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Estão em nosso Estado, desde on-· As 15 horas, no Palácio, o sr. (;.,_.

lem, os srs. senadores Ivo d'Aqui.- vernador ofereceu-lhes um alrroç,,,�

no, líder pessedi5ta na Câmara A1- íntimo.

T ta, Jones Neyes, do P. S. D. do E�·-
AI'nda

rumaUIPírito
Santo, Fernandes Tavora, d:,i

na tarde de ontem, a luzi-
da caravana de parlamentares via

U. D· N. do Ceará, Francisco 0al-
jou para Imbituba, de onde prn��e-

WashingtOl�, S (U. P,) - N3 con- ql.1ase
to,dos os discursos que tem l?lti,. do P

.. S.' D. de Santa C�üaru,1,a, ,

,

_ guira para Cresciuma, em viu;em
I'erencia .le imprensa de hoje, o pronuncIado, desde sua posse, a Euc:hdes VIelra, do P. S. P. de Suo

de estudos do poblema do carvão.
presidente Truman teve oca8Eío de 12 de abril de 1945. Paulo e os deputados Basto!> Ta '.'<1-

Em companhia de ss. excias. set-;'lli-
dizer que o mundo está se movi- Essas observações de Truman fo- res do P. S. D. do Rio, Antôni(J '511-

D·
.

F' 1 ram também os s1's, dr, Gama d'E-;;n,.
mentando, .de vagar e gradr.tiva- ram feitas a propósito da predi�ão va, do P. T. B. do lstnto .. e�;erH .

. Secretário da Segurança Púhlic'1, C<I-
mente, no sentido da: paz ll1unr1iaL feita ontem pelo senador Vanden-, e Joaquim Hamos e Hogério Vi'.:irv,

pitã'o Pedra Pires, do Gabinele do
Ao mesmo tempo, porém, TEI-I berg, segundo

a qual, depois fJ1H' o . pessedistas da nossa representa-
I sr. Governador, e os s1's. depuh1d .,�•.

mau disse que não se pode dar r.e- Senado ratificar o Pacto do .�.tlan- ção· A d C' 1'1 Pt· t' o' 11("" \'; " ..
.

, • rn1an o a I, o o",e" .t11,I.
nhum passo no caminho para o dc- lico, Trumn aassmnirá a rlire',i'ío I Chegados ao aero-porto da Base,

B AI B 1
-

,T'
-

.'
. raz ves e ·u cao 13na.

sarmamento, pnquallto não houver de uma nova cruzada pela paz mun- ! às 14 horas, os Ilustres parlamcl1-1um acordo pleno pelo qual caiha dia]. I tares foram recebidos pelo sr, Go- Em nossas próximas edições nu-·

ás Nações Unidas o firme conlrôle Truman disse, a esse re�pf:'itq, I vernador José Boabaid, Secr:tú'los I ticiaremos a estada dos l)t1"Cl?r�s
do 111esmo. Acrescentou que �;. paz que espera prosseguir na lU('.�"1a ! (i'Estado e deputados das dIv.:rs'h I senadores e deputados no sul dn l�s-

tem sido o' a5sunto principal de cruzada de paz que vcm fazendo. ! bancadas da .-\sscmbléia. I tado.

jção Urgente para o

programa de ar
mamentos
WASHINGTON, 8 (UP)

Uma vez que a oposição ao

Pacto do Atlantico se está es

boroando, o govêrno, segundo
se diz, está disposto a solicitar
ao Congresso uma ação urgen
te com relação ao programa de
armamentos para a Europa, no
valor de um bilhão de dólares.
Fontes oficiais dizem que o pre
sidentes Truman apresentará o

programa ao Congresso, logo
que o Senado retifique o Pacto
do Atlantico. Acrescentam que
Trumam fará um vigoroso apê
lo no sentido de que o progra.
ma de armamentos seja apro
vado, antes que o Congresso
suspenda suas sessões, no ve

rão. Lideres do govêrno espe
ram que o Pacto seja ratificado
amanhã. Prevê-se apenas cêrca
de meia duzia de votos contra.

Teve ordem· de re

gressar (10 Cible
.

!
xr.SAXTIAGO, s nJ.p.) - o

Manoel Trucco, suh-sccrctávio das

Relações Exteriores do Chile, con

firmou as notícias de que o último
representante d�plon��i('o chileno
na Venezuela teve ordem de regres'
sal' ao Chile.
Tratá-se do secretário de EJ11.hai

xada, Oscar Echeverria, que foi
chamado a esta capital, a 1itU�iJ de
"férias."
Desde fevereiro passado, a Ver-e

zuela e o Chile retiraram seus em

baixadores reciprocas, das duas
capitais, depois que o Chile acusou

a Venezuela, sob seu govêrno mi
litar de nâo cumprir com ai; 1Jl'a
xes diplomátic:as para C0111 o.� eXÍ
brlos politicas,

'esUda apenas de
agua salgada
HOLLYWOOD, 8 (UP) ,-- A

atriz Virginia Mayo, quando
ante�ontem tomava banho de
mar na praia de Malibu, teve
seu "maillot" arrancado por
uma onda mais violenta, fican
�o a atriz vestida apenas de
agua salgada:

MisiS Mayo foi salva da situa
ção por uma amiga, Mrs. An
drey Kirschbaum, que lhe le
vou um salva-vidas, sob a for�
ma de uma ampla toalha de
ih.anho, com que ela pode ves

tir_se, muito mais do que com
o "maillot". Um fotografo que
por acaso se achava naG ime�
diações oonseguiu duas ou tres
chapas da cena, mas com a
toalha já no lugar.

Os .agentes de imprensa do
e�tudlO em que trabalha Virgi
ma Mayo negam que tenham
�romovido o incidente para
fms de publicidade.

o MO·MENTO

Os parlamentares federais
o problema do carvão catarínense acaba de trazer ao

nosso Estado, com o fim ele estudá-lo in loco, uma luzida
comissão de parlamenl.ares Jederais, que, chegados ontem,
via-aérea, a esta capital, parliram rumo às zuna carbonifera
do sul do E�ladu, imediatamenLe após haverem almuçado no

Palácio do Govêrno. Fazem parte dessa Ilustre caravana re

prescntanl.cs dos diversos partidos políticos com assento no

:-ienado e na Câmara da Repúhhca, u que assegura, evidente

mente, aos olbjeti vos dessa oportuna \'Í6i ta às mi nas ele carvão
de �anta Catarina o desejável êxito. Problema de fundamental
influência ria economia nacional, sendo, ademais, um proble
ma-de repercussão social e ligado a naturais interõsses do
desenvolvimento material de vasta regrão catarrncnse, o caso

do carvão hem merece, com efeito, a utcnção dos noln-cs par
lamentares redel'ais que ora lha concedem num louvável gesto
de pal.riotismo exemplar. A magnitude da causa - em que
não se empenham razões de parti cio, mas que envolve amplas
e profllndas realidades cconómico-socials - bem merece um

hiato nas intransigências de Iacção porvenf ura inevítáveis, rtu
em Iúrnn de' diferentes jnincípíos e rlouu-inas políticas, du
ra ntc o qual, e111 plano superior de ccrdialidade e civismo,
senadores e depulados se encontrem concordes a respeito da

solução para a crise carvoeira.

Ainda há poucos dias. 11a Capital da RepÚlbl:ica, se eu

cert-ava "01) esplêndida impressão geral, 11 Mesa Redonda

do Carvão, em cujos Irahalhos os representantes elo Govêr
DO, os técnicos e os interessados procurm-am conccrt ar me
rlidas 'tl serem sugeridas ao 5[', Presideut e da n,�pl'lblÍC3,
('llEIU índísuens.ivel, :11n[la1'O oficial ao dll'\ ão hrasileí ro. '1'1-

vemos, então, ensejo ele aludir aos excelentes resullurlos da
quela reunião e, não temos dúvida em aí'irmá-Io, confiamos
nos próximos efeitos das provídõnoíns ali adotadas.

Já agora, pois, e111 face do interüss» com que ilustres
e dignos parlamentares Ierlcr'ais buscam a região das minas
e surpreendem a realidade ela questão carvoeira no sul cata

iinense, maiores mol.ivos se aliam aos que fundamentam o

nosso otimismo a propósi lo das soluções ind iC'adus para con

jurai' a crise da nossa Indústria carvoeira.

Terrros.. porí sso, como exc'e!pciollalmentc ausuíciosa a

excudsão que os eminentes senadores e deputados realizam
às zonas de rutueração do nosso Estado, não só porque essa

excu rsão que os rmi nentes senadores e depul.ad os realizam
também porque, constituindo expressiva síntese das essen

ciais f'inalidades do regime de representacâo aqueles no

bres membros do Congresso Nacíonal se d'eSl{em' indivjdual
mente das distinções partidál'ias,visanclo tão· sómenle um fe
nome de indisfarçáxeJ signiJ'icaçfto económica e de imedi.ata

lJl'ojeção social.

l<: de justiça, porlanto, saudemós a nobre e bl'illlanle
comissão dt' parlamentares federais que vêm tt nossa tena
com a exata compreensão da importância do problema, que
assim observam 'in loco. Ne�se sentido, o gesto dos eminen
Les senaclOl'es e deputa,dos tra;;; implicitamen Le o conJoJ·tadoJ.'

apüio elo Senado c da Câmara federais às Jegítirnas aspira
ções de inelustl'iai8 e I.rabalhadores cio canão catal'inense.

«Caminha o mundo devagar, mas grada
tivamente, para a, paz» 1 afirma

-; "t �. ...

A Assembléia apresentencum-
primentes aos parlamentares"

Em virtude do atrazo do avião em que viajava..� embaixada
de parlamentares, ora em visita ao Estado, nem todos os depu,
'adas estaduais puderam ir ao aeropôrto da Base.

_,
No Palácio do Govêrno, todavia, a Assembléia, por todas

suas bancadas, apresentou as boas-vindas aos ilustres hospe
des, que no salão nobre foram aguardados pelos srs ..Nunes Va
rella, lider do P. S. D. e mais os seguíntés componentes desta
bancada: Armando Calil, Orti Machado, Cid Ribas, Félix Ode
brecht, Biase Faraco, Alfredo Campos, Estivalet Pires, Ribas
Ramos, Wigand Pershum, Raul Schaeffer, Protogenes Vieira,
Lopes Vieira, Ilmar Correa, Dib Mussi e Pinto Arruda. Da re,

presentação udenísta estavam presentes os srs. João José de
f:'ouza Cabral, lider, e Waldemar Rupp, Ramiro Emerencíano,
remando Melo, Haroldo Carvalho, Osvaldo Cabral, Bulcâo
V fana e Max Colín.

Da 'representação do P. T. B. os srs. Saulo Ramos e Braz
Alves e o sr. Cardoso da Veiga do P. R. P.

No salão nobre e nas salas do Palacío, formaram-se gru
pos de parlamentares, em animada palestra, até que o gover,
nador José Boabaíd a todos convidou para o almoço.

Manifestações de agradecímente ao

exme. sr, Governador do Estado
Telegrama da exma. sre, d. Gabriela Bezansxmi Lages e du sr.

diretor da Emprêsa de Terras e Colonização enaltecendo
a boa vontade de S. Excia.

O exmo, sr. dr. José Boabaid,

Governador em exercício, rece,

beu os seguintes telegramas:

sas saudações. Gabriela Besan-
zoni Lage.

.

Rio, 5 - A Emprêsa de Ter
ras e Colonização agradece a

boa vontade demonstrada por
v. excia. na solução do impôs
to estadual. Aproveita a opor,
tunidade para apresentar a v.

excía. respeitosas saudações.
Luiz Ladário Vale, diretor-pre
sidente.

Rio, 5 - Tenho muita satis
fação em agradecer a v. excia.
a boa vontade manifestada pa
ra a solução da questão do ím,

pôsto devido pela Emprêsa de
Terras e Colonização. Atencio-

Protesto contra a perse
de· religiões

Wa�hihgton, (US:IS) - o e reafirmado na Carta das Na
Senado dos Estados Unidos cões Unidas. O texto da reso

deseja, o que denomina de Íução do Senado é o seguinte:
"persegui,ção" dos lideres re- Sendo verdade que a perse
giosõs na Europa- Ociental, guíção do Cardeal Míndszen
seja "protestada perante as ty e do Bispo Ordass, na Hun,

Nações Unidas, ou por qual- gría, do Arcebispo Stepinac;"
quer outro meio julgado apro- na Iugoslavia e de Clérigos Pro
priado". testantes, na Bulgaria, é uma.

A atitude foi aprovada por evidencia da restrição e viola,
consentimento unanime, uma ção das liberdades fundamen
vez que na Assembléia Geral tais humanas, garantidas nos.

das Nações Unidas será deba- tratados de paz e reafirmadas.
tido o assunto. na Carta das Nações Unidas:
A resolução tomada pelo Se- Fica resolvido, que é dever

nado, acusou a. Hungria, Iu, do Senado, protestar energí
goslavia e Bulgaria de "res� camehte, junto às Nações Uni
tringir e violar as fundamen- das, ou pOl� qualquer outro
tais liberdades humanas, g?l- meio mais apropriado, contra.

garantidas nos tratados de paz estes atos." - C.

. -

gUlçao

Senadores e Deputados visitam.
San.a tatarina

No sul do Estado observarão o pToblema do varvão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lltei� Crédito

Expu�1IO Mo ctlJtóvlo - Lt.I(UlUi -

7 horas.
Auto-Viaçlo IUja! - luJa! - 11 �

�. �-���
.l!:Xp!"ell!lO Bru.qu_ - BrúliiiU6' -

16 bor....
.

Expresso BruJqueIlft - NOTa TrUtc ;

- 16.30 boras,
Ãuto-Vlação Catarlnen.ve - .JomTUf

- • horat.

Auto-Vlaçflo Catartnf!ll4lll - cur1Uba
- Il borDS.
RodoYIArl4 8ul-BruU - !'6rto AlellT. \- S bar..s.
Rápido Sul-Brasileira - Jolnvile-

13 horas.
Rápido Sul-Brasileira - Curitiba �

6 horas.
TERCÃ-FEIiJ:U

ÃUto-VIllÇl.o CatnineIlH - P6rto Al.
cre - 6 hora.a.

Auto·V1açJlo Catarm_ - CUritlbl
- II horas
Auto-Vlaçlo Catarin_ - .Jollll.yUo
- • horas. •

Aut'''.Vlação CatulDen&I. - T1"bU�()
- 6 horas.
Expresso 810 Crl.tóTlo - � -

7 horas.
Emp�Sll Glória - Loapuaa - ,v.

• 8"" horu.
J)Zpre.tllO Brulqu_ - lllirUque -

le horu.
...)tO-V1açIo naja! - ltajaJ - l' .CP

rai:

Rápido Sul-Brasileira - Jolnvile-
13 horas.
Rápido Sul-Brasileira - Curitiba -

6 horas.
QUARTA-J'IllU.

Ãuto-Viaçlo Catar1nenM
- II horas.
Auto-Viação catar1nenH

- • horas.

, Auto-Viação Catumen.e

,
- 6.30 horas.

�
Rápido Sul-Brasileira - Curitiba -

6 horas. .

Rápido Sul-Brasileira - JolnvUe-
\ 13 horas,

,

I
Expresso SIlo CrlatoTI.O - '�. -

7 horas.
EX'presao Bruaquen.tll - BrwIQu. -

16 horas,
Ãuto-Via<;!o lta,1a1 - ltajat - 1. h0-

ras,

Expre8llO Bnu!qu_ - No". TNnto
- 16.30 horas.

.

RodoYlária Sul BruU - p� 4leaT"
- a 001'''.

QUINTÃ-FElifU
Auto--Viação Catarln.eIlH

Alegre - 6 horo.
Auto-Viação CetariDena«

- ti horas.
Auto-ViaçAO CaW)nenatl"; .JoInT114!

- • horas.
Auto-Vlaçlo C&tarlnenH - Tubarlo

Segunda-feira _ 8 horas.
_ 13,00 _ Lajes e pane Auto-Viação C'lttarlnellft - Lquna

- 6,30 borRa.
EXP.resoo São CrLstoTlo - US1lD'I -

·7 horas.
Emprêss GlórIa - Laguna - • 1/2

• 7 112 horas. ,

Expre� BrtlllQuellH - BrullQUO -

1e horas.
Ãuto-Vlaçt.o lta]1I1 - ltajaJ - 11 !lo

rllll

Rápido Sul-Brasileira -- JolnvUe-
13 horas.

Terça-feira _�t"/;! • ���!�� Sul-Brasileira - CurItiba -

-TAL" - 8,00 - Joinville ._ Empresa Sul Oeste Ltaa - Xapecó - ...

Curitiba - Paranaguá - O hot1lll_

f SEXTA-F1l1!RA
- Santos e R o. Roào"fiArla Sul Bra9U _ POl-to À1�'1

't·\ H\ _ 10,40 - NON, - oS horas.
Auto-VJ.açãb C:atarlnenH

'·I\j:(,]i�lRO DO SUL - 12,00 - - l'í .. horas.

n.O-"_
Auro-VlaçAo CatUlnen.H·- .JoInT11•

•� ,
.

.,,, - • horas.

VARIG - t2.30 - Sul �uto·Vlação C!!U1"lllenN - t..nauru.
S I

- 6,30 horas.
PANAIR - 13,50 - U' Expresso São CMlItOvlo - r..�

Quarta-feira 17 ���VIaÇIO ltaj.a1 - Itaja! - 11 ho-
"TAL" - 13,00 - Lajes e PÔl'to ras.

I ExpN:390 BruBQuenn Bruaqua -

A egre 16 horas.

PANAIR -- 10,40 - Norte Rápido Sul-Brasileira JoinvUe -

, 13 horas.
CRUZEIRO DO SlJI. - H.OO Rápido Sul-Bras'Ueira

6 horas.
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Viacão Aérea
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Horário

"T.t\,L"
Alegre
PANArR - 10,40 - Norte
VARIO - 10,40 � Norte
PANAIR - 13,60 - Sul
·;»('ZEIRO DO SUL - t3,55

Jlorte

florte
VARIG - H,40 - Norte

PANAIR - 13,50 - Sul

QUinta-feira
"TAL" � 8," � Joinville

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

PANAIR - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO 00 SUL - 13,fil

_orte
CRUZEIRO DO SUL' - Uí.30

,Iul
- Se:eta·fetrll

"TAL" - 13,00 - Lajes e Pôrto

Alegre
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

.-orta
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 11,40 -- Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Sábado
8,00 -"TAL" Joinville
Curitiba - Pal'anaguá

•
- Santos e Rio.

VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

"orte
Domingo

PANAIR - 10,40 - Norte
nHDZETRO DO RUL - f t,oo

1 fANAm - .t3.lQ!UI,. LI.l

P&rto

Mútuo Predial Dr. CLARNO G.
GALLETTI

ADV'OG AD O
Crimo e civel

Oon.Utuição fie Soci.dedu
NATURALIZAçõES
Titulol! O.clerat6rlolll

ResuLtado do- 23' sorteio do Plano
29 de Junho de

«B»,
1949

realizado no dia

OJr1t1ba

("'urltlb-a

Curitiba -

SÁBADO
Auto·ViaçAo CatailnenH - CUrltiba

- 5 horas.
Rápido Sul-Brasileira

13 horas.
Rápido Sul-Brasileira - Curitiba _

6 horas.
- • horllll.

Auto-VlacAo Catar1n�nse - Jotn"file.
- ti hora..
Auto-Viação Ca,tarmenH - Tll'barA()

- 6 horas.
ExDr'lsso São CrátoTIo - Lal'U1lS -

7 horas. .

ExpreSllO BrulllluenH - BrulQuo -

H hO'l"as.
Ãutc-Vlação rtaja! - ItajaJ - 11 ho

ra,s.
Expres$O BruJqu_ - Son Trimto

-- 9.30 hi>ras.
Expresso Glória - Lacuna - • 1/3

e 7 1/2 hora•.
DOMINGO

Rápido Sul-Brasileira - Curitiba -

6 horas.

Jolnvile' -

Escritório Técnico
Cid Rocha Amaral

CADERNETA N. 22.983
PRÊMIO MAIOR EM MERCADORIAS, NO VALOR DE

Çr$ 6.000,00
Aproximações Superiores Aproximações Inferíores
Em mercadorias no valor de Em mercadorias no VHlCi�' de

Cr$ 1.000,00 cada uma Cr$ 500,00 cada um"
CADERNETA N. 22.084 CADERNETA I:,f. 2�.!.m::!
CADERNETA N. ·�!.3M CADERNETA N 11.332
CADERNETA N. :35.375 CADER.�ETA N. J;j.:n:>
CADERNETA N. :]6.100 CADEt�NETA i\:. 06 O\)�
CADERNETA N 36.730 CADE'RNETA N 3G.'743

O próximo sorteio realizar-se-á no dia 3 de Agôsto.
O resultado acima, .é do sorteio do mês de junho, extraído

dos cinco primeiros prêmios da Loteria Federal, realizado .'.0
dia 29 de Junho de 1949.

Florianópolis, 2 de Julho de 1949.
Visto:

Hélio Milton Pereira - Inspetor Federal.
PP. J. MOREIRA & CIA.

-r--.

Domingos Fernandes de Aquino.
--------------_.---------_.-----------,-------------

E.çrit6�io e Resid t,O \'3

Rua Til-adente. ,.,
fONE •• usa

ENGENHEIRO CIVIL
Aviso aos srs. interessados que

tendo regressado de sua viajem am

Estados Unidos ,da América do Nor·
te e paises visin,hos, o Dr. Cid Ro·
cha Amaral r�abrirá seu e&critório
(Rua Presidente COlltinhCl n. 22)
nos primeiros dias de agôsto, espe,
rando cóntinuar a merecer as espe·
ciais atenções de seus aP11gos e

cliente!'J;

I...__
Pedro Medeiros, Auxiliar

t
--._�--------------------�

• .. I\eune som ... acabamento ••�

solidez.,; no piano perfeíto ê'

Além de vários modêlos para
pronta entrega ... êste maravi

lhoso piano pode ser seu hoje.
mesmo. através do plano dEI!

pagamento a longo prazo!

Transportes
SRS. PASSAGEIROS

Coletivos
PARA

ITAJAí - JOINVILE e CURITIBA
Os novos MICRd-ONIBUS do Rápido Sul-Brasileiro ofe- I

recém o máximo em

CONFORTO E PONTUALIDADE
Carros pa.ra 14 passageiros - Poltronas individuais Pulman

H O R A R lOS:
Carro direto a Curitiba: parto 6 Hs.
Carro ide Fpolis. a Joinvile nos dias úteis: Partida às 13

horas, podendo prosseguir de Joínvílle a Curitiba no dia se-·

guinte ás 6 horas.
Mantemos trafego mutuo a São Paulo e Londrina, ven

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

Tel. 1172.

Sublvartzmauo
REPRESENTANTE
paca Santa

KNOT
Catarina'

S/A
Cx. 134 - Te l; KNOT

Florianópolis

EMPRESA SUL BRASILEIRA
DE ELETRICIDADE S. A...

-- EMPRESUL-
Serviços de energia elétrica,

I em Joinvile, Jaraguá do Sul,
São Bento do Sul, Mafra, Ti-·
[ucas, Rio Negro e Lapa.
Material elétrico para insta

lações -- Motores _:_ Dínamoe
-- Bombas - Lustres -- Fer
ros 'de engomar -- Lampadass
- Ventiladores -- Serviço der
instalações por pessoal técni
co especialisado.
Loja e critório á rua 15 d&

Novembro, n. 449 Caixa Postalli
'-'<)--.o�o....().-..<)...(��)._.<)���. n. 62 -- End. tlegr. -- "Empre-� I sul" Joinvile - Sta. Catarina.

!" I :� .�:���' .

, e

I Transportes Aéreos Limitada I
! 2as. 4as. e 6as: Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba I
I - JoinviLe - FLorianópoLts Lajes e P. Alegre. ,ee

3as. 5as. e sába,dos: P. Al'egre -- �J,jes -- FLo1'ianópoHs

I �::::'t:o�c:::�:: .�::�:�;.�a;;o;o:a::� ,I Auxilia� ��
.....

�
. -

i Agentes: Fiuza Lima & IrmãDs
v Escritório

.

, Rua Conselheiro Mafra, 35 - Telefone 1565 'Importante organisação co-

i i mercial, precisá de um rapaz:
.-.o...-.<,_()-(.)-�,_)-).-.()-()��(� com pratica de escritorio, que'

seja bom dátHografo e que es

teja quites com�o serviço mili-
tar.- I

Informacões 'Com. a filiaID
VARIG

I
. . . . . . . . . . . . .. . .. � ..

A visla� e_ a prazo
Enrolamento de motores, dínãmos 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",

-

"TNDIANA" e "MERCURY",

� ELÉTRO·TÉCNICA
Rua Tte. Silveira. 14 � Caixa Postal 193 - Fone 793.

. . . . .. . _.

CATALOGO 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.

Casa ReceiD
cOBls'ruida
DE S o c UPA DA

RUA FELIPE lvEVES
6xIO r.netros, tcd� de

HOTEL LA PORTA material. '
.

I TRATAR NESTA REr)AÇÃO

ARARA�GüA - Às 3a - 5U - Sábados.
�IAIS INFOR:\JAÇõES NA

FILIAL À Praça 15 de Novembro Edificio
TELEFONE; 1.325

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vida CINEMAS

ANIVERSÁRIOS
,DEPUTADO PEDRO

VIEIRA

I da Fazenda e pessoa muito re-
LOPES

I ��.�i.���.��. n.e.s.t.� . ���i.t�l: '

SRTA, MARIA EDITH ARAN
TES

Ocorreu ontem a efeméride
natalicia da gentil senhorita
Maria Edith Arantes dileta fi
lha do Major Asteroide Arantes
Delegado Regional de Policia
de Joinville.
Tão auspicioso acontecímen,

to fçú condignamente festeja,
do, oferecendo a senhorita Ma
ria Edith ás suas numerosas

amiguinhas uma festinha inti
ma onde teve a oportunidade
de aferir o grau de estima em

que é tida, Apresentamos-lhe
embora tardiamente as nossas

homenagens,

MENINO ANTÔNIO DE CAM-

Sempre grata aos seus inú- POS

meros amigos e admiradores, a Em o meio da alegria e do

data do aniversário do sr. de- regozijo dos seus pais, o nosso

putado Pedro Lopes Vieira, que prezado conterraneo sr. Ema

flue hoje, será mais um ensêjo nuel Pereira de Campos, alto
a significativas homenagens a funcionaria do Ministério da
S, excía. Fazenda, com exercicio na AL

Homem público de invulgar fandega desta capital. e de sua

prestigio, o ilustre represen- exma. sra. d. Florisbela de

-tante pessedísta na Assembléia Campos, e de seus inumeros

.Legíslatíva do Estado e nobre amiguinhos, vê transcorrer,

.Presídente da Comissão Per. nesta data, o seu aniversário

.manente da mesma Assembléia natalicio, o interessante garoto
tem confirmado, em todos os Antonio de Campos, aplicado
po-stos que ocupa, as suas gran, estudante.
',des qualidades de caráter e de Tonínhc recepcionará os seus

.espíríto. amiguinhos na residência dos

Homem de partido, tem �e- seus pais, á rua Blumenau, 0-
dícado o melhor de suas atívi- ferecendo-lhe uma farta mesa

Idades políticas ao P.RD., em de doces e refrigerantes. Apre
.cujos quadros é dos mais dig, sentamos-lhe votos de venturo-
nos próceres. sa existência, neste registo.

"'O Estado", que muito o ad-
" ... "".""." """ .. ,, ... " ..... ""

-mira e que acompanha, com F,flZEM ANOS HOJE:

aplausos, a sua atuação parti-
- a sras.: -Maria Ada Mar-

dária, daqui ° saúda, envían- tíns e Dora Cordeiro; as senho
do-lhe votos de feliz aniversá, rinhas Odete Souza, Normélia
rio. Aducci e Elza G. da Silva, pro,
.' .. , . . .. .... .... .". .'.. .... fessora normalista: os srs.
,

,SRA, BATISTA PEREIRA Eduardo Rosa, Artêmío José

dei
"

::Festeja hoje sua data aní- Souza, Orlando Simões, 'I'ana,
-versária a exma. sra. d. Nair rino Silva e Osni Nunes; o me

Pereira, digna consorte do sr. nino Izac Opuscka, filho do sr.

João Batista Pereira, prestigio. João Opuscka.
.so jornalista; presidente da···· ..••••••••••••..•.•.••••••
,Camara Municipal e da Asso- ENLACE

'dação Catarinense de Impren- Realiza-se hoje, às 16 horas,
-sa e diretor da Imprensa Ofi- no Palácio da Justiça o enla-
-cíal. ce matrimonial da distinta se_

Dama de acrisoladas vírtu- nhoríta Maria Francelina de
-des sempre atleta à prática do Orle�ns, filha do sr Tal'gi?o
'bem, de coração bonissimo e de Armmdo de Orle�n�, porteiro
'invulgar distinção, é grande o n�ordomo do Palacl� do Go
.seu circulo de amizades razão verno, com o sr. Joao Mafra,
• porque muitas serão as' felicL f�lho do sr, José Mafra, comer
t tações que por certo receberá, clant,enesta praça:
-entre as quais estarão as nos- Apos o ato, o Jovem casal
. sas, oferecerá, na -resídêncía dos

....... .... ... pais da noiva, uma recepção
SRA EDMUNDO SIMONE as pessoas amigas.

.

'Na data de hoje deflue o aní, "O Estado" sauda os nuben-
versário natalicio da.exma. sra. tes, desejando-lhes muitas fe,
d. Ãliete Dutra Simone,digna licidades.
esposa do sr, Edmundo Simo- . .

ne. VIAJANTES;
• " . . . . . '.. PREFEITO JOSÉ CORDEIRO

SRA. LEONI TROUCHEE I Está entre nós, vindo de Massa-
Decorre nesta data mais um ; randuba, o estimado conterraneo

aníversarío da senhorita Leoni I sr- José Cordeiro, operoso e'U! da
Trouchee. Dotada de grandes, quele Município.
-q_��lidades de. cora9ão e �e es-I A ilustre visitante, que aqui ,v('il)píríto, a gentIl amversanante

I
tratar com as autoridades do Esta-

,desfruta de muitas amizades, I do
dos interesses da próspero lUU

,devendo, porisso, hoje, receber
I
nicipil) que administra, dpsejmnos'

cumprimentos e votos de felL Ih feliz estada nesta capital.
cidades, aos quaiG juntamos os ----_

,

nossos.
••.•..... ,. . . . . .. .....•......•.•. As águas do mar não constituem

FLODOARDO NOBREGA perigo para a conservação dos Mo·

Aniversaria hoje o nosso es� tores .rOHNSON Sea Horse pois t,o

timado conterraneo sr, FIodo-1 dos �les, antes de sair da fábrica
ardo Nóbrega, diretor da Caixa I s50 triltados por um processo eSjj!"
de Aposentadoria dos Ferroviá- cial, idealizado e executado para
rios em Tubarão. proteger as partes metálicas contra
•.. ,

, ". , '. . _ , . os efeitos corrosivos da água salga·
RUBEM LIRA da. Distribuidores Comércio �

Faz anos ho.ie o sr. Rubem Transportes C. Ramos S. A. - João
Lira funcionário do Ministério Pinto, 9.

não assista
A policia de Copenhague, ALMA TORTURADA

a capital da Dinamarca. leva C
' Jorn SUV!J FI·lho,ONr: Alan Ladd - Verônica La·,

lO ., Upara casa, em carro especial, ke _ Laírd Gregal'
todo e qualquer individuo que Nr Nr ti da S

Em cqrnpanhía dos ilustres
,

,o programa: o reias C· d d t
.

for encontrado na rua embría, N' I
sena ores e epu adas que vi;

gado e, além disso, o dono do r !]:apna
1

aCIc(�n,� 5 3') I
sitam a bacia carbonifera do

ultimo bar onde o ébrio bebeu creços: r.� 'l'SoO
e .zo Estado, está o nosso brilhante

,

bri 1
ensura ate anos. I Sil Filh d' 1e o ngado a pagar aque e '-

co ega 1 va 1 o, o jorna
transporte

, ",.......... '" i carioca "A MANHÃ"..

lMP�IUO, hoje ás 7,30 horas

IIOS elefantes ISÓ são conside- CAHNEGIE HALL CASA DESOCUPADA

rados adultos aos 25 anos de
" , ",. ." , ,.. Rua Germano Wendhausen,

Simultaneamente 76. Vende-se ou permuta-se cfidade, ao passo que os leões automovel.
e os tigres alcançam 3- matu- ROXY, ás 4 e 7,30 hors

ridade aos 4 anos de vida. LVIPERtAL, ás '1 c 7,30 horas
Sessões Colosso

H1TZ, hoje ás 4,30 e 7,30 horas
MUSEU DE HORRORES

fiffRI081D lomCl CONI;Pat O'Brien - Claire Tre-
l1U I, fAl)

1\'01'
- Herbert Manhall

.

Na pref�itura de. Kansas Forte" imprc-sionante, rnar ábrc,
CIty, nos Estados Umdos, qua- sinistro.
tro macacos foram recente- (Só na sessão de 7,30 horas'
mente investidos do cargo dê 'Cm sensacional e espetar-ular
funcionários publicos com o drama. repleto de emoções
ínvejável salário de 22 dola, ABSOLVIDA
res e 65 centavos por hOI3-; �O�I: Tom COITway -- Martha
que, em virtude de os tubos O'Driscoll
de sistema de ventilação dos Pungentr- - Enternecedor.
quatro ultimos andares do edL No programa: A Marcha da \Tida
ficio da municipalidade da- Nacional
quela cidade precisarem de Preços: Cr$ 5,00 3,20
uma constante límpesa e se· Às 4,30 hs. censura até 10 auoe,
rem demasiadamente acanha- ás 7,30 115. censura até 1-1 anos.
dos para deixar passagem aos , ", .. ,.... . .

operários, só mesmo o tama
nho dos simios é que era pos
sivel tal coisa. O elevado sa

lário pago aos símíos é devido
a ser altamente perigoso o

trabalho.

ODEON, hoje ás 7,30 horas
Colossal Programa Duplo
MUSEU DE HORRORES

COM: Tom Conwav - Martl.a
O'Driscoll
Si é Iorlc não perca- Si é fraco

...

:�

,

\
�
"

1) Cinelandia Jornal - Nacional

2) Uma história repleta de cmoçõo
e "suspense"

ENCONTRO SECRETO

COM: William Gargan -

Entre os indios Pueblo que.
habitam os estados america
nos de Novo México, no Ari

zona, reina ainda o regime
matriacal. sendo que as moças
propõem casamento aos rapa
zes e que êstes, após a casa

mento, passam a morar na

casa da espôsa.

Pai
O'Moore - Maria Palmer
Alan Ladd - Ó ldolo do Publico

em:

. .- .... ". CALCUTÁ ... ,

I
,.. t

use

PASTllHA�

ILDA

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO

Mortos pelo calor
CHICAGO, 8 (U. P.) - o numero

de mortes atribuidas à onda da ca-

101' que assola 2/3 partes dos Esta
dos Unidos elevou-se a 153.
O Bureau de Meteorologia anun

ciou temperatura ainda elevadas e

tempo umido.

FERIDAS, REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira
M.d.iQQçõo ouxi.liClI' no tratamento

da .ifiJi.
,..._.._.._ __... _-_-_.__w.-.'_-.._._..

O VALE »0 ITA..iAl
P�rem u ',A,#êliU)S.

ProAT"M,
LIVRARIA .', LIVRttolUA

:aou.

1948

_MO\'uttENTO GERAL DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOL.<\.S ISOLADAS

1
45

14

.2

24
3 723

882

W6

I
N. de \
ordem I

I

MCNlCíPIOS

I
ESTADUAIS I MUNICIP.US

/-N-.-d-e-B-i---I--N-.-d-e�1 'S. de Bi- I N. de

,I bllotecas I volumes bliotecas I volumes

I I
1

I Araquarí
.,.' "....

I

2 Araranguá , .

,3 Biguaçu .. " " .

4 I Blumenau .. , , .. ,.

5 Bom Retiro " .

6 . Brusque , ', .. " .

7 Caçador , .

8 Camboriú , . , , , .. , ..

9 Campo Alegre ., .. ",.

10 Campos Novos " .. " ..

n I Cajjo�nh�s " .. , .. ,." ..

12 Concorcha, , .. , , .... , ..

13 Criciuma .... , , , . , . , ...

14 Curitibanos. , . ' , . ,

Florianópolis .. , ".

Gaspar " ""." .. '

Ibirama , .

Imaruí , "

Indaíal ., .. , , ".,

Ita�ól?oljs ' " ..

Itaiaí .

Jaguaruna '., ',

.Jaraguá do Sul , .

Joaçaba ,.,

.J oinvile ,.,.", , ..

Laguna .. , , .

Lajes ',." ,.

Mafra .. ',.,., ".,

Nova Trento " .. ,., .. ,

Orleães .

Palhoça .. ,., ,.:,.

Pôrto Belo ,., .. "., ...

Pôrto União .,.", .. , ..

Rio do Sul , ..... , .. ".

35 Rodeio. , . , . , . , .. , .

36 São Bento do Sul ., .

37 S. Francisco do Sul .,.
38 São Joaquim , .. '., ....

89 - S;'lo José """ .. "".,

40 1 'I'ijucas .. " .. , ... ,.,."

41 I Timbó """ .. " .. '

42 Tubarão, , .... , . , . ,

43 I lTrussanga ., .. ,., .. , ..

44 I Videira ., .. ,., ,.

45 j Xapecó .. , .

I
TOTAL ..

1 253
5 019

697
1 221
879
737

483
773
201
742
432

3 035 ., 16

3
2
7

9

8
3

619

293
47
229

1344

348
.63

1 331

121

I II

I 22e
1 412

I 437
109

1 58

j
I 564

135
1 702

586

13 559

48
620
565
370

1 332
683

1 857
404
439
855

1 707

151
696
209

1 6'12
35

30

15
16
17
18
19
20
21
22

4

28
'2'1
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

2] I
142 !

1 706

II877
521
260
122 II686

I

1
579 I

38 68(( !

4
35
10
2
2

6
2
6

27

--------------------------.---------------------------------------------------

238

527
927
120

5 113
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10$ iAlle__e 448'
Da Fábrica co consumidor.-- Grande estoque recebeu a firma distribuidora

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

I ii·C·Ap·rY··A··i:···Ã-iOU
Sociedade de sorteios e seguros" contra acidentes nessoata, eouee

dendo mais outros beneficios de carater assistencial.
Representante em Florianópolis:

PEDRO NUNES
Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr' 20.00 além d. .ó1:&

Industria Comercio e �eouros KDot So 8. ,;;���$_t;�.P�;i"��ü�;"'de mufança
haç�ai�a :o:ta�O:;�brO;e;:�one ,:0 l;�dar Grande árêa de terreno jà C�lti118d�

(Distante cerca de seis quilometros da capttu;l-B�l,rro-.Barr:tro$
A rea de 142 metias de f7'ente por 1.850 de Jun�os, mdUlnd(J).

6 casas de madeira' e uma de maieruil,
TRATAR:

I F'Lorianópolis
- nesta redaçp,o .ou ES,�ritório

I. de A L. Alves,
Barreiros - com o propr-ietárto MathlaS, lha.

.

Blumenau - com o sr, Christiano Knoll, DO Hotel Cruzeiro.

Aceita-se representante no inte:tior do Estado. Cartas para
Co ixo Postal 139 - Florianópolis

V. S. viaja? Reside no Interior!d' �",in�u;,o���4::V. S. viaja? Reside no Interior? Adquira um Catálogo de Moedas

j amigo analfabeto, levando-o a rim
Antigas do Brasil e enriqueça depressa. curso da alfabetização no Grup{iPeça em qualquer livraria de Florianópolis. Custo Cr$ 20,DO. Pelo I Escolar São José, na Escola Indu..
Correio Cr$ 25,00; pedidos a José Claudino da Nóbrega. Rua General, tria!' de Floria.nópolis ou na C&�
Bittencourt, 91, sob - Florianópolis. ' j liJ'lll M�trupoJitall&.

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

Industria de Maquinas Agricolas
Nardini Ltda.

\

Ia maior e mais aperfel�oada Fabrica deI
,
f' Maquinas Aoricolas, Tornos, Teares e

, Artigos de Cutelarias
Fabrica em Americana - Estado de São Paulo

r�QPPQSgn ta n tQS Q.:x� hJsiVos pa pô
d� banta. (Qatapina

o estado

End� Tel. KNOT
FI ' r ), C

, or-re riopo us, - c.:>ônta @ata.pina

Pedimos aos nossos msuntos terrores, o uJJSCtIU1Ô ue preencher (J.

I coupon abaixo p, remetê-lo à nossa Redação, afim de cornpletarmas
I quanto antes, o nosso Cadastro Social.
Nome -

Rua Est. Civil .. r C. Nasc .

Mãe ............••..............•..•.....................•.••
Pai . ................•........

'
_--

Emprego ou Cargo . .....•••

Cargo do Pai (mãe) J ••

Observo . . . . . . . . . . .. . , ,.,.
. - ...

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

Agradeceriamos, também, a gentileza de notícias de nascimentos,
casamentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas.

Arvores frutiferas
Árvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentais mu

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura

H. J. Cipper.
Corupá.
Mun. de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.
Peçam catalago gratuitamente.

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

LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO, N. 33)

ACEITA .ENCOMENDAS
DE SERVICOS TIPOGRÁFICOS
APRESENTAçlo IMPECÁVEL •• ENTREGA

RAPIDA
.....� � �:

DR
I 'I

I
.

:

i A. DAMASCENO DA SILVA I
I

ADVOGADO

i
• AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS

:: d·• Praça 15 de Novembro, 22 - 2° an • •

I :
: (Edifício Pérola) / :
· :
I Fones: 1.324 e 1.388 :
• •

I Florianópolis - Santa Catarina i1•••••••••••••••••••••••....••..••••••...............

. Guia do Paraná
.. "

,

Publica relação doe 'comerciantes e tndustr'iaia com seus ena€>-

ceços.
Cada guia é vendido acom'Oanhado de um mapa rodoviário, do

Paraná e Santa Catarina.
Redação: Rua Prudente de Manei. n. 626. - Curitiba,

LIDA�)E"
{. IA. WETZEL" INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca, rlt�i"•

I

TORNA A .ROUPA BRANQUISSIMA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. LIRA TENIS CLUBÉ PROGRAMA PMA JULHO
_DIA 9 SÁBADO - SOlRÉE ORGANIZADA PELo GRÊMIO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONôMICAS. DIA 16 SÁBADO - MAGISTRAL SOI:RÉE
,,4'BOITE -ENCANTADA" -. MÚSICAS - LUZES - ORNAMENTA:CÃO SURPREENDENTE "BOITE ENCANTADA" SfJRÁ A z- FESTA ORGANIZADA PE
:LOS ESTUDANTES CATARINENSES PERTENCENTES A UNIVERSiDADE DO PAlRANÁ - TRAJE: SENHORITAS: AZUL - BRANCO - CAVALHEIROS:
.PASSEIO - INíCIO 22 HORAS. DIA 30 SÁBADO - GRANDE SOlRÉE DE ANIVERSÁRIO: DA ORQUESTRA -JUVENIL DE FLORIANÓPOLIS. NOTA:

PARA TODAS. AS FESTAS HAVERÁ RESERVAS DE MESAS.
GRANDE SOlRÉE UNIVERSITÁRIA NO PRÓXIMO SARADO DIA 9 - NO LIRA TENIS CLUBE EM HOMENAGEM AOS VENCEDORES DO TORNEIO
MUNICIPAL UNIVERSiTÁRIO DE 1949 E PATROCINADA PELO DIRETÓRIO ACADÊMICO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONôMICAS. AS MESAS

PODEM SER RESERVADAS N A RELOJOARiA MORITZ E COM O DIRETOR SOCo DO DIRETÓRIO A:ADÊMICO DA F. C. E .

V. S. quer construir e não sabe onde adquirir os tijo
los? - Procure a firma PRODUTOS S. .1. TADEU DE E.
VEIGA, à rua ALMIRANTE �AMEGO n? 99. Faça seu pedi- !do que será atendido com rapidez e terá ótimo material para sua

construção, ITemos tijolos de diversos tipos:

....'___ I
Compactos, e de 2, 6 e 8 furos.

_.

'--�:'-_----.-_..�----�'----,.._ .._-,_...

- r
I
i

NAVIO-MOTOR "ES'I'ELA"
-maxíma rapidez e garantia para .transpcrt.e de suaa mercadoria'

Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCK.6: S. A.

�...,.�.. _.,.,_� ....��..,� '. �-�_ ... __ ......�

? COMPANHiA "ALIANÇA 'DA at4JliÃ"e... �
_, Fundada em 1870 - Séde: BAHIA 5

INCt:NDIOS E TRANSPORTES �
�Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERV�\S Cr$
Hesponsahildades .. . . .. ., .. " � .

'. Cr$
Receita __ . Cr$
Ativo . .. _ . . . . . Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anos' .... Cr$
Responsabilidades " _ . . . . • . Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755m

67.053,245,30
142.176.603,80
98.687.816,30

76.736.401.306,20
Diretores:

Dr. Pamphílo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,
Anísio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.

Jl\�_,!,.-.-•.•�_"!,.�-.-•••.;'-.M,,.-.-';'''••_...- ......-.-...._..........._...._.•_ •.,,;;;;�_._._. .-_....__�._..._.,.

Impresa «Yíação Santa Catarina»
A'V]s()

A Emprêsa "Viação Santa Catarina" Iínha de ônibus que faz o

,.·,percurso Florianópolis - Estreito e Escola avisa aos possuidores de
;,:'p�rmanentes e aos que viajam gratuitamente por Imposição da lei, a

-eomparecerem dentro 'do praso de 30' (trinta- dias no escritório à Rua
. João Pinto- n, 9 afim-de regularizarem sua situação perante esta Em
l,;pr-êsa.

Findo o prazo respectivo não será permitido viajar gratuitamente
·,âOS que não, satisfazerem ás exigências desta Emprêsa.

Florianópolis, 7 de Maio de 1949. •
I
_ COMÉRCIO & TRANSPORTES C. RAMOS S. A.

Propriet.ários

l\<IóVEIS.'LOUÇAS E MOEDAS ANTIGAS
Deseja comprar ou vender?

Cartas a José Claudino da Nóbrega.
São José - Ponto final do ônibus, - DISTRIBUIDOR DO; •.

Catálogo de Moedas Antigas do Brasil
Pelo correio Cr$ 25,00

LO 5

e re$er�talções
FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITft,L)
H '\ LONG,oS ANOS, E QUR DTSPôE DE DEPóSItO, ACEI'T'A

�-WVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.
fW"iPOS1'AS ,\. C,\IXA POSTAL, 245 - S.ÃO PAULO.

..........................
e •.

; i Datilógrafa iII diplomada
!, Oferece seus serviços. I. \

: Cartas a Maria Inês

: Ferreira.

i Caixa Postal 55. i
•••e•••••o••o �Obstetrícia
Aviso aos

leitores

ICirurgia- Clínica -

Dr _ Antôní» Dtb Mussi
Médico efetivo do Hospital de Caridade

Servi ço especializado em Doenças de Senhoras,
Modernos métodos de tratamento

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

PRC-3 - RÁDIO GUANA·
BARA, do Rio de Janeiro -

14,30 horas
.

1.360 quílocíclos; oferece valio-
Residência: so prêmio a quem lhe remeter a

Hotel La Porta história, a notícia ou o fato
--------------------------. mais original e curioso, observa-

Ilepartamento de S'!.luPde p.úblíca do nesta região. O programa
UI la

.

'(. a 'UI vt.� I
"Copacabana Bluce" e "O Es-

Mês de Julho - Plantões �����r����e�s��sultado dêsse

9 Sábado Farmácia Santo Antônio - Rua João Pinto Escrevam para a Rádio Gua-
10 Dmingo Farmácia Santo Antônio - Rua João Pinto nabara - Avenida Treze de

I lG Sábado - Farmácia Catarinense - Rua Trajano Maio, n. 23 - 25° andar - Rio
17 Domingo - Farmácia Catarinense - Rua Trajano de Janeiro, contando o que sa�

23 Sábado Farmácia Noturna � Rua Trajano bem, de trágico, de engraçado
·24 Domingo Farmácia Noturna - Rua Trajano OU fora." do comum, e candida-
3D Sábado Farmácia Santo Agôstinho - Rua Conselheiro �rafra tem-se a um valioso prêmio que
31 Domingo Farmácia Santo Agostinho - Rua Conselheiro Mafra aquela emissora remeterá a

O serviço noturno será efetuado pelas aFrmácias Santo Antônio e quem fôr contemplado.
Noturna sitas ás ruas João Pinto e Trajano n. 17. "Copacabana Clube" - de

A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia autorlcação Segul�da à sexta-feira, das 1·j,,0'J
dêste Departamento. às 15,,30 horas; e aos sábados,

Departamento 'de Saude Publica, 24 de junho de 1949. I das 13,30 às 15 horas. '

LUIZ OSVALDO d'ACAMPORA _ Farrnucêuticc-Fiscal Diretor do programa: Carlos
..

I PaUut.
.,..."...-_..._._-..-...- •••

- ......- ..-.-........._..._-..-.-_-.-,.-.-......_-w!* " -.-..-_-....-.-.-..-. .,......_...........

Consultório .

Rua Tiraden teso 9

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

terra: a "Campanha do agasalho", iniciativa da Congregação
Mariana, vem encontrando o mais franco apoio de nossas fa
mílias. Os sectores visitados, assim nô-lo demonstram: con

"ríbuíção altamente generosa, quer em dinheiro, quer em roupa
de inverno.

As zonas não visitadas sê-Io-ão nesta e na próxima semana.

�õÃlÊGRe
IIIlUA VOCUNT"RIOS ·OA PÁTRIA 1'11." 6Q ••·o.<6,tJP""
C.III.,..f'O:it�oo:t·tEl..E."D!lti�:lEI.t:(O.iWI!....��

Agencia Geral para S. Catarina
Ruê Felipe Schmidt. 22-.Sob.

ilfJI!IH._••II••I.I••�••••••••••••••••ell••••••••••••••••• C. Postal, 69· .Tel., «Protetora»
. FLOR,IANOPOLIS

. BOM NEGC;>CIO .

I";;'M�;'-'���" PABA.,.....
'tua quem. possue de Cr$ 10.000,00 ate Cr$lOO.OOO,OO renda.; o Escrit6rloT�:!��:. A. L. AlVel�,
,.rta de 10'/. ao ano com recebimento de juros mensais. I sempre tem compradores para cassa fi

Informações nesta redação terrenos,
Rua Deodoro 315,

Encontram-se atualmente em uso.
em todos os recantos do munjo,
centenas de milhares de Motores
de popa JOHNSON, proporcionando
aos seus possuidores ano após ano,
um SERVIÇO SEGURO. Distribui..

dores: Comércio & Transportes. C.
Ramos S. A. - João Pinto. U.

••• III III III :-- 10 III ••••••

Ouçam diariamente, das 9 àsv13 e das 17 às 22 horas

RIDIO TUBA' ZVO 9
1530 kilocielos ondas médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA
__'_'.....___._---------------------

�

�-._.- .... "._-.._i_� ·...,.�,,�

�

I

I

\

I
Tl'anSiporteSi r�guiol"!HiI de cal!'g,?& dopôrto de

SÃO fR!NCIS�O qp SUL para NOVA fORI
Infol'maçõell corn oa Al1limte.

F JoriGntpo.'a - Carlos HoepckeS/A - C(- 1'eletone 1.H2 ( guio c eleg.'
, São Frencisco do Sul-Carlo3 Hoepcke S!o\ -�r- TelelOH 6 MO()�� \!lACte

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 BSTAOO- Sábado 9 CI. Jul�o de 1.49

Hoje no passado
9 ele Julho

A data de hoje recorda-nos
__ o __ o • ._. •

... que:
- em 1.501, o Rei D. Ma

nuel, em carta data de Cin,
tra, anunciou aos príncipes
católicos o descobrímento da
terra de Santa Cruz, por Pedro
AIvares Cabral;
- em .1632, o Capitão Pe-·

dro Baião de Abreu assaltou c

tomou com suas tropas, o

forte inglês de Camaú, na pon
ta de Macapá, no Amazonas;,

_ -em 1645, com os voluntá,
rios pernambucanos que conse- INSTITUTO DE APOSEN
guira reunir para a guerra con-I TADqRIA E PENSõES DOS
tra os holandezes. chegou ao MARITIMOS
pitão.mór e regente do sertã.o .

zuerreíro João Fernandes Ví- SERVICO DE . PREVENÇÃO�
> Ieira; CONTRA ACIDENTES DO'

- em 1645, D. Jão IV, em TRABALHO
carta régia, confirmou a doa-
cão feita por Felippe III, da Instaladas em 1mbituba três
Capitania do Cabo do Norte a Comissões Internas de

...

segu-IBento Maciel Parente, reco-
rança contra adidentes do

nhecendo-o como Capitão-mor Trabalho
e Senhor daquela Capitania: Dando cumprimento ao

- em 1766, foi nomeado Ca, Decreto-Lei n? 7.036, de 10.
pítã.o-mór e regente. do sert�o de novembro de 1944, que
de Curitiba, Antonio C:0rrea dispõe sôbre o Serviço de Pre
Pinto de Macedo, que I?aIs tar- venção contra acidentes do
de veiu a fundar a cidade de trabalho, foram, sob o auspí
Lages, neste Estado;

.

I cio do Instituto de Aposenta
- em 1771, foi concedida, doria e Pensões dos Marítimos,

por provisão, licenç� para a instaladas 1',olenemente nas

fundação da :A-rmaçao da B�-. dependências das Empre�as,leia, em La�omha, na Ilha ue Companhia Docas de Imbítu,
Santa Catarma; ba e Cerâmica Henrique La,
� em 1790, sucedendo a

ge, as Comissões internas de
Santiago, 8 (V. A.) - Por Referindo-se a um desses Luiz dê Vasconcel�s tomou po�_ segurança denominadas:-

mais estranho que pareça, exís- dois jogos ganhos por essa ír- se, no Rio de Janeíro, como V�- "Gabriela Benzazoni Lage",te em Maria Elena, um centro mandade dos Onze o diario "EI ce1rei do Brasil, o Gond� ce "Álvaro Catão" e "Henriquemineiro no norte do Chile, um Mercurio", da cidade de Anto, Rezende, que g_�)Vernou ate 1� Lage".quadro de futebol formado por ragasta. disse que o segundo de Outubro de 1801 quando foi Estas comissões reunir-se
onze irmãos. periodo desse "match" serviu sucedido por D. Fernandes Jo- ão mensalmente sob a orie-
Trata-se dos filhos da famL para que "essa excelente equí- sé d.e Portugal (Marques de tação do Instrutor de Segulia Garcia, a qual, alem diss-o, pe dos irmãos Garcia mostras, Aguíar) ; rança Nelson de Souza Ca

ainda dispõe de um reserva, ír, se toda a variada gama de seus - em 1851, a barca hamb�H- valcanti funcionário do I. A.
mão dos outros onze ... Por recUlISOS demonstrados atraves gueza "Ema-Luíza", conduzín- P. dos Maritimos, a fim d€ se
exigencias de trabalho alguns de muitas lutas futebolisticas, do cento e vinte e nove colo-

rem discutidas as causas dos
deles tem tido necessidade de destacando-se entre os onze ir- nos alemães, chegou ao porto acidentes verificados e, assun,mudar de residencia mas quan, mãos o trio central atacante de São Francisco neste Estado; tos correlatos.
do é preciso, diante de um de- formado por Afonso, Tomas e - em 1889, compositor Cal:- As referidas comissões fi-
safío, todos eles se juntam. E Manuel, todas eles com Garcia los Gomes executou no Brasil

caram assim constituídas:
ainda recentemente, os irmãos como sobrenome, o que é cla-, a sua brilhante e memorável COMPANHIA DOCAS DE
Garcia alcançaram dois triun- 1'0".

'. .
, � _.

"

. peça "O E�çravo";
.

. IMBITllBA: .QÇ1;priela. Ben-
tos, por si mesmo.' '_",,"··r"rr .' ,

-' i 1)- ,-'.(#1'''''' - ·em 1932, no Estado de zazoní Lage (Patrona): I-:_:_-----------�--�--�......"'-=---=-.........� São Paulo, desenc3:deo,u:se uI? Presidente - Dr.

otáviOjNova díretería do C.A.R_ Olímpico movimento 'reV��UCI?nan?, ':,1- Ribeiro de Castro; Viee_Pr�- Ac�itam·se e'ftcomên.âas parasando a constitucíonalízação sídente Gilberto Brandao qualqtw'r quantidadeFirmado pelo sr. Itamar Ca- Tesoureiro - João J. da Ro, do Brasil ou a separaçao da- soiedade: l° Secretário -

R
.

.milo Leite, recebemos um aten- sa, quele Estado;. . Gualberto Apolinário Pereira; ue Anih Gcuibal di, 58cioso arícío do Clube Atlético Diretor Esportivo - João - em 1946, no RIO de Janeí- 20 Secretário - José Pereira

FLORIANÓPOLISRecreativo Olyimpico comu- Flores. ro, foi organizado o 2� Bata- de Souza' Assistente Técniconicando a eleição da sua nova Conselho Deliberativo - Pre lhão de Infantaria Blmdadl:, Reginaldd Nascimento, Pedro

S t C t
..díretoría a qual está assim sídente: Euzebio Campos; �ican��, pertencendo a la RegI- Vogais: Adolfo Pomato, A!l- . ao a a aflDa.constítuída: membros: Alvaro Soares e Wal- ao Mílftar.

, . gelo Manoel Fernandes, Ans; _.Presidente - Olírío Cruz mar Xavier. Andre Nilo Tadasco
tides Coelho, Antonio JoséSecretario - Itamar Leite. Grato pela comunicação. Paes, Francisco Pacheco GuL PASTA DENTAL

·,·,,_-........._.....-. .......•.....·_·_....._.......•...•.........w...........,................•.........·._....,.
marães Ozório Pacheco de ROBINSON'Vitorioso Vicente dos Santos Souza, 'Antonio Freitas Filho, ••• '- _

Reginaldo Nascimento, Pedro
Marques. •

COMPANHIA DOCAS DE
IMBIWBA: Alvaro Catão

(Patrono) :

Presidente - Dr. Jorge La

o-e' Vice-Presidente - Raci-
t:J ,

t'ne Silveira Leite; 1° secre a-

rio - Mário Carvalho Perei
ra' 2° Secretário - René An

to;üo Paes' Assistente TécnL
co - Luiz' Antonio da Silvei-!ra.

. ..,., IVogais: Manoel Albmo, l!.t I

bías da Rosa Filho, Boaven-Itura Duarte, Antonio Pomato
e Adalberto Jorge Brasil. IqERAMICA HENRIQUE
LAGE: Henrique Lage (Pa
trono) :

Presidente - Dr. João Rim
sa' Vice-Presidente - Oscar
Tr'ompowsky; 10 Secretário -

Luiz Santana; 2° Secretário
- Lauro Ávila Pereira; Assis
tente Técnico - Dr. GiuHo
Tiraboschi.
Vogai,s: João Lima da Ro_

cha Tobias Manoel Quirino,
Aht�nio Emílio Pires, João
Pedro Tavares e ,Toão Novath
Filho.

.

Amanhã torneio-início em home
nagem à crônica esportiva

Dentro de vinte e quatro hO-1 triunfo. O "initium" dos arria,

ras assistiremos no estádio da dores deverá tambem, ser dís
F. C. D., aos torneios ínaugu- putado com muito ardor e en

rais dos certames citadinos de tusiasmo, estando, para tanto,
profissionais e amadores. ,completo� os qU1l:tro concorr.en-
Teremos, domingo, uma tar- tes que sao o IpIranga; o LIra,

de cheia, com o grande desfile o Olímpico e o Guaram.
.

dos melhores craques da cidade Ao vencedor do torneio de
devendo, por isso, levar um pu- profissionais cabe�'á uma belís
blico numeroso ao velho está- sima taça, oferecida pelo con

dio da rua Bocaiuva. Os profís, ceituado matirtíno paulista
síonaís do Avai, do Figueirense "A Gazeta Esportiva", o mais
do Paula Ramos, do Bocaiuva completo jornal esportivo do
€ do Atlético compreendem a Bra�il. . . ,

enorme responsabílídade que Nao deixem de presenc�ar a

lhe pesa pelos ombros e tudo maior e. n:ais sensacional
envidarão para verem sorrir o tarde esportIva do ano.

---

Ingressou' no Olímpico
Noticias que recebemos de em que correspondeu plena

Blumenau revelam que o ex-za- mente aos diretores do valoro

gueíro do Coritiba F. C., Vidal, so clube do Vale do Itajaí.
foi contratado há dias pelo Estão de parabéns os direto
Grêmio Esportivo Olímpico, da, res e �déptos �? glímpico pe
quela cidade, após .ter um test la valiosa aquisiçao-

«Team» chílene composto por
onze

. ..

irmacs

'8. Paulo 8 (V. A.) - O mag
'nifico boxeador Vicente dos
'Santos, pertencente a categoria
dos pesos-pesados, com os seus

titulas de campeão paulista
. nacional e latino-americano

estreou auspiciosamente como

profissional, sábado ultimo,
vencendo por nocaute no 10°
assalto, ao lusitano Antonio
Soares, um homem fortíssírno
e valente .

AÇOUGUES DO POVO, POPULAR E MODELO
OS MELHORES ESTABELECIMENTOS NO GENERO
- HIGIENE ABSOLUTA - ARTIGOS DE PRIMEIRA

QUALIDADE

CURITIBA TEu:CkAM.\; PROSEBRAS PARANA ._

AGRADECIMENTO

DURANTE TODO DIA.

nos VAI)�JOS

Antenor Borges, esposa, filhos e João Feliciano Alves, de
'eOl'ação agradecem a todos os parentes e amigos que os confor
'taram durante a enfermidade e por ocasião do desencarne de
sua mãe, sogra, avó e irmã MARIA ALVE'S BORGES, ocorrido
G:. 29 de junho p. f., e tornam extensivos ao Centro Espirita
"Amor e Humildade do Apostolo" e Associação Espirita "Fé e

Caridade" aquela pOl' se fazer representar no dia do sepulta
mento e esta por haver confortado com sua. visita, quando a

-referida se encontrava enferma.

----------�����----��������������----

. .r

Muitas felicidades pelo usei•••
to de lIIeU filhinho!
Mas, não esqueça, que o mell!8

presente para o seu "PIMPOLHO'
é uma" caderneta do CR!DIT(
MUTUO PREDIAL. l

Confecção
de GRAVATAS

4',

r

Quando ..1guétn. t.aI_ 6_.
lherro da ilustntOllO ...cima,�
lhe, em lUIlé.vel gesta. um oa.Jioe do
excelente aperitivo KNOT. Iam�
... V. Sia. de �tn.r. ao�
_, • gentil..... :ESTEÉ TfJ...J"1-
P,EN O NEY APERITIVO

PI1EDILET(J!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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/

RADIOTERAPIA
,,-,.---- - RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Atende, .

diàriamenle, no Hospital de Caridade
• • •

Dr. Alva·,'o de Carvalho
Doenças de Crianças

Consultorio: RUa Tenente

Bllveira, 29
Horário de consultas: 9 ás .11

118.
Sábados: 14 ás 17 hs.

Dr. Guerreiro da
Fonseca

Dr. r••lo Foa'"
Clínico e operador

Consultório: Rua Vitor Meirelea, 16.

Telefone: 1.405
Con.ultas das 10 áo 12 e da. 14 ••

I! hrs. Residência: Rua Blumenatt,
22. - Telefone: 1.620

Especialista
Médico - Efetivo do -Hospital de

Caridade"
OUVIDOS - NARIZ e GAR

GANTA
Tratamento e Operações

Residência: Felipe Schmidt, 99
Telefone: 1.560

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

/

Dr. Milton Simone
Pereira

Clinica Cirúrgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
j)OIl Serviços dos Professores Bene

dicto Montenegro e Piragíhe No

gueira (São Paulo)
. Consultas: Das 14 ás 17 noras
Rua Fernando Machado, 10

Consultório: Rua Vitor Meireles n .

28 - Telefone 1.307
. Consultas: ÁS 11 ,30 horas e à tar
de das 15 horas em diante
Residência: Rua Vidal Ramos n.

65 - Telefone 1.422.

DR. NEWTON d'AVILA

._--- --

DR. LINS NEVES
lDiretor da Maternidade e médico do

Hospital' de Caridade
CUNICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle- ,e tratamento

upeciaJizado da gravidês. Distur
Jlri0ll da adolescêneia e da menopau
No Pertubações menstruais, i. 'l�,\.

mações e tumores do aparelho geuí
� feminino.

Operações do utero, ovários, trem
�, apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica -do perineo (ru-
ilDras) .. ",,<-." •

_ � •

ASSISTENCIA AÓ- PARTO E.o.eE-
RAÇõ'ES"'UBSTrt1ITC"AS

.

Doenças glandulares, tiroide, ová
rios, hipopíse, ete.)
lOblturbios nervosos - Esterflídade
- Regimes.
CODsultório R. João Pinto, 7 - Tel,
1.461
Resíd. R. 7 de Setembro - Edif,

,1DnU e Soma - Tel, 846.

CUnica Médica e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas. de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias' - Rins - Coração
- PuÚnões - Estomago - Figado

Tratamento da Tuberculose
Raios X - Eletrocardiografia
Praça Pêreira e Oliveira (atráz do

Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.
Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás ti

__ Fone 841. FLORIANéPOLIS

iDR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO",

'Médico e partei!'o
Hospitál de Carídade de Flo

rianópolis, Assistente da
Maternidade

Ooenças dos órgãos internos, es )e·
eíalments do coração e vasos

i}If'Jenças da tiroide e demais glan
dulas internas

CHnlea e cirurgia de senhora,

_,Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
ffORARIO DE CONSULTAS: _

Diàriamente das 15 às 19 ho
ras.

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles D. 18

Fone manual 1.702
RESIDENCIA:

Avenida Trompowski fl2
Fone manual 766

-

Carros para o interior do Estado I Bom
. 'do horário dos carros de que é agente, "nesta capital, a conceítua a

firma Fiuza Lima & Irmãos, é I) seguinte:
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente. - Brusque

.

et excessâo de sábado

EXPRESSO BRUSQUENSE - 28., 48• e 68• feiras
Nova-Trento

E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - 38• e 68• feiras

16 horas
14 horas

16,30 horas

12,10 horas

QUER VESTIR-SE COM CONFORTe E ELECiANCIA?
PROCURE

Alfaiataria
A

Mello

Cirurgia geral - Doenças de Senho- de 100 cm3.

ras - Proctologia VACINA ANTI-RABICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascos
Eletricidade Médica 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 necessário
ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso
luta garantia de atividade 'máxima.

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve

terinários de grande eficácia, como: Ternerina (Buco-Vacina contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vaeina Contra a

Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc, .. . , .

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

.

Pelo sistema de reembõlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten,
derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, Quando não en

co;trados na localidade de residência do solicitante.

10Jft DAS CnSEMIRÜS
Espectelízede em artigos para

Dr. Roldão Cons.oI homens
CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo

RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
RURG�HOR�O�si.�iTcfsE SI;-

ClONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
Formado pela Faculdade de Med!' .

TE ESTOQUE DE ROUPAS FEITASema da Universidade de .S�o Paulo, MANTEM PERMANEN .

onde foi assistente por várIO. anoo do
PARA HOIYIENS

.

Serviço C\rÚ��iadON!,Of. Allplo'
ARMARINHO EM GERAL ----: CAPAS, CAMISAS, GRAVA-

Cirttrf!'Í3 do estômago e via. circ_n�·
S PIJAM'AS CHAPEUS ETCres intestinos delgado e grosso, tirOJ' TA, , ,.

ov1�iosr��;::r��;r.�:'��[���::uteJ�rcr Tudo pelo ·menor "rerO da praçaConsultas: Das 3 ás 5 horas, à rua JI "Felipe Schmidt, 21 (altos da CoA

C
e

f.Re.idéncfaa:,a��:�.l&�i�j�:or. 170; Faça uma visita fi n@ssa asa e ren IQue
� nossos preços e artigos

Rua Felippe Schmidt 48

Produtos Veterinarios
O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 _ Florianópolis).

tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros
e Farmacêuticos, -que está iniciando o lançamento de uma grande série
dêsses produtos.

.
Os primeiros já a venda, são: I
SULFAGUANIDINA: Tubos de 10 e vidros de 100 comprimidos de

MO g.
VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de

100 cms.
SÓRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 em3.
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos

.
'

DO
SEDE SOC'A'-�

pOlRro AlfGR.E

RUA VOLUNTÁRIOS DA píHRIA N.O 68 . 1.° ANDAR

C.AfXA POSTAL, 583 _ TELEFONE 664() - TE�EGRAII!AS: .PROTECTORA·

•

binóculo
Grande visáD

Visão maior e mais perfeita
que a de um bom binóculo

alcança quem' tem sólida
inatruçâo,

Bonl livros. sobre todcs OI

assuntos:

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - Florian6poli.
,e •••••••••••• J. . ..

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
â Vencedora - Caim Postal, 225 _

Florianópolis
...__..__"._',.....-_....._------
• •• ,. ,. ,. ••••• ,. ••• ,. • lO .... ,. ,. ••••••• ,. •••

SENHORITA!
A ultima creação em refri
gerante é o Guaraná KNDT
EM GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o' está
acompanhando a moda.

•••.•..•...••......•....•..•••..•

l. tsmilaa, Ura9li:11tfi'j Pijame,
Melas d.. melhoree, pelai mt.·

uores pre�oll 16 na CASAdMIS
C'ELANEA - RllQC. Mafrraj

,
••• lO •••• lO., lO •• lO'••••••• ,. ,. ,. ,. ,. ,. .. ,. ,. •••

. ,. ,. .. . ,. .

DR. FRANCISCO \CAMARA
NETO

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

Florianópolis

Dr. Lindolfo 4.6.
Pereira

Advogado-Contabilista
Cível -- Comercial

Con.tituiçõe. de .ociedade.
e lerviçp. corebto., em geral.
�Org�nizações contabei•.

Regiltrol e marcaD, di!lpondo,
nQ Rio, de correlpondente.
E.critório: Rua Alvaro d.

Carvalho n, 43.
Das 8 à. 12 hora.,

Teleíone 1494

--_._----_.----

ESCRITóRIO IMOBILIARIO A. Lo
ALVES

Encarrega-se, mediante comissão, do

compra e venda de imóveis.
Rua Deodoro 35.

ur

m
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Assegurada
em

Dr. Armando 8.
Pereira

a vitoria do P .. Sal D.
Itaperanga

Numerosas adesões ao Partido. - Leopoldo Jacinto Martins
vereador e ex-chefe udenista, coloca-se com seu incontestace!

prestígio, à frente dos pessed stas de Perimhô.

Rio do Sul, 6 (Do Corres- ros para a vitória do Partido
pondente) - Sob a direção Social Democrático nas próxí
dq•.,81". João Carlos Thiesen, mas eleições.
Presidente do Diretório Muni-I Ao encerramento, falou o

cipal de Ituporanga e mais sr. Presidente João Carlos
os srs. Vidal Ramos Juntar, Thiesen que, com grande .elo
Presidente do Diretório Muni. quêncía, congratulou-se com

cipal de Lajes e Prefeito do os presentes pelo êxito daque,
mesmo Municipio, Tenente la reunião que vinha assegu,
Olivério José de Carvalho Cos- rar a vitória do Partido Social
ta, Prefeito do Municipio de Democrático,
Ituporangal José Plaig1io�
destacado líder pessedista e

vice-presidente desta agremia
ção política, com o fim de or

ganizar o Diretório Distrital,
reuniram-se grande numero
de correligionários na séde de
Perimbó.
A reunião decorreu em um

ambiente de cordialidade e

entusiasmo, tendo sido esco

lhido o seguinte Diretório:
Presidente de honra, Mili

tão Thieves dos Santos, Vice,
Presidente, Evaldo Probst;
Presidente, Leopoldo Jacin,
tho Martins; Vice-Presidente,
Germano Schiestel Junior; 10
Secretário, Octavio Goularte
Pereira; 20 Secretário, Teofi
li Se11; 10 Tesoureiro, Olivei
ra da Silva Lessa; 20 Tesou
reiro, Artur Adão Weber; Ora
dor, João Momm.

CONSELHO FISCA):..
Arísteu Subtil de Oliveira,

Teobaldo Schiestl, Clemente.
Kunen, José Miguel Michels,
Eugênio Neto, �aymundo Ta
duhn, Domingds Polini. AL
fredo Ender, Albertino Momm,
José Sebastião da Silva,
Amantino Coelho, Pompilho
Sebastião da Silva e Amadeu .

Honn.
----------------------------------------------------

COMISSÃO DE PROPA_
GANDA

Jonas B. do Nasclmento,
José Juvenal de Souza, Paulo
Se1r, Artur Sehíestl, Antonio
Díbiela, Job de Almeida Netto,
José Knoch, Praxedes Subtil
de Oliveira, Sebastião Ferrei
ra de Andrade, Amancilho
Cardoso e Pedro Antonio da
Silva.

Independencia
da Argentina

É de justo civismo o. dia
de hoje para os Argenti
nos. Assinala-lhes a data
da Independência da Na
ção, motivo de troca de
congratulações entre os

países que constituem o

Continente Americano.
Para os Brasileiros que

mui admiram o proçresso
e a cultura da Argentina.
a data tustorica que en

cerra o brilhante período
da libertação dêsse país,
aberto pelos acontecimen
tos do aia 25 de maio de
1810, permite, uma vez

mais, ratificar os são pro:
póíJitos de boa vizinhança,
continuadora da tradicio
nal política de amizade en

tre ambos os países.
Regozijamo.nos também

com êste dia de festas na

cionais para a nobre Na
ção irmã, e consignamos,
neste registo, a expressiva
manifestação de solidarie
dade do Brasil.

Plebiscito 'na Belgica Difamou o ministro
BRUXELAS, 8 (L P.) - Ft.ntcs da Defesa francês

.politicas dignas de crédito rcvclu

rarn que dentro elos próximos três Paris, ,8 (U. P.) - O depu
tado Florimonde Bonté, diretor
do orgão oficial comunista "L'
Humanite", foi acusado peran
te o tribunal de difamar- o mi
nistro da Defesa Paul Rama
dier. A acusacão foi feita ofi
cialmente pelo "premier" Hen
rique Queille e pelo sr. Rama
dier contra o deputado' comu
nista. Ao mesmo tempo, outro

na diretor do mesmo jornal, sr. Há indicias de que Saâamo-
atual crise, entrevistou-se com os André Carrel, foi também acu- ri Shimoyama presidente da
liberais e socialistas, que se O;)0em sado de difamação, provocação, Nacional Railway Corporation"

.

ao regresso de Leopoldo, e cor se- violência de publicação de no- foi assassinado depois de ter
guiu de ambos os partidos a jJ'-U- tícias falsas. A acusacão contra ordenado a dispensa de trinta.
meses realizar-se-á um plebiscito Bonté tornou-se possível gra- mil ferroviários, Shlmouatruide um plebiscito que colocará di- ças à decisão adotada pela As- iõra solicitado pelas autoriâa
retamente nas mãos do povo o fu- sembléia Nacional, no mês pas- des norte-americanas no senti-
íuro do trôno belga. sado, no sentido de suspender do de diminuir as despesas de .

as imunidades parlamentares ocupação e assim planejara dedo deputado comunista, a fim mitir noventa mil homens.de que podesse ser levado .. aos Tais medidas de economiatribunais. Bonté será julgado estão sendo atacadas oiolenia
em virtude do artigo escrito no mente pelos comunistas e SO�.semanário "France Nouvelle", cialistas.
sob o títul� de "O povo francês As vidas de altos iunciotui-
nunca fará guerra contra a .. � �

,

R'
.

S
.

êti "C 1
' nos Japoneses vem sendo amea-

USSIa ovie ica'. arre sera çaâasjulgado pelo artigo que escre-
.

.

_

veu contra o ministro do

Inte-ICASA
MISCELANEA dbtri r

rior, .!ules Moc:t;t, Todavia, ain- buidora dOI :Rádiol R. C. AJo
da nao foram fíxadas as datas Victor V61vula. e Diacol.
das audiências. Rua 'Conselheiro Matra

Afim de representar o nosso

Estado no 40 Congresso Nacio
nal de Ensino Particular, a rea

Iízar.se nos dias 9 a 17 do cor

rente na Capital baia-na, se

guiu, ontem, via aérea, direta
mente á cidade de São Salva
dor o sr. dr. Armando Simoni
Pereira, ilustre Secretário da

Justiça, Educação e Saude.

meses realizar-se-à um plenlsciío
na Bélgica para determinar se o rei

Leopoldo ocupará novamente o

trôno. O país está sendo governa
do pelo príndípo Carlos, irmão do
rei Leopoldo, na qualidade do re-

gente.
Informou-se que Franz Van Cau

welaert, ex-presidente da Camara
dos Deputados e negociador

PASTA DENTAL
RO:BINSON

Escola de Aprendizes Marinhei
ros lem novo comandanle

A

Assumiu o comando da Es-. dos oficiais da Marinha, des
cola de Aprendizes Marinhei-I frutando nela e na sociedade
ros, no dia 4 do corrente mês, civil, um vasto círculo de ami,
por decreto do exmo. sr. Pre- gos e admiradores que, por ês
sidente da República, o nosso se motivo, já o homenagearam
distinto patrício sr. João Ba- com seus cumprimentos e votos
tista Francísconí, capitão de de felicidades no elevado cargo
corveta da Marinha Brasileira. que o 'honrou o exmo. sr. Presí
O ilustre oficial que já conta dente da Republica.
com invejável fôlha de serviços
à Pátria, por sua retidão e por Felicitamo-lo efusivamente,
seu acendrado espírito de JUS_I desejando.lhe felicidades tam
tiça, é um dos mais conceítua- I bem.

COMISSAO DE ALISTA
MENTO

Bernardino Miguel Cunha,
Paulo Goedert, Fredolino Her
ckmann, . Zeno Schappo, Rolf
stochburger, José Costa, An-
tonio Longen, Henrique Ma- Assuml·U a dírecão do 1051.-'uloy'er, Norberto Morthendal. An-
tonio Patricia Borges e João

dePinto. \ EducacãO Dí�s Velho. Durante a sessão talaram ,G ,

diversos oradores, destacando- Acaba de assumir a direção da obra governamental a que
se os srs. Prefeito Vidal Ra. do Instituto de Educação Dias! se impôs o exmo. sr. Governa,
mos Junior, Prefeito Olivério Velho, o conceituado educador I' dor dó Estado.
Costa, José Paglioli, Ricardo I sr. Adriano Mosimann. Aos muitos cumprimentos I

Berndt, Leopoldo Jacinto Inteligente e culto, o digno I que vem recebendo pela ínves
Martins, que fez uma afirma- Professor Adriano Mosímann, tídura no novo cargo, junta
ção de seu propósito de traba- tem sido um constante. cOla-I' mos, prazeirosamente, os nos,

lhar com os seus companhei- borador, no setor educaCIOnal, sos.

I

NUNCf=t EXISTIU !GU!=Il

"

PARA fERIDAS.
'

ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,

FRIEIRAS,.
ESPINHAS, ETC. Jlí,�=======.._»

I

IConcurso da Rainha da�
Primavera

Reina geral animação na

vizinha cidade de Palhoça, pe,
lo próximo lançamento do
"Concurso da Rainha da Pri
mavera", na tarde dansante
que se realizará no dia 10 do
corrente, com início às 15 ho
ras, na séde do "Clube Recrea
tivo Sete de Setembro", visto
que deverão participar tam
bém dêsse certame, elementos
da sociedade do próspero dis
trito de Santo Amaro da Im
peratriz.
Não temos a menor duvida

quanto a possibilidade do êxi,
to, mesmo porque já se movi
mentam os associados de am-

.

bos os clubes, isto é, dos "Se-

te de Setembro" e "Fcecreativo
Santo Amaro".
Do programa do consurso

constam de vários bailes que
serão realizados durante o

periodo da votação, bem co-'

mo distribuições de varios .

premias à candidata eleita.
Os diretores do "Clube R.

Sete de Setembro", estão em

pregando todos os esforços.
necessários a fim de ,que o

"Concurso da Rainha da Pri-'
mavera" atinja ao maximo,
em beleza e correção, marcan
do dêsse modo, um brílhan,
tismo, a gestão da atual dirc.,
toria, cujo mandato esta a.

findar-se.

PARTlDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

QUALIFICAÇÃO ELEITORAL
SEILi O A'TENlnnos '1'On08 QUAN'ros nE8F"TAREltI
SE QUAJXFICAR. EJ.1EITOR" NA SEnE DO PAR'l'IIW A

RUA FELIPE SCH�nDT.
HORÁRIO: DAS 10 ÀS 12 E, D�<\.S 14 ÀS 17 HORAS,

DlàRIAMENTE.

Iminente o estado de:
emergencia DO Japão
TÓQUIO, (UP) - veriiica

ram-se novas violências no Ja:
pão em consequência da d';ficil
situação trabalhista reinante'
em todo o pais.
Parece iminente o estudo de

emergência nacional.
Os mimeiros iuntaram.ée aos

ferroviários aumentando a in- .

quietação geral.

Bilhetinho ao Padre Clemente
"Reverendo.

o, Padre Jorge, há dias, deixou aqui ao meu car

go, 100 entradas graúdas, de dez cruzeiros, e outras
100 miúdas, de cinco, para o festival em beneficio dos
pobres de V. Revma.

Aquela turma barulhenta do Churrasco da Sau:
dade não apareceu para o cumprimento do dever. Mas
o Evangelista, com o seu nome apostólico, e eu, demos
umas voltinhas e, como o' Zé Américo, descobrimos
onde estava o dinheiro dos rugitívos. Como generais
vitoriosos podemos afirmar no Boletim do dia: Objeti
vos integralmente alcançados. Peço a V. Revma. que
mande buscar comigo êsses mil e uuínhentos cruzei-
ros. Velho abraço do
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