
André ,Nilo Tadasco

Os grandes vultos de nossa via ou em tenitório estrangei
História, aqueles que glorIfica- 1'-0, Saldanha da Gama sempre
ram a Pátria, sacTificàndD-se manteve, com pureza de cons

pela sua .g.rand,eza, pelejando o ciencia, com o mais acendrado
bom combate pelo seu Futuro, arnôr e no cumprimento do de
nâo ,pódem e não devem ser ver, o nome do Brasil, a sua

esquecidos. tão querida Pátria, honrando-a,
Assim recordemos no dia de e glorificando sempre a sua

ontem o sacrificio heróico do Bandeira.
Almirante Luiz Felipe de Sal- Eis pOl'que, nos dias do pre
danha da Gama, morto em sente, quando a sanha comu

combate, n.o Campo Osório, Rio' nista procura toldar as pági
Grahde do Sul, em 1.895, a nas sublimes de nossa HIstória.
frente dos federalistas e em Pátria, sentimos o coração pul
luta contra o Governo de Flo- sar na mais inquebl'antavel fé

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

' riano Peixoto. no futuro da grande Pátria
I Depois de haver lutado con- Brasileira, adimirando e nos

tra as forças legais, lutas em, encorajando ,com os exemplos
que as vitórias se alternavam, legados' pelos Grandes Vultos

foi, ,finalmente vencido e refu- de Passado.

giou-se a bordo de um vaso de Rendamos, com justificadas
guerra português ancorado na razões, neste dia, um preito de

baía de Guanabara e que o 1e- saudades de sincera admira
vou ao Rio da Prata, de onde ção, ao grande vulto, ao bravo

conseguiu penetrar em territó- e heróico Almirante Saldanha
rio brasileiro, reunindo com da Gama, cantando em surdi
ardor novas forças federalistas. na e em sua memória, que ...
Foi quando veiu a perecer na

refrega do ,combate travado em

Campo Osorio a 24 de junho
de 1895, tombando como he

rói embuído da mais fina tem

pe�a abracado a uma Bandei
ra e 'defendendo com o ·sacrifi
cio de sua vida preciosa ,um

grande IdeaL
Onde quer que se achasse; na

terra natal, a bordo de um na-
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j Guatemala protes
ta contra as acusa
cões do govêrno
de Trujillo

-o MOMENTO

insídia
Atribuir ao nosso povo os tumultos promovidos,

Rio, 24 (V. A,) ---'- A Legação terça-feira última, nesta capital, será, francamente,
da Guatemala, nesta capital, esquecer o respeito devido aos sentimentos ele ordem
forneceu a seguinte nota: e de brio cívico, que são característícos da elevada

. "'A Legação da Republica da educação da nossa gente. Um grupo demagógico, já
Guatemala tomou conheci- identificado pela polícia, é, na verdade, o responsá-
znento de certos telegramas vel pelas violências em que derivou uma projetada e

:publicados há alguns dias pela pacíríca manifestação de estudantes, O fenômeno,
jmprensa desta capital, refe- aliás, não é inédito, nem surpreende a ninguém,
rentes a um movimento arma- desde que, posta .à margem da legalidade, a corrente
do que irrompera na Republi- extremista filiada ao imperialismo soviético, não per-
ca Dominicana e nos quais, por de ela qualquer ensêjo para tentar incursão no meio
sindicâncias feitas pelo Go- das mais Iícítas congregações cívicas, políticas e
vêrno daquele país, aperece o culturais 'e recreativas, com o fim de perturbar a 01'-
nome da Guatemala Como ten- dem e desmoralizar as nossas Instituicões.
<do intervido enviando aviões e Assim foi na campanha nacional do petróleo; as-
Jnvadindo pretensamente o sim, ainda, no pretenso movimento peja paz mun-

território dominicano. díal: do mesmo modo, ocorreu no seio da Associa-
Esta Legação, instruída por ção Brasileira de Escritores, que teve de reestrutu-

seu Govêrno, declara categorí- rar-se em bases defensivas dos reais ínterêsses e ob-
camente que são falsas e infun- jetivos da organízação. E, agora, mazs próximo de
dadas tais acusações e que não nós, num caso de restrito âmbito loca I, o pretexto
é a primeira vez que a ditadura do problema da luz e enérgía .elétrícas,
dominicana se empenha em Não há nada que [ustifícar possa o desacato
caluniar o Govêrno da Guate- feito às autoridades, na noit-e de terça-feira, em

mala com as mais fantásticas grande estilo duma tentativa de desmoralização do
e absurdas sindicâncias, só- Govêrno, aproveitando para. .anto uma causa que,
mente porque as ditaduras indiscutivelmente, está na aspiração generalizada
tropicais não podem tOlerar! da popuíação local: o caso da luz.

�

Já agora, porêm,
nem consentir

A

a
. presença. 11.00' se reduz a simples e natural reivíndicaçâo po-

exen:plar das, autênticas demo-I pular o rato que t.,ào desastrosamente re

..üercut.íU em

cracias americanas. desfavor ('1"S TiO =os for s { <N. =. o a. 1- rática
Esta declaração é.. feita e:r:-11.

da deP.:1v ! acia e Jorrado às sugestões uemagógícas.
abono d1l: verdade e pelo resp�l- .> Trata-se, está visto, duma prcvocaçãç a �lue as nos-

to mantido por esta Legação] salô autoridades pv,ici:.:..io;< re5PO'1(lI'1'8m eom a con-

jpela opinião p1.l��iGa lJ}�silf'ir&_"1 fiaJ'tp. ·jjgn.iClli'4G� 6' "1puü"'l-ú.-lhr. Ii.).,� ir' 'N�ÕRS Iqm:
r-�joae"J1rl1ewf1;"z3 r.,eJ,-,-c.�(í;�- l)1a,--� 'lt' ,t.:.. \' 'X'. "fi} ll<-,oluto, i:it,·ib' :r

, �t, Ücl, 1:'el1Ha�i-
de 1949". I zada mani.::estacão do povo. Éste SúuLt. L.rmr� .

<: '

nossas liradições de civIsmo, conservando-se alh€l() à
desordem, que, reduzida .às suas verdadeiras propor
çõesl PQs à mostra a calva de alguns aproveitadores.

"

A lamentar-se, r '1'("1
•

"-,..-+
, _:, L.tit:::d.c de certos

representantes da uposição, que, não obstante enche
rem o recinto da A.ssembléia Legislativa de belas
frases de apologia às liberdades públicas, não hesite,,m
em propiciar ambiente aos eleméntos que, por todos
os títulos - até por preceito legal - se con.stitui
:mm de há muito inimigos das hossas instituições
sociais e ameaçaIÍ1 a liberdade do povo, preconizando
doutrinas escravizadoras do homem ao Estado mate-
rialista. ,

Aí está s. sinceridade desses democratas de comí-.
cio, que não resistem aos impulsos das pTópri�' pai
xões, ,em subserviência aos quais traem não já o seu

programa, senão também a confiança do eleitorado.
Fazendo da demagogia um principio, com que su

põem cortejar a estima pública, o .que, no entanto,
coIíseg'uem é o repúdi,o de todos quantos, embora in
teressados numa causa e precisamente por isso, não
poderão permitir que ela se pre'ste a motivo de de
sabafos pessoais e instrumento de vingança mesqui-
nhas.

'

Prevê lutas internas
Da Russia

Lake Success, 24 (V. A.) --
o sr. John Foster Dulles, perito
em assuntos de política exte
rior do Fartido Republicano,
acredita que estejam tomando
forma acontecimentos que con
duzirão a novas e intensas lu
tas intestinas na Russia e seus

satelites. Na opinião do sr.

Dulles essas lutas serão com,'

paraveis às que motivaram os

expurgos de 1937 e 1938.

I.va resoluçã� SObreIo· preço do açúcar. .

Rio, 24 (V. A.) - A Comis
são Executiva do Instituto do
Açucar e do Alcool, reunida
ontem em carater extraordiná
rio, aprovou nova resQlução al
terando a que fixou ,em 180
cruzeiros o preço do saco de
açucar (�ristal, posto no vagão O jOTnal udenista, em sua longa e tendenciosa reporta
m Campos. A alteração refe- gem sôbre os larnehtáveis fatos .ocorridos terça-feira, à noite,

'.
rICa _é uma consequencia da ,mitindo a atuação de diversos comunistas notórios e confes

determinação do presidente da ':3qs, quís fugir à verd.ade e desvirtuar a márcha dos aconteci

Reiblica,
que' fLxou aquele mentos, Não fora, entretanto, a partkipação d,esses elemen

pr o, ,em l!:)O cruzeiros, provi- t-cs subversivos, nada ocorreria e a passeata dos estudantes
só mente, até que se con- não seria perturbada: dentro da ordem em que começou che
clu fi os trabalhos para o e�- garia aQ seu termo. A infi.ltração ostensiva de comunistas fi
tab lecimento definitivo dos chados, que passaram a dirigir a, passeata, desviou-a para a

pre s. Assim, os preços esta- ,:iesordem, para a provocação e para as depredações.
bel idos para 'Citl diversos cen- Entre os elementos do antigo partido -comunista que to
tros e produção e de consumo aram parte ativa nos fatos, estavam os srs, Mario Bastos,
fica o reduzido.s de 30 cruzei- �ü.ncionário do Tribunal Regional ELeitoral e insuflador de
ros, aberá em seguida à Co- greves no Estado, Edio dé Sousa Lopes, causador direto dos
miss o Central de Preços fixar, distur,bios, Hidalgo Araujo, Aldo Sagaz, Dilermando Britp e

tam m de maneira provisória, outros.
c para o açucar refinado. Aí ficam alguns nomes para evítar explorações.

Ainda os. sucessos

terça-feira
de

IIro :� a UI
da Secrlltarill da

.. Vi�ãÕ. Obras
Públicas e/ Agricultura

o Govêrno do Estado, pela Secretaria da Via:ção, Obras Publicas, e

Agricultura. e por todos os demais meios ao seu .alcance, vem, de lon

ga data, .envídando esforços para definitiva' solução do problema do
fornecimento de luz e energia elétrica para Florianópolis. Estes es

forços se tem manifestado em providências, estudos, entendimentos e

viagens relativos ao assunto, inclusive no exame local e objetivo do

problema. pelo Coronel Engenheiro Hélio de Macedo Soares e Silva,
elo qual resultou completo e objetivo relatório da situação e das so

luções aconselhadas, quer de emergência, quer definitivas.

Prossegutram as providências concretas no sentido da resolução.
do magno ,problema, Interessando-se '

o Govêrno junto ao Departamen
to Nacional Ide Obras e Saneamento, para que o mesmo se incumba

l'da
execução elas obras da barragem do Rio Gareia. Com êste objetivo

já se encontra ues.ta Capital a sonda para estudos do sub-solo do lo
cai da barragem a ser levantada no Salto 'Lopes, constando do Plano

ISalte verba para o respectivo custeio, '

Coroando todos estes esforços do Govêrno Catarinense, reuniram'
se, ontem, dia 21, em "Palácio, os Srs, Dr. José Boabajd, Governador em

exercicio, Dr. Á,derbal Ramos da: Si'va, Governador Iicenciado, Dr.
Leoberto Leal, Secretário da Viação, Obras Publicas e Agricultura,
Eng'. Domingos Bezerra da Trindade, Dtretor de Obras 'Publicas, Engs.
Udo Deecke e Schmítausen, da Emprêsa Fôrça e Luz Santa Catarina
de Blumenau, Dr. Haroldo Pederneiras e Eng. 1Valter Soerenseu, da

Empresul e Ellgenheiros Oliva da Fonseca e Ewaldo Luchi, da Cia.

Siderurgica Naciona.l, Sector de Santa Catarina. Desta reunião resui
tou o estabelecimento em definjtivo de medidas concretas a serem

imediatamente executadas para a mais rápida possível ligação dll Ca

pital à usina termo-elétrica da Cia, Siderurgica Nacional, em Tubarão,
qUe ora dispõe de excesso de energia. ,

Esta providência, que visa a rápida solução do caso da luz no mí

nimo prazo, será complementada co montras medidas urgentes que

virão atenuar a Crise de energia elétrica em que se debatem a Capi
tal e cidades circunvizinhas-

Nota

a mesa redonda do carvão
Llga�ão elétrica Tubarão-Florianópolis
o Sr. Governador do Estado recebeu ante-ontem o seguinte, ca-

bograma i
RIO, 23 -- Temos Dr�'?:e-Y comur lcar vossencta que encerramento

mesa red'. tida car vâo foi d�s'gJ\ado il"U :n corrente 1'·n10 todas solu

l:ões apresentadas e discutidas sido l'h, r.umeute favoraveis sobrevi

vência industria bases solidas pt Reuni;;,(j hoje realixada coronel Pinto

[Velga Yg representante Companhia Sidorurgica Nae í
1

' VI!'''' (J n-

Idica�ão sent�do seja re(��!ll,�lIda�o GGH'r-!iO Federal ' I v��iênd:l . �
{'.\lil' itll<'!da IJllha tramam ,;ao hgand(, ',�n'l\, ('ap , 1< Ior ian p"hF
",'''''l�,L; -c1ll,,;,de,, t�t.'nn·'t m:'i.tuba.�' I , .\ltl'JrO, Pu, e S�fl J.,si 'l'l;

• � "xi" irel"l Hl�eJ1diJncntos U .1'(' Govê. 'I: !>ta<lo • .....om·

panhia :'}J'tl rnl'giC' l lless.e I.'ntido vg tendo l:ndQ reter .t' I:[(o.\e",-, 1> àlh ;.

"ada ullanimidud.e pt P ,,,,;0 •
>, t rlafPl,o úepois .",dos dl'i1l:1ht';; 'll';.

Stl'ltOS di;:eutidos e resolvido lUesa l'edonda. Illt Atelldo:ota.s '3aUdal;iié� J( �

quim Ramós, Carlos Seara e ÂJddo FaracoJ
'

SALDANHA DA GAMA

"quando morre um camara-

da, "

na luta ingente,
valentemente,
sua alma toda de arminho,
palpita inteira

junto a Bandeira
e nos segreda baixinho
visões de glória,
fulge a vitória! ! !"

" .

.r. .. ;õ._

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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QUARTA·J'JlRA
"'uto-Vl�Q!o catslr1nena

�
- ti horas.
Áuto·Viação CIlu.rm_

- II horas.

, .Aluto-Vlaçl1o Cat&r�nIIe
• - 8.30 horas,

� r Rápido Bul-Brasileira - Curitiba -

6 horas.

C!)s orí .....A...., mesmo não Rápido Sul-Brasileira Jolnvile -

-

113
horas. Il!R,EÇ!O I

publicados, não serão
.

7 �;r::.sso SAo Crl-3tGTIlo - Lr.pna -

Amélia M Phlczzi

I
dnolvidos. I Eil..'Pre:lW B-rusQ.u� - Brua:qu� -

A direç19 Dilo se respon- 16 horas.
taja1 10 bO-

:, sabillza pelos conceitos

I'
rll.tUt-'3-Viliçio Haja! - I -

emitidos 'nos artíeos EXll·resao BrulIlu_ - Non 'J.'Irmto I
.. - _ 16,30 horas,

assinados. Rodol'!âr!a Sul Brull - i'\')Irto �
�. _

- fi horlõa.
QUINTA·FF..I:RA

�&T..
"....",,;c-;.T.."'._Zt ........A.Pt.-.......1iOo Auto-ViaçAo Clltartn4!llM - p�

t J 'Ale.gre _ 6 hOl'H.

V.-aI'tEio, Ae're� _ �t�!��ãO caUU1nerus. - CUJr1Uba Q'Se
\lU � U A.uto-Vlaçlo Ca,ta,r:nena. -

JOlikTil.1Hor�rio - e horas.
. ,

.... ÁutQ·Vleçlto Cttt�rtnen."�· 'l'1l,l.»Irio

(J d 1f ...

d )Segunda,..feira - .A.�Jt;;�:Çã(} Cti&Mn4!Dmt _ Lqun& lieH
.

o LOi e
I "TAL" _ 13,00 _ Lajes e Pô,,*-

_ a,5o 1\ore8.
, Alegre EXR,_reS8o &'ia CrLstOT'.a - �Ull8 A família JOSÉ DO VALLE PEREIRA (Juca do Loide), DE S O C UPA D lA
PANAIR - 10,40 - Norte

7 =:êss GlóriA - Laguna - • l/I convida aos seus parentes e pessoas amigas, para assistirem RUA FELIPE lvEVES
VARIG - 10,40 - Norte • �!s!:,or;roSqUeJlH _ BrUJllQiU(l _ à Missa de- 6° mês, que manda rezar dia 25 de junho, às 8 110-

�
6xl0 =v=. tcd« de

PÁ,NAIR - 1.3,50 - Sul la horas.
,

' "as nO�AltaT�a Catedral e�il1tencão da alma de seu pran- rxuueriel,
Auto-V!a�o ltajliJ - ltaJl1 - 11 !Io-, - ,

• -_.,
_ -, •. •

, •

T R 7:i'l'AC' ?ía',OSUZEIRO, DO SU,ifu -_ f3.55 _., ntII. I I teado \.semp_ e lemb'TtH:w- J1IC dU Lmdc. ,'r T-R--.....iTÃ R._NRS � t" 'J ""'.-

Jlorf,e
f-

13?p� S:�::::;.. == r:t::: =f��Hté�"••••�"".HO�8.�eH••G e "": 'FÁ�:���A ��'�:��'�Q��S"(�R�N:'
, /. 1!e.rça-t�i." ,- �;�-,,,,-�, tu.. -1""" ,,�

!l"TAL" _ 8,00 _ Jo;nville __

• horas. '. TA P. FABRICAR)CroPl'ESIl Sul Oeste Ltda - XRpeeO -lilf

'I DR. I Vende-seCuritiba ,_ Par�naguá -" hora.. !
, 8EX"TA�FEmÁ I Maq"Jinário Cr$ 250.000,0-0- Santos e Rio.

,_R�g���� Sul Br!l8i1 - P((rta

Al�I·I· Á. DAMASCENO nA SILVA .. Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00
..

i! !",\l'i"m - 10,40 - Norte
AU'to-V�.!l.ção C'.At&r1nenH - CUrltiba 18 Situada em Campo Alegre _ S. G".CiUiZFlRO 00 S,UL - n.DO .... - I)�hl)ras.

I
A D V O GADO

',. AuU>-Viaç!l(i Catar!n�'- Jo!nv'.l� Vende-se th. só maquinárioIforie < ,- • hGl'U.

I
• Informações com A. Wehmuth --

'

VARIG - 12,30 - eul ":' I .Auto·Viação Cl!!taa'ln�:nN - �'l I, AÇõES CíVEIS E, COMERCIAIS I- 6,30 horas. Brusque - Santa Catanno",
PANAIR - 13,50 - Sul Expresso Slo C'rlst<>vlo - Lsa'una .-

'I
"

l •
Quarta-feira 17 ���Viaç4O ltajal _ Itljli _ 1. ho-I Pra\:a 15 de Novembro" 22 - 2° ando • As águas do mar não constitne_m",

,

.
"TAL" - 13,00 - Lajes e Pôrto ra�xpt'�I!!O Bru.quen.a _ �ta __

,'I
;'�: ," i perigo para a conservação dos Mo�·

Alegre 1<1 hm-aII.
- (Edifício Pérola) tores JOHNS_ON Sea Horse pois to.

o

l'ANAIR -:':'" fO,40 -.,Nortel:t:ti�� Sul,Braslleira Jolnvile -

i
dos êles, antes de sair da fábrica,..

.nRUrn'i'IRO DO SUl. - ,1,1, ,OQ -: Rápido Sul-Brasileira Curitiba

-I'
,;' Fones: 1.324 e 1.388'/ -

t t d... ...�
6 horas. sao ru a os por um processo eSlle-

"orte MBADO cial, idealizado e executado par�,�
VARIG - H,40 - Norte

_ A����O cata.r!nen.ae - OU:r1Uba

I·' Florianópolis - Santa Catarina
proteger as partes metálicas contra,'·

PANAIR - 1350 - eul Rápido Sul·Brasilelra Jolnvlle -1-' • os efeitos corrosivos da água' salga-
o 'nt' f .

18 horas. 4...................................................
da. Distribuidores Comércio .t-

.�.�. -��:::::�.... �r�-"';���,Cirurgia· Clínica - Obstetrícia ����:��:�,.�..R���.S�.�:.���'
PANAIR - 10,40 - Norte

ExJ>r'lSSO SAo CrfJ!lwYIo _ IAa'unc
,PANAIR - 1.3,50 - !ul 7 hora.e.

VARIG - 12,30 - Sul. 1.E:g;:�:BruI1q1lflnH - BnlM.lue -

,ORUZEIRO DO !UL - iS,515 Aut('·Vi�çlo naja! - ltaJai - 1. 110- Médico efetivo do Hos.aital de Caridadens.
.

_cne ExpreS50 Bl'lUQU_ - NOTa Treto Sérvi'o es,pedal!zado em Doenças de Senhoras
- 9,30 horas. ! l

CRUZEIRO DO SEL - 16,90 Expresso Glória - LICUlIa - • l/Iii Modernos métodos de tratamento
hl \I 7' 1 í2 horu,

DOMINGO Horários
Rápido Sul·Brasileira - Curitiba

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

,6 horas. -

Consultório: Residência:
Rua Tiradentes. 9 Hotel La Porta

Rua Senador Dantas, 40 _ 50
andar

Te).: 22-5924 _ Rio t'e Janeiro
RAUL CASAMAYOR

Rua Felipe de Oliveira, 21 -

se> andar
Tel.: 2-9873 - São Paulo

ASSINATURAS
Na Capital

ADO .............. Crf 90,00
Semestre .. . � ......... Cr$ 45,00
Trimestre lO •••••• Cr$ 25,00
Mês ............. Cr$ 9,00
Número avulso .. CrI 0,50

No Interior
Ano

" Cr$ 100,00
Semestre .. :..... Cr$ 80,00

,

Trimestre Cr$ 35,00
Número avulso .. f,r$ 0.50
AnúnciO.�iante eontráto,

Se:rta-,el'(J
"TAL" - 13,00 - Lajes e Pôrto

Alegre
CRUZEIRO DO S'QJ.. _ 7.10

Jlorte
PANAIR - iO • .lO - Norte
VA.RIG - 11,40 -- Norte
PANAIR - 1.3,50,,:_ Sul

8,úbado
"TAL" - 8,00 - Joinvilie

Curitiba _ Pal'anaguá
- Santos e Rio.

VARIG - 12,30 _' Sul
ORUZWRO DO SUL - :t9,!5_�

f(o.rte
Do"dnqo

PANAIR .;_ 10,10 - Norte
CRUZEIRO DO ffUL - 11,00

1 FANAIR - �3,50 - �LJi:-:-�J

Expru,o lUa a..t.óTto - � -

7 horl:lI,
ÂUto-V1A* ltala! - Jtaj401 - 11 )to.

ruo ";"_llii!!l
Expr..,po BruIrluen - �__ -

le llorIi..
ExprellllO BrullQ.ll_ - NOY& '.l"rtIl;Uto

- 18,30 horu.
Auto-ViaçAG Catedue:ntll - .Jo1llTUI

- C horu.

.Âuto-V1Ir.ç!o Catuln_ - CW'itlitla
_ 6 bera..
ROOcwikla SUl·BruU - l"6rto A1�'.

_ 8 har1t&

I
Rápido Sul-Braslleira - Joinvlle-

13 horas.
Râpído Sul-Brasllelra '_ Curitiba -

6 horas. '

TERÇA.l"E:m.I.
Auto-Vllt� Cstar!:t::e.r.- - Pano Ale

çe - 6 horu.
Auto-ViaçãO ClItar".ncnH - cun�b.t

_ ti noras
Auto-V!6�o catu!ll_ - JomvllE

- • hora..
.

Au&·V!IlÇão CatM'!Il.fIIIIM -

T»b&n0l- 6 boras,
Expresso Sla Cr'!et.6ylio -- � -

7 !locas.
:lnmprêlJlt Glór'n. - IquIIa - .,�

• 6% 'horu.
:JIlxpreuo �UCIM - BnaqU141 -

18 horaa. '

_"\to-Vl..ç.t.o ltaJ&I _ ltajal - 11 ho
I:'RS,

Rápido Sul-Brasileita - Jol11vile-
13 horas.
"Rápido Sul-Brasllelra - 'Curitiba -

e horas .

- CUrlttb& I
Joln'lril�

Transporles Colelivos
SRS. PASSAGEIROS

PARA
,ITAJAf - JOINVILE e CURITIBA

Os novos MICRO-ONIBUS do Rápido Sul'Brasileii'o ore
recem o máximo' em

CONFORTO E PONTUALIDADE
Carros para 14 passageiros - Poltronas individuais Pulman

H O R A R II OS:
Cano direto a Curitiba: parto 6 Hs.
Carro de Fpolis. a Joinvile nos dias úteis: Partida às 13

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
'reI. 1172.

"

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

A vista e ii prazo
Enrolamento de motores, dinâmos e transformadores.

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

tricos, artigos, elétricos, etc.

Representações diversas, com exclusividade dos insuperávels
receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY"_

A ELÉTRO· 'rÉCNICA
Rua Tte. Silveira, 14 - Caixa Postal 193 - Fone 793.

FIT�L
-.

(orresp()i1,�el1d \

Comerciei
Cíl.n!ef$
!l't��Oima

METODO:
ModerElo B JaHc:i�[!.t8

_ Rua GeRaras 8Ute.�'(Oulft. 48
(Esquina Álbergue Noturno)

Dr" Antônio Dib Mussi

...........I eetM\
•

i Datilógrafa
I diplomada
:
: Ojerece seus seruéços.
• Cartas a. Mari.a Inês

i FerreiTa.

• Caixa Postal 55. '

I
"

,

......................�

•••••• � •••• O>-.

DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA.
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

.�DVOGADOS
Escritório: Rua João Pinte:.-'.

n.O 18 _, Florienôpolie
.............. lO o". • .. .. " �

Casa ReceIO
consrretde

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

CATALOGO DE MOEDAS no-'
BRASIL

,

I
Já se encontra

�
venda com

todos

o,s
preços de moedas d& '

Ouro, Prata, Nique e Bronze.

Preço 20,00 em t das as llvra�
rias da cidade.
Pelo correio Cr$ 5,00.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Sábado 25 t'ls Junho dg '949
..:N'\It1......
�--------........:..--- .. ..,__...� •• ""

..,....______
_

._,

TERÇA-FEIRA, DlA 28, VlESlPlERAS DE
CLUBE DOZE DE AGôSTO _

SÃO PEDRO,
-

ÀS 21 HORAS PONTUALMENTE, GRANDIOSA FESTA DE AR�AlA['

TE REGIONAL COM PINHÃO, BATATAS, MELADO E MUiTAS SURPREZAS

t,
,

VER)DADEIRAMEN,·

SÁBADO 25 - FESTA JOANINA "FLô� DA ROÇA" - INíCIO ÀS 21 HORAS. O CASAMENTO ESTA MARCADO PAlRA

ÀS 11 HORAS DANÇA DA "A RATOEIRA" - ÀS 21 HORAS QUADRILHA - PREMIN

QUEll\11ADA.
RESERVAS DE MESAS NA RELOJOARIA MORITZ

Â DiRETORIA SOUCUA, AOS SRS. sooos, NÃO SE FAZEREM ACOMPANHAR . DE PESSOAS ESTRANHAS AO. QUADRO SOCIAl.

liRA TE�US CLUBE

ÀS 22 HORAS

NOTA:

ANIVERSARIOS:

FAZEM ANOS HOJE:
- o sr. Guilherme Gonçal

ves;
,

- o sr: João Batista;
- o sr. Eduardo Silva, resí-

,
nte na cidade de Laguna;

,

- o sr. Manuel Frederico da

Silva, tesoureiro do Tesouro

-do Estado;
- o sr. Valeríe Ann Stallíon,

,
ex-consul inglês nesta capital;

- ° jovem JOTge Nacif;
- a exma. sra. d. Córa' Seá-

l-a Guimarães, víuva do nosso

saudoso coestaduano sr. dr. Al

tamim L. Guimarães;
- a exma. sra. d· Orminda

Silva Nícolích, digníssíma es

pôsa do sr. Eduardo Nícolích,
Secretário da Junta Comercial;

- a exma víuva Alzira 00-

-mes Mendes Arantes, digna
genitora do sr. major Asteroi
de Arantes;

- o sr. 'dr. Ernani S. de Oli
veira, residente em Rodeio;
- a exma senhorita Maria

do Carmo Dutra, gentilissíma
filha do sr. Heitor Dutra, fun
cionário dos Correios e Tele

gráficos nesta capital;
- a galante menina Elizabet

�aria C_ .Nocetti, filhinha do

sr. Ne\\-1;on Nocetti; .

- a senhorinha Ligia Horn

Ferro, gentilissima filhinha do
.sr. farmacêutico Raulino Horn

Ferro:
- a senhorinha 'I'erezínha

.de Jesus Cidade, dileta filha do
sr. Eugênio L. Cidade, 2° sar

gento da Polícia Militar.

RlTZ, hoje ás 4,30 e 7,30 horas

A adapatação do famoso romance

de Erico Verisshno

OLHAI OS t.mros DO CA'\1:PO

COM: Silvana Roth - Francisco

de Paula - erma Cordoba

Irn1estiuacáo formal íAuxiliar de
.

sôbre O «Madalelul» Escrifório
Londres,24 (U. P.) - Come

çará a investigação formal
acêrca do sinistro do "Mada

lena", ao largo do Rio de Janei

ro, dentro .de pouco tempo, se
gundo se. informou hoje. As

provas colhídas durante o in

quéríto serão entregues ao tri

bunal-competente, que as apre
ciará em publico. O 'tribunal
baixará um relatório sôbre as

conclusões a que chegar, se

gundo o Ministério dos Trans

portes. Entrementes, os segu
radores do Lloyd's e da British
Maríne Insurance receberam
suas parcelas respectivas dos
50.000 esterlinos pelos quais fo
ram vendidos os restos do "Ma

dalena", depois do sinistro. A

percentagem da perda repre
senta 2,5 por cento do seguro
pago à Royal Mail Limes.

CINEMAS
Importante organísação co

mercial, precisa de.um rapaz
com pratica de escritorío, que
seja bum datilografo e que es

teja quites com o serviço mílí

tar.-

Informações
VARIG thé Jornal

1) A Marcha da Vida - �acio

com a filial nal 2) Atualidades Warncr - Pa-

Preços: Cr$ 5,00 e 3,20
LIVRE. Creanças maiores de 5

anos poderão entrar na sessão de

4,30 horas.

,
..

O·DEf��
.

�i� ài�iii��t���
•••••

COAI: Ronald Colman - ma Lu

'pino
No programa: 1) Jornal 1:1 Tela

-- Nacional. 2) A Voz doMundo -

Jornal
Preços: Cr$. 5,00 e 3,20
Censura até ·14 anos.

Hoje, ás 8 horas, no altar .•mor da
POSSlle v. s. casas ou terrenos para COM:Dane Clark _ Ida Lupino

venderv • ROXY hoje ás 4 e 7,30 horas
Catedrnl peb familia, será rezada Nflo encontra compradorv I'

,

miS5�.l de (i.)O mês, em intcnçâ ..J à. al· Entregue ao Escrttõrto lmobillál'1o
. .

ma bondosa 0() nosso sempre km- A. 1_. Alves. IMPERIAL, hoje ás 4 e 7,10 11s.

brado conturruneo, o sa�df)i)o José
Rua Deodoro 35

I
Sessões Colosso· I

.
.

.

.t'>.·...c....·.·.·..-s............._........•........,.,.....·_·.......... A C"ji'IoAN'''IEIRA DE TA·RZ �N' I

do Vale Pereira - Juca do Loide. C "SA MI""C· "LANE , ..:.'.
,,-,et • .� . Lt>,.,

..� ;:::. ilJ ., IA ,Ht\.J;'! COM' T I - 'v', 11 -

,

Para êsse ato. eristã.o são 'i:Ol.1Vi- bnid d !lI'C>.otd- b C A.
r . ljOiln.l1j. '" eISSll1U

..
er -I

III 01'. OM Ol�tI. t06 .t'I.. i r.l M" O'S li .
'

dados os parentes e pessoas ami- V' t ,V"'l 1 D'
r .aureen ..,u .. van. I

(
rc 01'. IIt_VU as e 1I1CO'1 90 V

.

1 1 .' t

gas. RUGI CODllelhelro ',Matra ! - m scnsaciona e e etrrzan tO

_______.
.

. ----
("western" .. que nos traz de volta

Mis·sa de' l' mês �fI()�a!�:�gQ�;���y'�ETETIVE I

Hyponina Brasinba larUuell ��O�����:ti:;�oB�:d sensacional

seriado:

ALUGA.SE

'iVm quarto, sem pensão para um

casal sem filhos ou para solteiro,

Rua Vidal Ramos n, 18

.f·ASTA DENTAL
ROBINSON

Rádio Guarujã
8,00 - ABERTUR.J\ - Bom

dia Santa Catarina

;8,30 - Sólos de piano
8,45 - A vóz do dia I
9,00 - Variedades em grava-

ções
-t0,OO - O México canta

ID,SO - Ritmos Portenhos

10,45 - Em compasso d� valsa.

11,15 - Melodias de Nápoles .

11,30 - Rádio Cinema I
11,45 - Variedades
'12,00 - Ofetecimentos musi-

cais
14,00 - INTERVALO
16,00 - Em tempo de valsa

16,30 - P<osta Restante J-7

16,45 - Recital· de Bing Cros-

by
17,00 - Jóias Literarias
17,:30 - Um programa para

você ...

18,00 - O Instante da préce
1805 - Variedades

18:30 - Grande Página Musi
Ical

,00 - Momento Esportivo
J,30 - Noticiário da Agencia

Naeiollal

20,00 - Rádio Baile Guarujá
�,30 - últimas melodias

.

�.'lfU" - Irradiação do Lira
,'" Tenis Clube .

'24)CQ _ ENCERRAMENTO. I

Il\fPÉHIO, hoje ás 7,30 hora.,

O VALE DO DESTINO

14/15 Episódios
No programa: Cinelandia Jornal

- Nacional

I riaornalJ

dife-I Preços: Cr$ 4,20 e 3,20
Censura até 10 anos.

22 !{)609 I
-I
286 I
2GlO

j394
3981
5486
112
810

199 I
650
1195
565
1364

���! I
-J

2980 1

AffllENOOINH

'\

MISSA

JUCA· DO LOJDE .

CASAS E TERP�NOS

1342 1
-I

1560
787
1700
2720
1474
2033

=1
256 \

1
444531

!

" ''\-:

�.l:(
��.. ,

i�1>,�'

Jfi;';
,.
�,

:,�.
.';1

:�,
"

.7�,·- "

, ;':--(1"(
-'t
,�-::--'

". �.

.

A FILHA DE DON Q
Luiz Martinellí, filhos, netos, genros e horas, ainda abala

dos com <O falecimento de sua extremosa espôsa, mãí, avó e so

gra HYPONINA BRASTNHA lVIARTINELLI, convidam os pa
rentes e pessoas amigas para assistirem a missa que em inten

ção a sua bondosa alma, mandam celebrar, às 7 horas, dia 29,
quarta feira, no Altar Mór da Igreja São Francisco.

Desde já antecipam agradecimentos às pessoas que compa-

:'ecerem a esse piedoso ato.
.

COM: Kirk Alyn
7/80 Episódios
4° Final do seriado 100%

rente

(Só na sessão de 7,30 horas)

A SANGUE E ESPADA

COM: Eoh Shaw

Agenda Geral para S. CatarilU
nua Felipe Schmidt. 22-�Sob.

C. Postal. 69· TeL «Protetora»)
FLORIANOPOL1S

, ..reune som ... acabamento ••

solídes.,; UQ píaue pel'i'eHo!

Além de vá!1(».!l rnodêlos para
pronta entrega... êste rnaravx

lhoso piano pode ser seu hoje.
mesmo, através do plano de

pagamento a longo prazo!

SUbl\\TilrtzDlilUIIIl
REPRESENTANTE
Pá.a Santa

KNOT
Catarina

S/A
ex. 134 - TeJ. KNOT

Florianópolis

• • " a. ,,_
•..••••.•.•••..••

,
•• "."""".

Amanhã mTZ e ODEON

E'rERNO CONFLITO

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
19.8

l\IOVIl\'IENTO DAS BIBI.IOTECAS NOS ESTABELECIMENTOS PARTICULARES

Estabeleetmeütos I Obsel'vaçõ-etlI Volu- ! Obras I Obras I Obras

I mes .I com-

I
doadas consnl- Revistas

I exis- I lll'aflas II tadas

1 tentes I' .

N.del
I

ordem!
I

l\Innicíl}jos

1

I
51

45. !

18 I
Blumenau .,. _ _ .. Escola Paroquial São José .,... 75 I
Blumenau G. E. Sagrada Família . . . . . . . . . 575 I
Brusque G. E. Santo Antônio 850

ICaçador , _ .. , G. E. Nossa Senhora Aparecida 198

Campos Novos , G, E. Nossa Senhora Aparecida 29

Canoinhas ,.. E. N. Sagrado Coração de Jesus 727 !

Concórdia G. E, São José , , . . . 294 I
Florianópolis l!l, N. Coração de Jesus : 428 I
Florianópolis· E. N. Coração de Je�us _....... 4 218 ,
Gaspar .,........... G. E. Cristo Rei , 218 IItajaí E. N. São José. . . . . . . . . . . .. . . . . 700

Joinvile E. N, São Vicente de Paulo ,I 1 020 i
13 Jaraguá do Sul G. 1<::. São José........... 457 I

14 Jaraguá elo Sul _ G. E. São Luiz , I 675 i
15 1 Jaraguá do Sul G. E. Divina Providência

1
434 I,16 Joa(�a1:ia , .. G. E. Cristo Rei _ . . . . . . . .. 238

17 Lajes.............. G. E. São José , _.....
418 t

18 Lajes. . . . . . . . . . . G. E. Santa Rosa ,... 7'77 I19 Lajes. , . . . . . . . . . . .. G. E. Imaculada Conceição I 266

20 Laguna. . . . . . . .. G. E. Stella Maris \
384!

21 Nova Trento Juvenato São José .. , ,...... 204 I22 Pôrto União Escola Normal Santos Anjos .. 1 769

23 Pôrto União .. _ . . .. Escola Normal Santos Anjos ., I 1 202 I
24 Rio do 'Sul _..... E. N. Maria Auxiliadora ..... " 538 I

Rio do Sul E. N. Maria Auxiliadora ......, 583 IRodeio Escola Adventista .............! 200

S. Francisco do Sul G. E. Stella Matutina I' 650 I
São José ,... G. E. Nossa Senhora !174 I
São Bento do Sul _. G. K São José I 471!

+���::o .::::::::::: g:�. ��gÍlL�dg���to.. :::::::::: 1 ��� I
TubarElo E. N. São José , .. , _, 1 471 I
Videira G, E. Imaculada Conceição I 522'
Videira G. E. MateI' Salvatol'is ,I 98 I
Xapecó G. E. Bom Pastor _ . . . 158 I
Cricmma (N. Veneza) Escola Sagrada Família I 100 I

.
.

I ,I
TO T A L . _

_ . \ 22 144

I! I

I
-I

72[
I

-1
I
-I

5l·1
26 I
28 I
-I
30 I
20 !14
35

31
21
62
-I
30 I
-I
-I
41

i� !
51

18120
23 I
20 ,
26 I
81
-I

1
672 J

i

2
:3
4
5
6
7
8

26

9
10
11
12

=1
-I
30 I
-1
61

. \
5g I
=1
-I
51

25 I

10
51
23
-- I
-1
104 I
20 I40
98 ,

-I
565 I

I

2G

28
29
:30
31

/ 3.2
33
34
35
36

48 Curso Primário
-

I Curso St:;cuudári..
30

, ·f'�".'a

�:
"·'1

-- I

Pedagógica
P�dagógica

210 j
.' \

-

.,

50 .�
,.,..

.,-.;

14 :��

.�
'.� .::F.f�:

." t'; '.

3
,'.

�
" � .. \

.,

- I ,
,

t

355 I ,
,.' ,

f i ., i_l � �: n'
- ." ��

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DIA 25 - SÁBADO - rfRADICIONAL FESTA .JOANINA, A CAHAI'ER,
.

. .-

DENOMINADA "FLOR DA ROÇA" INICIO AS 9 HORAS. I-IA.VERÁ

PREMIOS PARA A MAIS BELA ,FLOR DO ARRAIAL - TAMBÉM

1\0 PAR MAIS ORIGINAL E AO CAVALHEIRO QUE MAIOR SBm

LHANÇA
.

APRESENTAR COM O PERSONAGEM Dli: "SEU J:f:CA

QUER CASAR" E. .. TEM MAIS AINDA ... FOGOS, BALõES, ME

LADO, PINHÃO ETC. ... ETC ... SERÁ A FESTA MAXIMA DO AH-

RAIAL DO CLUBE DA COI;INA. I
NOTA: .z: A Diretoria do Clube, solicita de todos os seus associados

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

iIS!lD-<��)�)�()-li!il!1\'iP()�)�()«I!8-C�__o�. I

I; lo' _.-I "De�eja comprar ou vender?

I':' '�;'c"
Cartas a José Claudino .da Nóbrega.

� São 'José - Ponto final do ônibus, - DISTRIBUIDOR DO.;.

Jransportes 'üéreos LiuIUada Pelo cor���l�;; :;,O�oe�as Antigas do Brasil
.

II BO .I para quem possue d,a ca 1O.aOO,Oo até C�$ ZOO.df)O,aO rende DOENÇAS E OPERAÇOES
� :;$!'ta às UrJ. ,'$'0 ano com recebimento de iuros meneais. I

.

DE
.

I Irdormeçõe« aeet« radaç.ãa. OLHOS-DUVIDO-NARIZ

I, I
.

(Cabe�:'!C::C:[o�BOCa) .

't I
.. Rft,.:.:·�r··' 'V'':-'0'·,r·e�f.:i'�.':,·, f,· r,' g; ',f,·'If>'c."te' r'� Ô'�'· s'.

..

.1 ,A.",:�iS{��t·pJ·rl-oA·��t.Osansn.n,Rua ConseUwiro Mafra, 35 -- Teiejtme, 1565 , l
'" .

'! �, .

."" � lA v� ...

I' � do Rio de Janeiro. '

_'()�()�()�()--'=---()�}�()�()�()�()"...()�()M_.('! �.., •.• ! d 't ti' I Dip»» lo111!=>O'O' p.m Bronco-és...... ·
__• ',""",,� -.....,...... n Arv,ores .d'UdleraS emer."'.1 as e plan as ornamen a i3 n\t� __ '.' � _ 0....-

U d � , � melhores qúalídades oferece o grande Estabelecímento de ! fagologia, em Buenos Ayres e

epartamento ue' �aude l�úbUca H. J. Cipper.' FI?!'; e Pomicultura',
I

���,11���séo�,P��� ����d�h��:
'. Corupà. dosi\�êill dI;! Jurh-',· r PLmtÕi'l".lJ Mun, de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.

"__

õesd t t .:J.' . , • '- ;;'.. P�:am e'Üll.iago gratuitamente.
. Operações e c.a ar.a a, '4%as.

25 Sábado Farmácia D.a Fé :---",Rua Felipe Schniidt

'1 vesgos, receita
de oeulos etc.

26 Domingo Farmácia Da Fé - Rua Felipe sctímídt ,I -------------.....;;.-----------.----- Operação do Bocio (papo) ,
O Serviço noturno será efetuado pelas Farmácias sto. An- "

- ,- ! do lábio e céu da boca Iendídcs

tônioAe NotUIt'natSbita1s à�l'uaSd' JO,ão Pin1tto .8'd'rrajano �o.).7. 'j te
.

reser,ta�oes.. I de nascença. Tratamento c!i-
presen e a e a nao po era ser à era a sem previa auto- T nico cirúrgico das amidalas;

-

t .FH'L.'WA. WON A, F,..<;TABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITALj Irízação des e Departamento.
.

das simrsítes, das purgações:
Departamento de. Saúde Pública; 25 de maio de 1949. HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO,. ACEITA

! dos ouvidos, da obstrução na-
Luiz Osvaldo â'Acampora, Farmacêutico-Fiscal. NOVAS REPRESENTAçõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

I sal, etc.RESPOSTAS A CAIXA POSTAL, 245 - SÁO PAULO.! '
. Rua Nunes Machado, 20 Fg,.,
! ne 1.447.

I Emoresa «Viação Santa Catarinan F��;����������rú�g�.��····�
1f'"

A yY 'T' �'�
.", I Elixir de Nogueira

� \. M(!d\o�.çíio (HlltHi..al:' no trata:m_t'4l!
, ..,' "'" I da OliWia

A Emprêsa �iação Santa Catarina" linha de ônibus que faz o II .:..............
.. .

I percurso Florianópolis - Estreito e Escola avisa 'aos possuidores de Os motores JOHNSON Sea Horse

permanentes e aos que viajam gratuitamente por 'imposição da lei, a Lsão construídos' em fábrica mader

comparecerem dentro do praso de 30 (trinta- dias\ no escritório à Rua r
na sob todos ospontos de vista 8;

João Pinto n. 9 afim-de regularizarem sua situação. perante esta Em- por operários' especializados. Sõ
mente são utilizadas máquinas mo

gratuitamente
.

dernas.cem precisão e rapidez. O�

: engenheiros da .Johnson são reputll'

! dos ,como os melhores do ramp:. Di8:
! tribuidor.es: CO'n;lércio & Transpor�
; tes C. Ramos S. A, -- João Pinto.,

r! l-,q�"--,,,:···
...-_ ..."_._- ,., - ,.. - ......,.-,� . ., .... ---"-, ---_.. ,.

,",": ":.
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m:'.urlma r;,;pidez e garantia para tr.enspGl'te de !luas, mercadoria � i

IAgentes em FÀotianõpoLs CARLOS HOEPCKE S. A. I '

I

I I:i
� � I.....�.. ,'C..,...,! t i

p ,
. lfc&>'1luIIC08 !VIS I � i

(ON\lITE' ,,!; J

Convi�am-se os senhores fui1cionários públicos federais, I'estadua�i? e_ m�nicip<üs, bero. como os das di.ver�as autarquias, j
de, Fl.onanopolIs e auedores, a C'omparecerem a sagrada ME- í
SA EUCARÍSTICA, no 1

DOMINGO, DIA 26 DO CORRENTE, NA CATEDRAL ME- ,l
TROPOWTANA.

.

j
Florianópolis, 6 de junho de 1949. I

A COMISSÃO. j

j
I

URa· JENIS CLUBE
P�OGRAMA PARA ° MBS DE JUNHO

2as. 4as. e õas: Rio -- Santos - Paranaguá - Curitiba
- Joinvile - F'lorianópohs Lajes e P. éleçp:e.

'

3as. 5as. e sábados: P. Alegre -- ;"'.;,jes -- Florianópolis
Joinmle -_ Curitiba __ Parasuujuá -- Santos e -Ri.o.

Opera com A. viões Douglas DC3 de 21 lagares.

& Irmãos

. 0;.,
..._ ..._...- ....,"""""'_........._._ ••�-....__oOC.>_.... ,___,...._ ........__,_...,_.. _ ..... .�. +r

.

NAVIO-MOTOR "ESTEr.I�"

Páscoa

COi\lPRADORES PARA CMlMI la c

Rua DeoJoro 35

TERItENOS

o Escritório Imobillái!o A. L. Alvl!lfO:
sempre tem compradores para casaa til

terrenoe.

EMPRESA SUL BRASILEIRA
DE ELETRICIDADE S. A..

- EMPRESUL-
Serviços de energia elétrica

em Joinvile, Jaraguá do Sul"
São Bento do Sul, Mafra, Tj..;
[ueas, Rio Negro e Lapa.
Material elétrico para insta-

Ilações
- Motores - Dinamos

- Bombas - Lustres - Fer
ros de engomar _,_ Lampadas
- Ventiladores - Serviço de
instalações por pessoal técnt-
co especíallsado.
Loja e crítórío á rua 15 dEli

Novembro, n. 449 Caixa Postal
n. 62 - End. tlegr. - "Empre-
sul" Joínvile - Sta. ICatari.na
- Brasil.

Y. S. quer construir e não sabe onde adquirir os tijo
los? - Procure a firma PRODUTOS S. J. TÀDEU DE E.

VEIGA, à rua, ALl\HP;ANTE LAMEGO na 99. Faça seu pedi
do que será atendido com rapidez e terá ótimo material para sua •

constnu;ão,
Temos tijo los de diversos tipos:

, ,Corqpaetos, e de 2, fi e 8 furos.

---_._----,

Ouçam dia riam<en te, da« 9 às .l3 e das 17 às 22 hores

D�nIO 'TUDiR' lyn n1\J\lUU ':U" . " II li)
. . " . �. ... .-� ... " .. a

1530 kilocietoe ondas médias de 196 metros J&�.!G"rEno.Qf!Al;t!��'!Z9'lI';i�
.

�:"I�
Dr. (t.����O G.

GI�l,LiEfl'�
ADVOGADO

Cl:'im� iii cb$l
OOi'lIlHtul.gao d. SQo'�.da!:l••

NATURA.I.,IU,ÇÔES
T!tulc!I Daalci\'ctt6,iOIl

TUB.ARÃO -- S. CA1'AlUNA

MóVEIS._LOUÇAS E MOEDAS ANTIGAS

&6uH6'l'ib e R"'!IIi;h!:tC\3
Rtzl'li TI,l:o,d<ll'bll 47,

.fOl.\l� n 14ea

, ! prêsa.
tí

- , Itid 'v'
-

Findo o prazo respec IVO nao sera perml I o la]ar

aos que não satisfazerem ás exigências desta' Enlprêsa.
Florianópolis, 7 de Iviaio de 1919.

COMÉRCIO & TRANSPORTES� C", RAMOS S. A.'

Proprietários

��l()dllnÕpoíi1il
São Franclllco

Infl)l'i,rH�,ºÕ<9l1l comos Acysnte�
- Carlos Hoepr.:keS/i\ - cr·- 1'i!!\eloue là'H2 ( t<:a L teieg.

do Sul - CSrl03 HDep.:ke S/i\ - :-;1-- 'r�lekme 1) '\ \li '») ? t "'!AC ft.
.

l
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PELA vigêsimeNlexía vez consecutívo o auto vencedor desta
corrida clássica: de 800 quilômetros - estava calçado com

pneus FIRESTONE. Imaginem a fôrça e a resistência dêstes
pneus! Golpearam e tríturcrcm-se sôbre uma pista abrasa..

doro. a velocidade muitíssimo mais rápida do que a que,
você jamais poderá rodar.

.
.

�
. Na verdade, os 800 quilômetros de Indianápolis equivaleuí (I'
80.000 de marcha normaL

. ',1 .

Eis uma demonstração e uma prova do valor dos métodos.

e
de fabricação. patenteados e exclusivos da FIRESTONE. ,/,4.
Um triunfo para a pesquisa. o saber e a mão de obra ..

\. Firestone. J, �

Quando você fôr comprar pneus. lembre-se: os pneus
FIRESTONE são os '(micos cujas qualidades de segurança
foram postas à prova em pistas de corrida, para a suamaior

.�� proteção nas estradas! -

- -,'
.�__-�.- _....

- ,-,�- - , .. _., .

.,
,
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"Seu Marcela vem chegando,
P'ra a noite desta festança.
Os "cabras" já estão cantando
as moças entrando na dama. '

'No match de amanhã frente ao C_ A. Carlos Renaux, de Brusque, o Figueirense
aproveitará a ocasião para estrear seus novos elementos: Checelate e Geraldo, ex
integrantes do Paula Ramos, local, e do Corintians1 de S. paulo, respectivamente,CiNI'M A :--EI.I1--0--»

-

'Ollem-iliije,-�-Cinmanle-noite -sertaneja"
no passad�] , <>

Reina gran�e an.sie,dade e�:orn? da FEST.A DE ARRAIAL�ODY FRAGA E SILVA 24 DE JUNHO que o <?lub� DOZE. dara ,e�1 seu" saloes, na �Ite de 28 do cor\.

Ad' t d h' -ecorüa-nos rente, isto e, sa feira �roxlll1a: vespera de SAO 1?�DRO.o Clube de Cinema, após _
o ritmo cinemático ao romance - a a e OJ� 1er,. Consta que havera também, antes da reumao, uma pas-sucesso da inauguração com o de Tolstoi: Ana Karenina. Lat- - em 1.503, fOI descc:?erta_a seata "mutuá" pelas ruas principais da cidade... Natural.',IDIOTA, deu ínínícío as exibi- tuada foi mais feliz com o tra- Ilhha. que seh c��mou Sao Joao

mente com fogos de bengala, fogos variados e muita cantoria....ções particulares, para os só- balho de D'Anunzio,já porque e. oje con ec.�_a ,com � nome
A Diretoria do Clube DOZE pede que todos apareçam'tra..,·cios, com um trabalho da cine- êste oferecia maiores oportuní- de seu, desc�bndl{)l, Fernando

jados a caráter, caipíramente, e quanto mais pintado melhor,matografia italiana de após- dades no cinema. de NOIonha,�. T _. quando mais amatutado tanto �ais goza?o... .guerra, DELITO, tirado da DELITO tem duas coisas .-: em 1.64;:), ,-,oao. Fe:na�d�s As moças deven� formar blocos, ensaiar qu�dnnh�s, ca�-obra de D'Antmzio. fundamentais, um excelente V:lelra mandou �fL"�al edlta--.� terias, toadas, desafios com os rapazes para maior bnlhant�s.,.Comparando o filme da es- diretor e ótimos interpretes - chamando as armas os ,pe.l mo da FESTA DE ARRAIAL. " Porque a festança vae "tá"tréia com o da primeira exibi- -falo de Aldo Fabrízí e Yvon- nambucan�s, na luta contra os
bôa mesma ...

. ção é preciso cuidado especial, ne Sanson. - Um dos aspectos
I
holandeses,

'.., O melado correrá grosso, pinhão ás centenas, cará cheiro-não restando dúvida de que, mais interessantes no trabalho -:-: em 1.6�5, ,AmadOl de A
80 e batatas a valer ... E quem quízer apagar .todas as tristezas.como cinema, DELITO supera de Lattuada são as imagens. raujo e Domingos Fe[l1andis da vida é' só entrar no cordão que a noite será pequena para.o IDIOTA. Quando, no início do filme, a destroçaram um c:ün -1!lgen.� as folias ... E como, é dia de semana, a FESTA DE ARRAIAL,O assistente menos avisado câmera vai mostrando o velho de hOland�sesd chfeflad0'd tO� tem que começar mais, ás 20 horas, por exemplo, porque nacomete um erro primário ao e familiar quarto, onde Epísco- We�z,el Sml�, as orças � o
dia seguinte todos tem que cair no "batente" ...julgar superior o IDIOTA, de- po há dezesseis anos habita, ronel Hen�n?k van. Haus, '_ Os salões do Clube DOZE, artitíscamente ornamentados:vida ao enrêdo. Isto, porém, nos dá a impressão nítida da - e;? 1./.92, �) bordo �a FIa para a cintilante reunião sertaneja, serão por certo pequenosnao vem ao caso. E' natural morada de um pequen5> ,bur- gata. Golfmho

.. embalc�r�l:� para conter todos os seus associados que comparecerão a festa,que uma história de Dostoíe- guês burocrata, Que nao e te- no Rl(� d� Janeiro, com es l

matuta... .

wískí seja superior a qualquer liz nem infeliz, mas vive, por- no a LISbo�, �lguns dos c,ond�� ! Consta que um grande chefão das bandas do Riacho Peuma de D'Anunzio, mas isto é que nada de melhor tem para nado.s c�:r:Ju��dos �a Il1conf,l r.ueno, comparecerá á festa, trazendo sua gente, sua esposa, da.;.um ponto de vista literário, na- fazer. As cenas seguintes, nas denc�a Mme�a, entI,e os qual� Zefa, seus filhos Tininho, Doquinha, Mésinho,. Finoca, Gezida tem a ver com a apreciação quais Episcopo sai a passear, Dommgos Vidal Bar�?saf.f�s) nha, Bentinho e celebre tocador de ;rtolã?, se'.: genro, Chie?,dos dois filmes como cinema, sem destino, sem lugar certo de �e:?iet:-de Costa (pai e �.,o Lírio ... Gente bamba esta, que dara ammaçao desusada a.o que é o nosso caso. para Ir, Sal apenas para mos- e J?<-1O P.l�.s da Motel- e os p,./e� FESTA DE AHRAIAL ...Dentro do ambiente cinema- trar a roupa nova e cumpri- J�U1Z VIena e Manuel RO�llc:.ue::;tográfico, no após-guerra, os mentando conhecidos, que es- (Ia Costa. O.s l_?adres flca��italianos criaram uma verda- tão fora do foco da câmera, presos em LISbo� e os demais

Ideira escola. Um modo novo de tem grande poder de imagem na Ilha de Santlago do Cabo
encarar as coisas, um realismo e extraordínáría interpretação Verde;

.rotad r
I

de imagem mais realista e me- de Fabrizi. - em 1.819, denota o po.
os brutal que o realismo fran- Os lances e as cenas se su- José de Abreu, em ItaC;Ol'Ubl,
cês. cedem e falta-nos espaço para a. 6, foi � �eneral Andrés A�'"O humanismo sincero e des- comentá-los todos. E' impossí- tígas aprissionado no Pas.so e

pretencíoso <fCS cineastas ita -

vel deixar de registar dois de- Santo Izidro, no t;rugmu,�p�-I
Iíanos é entu.siasmante. Vimos talhes, porém, que para nós se lo Sarg�nt,o JoaqUl� An}OmOo trabalho de Rosselíní, em afiguram bastante importantes de Sa�tl�go� d� R�g'lmen,,��de«Roma, didade aberta", onde a e belos. Eniscono já dominado Infantaria ae Santa Cat.ar�.a.
câmara nos conta uma tragé- por Wanz�r, aJudado por êste, /I,rtig:;tS, nasc;do. er_n ,r\�lS�?�S,dia de configuração grandiosas está se preparando para deixar de o�'l!gem guaIa:ll, el� I11.��e os interpretes, príncipalmen- a pensão, onde já era um mem- adotivo do Oenetal JOS:.�l.ltl_,te Aldo Fabrizi e Ana Magnani, -bro da família. Wanzer vai di- gas e faleceu quando prisio ,

interpretam a autêntica an- zendo-lhe ,coisas e mais coisas neiro na F.ortaleza �e Santa
gústia do povo italiano, nllm e o pobre Episcopo concordan- Cruz, no Rio de JaneIro;

,

momento decisivo para a sua do com tudo fica estático, sem - em 1.820; em ItaboTal
vida. Alberto Lattuada, com nada dizer, a plena aceitação nasceu Joaql1lm Manoel de

I
"\1'i?;er em paz"� dá um passo de Giovanni Episcopo é, no eu- Macedo, falecendo em .....•

!mais decisivo na con{!retização tanto simbolizada por um pe- ll-IV-1882; .

,.!
de uma escola italiana de cine- I quen� boneco, ,que está sôbre a - em 1.8�1�, �m Itagual,.RlO, !ma. ' Desenvolvendo um tema mesa e vai fazendo sinais afir- nasceu. Dommgos de An�rade i

difícil, principalmente por sua mativos com a cabeça. Vem Figu�ira, falecendo :;0 RIO de -----.------ ...---��--:-------------------.
--

extrema simp1ic�dade, fixa �m depois o abandono do quarto. i Janell'O em 15 d-e agosto de .. !
momento gi'andlOso na VIda Momento triste. Lattuada mal'- 1910.

..

dos campônios da Itália, com ca a profunda nostalgia nas - em 1.855, na Bahla, onde
Irítl'no cinematog,ráfico bastan- sequências em que reo'ista os nascera a 31 de Dezembro �e �

te bom e com um lirismo e dois amigos insepara:eis de 1832, �alece",!- o consa�rad�'p'0e� Ip o e s i a �aravi1ho�os. L�igi Episcopo: o canário e a tarta- ta LUlZ Jose �u.n.gu�lra FleIr�: 1Zampa realIza, depOls de. "Os í ruga, .

- e� 1.89::>, ,em C.ampo Oso_ I
melhores anos de hossa vIda",! E'sta crônica já vai longa e 1 no, deren?endo um Ideal, mor I
o tmbalho mais importante I

Dor isso é mister terminá-la I re o AlmIrante Saldanha da
sôbre o desnível do homem que 100'0. Os momentos de bom ci-! Gama;

.,.

lutou na gueua. ((O bandido", ne�na vão se multiplicando até And11e Nüo Tadasco
s-em o pieguÍsmo de qOs melho- o ponto mais alto: a passagem'

I-
25 DE �.UNHO _ .

r.es an�", pr�ful1dam�n}e �'ea- de um ano para outro, quando A. da"a de hOJe recorda nos

Illsta, amda poe em eVIdenCIa a Episcopo anda perdido na mul- que. ,.. . .� .

,
-=contraposição do cohceito de tidão procurando a esposa.· - em 1.613, 0

... ca:�lt�O_Lt�Z! Campanba do AgasalhOrealista italiano ao francês. Aldo Fabrizi realiza uma das Barbalho! por deLel'll1Ihaçao e
. d d a-Sem a dl'etinização habitual do suas mais .importantes inter- Matias de Alb�queTque, at_ra- Mais uma vez se revela a ge�e�o�I�a .e d� p�o o,e :r;t0�

.;cinema americano, tendo, cou- reta ões, Sendo de uma fôrça vessou o Bebenbe e,�e�aloJou t�rr�: a "Campanha �o agasalh� , l�lCIatlVa .'

a Onbl"ega�t�do, de �azer algumas conces- h1Vul,�ar e bem aproveitada por· os.hol�ndeg.es do Penexll, em :M�,�lalta, ve� encoht��ndo o ma� fra��� aJe�o�:tr���OII'"soes, reallza num trabalho ex- ·Lattuà:da. Yvonne Sanson de- Olmda,' ,. m�lla�. _ o.s sectores v1S1t�OS, aSSlm no:-. .'
�traordinário um dos mais, im- sempenha a futil Gina com um - .em 1.82�, na vl1a de Ga- �n�U1ça:o altamente genewsa, quer em dmhelTo, quer em roupa

portantes Ubelos �ontra a guer- sensualismo admiravel. Rolan- nhoelra, ;-Bahla, tdeU-s� nU�a� II
de mverno.

-

··t d '�-l �ão nesta e na móxima semana�Ta, passando ao cme:ma um es- do Luppo é fraco no Wal1zer sublevaç�ao co� ra o. e e� As z�nas nao ViSl a as _se o ...

tudo poderoso de suas conse- e destoa perto de Fàbrizi e portugues M�.elra, promovl�a
quêl1cias. Yvonne. Um aparecimento óti- pel�s Co.ronels de caval�;l� .

Agora tivemos D E L I TO, mo é o do menino que faz o fi- Jose G�r�Ia pac:t;eco ,e Roa�n CASA .1mais um trabalho de Alberto lho de Episcopo, que por sinal go �ntolllo Falcao Br�ndao,
.

Compra-se uma de preferên
Lattuada. Sempre foi um pro- é filho de Fabrizi. ader:ndo a Independencla do Cla com tur:do para o mar. Iblema o transportar obras li- DELITO é um ótimo filme, BraSIl;

.
Informaçoes nesta redaçãe

terárias para o �inema. As ex- apesar de algumas concessões. - em ,1:835, .o :?o�n{}ral M�-
periências que tlveuws oportu- Com o IDIOTA forma o maior nuel JO'Ig_e RO�Ilbues,. m:l�. d Gabinete presidinidade de assistir, nem sempre cartaz apresenta:do no mom-en- tarde Barao d� �::;�u�n'par�.1 dO UIi ���echal Lui; Álvesdeforam das melhores. Mesmo to entre nós sembareou em e em o

. 'I <O pe o
.

de'
.

elementos poçierosos e domina-
. . ..

- em 1.850, foi, p�omulgado Uma e SIlva, Duque e. aXlas,
dores da arte têm fracassado o Código do Comerc�o; sucedendo �o de 7 �e t�arço��na interpretação plástica de .. ,.,............... - em 1.874; �o RIO Grande 1�71 que era �resld d p,,_obras literárias. Tal é o caso O VA.LE D(]) IT.U.L' do Sul, teve mlClO a revolta d?s Vlsconde �o �lO Bran,?o. Go
·de Alexander Korda e -Julien PN.elu'@m fillP.�A���1?;2� "Muckers" dirigidos por Joao vernou ate 5 de Janelro de fDuvivier pois nomes respeita- FTo�� Jorge Maurer, que foram ven- 1878.

.

..

Idissimos' nas rodas cinemato- I..!VR..�RIA 43. I..JV1:U-�.U cidos a 2 de Ag?sto; ,

.

And1�é Nzlo Tadasco", �'f'", S fro.cassaram ao dar ROfÂ& - em 1.875, fICOU orgamza- I que: �;irJJ.gora !La) �"

,

Muita mocinha dengósa,
de lenço e chapéo de palha,
vestido de chita vistosa,
entra e não atrapalha!

Cantador de emboladas,
bicho bom í10 violão,
vae balir com as namoradas,
entre todos no salão.

Quem quizer se divertir
não perca tão bôa festa,
toca tudo a Tenunir,
tudo dansa, ninguem resta.

Ninguem falte, nem a dêdó
a esta f,esta de São Pedro!

A.S.

- E�PLASTRO ,

SABIA
Há muito. cnos recomendado pelos médl.
co. poro clivlo imediato das dores reumIJ

. tlcas, contusõ&s, lumbago,torceduras,.tc:.
.;

•

!
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RADIOTERAPIA
RAIOS X

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

Consultórfo ; Rua Vital' Meireles D. Dos dois últimos, por serem os seus prazos de valides relatívamen,
28 - Telefone 1.307 te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques) atendeu-
Consultas: As 11,:W' horas e à tar· do. entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessário

de das 15 horas em diante ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre Iornecidos. com abso-
. Residência: Rua Vidal Ramos n. 'uta garantia de atividade máxima, ::-:7:�::::-:::�:��-:-:7;':��:�
65 - Telefone 1.422. Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve-
--------- --'--- terinár-ios de grande eficácia, como: 'I'erneeína (Buco-Vacina contra
Clfmca Médiea e Cirúrgica 80 I diarréia in.�ec.'cÍosa .dos bezerros), Stílbestrot, e ainda, Vacina Centra la

Villgnóstico, controle-.e tratamento i DR.. AUJOR LUZ . Beuba Aviárfa, Vacina Contra a Peste Suína, etc.................•.
�cia1izado da gravidês. Distur-

I
..... d

.

IMeuJco-Op"ra or-Parteíre Quaisquer consultas sõbre os mesmos, bem corno sôbre as doenças
�i0i8 da adolescência e da nhmupau- D

.

• d Ad lt I Preieriruio-o estáoenças m,er.nas e U. os e
I dos animais domésticos, serão prontamente respondídas pelo Departa-

,lflJl. Pertubações menstruais" h�l�,· Crianças nento de Veterinária. acompanhando a moda.

maoÕes e tumores do aparelho geui- Alta Cirurgia - Cirurgia Geral - Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten,
•• • • • ••••••••••••••••••••••••••• .,

h1 feminino. Doenças de Senhoras - Partos - derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, Quando não eu
Camia8:'11. Gn'l"11�tt'4SlI Piiam��

iIlJperações do utero, ovários, trem- Vias Urinárias - Rins - Coração contrados na localidade de residência do solicitante. .

Meil:lIl chu, "m.eihor:e1i pelol Gt<l;i'

j\!m5, apendice, hérnias, varizes, etc.
_. Pulmões _ Estomago _ Figado I

. Dores preçoll 16 na Ct\SAdMISl

,tei�JI'gia plástica do períneo (ru- Tratamento da Tuberculose .

� r CELANEA
- RllaC. Mafa-u1

':;;�TENCIA AO PARTO E OfE-,:�� �ere:1e�'oÓii��t�!r{�\�á� doi

LOJft OIS CftSEMmRft· S·
.

RAÇõES OBSTETRICAS I 'f'ribunal) Rlrd Santos Dumont, n, 8'1 .

' .
.

.

'

I
. f

i}oenças glandalares, tiróide, ová_I Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6 .

.
' u '!., li. '.

Idos, hipopise, ctc.) I -- Fone 841. PLORIAN0POLIS I '

ID_b1����;;::�.Dervosos
- Esterflídade

1 - Especializild,a em artigos para
:::::UltÓriO R. João pinto, 7 -;-. Td. bn-. Roldão COIü@n).. homens
'Resid. R. 7 de Setembro _ EdiL �U'R��!� ��tis'iÍAl1J: :fi: RECEBEU Vr.1RIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA-

Cruz e Souza - Tel. 846. For';�!O�; F-;;CUI�:!T�: Medi. ClONAIS E INGLESAS PA.RA HOMENS E SENHORAS .

. , ._ eína da Univevsidade de Silo Pau1ó, MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS
onde foi assistente por vário. aDO! do PARA HOIl1ENS,

� "0 • .. • .. • • .. ..

Serviço Cirúrgico do Prof. AlIplo • • • • • • . • • • • • • . •.• • • • .• • •••••., •••••
.

Corrêi. Neto ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISA.S, GRAVA- D1l?Cirurgia do estômagc e .ias circ_n�' �...

rei intestinoe delgado e gro,so, tU'Ol' TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

:::�:�;:jy;�����;l��(:: Todo pelo menor pre�o da pra".aFelipe Schmidt, 21 (altos da CaIS V"

lIe.idéncf::n�:�.i���r�j�:..r· 110; Faça uma visita fi nossa Casa e verifique
nossos preços.' e at'tigos

"

Dr. Alva'Fo de Carvalho
IDoenças de Crianças

Consultorio: RUa Tenente !
alveira, 29 I
Horário de consultas: 9 ás 11

'mo
Sábados: 14 ás 17 hs.
------------

Dr. Milton Simone
Pereira'

Clinica Cirurgíca
Molestias de Senhoras

CIRURGiA GERAL
)!}os Serviços dos Professores Bene

�cl:o Montenegro e Piragibe No

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

BUli Fernando Machado, 10
...._".,,_.,.,

DRo UNS NEVES

ll.$il"fJtor da Maternidade e médieo dll

Hospital de Caridade

,CLlNIC.t\ DE SENHORAS - CI
RURGIA PARTOS

ilR. POLYDORO ERNANI
THIAGO

DE

Méd.ico e partei1i'\1I
& Hospital de Caridade de Fl(i

ríanópohs, Assistente da
.

Maternidade .

Doenças dos órgãos infernos, es,eo',. eíalmente do coração e vasos

Qoenças da tiroide e demais sf:m-I. dulas internas
aInlca e cirurgia de senhoril'

-IPartos
FISIOTERAPIA - ELEC'fROCAR- .

DIOGRAFIA - METABOLISMO
BASAL

BORARIO l)E CONSULTAS:
Diàriamente da.s 15 às 19 ho

t'BS.
CONSULTóRIO:

Rua Vitor l\feireles n.· 18
Fone manual 1.702

RESID:BNCIA:
Avenida i'rompowski 82

Fone manual 7fJfJ

Dr. Mário Welld�
Dltdc. médica do; adultoe 6 criuçu
Consultório - Rua Joéo Pinta, 16

Telef. M. 769
Consulta da! 4 A. li boru

"Id�tlcia : Felipe S<:hmidt li. SIi.
Telef. 812l

_._.-

riiA-:-SAN.TAELÃ�"
(l"ormado pela l"aeulda?-e Nact�-.I
nal de MedIcina da Umversidal.,e!

do Brasil) '!
M6dlco po'r coneuno da Asslsl&J'\· I

ela a Psicopatas do DIstrito i
Federal

I!lx.lnterno dr Hospital ?slqul(j.·
. tr!co e MarlicOmto Judiciário

da Capital l"ede�'al
I!x·!nterno da. S:;tD ta· Ca�a de M!.'serlc6rd!s. do Elo de ,;�ll1"tro
OLtNICA Mll:D�CA. -_. DOENÇAS ,

Nln<VOBAS !
ConsulteMo: .Edifício Amélla I

:'���D�ra·Cs·1:1:53��a lAlS "haOr:�F.de car'l 4n•eneia
.

Beral para "tii "�t�rl"Da
..., ,,�. y áJ � U�.I U Encarrega-se. mediante comissão.

oon;;!;tr��e:._ 1.20B. f,. .

nua Felipe Schmidt. 22-Sob. compra e venda de imóveis.

Res!d�ncla _. 1.805. h"alXil Postai. 69 ..-. TeI. "Pí'otectora" FLORIANOPOLIS
i

Rua Deodoro 35.

• • •

Dr. Guerreiro da
Fonseca
Especialista
Efetivo do Hospital d�
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR
GANTA

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Sclrmídt, 99

Telefone: 1.5GO
.

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

Médico

DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Senho
ras - Proctología
Eletricidade Médica

ICarros para o interior do Estado IBomI o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada
firma Fiuza Lima &; Irmãos, é a seguinte:
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brnsque

cf excessâo de sábado
I EXPRESSO BRUSQUENSE - 28., .{8. e 68• feiras

I Nova-Trento
E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - S8. e 68• feiras

,

Produtos Veterinarios I._. .

o INSTITUTO PINHEIROS _ íCaixa P�st"l 163.- �1"
. .

Iís) I V1SS0 marcr e maIl! perfeita
... , .onanopo IS d b bi 6 !fem O prazer de comunicar .aos senhores Ueterl·Il···· .

F _ dei
•

que a e �m ozn In CUJC
.

.

• , Blnos, azen eIroS! 1 '1'e "FarmacêutIcos, -que está iniciando o l,mçameilto de uma grande série I
Q cança .quem _tem I.) Ida

desses produtos. .
matrução,

Os primeiros já a venda, são: Boll• livros, sobre todo; 1)1)

SULFAGUANIDINA: Tubos de 10 e vidros de 1Ü'0 comprimidos de .assuntos:
(\'60 g. LIVRARIA ROSA

VACINA CONTRA MANQUElRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de
Rua Deadoro, 33 - Florianópolis

tOO cnl:1. • ••••• ',. ••• r. • III

SORO ANTI-TETANICO: ampolas de 20 cmâ,
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cmã e. frascos

de 100 cm3.
VACINA ANTI-RABICA: Ampolas de 5 cm3 e' de 10 cm3 e frascos

de l{)O cm3.

16 h0f"3S
14 horas

16,30 Jaoras

binóculo
8rande vi s ão

I

s

I

Df. r••lo Posta
Clinico e operador

C<mRult6rio: Rua Vitor Meirelea. lI.
Telefone: 1.405

001ll8UlÚlB das 10 ás 12 e daa 14 "I,

l� hrt. Residência: Rua Blumeuu.
22. - Telefone: 1.62�

Dr. M. S. Cal'lilenl
Oinica eiélusivalllente de erlança.

Rua Saldanha Marinho, 10
Telef(lne M. 13:1

12,10 heras

r QUEi nSTlR-SE COM (ONfORTe E aEGJUfCIA 1 II

J PROCURE A

faiataria ello
!

I II Rua F'l':lippe Schmid: 48 !.
I
I

Plaina
VENDE-SE uma, de 4 faces, com..

pletamente nova, marca RAL1\1ANN,
com transmissões, Ver e tratar na

Cia. Florestal de Santa Catarina. no
Estreito, ou pelo correio, dirigir-se
à Vencedo.ra - Caixa Postal, 225 _,

,;

F'lortanópolfa

SENHORITP�!
A ultima creação em retri
gerante é Q Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

�o� CO�l'RA·
DO TRABALHO :4

Sê.OE SOCIA .. :
,

POIQ.TO ALEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.· 68 1.° ANDAR

FRANCISCO CÂMARA
NETO

Advogado
Escritório: Rua Fe9pe Schimidt
21 (sobrado) (Alto da casa "O
Paraíso")
Resi:dencia: Rua Alvaro de Car
valho, 36·

Florianópolis
�QU:_,,__jl��__� .. mr._

I Dr. Lindolfo 4.8.
Pereira

AdVOQledo-Contabillsla
Civel -- Comerci�J

Con.Htui!1Õ� d. 1I0ci.dac!ltl
• lIervi,ços c.o1'.l-:1to,l. em ger�l.
�OrgQ:nizQçõe. con.tabeiw.

Regilltroll •.mlnao•• dillPOn:do,
:na Rio, d. cornlpo:ndent••
Elicritó�io: Rüa Alvaro d.

Carvalho I'I. 43•.
Dali 8 àill 12 hora....

Ts!.fr.ma 1494

CP.ll(A POSTAL, 563 - TELEFONE 664\) • TELEGRAMAS: .PROTECTORA-

ESCRiTóRIO IMOBILIARIO A. L.
ALVES

1=--,_,I�
__

�_��-tt.�
__""L a

_a_d�""'I·:.':f'abJ'lC8ontlfi" e di�t::!'il:n.t.ida1."'MI do.PI alclt'!Ul dOIlil �Q.1,tl.

t�cÇÕ"'il "DISTINTA" f) R!Vl�T� PO!!l�u!'!! um (fà·CU\.

,
".!!� iIIo:!:'tirniflnt.o d$\ oOl�fitmit'f.;lie d;t�:�i5.CSl,' hdlUl\l
}.H.l'J.".iI: $ bt'l:ll'o1.r;Q;. Qk!Jodô'l!e, t,'i.:1.0�1tltl (: ç.'li<i('!n"l�t",�o�
p-,:;»x6 �Hc.��i ..�, �U!1l �9cej:lC' di)'�tO:r�H;.wd:l\" e'cu

I!lbo1hol!'GI'I fdbricol!!I; IIJ. Uc.2!O "A. ÔAPiTAL" Uh'>llttrl(), ® -ct�1I:IIJao �1Ol� etU�" Ç�n;I!U'e��.r�t'ilt: �ó íl'lt�.:l'�-';'� �I:.! HU·li.,d�:,. (,�!'J J:hd fmt,U'I�I"õ, .,w�

.

l�. -",I.itc CU'l.t&8 d.e ef$tt\ot'0m �'l.U:�f'l �I)w::gl:l"':.i'�� M·f!l.T:rEUZ <\'\t"';ft r�ClKlto�'6�,\"lHtl, M' eTLHt1.S �\�;:. Elh�I\'P�,'hld) t) L1l:!��
A Wl&2&itUJiA&'fil#PíMt.G«mDbS2h.....Pfm��S!!!I1I_II'I!'lIl �iliIt:Ii_l!III3m1'l__I'mI!I'���d�Ã�M..����� ��

I
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"
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o PAIS NECESSITA DE UMA GRANDE RESERVA AtREA: INSCREVER-SE COMO ·SOCIO DO 'AÉRO-CLUBE

rAP� ALCANÇAR' ESTE MAGNO OBJETIVO. NÃO PERCA A GRA.NDlOSA FESTA QUE REAUlAR-SE-Â NO

DO AtRO-CLUBE DE SANTA CATARINA

DE SANlA CATARINA, t C!)NTRUWIR:
DIA 3 DE JULHO PRóXIMO NO CAMPO

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

---·--�----;iff--·

I rn 1-g racáo
Padre .Aotoolo

"

" t. Ftneter
A organização Internado- tês locais, selecionavam os A data de 22 do fluente, as

nal de Refugiados anuncia que DPs que deviam vir. sinalou a passagem do aniver

cinco países da América do Este sistema começou quan- sárío natalício do mui bem

Sui estão planejando incre- do Representantes' de Grupos quisto Pe.'Antônio Ftriéter, de

mental' a imigração de pessoas Católicos do Báltico e de comuj ligente e dedicado membro d

deslocadas para suas plagas. A nidades Balcânicas em Bue-, corpo Docente do Colégio Cata

começar nas próximas sema- nos Aires começaram a apre-" rínense, tradicional em n03S

nas a corrente im1gratória se- sentar ao Governo, listas de terra.'

rá intensificada como nunca DPs que as referidas comuni- Pe. Antônio é uma figura [o-

P�ojeUJ \de lei.-O S1·. Dib Mussi, do PSD, responde a um antes o foi na história do mo- dades desejavam trazer e man, vem ainda, mas bastante que

insultuoso aparte do S1·. Paulo Fontes, udenista, com Te- vimento imígratórío interna- ter na Argentina. Gradual- rido pelos seus alunos que

[erêncui ao sr. Secretário da Segurança pública.-OTdem- cionaI. mente estas comunidades au- tem numa elevada conta, aca-

do-dia.-Vá1·ios oradores.-A manutenção da ordem 1'U1,S ga- A Argentina que. no conti- mentaram seus pedidos até tando-o sobremaneira.

lerias.--A visita do sr. Daniel de Carvalho.-- nente, tem sido a pioneira no chegar a trazer milhares de Pertence a S. de Jesuítas

Indicação do sr, Guilherme Urbano recebimento de imigrantes, es- DPs mensalmente. essa adrniravel organização se

A sessão de ontem foi ps-esdida I A policia não acovardou se NJo tá aperfeiçoando planos de Em Dezembro últímo, entre- cular, que tantos e tantos be

pelo sr, Hui Cesar Fuerschüette,

eS-1 deseja�do atingir os inC'ulpad.05 e Imigração em larga escala e tanto, a Argentina começou a nificios tem prestado ao Bra

bndo presentes 28 srs, deputa-los nem 1<10 pouco arrogar-se atitude usando um no_vo 'e melhor sis-l estudar !t po�sibilidade de re- s�l,. �êsd� os primeiros de 8U

:Aprovada a ata, a Casa teve ci- didatorial, ficou na defensiva e tema de seleção. formar este sistema de modo civilização.

ência da matería do expediente, calmamente aguardou . a evolução O Chile também estabeleceu que missões oficialmente no-
" �mbora t�.rdjament�.$.� cor

pjWJETO DE LEI natural da agitação comunista. um moderno sistema de sele- meadas passassem a fazer a diaís cumpnmentos d (."j Esta

O primeiro orador inscrito foi. o Os vermelhos fugiram à primei; ção e em Julho completará sua seleção nos campos de DPS da do.

sr, Braz Alves, do P. T. B., que ra reação policial que não fez vití- primeira quota de 10.000 pes- Europa. Temporariamente sus-
--------------

apresentou um projeto de lei, ver- ma, devido à sua calma e cozitrôle soas deslocadas. penderam a imigração até que' Meitall felieidadeal pelo

sande sôbre autorisação ao E1Ce�u· na repressão aos agitadores inscru- A 8 de Junho o Uruguai as- êste plano pudesse funcionar. to tle leu filhinbo 1

tívo para a construção de uma PUIOS05, que não trepidam 1'111 se sin�u um }'co�'�o p,a,ra ace�ta.: i O Gt/.ile também ape:_:fei,çoou Mas, nio esqueça, !Ile o Dlelh,

usina elétrica. aproveitar dos idealistas para os DPb. A pru!lena léx a de mn
o seu sistema de seleção e co- presente para I) seu -PBJPOLHO

RESPOSTA Á ALTURA seus desígnios criminosos. g�antes SUld��osamente sele-I' locação ,esc,olhendo
um repre- é uDla caderneta do CRt:n'

O sr- Antônio Dih Mussi, �lc P. Um homem que- imprime dire- clOl0ados üe".e_�a ch�g�r a �on- sentante de emprêsas partícu- ,MUTUO PREDIAL.

S. D., prof.eriu discurso, ôm resposta ção definida ao corpo policial da tevídeo em fILS de julho ou em lares para colaborar com o'

veemente, a um aparte do ;,r· Paulo Capital, direção que faz jus a no- Agosto. . ,

I Chefe da Missão Oficial de Se- cimento de uma colônia de 12

Fontes, da' Ü. D. N., o qual na ses- bresa do nosso povo, não pode ser. A venezue�a, que ja r�ceb�u leção. Foi nomeado para' êsse destas famílias.

são de quarta-feira ultima, declara taxado de irresponsavel. algl!m.as dezenas de ml�I:�les cargo um representante da in- EIrJ. Aperea, distante 22 mi

ser o sr. Secrçtárío da Segurança Senhor Presidente. de lmlg�'antes, os. tem utiliza- dústría e do comércio a fim de lhas de Carmem deI Paraná

Publica um "Irresponsavel", Conhecemos ha muito o dr. Gama do em dlVer?os misteres d�ntro, ocupar-se da colocação de acôr- no centro da zona de coloniza

As p"'alavras do orador são as se- d'Eça. Como Integr-alista o tivemos d? seu programa de .empreen-I do com a seleção feita. Atravez ção, haverá um centro de Te

guíntes: por Chefe estadual, Sempre fc.t ho- d�mentos �al�� ,o progresso

na-, desta pessoa, todos os ínteres- cepção para 300 pessoas o qu

"Sr. Presidente .nesto e cumpridor dos seus deve- cíonal, reaD�lI::: .�m _breve sua sados das grandes minerações I espera-se esteja pronto cerc

Srs. Deputados res. quota para l1111gr�çao de �e�- e manufaturas do Chile fica- de 10 de Julho. A colonizacã

Assistimos, na sessão de quarta- Santa Catarina orgulha-se do seu locados, sob, �m slsterr:a eflCI-' rão em contato com as levas de

I)
será financiada peloBanco d

feira ultima, dia 22, o senhor depu- valor intelectual. ente, no p�oxllno �UtUlO. DPs que forem chegando. PIa-' Paraguay.

tado Paulo Fontes chamar o digno Fignru que tem prestado valioso
�

O Paraguay .assmou un: a- neja-se seleciona-los de acôrdo O Brasil, neste meio temp

Secretárío da ,Segurança Publica, concurso' ás causas publicas de Es' cardo .100 sentido de ac�It�r I com os pedidos feitos previa-
I
está intensificando todos

sr, Othon da Gama Lobo o'Eça, de íado, tornou-se merecedora no nos- :PPs e ja mandou umac�:ssao mente pelos empregadores. mêses seus esforços para aper

ârresponsavel, assentindo na ofensa sI? respelto e admiraçã'O. -'
a Samar, .nas Ilhas· Flllpmas, O Parag,uay, i'eceberá refu·· feiçoar a recolocação de DF

toda' a hancada d.a Gnião Demo(!rá· Si isto não bastasse, o temos na para seleCIOl}a� uma leva de giados apátridas diretamente em todo o país. Sete Estad

tica Nacional. Secretaria da Segurança Publica. pes:'30as apatndas q�e. fora:n 1 do Campo nas Filipinas, onde já possuem serviço de l'��e'p'((

Apci':ur de cOlv,tantemente Iem- Faz parte integrante do nosso Go· retIrad� de Cha�gal. pela os mesmo sse encontrám em e colocação bem organizf.JJo

brado como integralista por adver- vêrno. É uma continuidaàe nossa,
IRO a !lm de que na� calssem vista de terem sido.am:essada- Continua-se a fazer estudqf

sários politicos que não dispõem de da maioria .desta Casa. Esta maIOria. ! nas maos do� corr:um�tas. �_s- mente retirados de Shãngai por I afim de extender o progra.�

outros argumentos na liça parla- senhor presidente, conhece o qui· I tas l?essoas sao �Ul ?�eJas e bao ocasião da queda dessa cidade. I de imigraç'ão particularmen

mental', temos esse tempo de n0ssa late moral dos que' dirigem Sar.Ia I conSIderadas apatndas porque Provavelmente, estas pessoas, aos Estados no nordeste, on

.

primeira manifestaçiío partidária, Catarina. Esta maioria é c0ilSciente se Tec�sa�am a voltar para desembarcarão em Santos
�

e, até a presente data a imigr

aliás, fiel à nossa Pátria, como o e devolve a injuria do senhor depu- ! SUa.S p�trlas que s� tencontram segui�ã.? em transportes aéreos. ção tem_ sido nula. O �étod
em que convivemos intimamente tado Paulo Fontes. I sob O J�go �omums a: especlaIs para o Paraguay. de seleçao que outros palses

com o atual titulai' da Secret'tria O, senhor Seéretário da Seguran-
A Argenbn.a que �xcedeu.a A Colonia "Fram" de imi- América Latina estão adotan

da SeguJ'an,Ça Publica· ça Publica, afirmamos em 'llt;, ho:n todos os �alses 1�tl:�Opa�en- grantes europeus, em Carmem do, tem sido experimentados

Antes de analisarmos a sua ('CI1- som, é sol por del\Jais eintilantc, c�nos no _numero
e s Iece- deJ. Paraná, situada perto da provados no Brasil, o qual j

duta naquela oportunidad{', deseja' para não sentir as ciead�<; do� que
bIdos, �te re�ente d,ata, .el3t�- fronteira a�'gentina, apresen-j

tem abert? muitos caminh

mos reiterar os nossos aplausos à ainda. estão por vir". va-os. tlazen � PO\ lnelO _.e tou um prOjeto para o estabele- neste sentldo.

sua maneira de' conduzir as auto" ORDEM DO DIA
11m slsts..'TIa.pe o qua os coml-

ridades sob suas ordens, na noite Após aprovada a materi::t �1l1 pau- ....",.,.......,_",....,-:---
...,

dos já comentados acontecimentos, ta" usaram da palavra, os srs. J..T. telegrama do sr. \Valdemar Ih;pp,

os quais calaram profundamentf' no Cabral, da U· D. N., Nunes V:ue IIa, da U. D. N., considerando o sr.

espiritO' do povo florianopolHano. lider da maioria, Saulo Ram(ls, do Daniel de Carvalho, Ministro da

O apedrejamento do edificio da P. T. B. e Cardoso da Ve:ga do P. Agricultura para assistir, em San-

Secl'etaria da Segurança Pnl;)}ica, H. P. ta Catarina, a próxima safra triti-

os disparo� de armas', os pa1avr(ies MANUTENÇÃO DA ORDEM i cuIa. O substitutivo foi aprovado

dirigidos ás autol'idades, não de- O sr. Nunes Varella, lider da pelo plen.ário, visfo o Govêrno do

'Vem ser atribuidos ao povo desta maioria, com a palavra referiu-se Es:tadQ já haver feito, ante,-, qqnele

Capital. à me'dida tomada pela Presideucia mesmo convite aquela autoridade.

Repe�iInos, povo coneio da sua da Casa que havia solicitarlo força Voltando à tribuna, o sr. Guilher-

responsabilidade, da sua nlfl.turida- policial para a manuten"çüo d'l OI" me Urban, do P. S. D., eomentoll

de civica, procede com dignidade e dem nas imediações da As,embléia, a próxima visita do sr. João D:m,dt

'altivez. Assim, o é e assim age, o mandada, retirar, logo peja Pl'esi- de Oliveira a Santa Catarina, em

n'orian_O(Polital1o. dência, declarou qUe a presicfênóa breve.

Os4p�scadores, de á{fllas l turvas, não constituira nenhum acinte as ,. Finalízando, o orador ap"escut(!u

como sóem ser os comunista", es· galerias, e, sim, visava ela prevenir indicação no sentido de ser s. exa.

tes sim, a.proveitando-se dos mo' ahusos, face aos acontecimentos da visitado, nesta Capita'l, por um'a Cr.·

vimentos' justos ide reinvidicações sessão de 4a feira ulti&.a, conforme missão Parlamentar. A indi.cação

populares, para deturparem o sedi- muito bem dedarára, mO'llf'ntc.s au- em apreço foi à Comissã'o de Agri'

dQ reto das causas civicas e então, tes, o sr. Presidente. cultura·

estabelecerem a confusão e a de- A VISiTA DO SR., DANIEL DE ORADORES INSCRITDS

sordem.
CARVALHO Inscreveram-se para falar, na

Os comunistas prete,ndem o

des_/
O sr. Guilherme Urhan, Presi- sessão de 'segunda-feira p,:,óxüna,

"prestigio da autoridade, a, �nver�ão dente, da Comissão de Il!d!1stria e os S1'S. Paulo Fontes', J. J. Cabral e

dos valores, a anarquia, para colí" Comércio, comunicou haver ague· Saulo Ramos.

JDarem o seu objetivo. la Comissão aprovado substutho ao A seguir foi a sessão encerrarIo.

. fCorlan6polI', 25,Cle Junho de '949

Crônica da Assembléia

O sr. otávio Mangabeira, em sua recente entre�

vista à imprensa, aludiu sever.amente ao antigo re'

gime de eleições por meio de atas falsas. O ato de con

trição do ilustre baiano, tantas vezes beneficiado pe
la falsificação dos números ,eleitorais, deve ser rece

bido como prova de regeneração democrática. Um

jornalista, entretanto, ao·ouvir do sr. Mangabeira a

declaração de que o povo devia ser ouvido na solu

ção dO problema sucessório, perguntou-lhe malvada

mente como poderia ser feita essa "Consulta às mas

sas. E o sr. Mangabeira, que acabava de aprovar o

presente e reprovar o passado, traiu a sua sincerida

de democratica, respondendo que a consulta ao po
vo, seria feita pelos homens-antenas! De duas, uma:
ou S. Excia. anda com o X-9 por leitura de cabeceira,
ou foi traido pelo seu sandosismo pertinaz.

Homem-antena, como fonte interpretativa da

vontade popular, é enfemismo eleitoral, correspon

dente, no passado, à ata falsa. Como se vê, em boa

anális.e, o sr. Mangabeira, não progrediu nada du

rante o curto ,espaço que nos separa da instituição
do voto secreto ...
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