 12;30 - Sul
ORUZEIRO DO SUL

W8f9rte
CRUZEi�O DO SUL

lI\Jl

:rezas do organisn1.o.
Terá V.S, m:ovas visiveis dessa r

àção, sah;tar dentro, de 24
horas após o uso das Pilulas
De Witt. As legitimas Pílulas
De vVitt para os' Rins e a

Bexiga acham-se ii venda em

todas as farmácia,lI.
Ui,50

,

"TAL"
,

AI�gre
ORUZEIRO DO SU:L � 1,20

-.Ol'f;e
PANAIR - 10,'0'7 Norte

VARIQ-, - H,40 -- Norte

:í PANAIR - 13,50 - Sul

.� Sábado
'�TAL" 8,00 - JoinvHle

" Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

.i"ARIG - t 2,30 - Sul
CRUZl!lIRO DO SUL - i3.55

tJorte
lJQmínqo �

PANAIR - fO,40 - Norte /

CRgZEIRO 00 SUL - ,H.ao
l fA..'N-\m ,"'" J,3,ts9.,Sul. .J ...i

'
=.. -

Escritório . Técnico
Cid R,oéha Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs. iuteressados qlle.
tendo regressado de sua viajem aos

Estados Unidos .da América do Nor·
te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro·
cha Amaral reabrirá seu e&<:ritório
(Rua Presidente Coutillho n. 22),
nos primeiros dias �e agôstó, espe
rando continuar a merecer as esp(l-.
ciais

_
atenções de seus am.igos ti

clienteSl. \
'

.k�L Pedro Medeiros, Auxiliar

o Vidro grande ele Pi/v/as De Wilt, conlendo quo. ve:;.ar e meio a

CJuaniidade do tamanho pequeno, cuda proporcionalmenfe muito men9S'.

�

'José ale Perei-ra I

(Joca do tOlde)' , I
A família J08É DO VALLE PEREIRA (Juca do LOide),'conVi.da aos seus parentes e pessoas amigas, para assistirem

à Mi<ssa.de 6° mês, que manda rezar dia 25 de junho, às 8 ho
ras, no Altar d� Catedral, em intenção da alma de seu pran-/'teado e sempre leIllbrado Juca do L.oide.

l

Coceira dos-Pé)'
Combatida no 1 ..«» Di&t

,
I

,

Seus 'pés coçam, doem e ardem tanto;,·
& ponto de quasi enlouquccê-lo ? Sua.
pele raeha, descasca ou se ngrn? A ver-·

dadeira-"causa destas afecções cutâlle��S'
é um germe que se espalhou no mundo
inteiro e é conhecido sob diversas deno
minações. tais como ... Pé de A tleta, C('�
cei-a de Singapura, "Dhoby" coceira.
V. não pôde livrar-se dêstes eoírimentos
senão depois de eliminar o germe cuusador,
Uma nova desco berta chamada Nit.od,r,1r"rrol
fa! parar a coceira em 7 minutos, combate.

(�5 g,er�e:s ·em. 24 boras e. torna.. a pele-
11$11, maors e hmpa em 3,dlaEO. Nl�dlti'ra
d,it tão bons resultados que oferece a ga.
rcutia de êliminar a coceira e limpar a,

ptle 1,3.0 sõ dos lléB� corno na maioria dos,
CP.t:ÜS de afecções cutâneas, espinhas ..

acne, frieiras e impigens do fasto ou

cio corpo. Peça Nilodtrm, ao aen far.. ·

:iH:l:céutic.ol4tboj_e mesmo. A nossa. ge.
M" ..Ilt _ rantia li a,

.r;'dtXOuerlUilS �ua maior
rirlt as t!e��i!e$ ClltllllJllli proteçâd. '

(\
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Enfrentando o onze completo do figueirense,' exibir..se-á domingo no·
estádifl da. f. C. D. o forte esquadrão do Carlos Renaux, de Brusque
ç� ��i CO u

.

�
Todas as atenções do público da Capital concentradas na sensaeieaal corrida

rústica de hoje à neite. .... As atrações da prova, ..... Inscritos 102 atletas.·
"-. 'Valiosos prêmíes, -- O regulamento. _51 Designadas as autoridades.

CORRIDA DA FOGUEIRA

I
28 - Antônio Rosa Matos. guintes premios para a sensa- deverão conduzir á méta final. Carvalho - Prefeito Munici-

, . 29 - Ari Herculano da Cruz. cional prova rústica: III - DA CLASSIFICAÇÃO pal,
'

J:i'adada a alcanç':::: .li�1 ,exIto I
.

30 - Olíndío José Nascimen, 1 rádio G. E., oferta da Car- E DOS PRÊMIOS João Batista Pereira - Pre-
.sem pr�ce�ente na mstor�<:t no to. los Hoepcke Comercio e Indus- Art,v 70 -:- A classificação sidente da Câmara Municipal.
p.edestnal!-lsmo (1� í?anta I..-�t�- 31 _ Luiz Hamerick. tría. será .índívídual 'e por equipe. Almirante Antão A. Barata
pna_, realiza-se hoje, c?m mi- 32 _ Moisés José de Almei- Taça "Govêrno do Estàdo", § 10 -·A classificação indi- - Com. 5° Distrito Naval.
CIO as. 20 horas,. a Cornda da da. de posse transitoría, instituida vídual será apurada pela 01'- Tte. Cnel, Paulo Vieira da
F?g1;lelra, tradicional prova 33 _ Oswaldo Martins Jr. pelo Poder Executivo do Esta- dem da chegada, devendo, para Rosa - Com. 14° B. G.
rus�ICa p�O:nàV1C!<). pela Fede- 34 _ José de Oliveira Rosa. do. isso, os atletas colocarem na Cnel. João Alves Marinho .-
.racao Atlética Catarmense e

. dedicada ao exmo. sr. dr. Ader-
35 - Hylvio Corrêa Garcia. Taça "Caríoni", oferta da mesa de chegada as respectí- Com. da Fôrça Policial.

bal Ramos da Silva digní-sírno
36 -,<?scar FernaD:des. firma ��r�.oni & Irmãos, de PDs-II va�

fichas '�e contrôle, as quais, C�arles Edgar MOl�tz -

primeiro mandatário do Esta- 3.1 - Ríeardo Francisco Fer-1se deflmtl�a. . apo3 o penado regularmentar, Pl'esl;ie1!te da Federação do

d
rari. 20 medalhas, oferta das In- serao confrontadas com as Comércio de S. C .

•oNada mais, nada menos de
38 - Pe�rp. de Amori!? àustrias de Madeiras

NaCionai�'
anotações dos juizes de percur, Solon Vieira - Presidente do

102 atletas se inscreveram para
39 - Jose VIcente da SIlva. S. A. so e de chegada. Conselho Regional de Despor-

.

1 '-', 40 - Waldemar Domingos 1 corte de casemíra, oferta § 2° =-Entender-se-a por tos.
a sensaciona maratona. .sem
-dúvida alguma, as atrações da ela Silveira. da Comercio e Transportes Cel- equipe, o conjunto dos cinco Prof. Flávio Ferrari - Presí-

grande prova serão O�', atletas 41 - Odail Wenceslau de so Ramos S. A. melhores atletas classificados dente da F. C. D.

Walter Fígueírerío, pertencente Arau'jo. 1 par de sapatos, oferta da 1 de uma mesma representação, Major Eloy Mendes - COw
-

té 42 - Alcides Claudio Sgrott. Casa "A Capital". observado o critério da conta- modoro da F. V, S. C.
.ao E. C. Vi oria. da Bahia, que 4 A t'

.

C f 1 Pf d e.

venceu a prova Amaralína __

3 -
. n .omo iOS a. � íjama c e seda, oferta da gem mínima. .JaÚ Guedes da Fonseca -

Basra, credenciando-se para
44 - Voecy Farias Guedes. Casa de Modas Cliper. Artos. - A Federação Atléti- Presidente da Federação Aqua-

correr nesta Capital, a �::nvite 45 _. Clovis Goss. 1 relogio, oferta da Joalheria ca Catarinense conferirá me- tica de Sta. Catarina.

d F A C Old
.

T' 1 46 - Jurací Levino Cremer. Galluf. dalhas aos três primeiros co- Renato Ramos da Silva
a ". . ,; _ enel . ,ln1a c 0S l"i' 1

.

Santos, tri-campeão da prova
47 - oilvio Siegel. � relogío.oferta da Relojoaria locados individualmente, po- Presidente da F. A. C. E.

Waldemiro Monteiro, de Podo 48 - Laércio V. de Cardava. Gomes. dendo os demais classificados Juiz de partida
União, vencedor da Corrida de 49 -- Oswaldo Lestarb. As casas Vitor, Iolanda A ser recompensados por tercei- Tenente Teseu Muniz

São Silvestre; Waldemar Tía- 50 - Odilio Kretzer �odelar, A Instaladora de Flo- ros. A equipe vencedora cabe- Juizes de chegada
go de Sousa, Artur Voss, Mara- 51 - Manoel F. Martins. rianópolís, Savas & Cia. Con-I rá uma taça alusiva, de posse Sms. Moacyr Schutel, 'Wil�

lia Pereira e Norberto Voss, 52 - Getulio de Brito An- feitaria Chiquinho, Casa Helio, I transitória. .

.

son D. Cardoso, Jom Waldir .

de Blumenau, e Francisco As- drades. e Farmaci� Esperança, oferece-I . � �mico - A taça ficará d�- C?riJSa.rd, Tte. �ulo S�mi, Hé-:
sis Guimarães, Leonidas Pal- 53 - Angelo José Linhares. ram premt?s. I ünitívamente de posse da equi- 110 Mílton Pereira e Joao Pedro

ma de Matos, Teobaldo é;�1.'150, 54 - Ivo Pereira.· Os prémios encon�:a:n-se eX-'1 pe que conseguir vencer a pro- Nunes.

Ademir Abreu e Clodoaldo 55 - Raimundo Antunes. postos numa das vitrmes da va três anos consecutivos ou Cronometristas

Amaral. 5(1 - Walter José Vilain. Casa Hoepcke. cinco alternados. Sms. Waldir Ouriques, Dir-
t, O Atlético inscreveu 47 atle- 57 - Pedro Armando da Sil- RBGULAMENTO IV _. DAS INSCRICõES ceu Gomes, Milton Lemkhul, e

tas, o Caravana do Ar 20, o Se- va. 1- DA FINALIDADE Art? 9° - A "Corrida da Fo- E'ríco Straetz Jr.

nac 10, a Liga Blumenauense Caravana do Ar. Esporte Clube Art> l° -- A "Garrida da'Fo- gueíra" é prova livre, de res- Juizes de percurso

,6, o Lira 5, o Palmeiras (Blu- 61 - Aldo Clemente.. gueíra", .tradicional prova rú�-I ponsabilídade individual, nela Paulo Otto Scheidemantel,
menau) e a Sociedade E'3POl'ti-!, 62 - Atayde Alves da SIlva. hc� �eallzada :pela Federação I podendo ser inscrita qualquer Dr. João R Bonassis, Prof.
va Dr. Laura Soares (Porto 63 - Carlos Alberto.

... �tle�lCa. Catar_mens'e, em Fl0-1 pessôa, mediante o pagamento Sinval Cruz, Pedro Paulo Ma-

União) 2 e o E. C. Vitória da 64 - Gonçalves MauncIO nanopolls, destma-se a propor· da taxa de índenizacão do ma- ehado e Waldir de Oliveira

Bahia1.' Candido. . cionar aos atlétas em geral um I terial de Cr$ 3 00 até 20 de ju- Santos.

Todas as atenções do públi- 65 - Hél!o Doni.
.

ensêjo para verificarem SUaf\ nho.
' , ,

Fiscais dos postos
co estão concentradas na reali- 66 - HeItor Garcia. possibilidades físicas no que I V - DISPOSIÇÃO FINAL 1° Pôsto: Praça 15 (Defron-
zacão da monumental P'\,'ova 67 - João Rosa Filho. conseme a corrida de fundo. I Atro 10° - Os casos omissos te a. Catednü): . Snrs. Walter

de
�

resistência, prevendo-sê que, 68 - Leonidas Palmas de
.
Arto 2° � Serve, tambem! serão resolvidos pela Diretoria Mussi, Osny Laus e Eugênio

a assistência será a maior de I Matos. para despertar interêsse pelo I da Federação Atlética Catari- MulleT.

todos os tempos. 69 - Mario de Oliveira. despodo, atravé� de um espe,! nense, podendo, para isso, pré- 2° Pôsto.: Praça 15 (Esq.
OS ATLETAS INSCRITOS 70 - Manoel Boaventura. táculo de pedrestrianismo de

I'
viamente ouvir o Cons. Técni-, João Pinto): S111'8. Hélio Lan-

Relação dos atlétas inscritos '71":'_ Marcus Vini�ius. rara beleza. co. ge, Alfredo Flores e Gustavo

na Corrida da Fogueira de I 72 - N�l�on da SIlva·
,

Arto 3° - Por todos êsse�, I FEDERAÇÃO ATIJÉTICA Zimmer.

1949, a realizar-se no dia .... I 73 - Plm10 Gomes Gomart. motivos e, ainda, como sinal CATARINENSE, U' de junho 3° Pôsto: Rua Comle1heiro
. 24-6-1949. 74 - Roberto Martins. de gratidão ao poder Executivo, I de 1949. Mafra (Esq. 7 'de Setembro):

Liga Blumenauense de '75 - Rubem Fonsec8:. a prova será dedicada ao 0-0 Osmar Cunha, Presidente da Snrs. Haroldo Pessi, cap. Mau�
Desportos 76 - Sebastião Paulino. vêrno do Estado de Santa Ca, F. A. C.

.

ricio Spalding de Sousa; Euri-
1 - Waldemar Tiago de I 77 - Wilson Natorf. tarina. Heitor FerrctTi. Presido do I co Hosremo e Carlos Bonetti.

,Sousa. ' 78 - Waldemiro Parastchuk. II DA PROVA Cons. Técnico. I 4° Pôsto: Rua 7 de Setembro

2 - TrQgildo Esteves. I 79 - Francisco Guimarães.· ArtO 4° - A "Corrida da Fo· AUTORIDADES DA CORRIDA (Esq. Felipe Schimidt): Snrs.

3 - Mareilio PeTeÍra. 80 - Teabaldo Sim.ão. I gueira" de 1.949, a realizar-se Comissão executiva Agapito Veloso, Osny Bar,bato

4 - Raulino Silva. " Llira Te'nis Clube a 24 do corrente, com inicio ás Dr. -Osmar Cunha - Presi": e Oswaldo Silveira.

5 - Darcy Sousa. 81 - Victor .GandolfL 20 horas, constituirá no percur- dente da Federação ·Atlética
VINHO· C!irOSO·TA·DO

6 - Avelino Mach.ado. 82 - Walter da Silva. so regular do seguinte itinel'á- Catarinense. JU:,
.

M'
.

t "S I L V E I R A".Esporte C. Vitória ..;_ Baia 83 - 19uel Lopes. no, qua ro vez.es: Jorn. Aribaldo Povoas - Re-
7 � Walter Figueiredo. 84 - João Aurélio Martins. Saida: Praça 15 de Novem- presentante de "A GAZETA" fRAQUEZAS EM GERAL
Clube Atlético Catarinense 85 - Ademí Abreu. bro, defronte ao Palácio do Go- ESPOR'I'IVA", de S. Paulo. ----------.----

11 - Nil'ival Pereira. S. �. Palrneiras vêrÍlo. Tte. Alberto Fajardo - Pre-

12 - Clodoaldo Amaral. 101 - Artur Vosso Contôrno: Praça 15 de No- sidente do Clube Atlético Ca-
13 - Ajôr de Sousa. 102 - Norberto VOSSo vembro - Catedral - Corréios tarineTl..!Se.
14 - Sebastião Moreira Dias. G. S. Senac e Telégrafos - rua Conselhei- Hélio Sales - Presidente do
15 - Dário Ramos de Aguiar 91 - Oldeney Lima dos San_ 1'0 Mafra - rua Sete de Setem-, Caravana do Ar Esporte Clube.
16 - José Mencar da Silva. tos. bro - rua Felipe Sshmidt. I Dr. Oswaldo BUlcão - Pre- l'CiIlfOAlEGRê

17 J' E'1: S 92 UI' F·t R' Cl d R F l' Sch I . L' rn .

Cl b
__�S.OA.""TRI' ,,, ....�-

- ose ,uas umar. -. lsses reI 'as eIS.
.

�eg.a a: ua" e Ipe ,,�'I sldente do lra ·..tems .,u e. .................-'''''''''''._....;...-

18 - Oswaldo Euclid€lS de 93 - Carlos Esp·nclola.. mldt, defronte � A s�berana'l Tt.e. Cnel. A. Lara RlOas -:- 'Ag'8l!1cia Geral iHU"i1 S. Ca�alt'ina
Freitas. 94 - Roberto' Blumenberg. Arto 5° :-.Afun de wma.r :;; PreSidente do Clube A. Barn- Rua �lipe Schmidt. 22- ..Sob.·

19 - Alcebiades Alves dei
95 - Lidio Sousa. prova maIS mteressante, sera, ga-Verde.

.

.

C P t i 69 T 1 ,.r.J•. t t »

S L· .

M
.

1 d b' d .

. -

l d 'd • as 8 •
• e.,' l • o e ora

. ousa. 96 - aun orerra. co oca a pequena arr€?lra. ,e D�1'eçao gera a.corrz a
. FLORIANOPOT IS

20 .- Cristiano'Amaro. 97 - João Fernandes. fogo, atravessando a rua Fellpe Dr. Heitor Ferran - PreSl-
1J

2I - Candido Macedo Lopes. I 98 - Walter Livramento. Schmidt, na parte fronteira á dente do Conselho Técnico da ALUGA.SE

22 - João Batista Paes 99 � Oswaldo Sousa. Confeit,aria Chiquinho. FAC.' 'Um quarto. sem pensão par� U�

Branco. 100 - José Duarte. Arto 6° - A título ornamen- Juizes honorário8 casal sem filhos ou para solteiro.
23 - Ari Alves de Moura. � PÔTto-União ! tal, os aUétas deverão, na fase Dr. José Boabaid - Gover-
24 � Pedro Paulo de Aguiar. 101 _ Waldomiro Monteiro final da última volta,' empu- nador do Estado em exercício. Rua Vidal Ramos n. 18

25 - Osny de SOUiSa. 102 - Floriano Almeida. nhar um facho a lhes ser en- Dr. Rui Fuerschuette - Pre- CASA

,26 ._ Miguel João dos San- VALIOSOS PREMIOS tregue na entrada da rua Feli- sidente da Assembléia Legisla- Compra-se uma de preferên,·
·tos. Até ·12 horas de ontem, ha- PB Schmidt, o qual, para efeito tiva. ela com fundo para. o mar.

27 - Ary José Coelho. viam chegado à 1"'. A. C ..os se- de ,classificação -de cada um, Dr. Adalberto Tolentino de: Informações nesta redaçãO

i _

I
I
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.. 1530 kilocieloe ondas médias de 19/i' merrc«

i:"�I'�---"�O--i,', '\
� T_'U_B_A_�Ã�:�_�_,_C_A_�_Af_R��� ., Il�l'é�l'"

MóVEIS. L9UÇAS E MOEDAS ANTIGAS A D V O G ii. DO
C..im!.i Oj d�fIll

� Deseja comprar (lu vender?
IA: c I, CO!!:llltittliQêio .is Soc�sd\\l.d@!iI�, � Cartas a .José Claudíno da Nóbrega. _. l:u�rtl>"RiU.lz&çõ,ta

i ij São José - Ponto final do ônibus, - DISTRIBUIDOR_,DO... I THulo1l lhulO\r�t6:l'ioB

'ê: IránSfillrtes léreos lhnitailB i Pelo .c��;l�;; �;,O�Ioedas Antigas do Brasil

I E�;;",H6�; � Re-!i-idl..,(l,CtG_
•

I'
i ,I �";.,;,�c:':�� ,.,

i,! 2as. 4as. e 6as: Rio - Santos -- Paratuuiuâ - Curiiioa � i
-

O�I I! I'i - Joinvile - Elorianópou« Lajes e P. Alegre. c
.

"

�
,.

,.
-��

�, 3as. 5as. e sábados: P. Alegre -:- :"'ujes -- Florumopolis
-

I .

� � '.

·DoE.i:i,ó��s· E�PÊR:\Ç"ÕES'� Joinmle -- Curitib« -- Paranaquá .. - Santos e Rio.

;'1'
ptiiNi quem p()s�.tte de cr$, 10.000,00 até Cr$ 100.000,(){) renda ..

DE
� ',1

o�Z'ta de 10°/. ao ano cóm recebimento de /1.;1'08 me.naai:s.

1'5:°',
Opem com A'L'iões Douquis DC3 de 21 10ga1'e8.

,,0, 1

Informações nesta l'edaç.i.!o OLHOS-OUVIDO-NARIZ
,

.

GARGANTA
�f�!H�tl1l�� �n��l,;'JI!,á l�im2í .{J" I�ll1tl�'�� ""�--'"-"'-'---._---'�'._---"-'--.-"-----'-- (Cabeça-Pescoço-Boca)

I !.it�{Hh/(n, � A li ,,,,,r,,,, "''' ...'" li! ijl �� itb� .... tG �. f
'"".li l'f

I Rua Conselheiro Mafra, 3:5 - TeleJ"'one 1555 ! 1"��.· r'§i-�. r�O� ··!��.�t··.llpr�.� ASSis��t/·d����t.°sanso�! ��� ,�j DU � "j II�� II\} I do Rio de Janeiso.
1ill\Wo1>()�o�..f)�()�O���()�()411IlmN)�)�()�)�)4 Arvores Frutiferas enxertadas e pi\ntas ornamentais lIlJl<l ! Diplomado em Bronco-esc-

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de (fagologia, em Buenos Ayres e
Flori e Pomicmitufll 1 Montevidéo pelo Prof. Oheva-

IlHer Jackson, dos Estados Uni,...
·dos. .

Operações de catarata, d03?
vesgos, receita, de óculos etc,
Operação do Bacio (papo)"

,-

!
do lábio e céu da boca fendidos.

e resentaç:oes I
de nascença. Tratamento cu-

FIRMA WON 'A, ESTABELECIDA EM SAO PAULO (CAPITAL}
nico cirúrgico das amídalas,

HÁ LONGOS A�OS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
das sinusites, das purgações

NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PIUMEIRA ORDEM. dos ouvidos, da obstrução na-

Rl�SPOSTAS A CIliXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO. saRI, etcN; M h d 20 TiO;

! ua unes . ac a o, Ji!' 0-

________,�

.

ne1.447.

C�f�r': i�i�» I F��;;���·.··����;I\�����"�'"
��

� I�· Inu j Ph!íl.CAS SIFILITICAS

I" Elixir de Nogueira
·Mlldicc;çCíc. ouxiHaI' !lO tl'tll;cHr,on!i1Íl)

da '111mbl

Depa:rtanlento d.e - Saúde Pública tMês d?: Juoh;) PI&ntõe;g
25 Sábado Farmácia Da Fé - Rua Felipe Schmidt I
26 Domingo Farmácia Da }l'é - Rua Felipe Schmidt 1--, .

O S�rviço not:urno, será efet�ado _pelas Far�ácias sto. An-
tomo e Noturna sitas as Tuas João Pinto e Trajano n> 17.

A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia auto
rização deste Departamento.

Departamento de Saúçle Pública, 25 de maio de 1949.
, Luiz Osva!do d'Acampora, Farmacêutico-Fiscal.

I·,··,,--'"-_...... ,,·�·_ .. ·_·,'-"··,·,-,_· �._-_.._�--_.._"',.� .. ,_.,.-�,�.*,._:_-,-,,_.._._�-�.-�,,_.��---��_.
,

I
.

!
I

. I!Ni\VIO-MOTOR "ESTF;L.a" {
maxima rapidez e garantia pata transporte de �ues mercadoria, i

, Agentes em FlorianóPo:l� OAR.LOS HOEPCR.E S. A. I
l
!

Páscoa dos fllDcionários !
j

Públic{�§ Ci.vis I!(ONV�TE

I
i

Convidam-se os senhores funcionários públicos federais,
.

estaduais e ffi'p.nicipfÜS, beru como os das diversas autarquias,
de Florianópolis e anedore·s, a oomparecerem á sagrada ME
SA EUCARíSTICA, no

,

DOMINGO, DIA 26 DO CORRENTE, NA CATEDRAL ME
TROPO�ITANA.

Florianópolis, 6 de junho de 1949.
A COMISSÃO.

URa JENIS CLUBE •

PHOGRAMA PARA O MBS DE JUNHO

DIA 25 - SÁBADO - TRADICIONAL FESTA JOANINA, A CARAl'ER,
DENOMINADA "FLOR DA ROÇA'" INICIO ÁS 9 HORAS, HAVERÁ

PREMIOS PARA A MAIS BELA FLOR DO ARRAIAL - TA1'.IB:tM

AO PAR MAIS ORIGINAL E AO CAVALHEIRO QlJE MAIOR SEME

LHA.l\'ÇA APRESENTAR COM O PERSONAGEM DE -sru me!\.

QUER CASAR" E TEM MAIS AINDA ... FOGOS, BALüES, �.fE-

LADO, PINHÃO ETC· ETC ... SER,,- A FESTA MÁXIMA DO . .\.H-

RAIAL DO CLUBE DÀ COLINA; I )
NOTA: - A Diretoria do Clube, solicita de todos os seus associados

!

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

J

COl\lPRA.DORES PARA CASAB JII

TEl:U!ENOS
O Escritório rmobüiano A.. L. Atvall\"

sempre tem compradores para casas ..

terrenos.

Rua Deolaro 3õ
• #o • • • • •• .. ••• .-- •• � • • •• • ••••.•••• .- ....

-

•

EMPRESA SUL BRASILEIRP.t
DE ELETRICIDADE S. A.

- EMPRESUL
Serviços de energia elétrtca

em Joinvíle, �faraguá do SuI�
�ão Bento do Sul, Mafra, Ti
jucas, Rio Negro e Lapa.
Material elétrico para. insta;�

.lações - Motores -- Dínamcs
- Bombas - Lustres - Fel:''' ,

.
roo de engomar - Lampadas

.

- Ventiladores - Serviço !t�
I instalações por .pessoal técní- �

.

! co especialísadn,
"_.. - ...__ .. - .. ,-"" ..�_.. ""'''' ....._,_.__�, . �__.. ,'_... Loja e crítórío á rua 15 de

Novembro, ri. 449 Caixa Posw
.

11.62 - End. tlegr. - "Empre
sul" Joinvile - sta. CatariM
-- Brasil.

...

l
.

V. S. quer construir e não sabe onde adquirir os tijn.
los'! - Procure a firma PRODUTOS S. J. TADEU DE E.

VEIGA, à rua ALMIRANTE LAl''1IEGO n? 9U. Faça seu pedi-
do que será atendido com rapidez e terá ótimo material para sua

construçõo,
Temos tijolos de diversos tipós:
Compactos, e de/2, fi e 8 furos.

Ouçam dierieinen te, das 9 às
• ? fi das 17 â:fJ '22 horas1",

�;� �x

"10 IUBA9 IVO 9�,,� :�,,\ ..

���h,� 'J

Jf

H. ,T. Cipper..
'Corupá. ..

Mun, de Jaraguá - Estado de
Peçam catalago �ratuitaillente.

Santa Catarina.

Empresa «Viação Sinta
,

A V T ��
.-'

..
��� (,)

A Emprêsa "Viação Santa Catarina I' linha de ônibus que' faz o . . . . . . . . . . . . . . .. . ..........•.•.

percurso Florianópolis -. �stre'itQ .

e
.

Escola avisa :aos �o�suidores. de I _

Os motor�s JOHNS;DN.Sea Horse

.permanentes e aos que viajam gratuitamente por imposiçao da Iei, a i sao construídos em fábrIca modeir-'

comparecerem dentro do praso de 30 (trinta· dias no escritório à Hua na soh todos os pontos de vista e

João Pinto n. 9 afim·de regularizarem sua situa·ção perante esta Em·' por operários especializados. SO

prêsa. , mente são utilizadas máquinas mó--

Findo o prazo respectivo não será permitido, vIajar glatuitamente dernas em precisão e rapidez. O!4l

aos que não satisfazerem ás exigências desta Emprêsa. '. engenheiros da Johnson são reputa-
Florianópolis, 7 de :Maio de 1949. ) dos como os melhores do ramo. Dtlt-

COM�RCIO & TRANSPORTES C.' RAMOS S. A. \ tribuidores: Comércio & Transpor�
Proprietários tes C. Ramos S. A. - Joã'O Pi.nt&

•

SÃO FRANCISCO DO SUl! para �lOVA) YORI
Inf()II.·m�9õ91!1 comol!l Agante8

.

Florian6polis - Carlos HoepckeSiA -0[,·- Telefone 10212 I E'll. tt�leg;
São Fcanc!lico do Sul-Cf:!rloa Hoepd:e S/A ·-�,11 -- Tel�loM 6 .\'J.i3) � �ViACg:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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{

�

Da Fábric!i co consumidor. ---- Grande estoque recebe0 a firma distribuidora
Lima & Irmâos» � Rua Conselheiro Mafra 35 .... Fone 1565 - Fpolisll

_--'-_o

ICirurgia- CI!n.ica �.ObsteJricia
I �:;iCO�f?'!V��!�o,R!�d. �,�:�}
I

Ser"l ço espedeltzedc em Doenças de Senhoras
ltIodernos métodos de tratamento

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

Consultório:
.

Residência:
Rua Tiradentes. 9 Hotel La Porta

A.............��.WJA���_���"'��

� COMPANHiA "ALIANÇA DA BAHIA" l
.

.

·'.1 r

..
,

'1
'

-:; .

. �

�1illjuinal ft,gricolas, Joro'os, Jeares e
Artigos de Cutelarias

LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO,

-

N. 33)
I ACEITA ENcorV1ENDAS

Acei'�Ci'-t.l'!! l'�'p!'e!;ent{lnte no intedor do Estcdo� CCl1'tcs para' I' DE SERVIÇOS TIPOGRAFICOS
, __ " __"_ .._

Ccixa Postal 139 - Fkrian6poHs APRESENTAÇÃO IMPECÁVEL _. ENTREGA
"'I' S �j'.i!l;� � !hu�ida �U?l I�tr!lrhlr'

O TESOURO I R �PIDA,� fi ��ufiÜ r f\l��IU'flii ijO �ih{j' !�. ; .DIt instrução .està ao aiOlouet A
,fi
a, I de todos. Dá esse tesouro ao teu _,__._"

--�,

v. S. viaja? Reside no Interior? Adquira «m Catálogo de Moedas i rnnigo analfabeto, Ievando-o â UDI
, .Antigas do Brasil e enriqueça depressa. I' curso de alfabetização no Grup{l

Peça em qualquer livrar-ia rle Florianópolis. Custo Cr$ 20,00. Pelo . Escolar São José, na Escola Indu§>.

fç,C?rreio C�'$ 25,00; pedidos. a !o3é, Claudino da Nóbrega. Hua General: tria} de Floríanépolis ou n!. C,.,�
""tt,o'o

""'.
91, <ob �

F�On"nopnl",
'd,., M.",,"oh"'n..

I'�I' ln ustua e Q!<f'lIuinas I!!,icc,ias
1 'ar in; li.ii..

�

I

nua 24 de Maio 801 (Estreito)
.

" Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da Jóia

Ilndustria Comercio /e Seguros Knot S. A.
'

I�M�c;.';�.P��;<i·;�t�rde mudaôÇã
Prag�ai�:a :o:ta�O:;:hf.O;e��one �oi: Grande ár,ea ,de terreno' ii culUvadaI (Distante cercn de seis q'!LiLometros da capitaL�Bairro-Baireiros

I Area de 142 metTos de frente por 1.850 de fun�os, ,'nd1Lmdo

6 casas de madeiro. e uma de material:
I

. TRATAR:

II fi'LoTianópoLis
- nesta redaç�o ?u Esc.r�tó1'io I. ele

"'
L. ALves:·

I Barreiros - com o proprietário Mathla lha.

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

Fc:bl'il::Q em Americana - Estado de São Pe.ulo

\ r�QPPQSQq ta n tQS Q..x� 11Jsivos pô Pô
d� banta (9atap'irlô

o 6stado

Tel. KNOTEnd.
@atôpÍna

Fundada em 1870 - Séde: BAH!A
INC:ÊNDIOS E TRANSPORTE-S

Cifras do Balanço de ' 1944

CAPITAL E RESERVAS Cr$
Hesponsahildades Cr$
Receita . .. :.. ............•..•. Cr$

l Ativo........ Cr$

I
Sinistros pagos 1105 últimos 10 anos Cr$

Responsahilidades Cr$
Diretores:

Dr. Parnph ilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr: Francisco de Sá,
Anísio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José AbI'(lu.

�"_·_v�.....·_v..�.....��"'�W�""""""_�'"

80.900.605,30
5.978.401.755,97

67.053,245,:10
142.176.603,go
98.687.816,30

76.736.401.306,20

AÇOUGUES DO POVO, POPULAR E MODELO

OS MELHORES ESTABELECIMENTOS NÓ GENERO

__ HIGIENE ABSOLUTA - ARTIGOS DE PRIMEIRA

QUALIDADE

Guia
Publica relação dos onmerciautea e mdustr iata com SelL'I anda-I

)
,
reços.

Cada guia é vendido Iloo»loanhado de -um mapa rodoviário dO

Paraná e Banta Catarina.

Redação: Rua Pcudente de Moraes, n, 626. - Curitiba.

j"1 'P I T R II
.1 Sociedade de sorteios e s-eguros contra acidentes pessoaís, eonce..

i[ .lendo mais outros benef;icios de caráter assistencial.

Representante em 'Florianópolis:
PEDRO NUNES

tilr

e
€ I.&� WETZEL' INDUSTRIAL...JOINVILLE

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



, 'ceita' Agentes no Inferior

{� !I8TAlVl- Sexla fGfr� 24 �e Junho o. '�49
-- - ---------_

6

-----_.__ . ,--

Transportes Ienesnes
Tre nsportes Maritimos·

Acidentes Pessoai.S
Automo-veiS

Incendio .

(ascos

- I
. �

,

....

) cursai···· d anta C tari a
,

.Praça 15 .de Novembro, 22
'

__ 2° andar i

. J

1

Telegramas; Pl�()SEBRAS'. ·1'
I
i '

l
-

,

.,

,

I

.

.' Caixa Po tal139

.

,

, ,
_

c TELEFONES '1388· -- 1'324

. ! '

I
--------,--- ....-�- �'- utt .... �'____..--'"'----,,·-,-----��-,·

.. .

•
J
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o BSTAOO- re_t·. felr. 24 d. Junho !/J. 1949

binóculo
Grande vis aD

..------------------------------------------------------------------------------------�------------------------'-------------------------------------.

Produtos eterinarios'
o INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa P�stal 163· FI

.

ó 1')de'f.. .

. ,- onan po IS •

I J

em o pL.az�r de comumcar aos senhores Veterinários, Fazendeiros
e ,Farmaeeuücos, -que está iniciando o lançamento de uma grande série
desses .produtos.

Os pr'írnciros já a venda, são:
SULFAGUANIDINA: Tubos de 10 e vidros de 100 comprimidos de

(',60 s.
VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cro3 e frascos

1()Í} cm3.
SóRO ANTI-TETANICO: ampolas de 20 em3.
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cmâ e frascos

Cirurgia geral - Doenças de Senha- de 100 cru3. VENDE-SE uma, de 4 faces, com-.

VACINA ANTI-MBICA: Ampolas de 5.cm3 e de 10 cm3 e frascos I pletamente nova .. marca RAlMANN,
de 100 cm3.

J
com transmissões. Ver e tratar na

n. Dos dois últimos', 'por serem OI! seus prazos de validez relatívamen- Cia. Florestalde Santa'Catarina: no
te curtos, o Instituto Pinheiros.não manterá grandes estoques, atenden-] �streito, .Ju pelo �orreio, dirigi�-sedo, entretanto, a qualquer pedido dentro do' prazo mínímo necessário I'

a Vencedora -: Ca,lXa !'ostal, 22o -

��o preparo dos mesmos que, assim. serão sempre fornecidos com ahso- I .

Flonanopohs
'uta garantia de atividade máxima. I ::�'7�."':�7':":�::�

•
Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve-I SENHOR!T PJl

---- tcrinários de grande eficácia, como: Ternenina (Bueo-Vacina contra A lti
��

_

� . - "'.
.

CI'ín;� '''i'>d' C' .r: ..mc •• -
I'

.. .

f
.

dI"
-. ·u una creaçao em tetrirea i'� rea e H·U .... !I ....

,(larrela mreccrosa os rezerros) , Stilbestrol, e aluda, Vaeins Contra!) n t' G
'

KN.,...,T.n}sgn�)stj,�o, controle- e tratamento i DR AUJO'!) 'U"I n .•_ i\'" V' C ,saran e e o cuirene t...
. I' d d id Di t' .....'" à i.. (!. I

�I)u"a "

.. viarra, aeraa o�tra a Peste Suína, etc
.....•

" . -e <::lí'" G ARoA?<'AS GRANDES�,pecHil:za:) a gravi es. IS ur- Médico.Operador-Parteiro Q
_

- v.r: ca ....\. L'
...� uaisquer consultas sobre os mesmos, hem como sobre as doença) "P f

.

d
.

�oo da adolescência e da menopau- Doenças internas de' Aduíto« e d
..

d
.

ti
_.. re erIn o-o está

os ammars omes lCOS, serao prontamente- respoadidas pelo Departa- � h d dJi$", Pertubações menstruais, L 1�'''· Crianças .nento de Veterinária. .

a"ompan an ro- a mo a.

llMÇ'Ões. e .tumores do aparelho gCUi-, Alta -Cirurgia _ Círurzia Geral _
••• • • •••••••••••.•••••••••'0 •••••• 4

.

t .L ",. Pelo sistema de reembólso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten, • ·"'ml·.,...... G t n!'j'lillU femInmo. Doenças de Senhoras _ Partos_.. -"'... ""''''' ,raVi� !!lSi J:"! aID1:'l

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

I M.eiafl dftl "mcelh .•� ..l •Operações
_

o ute,'l.·o., ov rio.s, trem-, Vias Urinárias -, Rins - Coração f d I lid d 1 ldê
.

d li it oree, aO. me

d h• con�ra os na oca a e (e reSI encra o so lei ante.. .
fl"'rc" pre"' ...... "'JJ!. 1\<:., ".0·"'..,·' ....�, apen Ice, ernH!.S, varizes, e.c ..

_ Pulmões _ Estomago _ Fígado ..... .,J.'""u ��n. .iij[U",

Cirurgia plástica do perineo (rU-1 Trí:ltamento da Tuberculose CELANEA - RllCC. r"i'a(rfió\ i
.i?'t'.ras) -. Raios X - Elet.roca)-diograf'ia

.•••••••••• • ••....••.•...........•

�SISTEN,CIA AO PA�TO E 01!E- Prnça Pereira e Oliveira (atráz do

lO'J.ft OIS �,ftsrRAÇõES OBSTÉTRIC_ S Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8. .' t�.lloonças gla�dl1.lares, tiroide, ovi- Corumltas das 9 'ãs h e das 3 ás

6!
.: U. .'(.>'i!!'iea, hipopise, de.). __ Fone 841. PLORIAN@POLIS .

�brt'Urbios nerVOS05 - Esterilldade
"

!l!Ccane4'&i�lfHi'7!.':id� egm. ���/;ino�'n�i.$!�
� RegÍllles. �,___�. ",os Dl L"F ".IlUJ\LI��UUu

.

�li11UI 'Uw..119 � Ft...lll.. U

�::UHóiiO R. .João Pinto, 7 - Td. Dr. Roldão Consoei
I homens

Resf.d, H. 7 de Setllmbro __ Eóit. �lfihRAGI� 1X�tJsi[-AS�: �i: RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA-I
'.....�. � e SOU',". _ ·Tal. 8.'.".

. NHORAS - PARTOS ClONAIS E INGLESAS PA.RA HOMENS E I SENHORAS.
'I.d'U� , " "Cf U lI'Grrnado pel" Faculdade de M�·

"'Da da Universidade de Slo Paulo, MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPA.S FEITAS
.",de foi ".sistente por várb. ano. do

.
PA'RA HOMETl.T.<:;Serviço C\rúrgico do Prof. AUp!o • - � ';'-

Corrêla Neto ARlVIARINHO EM GERAL - CAP.4S, CAMISAS, GRAVA-
Cirurgia do estômago e ...ia. elrc:ula'
re. intestino! delgado e gtOll!O, tlrol· TAS; PIJAMiiS, CHAPEUS, ETC.

:�::���;:��;�;���:iiª�ut:\:l· ludo nelo. menor �ref!o' da ora
Felipe Schmidt, 21 (nlto$ da Caaa,' I' . ,S" II

Paraiso). 'relef. 1.598

,m � "it f\a i� "i!"
&,�5idéncia: ,r.d:f,��:v76/nni�. HO; ['8\18 uma VISm ii (I nossa "asa. e verhlqu6

_'�;'irtt�_:j BOSSOS pre�os e ar.tigos
Telefone: 1.405

r.:onsulta8 das tO ás 12 e dn. 14 àl,

'15 lira, Re!idência: Rua 1I1um_
22. - Telefone: 1.620·

Dr. M. Sr úvalca.
CIiniCli eXclu8ivamente de cnançea

Rua Saldanha Marinho, lO
Telefone M. 131-

DR:--A::SANTAELA
(Formado pela' Faculdade N8-:!lc
nal de Medicina da Universidade

do EIras!!)
'M'hdlco por concprso. da ASf.11stlll'.j .

ela
.

li l'slcopa tas do Disultl) 'I
l'ederal

.

J:x·interno· d( Hospital Psl(julâ-!
tr1�o e Manicómio .Judlch\rio Ida Capjtal Feder&t t

ltx·lnterno da S'anw Casa de Mi- I
serieórdla do Rio de Jane!l'o l
OLíNICA MEDICA - DOENÇAS !Nl'::RVOSAS
Oonsultl'lrio: Edifício Amétla. I

l(eto - Sala 3. '

Residôncia: Rua Alvaro de oar-!
..alho. 70. ,

Das 15 áS 16 horas !'relefonc:
Oonsultórlo - 1.208. "

.

-

Residência - 1.305. CaUta

R.ADIOTERAPIA
RAIOS X

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

•

• • •

'Dr. Alvaio ,de Carvalho i
I. Dr. Guel1reirD da

Fonseca
Doenças de Crianças

Consultorio: RUa Tenente
Silveira, 29
Horário de consultas: 9 ás 111

1ru1. Médico

Sábados: 14 ás 17 hs,

Especialista
Efetivo do Hospital
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR
GANTA

"Tratamento e Operações
Residêncía: Felipe Schmidt, I}g

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

DR. NEWTON d'AVILA

.Dro Milton., SlInone
Pereira

Cliuica Cirurgica
tlolestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
!DO& Serviços dos Professores Bene

meio Montenegro e Píragibe No

gueira (São Paulo)
'Consultas: Das 14 ás 17 horas

Ru& Fernando Machado, 10

ras - Proctologia
, Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles
28 - Telefone 1.307

·-�-�"iJR. LI.NS NEVgS
�"", ._-_.. "

I Consu�tas: As 11,30. horas e à tar .

�tt' t li 'i1 i
.

fl d . 'd' d
de das ltl horas em diante

: <e er II 1 li. erm •.a e e me rco I)
Residência: Rua Vidal Rámos D.

Hospital de Caridade

CLlNICA DE SENHORAS _ CI- 65 - Telefone 1.422.

RURGIA PARTOS

!OR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteiro.
I).{) Hospital de Caddade de Flo- I

rianópoUs. Assistente da IM.aternidade

..
'Doenças dos órgãos intcrllos, e!yc,lld.alménte do coração e vasos

i'Doonças da tiroide e demais gian-
dulas internas IOinlea e cirurgia -de senhoI'll'i -
Partos' IIfISIOTERAPIA - ELECTROCAR

DlOGR>\FIA -- METABOLISMO
BASAL

tlIORARIO, DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 às 19 ho
ras.

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meircles D. 18

Fone manual 1.702
RESIDENCIA:

Avenida Trompowsld fJ2
Fone manual 766

Dr. Mário Wendhamle!i
IClll>ica médica de adulto. e critulçaaCOnsultório - Rua João Pinto, t6

Telex. M. 769
Con.ulta da. 4 ... 6 ho�e.

ae.idência: Felipe Sclunidt mo .III.
Xelef. 81J I

ICarros' para o interior do �EStadolBom
I· '.

.

j
.

I. o b.orário. dos carro�.
de �ue é a�entc, .nesta capital, a conCeitUada!fírrna Fmza Lima & Irmãos, e D segmllte:" I

I
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque 16 ho-ras

,
cl excessão de sábado 14 horas !

'EXPRESSO BRUSQUENSE - 28., 48• e 68• feiras 16,30 horas I
Nova-Trento IE. A. VIAÇÃ_9 ANITAPOLIS - 38.. e 68• feirltS - 12,10 haras

,I I
r
I
i
,
r
J.
I

r
i
!
í
!
!
I,
I

PROCURE .A

faiataria

Visão maior e mais perfeita
que Q de um bom binóculo

alcança quem tem sólid&
instrução.

Bona livros,' sobre todos os
\

assuntos:

LIVRARIA R.OSA
Rua Deodoro, 3,3 - F10'rian6poH�de

······Pla·lna······4

RU$ Fdippe Schmidt 48

IRAS

DR. FRANCISCQ CÂMARA:
NETO

Advogado .

Escritqrio: Rua Felipe Schimiàt
21 (sobrado) (Alto da casa "O
Pal'aiso")
Resi:dencla: Rua Alvaro de Car
valho, 36

Florianópolis
.Wi!i6J� , " ....9:1 ElbU ... r• iII.-.

. Dr. Liudolfo A.8.
Pereira

Advog.8do-Contabilisla
Cível -- Comercial

ConlitH:uiçõeta ele Íloci.,dade.
• �9I'\l'i90. COl'l'l>btoll. em !leral.
fOrganizaçõ$1i Clontabei••

Regifltro. .. tnal'CGI. di.pondo.
no Rio, de correlpoodsnte.
Elorit6rio: Rua Alvaro do

Carvalho n. 43,
Doe; 8 ií. 1& hora••

'l'slQ�Qne 1494

rrOM[PlANM�A ú)
ACCIDENTES DO
- ,

$ÊCE SOCIAI.'!

po�ro AUêGRE
.. ' -t

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRiA N,O 68 • 1.· ANDAR

ESCRITóRIO UlOBILIARIO A. Lo
ALVES

.

Encarrega-se, mediante comisslio.
compra e venda de imóveis,
Rua Deodoro 35.

dO

CAIXA POSTAL. 683 - TE�!;FONE 6640 • TEI,EQRAMAS: .PRO·ECTORA.

Agencia Geral para· Stâ� Catarina
Bua Felipe SchmhU, ·22 _.Sob. '

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

I
' ..BEDm6M..DM�..DM....�ER..�.NfiQm�&!....�u.�m...muUE,a§.m..�URM...�SEMI�lMZE�q....ag�ms....UA�....luTmll.E...I�r••�M.���aR_�.aI�....I�••IN.�Wbac�m.DCll.�

�.I)_ t6,.. f·l.l!hg'�(lulti.t{. fi; di!llbibuidor�fi da(\! o;;(cm;:;db,� .�I,.;,,"

. 'Il. '"'1lI111 t�C}ÇO"& "DlS1:n�TA" Q RrVEr!�, POSi!õu$. !Um {i!.'Q;e: ..

I
�(1, �c�'l;h\l.,,;:nh.. de eCí::;r�'1m:;r:r"iit th:,,;�dt.\'r,1,,' ktrbl:r.
ho)...,.� ii kU1{,;;,h�,(O ul\Õl'crii3��. n'curu� � :('��ia.:n:I�l\:I·�r.}?I
pQ,kf,l J!)!lh... i-.::i",l1l.. �u.� l'<ece.he d)�fj)t<t-'rn�,r:h .:.:tG�

m��hol'*1lI idbli'!tlo.!L\l; � C�IiI� ·A OAfTl'AL"' ClhamQ (:li .�t"1iliga(l di()'a� 0-nl:'ll!. Cm,«ci;.oe,í.õ!l.�:I;<l'Ir.; d...:. h·,tól\�io�' �c Ql;<titidr. &", lh� t�n�l"!i)ffi �H»tí;

viliU� alfihf/.l d� a(!!)t�I':'j;;r�n,'i ',!li��Jll\iIl • fH�n-.p:rt�il'� MnTRIZ ��";; i'''ltlllJ'â�����l1a�"•.� f''!Lli:JHS �Wt" 3'�'j:",j:�r'�,,\,u � I..O)16't-l
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1'IERÇA-fEIRA, 28; VES'ERAS
CLUBE OOZE DE AGôSTO

SÃO PEDRO, ÀS 21 HORAS PONTUALMENTE, GRANDIOSA FESTA DE ARRAIAl\.
rs �EGIONAL COM PINHÃO, BATATAS, MELADO E MUITAS SURPREZAS

VERDADEIRAMEN�
..

Trcmsportes Colenvos
SRS. PASS.t\GEIlROS

PARA
ITAJAí L JOINVILE e CURITIBA

Os novos MICRO-ONIBUS do Rápido Sul-Brasileiro ofe-··
recém o máximo em

· . . . .. CONFORTO E PONTUALIDADE
� Carros para i4 passageiros - Poltronas individuais Pul�t!,:�,

.
. H O R A R iI O S:

Carro direto a Curitiba: parto 6 Hs.
Carro de Fpolis. a Joinvile nos dias 'Úteis: Partida. às 1�

horas, podendo prosseguir- de Joinville a Curitiba no dia se

guinte ás 6 horas.
.

Mantemos trafego mutuo a- São Paulo e Londrina, ven-·
dendo-se passagens.

Aceitam-se despacho de encomendas.
Agencia: Rua Deodoro, esquina da Tenente Silveira n? 29'

Tel. 1172.

LIRA TENIS CLUBE SABADO 25 - FESTA JOANINA "FLôR DA ROÇA" - INíCIO ÀS 21 HORAS. O CASAMENTO ESTÁ MARCADO PARA
ÀS 22 HORAS ÀS 11 HORAS DANÇA DA "A RATOEIRA" - ÀS 21 aORAS QUADRILHA - PREMiN PINHÃO AMENDOIM

.

QUEIMADA.
'

. RESERVAS DE MESAS NA RELOJOARIA MORITZ
,NOTA: A DIRETORIA SOLICITA, AOS SRS. SOCIOS1 NÃO SE FAZEREM ACOMPANHAR DE PESSOAS ESTRANHAS

CINE AS·

I ?'

RITZ, hoje ás 7,30 horas

,
O VALE DO DESTIKO

COM: Dane Clark - Ida Lupíno
No programa: 1) A Marcha da

,

Vida - Nacional. 2) A Voz do

Mundo - Jornal

Florianópolis, 24 Cle Junho de '949 Preços: Cr$ 5,00 e 3,20
, Censura até 14 anos.

CL.UBE DOZE DE AGOSTO
GRANDIOSA FESTA DE SÃO PEDRO

'-

Os salões do veterano Clube Doze de Agosto, engalanam
se a geito do arraial em dia de festa, estão prontos para rece

ber a "fina flor" da. matutada desta' capital, na noite de 28,
terça-feira.

'

.

.

Haverá dansas tipícas- muita embolada gostosa, muito de
safio brejeiro e muito melado, cará, pinhão, aipim, batatas
cheirosas ..

Mantendo as suas tradições, o Clube Doze dará assim a

sua festa na vespera do dia do Santo Padroeiro e espera alcan
çar pleno sucesso...

A Diretoria do Clube Doze pede e espera também que tô
das as senhorinhas compareçam trajadas a caráter, bem como
os mocinhos bonítos....

"

Para o melhor "matuto" e a para melhor "matuta", have
rá ... Bem, isto é segredo profissional e o melhor da festa é es-
perar por ela... . ,

Nhô Tíco e Nhá Tina darão vida a grandiosa FESTA DE

A�RAIAL. A presença. ,�e tã? ilustre par, será a sensação da
noite. .• Mas, pergunta' o Ze da Conta, aondo fomos buscar
estas novidades todas'! Bem, isto é por ouvir dizer, mas o certo
é que reina grande animação entre os rapazes e senhorinhas
para esta noite que ficará memorável nos anais das festas ti-
picas deste gênero....

.

Fogos iluminarão a "fachada" da festanca. I

A y:questra, segundo ouvimos dizer, está: preparando um

repertório de toadas, emboladas- cantorias de todo geíto...
. Venham todos p'ra festança,

que a coisa vae ser grossa I

Que entrem todos na dança,
que brincar nunca fez móssa.

Nhá Chiquinha bonita,
dansadeíra como ouê
Lenço vermelho dê chita,
Chica contigo vae "tê".

Cantador de arratâr,
.pega na tua viola,
canta o teu madrígar,
ou mete a gaita nr- sacola.

ODEON, hoje ás 7,30 horas
Um super-drama de grande �mo

ção, inspirado na obra de Rudyard
Kipling. ,

I
LUZ QUE SE APAGA

CO�i: Ronald Colman .: Ida Lu

pino - Walter Huston

No programa: 1 )Cinelandia Jor

nal - Nacional. 2) Doente de Es

perteza - Desenho Popeye
Preços: Cr$ 5,00 e 3,20
Censura até 14 anos.

ROXY bole ás 7,30 horas
Ultima Exibição

O REI DOS CIGANOS
COl\{: José Mojica - Rosita Mo-

reno I

No programa: 1) Cine Jornal -

Nacional. 2) Hawaí em Holl V"I (I ni!

- Sho1't
· Preço: Cl'!) 3,20 unico
Censura até 14 anos.

I
"

1M.PERIAL, hoje ás 7,30 hor-is

Ultima Exibição
, COM : Walter Pidgeon - Deho

rah Kerr - Angcla Lanshury
No programa: 10 Esporte em

Marcha - Nacional. 2) A Ciência
Popular - Short Colorido

Preços: Cr$ 5,00 e 3,20 •

Censura até 14 anos.

B1PERIO, hoje ás 7,30 horas

O VAQUEIRO 'DETETIVE
COM: William Boyd

A FILHA DE DON Q
7/8° Episódios

A SANGUE E ESPADA

14/15�pisódios (Final).Grêmio \ Cullura
EDITAL
EDITAL

De ordem do sr. Presidente conv.oco os senhores membros
de diretoria, para uma sessão extraordinária a ser realizada
dia 25, às 20,30 horas.

'

usical · .. .. .. ..
'

� �

Sábado - RTTZ
OLHAI OS LIRIOS DO CAIilPO

Walter Wenrlhausen
Secretário

'UNIÃO BENEFICIENTE E RECREATIVA OPERÁRIA
Assembléia Geral Extraordinária '

CONVOCAç"m
Por ordem da diretoria" convido os senhores associados à com

parecerem,
.

dia 26 do corrente. ás 1(}' horas, afim de tomareru > r-arte
na Assembléia Géral Extraordinária que terá como ordem do dia o

seguinte:
10 Demissão, a pedido, do 1° Tesoureiro.
2°, Eleição, por aclamação, e posse do substituto.

.

�o Concessão de anistia ampla aos sócios excluídos por falta .de CASAS E TERRENOS
pagamento. Possue V. S. casas ou terrenos para

Sec-retaria da U. B. R. O., em Florianópolis, aos .23 de junho de 1949 -venderv

NOTA: Trinta minutos após, será feita a segunda chamada. Não encontl'a comprador?

URY COUTINHO AZEVEDO _ 10 S r tári Entregue ao Escrit6rio !mobillãr1c
eci e adO

!>., L. Alves.
Rua Deodoro 85.

\ Campanha d·o Agasalho
Mais uma vez se revela a generosidade do povo de nossa Mu.itae felicidades ,de na.ei...

terr�: a "Campanha do agasalho.", iniciativa da Congregação to de lIeu filhinho I

Maríana, vem encontrando o mais francoapoio de nossas ra-, Mas, não esqueça. que o .4111101
milías. Os sectores visitados, assim nô-Io demonstram: con- presente para o &eu "P'(MPOLBO�

'h'i�uição altamente generosa, quer-em dinheiro, quer em roupa é úma. caderneta do CIi�DIT�'
de mv,erno.

.

.

. HUTUO PREDIAL.
As zonas não visitadas sê-lo-ão nesta e na próxima semana,

COIlRA CASPA.

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS
"

AFECCOES DO

.-

--�

Agradecimento e iss.
. Alcidomira Santos Bernardes
\ .

.
.

Jorge Ferminio Bernardes, filhos, Nini, Maria Aguiar e fa
mília, e Edith, muito consternados, agradecem sínceramente
a todas pessoas amiga-s e parentes que acompanhàram o dolo
roso transe de sua inesquecível espôsa, mãe, filha, irmã;
cunhada, tia 8' sobrinha (MIRA).

'

Outrossim, convidam. aos demais parentes e pessoas de suas rela

.ões para assistirem a missa que em intenção a alma da querida l'é.'rta•..

riandam rezar, sábado, 28 do corrente, ás 7,30 horas, na Igreja: de São"

(rancisco. •

Antecipadamente agràdecem a todos que comparecerem a esse ato

religloso.

--------------------------------�----------------�
ESrrADEJ�ECnIENrrO nE FRUTICUJ.JTURA

. ]
De H. J. Eipper

Corupá - llIun. de Jaraguá do Sul - Santa Cataruu
contínúa oferecendo a seus-clientes enxertos seleciona

,

dos de árvores frutíferas de todas as variedades
Para o embelezamento dos jardins, roseiras das mais

bonitas, palmeiras e grande sortímento de plantas orna-

mentadas. f'"

I

A situação política nacional tem reflexos m\,�;to
rápidos e facilmente identlficáveis aqui no Estàdo.
Certas explosões Ror aqui são desepções colhidas
além., muito. aléni daquela serra que ainda azula
no horizonte. Exemplo típico desse deflagrar de pai
xões deram-no ante-ontem diversos deputados ude
nístas na sessão da Assembléia. Esses semostradeíros
viram gente nas galerias e lembraram-se da situa
ção nacional. Bastou isso para que perdessem a

compostura e investissem contra o. Executivo, bus
cando ridicularizá-lo com piadinhas grosseiras, es

quecidos do mandato que exerceu e do respeito que
deve planar por sôbre a harmonia dos poderes. Para
honra da .. própria bancada minoritaria o desprimor
dessa atitude fícou restrito a certos representantes
já sobejamente conhecidos pela nulidade de qual- \

, quer esforço ou trabalho honesto dentro daquela Ca
sa.

Manifestou-se, apenas, o grupo paraqueâieta:
dos lança-raiva. Os dessa equipe são precisamente'
aqueles que têm o destino marcado, como dizia o fa-
dinho português e como irão dizer os fados das pró- .[
ximas urnas. Não tivemos, aliás, nenhum espanto
quando distinto visitante, depois de assistir à sessão,
comentou interrogativo e decepcionado: - "Mas é
assim que fazem oposição aqui? Pular por cima da
ética parlamentar e anular a consideração que um

chefe de poder obrigatoriamente merece dos mem-

bros de outro poder, com a finalidade evidente dé'
cortejar algumas pessoas das galerias, será progra
ma?" Bastou que lhe déssemos a ficha dos cadetes
da gasconha para que o visitante compreendesse o

momento político atual do nosso Estado.
O sr- Oswaldo Cabral, em hora de eloquente ins

piração oratória, chegou a afirmar que não podiam
âar à luz porque não eram senhoras!

E'sses rasgos edificantes, definem ...

, I

I

AO QUADRO SOCIAL.
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