
A Hcpuhlica surgiu em nesse país edita, juntamente C0111 Gustavo IU

como um novo evangelho pol itico, chard, Lidio Barbosa, Fausto '.Yer-

-.� O MAIS ANTIGO DIARIO DE S-ANTA CATARINA abrindo novos horizontes no C('IlH- ner c Emilio BlmTI, o' jornal "Evo.,

,�t()�t1tTio if'D. GereiIte: SIDNEI NOCETI - ":",,,,retor Dr. RUBENS DE ARRUDA RAMOS t'ÍO nacional. Inaugurava-se lima lução", que se tornou org'\I.! do

Diretor de Redação Gn;�TAVO NEVES Era em que o povo passaria a i .-11'- Partido.

������-_�_�������_�����_�_�.�_��������������������_�_�.���.����=�� Uc�ar ativa e diretamente ra v�

Ano XXXV_'_I 1__ Flolianl_p_olis S�baj;
__

2 d� J�h_-�1949 i �. 10519 da Da nação, antes privilég!o de Tcmpcrameuro resoluto, lt�:at!()l'

_

__�___ castas alienígenas. O Brasil nns. ia tenaz pelas causas humanas, Hauíi-
������������������������������������������ de � nwsmo para um fu�ro de no Hor� aMm de republicano ard�

MOMENTO plenitude democráüca, onde <1 vóz raso, como presidente do CIo]) Alro-

do cidadão, como a vóz da propi-ia Iicionista Catarinense, empenho:...-se
terra, se crguu-ia na livre prevaçâo na campanha pela libertaçâo los

dos direitos fundamentais dr. ]Jo-' )sera vos. Como homem, Raul ino
mem. Era :1 vontade d.,o ])0\"0 (ft'.1-' se Horn impôs-se pelo trabalho, pela
'fazia sentir com a derrubada do dedicação, pela coragem, pelo es·

Trono, a vontade no povo a li'a�·al· pirito de despreendimcnto e per

novos rumos aos I�OSSOS destinos e uma atividade construtiva ([UC' lho
colocando-nos lado a lado de pai- g"t'angcaram o resp-eito e a ndrnirn
ses de maioridade politica. ção de quantos com êle privarum,
Foi o momento, cm que O� "Un()., Como politico foi, sem duviria. um

se agigantaram para cnriqncccr as renovador, cabendo-lhe, virtual

páginas de nossa história ('()111 os mente, a glória de ser o primclro
capítulos de nossa conquista 'espio mandatado republicano e111 �"l?"Ül
rituu I, de nosso triunfo [lolií.i:-o· Catarina quando, na qualidade de

De norte a sul COITe.H um tremor Chefe da Junta Governativa insta
de' civismo a empolgar espirttcs e lada a 17 de novembro de "S89, 1"1.:'

conciências, num deflagar de CI1- cebcu o Gm-êI'TIO das mãos de Oli
tusiasrno que era bem o sangue no- vei ra BeIJo, então Presidente ":.la
\'0 a percorrer artérias mm' tunul- Proviucla. Substituído, mais breie,
to de vida, no Govêrno, por Lauro .:\Iüller, C111

E aqui começa ::I história de um virtud« de não querer ruais pcvma.,
homem que encarnou os atributos nceer no posto, foi nomeado em 12
de um povo c por ele se projetou de abril de 1890, I? Vice-Governa.
no futuro, alteando sua vóz entre dor do Estado, por ato do :\farechal
as que mais pujantes se ouvia.u ua Deodoro da Fonseca. Escolhido pa
lino Horn pertence àquela estu'pe 1"3 integrar a chapa republicana para
de gigantes da 'nossa líbertação po· a ln Constituinte Federal, foi eleito

lítica, com sua per-sonalidade de senador 1301' nove anos, sccnindo
apóstolo de um novo destino com lhe Esteves Junior com seis unos

o seu csnirito fie doutrínador ar- c Luiz p"I)Jfino pr três anos- Anan
dente a semear idéias e a difundlr clonando, depois, a política só [I ela
a luz. regressou em 1918 em companhia de
Nasr-ido cm 1° de julho de lS4!1, Hercilio Luz. Foi, então, ;>leitl>

o seu ccntcnát-io, que hoje se co- deputado c escolhido presidente do
memora. tem o sentido de urr-a da- Congresso Heprcserrtntivo. tP1HlO

la hlstórica c, mais que uma cvo- exercido, por diversas vezes, li su

cação, representa o preito dos que prema direção do Estado. em cara

nele viram e sentiram a procmi- ter Interino. r; a síntese do !lOTHf·!11

I nele víram e sentiram a procmm- �' do politico.
de urn idealista. Mas, Raulino Horn foi, tamhém,

. O HO.\lE.:\l E O POLITICO de letras e U(' ciência. tendo fri!o
,

.

..

\\ c�í.ahn·[} '�-l,! I{�h��ó +-J�')rn não., ])OI'te- de v::lri:J,s. assoC'jaçõe� cipntí·
n�n('i;) de lun precurs.�', a gr:m({P'z,' ficas e lllérúri{rs.
ler'à:. Ponco se disse, em verdade, O seu \'!llto há de'permanece: lHl'"
clt' sua personalidaue, de seu feitio, púginas da história catal'inens<' (",,

de sua formação (' de sua h1ta. Em mo o eX.cmp!o de um dcrnoer,,:a,
cstudante conheceu e pril'ou saI.,

como modelo de um republicani)
danha Ma l"illh.o, Ql1�ntil1o Uoc,tluva que fez de �u�. vida um :"acerdódo
e Esteves JUlJlOr e a sombra desse&' de grandes ideIas em prol da i eiTa

vultos absorveu as idéias rctlllbli- em que naseeu,

canas de qlle se fizeram ljdcre�. O centenário que ontem �e ('mnC'

Logo depois, fremínoo de entus.;as� mm'ou constituju, por isso mesmo,

mo, assumindo a atitude de S<icer- um marco no calendário calari.n('JI·
dote da nova doutrina, deixt\ '1 Cà- se.

pitaI do Império para fund�lr ('ll] Faz um século (lUe nasceu BHll
Santa Catarina, o Partido R(1)'.lHi_. lino Horn. Faz um seculo que ahrin
callO. 11l1deo Yle onde se irr9('!1aria, Os olhos para o mundo UlO UOS

pelo Estado, a nova pregaçuo .p01i- grandes catarinenses cujo ne1l1e {.,
tica. E, como veiculo dessas id'{:ias uma glória e uma legenda.

Euvalhado (} (Lloyd
Guatemala)}
HOLANDA, 1° ,(U.P.) - O

navio brasileiro "Loyd Guate
mala" encontra-se encalhado
nas proximidades do porto de

Antuerpia. Rebocadores estão
trabalhando para conseguir
libertar a embarcação.

Um invento contra'
us indi,scretos•••
Washington,30 (V. A.) - A

indústria norte-americana lan

çou no mercado, sob o nome

comercial de "Teletap", um

aparelha eletrônico do tama�

nho de um maço de cigarros,
que revela aos dois ínterlocuto
zes si sua conversação telefô
nica está sendo escutada ou

registrada, o que os obriga à

.prudencia ou ao silêncio. O

aparelho não tem nenhuma
'Conexão com os fios telefônicos
ou com a linha.

E:ssa novidade provocou con

-síderavel interêsse, em virtude
dos numerosos processos atuais
de espionagem ou outros, nos

quais os elementos da acusação
são baseados nos resultados
de conversas ouvidas pelo te

lefone, não somente pela polí-]
da como também, às vezes, por
concorrentes, mestres, canto

res, etc,

Ouro produZidO!
no Brasil, em
1948
RIO, 1° (A. N.) - o Serviço

de EstatiBtica do Ministério
da Agricultura informa que o

total de ouro produzido no

país em 1948 foi de 3,051.115

gramas, no valor de Cr$ ...
115.083.762,00.
Desse total, o Estado de Mi�

nas Gerais pl�duziu 4,030.912

gramas. O Estado do Rio
Grande do Sul concorreu com

20.193- gramas para integrar
() '{olume da produção brasi
leira,

Vieram do Ca
nadá plaDjar
frigo DO Para
guai

o

Tendo chcgado, sáhado., dt, Ontú�

jOio, via Nova YOl'k, lJc10 eliper da

Pau Americall \\'Ol'ld Ail'way<;. COll
Hnuou, domingo, para Assund'lO,
:pejo avião da Pal1aü' do Brasil, 'Ima
fmnília de menonltas, cujo cheC!; é

o sr. Peter Buhler, estando COllsti·

tuida de sua esposa e de mais doze

memhros, entre os quais filhos e ne

los, PI'ctencle a família ir nlanlar

trigo e· alfafa TIO Paraguai, O'lOf' já
se encontram. outro;; iW:liYíd"oo.;! WASHINGTON, 1° (UP) -I nacões latino-amel'icana!s re�

rl� m�sl1la. receIta, gC�lte {{ue :'::' rle-/ A ColomJbia s,erá O primeiro ceberão. tambem o referido
diCa a agrIcultura e (; portadora de país a rceber o auxilio. previs� auxilio,

'

'1.1111 ,tI'em de v�da �t:J",1 adi.antadD. to- no quarto ponto do progra- Uma comissão de nove téc
l1a1'108 meD�!1lt�s )<: se elJf'OnlfíJn1 ma Truman, ou seja a assis- nicas seguirá no dia 9 para a
no ParaguaI ha maIS de quarenta tencia técnica e financeira ás Colombia, a fim de examinar
anos c os recém-eheg'dos, ;I fim ,k areas menos desenvolvidas do a situação economica do 'país:
.ali desenvo:lver sua "xlstenf'h, YPJ..l· globo, O Banco Internacional Após dois ou três meses de es
<lerem tudo ([11e tinham no Cr.'1 Hió de Reconstrução e Desenvol- tudos recomendará a forma
e gastaram 5.700 dolai'cS "e p:,�- v�ment? an"?nc.iou esta deci- de incrementar a- produção co-

.sagens. saJO, hOJe, e IndICOU que outras lombiana.

o PROBLEMA DA LUZ
Segundo informações que particularmente nos

foram trazidas, acaba de ser assinado, no Rio, entre
o representante do Govêrno do Estado, sr. dr. Leoberto
Leal, Secretário da Viação, Obras Públicas e Agricul
tura, e a Siderúrgica Nacional, contrato para a 'ligação
da :_.rsina termo-elétrica daquela Companhia, em Tu
barao, a esta Capital.

O fato não constitue aliás nenhuma surpresa
desde que, de há alguns meses para cá, se 'estavam
realizando os estudos preliminares, especialmente os

de ordem técnica, com o fim de chegar-se a uma so

lução conveniente para a questão do fornecimento de
luz e energia elétrica a Florianópolis e aos municípios
mais_ próximos. As negociações abertas a êsse respei
to nao eram estranhas ao conhecimento público e ain
da recentemente uma nota oficial as confirmava a

propósito de certa� explorações em tôrno do proble�a,
ao encontro de qual agora vêm as soluções finalmente
encontradas.

Também na sessão de 27 do mês p. findo da As

se!l�bléia. Leg�slativa, o ilustre deputado Pedro Lopes
Víeíra, historiando pormenorizadamente a questão da
luz e energia elétricas, transmitiu brilhantemente á
Casa a palavra do Govêrno do Estado, tendo, nessa oca

sião, aludido às províd-ncías que se encaminhavam a

b?m �ên"?o, no sentido da cooperação da Companhia
Slderúrgtca Nacional.

No curso da completa exposição do problema, fei
ta pelo deputado Lopes Vieira, ficou demonstrado que
os po�eres púb!icos do Estado se vinham empenhando,
c<_?m incontestável tenacidade, na procura duma solu
çao para aquela premente necessidade pública. Não
houve, pois, incúria da parte do Govêrno em face da

<, situação em que se encontrava ó serviço de luz e ener

gia. .elétricas nesta capítal e nas cidades ctrcuníacen-
tes, -,

'

J3�m se percebe que um contráto como o que ago
r� �e fmma entre o E'stado e a Siderúrgica não prescin
dlp� de long?S. e preliminares estudos, complexos sem

d�lvIda !los vaI'l?S aspectos pelos quais deveria ser pré
v�amente exam��ado. �isso, até, a amarga experiên
CIa de. um ,fa�o Ja ocorndo, mesmo com o problema da
energia eletnca em Florianópolis, estaria a recomen
dar-nos muita prudência nas deliberações. Não acon
tecesse o que já ocorreu na história da administração
estadual, quando, depois de assinado um contráto
com poderosa emprêsa estrangeira para ú fornecimen
to de luz e energia elétricas à nossa capital, há mais
de vinte anos, tiveram os dirigentes estaduais de 1'es

Ciildí-lo, mediante a indel'lizaç�o de quinhentos con
tos de réis, c?m enorme sacrifício 'para as fin.anças de
Santa Catanna, dado que aquela imlx>rtância, num
orçamento cuja receita se fixava apenas em cêrca de
dezoito mil contos, era então verdadeiramente astro·
nômÍCa ...

Daí, o cuidado com qlle louváv'elmente o Govêrno
se previne contra a insegutança das decisÕ'e.s em' casos
que demandam invulgar conhecimento dos prós e con

trás, sob uma clara noção das responsabilidades de
quem representa os interêss'es da· coletividade esta
dual.

? _fato. de haver sido concluido o acôrdo, cujas
c<_?ndlçOés Vlnham sendo objeto de acurada considera
çao governamental é, porisso, merecedor de registo em

reJêvo, tanto significa êle para a solução definitiva e

rápida do mais premente prol:.]ema da capital catafi
nens�. Estamos em Vié_sperás de sanar uma situação
q.ue, Inegavelmente, nao só se reí1etia no desconf<k"to
social, como resultava danosa á economia do Estado.

A Colômbia e o Plano Trumao

RAUlINO, HOR
"ma glória e uma legenda

Santa Catarina
de

-

Lamentável D'corrência na Lagôa
Pereceu, no mar, o pescador Camilo Tib'wrcio da Silva

,

No dia 28, vésperas dos fe-s- i lo trazido á praia por Waldo
têjos de São Pedro, no lugar I miro Torquato Viganio, mais
Csnto do Retiro, em Lagoa, ! ,conhecido por Coleirinha. Ao
registou-se um triste aconte-j mesmo tempo que lamenta
cimento em que p�rdeu � ,vi- í mos a morte do infeliz 'pesca
da o pescador CamIlo Tlbur-, dor; louvamos o procedImento
cio da Silva, muito benquisto de todos os que se empenha
naquela localidade. ram para salvá-lo, e a cora-
o -caso se teria passado da gem daqueles que o trouxe

seguinte maneira: Seis pesca- ram á praia, com risco da.
dores residentes em Lagoa,

I própria
vida.

habituados, portanto, a arros- ';:;J�f�r�-_";--C-"f---tal' os graves �el:igos do mar I e erSOB a ery no
na sua luta dIana,- Oibserva-I ". d ti C·ram, .ao lor:ge, um cãrdume Iemuatla a- Ue . 81rO
de taInhàS, tendo-se posto ao I

.

largo para cerca-las. Afastan- WASHINGTON, 1° (U.P.) -
do-se em demasia, a fragil ° presidente Truman nomeou:

embarcação sossobrou com i o sr. Jefferson Caffery para a

todos os tripulantes, por efei- I embaixada de Cairo, -em subs
to de uma onda mais forte,' tituição a stanton Griffis,
salvanda.,se todos, com exce- que renunciou ao posto por
ção do infortunado Camilo motivos de saude. Jefferson
Tibúrcio da Silva. i CaffeJ:'y já desempenhou iden-
Depois de ingentes esforços ticas funções no Rio de Janei

foi o corpo do pescador Cami- ro e em Paris.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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No Interior
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t)s originais, mesmo não

publicados, não serão

dIIYolvidos.

I
A direçl9 Dão se· respon
sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

.

assinados.

.....__......-.."....,..."'•.;r__'JYyw_ftI'I;

Viação Aérea
Horário
Segundfll.feira

"TAL" - 13,00 - Lajes e Pô....
A1egre \
PANAfR - 10;40 - Norte
VARIG - 10,.0 - Norte
PANAIR - 13,60 - Sul
CRUZEIRO 00 SUL � ia.55

Piorte
Tnça-feir. .._ '�_�

""TAL" - 8,00 - JoinviJIe -

Cqritiba - Paranaguá
- Santos' e Rio.

�"\ IH - f0,40 - Norle
OhlJZEIRO DO SUL - ti." -

.une
VARIO - 12,30 - 8ul
PANAIR - i3,50 - Sul

Quarí;flI.ftrira
"TAL" - 13,()O - Lajes e Pôrto

Alegre
i'ANAIR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO suL - if.OO

"ort6.
VARIG - ftt..jO - Norte
PANAIR - 13�50 - Sul

()v.inta-Ieira
, �TAL" � 8." - Joinville

Cun•• - Paranaguá
- Santos e Rio.

PANAIR - iO,lO - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
VARIG - 12,36 - Sul
CRUZEIRO 00 SUL - tS.firí

l80rte
CRUZEIRO DO SUL - U.30

•nl
Se:eta-feira

"TAL" - 13,00 - Lajes e Pôrto

Alegre
CRUZEIRO DO SUl, - 7,20 -

f'orte
'PANAIR - iO,otO - N-orte

VARIG _:_ H,40 -- Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Sábado
"TAL" - 8,00 -:- Jolnville

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

VARIG - t2,SO - Sul
CRUZEIRO DO SUL - tS,u

�orte
Domfnao

PANAIR - tO,40 - Norte

I CRUZEIRO DO SUL - H.OO

1 ,fi>.NAIR ,_ .i3,fiO l'uL, W...J�."

PRC-3 - RADIO GUANA·�·

BARA, do Rio de Janeiro -.�

1.360 quilociclos, oferece valío
so prêmio a quem lhe remeter a"
história, a notícia ou o

' fato"

ExpreJ:IO 8&0 rn.tóvio _ Lacuna -1,., mais original e curioso, observa-
7 horas. Buenos Aires, 30 (V. A.) - SOLUÇõ.n:$ E NAO PLANOS do nesta região. O programa-
r..�uto-Vi�ç!o reaja! -:.

luSa! :..�-"";-; O presidente Juan Peron não Acentuou Peron que o trata- "Copacabana Bluce" e "0 Es-
1!):x-p!"�3.ao aru..Qu_ �1I�-- ocultou um largo sorriso de sa- do não contém cláusulas secre- tado" darão o resultado dêsse-

ieE��SO BrtlSQue.Ilft _ Nova 'lnnto tísfacão ao ser assinado ontem tas, nem tampouco significa- concurso mensal.
- .A.;��t!:;:-. CatarlnenMI _ JolnyU.

na dasa Rosada, o tratado co- dos ocultos, represe::tando pu- Escrevam para a Rádio Gua-
_ fl horas. mercial anglo-argentino que ramente um entendímento co- nabara - Avenida Treze de

_ .A.�lt�!::;lo Catllrtn.n.M - Curlttba representa um intercambio co- rr:-ercial. Foi vivamente aPlau-, Maio,
n. 23 - 25° andar -'-_ Ria"

Rooovlãrl.a 8ul·BruU -- !-6rto Alegre mercial no valor de muitos mi- dído por .todos os presentes ao de Janeiro contando o aue sa-
- R�p��a�'ul:Brasileira _ Joinvile lhões de libras entre os dois ac��e:scenta.r: . "

bem, de t;ágico, de eng��.çadúV"
13 horas. patses., E errano misturar-se polití- ou fora do comum, e candída-
Rápido Sul-Brasileira - Curitiba - O·b

..

t d ití d
. "

6 horas. je O e CrI icas com ru ,e ca com eCO?OllTIa .. tem-se a um valioso prêmio que"

A.UTN-ViaçlloT�!\����n:A_ P&rto .AJe. franqueza manifestadas pelos Prosseguindo; dlss.e Peron aquela emissora remeterá a.

gre - 6 horas. Estados Unidos, o acôrdo, que qu� o pacto hoje assmado so- quem fôr contemplado.
Auto-Vla.çAo Catar.n.nlw. - Cu.r1tib& ltará t t I b t

_ tí horas resu ara em vas as. Tocas co- uciona para am as as partes "Copacabana Clube" - de-

_ �u���!:�o Catarinen.. -- .Toln'V1lt merciais entre dois paises Ia- algumas de suas dificuldades Segunda à sexta-feira, das H,OI)
Aut�.vlaçllo Catarlnenstl _ 'l'lJbaJr&o mintos de dollars. e que se tor- e, atualmente, o principal é en- às 15,30 horas; e aos sábados;

- 6 horas. nou mais vulgarmente conhe- contrar soluções e não ímagi- das 1.3,30 às 15 horas.
Expresso SIlo Crillt.óvlo - Lazuna -

�

7 horas. .

cido como o "pacto da carne", nar planos, métodos e sistemas. I Diretor do programa: Csrlos-

• ��P�;r"". -Glória
- Laa'U!Da - '1� foi assinado em nome da Ingla- Concluindo com uma alusão PaUut.

'"

ExpreB60 BnHqu_ - Brulqu. - terra, pelo embaixador britaní- ás relações amistosas que, sem- 'I .............................• '

le horH.
A'lw.Ylaçl.o It.aja! - Iuja! - 111 ho- co em B. Ayres, John Balfour. pre prevaleceram" entre a Ar- I FERIDAS, REUMATISMO t.:

ras,
JOl'nVI'le _

Assinaram pela Argentina o zentína e a Grã-Bretanha. o II EI PLACASd S!FmJLITICAS.Rápido Sul-Brasrleira -
� ., $

13 horas. ministro do Exterior, Juan Bra- presidente disse: "Se o acôrdo mX1it a �U�llrlelr�
6 ��f!�� Su1-Brasileira - CUritiba -

muglia e os quatro ministros nao nos contentou completa-I i i_ii � l 11�U � lU

C1.1l"It1ba que compõem o Conselho Eco- mente, pelo �enos fizemos, 0\ Mfldioaçao tI�l!��,\�O trotan-ient01'

nômíco Nacional melhor possível para torna-lo! ----,

.Jo!UYll<l A cerimonia de hoje, realiza- satisfatório". ,i AR�W� Jlt� r K�..r�
UCUll>1l da no Salão Branco do palácio u�ilIAíu_ U�.,.

do.govêrno marcou o fim bem CLAUSULAS DO ACORDO 11[�CfiOiitO'��n
sucedido de mais de quatro me- Buenos Aires, 30 (V. A,) _,

� i 5Q li! li riU

ses de dificeis e por vezes acer- O acôrdo comercial anglo-ar- Importante organisação 'co

bas discussões, que mereceram gentíno será válido por cinco mercial, precisa de um rapaz:'
o titulo de "guerra fria da car- anos, a partir de 10 de julho com pratica de escrltorío, que"
ne". próximo, podendo sómente ser seja bom datilografo e que e8-"

EXEMPLO FRISANTE denunciado pelas partes con- teja quites com o serviço míü-

Falando em castelhano flu- tratantes, a 30 de junho de ca- tar.»
AlelJN ente, após a assinatura, . Sir da ano, com aviso prévio dado Informações com a filiai.:

AUto-ViaÇll���1[!� P6rto
John Balfour disS€ que o pacto o mais tardar a 30 de abril. Os VARIG

Alegre - 6 horu. representava exemplo frisante doIs governos se comprometem
AuttrV·hlçAO CatarmelU. OJi1"itiba daquilo a que se dá o nome de a intensificar as rêlações para..,.. tí hOrB1!.
Auto-ViRçAo Ca,tuln_ .JolnY1le "comércio complementar". Dis- assegurarem o equilibriõ dos

- • horas.
Auto.Vlaçlo CatartnenH _ ,Tubu"iO

se considerar de grande impor- pagamentos em esterlinos, as-

- 6 horas. tancia a comissão mista can- sim como a admitir licencas de
A'I11O Viação C&tarln4':llft - � B

.>

_ 6,SÓ hora..
"

sultiva a ser criada em uenos impo'rtações, cambias ,e outras
Exn_resSl> São Cr!gtoYlo - u�. - Ayres para orientar a aplica- necessárias_ Fica criada uma

7 horas.
Ilmprêsa Glórta - Ll&1ma - • l/I ção do acôrdo em' caso de difi- comissão mista de consulta dos

• 7 1/2 horaJI. ld d L t·
.

J:xpresso Brusquerute ..,.. BrullQUO _
cu a e. amen ou a seguIr o dois governos para velar sôbre

11A�O::�ladI; lta�a! _ lt&ja! _ �. b6- desaparecimel;lto do "comél'ciü a 'e:xecucáo dos têr:r'l.1Qs do acôr-
_, ruo 2- ., triangular" fdrmado pelas três do, intensificação daiS perw:u-

l3��� Sul·Brasileira �- JolnvUe - capitais - Londres, Buenos tas comerciais, etc. A Argenti
Rápido Sul-Brasileira - Curltlba - Ayres e New York - salien- na se obrig'a a fornecer à ad
I horas.
Smpr"sa Sul Oeste Ltda - X&peco -.. tando entretant-o, a inevitabi- Bretanhà, no prim'eiro ano do

- • horo,
.

lidade de tal fato, como can- acôrdo, pelo menos 300.000 to-

RodOT16rI. s::�� P6rto AleI" sequência das pertur.bações neladas de carne, enquanto que
- li hora&. econômicas do após-guerra. o govêl'no britanico se compro-
Âuto-Viação fJ&tulnenH cUritiba A

-

_ lI"horas. Tendo a esposa, sra. Eva Pe- mete a r,eceber pelo menos ...

_ "iuii'��i!:ao Catar-men.. ·_ JolnYU. ron, ao lado, o presidente Pe- 400.000 toneladas de carne por
Auto.VlaçAo Catarlnen.. _ t.acuna Ton declarou que o acôrdo não ano, comprometendo-se, além

- E���e��a�Ílo Cl'1lJtOTI.O _ IAwu- ._
representava "bloqueio, mono- do mais o govêrno argentino e

7 horu. polia ou deslealdade". Aparen- o govêrno britânico a vender e

ra;uto-Viaç1o ltaja! - !Uja•.--��!'1:� temente respond€ndo ás obje- comprar, respectivamente, as

!8E=::,1IO BrwIquen.. Bru,.que '::'" ções de Washington, acresc.en· qua,ntidades adicionais de car-
Rápido Sul-BrasileIra Jolnvlle _ tau: "Este acôrdo não visa pre- nes que a Argentina nOO tiver

13R�o;i�� Sul-Brasileira Curitiba __
judicar quem quer que seja, vendido a outros países, mas

6 horas. tendo sido concluido para sa- as qaantidades máximas de en-

�� _ CU«1tiba tisfazer nossos mutuos interes- vias de carne não deverão nun-
ses 'e necessidades". \

I
ca exceder 600.000 toneladalC'.

Joinvile _
\ a>.>

90,00
45,60
25,00'
9,00
O,f1o

{) acôrdo
lo-�rgenHnu

_---2---------------I-s-r-A-n-f�--:s.ébadO , "._e_J_U_lh_O_�--.-t->-"-4-9-_-_-----

Informa�ões nteís Assinado ante-?nte
\

)' comercial an

Borario das empre
sas rodoviarias

Peron falou durante o ato, acentuando ue o pacto não contem

cláusulas secretas nem significados oculto .-Réplica· aparente às

nbjeções feitas nos EE. UU. - O disc crso do embaixo.dor
britânico, - Como decorreu (, solenidade,

QUÀ.RTA-lI'ER4.
Alito-Vtaçâo Catarlnen..

r - (; horas.

i Âuto-Vlação Catarin.n3e
- fi horas.

, Auto-Viaçtio Catar!llJenM
li;

,-
a.ao heras.

�
Rápido Sul·Brasileira - Curitiba

6 horas.
Ráp.do Sul-Brastleira - Joinvile'

13 horas,
.• I Expresso Silo CristOTI.O - �. -

� 7 horas.
.

i Expresso Brusquen.. ._ BruJiqu. -

, 16 horas.
Aut<>-ViaçAo IUlJal - ltaj41 - 1. bo

raso
Expresso Brusquense - NOTa Trento

- 16,30 horas.
Rodoviária Sul Bra,lll - P!lrto

_ a hor&B.

Âuto-Vlaçlo
-,6 hons.
Rápido. Sul·Brasileira

13 horas.
Rápido Sul·Brasileira

6 horas.
- • horal.

Auto-ViacAo C&tar1neJllle - Jo1nYU..
-. boru.
Âuto·ViaçAo c.tann_ - Tubarflo

- 6 hor...
ExDrp.ssc 810 Cr!&toTlo - LII&'\IlIAl -

7 horas.
Expres.o Bruaquellft - &ru.Que -

14, horas.
Âutç.Viaçio naja! - ItaJai - li he

ras.

Expres.a Bruaque!lJla - Non Trftto
- 9.30 hor...
Expresso Glória - Lacuna - • 1/1

" 7 1/2 hora•.
DOMINGO

Rápido Sul·Brasileira - Curitiba -

6 horas.

Çurltlba -

�. ��

VA�IGEscritório Técnico
Cid Rochs Amaral
ENGENHEIRO CIVlL

Aviso aos SI'S. interessados que. í

tendo regressado de sua viajem aos

E&tados Unidos ,da América do Nor·
te e paises visinhos, ° Dr. Cid Ro·
cha Amaral reabrirá seu eSlúritório
(Rua Presidente Goutinbr. n. 22).
DOS primeiros dias de agôsto, espe
rando continuar a merecer as esp(_"
ciais atenções de seus aPligos f

cliente!'.

• v�os DIÁ�IOS DI�ETOS Á S.PAULO E RIO • 3 VEZES POR SEMANA VIA JOINVILE
• voos OIARIOS A PORTO ALEGRE OCETO' SERViÇO INDEPEND�NTE REGULÁR DE
AOS QOMINGOS.

'

CARGUEIROS.' Y

ABARANGUA - Às 3:1 - sa - Sábados.
MAIS INFORMAÇõES NA

FILIAL À Praça .15 de Novembro Edifieio
TELEFONE: 1.325

HOTEL LA ponTA

Pedro Medeiros. AlldlilllT CUI�ITIDA n:UCR.e.AfA. PROSf:S�AS PARAN...-t -

Aviso aos
leitores

!'lUA VOLUNTARIOS O" PATRIA N,u (>8 • ' .......NOJ\D -..

Agencia Gerai para S. ratarin�"
Rua Felipe Scbmidt. n-Sob.
C. Postaí, 69· Tel. «Protetora»-"

FLORIANOPOLIS

rÃLMIRO CALDEIRA E ESPóSA r

I partiCipam aos parenles e I
i)essoas de suas relacões o I
nascimento de sua filha "

LORENA L.
f:

------------------------..�---

..-'

..... ,.� . ........ ,-...

(asa Recem
consfruida
DE S o c U pA D lA

RUA FELIPE rvEVES
6xl0 metros, toda de

material.
TRATAR NESTA REDAÇÃO
.... . ., ..

PASTA DENTAI.
ROBINSON

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



BSTADl-sabado 2 ele Julho ele '.C9
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} LUAR DA MINHA TERRA!

.A;'GRANDIOSA FESTA JOANINA ORGANIZADA PE LO GREMIO DOS EMPREGADOS NO COl'rlíRCIO, SOB O ALTO'

:PRÓXIMO DIA 2 DE JULHO, SABADO,. NOS SALÕES DO LIRA rENIS CLUBE, COM INICIO ÀS 21 HORAS. TRAJE

GRESSOS NO SESC À RUA ARCIPRESTE PAIVA, 5 - SOB., A PARTIR DE QUINTA-FEIRA.

PATROCINIO DO
PARA DAMAS:

SESC, NÓ
CHITA. lN-

Crônica da
Vida eocial

tinta senhorita Eugênia Ra

mos, dileta filha do casal Ma

r.a Francisca e Altino Ramos.

ANIVERSÁRIOS:

Major Asteroide
Arantes

Ocorre, nesta data, o
aniver

-sário natalício do nosso preza-

-do conterrâneo Major Asteroi- FAZEM ANOS HOJE:

de Arantes, oficial da
reserva

' - a interessante
menina Ze

da nossa briosa Policia Militar nilda Maria Lima, dileta filhr

te Delegado Regional de Polícia nha do sr. Aquino Lima.

.de Joinvile.
- a srta. Ieda Pires Gomes,

O ilustre nataliciante exer- filha do distinto casal Miner

.ceu durante o govêrno do in- vina e Pio Pires Gomes, resí

.sígne catarinense dr. Nerêu dentes em Curitiba.

'Ramos a chefia da Casa MUi· - a srta. Ofélia Cunha,
filha

tar, onde se houve sempre com I do sr. Odorico Cunha, reslden

.acendrado cavalheirismo e re- i te em Itajaí.

-:tidão. À sua generosidade se ENLACE' - NEVES - MON-

alia invulgar dinamismo em
TEIRO

pról das 'cousas da nossa ter- Realizou-se ôntem ás 9 ho-

ra, motivo de admiração de ras na residencia da noiva, o

.seus conterrâneos que, nesta enlace matrimonial da gentil

auspícíosa data, farão chegar srta. Dirce Monteiro, com o

.até Joinvile, as expressivas
ma- sr. Nilson Neves. O ato foi tes

nifestações de apreço e de sim- temunhado por parte da noi

-patía a que faz jús.
va pelo sr. Estelita Neves e

A essas homenagens I) "O exma. senhora, por parte do

Estado" com prazer se associa. noivo o sr. José Alencar e se

"I'te. Gercino Gerson Gomes nhora. Após o enlace, os

Deflui hoje o aniversário na- nubentes seguiram para o

-ialício do sr. tte. Gercíno Ger- norte do Estado, em viagem

'San Gomes. distinto oficial do! de nupcias.

.Exércíto, servindo no 14° B. c.!
Impondo-se à admiração de

\
VERA SER'RAO VIEIR'A

-seus superiores e à estima de I
MURILIO GERALDO GARCIA

seus colegas, com invejável li- Realiza-se, hoje, á rua Do

.nha de conduta, tanto na vida! mingas Ferreira, 149 - apar

militar como na civil, desfru·1 tamento n? 1.203, em Copaca

-tando, porisso, muitas
amíza-] ban-a, na Capital Federal. o

.des na nossa sociedade, o nata-I' enlace
matrimonial da genti

Iícíante de hoje será alvo de .líssima senhorinha Vera Ser

Inequívocas manifestações de Irão Vieira, filha do nosso con

€stima. às quais nós nos asso-I terraneo sr. Deputado Rogé-

-cíamos. I rio Vieira e exma. sra. com o

Juranâir Linhares . sr- Murilio
Geraldo Garcia.

Transcorre hoje o anivel'sá-' O ato civil será etetuado na

.río natalício do sr. Jurandir resídencia dos pais da noiva,

Linhares, .operoso representan- ás 17 hQ,ras e o religioso ás 18

-te comercial nesta praça. horas no Templo da Igreja

Às numerosas homenage1)s Cristã Presbiteriana, á rua

,que lhe serão prestadas, nós BaTata Ribeiro, 335.

pos solidarizamos, auspiciosa- "O Estado" apresenta os

_·mente. I seus cumprimentos ao jovem

Srta. Eugênia P..amos ! par e a seus dignos pais, com

Faz anos nesta data a di5- votos de felicidades.

;Slndicato dos Empregados no Vomércio
Assembléia Geral Exirá07'dinária

ASSUNTO: Homologação do acôrdo para o aumento dos salários

Convocamos os assoeiados ·oeste Sindicato para a reunião rI" A�

.sembléia Geral Extl'aordinária afim de se discuti!· 11 homologação dlJ

acôrdo de aumento de salários, efetuado em data de ho,Íl', com QS S'll

dica.tos dos Empregadores desta Capital.

Esta Assembléia se realizará ús 20 horas do dia 5 do corre'lte (31\

-feira) na sede do Clube 15 de Outubro.

Não haven.do numero legal para a primei.ra convoeação sel'á

- feita em segunda, meia hora após.
Ressaltamos a necessidade do COlJl;Pill'e�l11Cllto de todos os as·

<
'Sociados a essa reunião, em virtude da rclevancia do assunto.

Florianópolis, 1° de julho de 1949.

GUSTAVO ZIMMER - Presidente

Um curso gratuito ao seu dispor
Por cor espondência

MATRl1CULAS ABERTAS - Comércio Bancário -

F'armácia - Rádio - Modista - Taquigrafia - Negócios pelo

correio - Propaganda - Jornalismo - Alfaiate - Etc.

DURANTE O CURSO - Aulas, jornal escolar,
distribui

ção de "Bolsas de Estudos", etc. só por Cr$ 30,00 mensais. NO

�FIM DO CURSO - Exames, certificados, quadros
de forma

tura, etc.
PROPAGANDA ESPECIAL - Folhetos explicativos e um

, Curso Gratuito de Datilografia a todos que citarem êste anun

do. Aceitamos
transferências de outras escolas - Precisamos

de Agentes no interior.

A.SSOCIAÇÃO
EDUCACIONAL DE SÃO PAULO

Devidamente Registrada
Caixa Postal, 589 - São Paulo

Assembléia
Abrademmenlo

Conclusão da Úl1.ima:pág. Em seguida usaram da palavra
ELOGIO

os Sl'S. Osvaldo Cabral, (h u, D. i Depois de passar por um r!;:

alma, fundando com alguns arni- N. c Braz Alves, do P. T G. que, goroso tratamento no Hospi

rios o Clube Hepublicano Catnr'Inen- em discnrsos, se referiram :.i vida tal M. Couto em Ibir�ma, es

se juntamente com Gustavo Richnrd, de Haulino Horn, cuja memór-ia teve em nossa redação. o sr.

Ricardo Barbosa, José Veig«, do nesta sessão foi venerada, teu-lo
o
Teodorico M: Santos, que vem

qual foi sempre seu presidcntc pela sr. Cardoso da Veiga remetido à agradecer mui respeítosamen

vontade expressa de seus CO!,IPO- Mesa declaração associando-se às te por nosso intermédio, os

nentes,
homenagens.

S1'S. Flavio Ferrari D.D. do

Por outro lado, coube-lhe nào TELEGRAMA APHOYADCi
SESC, Antonio Muniz de Ara-

pequena parcela da vitória dr' Tro- O sr. Nunes Varela, Iidcr da gão, e Vitor Mendes de Arau-

ze de Maio de 88, pois também aqui, maioria requereu
- o que foi apro- jo principais personagens do

havia Haulino Horn fundado o varlo pelo plcnàr!o fosse tt'll'graf::.-
referido hospital. Assim, pos-

Clube Abolicionista. do ao sr Prefeito ::\funiclpal de La' so afirmar a todos os preza-

Vitorioso o movimento rcpub iicu- g�JI1a,
cientificando-o das homcna-

dos leitores deste orgão, que

110 foi membro da Junta GOVCI·OR.- geJJS prestadas à memória do Ja!!,u-
de fato há capacidade nestes

ti va e nomeado a 12 de abril rir Hi!JO ncnsc Ccl. Bauliuo Horn.
dois ultimas, médicos respec-

pelo Govêrno Provisório 1° Yice- 2 DE JULHO
tivos do H.M.C. que muito

Goveruador do Estado. Foi Sena- O plenár-io aprovou em sepuida.
vem se esforçando na campa-

dor ela Constituinte, eleito ffJl' [I tolcgrumn de congratulações ao Go-
nha contra a tuberculose.

anos, não quiz sua r-cclcicão para verno e povo da Bahia peja passa-
De maneira alguma pode

melhor e mais de perto servir ., gcm da data de hoje, que assinala
ria deixar passar despercebi

sua terra e à sua gente. Em :l8119, fato histórico _ a independi ncia
do O sr. Flavio Ferrari, pois

foi eleito Conselheiro Municipal (' daquela unidade da Federaçãc,
tem feito todo o possível, se

eleito presidente do Conselho ;\Inni- Encaminhando a votação <brInc-
dedicado muito, aos que se in

cip,al e mais tarde Snperfntcnden- ln pvoposiçfio, fJ sr. Nunes "al'<'!!a,
ternam por conta do Serviço
,social do Comércio. Este, na

te.
líder da maioria, usou rla palavra,

Nessa'época, ainda teve oportu- ruauifestandoê.c !So�ld.úrjo CO')1
verdadeira expressão da pala-
vra não está somente eum

nidadc, dando expansão fi sua c=or- aquela homenagem, ao povo p go-

. .

I I I d ta'.
,
."

'. prindo a sua obrigação, como

Ille atJVI! ar e em pro a erra que gc: no da Bahia, ressaltando, mm-
t b f d t 'd

lhe serviu de berço, de fundar as bém. nessa oportunidade, quo> Santa
am em azen o a os car .. o-

sociedades hoje extintas de p,.'!,:'i. Catarina tem. como a BtÓ:�l he-I so� t t'
. h

cultura l' de Catequese dos Sclvi- roi nas.

ar an o, e que aqUI ven ()

deixar a eles, a minha gratí-

colas.
Em seguida foi a sessão "nccrl':l-

Afastado das lides politicas, ],e" t d
. dão, e desejar que continuem

(la e Oll ra convoca a para a pro-
com exito absoluto nos servi

los fatos ocorr-idos cm governo Fe- xima segunda-feira.

Jipe Schrnidt, voltou ás mesmas na

ços que lhes foram designa-

vitó ria da campanha chcfiadn por I}!IF nine n tnrtura d�
dos.

., li IJU U \J U
Teodorico M. Santos

Hercilio Luz.

fOSSAFoi eleito, então, deputado

antigo Congresso Hepr-escnt-rti vo

aonde, pOI' unanimidade de votos Porque sofrer tanto? Sato-

de seus pares, foi seu presidente.
sin é O seu remédio de confí-

Eis, sr. presidente e s ...nhorcs ança. Contem poderosos in

deputados, num rápido relato a v j., gredíentes antícatarraís e an

da desse grande catar-incnse, desse
tísséticos. Desde as primeiras

homem publico cu]o lema foi :;('lll-
colheres tira a opressão do peí

pre o desprendimentIJ, quando es- :0, solta .0 catarro e aeal,m.a 3-

se fosse neCeSSfll'io para () b:'lll da oosse maIS rebelde. Os medlcos

�lla tcrl'a é dos seus ickais
recomendam Satosin para a

Foi () patriarca da Hcpuhli,ciI cml tosse 'c bronquit�, das crianç�s

nosso Estado,
e adultos. Em. todas as �arma
cias e drogal'la.s "Satosm" -

o dominador das gripes, tosses

e bronquites.
E a 26 de seternIH'(' dI' 19'!'; 1W

saparece o velho e ardol'oSI) pro,

pagandista do regime republicano
_,-_,----------

soh gl-ande enfermidade, e cum o

Al'spirito expel'imentado :'\s !lIJÇUl'US gentes
flue devem sentil' aqueles que �idol'-

llleCCJJ1 com a convicçüo 'h hem
Fábrica de gravatas, opel'an-

ba\'er cumprido 0$ seus I!CVCl'é'S
do pelo reembolso e apraze,

-Amando carinhosamente a SU3.
necessita de agente local. Es

crever:

terra c seJ"Vindo-a com inquebrall' ARTEFATOS DE TECIDOS

táveJ fé nos seus graves desti110s e LINDEX LTDA.

invulg31' desprendi.mento,
Rlmlino

Hl'on morreu, leg;tndo-llOs lIll: ai. p.;�çapda lSé, 108
- 3° andar

t·
• .

d
.. d

- ",ao au o.

to pa 1'111101110 ·e CIVlslno e (, 5el", it1'
w w1' _........,._

viços da sua nohre vida e exemplo \...I'iSA MISCE1.ANEA dbtrt

para as gerações republicam!>, de buidore dOI -Rádio. R. C. A

.

...

Santa Catarma. Victor, Válvula. e Di,coa.

Era o que tinha a dizer" Rue Couselheiro·· Mf\tr.

ClNEMAS
HITZ, boje ás 4,30 e 7,3'0 horas

Hita Hayworth - Fred I\st:l!l'e

lo mias famoso "tearn" de rt'lllsa�

rinos do mundo).

Xavier Cuga-t e sua orquestra cm;

BONITA COMO NUNCA

Um dos melhdres filmes ronmn

tico - musicais da temporada

No programa: 1) Cinclalldia ,1,)1'

nal Nacional. 2) �Illsicas saudcsas

8hort :\1usical. 3) Fox Ah'plan
l'lev,is

Atualidades.

Pl'eç:os: Cr$ 5,00 e 3,20

l.I\T.RE. C:r'canças lnaiorcs de

anos' poderão entrar na ses.'iàQ de

4.30 horas.

ODEON, hoje ils 7,30 horas

Colm,sal Program Duplo
PAIXONITE AGUDA

COM: O Gordo e () Magro

COM: Kan� Richmond - Adriall

Bootil

O VALE DOS ZOMBIE8

No programa:, .TornaI da
Tela Na

cional

Pn'Ços: Cr:'5 5,00 e 3,20
.....................................

ROXY, hoje as 4 e 7,30 horas

D1PERIAL, hoje ás 4 e 7,30 l101'a9

Simultaneamente

Sessões Colosso

Stan Laul'el- (O Magro) Oliver

Hardy (O Gordo) em:

PAIXONITE AGUDA

Um "far-west" sensadonal p ele

trizante

PISTOLEIROS
PROFISSlONMS

COM; Buster Grallue (O Honlem

Leão)
Continuação do mais espetaculm:·

de todos os �('riados:

. A FILHA DE DON Q

COM: K.irkAlyn ge 10 Episódios

lnicio do melhor seri::Jdos de lu

tas c aventuras:

A GARRA DE FERRO

CO:\1: Charles Qulghey
, Preços: Cr$ 4,20 e 3,20

Censura até 10 anos.

federação do '. ComérCiO de

Santa ta'arina
Notá oficiei

A Federação do Comércio de Santa Catarina, levando ao

conhecimento das exmas. Autoridades e das classes conserva

doras a chegada, no dia 6 do mês de julho vindouro, a esta Ca

pital, do sr. dr. João Daudt D'Oliveira, Presidente da Confe

deração Nacional do Comércio, em visita a Santa Catarina,

comunica que as homenagens ao ilustre brasileiro são as se

guintes:
Mesa Redonda, com as representações das classes produ

toras, na séde da Federação do Comércio de Santa Catarina,

à rna,. Arcipreste Paiva, n. 5, (sobrado).

G�ANDE BANQUETE, no Clube Doze de Agôsto, em que

será o ilustre visitante saudado pelo sr. Charles Edgard Moritz,

Presidente da Federação e discurso de agradecimento do sr.

dr. João Daudt D'Oliveira.

. . ..
.

�
..

11IPf:HIO, hoje ás 7,30 horú�

ELEIç.ÃO SECRETA

CO:.\I Walter Pillgeoll
-- l.I:1l1lh IIG

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Carros I para' o interior do Estado! B9m binóculo
Grand,e l1isã3

o horário dos carros de que é agente, nesta capital,
firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:

I EXPRESSO BRUSQUE�SE Diariamente - Brusque
cf excessão de sábado

IIEXPRESSO BRUSQUENSE - 2a., 4a• e 68• feiras
Nova-Trento

.

E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - S8, e 6a• feirll'8

a conceituada

Dr. Alvato de Carvaiho Dr. Guerreiro da
Doenças de Crianças 1 I IConsultorio: RUa Tenente

I Fonseca �� Já � V tO"1S11veira,29 I I�(JU�OS ce eranarlos __Horário de consultas: 9 ás 11 Especialista
d I O INSTITUTO PINHEIROS _ (Caixa Postal, 16S _ FIGrianóPOlt'S).! VlS80 maio!' e mal! perfeit.à

bI ,Médico - Efetivo do Hospital ti t que a de um bom binóculo•

Caridade
em o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, FazendeirosSábados: 14 ás 17 hs. OUVIDOS -'NARIZ e GAR. e Farmacêutícos.vqnj, está iniciando o lançamento de uma grande séríe alcança quem tem sólida

GANTA
.

dêsses produtos. inatrução,
Tratameúro e Operações Os primeiros já a venda, são: Bona livros, sobre todo. 0<1:·,

Residência: Felipe Schmidt, 99 SULFAGUANIDINA: Tubo's de 10 assuntos:
Telefone: 1.560 e vidros de 100 comprimidos de LIVRARIA ROSAConsultas: Pela manhã no Hoapital 0,60 g.

Á tarde: Rua Visconde de Ouro VACINA CONTRA MANQUElRA: Ampolas de 10 cmâ e frascos de
Rua Deodoro, 33 - flcrianópone

Preto ll. 2. Hlú cms. • • • • • • • • • • • • •• .., ..

Horário: Das 14 ás 17 horas. SÓRO ANTI-TETANICO: ampolas de 20 cm3.
DR. NEWTON d'AVILA VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 (I frascos

Cirurgia geral - Doenças de Senho- de 100cm3.' VENDE-SE uma, de 4 faces, eora-

ras - Proctologia VACINA ANTI-R.�BICA: Ampolas de õ emS e de 10 cm3 e frasco! pletamente nova, marca RAIMANN,
Eletricidade Médica de 100 cm3. com transmissões. Ver e tratar na

Conslrltório: Rua Vitor Meireles n. Dos dois últimos, por serem 08 seus prazos de validez relatívamen, J Cia, Florestal de Santa Catarina. nCll!

28 - Telefone 1.307 te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atendeu- I �streito, ou pelo �orreio, dirigi�-se
Consultas: ÁS 11,30 horas e à tar· do. entretanto" a qualquer pedido dentro do prazo minimo necessário a Vencedora - Caixa Postal. 22õt -

de das 15 horas em diante ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com ahso- Florianópolis
Residência: Rua Vidal Ramos n. 'uta garantia de atividade máxima. ::-:-:�.�:':-:.�- .....--:':-�:':':-:-::':--=

65 - Telefone 1.422. Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve- SENHORITAIterinários de grande eficácia, como: Ternerjns '(Buco-Vacína contra
Clinica Médica e Cirúrgica do diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrot, e ainda, Vaeina Centra.•

DR. AUJOR LUZ I
Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. .. . .

Médico-Operador-Parteiro . Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sõbre as doenças
Doenças inter.nas de Adultos e

I dos animais domésticos; serão prontamente respoadídas pelo Departa-
Críancaa nento de Veterinária.

Alta Cirurgia - Cirurgia Geral - Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten, ;;;�i;;�:···�;;���·;�;I"·pii��;:oIiDoenças de Senhoras - Partos - derá diretamente a todos os pedidos de .seus produtos, quando não eu Meia. dR' 'melhcres, pelol me.Vias Urinárias - Rins - Coração contrados na localidade de residência do solicitante. norea preçuI .6 aa CASAdMIS
- Pulmões - Estomago - Ftgado:

Tratamento da Tuberculose CELANEA -,RuoO. M.rr.�
"... . . . . . . . . , -

!EEn�er��:e;:�[�:��::q!��:.d:' LO'JA ORS Cas'F IR RS' 11Consulta da. 9 ás 12. das S"

61 .R M U·... ...
-- Fone MI. FLORIANOPOLIS

IEspecializada em artigos para
Dr. Roldão COBs.DI I homens

..

�WRUtAGI� GJJtisiúl1rt �i:l' RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA-
NHORAS - PARTOS ClONAIS E INGLES.liS PARA HOMENS E SENHORAS.

Formado pela Faculdade de Medi- i ','-, ""EITASema da Unívêreidude de S� PllolO'l MANTEM PERMANENTE ES10QUJ!, DE ROUPAS r

onde. foi a�8!.te.nte por vário. aDOIO do, PARA HOMENS
" -" .. . .. " - .

S�rvIÇ� C1f1��i.dON!'o�. _,AIIPta!OI' ,4RMARINHO EM GERAL -- CAPAS, CAMISAS, GRilVA-1 D'.�.
-.

'F"R"'A'N°'C'-I'S'C''0'
°

·c· :':M''A,oR";CiruTg1& do cstomago e 9181 Ç1f'C.U �

("'I. '";1' TC
.I.'b. J." Dl j�

rea, intestinos delgado e .grosso, tirOl-i' TAS, PIJAMA,;.), CHAPEUS, E . NETO

o.��io.ri�S'tr��;;:'�'v���::;Je,u��ro-l Tudo pelo menor prer.o da pr!ara Advogado
COD.ulta��le·D::r�r�/5bh:��, à t'Q

. lu u·' li O U� ,

Escritório: Rua Felipe Schimictt
Felipe Sch�idt. 21 (altos da eaoa

"" " .. • 21 (sobrado) (Alto da casa "0
Ate.iáénefaa:raR��· i.��e:i�;j�':or, 170;I,ra�a uma visita li nessa Ca§3 e verifique Par�iso"�, Telef. M

_
\I.

.

w t Restdencía: Rua Alvaro de Car-

Dr�!i!!'�"op!!�!- nossos preços e artigos ! valho, 36

Cmuultól'Ío: Rua Vitor Meirele., 16.
. I' _lO.TelefoD�: 1.405

I
- '-

fS·���· ��di�ci:� \iu: �1��
-

I

Dr Ll·ndnlfo A 822. - Telefone: 1.62·0
ti---- ,_. . . . .

Dr. M. s. eanlcull I PerA./teraClínica exdu.ivamente de crlal!.çaII !ü ,

Ru.. f;��f:U� :.an.,�o. tll

Advogado-Contabilista
Cível -- Comercial

(pormado pela, Factüdade Nacio
nal de Medicina da Universidade

do BrasU)
,Uédico por concurso da Ássistên,

ela a Psicopatas do Distrito I
Federal

!EX-Interno de HospItal PsiquiA- I
tl'ico e Manicômio Judiciá.rio

IIda CapItal Federal
lIx-lnterno da S'anta Oasa de Mi·
s"ricórdla do Rio de Janeiro
OLiNIOA MWICA _ DOENÇAS RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA 1'1 •• 68 • 1.° /\NDAR

Oonsult(1r10��g��l� Amélia! C,t.'l(A posrAl, 583 • TaEfONE Se4\l • TELEGRAMAS: .PROTECTORA- I __ .._,___ _ _ _

!feto - Sala 3. ! � e 11 I (' �., ESCRITóRIO IMORILIARIO A. L.

�:ig,ldt�:ia�5R:a l:lV:::aMde OS1"1 ligeuCUt uera para �ta. uatarUUJ I E�carrega-se. !!��n�e comissão, Q
Telefone: ; F,ua. Felipe SchmilU, 22 - Sob. I compra e venda de imóveis.

�����l��;�o .:: Ugt· I Caixa Postal. 69 - Tei. "Plotectara" -- FLORIAN(JPOLIS Rua Dendoro 35.

·�-=--------------�_�__g-�__����__�__�í.fh&M+ R@ l8Ii �

.- .. -'_ .....-._"._ .. �-

�p:;m..,.,DI":fI'Wr§�ma:�Ii!l!!lI�llJlIl!l1l<lmli!l!!ll!!iiiVJ__I'iJliiI__IQ1I!!IIIilIllIl!;1llillI!lR'l-I!i!mIl!!l!JP.II.\I!f!

I
I

���í*'1NSi3i&'fe,;'�Rl7IftEWlJWmS.S'jJ!ffi;ia!ilz.àv:a.�x_ml��}lIl'ilQti1ttiMii.'.k'WB!tWtM'lC&'@i.i!í'-Mi��m�w._

RADIOTERAPIA
RAIOS X

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

Dr. Milton Simone
Pereira \

Clinica Cirúrgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
Pos Serviços dos Professores Bene
dicto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
Consultas: Das 14 ás i 7 horas

, Rua Fernando Machado, 10
....._,...".,._ .. ,._"-'-"_.•. �_.'.-

DR. LINS NEVES

16 horas
14 horas

16,30 horas

12,10 horas

Plaina

A ultima creaçâo em refri
gerante é Q Guaraná KNQT
EM GliRR.4F'AS GRANDES

Preferindo-o
acompanhando

está
a moda.

I

!Hre�or da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

n}iag�ós:ico, cnntrole':e, trata.r�ento )fl>&peclahzado da gravidês, Distur
�iolli da adolescência e da menopau
!!la. Pertubações menstruais, l 'l�1,\.

mações e tumores do aparelho geni-
tAl feminino. "

Dperações do utero, ovárIos, trem
�, apendice, hérnias, varizes, etc.
Cirurgia plástica do perineo (ru
ll�r88)
�$SISTENCIA AO PARTO E OJ!E-

RAÇõES OBSTSTRICAS
Iloenças glandulares, tíroíde, ová

fÍO&, hípopíse, etc.)
fOhiturbios nervosos - Esterilítíade
. '.- Regimes.
CJnsu1t6rio R. João Pinto, 7 - Tel,
!M61
Resíd, R. 7 de Setembro -- Edit.

Cru. e Souza - Tel. 846.

Vil. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e partei�.
j'k, Hospital de Caridade de FIo·

eíanóoolís, Assistente da
Maternidade

Ooenças dos órgãos internos, es )e.!
eíalmente do coração e vasos

t>oenças da tiroide e demais gl:.n- ,

dulas internas
.

Clinlea e cirurgia de senhoras

-IPartos
,flSIOTERAPIA - ELECTROCARw
DIOGRAFIA -' METABOLISMO

BASAL
'HORÁRIO' DE CONSULTAS: -

Dlàríamente das 15 às 19 ho-
«as.

ICONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles 11. 18

Fone manual 1.702
REsm-eNCIA:

Avenida Trompowsld ii2
Fone m�nual 766

Dr. Mário Vieudhllllieà
Olnic.a médica de adulto. e erlall;u
OonsuItór!o - Rua João PInto. 18

Telef•. M. 769
O:In."lta da. 4 á. IS hO�M

�dência: Felipe Schmidt lL li.
Te.1ef. SUl

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

, QU�R 'VESTlR·SE COM CONFORTO E ElHiAt4CIA 1 II
,

I PROCURE li

Alfaiataria ello ,I
I

Rua ii\elippe, Schmídt 48 J
I

Florianópolis
,....'ôU.�_.�..

SEOe: SOCIAI..�

PO�TO Al�GRE

Con.tituições d. lociedo.d••
e lIIef'çoícos eorebtol, em geral.
�OrO'õnizoçõ'(I contabeil.

&giqtro. e marcai, di.pondo.
na Rio, de eorrellpondente.
Eacritório: Rua Alvelro d.

Carvalho n. 43,
Da. 8 CI!I 12 horal I

Tel.fone 1494

��b:rbnllJ, J<A &..�(tIl.a .� CAPITlU,i- flh.:Aw'Q � -<l!t",. rl5\� <ttt�1Ii
vl!lH.:c "'.níl>ll; do @f!llltUOl'(il'ô'l �1JIl'Ag; CI\"Im.,íl';:tli� MA'TR1Z !IIn",

F,'cü:li!'hlCiT'i:iI l!I diot:ribuido:t''t-" .';!)!l\ ��fc m ... do.� """1:'

�'IlC:;ÇÕClIi "'DlS'fINTA"" i1I R1VET. t'OUl.,1Q I.n\ p"'l,.
&$ ilult'tim«;uto dfol> ca:!li",n:'.ü::.lt� �h..:ctni;)R' k�:l;t;.�,
bano., blOltctQ., 1l1qcdõ"'-'iII )l:�.C).?"!n'" '" "''i1IC1lr<l",'It,'!�!.

palra GH�i@t"fIí. qUl' rtec.... h� di�C!it! r"lIEI>ntlf! t'd!),;

énr,tlIt (kn"t'iL'I;i!!'oAellttlltlll dQ htt.td,�lI' �o urr.tldo rl� Ih.;; hO,>wH"IHn '300"

n!llt'fun6p(;.h�. .... FJLUUS 4U'Q 81un ilutCl'C! <.ii LOÜ'ill

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o PAIS NECESSITA DE UMA GRÀNDE RESf�RVA AÉREA. INSCREVER-SE COMO SOCIO DO AÉRO-CLUBE
,;PARA ALCANÇAR ESTE MAGNO OBJETIVO. NÃO PERCA A GRANDIOSA FESTA QUE REAliZAR-SE -A NO

DO AÉRO-CLUBE DE SANTA CATARINA

DE SANTA CATARINA, É CONTRIBUIR
DIA 3 DE JULHO PRÓXIMO NO CAMPO

Ciru-fgia-Clínica:Obslélríc[a Alfaiat<!!l,f:t�J��!olermann
Dr.. ·\AntoA.ní (li DI'b Nfiuss.·

Acaba de receber novo e variado estoque de belissimas e finíssimas

, 1 casimiras nacionais e estrangeiras, confeccionando ternos de apurado
gôsto por preços módicos,

ESTOQUE DE LINHOS IHLANDESES

MÓVEIS
Vendem-se diversos móveis.

laqueados (cozinha, sala de

jantar e q�arto) por motivo
de viagem,
Negócio urgente. Vêr e tra

tar à rua Uruguai 47. Fundos.
..

Cifras do Balanço de 1944
CAPITAL E RESERVAS Cr$

.

80.900.606,38 ����) o.-.<��)�)�)-..o...-.<.

::����S��i.l��.de.s.t:': .. .. ::::::: CCCcrrr.r!$ 5.9��:��!:�!�:;�' �,� %....
.

'1_Ativo '" 142.176.603,1:10
Sinistros pagos nos últimos 10 anos....

. !l8.687,816,30 Eacrit6rio e' R>!IBid't<lCla
Responsabilidades

Di;,i�;;;;'"
C" 76.736.401.306,20 f i R,,:O�'E�:..,;. d. I

�{:_� i Transportes Aéreos Limitada i �.;e;,;.;e��;';;�;';;�.'';'

_Depa�·tam ento de Saú.de P_ítblica ,!
2",. <as. e 6as: Rio - Santos -s-Parasuuruá - Curitiba 1°:= D�.I"_lo'nO.reta

i
�

_ JoinviLé - FL6rianópolts Lajes e P. Alegre.
,

u. � lu

Meil de Julho - Plao'oes �,3as.
5as. e sábados: P. ALegre -- �u,jes -- Florianópolis ",,:, d"plom·adaa Joinvtle -_ Curitiba -- Paranaguá -- Santos e Rio. _

...

a

2 Sábado Farmácia Moderna - Rua João Pinto •
3 Domingo Farmácia Moderna _ Rua João Pi.nto �.Opera com Aviões Douglas DC3 de 21 loqares. ,: Oferece seus serviços.

1� �G:����� ���:��{���a S����o A�:���:!�o -=-I��:�a·J:;!�OP��;ltl(:O I' Agentes: Fiuza Lima & Irmãos 'II Cart(iSF�n�i�:�a Inês

16 Sábado - Farmácia Ca tari ncnse - l)ua Tr'ajano • :
17 Domingo - Farmácia Catarmcnse _ Rua Trajano} � Rua Conselheiro Mafra, 35 '-- Telefone 1565 ! • Caixa Postal 55.

23 Sábado Fa rmácnr Noturna - Rua Trajano • •

1\IIID()�()'_'o,,-,<),,-,<)�>4I!IfoDo(��)""'()�)"
..

24 Domingo Farmácia Noturna: - Hua Trajano
. \

30 Sábado Furruácia Santo Agôstinho - Hua Conselheiro �Iafl'a
:n Domingo Farmácia Santo Agostinho - Rua Conselheiro Marra
O serviço noturno será efetuado pelas a.Frmúcias Santo Antônio e

-:-Noturna sitas ás ruas João Pinto c Trajano n. 17.
A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia. autorícacão

.. .dêstc Departamento.
'

Departamento de Sande Publica, 24 de junho de 1949.
LlJIZ OSVALDO d.'ACAl\IPORA - Farmacêutico-Fiscal

Médico efetivo do Hospital de Caridade

Servi�o especializado em
.

Doenças de Senhoras
Modernos métodos de tratamento

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

Consultório:
Rua Tiraden teso 9

Reeidência :

Hotel La Porta

A vista e ii prazo
Enrolame.nto de motores, dinâmos e transformadores.

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

tricos, artigos elétricos, etc.'
Representações diversas, com exclusividade dos insuperáveis

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

_. A EL€TRO - TÉCNICA
Rua Tte. Silveira. 14 - Caixa Postal 193 - Fone 793.

. ' .._._---------------------

W"

.�.
-

--coMPANiiir--z'ArfÁNç:r
•.

D�r-BÂÍiIA;;--
.............

Fundada em 1870 - Séde: BAHIA
INC�NPIOS E TRANSPORTES

I�S'l'AB:EJ"]WnIEN'I\O DE FRU'rICULTUnA

Ue H. J. Eipper
Corupá - �fun. (le Jaraguã do Sul - Santa Catarna

contlnúa oferecendo a seus clientes enxertos seleciona
dos de árvores frutíferas de todas as variedades

Par� o embelezamento dos jardins, roseiras das mais
bonitas, palmeiras e grande sortimento de plantas orna

mentadas.
".ot.lfII!j.IIIBIIIi!!e..·I'l!I.... I!5!&�.OI5I1i1Il\11•••Illi•••Il••II•••• IlIIID••m••

TIJOLOS
v. S. quer construir e não sabe onde adquirir (IS tijo.

los? - �roelll'e a firma PRODUTOS S. J. TADEU DE E.
VEIGA, a .rua A�l\<IIHAJ�TE LAMEGO n? 99. Faça seu pedi
do que sera atendido com rapidez e terá ótimo material para sua

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

;

I

I
I

• !

;Empresa «Yíação Sania Catarina» I
A V ] S (J liA Emprês� "Viu?ão Santa Catarina" linha de ôl�ibus que faz o. I

.

percurso Flcriauópolis - Estre'ito e Escola avisa aos possuidores de I'.permanentes e aos que viajam gratuitamente por huposição da lei, a ,

cO�lpareCerell1 dentro do praso de 30 (trinta- dias no escritório à Rua
j

Jo�o Pinto n. 9 afim-de regularizarem sua situação perante esta Em- I
.

presa. '

Fi ndo o prazo respectivo não será permitido v'iaiar gratuitamente
aos que não satisfazerem ás exigências desta Empr êsa.

Florianópolis, 7 de Maio de 1949,
Cm.mRCIO & THANSPORTES C. RAMOS S. A.

Proprietários

Cri__ • eh·.l
Coa.titu!.çã.o d.. Socl.deli••

NATURALIZAÇÕES
Título. Oaolarat6rlOll

Ouçam diariamente, das 9 às 13 e das 17 às 22 horas

RADIO IU8ft' ZVO 9
1530 kilocielos ondas médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

ALUGA-SE

Um confortável apartamento
sito á rua D.Jaime Camara n?
20.
Tratar na mesma rua, 'no 18,

com o propretário.
'FABRICA UE FOSFOROS (PRON.

TA P. FABRICAR)
Vende-se

Maquinário Cr$ 250.000,00
Prédio, lmoveis Cr$ 90.000,00
Situada em Campo Alegre - S. C

Vende-se th. só maquinário
Informações com A. Webmuth

Brusque - Santa Catarina" .

Df'. CLARNO
I
G.

GALLETTI
ADVOGADO

__
• 4 __

Fébrícu de Art. Textis
«Artex» S. A.
BLUMENAU - SANTA CATARINA ,

Caixa Postal n. 10 - Te}cgr: Artex

Fábrica especializada em tecidos felpudos COnlO:

Toalhas de rosto

Toalhas de banho

VINHO CREOSOTADO
", S I L V E I R A"

FRAQUEZAS EM GERAL

EMPR�SA SUL BRASILEIRA:
DE ELETRICIDADE S. A.

- EMPRESUL-
Serviços de energia elétrica

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

Ilações
- Motores - Dínamos

- Bombas - Lustres - Fer
ros de engomar - Lampadaa '

1- Ventiladores - Serviço de
instalações por pessoal técní
co especialisado.
Loja e crttõrío á rua 15 de

Novembro, n. 449 Caixa Postal
n. 62 - End. tlegr. - "Empre
sul" Join.vile - Sta. Catarina
�- Brasil.

1

Pisos para banheiros

Roupões de banho etc,

..

de cargc& dopôrto de

sio fRANCISVO DO SUL para NOVA fORI
Informagõgl cornos Aqentes

Florian6po is - Carlos HoepckeS/A - C {._ l"�letol)e 1.''211 f En t. c �leg.
São FrancÍlco do Sul - Carlos Hoepcke SIA -::r - 1.',' elo 1 � 6 , \!:n � � \li AC it

D TIL GR FIA
Correspondend I

Comerciai

ME.'TODO:
Moderno e Eflciente

Confere
Diploma

DIREÇAol
Amélia M Pigozzi

I Rua General Buteftcour'. 48
(Esquina Álbergue Noturno)

Representações
FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
HA LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS A CA.IX.A POSTAL, 245 -- SÃO PAULO•.

______ -

..........u....... �._,....._��_............__� ...._ ..._ __.._, _

--------------------�------------------------
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Imprensa Oficial f.C. -Iídima expressão do fufebol menor de Sla. Catarina
Dez anos de existência �- Campeão amadorista de 1939 e campeão classista cata
rinense de 1949, dois títulos preciosos que o rubro-negro se orgulha de possuir- ..Per
ucasíão da seírée dansante de hoje no Democrata será eleita a rainha do clube

Dos elementos acima,
.

apenas mio rubro-negro encontra-se o atualmente no Coritíba F. C.;três continuam na Imprensa I sr. Osnildo Sousa, mestre da I Saul. o mais completo extremaOficial do Estado. São êles: 01'- secção de of-set, cujos esforços ti esquerda qo Estado, atual.m�nlando, Pedro Paulo e João Sil- em pról do progresso do clube te no AVal, e o extrem� direita,
va. Em 1941 extinguiu-se a Li- tem meretido os maiores en- I Lázaro, titular do conjunto do,
ga de Amadores

-

de Futeból, cômios, Paula Ramos, bi-ca�peão da.
arrastando consigo todos os cidade e vice-campeão do Esta-
seus filiados, com excecão do do.
Imprensa Oficial e do Hoepcke,
que ainda hoje continuam em
franca atividade, honrando o.
futeból de Santa Catarina.
Outra facanha notável do

Imprensa Oficial verifícon-ss
no ano passado, quando Ievan
tou brilhante e merecidamente
o Campeonato Classista dr;
Santa Catarina, promovido
pela Delegacia Regional do
Tratalho e patrocinado pelo
Ministério do Trabalho, Indús
rria e Comércio. Nesse certame
.) rubro-negro derrotou os se- I

levantou o guintes clubes: 'I'exaco por 61x 1; !I0e:pc�e, por 3 x 1; e Inca, Ina fínalíssima, p�I: 4 � 1, fa-' Sr. Osnildo Sousa, dedicado 1.0zendo, destarte, JUs as taças mandatário do Imprensa Diz-"Rotarv Clube" e "Ministério I . 1 F C.J . cuii . .

cio Trabalho", sendo que esta I
•ainda não lhe foi entregue, O I A diretoria atu8.:l, eleIta. ecuadro campeão classista toí .o empossada em abril do �n� e11.1

�egllinte: Lelo, Iolandc e Luiz curso, está assim constituída:
(Walmor); Pedro Paulo, Nata-I Presideh�e de Ho�ra - Jor
Imo e Dídi; Lonzo, Rodrigues, nalista Batista PereI�·a.
Oscar. Acácio e Orlando. I Presidente - Osnildo So�sa.

I Nos seus 10 anos de ativida- i Vice-Presid�n�e - Jornalista
des disputou o Imprensa Ofi- Waldir de Oliveira Santos.
�ial numerosos prélíos.vsempre \ 1° Secretário - Paulo Pros
com ardor e combatividade. Os dossimi.
vários troféus que ornamentam \ 2° Secretário - Walter Ge-,
o gabinete de trabalho do di-! vaerd.

, . Iretor Batista Pereira, presiden-I .1° Tesoureiro - Mano

SCh.!,.te de honra do clube e o seu midt.
mais abnegado íncentívador, I 2° Tesoureiro - Orlando
atestam o valor da novel agre- I· Teix_eir�. .

dr !miação. _ 'I'écníco - Jornalista Pe r o I
A 10 de maio último, com; Paulo Machado.

A Igrandes festejos no estádio do 1 Captain do quadro - Anto-
t�

Ipíranga, em Saco dos Limões, nio Botelho de Abreu.
A •

li
eomemórou o Imprensa Oficial Procuradores - Anton�o Se-
o seu decênio de fundação, tubal e Walmc:r Françosí. <_

sendo, na ocasião, batizada 80- Conselho FlSS�l - Doralé
lenemente a sua nova bandeirá cio Soares, Hercílío Costa e

e disputadas as taças "Batista Niconésio Silva.
. .1Pereil..a" e "Imprensa Oficial Quatro dos jogadores que tl-

F. C." que couberam aos seus veram a honra de pertence� �o �co-irmãos Vila Operária F. C. esquadrão do Imprensa Ofícíal
e Treze de Maio, respectiva- F. C., firmam-se h?Je no íute
mente. ból de Santa Catarll1�_e do. Pa-
A frente dos destinos do grê- raná, como o guardião Nival

do e o médio Sanford, ambos

Srta. Maura Costa Srta. tnrce SilvaSrta. Inilcinéa Pereira

"Team" do Imprensa Oiicuü Futeool Clube que
campeonato classista catarinense

São em número. apreciável sa Oficial do Estado, dirigida
os srêmios esportivos espalha- pelo sr. jornalista Batista Pe-
dosopelo vasto território barrí- reíra.

.

ga-verde. Dos que enobrecem A história do ?l�be rubro
o esporte menor de nossa ter-. negro da rua Jer�mmo Coelho
ra, destaca-se, pela sua perfeí- I

é bem longa, razao porque va

ta organização e alta impor-: mos narra-la em poucas pala
tâncía das suas conquistas, o vras, para economizar espaço:
Imprensa Oficial Futeból Clu-! No mesmo ano em que fOI
be, fundado em 1939 por fun- : fund�>do, disputou. o �mpren
cionáríos e operários de um sa Oíícíal F. C. o prrmerro cam

dos mais conceituados e com-II' peonato da extinta Liga de
pletos estabelecimentos gráfi- Amadores de Futebol, co�se
cos do sul do Brasil: a Impren-: guindo, entre aplausos geral�p

pomposo título de campeao
amadorista da cidade, façanha
essa das mais brilhantes e ex

pressivas, pois nada menos de
12 clubes disputaram o certa-.
me pela posse da valiosa taça
"Govêrno do Estado", institui
da pelo então chefe do executi
vo catarinense, dr. Nerêu Ra
mos, hoje elevado à Vice-Pre
sidência da República, para sa

tisfação dos seus conterrâneos.
Além do rico troféu, conquista
ram os jogadores do Imprensa
Oficial F'. C. artísticas meda
lhas de ouro.:O quadro cam

peão jogou com a seguinte for
mação: Ferreira, Fonseca e

Lauro; Arnoldo, Waldemar e

\
João Silva; Sebastião, Godinho.
Saul, Pedro Paulo e Orlando .

.Srta. lYIa1�ia de Lourdes Faria

Srta. vaimira Santos Srta. Dalva Paiva

Hoje, com início às 21 horas,
nos amplos salões do Demo
crata Clube, gentilmente cedi
dos, a diretoria do Imprensa
Oficial proporcionará -aos seua

associados uma interessante
soírée dansante, que será abri:
Ihantada por um arínadíssímo
jazz-bando Para tal fim,_ os sa

lões da aristocrática agremiá
ção recreativa e social da Pra

ça Quinze foram ornamenta
dos com requintado gosto. Nes
sa oportunidade será proce�
da a apuração final do sugestí
vo concurso para a escolha da
rainha do Imprensa Oficial K
C., concorrendo as senhoritas
Maria de Lourdes Faria, Dalva.
Paiva, Dulcinéa Pereira, Mau
ra Costa, Valmíra Santos, Te
resa Sousa e Dirce Silva, cujos;
clichés ilustram esta reporta-
gem.

A

A reportagem desta �olha.
,cavalheirescamente convidada,
à festa de hoje, promete fazer
se representar. ,,;.fI

Srta. Te1'esa Sousa

I
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I

a� 410$ ins1e=e$ ��.I
Da Fábrica co consumidor. -- Grande estoque recebeu a firma distribn·idora

«Fiuza Lima & Irmãos» - Rua Conselheiro Mafra 35 - Fone 1565 .- Fpelís ..

'lii·C··Ã"p-rT·A-L-A·i�iiI Socíedade de sorteio� e seguros contra acidentes pessoale, eonce

I ! dendo mais outros beneficios de carater assístenctal.
' '

O F. rsta- [J O I Representante em Florianópolis:' .

.......... � d i PEDRO NUNES
I Rua 24 de Maio 801 (Estreito) ,

. ,

! Sorteios mensais, mediante mensalidade de ér' '20,00 além da l01J\,

Industria Comercio e Seguros Kool S. D. rei.}
d. C'$'h,oo .pe�:H.i..,•• 'DO �....

,VENDE�SE :,DOr moli:y·o de' .mud'ança:
1 Grande, área .

de terreno jà cultivada
:

(Distante cerca de "Seis quilometros da capitar-Bai'rro-Barreiros,
I A rea de 142 metros de frente por 1.850 de fun�os, incluindo.
! 6 casas de madeü'a e 'uma de material;
. '

TRATAR:_

'FLorianópolis
- nesta- redaç.ão ?u Es�ritório I. de A L. AlveS'

Barreiros - com o proprietáríc Mathias lha. .:
" . Blumenan - com ° sr. Christiano Knoll, no Holel Cruzeiro.

\

Aceita-ãe l'spresentan te no interior do Estado.' Cartas para
Coixo Postal 139 - Florianópolis

-_ ..

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

,V. S. viaja 1 . Reside no Interiorid' �..i"t.�����r�:,'''=
.

v. S. Viaja ? Reside no Interior? Adquira um Catálogo de Moedas l amigo analfabeto, levando-o II um
Antigas do Brasil e enrrqueça depressa. <. curso da alrabetízaçâo no GrulXl

Peça em qualquer 1:1vr:aria de Florianópolis. Custo Cr$ 20,00. Pelo I Escolar- São JOsé, na Ewola Indus
C�rrelO Cr$ 25,00; pedidos a José Claudino da Nóbrega. Rua General ti'ial de Florianópolis ou na �t.
Blttencourt, 91, sob - Florianópolis. I dral Metropolitana. .

Industria de Maquinas Agricolas
ardini Ltda·.,

A maior e mais êaperfel <cuida Fabrica ele

Maquinas· Agricolas, Tornos, Teares e
Brtigos de· Cutelarias -,

,

.

Fobrica am. Americana - E-stado de São Poule

I�QPpºsgntantgs g.){eI1Jsi-vos papa
. �_h.� barlta @atôpin_a.·

Prnça 15 de Novembro, 20 -_ 2.0 andar

Caixa Postal !39 - TeLefone - .1324:

End� Tel. KNOT
,ç::__ -xs: I........ t=-_..!O . .1 "'.1 �?alapina

I
Pedim,õs aos-nossosdlstrnlos-lêitores�·o-6bséquio

-

d;"p;;;;;'�her o

coupon abaixo Do remetê-lo à nossa Redação, afim de completarmos
quanto antes, o nosso Cadastro Social.
Nome , '" .

Hua Est. Civil E. Nasc ..

Mãe ............•..................•....... "'," ............•

Pai . .. .. .. .. .. � • •••••••••s

Emprego ou Cargo . ......••

Cargo do Pai (mãe) .•.......... ......•..... ......•.. . ......•.•••

Observo ,. "

.................. O"
..

"

.

Agradecerramos, também, a gentileza de notícias de nascimentos,

I casamentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas.

I Arvores frutíferas
I Arvores. Frutíferas enxertadas � plantas ornamentais DIU

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura

H. J. Cipper,
Corupá.
Mun. de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.
Peçam cata lago gratuitamente.

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

LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO,

_

N. 33)
ACEITA ENCOMENDAS·

DE SERVICOS TIPOGRAFICOS
APRESENTAçlo IMPECÁVEL .; ENTRÉGA

RAPIDA
�eo �•••••......
I DR.. e-, i
I A. DA�����D�A SILVA; III - .:

.

AÇõES CIVEIS E COMERCIAIS
., ;, .

,Praça 15 de Novembro, 22 - 20 ando
....

,fI

(EcH�ício Pérola)

I Fones: 1.324 e 1.388

Florianópolis - Santa Catarina

! � �..� '

.

Guia do Paraná
Publica relação dos Mmereiautes e industriais com seus enne

rl'�l)s.
Cada guia é vendido acomuaubado de um mapa rodovíarto do

Paraná e Santa Catarina.
Bedaeão i. Rua Prudente de Mane,;. n. 626. - CUI1tib&.

n 'A�II *. , r" 1h.jll. "iR .....,."."......l; tlioAl1Wt"8DW1lJi!lli'''.F 111 TA tJtI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o PAíS NECESSITA DE UMA GRANDE RESERVA AÉREA. INSCREVER-SE COMO SOCIO DO AÉRO-CLURE DE SANTA CATARINA, É CONTRIBUlR�

PARA ALCANÇAR ESTE MAGNO OBJETiVO. NÃO PERCA A GRANDIOSA FESTA QUE REALIZAR-SE·A NO mA 3 DE JULHO PRÓXIf1iO NÚ CA1\tIPO

DO AÉRO-CLUBE DE SANTA �ATARINA

Matou a f,milia quando!
esta dava benho no I

cãozinho
RIO, 1° (A.N.) - Tragedia

A .reduça-O DO rton�umo de na,.
brutal ocorreu em São Ma-,

" � teus, no Estado do Hio, Anto-I
I..

-

b
�

15 /
nio Rodrigues dos Santos de

80 IDa nao c egaraa·. nacionalidade portuguesa, es-

Rio, 10 (A. N.) - Há dias Prosseguem os estudos no tava separado da esposa"há 18

transmitimos para ai a noticia Conselho. A matéria, no en- anos e morava na rua .Julio

de que seria reduzido o con- tanto, é compléxa e não será de Abreu, 114. Sua inquilina,

sumo de gàsolina em virtude mais esta semana como eu es- Luiza Alves dos Santos, alu

da crise de divisas, tendo o perava que se .chegará a um gava o resto da casa e vivia

ConseLho Nacional do Petró- resultado definitivo. Entre- maritalmente com Jovelino

1eo resolvidO' que não passase tanto, pelos caleulos já reali-. Carneiro, 3° supl.ente de sub·

neste ano a import�cia total zados, tenho a impressão de delegado de Paraíba do Sul.

�mpregada em 1948 ·com a a- que a redução de gasolina não Contra Luiza movera Antonio

quisição dese combustível. irá alem de quinze por cento. ação de desquite, em que teve

Hoje, conversando mais uma Tudo aliás, está sendo feito o autor perda de causa. On

'vez com o genel'lJ João Carlos para que não chegue e. tanto. tem, estando Luiza lavando

Barreto presidente de CNP, "O O meu desejo é que não haja um cãozinho no tanque da re

Globo" perguntou em quanto reduçãO' alguma. Entretanto, sidencia, AntO'nio desfechou

será reduzido o consumo de ga- em face da atual cO'njuntura lhe, pelas costas, três tiros de

solina, e ê�e respO'ndeu: em que a crise de divisas se revolver, prostrando-a ao so-

- "Ainda não está fixada a agrava tO'rna-se imperiosa a lo. E� seguida, dirigiu-se o

,pel'centagem. necessidade dessa redução". criminoso para o quarto, onde
. ingeriu veneno adrede prepa-

em Irado,
morrendo imediatamen

te. Os visinhos, aleItados pe
los disparos, acudiram, encon-
tI'ando ainda com vida a infe
liz set.lhora. Oomunicado o

fato á policia, foi a vitima

tran&portada para o Hospital
Getulio yargas, onde veio a

falecer.

O Papa-recebe"íi-"o-=
bispo de Ribeirão
Preto
CIDADE DO VATICANO,

10 (U.P.) -:- O Papa Pio XII

recebeu, em audiencia priva
da, a monsenhor Emanuele da
Silveira D'A1boux, bispo de l'Ribeirão Preto, Brasil.

Florl.n6polls, 2 ele Julho de '949

Acusações infundadas
Por várias, vezes, o "Diá- j pedimos aos Sherlocks do

rio da Tarde", com as suas "Diário" que descubram o

costumeiras acusações tal- nome ou os nomes desses

sas, tem-me atacado, sem eleitores que votaram por

Gue eu désse a menor írn- mais de uma vez, para que

portâncía, visto ser do co- ao Justiça possa agir con-

nh-címento público (lUe tra eles. Não interessa o

aquêle jornal é írresponsá- partido a que pertençam
vel. esses eleitores, si da UDN,

t,
Sob o título "FRAUDE PSD, GMC ou DKW. O que

E�EITORAL EM BOM - queremos é o nome deles:

; RETIRO", o Diário de 27 Mais adeante, a nota re-

de junho último vem nova- fere-se ao fato de o atual

mente procurar enxova- Juiz Eleitoral ter encon-

lhar o meu nome, com trado, num rápido exame,

uma série de acusações 108 certidões falsas de um

absurdas. só distrito, nos processos
Refere-se aquele jornal, de inscrição eleitoral. Per-

ao caso -das 2as. vias de tí- gunto aos senhores dO "Di-

tulos, preenchidas por árío": - Que responsabí-
mim, quando escrivão eleí- Iídade ou culpa tenho eu

toraI. Na realidade, foram nisso?

expedidas, mediante des- A patifaria ou fraude, si

pacho do MM. Juiz Eleito- é que existe, é do escrivão

, ral, cêrca de uma. centena que forneceu as certidões.

de 2as.· vias de títulos, a Devo adeantar que o car-

requerimento de eleitores tório em aprêço é o de

interessados, cujos proces- Aguas Brancas e o serven-

soo se acham regular e de- tuário que lá está foi pes-
vidamente legalizados em sôa indicada pela UDN, -

cartório. Como é sabido, o quando da queda do Esta-

pedido de segunda via de do Novo. Não vá o tiro sair

título é processo simples, pela culatra ...

- bastando tão somente E aqui, aprmreitamos o

que o eleitor alegue em seu final da nota do "Diário"

requerimento que extra- de 27, e' repetimos: "Para
viou seu título, para que o caso dos eleitores qlle

o M.lVI. Juiz determine a votaram mais d·e uma vez,

expedição da 2a. via do e para o caso do cartório

mesmo. que forneceu, as certidões

Diz ainda a nota, que falsas, "não carece regu·

eleitores "votaram aqui e lamentação, é a própria
ali. por mais de uma vez, lei no duro".

com 2as. vias", o que não
r

� Bom Retiro, 30 de ju-
é vel�dade, pOis se o fos.se, nho de 1949.
a fraude é do eleitor e não
do escrivão. Por essa razão Mário Leal

o acôrdo com a Inglaterra
torno; dos congelados

Rio, 30 (A.. V.) - Regres- f quista.
Liquidamos parte dos

sou, hoje, ao Rio, o sr. Ivan s81dos da divida extema do

Oliveira, secretário da Sune- . Brasíl de cerca de vinte mi

l'intendência da Moeda e·do lhões' de libras esterlinas. Dos

congelados, o nosso crédito
ain.da apresentava um saldo

que o sr. Vieira Machado, de
acôrdo com as ordens emana

das do presidente da Repúbli
ca, aplicou na aquisição de
material rodante destinado

àquela:s ferrovias. Esse mate
rial será entregue parcelada
mente, devendo a primeira re

messa verificar-se ainda êste
ano.

C.rédito, que acompanhou o sr.

José Vieira Machado à Ingla
terra para completar as nego
ciações para o acôrdo entre o

Brasil e aquele país em torno
dos congelados. Falando à im

prensa ao desembarcar, o sr.

Ivan Oliveira declarou:

-- "Conseguimos comprar
as €stradas de fePTO Leopoldi
í,Ua, GreatWe2tern e Ilheu Con-

Hoje no passado Crônica d�
2 DE JULHO

A data de hoje recorda-nos Homenagem à memória do CeL Raul no Horn no centenaTio de'

que: .
seu nascim:mto - Os discurso do representante do P. S, D.

- em 1.635, a Fortaleza de I Falaram, ainda. representantes de outras bancadas --

Nazaré do Cabo de Santo Ages- Conçraiuiações á Bahia

tinho, comandada por Pedro À sessão de ontem que esteve sob . na l família dos condes Horn, I:a Slle"

Correia da Gama e Luiz Bar- a presidência do sr. Saulo H'llll(,S, �cia e, pelo lado materno; de CI<ll!di-

balho Bezerra, capitulou as 2° Vir-e-Presidente, estiveram ]11'('- I na Bcrnardina de Oliveira, de co-·

tropas holandezas de Siege ..

sentes 29 srs. deputados e foi dedi-
°

nhecida familia daque la cidade.

mundt von SChkoppe, depois cada à memória do grande ('�'tai'i- Orf'âo aos 17 anos, seguiu p�m a'

de sitiada durante quatro me- ucnse Cel. Haulino Horn. -::n,Í'J 1" Capital Federal, onde se matri-

ses'
... centenário de nascimento ocorreu.

_:_ em 1.720, os sublevados Após aprovada ;1 ata, a Casa teve

de Vila'Rica, em Minas Gerais, conhccímcnt., da matéria de expc

iniciaram as bases de uma ca- dicntc,

pitulação com o Conde ""e As- DJSCURSO DO DEP. I.OPE::'

humar, então Governador da- VIEIRA

quela Província; o pr imci ro orador roi o sr. Lo-
- em 1.789, suicidou-se na V" I P Spcs icrrn, (O .,' D., que h.lall- se processaram, em prol da Hejni-

prisão, como um dos conjura- do cm nomr- da sua bancada assim blíca.
dos da Inconfidência Mineira. se manifestou, So'I)I'e '1 f·.i:'_'·'·.l'," li." F'

1
.' I

• •
•

- _ v oi então que· se l,eIXOU em!)/) !,(ar"

O 'poeta Cláudio Manoel da sr. Rau lino Horn : pelos ideais republicanos. j(leaL

Costa, nas�ido em a V.ila do "Senhor Presidente, esses que nortearam todos ()�, "tos

Carmo (mais tarde Ma.n.ana), I �a s('ss�.;o de .ôntel1l tivr- :1 honra I 'd
6 d J 1 d 1 729

(e sua VI a.

em e un 10 e. '.. dc remeter a V. Excia, para :t\11'('('i:1- Seu espírito, firmado no an11,":I1.
- em 1.817, os brasileiros çâo e julgamento pela Casa, um re- te idealista da propaganda ao cElor

comandados pelo Gener� c��- qucrimcuto pOI' mim assinado I� p,JI do verbo sugestivo de Silva Jar

gas Santos atacaram e es .�o- outros nobres srs. deputados" CjU<! dirn c a atração da pena de ',,'I1J'O

caram em o-combate de Auós- I',' •. ', ..

. . .
..,

.> '''!'.If· -

d AI' U· objctí va 1 ia que os ti abalhos de hc i>, de Ouintino Bocaiuva jamais ncr-

tolos nas .I.\1.1SSO€:S o em 1'U- .
.

. .'
," . _' .)�

.' 1 de f .,..
fossem dedicados cxclusivanu-nt e a dera aquela vibração comunioativa

crUa! uma co una e m111Cla- .

" .. ', .

.
.! <.. .'.

b ,
•

t' b
mel,1011<1 do gl ande c i ncsuur-civcl que Iaz brotar símpattas CP' torno

nos corrnen 111O-S so o coman- , ,', .,'
. -..

c .

•

'. . -"

d Cor 1 A," da:
calar inc nse que fOI o Cel n�!lllJl10 e vence ruais pela doçura de que

do O rone Aran a, Horn.
.

.

1 f"
_ eIU 1 823 entrou triunfal-, .

se acha revestida, do que pera 01'-

t
.

'd' d d B h'
A Casa, em () apreciando. hou ol' J ça que lhe dá poder e movimento

men e na Cl a e a a IR. ().. .

..

. •

exército brasileiro, Dando ter- por. bem dar o seu aSSenllJllc:Jto e Por isso, fora um deslumbrado dos

1
.

�

d
.

d
aqtu estamos para dar cumnrm.cu- principios republicanos, ur» j,!!,ó"

mo g cnoso a guerra a 111 e- . '.
_.. .

to ao requerido, lembrando unorrc- Jogo ainda aquecido pela fIam,. qUH

penael1clai 824 . douros falos da vida des<;e Q!·;�I1.J� iluminava os sonhadores lTI�I!:\,nifi·

f -t edJ.?··d ,em u!ll ?1:�� homem publico, ncsse "velho ic- cos da Constituinte.
es teU lrIghI °f asdProvRIncIa1 _ ([llitilJ"-l' d�o C!C1I1UCl····cl·a" l1a fel;" e' .-o, G • ". .Seu acerVo e s·erviços ao rstado

npor ,0bC e e a

n .edvoouuçaoso pressão ele Ect· ll}[) 111io d'l 1.,[-; '1)j"11-- • -- o são UIll ex('mplo de perlillaci.! e-

ernam ucana co V1
t.

.

brasileiros a formarem a "Con-
o. de vontade, vontade que I!1l11Ca

" Srs. del)utados. Ha [11ll '('·(O[IJI.'. 11[".'_- dr, f' 1
federação do Equador ;

"êS. a cceu.

_ em 1.843, partiram de Ná- cisamcntc, isto é, a 1° de jlllhc) de Da Capital da Republica voltGU à

poles as divisões brasileiras e
1849, nasceu na velha (' fida!�'l cida-! sua tel'l�ai onde proC'Ul�oll ''tí'rn:l1''

napolitanas, conduzindo a bar·
de de Laguna Ha.ulino Horn. rl(>�ce.n-I concretQ os sonhos que lhe i'·.ll1 na

do a Imperatriz do Brasil: D.
dente ])eJo lado pa:erno da Ir�djci()- Conclue na 3a. pág'

Tereza Cristina;
- em 1.856, um Decreto or

ganizou o Corpo Provisório de
Bombeiros da Côrte.

Assembléia

culou na Faculdade ele Farmácia

curso esse que concluiu com ex-.

prcssivo brilhantismo.

Espirito irriquicto e afeito ás

grandes lides par-tidár-ias, não fi .. -

cou indiferente, como não pr-dia,
aos movimentos pub licos que então

uIu....
A sessão noturna e secreta, da Assembléia ante

ontem: espic�çou-nos a curiosidade. Enquant�, no

plenano, os dIscursos pareciam murmurados em sua

ve surdina, l)ó_s, de fora, lamentávamos a' falta de

l�t?brança de lIg�rem os microfones. O nosso fracassO'
iOI completo. Delxamos a Praça Pereira e Oliveira,
eo� o �nsament? naqueles t.rês macaquinhos orien

t�IS, eflgldo� em �lmbolo, que um não fala, outro não .

ve e o terceIro nao ouve.

Ontem, para corrigir a falha do método direto
buscamos o indireto.

'

OS S1'S. depu�ados, todavia, estavam graviscos. Nos-"
s�s per:guntas nao mereceram mais que repostas mo

r�geradas, el'!l monossilábico estilo telegráfico. Pesse�.
dl�tas, uderustas e. trabalhistas; todos imprescrutá
vel�. O acaso, penalIZado com o no:sso sofrimento veio.
enfun em socorro da nossa aflição. Uma cOlocacão es

tratégica possibilitou-nos a escuta de comentários com
que um,: turma eclética resumia a sessão secreta. Do
que OUVImos as conclusões pOdem ser assim resumi-"
du:

.

�� - O sr. Cardoso da Vetga é mau jogador de
pOkeI. tentou um bluft� os outros foram foram ver e
acabou-se ...

.

2° -:- A. sessão nada teve de schakspereana. X-9 é
malS dIvertIdo.

'

30 - Todos o� 81'S. deputados estavam decepcio
nad@s com o sr. VeIga. O representante populista des
de <: momento que foi aprovada a proposta de' uma
ses�ao secreta, devera ter recuado - diziam gregos e
trOlanos.

A_4a. conc!usão vai aqui sujeita a retificaç�. É
que nao nos fOI possível apanhar por inteiro o pensa
mento dos srs. deputados, n�sa palestra que surpre
ende�os. As frases que ouvrmos nao autorizam uma

deduçao clara e perfeita, como' por exemplo: - "Está
enquadrado aqui neste artigo Votação de dois ter-
ços ... mandato ... cassação- ""

"

���
!
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