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Nota oficial do . P. s. D�
RiO, 25 (V. A.) A integra da nota distribuiqa aos jórnaís

após a reunião, ontem, do Conselho nacional do P-" S· 1)., é
a seguinte: Zo f ..;)r .I;

"O Conselho -Nacional «lo PSD faz sua s�e$lã' dos "emi
nentes correligionários, Walter Jobim e Barbó�� Lima. Sobr i- ,

nho, no sentido de serem ouvidos todos o; narrídos r�gi::ltra
dos relativamente à escolha de uma fôrm

.•"

,ala � .sueessão
presidencial, capaz de resolver o problema:" tto de um cli
ma de harmonia, tendo em vista os interêsses superiores da

Nação. Com êsse objetivo, delibera conferir ao ilustre presi
dente do Partido, dr. Nereu Ramos, os poderes para promo

ver os necessários entendimentos com os presidentes dos par.
tidos que integram o acôrdo interpartidário".Ano XXXVII J Florianópolis-- Terça-feira 28 de Junho de 1949 M. 10.518

Encerrados os trabalhos da Mesa
Redonda do Carvão

Como foi comunicado o fato .co sr, Governador José Boabaid
O Dr, José Boabaid, Governador em exercício, recebeu o telegra

O deputado Paulo Fontes, da bancada oposicionista, não ma seguinte:
costuma frequentar a tribuna da Assembléia. Todavia, em al- "RIO, 26-6-49 _ Temos a grata satisfação, de comunicar a V.
g�mas raras ocasiões em que pede a palavra para ler um dis- Excia. o encerramento, ontem dos trabalhos da Mesa Redonda do
curso, se sái com muita infelicidade, não já porque lhe fal- Carvão. Todas as sugestões apresentadas e amplamente discutidas, no
tem os dons naturais do orador, ou as qualidades elementares

sentido de solucionar definitivamente o palpitante problema, garan
da oratória, mas porque escolhe as teses mais ingratas e COD1-

lindo a sobrevivência da índustría em bases sólidas, foram unaníme
prometedoras. mente aprovadas, tendo o Ministro da Viação, ao encerrar os traba-

Ainda ontem, anunciado com quarenta-e-oito horas de
lhos, assegurado que os magnificas resultados da Mesa Hedouda se-

antecedência- o sr. Paulo Fontes foi à tribuna para, coroo dis-
riam levados ao conhecimento do Senhor Presidente da Republica, afim

se, justificar um aparte que proferiu na sessão de sexta-feira
e em que insistiu, quanto aos termos e quanto ao sentido. ie serem postos em execução imediatamente. Podemos garantir que o

Afirmára O representante da oposição que o sr. Othon .í'Eça, Senhor Presidente da Repuhlica já vem pondo em prática as medidas

Secretário da Segurança Pública, é uma irresponsável; e. com saneadoras, submetendo a importação do carvão estrangeiro ao re

ousada e inglória levindade, porventura tão ínherente às- a-ti- gíme ele licença prévia e, como consequência, _11 Central do Brasil a

tudes do detrator que lhe não merecêra a reconsideração da cuba de adquirir 160 mil toneladas de carvão Catarinense, aliviando

assertiva setenta e duas horas depois de proferida, o deputado assim os estoques. existentes no Porto da Laguna _e de Imbituha. Co

Paulo Fontes pretendia eríair em tese o seu conceito sõbre a mo dever de Justiça cumpre-nos ressaltar .a at:lUça� do Deputado Ro·

idoneidade do ilustre titul�' da Seguranca Publica. gério Vieira, que acompanhou com o maior interêsse os trabalhos

Não comentaremos as supostas razões do representan-!cta Mesa Redonda, int.egrand�-se elo problema do nO_5so C"ar�ão, f!

te do oposícíonísmo local, desde que, entre elas e como a ca- -misí er destacar Lambem a �ldflranç: da r�pl'e'sentaça� Calal'l:lense,
racterizar-Ihes a validade moral, estavam os artigos e "man- exercida brílha,ntemente plo Ilustre E�genhe1ro. �rn�m _ Comn:u a

chetes do "Diário da Tarde" jornal cujos responsáveis não quem se eleve a maior parcela do cxíto da reinvindicações da 1I.1d\lS
se declaram e, portanto, uma' publicação anônima. Apenas, aos tria carvoeira. Atenciosas saudações. (a) Carlos Seara e Ado f"Jf:1.CO"·

vitupérios com que o sr. Paulo Fontes alvejou a pessôa do

b S P Isr. Othon d'Eça, oporemos o que êste honrado Catarinense Plano comunista desco erto em • ao o
��l�ente é, na sua vida pública, como na sociedade e na Ia-

visando desencadear uma guerra civil
Um inrresponsável não será o professor da Faculdade de

(' Y) I f d hém a ação de vereadores seus cor-
Direito de Santa Catarina, o membro de diversas associacões RIO, 27 :L' - n orrnam re

- -.- P I Pol ícia acaba de rcligfonár ins que obedecem i:t cs-
de cultura, o cidadão probo e digno. Não será um írresponsá- ::;<10 au o que a t .

I u

revelar a pr-isão de Jorge Herlein trila orientação do Comité Nacio-
velo homem que, antes de 1930, então correligionário de

] L I IJal elo ]JCB na i legalidade, ,()s co�Filho, coordenat 01' secre o c o ex- c ,,-

muitos correligionários do sr. Paulo Fontes, foi até colega de. c.- l� I 111l1111'stas concluí o desnacho dav tinto PCB de �ao au o e a con- c tio

alguns, na confiança do sr. Adolfo Konder, em cujo Govêrno I d 1 capital paulista - pretendem re-
f

.

Cl f d
r sequente descoherí.a um :1) ano c v

_01 ae e e Polícia. Como tachar de irresponsável um dos va-
d d d pclh: o golpe de 110\'en1IJI'0 de 35

t comunísta visan o esenca ear
lores men ais que, no Instituto Histórico e Geográfico e na

uma guerra civil em futuro pró- mas, desta vez, contando com a
Academ:i.a Catarinense de Letras, têm assinalado o seu lugar massa bem organizada.
de honra? Todos nos lembramos, aliás, de que, quando o sr. xim.o."" sr : • ,

Osvaldo R. Cabral foi recebido na última daquelas associa- DecL,J a-se ofJ,clalmcnt; que em

H
·

dções de cultura, quem o saudou, por designação de seu eru- poder daquele elemento roram en- Dle no 'passa' odito e digno Presidente, sr. desembargador Henrique Fontes. I ?unlra(tos .

documentos cl� �uma
foi O sr. Othon d'Eca. É. ainda, o IT'tesmo sr_ Qthon d'Eca o 1l1lj\0J'f,an('la que colocam a� dUtO-, 28 DE JU:'-lHO

ilustre professoI' de 'Direito, em cujas lições mUitos discípulos J'i.(brles a vaI' .das allvldales. e elos I A dala de hoje recol'rla-nos:

ganharam saber e estímulo para a própria formação espiri- 111a:'lOS COl1lUlll!,bas com_ o ,,1111� d(! _'_ em 1697,. o ForLe de CUD1aú,
tual. Entre esses mocos há até se não nos falha a memória al'LlCUla1' uma reYolu�ao para a tomaelo ]lelos franceses, 1'oi reto

um irmão do �sr. ,Paulo Font�. Colega's eminentes e, serd tomada 'do, pO,tlCl'''�, ,', _

mado ,pelo Capitão Fl'ancis'co rie

dúvida, grandes amigos, tem-nos o sr. Othon d'Eça na ma- J o�ge H.el'lem lo Ilho fen pr e:o Sonsa Fundão, a f'l'enLe de 160

gistratura e na advocacia, tendo êle próprio exercido uma e
no d�a 5 do correnle no Bec� P�l- solliados e 150 índios;

Imigrantes outra com grande brilho e dignidade. Ainda há menos de Ul'l salldu, tendo Pl:e.slado declalap(:cs - em 1720, nos arredores de

,

., . ano, ao realizar-se o Congresso de História de Santa Catari- na Ol'dem p.olItI�a durante orLo Vila Rica, mais tarele Ouro Preto,
A_ D1relc)l�la ,de 'lena,: e CO,IIJi�l- na, quem, por designação da mesa, teve a incumbência de dias consecuLlvoS.

.

em Minas Gerais, {leu-se uma in-
zaçao ele ,l':'<1ma ?a�al'ma, dls]Joe saudar as delegações, foi o sr. Othon d'Eça. Enfim, o sr. Othon Sua lll'isão, man�lda em segl'C- slltTeiçi'ío contra o sist,ema de co�
?OS .

segull1les 1'�1Igl'ant('s pa:'a

I d'Eça
não pode confundir-se com qualquer leviano, sem cre. uo, enql�a:1t� � PolICIa realIzava brança do impôsto elo ouro, lendo

].medl�ta, ,�olo��çao: ,:6 l_a�I,:a.do= denciai� de .sua individual!dade e sem passad� que o reco-, ont::as clll;gr:ncla2, f�zen�lo 1\ apl'e- o GovernadOl' Conde de Asumar

l'�S, .? seua!'heu,os.' L.. O[JCTc:ll0" mende a estIma e ao respeIto de seus concidadaos_ I onsao ,ele nocumenLot; e lelacl,onan- atendido no dia 2 dt; jl.il<bo as exi
dlveI �os, 1 tlIlogI alo, 1 paden o, 7 O sr. Paulo Fontes andou mal. Execedeu-se. Diren".o� do CP] ca duma centena de rumos grncias, mas, desde que pode dis
eletricisl1as, 1 torneiro, 11 mecani- até mesmo que, não ISÓ foi injusto para com a pessôa d; e e[)del'c�os de :)essoas dire.la. ou POl' de força reprimiu severarneu

cas, 2 marcineú'os, fi ferreiros, 2 titular da Segurança Pública, mas para com todas as pes- innil'damenle llg'a�as �s aÍlv1d::l- te a l'evolLa;
mineiros, 11 carpinteiros, 1 dellt1s- soas que, como ,nós, não se dedignam de apertar a mão do eles de Jorge Ht)l'lem FIlho: algu-, - e 1111805, nasceu no Pará<
ta, 1 ,eletl'o-mecanico, 1 químico, 1 ilustre professor de Direito, do homem de letras ou, simples- mas Lias quais já rora�_detidas_ Bernardo de Sousa Franco;
.engenheiro, 1 relojoeÍl'o, 1 enge- mente e honrosamente, do homem de bem. Adianta-se que a prIsao de Hel'- - em 1822, o povo e os milicia-
l)heiro-mecanico, 1 aprendiz meca- E é pena que o deputado udenista, que melhor devera leiD Filho e a descoberta d� plano nos ·ele Canhoeira, Bahia, dirigidos
l1Íco, 1 motorista, 1 \'idl'aeeit'o, :3 advertir-se das próprias solicitações cívicas e morais, se trans- do extinto Partido Com.umsta cio

IVCIO
Coronel José Garcia Pacbeco,

agrônomos.
" .

vie asim por perigosas incursões no campo da agressão indivi- Brasil é ql1P deram mO�l:ToS a �'e- Lomam a canhoneira portuguesa'
Nas Ho�pedarIas de Inllgr:mtes dual, enquanto mais proveitosamente e mais nobremente es- cenLe viagem do Secl'etano ela Se- qu·e desde o dia 25 disparava con

em Florianópolis e Blumen�Hl, se- taria prestando serviços à coletividade se tratasse de questões gurança, coronel :'-lelson Aquino ao lra a cidade, sendo esle o primei-
J'�O pre�ladas todas as infOl'ma- ,I mais Objetivoas e mais impessoais. _ . RiO. ' para da!' ciencia do fato ao 1'0 combate da Guerra da Jnde-
çloes aos ,Interessados, pocfendo ser ministro ela Guerra. pellClência na HÇlhia;
encaminhados pedidos espeeiais

T
'

d I d
Herlein l� naLural da Sibéria e - em 1850, no Rio de Janeiro"

!para vinda. d,e técnicos de quais- rumoo ec ara que o muo o se apro- antigo militante comunisLa ..
Em faleceu o Cbefe de Di\'isão Jacin-

quer ·especwll.d3Jdes. •

d r· I
19�j5 'foi condenado no Parana e, lo rt'oCjl1e de Sena Periera, qlle foi

O pessoal que se acha na;>, HOR- lima a paz a IDa I depois do fechamento do PGB, en- Ministro da �arjnba e Diretor da

p�clarias, 1'oi rigorosamente sele·· WASHIGTON (C',srs) __ O tes tngleses, tambem presentes vi3'do a São Paulo ,para coordenar Escola (.]e Marinha.' Distinguira-se'
clOnado" quanto a estado el·, sallde Fi esidente Truman acredita às operações do Dia-D. e em as aLividacles do PartIdo, em sl:bs- em Y<1]'ios combalss no Rio da Pra
e capaCIdade de trabaTho. ql;r. O mund) se apm.. :·,11a de u- conjunto participarã,o das co- tituição a Iyall rtamos Rlbe�r.o, La e comandou a flolilha no 1]I'Ll-

f'"a paz gerú.l, mais do que po- memorações. Juntos voarão até após a prisão deste pela polIcJa gTlai;
Guia crer Qllê tal -''.:: realizas- Caen e àe lá farão vjsitas 10, to- polílica. - em 1913, 1'alec(:,;l1 o dr. Ma�

'Telbgramas r"'et·.dos s,,� há tres ines pa<;Hdos. da a Normandia, ,)nlle 'lÍsita- Oficialmente' declara-se que os DoeI Ferraz de Gampo.s Salles;
li (.1 Preside�Üe declarou suas rão as praias de Utah e Orna- documentos apreendidos em ,eu André Nilo Ta.das<'o

Acham-se retidos, :qo De- c�}'en nças ô um g,'Uiu de I'e- ha, e outros pontos mer.nora- poder são de tamanha importan- J".·.·.·.·.·._·.·.·.·.·........._....w.......·

partamento dos Correios e Te- ')' ;:3putante" da i,n;mm<;i•. ;)3 veis da invasão aliada. cia que a policia paulista ficou ao SERVIÇO-DE'-METEOROLO-,
légrafos, telegramas para: .'U: :i:, estiveram !1l\'l�,p:·.tc" R� Os correspondentes serão re- par ele todo o movimento con1l1- GIA
Ivon Andreoli, Paula Hen�'í" manr C"'Et<' ji:' desrr:)":·=trqtw na cebidos em Paris pejo Pre8i- 11ista que se eslá esboçando !lO Previsão do tempo, até 14 ho�,

que BIasi, Domingos Peluso, r;or: Jandia, ou 19 t�, e que a- dente Vincent Auôol c pela paÍ6, isto é, ele transformai' a cam- ras do dia 28
Feres Merhy' Ascanio Ri.bas, rara plan.e,;.j,::'[� as cumemora- Embaixada dos Estados Uni- panha de paz num grande mO\Í-

j Tempo bom - Nevoeiro
Eulelio Ferreira, José Brikaki, :i'>l'S do qUÍl"·to ani;;. 'rsário do dos. Serão todos condeclrados menta das massas até à lentatiY<l Temperatura - Estável
Cordiais saudações. f),i�l' O nas 1-" aias r'HlCfSh� pelo govêrno francês, psJos ser- de revoll1�ão. 'ventos - Variaveis, frescos
Darcy Linhares da Silva - Che- Es�e gl'li.V'J se f��'::it:'(í a �'u- viços prestados durante a guer- ,Jorge confessou al1111lamentf'

I Temperatura extrepla de lJ,'je:'
1e do Tráfego Telegrafo i tro grupo de corresponden- ra. C.

.

suas ativiclacl�s, repol'tanrlo-se tam- maxima 23,4 minima 17,2 ,

firmado. ontem. o
eonvênio 8nglo
araentino
LONDRES, 26 (UP) - O' govêr-

no enviou ontem um telegruma
'aos seus representantes em Bue

nos Aires "osolat-ecendo um pori
to" no acordo comercial anglo-ar
gentino. Esta notícia foi fornecida
ontem por fanfes autorizadas, '1))

tcrrsgados sobre se o ponto cm

questão era importante, os inf'or
mantes responder-em "sim e Ili"in ",
exp licando que sua impoiíauoia
residia no, Jato ele que sua conse

qo,1ncia era o adiamento da assi
natura do acôrdo. Os informan I PS,

torlavia, esti'ío confiantes em que G

pacto será assinado amanhã, se

não surgj rem ulteriores obsta
culos.

A liquida�ão de nos
sas obriga�ões em
dotares
mo, '27 /\.'1) :\falgl'ado as

grandes d if'iculdndcs 1)'31':1 Iiquirln
cão das nossas ohrígações em do·

�1J'rs, problema boje quasi uuívr-r
sal, noticia-se, que a Carteira do
Banco do Brasil está d ilígencian
do de modo a que os cornprorn is-
.sos cru-respondentes ao mós de fe
vereiro Rejam satisfeitos imedia
tarnente.

.(

Em 'perfeita ordem cronológica
sem preferências resgataram-se as

ohr igações, havendo esperança, ele

flue a situ[lc;uO se llormalise den

tro de 60 di!IS, em con;õcqui"�ncia
da n,vlicaç:ão das instnlçõrs qllr

restringem a conee�siio de novo<;

créditos.

/

o MOMENTO

.«

Ireflexão lamentavel

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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COMPRADORES PARA CASAS •
TERRENOS

o Escritárlo Imobiliãrl0 A. L. Alve�
sempre tem compradores para casas (I<

terrenos .

Rua Deo.1oro 35

.�..

.\

o óleo lubrificante

EMPRESA SUL BRASILEml.il
DE ELETRICIDADE S. A.

- EMPRESUL-
Serviços de energia elêtríos,

em Joinvile, Jaraguá do Su1�
São Bento do Sul, Mafra, Ti...
jucas, Rio Negro e Lapa.
Material elétrico para insta

lações - Motores - Dínamoa
- Bombas - Lustres - Fer
ros de engomar - Lampadaz
- Ventiladores - Serviço tle)�
instalações por pessoal técni
co especialisado.
Loja e critório á rua 15 d&

Novembro, n. 449 Caixa Po'stat
n. 62 - End. tlegr. - "Empre
sul" Joinvile - Sta. cataríne- ,

-- Brasil.
· . . . . . .. . .. . - . . .. .. .

conhecido no mundo inteiro!

Em todos os países do mundo milhares de automóveis, caminhões,
lanchas, tratores, motocic1etás, e inúmeros outros veículos usam nos

/

seus motores o óleo lubrificante SHELL MOTOR OIL. As razões dessa

preferência residem na alta qualidade e no alto rendimento de

SHELL MOTOR OIL, considerado entre os automobilistas de todos os

países como o óleo ideal para la conservação e proteção do motor.

SHELL MOTOR OIL é o resultado de exaustivas pesquisas e de rigorosos
testes de laboratório com motores de todos os tipos submetidos às:
mais severas condições de funcionamento.

Shell Motor Oil encontra-se

à �enda em toda parte.

Experimente-o no seu posto

de serviço ou' no seu re-

vendedor predileto.

I Dr. (LAIlHO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime a çíval

Conetituigão d. Sociedad••
NATURALIZAÇÕES
Titul� Oaolcrct61'ioll

.c-.

SHELL -MEl BRAZIL LlMITED'
SHELL EM PROE)UTOS DE PETROLEO, UMA TRADIÇÃO

Escritório e Ra.id t ,,"oi13
Rua Thad.l1t.. .1.

.!:�ONf! •• 1468

\

i
DOE.l.'{ÇAS E OPERAçõES

DE
OLHOS-DUVIDO-NARIZ

GARGANTA
(Cabeça-Pescoço-Boca)

DR. J. ARAUJO
Assistente do Prof. sanson,

do Rio de Janeiro.
Diplomado em Bronco-eso

tagología, em Buenos Ayres 6'

Montevidéo pelo Prof. Cheva
lier Jackson, dos Estado.. Uni..
dos.
Operações de catarata, doa,

vesgos, receita de oculos etc.
Operação do Bocio (papoj ,

do lábio e céu da boca tendldoa
de nascença. Tratamento elí
nico cirúrgico das amídalas,
das sinusites, das purgações
dos ouvidos, da obstrução na

sal, etc .

Rua Nunes Machado, 20 Fo..

ne 1.447.
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ...

_
..•

'i
- .,..,

......................... '

I Datiiógrafa
I diplomada
•
• Oferece seus serviços.
•• Cartas a Maria Inês

i Ferreira.

• Caixa Postal 55.
•

•

: .

CATAL0GO DE MOEDAS DO·
BRASIL

Já se encontra a venda ·com.·

'todos os preços de moedas de

Ouro, Prata, NiqueI e Bronze.

Preço 20,00 em todas as livra
rias da cidade.
Pelo correio Cr$ 25,00.

..
..

'0 'OlU!d o�or - ·v 'S somll'3!'

':} sal.1odsUllJJ, 'Y OrOJ�WO:) :S"JOp _

-,uq!J1Sm 'oam:ms O:)IAHaS um

'OU'l> sede arre saropmssod snas SOl:·

OPUl1U�P.10dOJd 'NOSNHOr sdod élp'

Sa.1010W ap SaJBqnw ap Sl1ua}n� .

'ofunw op sciusoar so sopoa m�

'OSD ma aluawIBnle (}S-WBJlUO�ug

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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VESPERAS DE
! CLUBE DOZE DE AGôSTO

SÃO. PEDRO, ÀS 21 HORAS PONTUALMENTE, GRANDIOSA FESTA DE ·ARRAlAL
TE REGIONAL COM PINHÃO, BATATAS, MELADO E MUITAS SURPREZAS

.

VERDADEIRAMEN�

Direção de PEDRO PAULO MACHADO,
�---------

Aniversariou-se' ontem, o dis-
A.\T'i'ERSAR TOS tinto jovem Aurélio Migliori,

Srta. Adia Silvo 'competente controlador de tor-
Ocorre, hoje,,o aniversário na la- J re da Fôrca Aérea Brasileira

líclo �la gent. l.]
e g]"a�iosa senb.al'i-' se!vindo, atualmente, na Ba.c;�

ta Anta, estremosa filha 'CIo nosso Aerea de FlonanopolIs.
d isüinto coestaduano sr. dr. Alfl'e- O distinto aniversariante,
do Damasceno da Silva, brilhante que é um dos mais destacados
jornalista, advogado e consultor valores do nosso basquetebol,
jiuírl ico da Secl'etaria de Viação impõe-se, pela sua excepecional
e Obras Públicas. finura, à estima e à considera-
Fino ornamento do nosso mundo ção de quantos privam do seu

social, a natalíciants de' boje é convívio ..

aplicada aluna do Colégio Coração Às inúmeras manisfestações
de Jesus, onde goza de geral sim- que lhe foram prestadas, nós
palia por seu espu-ito jovial e sua nos associamos embora tardia
sincera amizade às colegas e pro- mente.
Jessoras, motivo porque, nesta aus

piciosa data, muitas homenagens
lhe serão' piestadas naquele con

ceituado educandário pai' pari e
das suas numerosas amiguinhas
às tllla!S nós nos associamos com

simpatia.

onze amador do Tpiranga e o qua
dro ele aspi rantcs do Figueir-ense,
vencendo ôsle pelo escore de 3x:?,
tentos ele Llliz (2) e Edivaldo,
para o' vencedor, e. Virgilio e AU
ca, para o vencido. Arbitro: W,
Melo, Quadros: F'iguc irense : Va
dica, Trilha e Gerson; Goular-te,
Conceição e Pires; Edivaldo (Ha
milton), Airton, Polli, Carvalho e

Luiz. Ipiranga : Silvio, Valdir I '"

Peelro; Ildefonso, A1'i, e Botelho:
Rodrigues, Valdir IT, VirgHio, Ali
ca e Itamar (Boaventurav»

A renda foi super-ior a seis mil
cruzeiros.

«figueirense» fi x «Carlos RenauI» 2
üoutinuando suspensa a realizn, macios:

,ção tio torneio-inicio ela atual
temporada fui ebolistiea, resolveu
o Figueirense aproveitar o do

jniugo vago para trazer a esta ca

pií.al o conjunto do C;u!)'� Atl,'lICO
·Carlos Henaux, de Brusque, e um,
,dos melhores do Vale de Itajaí.

Como se sabe, o alvi-neg-ro nes

tes utírnos anos teve finitos insu
cesses. .'1ecessáiio se tornou c'

precnchimenlo dos claros deixa
dos -por elementos fracos, incapa
citados ele formarem ao lailo de
ases notáveis, como Nedc, Minela,
Gaslão e Moruci. Compreendendo
a diretor-ia cio Pigueirense a ne

cessidade de urna completa mocli.-
cação no quadro, entrou cru ;ll�i.io,
contratando nada menos de (j ele
mentes, como os ganchos Leôni
das e <3�il'cia, o paulista Geraldo
.e os Iocais Braulio, Chocolate e

Luiz, todos em condições de reali ..
zarern grandes ]lel'formances. Como

o conjunto do Clube Allético
Carlos Renaux, não é elos mais
fracos que já vimos alual' em

nossos gTamarlos, Tal\'ez a taHa

-\'f' de amlJi ent.e e nen 0,,:5m,) cl,)�
.Jeus jogadores ti vessem in flllic!n
na mu Imprel'são causada, puj"
temo� lido e ouvido re['.erências
.elogiosas ao quadro. Dos seus

"alares, desl:acamos Hélio, Kll-

nitz, Bologllini, Konder, Pilolo e

}I_.Icl'bal. Fraquissimo f) gual'flião
Jl.1:osimann o mesmo s·e podendo
.dizer do centro-avante Julio que
pouco :ie movimeni ou no gra
maao.

O IJl'élio entl'e os locais e ltrus
qurnses t.eve um clesl'e'cho regu
lar, com r(;,l'lo (h !]:n�G dll Fig'uoi
'Se que venceu .pela dilatada con

tagem de í6 x 2,
Foi ·esia a or·dem da marraç:u(.,

dos tentos: Leônida.s, aos 15;
Neue, aos ;)2; Tesou['a, aos 31. e

Leônidas, aos 35 minutos do :10

tenrvo; �ede, aos 4; Hélio, aos

18, alTancando com a cabeça :-.

.bola das mãos de Luiz; Hélio .Fi

�S'neil'(�nse, aos 22, e Gastão, aos

,(H, eoiJrando uma pena. máxitl1a,
�resulb!o de um ['ou I de Afonsi
;nlio em Filhote.

Os (illad1'os. jogaram :ij;:;sim for

Plguelreuse - L uiz, Garcia €

�'rol'aci; Minela, Chocolate e .ch�
raklo ; Hélio, (Leônidas), Nede,
Lcón idas (Pilhote) , Bruul io e

Gastão,

Srta. Adir C. Neves
�a data de hoje deflui o aniver

só rio natalício da distinta srta.
Adir' C, Neves, filha do nosso pre
zado conterrâneo sr. A·taliba Gon

çalves Neves,
A aniversariante é dedicada Iun.

cionái-ía do Departamento E�La
dual de Estatístloa e destacado ele

mento da nossa sociedade, As ex

pressivas mani íesl ações de simpa
tia e amizade que lhe serão tr ibu,
ladas pelo decurso ele tão grata
e['emél'íde,' nós nos associamos
lambém.

S7'. Onild obiartinelli
Faz anos nesta data o sr. Oni ld o

Mart inell i, competenLe funcioruu-in
do L A. P. 1., ne"ta capital. Ás hu·

rnenageá.Ia auspiciosaruente.
Os de "0 Estado" a Ielicitam,

desejando-lhe felicidades.

Cartos Renaux Mosirnann,
Af'ons iuho ·e Konder' (Wa lrl ir ) ;
Kun itz ; Bologuini e Pilolo; 'I'c
sou ra (1'ijucano), Aderhal, Julio,
Zcquinha (Helio) e Wanildo.

Como juiz, com boa atuação,
funcionou o sr. Aldo Fernandes,
A tarde esport iva foi inicinrla

com a [peleja preliminar entre o

ixb�!L�:
O SEU BARBElR USA E RECOMENDA

D01'is Sc:pllos
Vê passar, hoje, sua efemtlride

natalícia a graciosa Doris, elilda
filha do nosso estimado conbená
neo sr. l'iduardo Santos, proprie
l,ário da Ji'al'múeia Moderna.
Doris CIm' é muito cluerida no

nosso meio social, será alyo ,de ex

pl'('s�i\'as manifestações de amiza
de e simpaüa por parte de suas

nUl11'el'OSaS am iguinhas que apro
veitarão a oportunidade para ho-

Irmandade do Senhor
dos Passos

f,ONVIJE

Jesús

menagrlls
sa[:iante
nO."sas.

.que () Distinto anin'l'·

l'eceberú, junt.amos a.,

AURÊLIO MIGLIORI

Sr, Al'gemÍ'I'O Cabral
Transcorre, hoje, a data natalí

cia do nosso prezado amigo Arge
miro Cabral, pessoa grandemente
relacionada nesta capital.
Fel ícítamo.Io por ôsse mot ívo,

Fazem, anos hoje:
- o sr. Homero Natívídade da

Costa, residente em Laguna;
- o sr, Vitor Zanetti, funcioná

rio da Companhia Sousa Cruz;
- o sr. Argerniro Berto da Sil

veira, sargento da Polícia Mí litar ;
- o sr. Pedro Perreíra Wander

Iey, sargento da Aeronáutica.;
- a menina Neli Gonçalves Sch

rnidl, aplicada aluna do Colégio
Corarão de Jesus:

- o jovem Humberto Plccolo,
comerciário,

FALEcrMENl'O
VUII, Henedina da Vei'IJu Formiça
Quinta-feira ultima, a cidade foi

abalada e0m a notícia do fa],eci
menlo da sra. Henedina da Veig'a,
Formiga, viuva elo no.:>so IJrantea�
do �on{ el'râneo, major Itorlol:f()
FOl'miga, e genífora do di', João
da Veiga Formiga, l'esidenl,C' no

Rio de Janeiro, e da professora
Di"a da Veig-a Formiga, do corpo
clocen te do Instituto de Educação
"Dias Velho",
})ertcccndo a uma das mais an

Ligas I'amílias de Hlorianó.polis. a

nobre l'XLillta era muito admira
ela e qnel'icla paI' todos quantos co

nheciam a.:3 excelsas virtlld·es Cl'ís
tib e o� dotes peregrinos de cora

ção que llle ornavam a vida, rica
de gesl(;s de bondade'.
Daí a justa consternação com

qlle foi l'f'cebida a ,notkia da sua

mOI.'l,p, no largo cÍl�culo de suas

l'elaeões.
O· sepultamento da d·igna sra.'

realizou-se no cemitério elos Pag�

sos, com invulgar acompanhamen
to.

Xa Catedral Metropolitana, boje,
às 7 11ol'a5, será rezada missa em

inten<::ão de sua alma.
Á família enlutada, apresenta

mos sinceros pê.sames.

não bastassem as novas aquisições De ordem do Irmão Provedor, convido todos os Irmãos e 1.Pllãs
mandou vir do interior paulista () desta Irmandade para comparecerem, revestidos de suas insígnias
técnico Rodriguez para o prepar(J I íbalandraus e fitas):
\�o runjunto. 10 ii Santa Missa que será celebrada, na Igreja do Menino Deus,
Domingo fomos ver o Plgueuen- ás 8 horas de quinta-feira, 30 do corrente, pelo Excelentissimo e Re

se atuar completo. Gostamos elo verendissimo Senhor D. Felícío da Cunha Vasconcelos, Bispo .de Pé-
-conjunto, embora a i�lJpressi'í.o nedo ;
deixada não tenha sido das me- 20 ao solene encerramento do ,mês do Sagrado Coração de Jesus,lhores, .pois ainda são neees:3arios também na referida Igreja, ás 19 horas do dia 10 do próximo :'llês de
muitos tl'einos para se dar a con- junho que eO'ntará com o honroso comparccimento do nosso h(;�pede
.llhecer a� verdadeiras possibili- o ExcelentissLmo e Heverendissimo Senhor D. Henrique Golland Trin
dades do "Leam", Estrearam Gc- dade, Bispo de Botucatú.
raldrr e Chocolate. (;'osíamos de Consistório, 27 de junho de 1949.
amuos, iprjnc�palmente do h)1'i- JULIO VIEIHA _ Mordomo d� elllto
meim que é de fato um grande
,jogador, faz·endo com clesemlJal'a-

,,\'0 e calma o seu papel de médio
.� esquerdo adiantado. Os zaguei
ros

.

Garcia e Moraci (; (j mr:rli(;
Mine-la nlu.ito bons. Luiz não lc
ve . grande trabalhu na det'esa
,da sua cidadela. Ko ataque, como

qua�i Sem])l'e acontece, Néde foi
a fig'ura dominanfe, s·rc.umJado

por Bt'Úulio e Lt�onic1as, Hélio,
Jalho nas coordenações e arre

mates e Gasliío, múdio esqu('J'
·clo, jogando pela segunda vez co

·mo exl.l'ema esquerda, bom nos

.a\'an(:os c ce11t1'OS, mas, bastanle
falho nos shoots ao arco.

Suavizam o manejo.
Não estragam o piso.

Eliminam ruídos. Em

diversos tipos e tama

nhos.ldeais para lojas,
armazens, fábricas,
hospitais, terreiros,
estações, etc.

Fabricamos, tam

bém, carrinltos para

transportes.

f
/

AgradeCimento e Missa
Adalberto Tabalipa e espôsa e Assis Tabalipa, ainda sen

sibHizados éom o profundo golpe que acabam de sofrer com

o desaparecimento do seu inesquecível tio
OTÁVIO S. TABALIPA

vêm põr êste meio externar o seu eterno agradecimento às

pessoas que enviaram flores, telegramas e que o acompanha-
ram até a última morada. ,

Aproveitam a oportunidade para convidar.a tôdas as pes�
jsoas amigas pa�.'a ,assistirem 'à missa �e 7° dIa, que, em SAU-
frágio à sua alma, farão celebrar. no dIa 30 d;o corrente me.s,.
às 7 horas, na Catedral Metropolltana, ante.clpando desde Ja
selliS sinceros agradecimentos a todos os que comparecerem a

êste ato de nossa Santa Religião.

RUA PIRATININGA N.o 1041
FONE 2-9666 - CAIXA POSTAL, 230
TElEG. "VELlLLA" _ SÃO PAULQ
OFICINAS E FUNOIÇÃO EM GUARULHOS

(SÃO PAULO)
TEMOS TAMBI1:M: Bombas elétricas e
manuais para água - Cilindros para pa
darias, fábricas dê macarrão, pastelarias,
etc. - Cortadores de forragem - Cortado
res de frios. - Enehedeiras para linguiça

.

e outros produtos - Engenhos para cana

Máquinas para matar formigaõ - Máqui
nas para picar carne (motorizadas, de
impulsão por correias e manuais) - Mo
tores elétricos - Torradores e moinhos
para café - Tratores - Ceifadeiras - etc.

I

elA. "ULU1" DE M'ÁQUINAS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO ----�-_,

Fabrica de 'Tintas Blumenau Ltda ..

Tintas e vernizes - Material para ,pinturas em geral
TINTAS EM BISNAGAS PARA ARTISTA

Fabrica: Rua Minas Gerais
Loja: Rua 15 de Novembro, 808 Caixa Postal 29

BLUMENAU SANTA CATARINA1595 Arco-Artusi

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



..

4 o RSTA '11\ T.I"(8"'.'"'' 7� «'. Junho ele '9.9
/

I lAM'!I�O
� ! tuddGd Sur e .. Gl'ip
7.00·20 - 10 lcaes
tara cctmínhões

mêdlo s.

I"I'J

iStO:

YI:1
I

R�

50

ONDE as estradas terminam e o trabalho continua,
os veteranos usam Goodyear. Porque êles sabem que

seu trabalho exige um pnei, super-reforçado, feito
.

ponto por ponto para .seu serviço. Seja qual for o seu'

caso - para Q trabalho em estradas lamacentas ou

onde não há estradas, para as cidades �u para os

campos... Goodyear lhe oferece um pneu adequado.
E todos êles construidos, da carcaça à banda de

rodagem, para proporcionar maior resistência, maior

eficiência! maior segurança. Equipe seu caminhão com

gigantes Goodyear e economize pneus!

7.50·�O ._ 12 Canas
Com band" de rodagem
de barroebe super-Ier+e ..

e desenho e�peciQf p"ra
resistir ã abrasão e cor- í:
te. em torrenos rcehosca, .�

I ,""._

GOOO;
UM PNEU PARA CADA SERViÇO•••

MAIS SERVICO DE CADA PNEU!
,

,

I
f

\
\
I

\

f
I

Da Fábrimí co consumidor.-- Grande estoque recebeI! li firma distribuidora �t'(Fiuza Lima & Irmãos» - Rua Conselheiro Ma_ií'a 35 - Fone 1565 .

..,. Fpolís ..

l

I,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTERAPIA
RAIOS X

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

""--�._.

" ID •

Dr. Alvaro de Carvalho
Doenças de Crianças

Consultorio: RUa Tenente
Silveira, 29
Horário de consultas: 9 ás 11

1Ih8.
Sábados: 14 ás 17 hs,

JJr9 Milton SimoD�
Pereira

�í&5, hipopise, c.c.)
,if} íllturbíos nervosos - Esterflíuade
- Regimes.
'<CoEl!mltórlo R. João Pinto, 7 - Tel,
�",61

Resíd. R. 7 de Setembro -- Edíf,
.CruE e Soma -- Tel. 846.

<IDR. ·POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e partetre
J)o Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

!.1Doenças dos órgãos internos, es)e.!cíalmente do coração e vasos

!IDoenças da tíroíde e demais glan-1dulas internas
,'CHn1ea e , cirurgia de senhcras

-IPartos
mSIOTERAPIA - ELECTROCAR·
,DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL

,fiORARIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 às 19 ho-
;.rras.

CONSULTóRIO:

,\

Rua Vitor Meireles D. 18
Fone manual 1.702

RESIDENCIA:
. Avenida TrompowskJ 112

Fone manual 766

'Dr. 'Mário WendhauaeD
{C'Ilftica médica de adulto. e m.nçu
Oons'.lltório - Rua João Pinto. 16

'relef. M. 769
Ccln.ulta das � ã. 6 hOT...

lta.idência: Felipe Schmidt 110. ..••
Te!ef. 813

Dr. 6uei1reiro da
Fonseca

Carros para o interior do Estado Bom binóculo
Griiude visão

O horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada
firma Fiuza Lima & Irmãos, é D seguinte:
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

cf excessão de sábado
EXPRESSO BRUSQUENSE - 28., 48• e 6a• feiras

Nova-Trento
8. A. VIAÇÃO ANI:rAPOLIS - 38• e 68• feiras

16 horas
14 horas

16,30 horas

- 12,10 horas

r
i

I
r

QUER nSnR·)f COM (ONfORTO E ElEGANClA 1
PROCURE A

Alfaiataria ·ello

Especialista
Médico - Efetivo do Hospital de

Caridade
OUVIDOS - NARIZ e GAR

GANTA.
Tratamento e Operações

Residência: Felipe Schrnidt, 99
Telefone; 1.560

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

DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Senho- de
,

ras - Proctol'ogia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 - Telefone 1.307

Dr. Roldão, Coolom
CIRURGIA GERAL -- ALTA. CIo
RURGA - MOLl!:STIAS DE SJ!;.

NHORAS - PARTOS
Formado -pela Paculdade de Medi·

tina da Universidade de .Slo Paulo,
onde foi assistente por virlo. anal �o
Serviço Cirúrgico do Prof. AJlplo

Corrêia Neto
Cirur�a do estômago e via. cire.ula·
res, intestinos delgado e .grosso, tlrol·

de, rins. próstata, bexiga, utero,
O'?irio. e trompas. Varícocele, hidra

cele, varizes e hernaa.

Consultas: Das 3 áo 5 horas, à rua

Felipe Schmidt, 21 (altos da caD
Paraiso). 'relef. 1.598

Re.idência: Rua Esteve. Jnnior, 170;
TeJef, M. 764

RU6 Feljppe Schmídt 48

-

Dr. r..lo Foatn
Clinico e operador

C<!oaultório: Rua Vitor Meirelel, 16.
Telefone: 1.405

(AMultas das 10 ás 12 e daa 14 á.

iS hr.. Residência: Rua BlameuaJl,

22. -;- Telefone: 1.620

Dr. M. S. Cantante
Clínica exclusivamente .de criança.

Raa Saldanha Manuho, 10
Telefone M. 733

�--

DR.À:-SANTAEU'-
(Formado pela Faculdade Naclo·
nal de Medicina da UnIversidade

do Brasll)
l46dico PQr concurso da Asslstên·
ela 8 Psicopatas do Distrito

Federal
IEx-Interno de Hospital Psiqulá,

trico e Manicômio Judiciário !
da Capital Federal

Ex·lnterno da Santa Oasa de Mi·
sertcórdía do Rio de Janeiro
OLlNICA MÉDICA - DOENÇAS

Nl!.'RVOSAS
Oonsulttlr!o: Edifício Amélia

Reto _ Bala 3.
Residência: Rua Alvaro de oar·

"alho, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Oonsultório - 1.208,
Residência 1.305.

P�fO utos Veterinarios (. _

. I Visão maior e mais perfeitaO INSTITUTO PINH�IROS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis). que 8 de um bom binóculote� o p�az:r de comum:a� .aos senhores Veterinários, Fazendeiros alcança quem tem sólidae ,FarmaceutIcos, -que está míciando o lançamento de uma grande série instruçâo,desses produtos.
Bona " bre todo. OSO

. .. - lvroe, !lO '-S prrmeiros Já a venda, sao:
easun tos:SULFAGUANIDINA: Tubos de III e vidros de 100 comprimidos de LIVRARI.4 ROSAll,60 g.

Rua De rdoro, 33 - FlorianópoljaVACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de
•••••••••••••• • ..Wú cm3.

SóRO ANTI.TETk�ICO: ampolas de 20 cm3.
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 6) frascos
100 cm3.
VACINA ANTI-AABICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cmã e frascos

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

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

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve

terinários de grande eficácia, como: Ternertna (Buco-Vacina contra
diarr-éia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra a

Souba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. '... .. . ..
,

.

Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doenças
dos animais domésticos, serão prontamente respoadidas pelo Departa
nento de Veterinária.

Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten.
derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en

centrados na localidade de residência do solicitante.

Clinica
.
Cirurgica

MGlestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
J.IDO!l Serviços dos Professores Bene

.vielo Montenegro e Piragibe No

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

vRua Fernando Machado, 10
---- Consultas'; ÁS 11,30 -horas e à tar·.-,-_o-'·DR:-LINS·'NEVES

de das 15 horas em diante .

tfJlretor da Maternidade e médico do
Residência: Rua Vidal Ramos D., Hospital de Caridade

65 - Telefone 1.422.
CUNICA DE SENHORAS - CI-

_

BURGlA PARTOS Clínica Médiea e Cirúrgica elo

t �=��;!��� c:t���:i�ê:�at��:t��� MéRc�:o��!��J��eiro
.&105 da adolescência e da menopau- Doenças internas de Adultos e
,�. Pertubações menstruais, 1 'l�1,\, Crianças
lm�çÕeg ,

e
.

tumores do aparelho

geUi-, Alta Cirurgia - Cirurgia Geral _
.W feminino. Doenças de Senhoras ._ Partos -

:Operações do utero, ovários, tr-em- Vias Urinárias _ Rins - Coração
,�&, apendice, hérni-as, varizes, etc.

_ .. Pulmões _ Estomago _ Fígado
�iM1rsia plástica do perineo (ru- Tratam'�nto da Tuberculose
,wras)' Raios X - Eletrucard iugrafia
,âSSISl'ENCIA AO PARTO E OlJE- Praça Pereira e Oliveira (atráz do

RAÇõES OBSTETillCAS Tribunal). Rua Santos Dumont, n. 8,

'{!.>c.'Cllças glandulares, tiroide, ová- Consultas das 9 ás 12 e das � ás 6
__ Fone 841. Fl'.uORlAN@POLIS

r "
I. .

m.�!hO!l'�fa. ic!!hdcom. � t>.HIl) "A ClU?' i 'f�L" Gh, (1.1:tU,A o ,C'tu' t;;llio dom
1jj'1!r.��a l'tnt�11 (�& ef,.,hH.)'vMty, I<llU1W fjt:il"'!'lp2'.:tM': M�TRJZ IIIlM

�llZ"�,;'::J::'l<:lrJlli�'I.\ll:lI!illimJl\W;\llJt\m!liglZ.���W"li

lOJA DBS CnSE IR S
Especializada em artigos para

homens
RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
CIONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
MANTEM PERMANENTE. ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PARA. HOMENS
ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA·

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

.ludo pelo menor preço da praça
Faça uma visita ii nossa Casa e verifique

nossos prevos e artigos

DO
SEDE SOC'AL.�

pOlRro ALEGRE.
RUA VOL(JNTÁRIOS DA PÁTRIA N.· 68 • I.· ANOAR

CA'''A POSTAL. ÕS9 • TELEFONE 6e4\) • TELEGRAMAS: .PROTECTORA.

AgenCia Geral para Stu. Catarina
J!ua Felipe Schmidl, 22 - Sob.

Caixa Postai, 69 - Tel, "Pi'otectora" - FLORIANOPOLIS
."'+*F tH�'*"9

Plaina
VENDE-SE uma, de 4 faces, com

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

Cia. Florestal de Santa Catarina. no

Estreito, ou pelo correio, dirigir-se
à Vencedora - Caixa P\ostal, 225 -

Florianópolis
• lO" o

SENHORITA!
A ultima creação em refri

gerante é a Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preterindo-o
acompanhando

está
a moda.

-+

�.�.'.-::::Ol'b m ':trihUidora!l da: af:::da� úo���l1:1 '111 fl!<cwõ�fJj -DISTINTA" e RIVETe POI&OUO um �I'cn..

,.ti", .o-�fd:m�nto ã. CUlu!lluiroe, r!Glcodc.: tlldnp.!
bcm� tl bo.rol.o:l. olqod5elll, mortjn. " C!9!ame:t,t'l1f

po:r@ aHai!lt6;bil que recobCl tibctrjm8ntlll dilll'l

I3ntm, aoro�l'chu.tt'l'!i1 dr. hd:e:-iol' !!'lO fenticlo dlQ lho fC3.rsm 'U:»�

..!n@!."hiI\Ó\i)I".U•• w..;, FILI.!;lS em Blumamou ta Loiell
1'I:IlõlI............ _!II!1QllíVlll!ill:'IJIIImlIll'll!!!!ir.UII'm"llIIl!!l!lIlm!!l!'J!iOli!N!IlIRtl:".r-� '''SIl!j!lillllll!lIIi1!llIZ1iilmmllmE'l'-�

..0 .• � ...•.•...•.••.•.....•••• �.4

I:I>misall. Gravates; Pifam.!.;
Meuu dai 'melhorei; pelol me

nores pre!;i1I' IÓ na CASAdMIS
ÇELANEA - RucO. Ma(roq

DR. FRANCISCO CÂMARA
NETO

Advogado
Escritório: Rua Felipe Schimidt
21 (sobrado) (Alto da casa "O
Paraíso")
Resídencia: Rua Alvaro de Car
valho, 36

Florianópolis

Dr. Liudolfo 4.6.
Pereira

Advogtado-Contabilista
Civel -- Comercial

Constitui,õel . de lociedade.
• lervigol corebtol, em geral.
!Organizaçõe. contobeiil!.

RegÚltrotl o marca., dhpondo,
no Rio. de corr••pol',d .. rrts,
Ellcritório: Rua Alvoro de

Carvalho n. 43,
O':uI 8 ali 12 hora. I

Telefone 1494

ESCRITóRIO nIOBILIARIO A. L.
ALVES

Encarrega·se, mediante comissão,
compra e venda de imóveis.
Rua Deodoro 35.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o BBTADr. Terca .. 'elra 28 Cf. Junho a. 1949

I
I
I
I

,

I
i
I

\

Transportes Tenestres
Trs nspcnes Maritimos

. Acidentes Pessoa.iS
AutomoveiS

Incendio
(ascos

I

I
I
I

.-'

Telegramas: PROSEBRA
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Praça 15 de Novembro, 22 ..... 2° andar

ia

IX

-TELEFONES 1388 -- 1324

,

,

I
)

--------- - ---...........---._---._
"
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A expansão da General

Motors do Brasil está perfeita
mente coadjuvada ao progresso co

mercial e econômico do país. Suas novas

e modernas Instalações e sua capacidade indus

trial grandemente ampliada consumirão quantidades

.. . . /

e o •

. '.

• • o o • •

• o S) (I

ainda maiores de matérías primas brasileiras - borracha,

aço, madeira, vidro e muitas outras .. �re oferecerão condi

ções superiores de trabalho e segurança, que virão con

tribuir para o maior desenvolvimento econômico do Brasil

e um melhor padrão de vida para todos. A necessidade de

mais transporte - e o anseio por um Brasil melhor - faculta

ram nossas nova"instalações ... nu� programa de expansão
que ultrapassa duzentos milhões de cruzeiros. .

,� ..

I
GENERAL MOTORS DO BRASIL S.'A.

5032

1UT000YflS CIfEYIIOLU. PDHlIAC, OlDSMOBllt. BUltk, CADllLIC. VAUXHAlL· CAMIHHOES CHEYIIOLfT. GMC. BEOfORII • GM COACH • "OlORES IIIlSEt -; nua tCfSSGlUOS • fIIIlililllRlj

Aviso aos
leitores
PRC-3 - RADIO GUANA·

BARA, do Rio de Janeiro -
1.360 quilociclos, oferece valio
so prêmio a quem lhe remeter a
história, a notícia ou o fato
mais originar e curioso, observa
do nesta região. O programa
"Copacabana Bluce" e "0 Es-

I tado" darão o resultado dêsse
I concurso mensal.
! Escrevam para a Rádlo Gua
nabara - Avenida Treze de
Maio, n. 23 - 25° andar - Rio
de Janeiro, contando o que sa

bem, de trágico, de engraçado
ou fora do comum, e candida
tem-se a um valioso prêmio que
aquela emissora remeterá a

I quem fôr contemplado.
. "Copacabana Clube" - de

. Segunda à sexta-feira, das 1-1,O'J
às 15,30 horas; e aos sábados,
das 13,30 às 15 horas .

Diretor do programa: Carlos
Pallut.

Quando Alguém. tal oo-mo ..._
lherro da i1u.otraçAo a.-oima, ..,.._.
lhe. em o.mé.vel gesto. um aàlIoe do
excelente "p"rit.!vo KNOT, Iam....
_ V. Si... de a.orescentar. ao�
ce... geaQleza:EfTEE TA;..,.
BFI'1 O I1EU APE/1/TIVO
v PREDILETO!

:1M�t�(�1f Ui"! »oooora DA KhOHA. IItA COIf. � !�IIIIOI
' ITAdAí __

r· � • .. .. .. .. .. • • • .. .. .. .

FERIDAS. REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira
I M.dioaçâ:o

o.uxilic1I' no tratOom.ntc
da eifllia

I

Auxiliar de
Esc,rifório
Importante organisação co

mercial, precisa de um rapaz
com pratica deescritorlo, que
seja bom datilografo e que es

teja quites com o serviço míli
tar.-
Informações com a filial

VARIG

Cirurgia- Clínica - Obstetrícia
Dr, Antônio Dib Mussi
Médico efetivo do Hospital de Caridade

Servi �o especializado em Doenças de Senhoras
Modernos métodos de tratamento

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

Residência:
Hotel La Porta

-_.-_._.-_._- ....................�

11---coiipINi1iA-w"AtTÂNl:1·_·fiX···BÃÍÍÍA;;·····_._.� 1-··
-� ... - -- - ..

� .

Fundada em 1870 -- Séde: BAHIA :
INC:tNDIOS E TRANSPORTES

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053,245,30
142.176.603,80
98.687.816,30

76.736.401.306,20

Consultório:
Rua Tiradentes. 9

��----------------------------------------------�

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 Insuperáveis
receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY".

A ELETRO-TECNICA
Rua Tte. Silveira, 14 - Caixa Postal 193 - Fone 793.

-

fj1
. ��......

Cifras do Balanço de' 1944
CAPITAL E RESERVAS Cr$
Responsabildades •....• ...• •. Cr$
Receita .....• .......•.....•..• Cr$
Ativo........ Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$
Responsabilidades Cr$

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,

<, Anísio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.
",._._-•••••-.-.-.-•••- •••••-_-_...-_-_-�_-.-.-_-.-.-_-.-_.._-.-.-.-_-.-....-.·.-.�....- __.m._.-u..,

"'ORro ALEGRE
ttUA VOI.UNTARIOS DA �lit� N,g 158 • l.· �OJl8'
ÇlolJ:A f'O:;TA�.�� _ T!iU,FOjj!i: 6e40 • lEU:GRAlMS> �tEt:tQ;l'"

Agencia Geral para S. Catarioit
Rua Felipe Schmidt. 22--Sob.
C. Postal, 69· Te!. «Protetora»

PLORIANOPOLIS

VINHO CREOSOTADO,
"SILVEIRA"

�RAQ1:1EZAS EM GERAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



amanhã, dos técnicos contraí adas I A' f
'

para (',"SP serviço, cbngratulando- ras o
se <com tórla a Casa, e com o povo

por esse acon Iecimento, terminou
o 81,'. Lopes Vieira o seu discurso
em que focalizou, clara e documen

tadarnente, sem sofismas, a pala
vra oficial sóbre o tão grave pro- um estudo de economia mmul ial

blema que desejamos todos solu- no qual se afirma que, em t !H8, I)

processo de reconstrução e o de
senvolvimento econômico do mun

do não coi-responderam à expecta
tiva, embora sejam "Sólidos", de

um modo geral, os avanços econô

micos rogtstrados. O relatório ern

questão, que será apresentado à

Cou terêneia Internacional do 'Ira-

O ultimo orador foi o sr. Cardo

so ela Veiga, do P. FI.. P., que levou

ao conhecimento da Casa grave

O lider da minoria contra o regimento! - A «irrespcmsabúuiade>, denuncia: - uma pi'aça rondá a

do sr. Secretario da Segurança Publica. - O sr. Saulo Ramos' sua residtmcia! declarou, ainda,

repetiu o. seu discurso da última sessão ...-A palavra oficial sô- haveI' comunicado o fato à Secre-
.

d S ]J 'I J' b halho, iniciada no dia 8 do corr-en-
bre a questão da_ energia eletrica! - «O Gouêrno não cruzou os tana ra egllrança., U) ica, em

P
.

j 1 d" 1 lé i I e em 'Genebra, apresenta um qua-
braços para, a solução do problema da luz» - declarou, ontem, o como o .. l'rSIC en (' a Assernn era, Para a maiovia dos países, ob�,

d• d
.

l'
' dr-o -misl.o ; aumento firme do i-ií-

sr, Alfredo Campos, --- Outros assuntos Len o êstc 1 ama o as provir encras serva o re laíório, a prosperidade
- .

t b Ih' I I I ..' 1 '" t 1 \ mo de produção em algumas re-
Presidiu a sessao çle ontem o sr.

,

seu discurse - ra
_

a IS a, (,�C a- junto ao (:row'mo ( o J�S ano. ,_ gra- económica dependerá de três
t

,I and L r' l' 'I 'd d '1'
'

l ",o'itíps do globo, simultaneamente
Rui Cezar Fuerschüo te, 1° vice- 1 ran o es ar sa IS e i o com as, me- cceu o ora OI' as provic encias 0- �

questões principais, a saber: as ,

d I G
•

'

d t 'ó d com um panorama sombrio em rc-
(presirlente, estando prseentes 28 didas toma as pe o overno o mudas por essas au OrJ a es. relações políticas entre as grandes

'L' t J í' t t' II
.

1 :l d lação a outros países onde os e lr-i-
81'S, deputados. üS ar o, re eren emen e ao pro) e- Prosseguínr o o orauor respon eu ,po[,;ncias, a resisténcia à pressão

I C
'

lé dI' 1 los da, guerra passada ainda C011-
Lida a ata pelo sr. Alí'rec o am- ma da energia e él ricn, scgun o a a um aparte, laje, (e um seu, co- in f'lacíon istu e, finalmeute, a ado-

.

'1' I f 1 í.inuam a atiazar a recuperação
pos, 2° secretário, que roi a seguir nota distr lhuir a a imprensa pe a lega, apa rI e esse re eren emente c

ção de medidas adequadas vara
aprovada, o sr. Pinto de Arruda Secrelaria da Viação, Obras Púhli- ao assunto amplamonte debando cconúmica.

impedir a queda . subitanca dos
f I 1'111 '19\8 informa o relatór-io.

leu vários oficios e telegramas. cas e Agr iculturu, a qual leu para nesta sessão. Ref'et-íu-se, ina_.J, prcçcs e do número e de pcssoas
:

0'11" certos indícios de recessãoCüN'J'RA O REGIMENTO! o plcnário, mente, aos ultimas acontecimen- L e
empregadas se a inflação der lu-

C económica em vã.rios pa ises, po-
-:- Após os atos urelírninares da Depois qe considerações de P)'O- los que se veri ficaram nesta a- gar à deflação. Acima de Lodos os ,.

Mesa, ocupou a tribuna o sr. J. J. pagandu, ela rloulrina trabalhista, piínl. r ém a situ açâo era realmente má
planos econômicos, conclui o reln-

SOLT'" -O unicamenl e na China, Indonésia,Cabral, líder da minoria, que se re. s. excia.- finalizando, entJ:ou com PROJETO DE RE. u,,,,A lório, predomina a questão das ]'e.

I PC< Grrcia c PalesLina, onde as hosti-
fel'. i l.l. à u'a ,medida. el. a Mesa, re-I \.11:1 pedido-de-infOrm, açoes ao Go., O sr. Pinto de A l'l'm1 a, (O ' . i'). la(:ões políticas entre as grandes

..
.

1 Jidade� ai uais ou recentes criaram

qUlsI.lan,do fO,rça 'PolICIal, para

ga-l
\'el'nO do Rsta�o, sohre as merl:-, D., COJUllllicOll estar termmaf o o nações, adianlando que "o cami-

- -

d J t 'dificuldades.' Em contrasLe com
rantIa da ordem, na sessao de sex- das para �oluçao do ;problema a projeto de l'e50hl('ão que r e 1'1'1111- nho ela prosperidade econômica e

ta-feira ultima. S. excia. relJetin luz. na o trahalho ria Secretaria d�l ,\s- essa silua�ão, adianta o relaLlÍl'io
do padrão de vida mais ele"aclo

f
. I 'I I S'BRE O

.

'I da OJT, a par!ir do mcs de junho.

3",
Sllas palavras, ,pro endas' na. A PALAVRA l/Fle A.J , (\ < sem!bJ.éia, a qual entl'egou a ,\ ('sa, conlinuará sendo de escolhos alé

f \ Z
'

'l qllU1Hl0 se eJ'rL11Oll a reforma mJ)-
I

-

quela ocasião, as quais 'oram ce!!- PROBLE:\t!.\. D", LU "'! para 1),::; ijlls rle di,l'el o.
,

" ,
_

_ que se alcance uma ::;01H;<10 pPl'-
S"ll'adas, na i'oJ'ma (lo rep'impn[o I E"'TI �egui(1a, o sr, LOIJe'S Vieil'a, _' L.�·J)A () SR, :-;_U-LO RA:\JOS nelal ta, a plOdL1cao na� zonas an-

'], 1-"
c e" .. rl.

I.
"

'

'

1
- la' mane]]te L pssas quesvoes .

interno, para a taquigrafia e ata da bancada do P. S. D .. que, da AnLr� de encerrados os tralla- g- O-amerIcanas oe ocupa(:ao (

. , I -

R I P 'T A,lemanha allD1cnLou acentuada· (J)jnilga(,:i'io da As,-;ociação Co-'
dos trabalhos. PrQssegmn(lo () h- tribuna prineipal, proferiu discur� lhos, I) sr. Saulo amos, (O . .

I I I mrnLe.:\ recupel'ação Nonomica mel'cial de Flol'ianúpolis - 650-3)-der na minoria verberou conlra so ('m que 11is!Ol'iou os aconteci· B., usou, mai,., l1111a vez (a pa a- _

aqllf!le ato da Presid,vl1cia, malli-' mCl1los que l)recederam à reunião Vl'a, referindo-se a um aj)arte que

fcstando-se contra o cumpl'illlento I ios membros do Go\'êmo do Es- lhe dirigiu o sr. �unes Varela,
do Reg'imel1to lnlerno! Sôbre <I' iado qUE', com os L(\cnicos, estuda. ill1�tl'e lidei' lia maioria.

questão da luz, ventilada pelo ora-I '(am as -oÍllÇ'ües para li soluCão do RESPOSTA :.IA ROR.\.

dor, Q sr. Nunes "areIa, lideI' dn I pro'blema ela luz, Iniciando o seu O sr. Dib 'Jlllssi, elo P. S. D., de-

maioria, em a,parte, esclareceu dbcurso, que foi, não há duvida a clarou haver anotar10, item p()r

que ° seu colega, Lages Vie.ira, pala\Ta oficial do Go\'crno, refe- item, as aCllsacüe;; do SI'. Paillo A Administracão da Associa-! prestacões mensais até () final
dentro em poucos momentos, da- rentemente às demarches que se Fontes, ao �l'. 8ecre!�1]'io da SE'g'u- 'cão Beneficente' dos Funeioná-' do pagamento em atl'azo' ou

ria ao ,conhecimento do povo ca.. estão processando para dar it ca- ranç,a Pública, os quai� respondo" rios Públicos Estaduais e Mu-I de urna só vez conforme a v[n

fal'Ínense, de farta docLll11e-nlaçfío pital o que lodos desejamos - a rá na sessão de 5a feira, para il nicipais de Santa Catarina,' tade do contribuinte. '"
do Govêrno do EsLaclo, '.,;ôbre o energia elétrica! S. exeia., lenclo qual se inscrrwell. tem o prazer de comunicar aos I Esta Associação, conta até a

mag'no problema. Ainda o sr. NLl�', dOClll11enlos, expôs tôclas a.'l de- O SR. :\'lT�ES VARELA :.I�\. seus ass,ociados, que fixou em' presente data, com 1.Hiü AfiSO-
nes Varela, durante a exposição do ' marcbes que se yrrifieal'am, atra- TFlTBP:.IA 2,000,00, O pecúlio, p2,ra ) tri-I, ciados.lideI' nelenist.a, em Túrios apartes, yez da Secretaria da Viação, O. Finalmente, o :;1'. Nunes Varela, mestre de Abril a JunLo do COl- Alerta-se aos funcionários
esclareceu ponLos dUYÍdosos d. Públicas e Agricultura, para dar o lideI' da maioria, também como rente ano. estaduais e municipais, que
oraçu() do l'epl'e�entante lldenista, deIiniUva solução elo assunlo. os demais lideres, !'rlpu a.s l)ab - Neste trimestre, efduou-se: ainda não se inscreveram rlO

que, finalmente, pl'OCUl'OU desviar O sr. Alfredo Campos, em apar- \TaS que proferiu na sessão de 68. O pagameIlto de 2 pe�úJios, I quadro social desta Associaç50,
I) a,-;sllnto do seu discurso". repor- te o;portuno, lembl'Ou qlle a 6 de feira, qllanclo fôra Yentilacla a me- com o falecimento dos sócios,! procurarem os nossos postos oe
tanelo-se, ainda, dos acontecimen. novembro de 1%8, o Govêrno do dicla da Mesa ao rpquisitar !'í)rç�l senhores Roberto Moritz e 'I'e- Inscrições, assim localizados;
los da ultima qllal'la-fcira, que é, Eslado, com os técnicos, em Tim- policial para mant.er a ordem dni' nente Fernando Raulino. Na Capital, edifício do Tesouro
não

há, Ul,lvida, "ótimo pralo," para 1
bó, em uma reunião, fôra ventiJa- g'alerias, euja presença - rlee13- Os referidos pagamentos' do Est�do e no I�terior, nas

a o]1osi(;ão catarinense,.. da a possibilidade de A Empresul, rou - é molivo de satisfaçflO Da- foram feitos ás senhora.s Batis- coletonas estaduaIS.
A "I RHESPOl\SABILIDADE" DO de Joit)vile, e a Fô]'ra e Luz de ea todos. Esclareceu, ainda, qlle é tina Pagani Moritz e Ely SChei-1 Não vaciles, o futuro de tua

SR, SECHETÁRI? DA SEGU- "Blllmenau, chegUlldo-:'ie à CO�Clll- um direito que assiste ao povo it· dt Raulino. \ família,
é a única riqu€Zr ',�ue

HANÇA PuBLIC_.\. são que não seria isso técnica- à Assemhlria, aplaudir ou não as Esta Administrãção-, ccmu-t poderás deixar. Garantas pois,
{) sr. Paulo Fontes, da U. D. N., mente p08si\'el, provando, assim, represenlantes do Leg-is1ali\'0. Fi- nica ainda que, em reuai§.o de esta riquez�, inscrevendo�te po

o segundo, orador inscriLo, Jeu I que o Poder Execllti\'o não cruzá- nalmenLe, esclareceu o aparte que 27 de maio passado ficou deli-, quadro SOCIal desta ASSOGIaçao.
longo di�Cll1'SO em que pretendeu 1'a os braços para resolver tão gra- dera sôbre o sr. Saulo Ramos, do berado, com o objetivo de uma A AdministrE'ção.
provar, como nãü o fez, a sua afir- ve necessidade coletiva! Prosse- P. T. B. campanha social, que a partir
mação de que o sr. OLllou da Ga- gllindo, o sr. Lopes Vieira colocou Finalmente, tomou à tribuna o desta data, todos os que ]'-;,j 'e

d'Eça, Secretál'io da' SegllI'an�a frente ao povo as medidas que, bá sr, Card,oso ela Veiga, elo P. H. P., rerem inscrição no quadro so

Púhlica, é um "irres'ponsável". inllito, vê'ln senao pstudada pelo encerrando-se, às '18,30 horae, a cia:l desta Associação, fica':ão
Mas o representan�e uilenisLa, Executivo, provando, com relató- sessão de on�em que foi longa e dispensados dos pagaluentos

que trouxe sob os braços longo rios e .pareceres que leu, a vel'aci- movimentada, que estavam sujeitos, de a-

discurso, não ,conseguiu demons- dade de suas afir,mações. A longa côrdo com o Estatuto. isto�,
.

traI' o ,que, em arparte, afil'mára. e documentada exposição do re- ALUGA-SE da data da fundação desta As-
DISCURSO REPETIDO presentante pessedista, clemons- Um confortável'apartamento sociação, que foi em novembro

O teroeÍl'o orador inscrito foi o trou que o Govêrno do Estado só sito á rua D.Jaime Camara nO de 1947, fixando apenas uma

sr. Saulo Ramos, do P. ']'. B., que tem, para solução mais rápida, o 20. joia de Cr$ 36,00.
se referiu às suas palavras que caminho que eseolheu: - energia Tratar na mesma rua, nO 18, O pagamento da referida
proferiu, na sess§o de sexta-feira elétrica trazida para a Capital, de ��.,o propretário. joia, poderá ser feito em pres-
ultima, as quais re'petiu". Feito ,Capivari, confol\me o i:Iemonstrou tacões mensais, alternados com

isso, o lideI' trabalhis�a focalizoll o engenheiro Helio de Macedo Soa- ALMIRO CALDEIRA E ESPóSA I as� contribuições, isto é, duas
os acontecimentos de Bogotá. Em res e Silva, quando aqui esull{]ou parLicipam aos :parentes e, I ----------- -- _

avarte, o lider da. maioria ci�ou o assunto. pessoas de suas relações o

, Iaquele fato, eselarecendo-o com o Essa a verdade sobre o magno nascimento de sua filha
testemunho de um jornalisla ca- problema da'luz, corroborada com L O R E N A 1
tarinense, que se encontrava 11a a vasta documentação que ao ple- Fpolis., 24-V I-1949. I
capItal boliviana, à época dos I nário foi lida pejo sr. Lopes Viei
acontecimento", verifi-canllo-se que ra, cuja exposição satL�fez em tô
o ponto-ele-vista do representante da a linha. Assim, o assunto foi
trabalhista, em relação aquela clara ,e documentadamente focali·.
oeurrência, é, eompletamente di- zado, pesados os "prós" e os "eon-
versa. . . tras" da questão, concluindo o

OHDEM DO DIA i orador por informar que a refor-
Não houve 'rnatéei.a, conLinlJ'ando I ma da rêde da Capital, será in i

e terminado o sr. ,S;lLl10 Hamos o ciada, com a Chegada, depois-de-

na
-

recuperaçao
do mundo

clonado.
DE�L:.iCTA GRAVE'!

A ,

eeenemtca

A organização Internacional do da Itália, no primeiro período de-

Trabalho concluiu recentemento após guerr-a, foi notável, mas atn·'

almcní.e está sendo dif'iculíada pe
los problemas 'do dr-sempr-ego.
Embora; o emprego e a produ...

ção depois da guerra renham sa

tisf'cito as previsões ol imistas, a

recuperação mundial iuf'el izrnente
não foi completa. A escassos dl'
dólares, as condições des í'avor a
veis do comércio e outras dificul
dades continuam a ohsl.ruir aso·,

�Iorl.nópoll,! 28 de Junho de '949

C A ..

rOnlC'a da As�embléia
erguirnento ele muitas nações.

4ssociilVão B�neflcente d�s funcíoniÍri os
Públicos Estaduais e Municipais

de Santa Catarina

CASA MISCELANEA dhtri·
buidora dOI :Rádio. R. c. A
Victori Válvula. e Dilcoa,
RU9 Conttelh";ro Mat"",

CASA

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

'

Informações nesta redação

/

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INflAMAÇOES,
C.O C E I R AS,
F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC.

-------'

o meLl velho amigo MiguCI Daux, às 12 horas e 35 miau"
tos, do dia 12 do corrente, no Colégio Catarinense, fez uma

,promessa formal: dar o produto de duas sessões cÍnemató-'
gráficas aos pobres do Padre Clemente. Os dias vão passand0
e. .. o ::\figuel, sempre que me avista, garante que está provi
d,enciando!

Ê amanhã, é depois-de-amanhã, é no dia l° é no -dia lG!!f
Para acab,ar com es.se lero-Iero aqui fica o aviso: quere

mos cinema e não queremos fita.

�$�-�
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


