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Ir

· Ainda a visita dos parlamentares patrl- Icios à zona carbonifera deste Estado
,

........

....O sr. dr. José Boabaid, Governador do Estado, recebeu os

seguintes telegramas:

RIO, 15 - Reunidos hoje afim de trocar impressões a res

peitô da viagem que fizemos à zona carbonífera de Santa Ca

tarina, temos o prazer de, mais uma vez, agradecer a V. Exia.
bem como a seus dignos auxiliares de govêrno as gentilezas
que todos recebemos durante nossa permanência' nesse Estado
Atenciosas saudações. Ivo d'Aquino, Fernandes Távora, Eu
clides Vieira, Santos Neves, Bastos Tavares, Antônio Silva,
Francisco Gallotti, Joaquim Ramos e jornalista José Custódio,
Silva Filho .

Ano XXXVII , Florianópolis Quart�deifa '20 de Julhô de 1949
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Casamooio de católi
cos com comunistas

Rio, 19 (AN) - Irüorma.se
-no« meios eclesiásticos autori
.dos que cumprindo as deter
minações de Santa Sé, iam
bém. vão ser excomungados to,
âoe os católicos brasileiras qUI]
aderiram. ao comunismo ou

.organizações fundadas por co

munistas âe qualquer esp�cie.
Desde logo fica proibido o casa

mento de católicos com comu

nistas pela Igreja Romana.
Em consequencia dessa ori

entação, o deputado Domingos
Velasco, pertencente ao Parti.
do Socuüista, que é catõi!ico
praticante, resolveu abandonar
ti Presidencia do Centro Bra
sileiro Prá.Petrôleo, organiza
ção consiâeraâa vermelha, e

disto deu conhecimento oficial
ao Cardeal Arcvebispo Dom.
Jaime de Barros Câmara.

o MOMENTO

Posição equívoca'
//. Negando o seu voto ao projeto de lei que aumen-\tfI �ava o imposto de vendas e consígnações, a bancada

udenísta da Assembléia Legislativa recusou, implicita
mente, a sua coadjuvação para o prometido aumento
de vencimentos de funcionários estaduais. Não ím,

porta que o tenha feito a pretexto de duvidar das in,

tenções governamentais. Essa circunstância, ao invés
de atenuar-lhe a infelicidade da atitude, agrava-a so

bremaneira. A Assembléia conta, na comissão, a cujo
cargo se acham os estudos para o reajustamento e a

melhoria de remuneração dás funcionários estadu-
ais, um de seus mais ilustres membros, sôbre quem
não poderia incidir a suspeição deselegante dos com

ponentes do oposicionismo. Reiteradamente êsse hon,
rado representante do povo tem declarado aos seus

pares, em plenário, que os trabalhos daquela comis-
são prosseguem com a celeridade possãve! a uma

tarefa que implica tamanha cautela e acurado co

nhecimento da sítuacão dos servidores do Esta.do.
Não é isso obra que se realize à pressa, emboranín
guém deixe de reconhecer que há urgencía no ato

que ampare convenientemente a nobre dedicada clas-
se.

A negação do voto udenísta ao projeto de lei

que proveria de recursos o Estado para enfrentar as

obrigações do aumento de vencimentos importa, pois,
em clara e teimosa oposição às justas aspirações do
funcionalismo.

Digam, não obstante, que propugnam a causa

dos servidores ·estaduais; a verdade, nua e crúa, é
que, contrariando. por simples e desarrazoado ca

pricho de seu oposícíonísmo por sistema, a votação do
aumento de impostos, tentaram golpear de morte a

lícita reivindicação daquela honesta classe.
Sabiam todos os componentes da bancada ude,

nísta que a melhoria da .sítuação do runcíonalísmo
catarinense estava a depender de recursos orçarnen
tários. Nem lhes teriam escapado ao senso comum

as considerações feitas, nas reuniões das comissões
e mesmo em Jplenátio, sôbre os objetivos do acréscimo
ao imposto de vendas e consignações. Que reclama
vam então? Uma verdadeira aberração da técnica

legislativa, qual a de fixar aplicação especial no pró-
prio texto da lei, ao aumento de imposto. Com isso,
evidentemente, buscavam o pretexto para escusar-se

à resoluta atitude em favor da pretenção do funcio
nalismo.

Já agora, .vencida a primeira batalha pela causa

da esclarecida classe, esta pode confiar em que não
lhe faltará o apóio franco do P. S. D., quando mesmo

o recusem os da U. D. N.
Não é de supor.se que a bancada udenista, uma

vez já frustados os seus intentos, permaneça intran
sigente contra o desejo do Govêrno de minorar as

condições de vida dos auxiliares do Estado. Seria, po
rém, coerente se obstruísse o andamento dó projeto
na Assembléia, como o fez com o outro, ao qual pri
meiro argüiu de inconstitucionalidade, depois, pro,
pôs emenda absurda, finalmente, deu voto contrá
rio.

Passageira cland.,s
tina: com. 5 liDOS·
de idade
Rio, 19 (AN) - Transitou,

pelo pôrio desta capital .0 na

vio francês "Kerquelen", con
'tiuetnda grande numero de
passageiros para o Rio e vários
"outros em transito para San.

tos, Montevideo e Buenos Aires
Entre os pass.ageiros trazidos

Ipelo mencionado barco a nossa

reportagem constaioú (l" -preseti
'la de U11W clandestina cuja
idade despertou geral curiosi
dade. Trata-se de uma itüeres:
sante menina, de apenas cin:
co anos, que se deixou ficar a

bordo, no dia 7 do corrente, nOlmomento em que o barco se

aprestava para largar do põr-
to de Dakar.

'

Alice de Almeuiaé o seu no

me. Natural de Cabo Verde,
seçunâo fomos informados pOJ'
outras pessoas que viajam no

"Kerçuelen", A�ice entrou a

bordo acompanhada da [amilia
do sr, Antonio Lopes, que na

ocasião embarcara para Bue
nos Aires.
A pequena clandestina tinha

seus pais residentes na capital
platina e vivia com uma avó
em Dakar. ocorrenão o fale
cimento do seu pai, Alice "de.
ciâiu" partir para Buenos Ai
res, a fim de residir com a sita
mãe.

ITudo indica que a menina
viaja em companhia de alguém Aprovavelmente da [amilia do
151. Antonio Lopes. Este entre: RIO, 19 (AN) .- O

Institu-limovel
que desejar. Foram in

tanto, procura eximir-se de to dos Industriários vai rea- traduzidas alterações nas íns
qualquer responsabilidade no . brír no próximo dia 10 de agos- truções reguladoras de tais em

embarque irregular da criam- to sua Carteira Imobiliária pa- préstimos em novas bases a

ça. Diante disso, o comissário ra operar com seus associados lém de permitir o aperfeiçoa
tomou a si a tarefa de proteger no chamado "Plano B", ou se- menta das transações anterío
a pequena viajante, até que as ja, compra ou construção de res.

autoridades deliberem sobre o casa por iniciativa do própr�o
seu destino. associado, que pode escolher o

Seja como fôr o P. S. D., coeso, há-de corres

ponder às legítimas esperanças do funcionalismo.

carteira imobiliaria do I.A.P.I..

o reinicio da concessão dos
emorestimos aos i.ndustriarios
vai' fazer com que sejam apli
cados, ainda no corrente ano,
na construção ou aquisição de
casas, mais de 200 milhões de

cruzeiros. Até agora o TAPI
.iá construiu ou financiou para
seus associados em todo o Bra
sil mais de doze mil residencias,
tendo invertido para isso mais
de 800 milhões de cruzeiros.

PARTlDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

QUALIFICACÃO ELEITORAL
fõ;ERÃO ATENDInOS TODOS QUANTOS DESEJAREM
SE QUALIFICAR ELEITOR, NA SEDE DO PAR'HDO A

RUA FELIPE SCHltllDT.
HORÁRIO: DAS 10 ÀS 12 E, DAS 14 ÀS 17 HORAS,

DIÃRIAMENTE.I

...

•••

Rio, 13 :- De regresso ela magnífica excursão feita à glo
riosa terra barríga verde da qual guardamos imperecivel re
eordaçãovenho apresentar a V. Exia. a expressão do meu pro
fundo reconhecimento pelas cativantes gentilezas com que
110S cumulou durante nossa curta e feliz estadia. Atenciosos

cumprimentos. Jones Santos Neves.

A ex-comunhão dos comunistas e
• •

seu alcance na prática
Rio, 18 (A. N.) - As autorí- sacramentos é uma sanção par

dades eclesiásticas agirão, no ticulannente grave, ficando
Brasil, com a máxima energia, impedido o casamento de catõ
inspiradas nas palavras do Pa, lico com comunista- Se o fiél,
pa Pio XI e do seu eminente impossibilitado de realizar a

sucessor o Papa Pio XII, no cerimônia
.

religiosa, contráí
sentido d-e aplicar a excomu- matrimonio com o apóstata,
nhão aos vermelhos, fazendo segundo as leis civis torna-se
valer imediatamente as reco- também 'um rebelado contra a

mendações do Santo Padre. Igreja.
No caso especial do Brasil, em O ultimo quesito se refere
virtude da ilegalidade do Par- não sómente aos que fazem
tido Comunísta

"

adquiriram parte dos quadros militantes,
plena atualidade as observa, como também aos propagado,
ções do Papa Pio XII acerca res da doutrina vermelha.
das dissimulações empregadas embora não pertençam orícíal,
pelos ímpios no seu trabalho mente à agremiação partídá
de infiltração. Analisando os ria.
quatro itens e respectivas res- No conjunto das determina
postas do decreto do Santo Oíi- ções, não é proíbído o estudo
cio e a aplicação à situação bra- da filosofia comunista, mas

sileira, em que a ignorancia 1'e- ao que parece, a leitura de
ligiosa tem sido fartamente ex- compendias especializados fi
pIorada, obtivemos importan- cará sujeito a licenças especiais
tes esclarecimentos: que os católicos devem solici,
Primeira hipótese, em que tal' para o estudo de quaisquer

é respondida negativamente a doutrinas. condenadas pela
'Pergunta "se é licito dar o 110- Igreja.
me ao Partido C.omunista ou

���!���;���:���leaí:���f��:� Conferência deCam.ls
SOCIal utilízada pelos bolche-

Mi· d�sta� para atuar no meio �o- j 10 In sterlo a
cial. Desde que uma agremiá-

Ed
-

·

ção tenha. sido realmente P?r I ocaçao .

-,

eles orgamz��a, sob atgum �lS- Rio 19 (AN) _ O escrito!' e
farce, os �a�o.hcos estão m��lra- teatrólogo francês, Albert ca
mente proibidos de participa- mus ora em visita ao Brasil
ção, porque o Partido Comunis- fará' amanhã, ás 21 horas, n�
ta.! n,a �ua profund� �ce'pçao, auditorium do Ministério da
nao e somente um dlscl�lmado Educação, uma conferência,
�glomer"s'�o? como. ta:nbem �m cujo titulo é "Le Temps des
grupo :eolltIco el�ltolal. �ssrm Mourtríers".
como nao se admite a umao de Presidirá a mesa o ministro
cat?l�cos com prot�t�ntes ou da Educação, sr ..Clemente Ma
espíritas, para ob�e�lvos co- riani.
mu�s de �undo �'ell�loso, com Como é natural, a conferên.,
muito mal?r razao diante des- da vem despertando o mais
s� decreto � .vedada a colabora- vivo interesse dos ntssos meios
çao de catollC>?s c?m excom�nw artísticos e intelectuais dada
gados, pa:-a fu�alrdades cujas a notoriedade do autor de "La
rep�ercussoes atíngem � propna Peste" ,e "Mal entendu" e do

· sO.Cledade. Entre nos e ilustra,
numeroso publico que a sua

tívo o exemplo dos .chamados obra já conquistou no Brasil.
"burgueses progressistas" que
participaram de campanhas fi- Fato de, rooercus'sa-onanceiras dos agentes de Mos- (I

cou. RIO 19 (ARGUS) - Teve
A segunda resposta demons- repercussão entre a classe mé

tra a imutável posição da Igre- dia daqui o fato ocorrido com

ja. A proibição de imprimir, um lavrador da Fazenda Bon
escrever ou difundir livros, [or- sucesso, situada no munící,
nais ou panfletos que dífun. pio de Gaepong, no Estado de
dem a doutrina dos comunis- Goiás, que, há cinco anos pas
..tas basei.a-se em leis anterio- sados quando trabalhava na

res: isto é: o Código de Direito dita fazenda engoliu um gram
Canonico. A campanha pelo po, que foi se localizar no puL
"mais petróleo, no caso, é bem

I
mão. Começou a sofrer fort�s

significativa. �res, tornando-se um sofrr-
No terceiro item fica escla- menta horrivel nos dois ultí

recido que a condenação atino! mos anos. Veiu então para Q.

ge apenas àqueles que, apóf Rio, trazido pelo pr�prietário
conhecimento das determina- da fazenda e agora fOi operado
ções proibiti,vas, persistirem no no Hospital do Pronto Socorro

êrro. A lei não tem efeito re- aonde lhe extrairam o corpO'
troativo, proporcionando opor- extranho. Há dois all��. que o

tunidade para arrependimento infeliz estava imposslOllrtado
e retratação. A exclus2:; dos .ss. I de trabalhar.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 BSTADO-Oua ta te,r- 21 •• JUlho", '•• l

Caixa Postal 55.

lufo 1-mações IIte i� A Reestruturação,dos Ir;�·;;;���-
-O"ÊSTAõõl Borario das.em.pre-

Correios e Telegrafos'l diplomada
� HIO, 18 (A. N,) - A Comissão da publicação desta lei ficam ;:1;1[0'

i I
I Redação e Oficinas à rua sas rOdOVlarl8S ele Finanças ,'(I fi. Camara rios Depu- maticamente prccnchiodos s�is car- 'I Oferece seus serviços.

João Pinto n. 5 IIlGUND.....J'lIIIlU tados condilü('nesta semana '1 di",' gos da classe K, da carrciru de. Cartas a Mària Inês

Diretor: RUBENS A. RAMOS cussão c votaçâo do projeto que rc, Médico, com os atuais Mé(Ee0� dl)... FeT1'eira.
!lxpreuo 810 Ci.tóvlo - ....,._.

Proprietário e Dir.-Gerente 7 hMa.. estrutura o chamado Quadro Tll do C. C. '1'., antigos extrannl11crar:os-::
SIDNEI NOCETI A.u�Vlaç60 ltaja! - ltajaf - l' JiIo. Departamento dos Correios e Tl'H.- mensalistas, efetivados no Quudro .•ruo .�_41111 •

E:ltJ)Huo �U_ - .uq•• - grafos, dando assim mais um ;J::tSSI) íII do :Ministerio da Viação e Ohras 1 .
UI hor.... .'

Expresao Bru.tQueJlJNI _ No Trau na rápida aprovação de ullla le; llue Publicas, pelo Dccruto.Jci n" R5U),
.

• • • • . . • • • • • • •• . ........•. " ..•

-

....i��=· Catari1l.eue .Jo1JI."u. virá preencher seosiveis lar-unas c de 4 de janeiro de 1946.
- • horD. anular profundas dcsi guatc'nrics Parágrafo segundo - Os Iuncio- I

....u�VlaçAo CAtaII'ln_ - CurlUba existentes entre os velhos se r vido- narios de (rue trata o parágrnf'o
- II hora.. .. •. ,

ROOo"IArIa Sul·BruU - Nl'to .Ale.n

I
rcs daquele órgão do serviço publi- anterior ficam na classe K dr. car-

-Shoru.
1

-

I tRápido Sul.Brasileira - Joinvlle - co. E' bem vere ade que n<1O 'i:!:; a relra com o tempo de serviço ('"(1':'-

1.3R��i�Ó Sul.Brasilelra Curitiba _ reajustar o pessoal - como hem o respondente ao que tinham 1101 rc-

6 horas. salientou o deputado Café Ftll:o .- ferencia da série funcional a que
TERCA.·lI'EIR.4

.Auto-VlaçAo CatarineliH - P6no '.Al. porque necessado se torna tam- pertencianr, a partir da data em

I�uto-:ia��uCatarlll__ CurItiba bem reaparelhar os servirços ex lin- que foram cíetivados pelo C:t;H[<)
_ II hOTaS guindo de um só golpe as difici- Decreto-lei n'' 8.560. I

....uto-VlaçI.o Catall'inelloM Jo1ll.'I"11e ' , \

_ • horo. encias de pessoal e de matcrraí. Parágrafo terceiro - Psra r-u.n.,

.4m},.VlaçAo C8tariJlenM Tuball'la Isso, porém, é materia para outr o priment o do que determina o pre-
- 6 horas. .

E tiE;lcpr�sso Slo Cr1at.ó"lo _ � - projeto, e cabe ao • xccu 1vo pi'')- sente artigo, inieialmen te, a dáSSC
"1 oora.8, '

1 COIlgl'esso
.

K d 'I "'1e'di co 1)C (!('1",1'
F.mp�sll G16ria _ lACUU _ 'fIAI po- as a o ,

.• '- a carTCl ra (e rv . -'

• 6J,!, horu. De qualquer Iortua a propo�·;içãl) ficar com excedente, em nUl�I:I'O
llJ;:preuo BnLIqueue - lIrwIqu.· -

1e horu. -- depois ele emendada pt-lo plena- nunca superior aos das \'a�(;ls ex is-
"'\lo-VlaçAo ltaja! - IujaS - 1••0- rio e devidamente examinada pelo tentes na carreira, que ir:'ío (I<,sa

raso

Rápido Sul·Brasileira
13 horas,
Rápido Sul·Brasllell:a

6 horas.

orgão tccnico da Casa, cncontru-sc parecendo �l medida qUE' [(lI' hl

em condições de ser apro\'<illa,
I
vendo prumoções para as cl<1s�es

QU.A.RTA..J'JlR.A uma vez que o relator. s r. I�,'acll superiores..Auto-V1a;:lo C&tarlnenae Cu!"1Uba Pinheiro, jil concluiu a rc.Iacào Paragrúfo quarto - Os Iuncio-
- A�t�.�r:';AO Catarin_ Jom,,,n. do vencido. nados de outras carr-eiras a que
- • horas. Nos artigos nuciais ((I, proict o se refere .este artigo, serflfl :qll'U'

• .Auto-ViaçAo C&taII'llanft � , ,

I
30 h - que possui 32 dispositi vr-s _." veitados nas vagas existentes (a

1-
6.. oras. -

�
Rápido Sul·Brasilelrll - Curitiba garante-s., o direito dos sorvido- classe inicial elas carre;ra8, elii

6 horas, �

08 origlllaÍll, mesmo não Rápido Sul-Brasileira - Jolnvile - rcs antigos a 'preeneherelll a� 1'0- ordem decreseenle de acordo com
. 13 boras. I Ipublicados, na-o sera-o I Ex:pre!l!!O Mo Crilto-.ao _ La""". _ vas carreiras ' elllmetade I e St.,"t<; o numero de anos de serviços j)rlS-

,.- .

drfoJvidos. ! 7 tloras. vagas,- ficando a metade rest"nLe lados ao D. C, '1'., como mé(ljel1s DR. FRANCISCO C·AMAR ....

, I' Expr� Brusquen.M _. BrusQue mi

). A direçll) não se respon- 16 horas, para ser provida mediante COl]cur- dentistas ;lU contadores, NETO

�.
sabiJIza pelos conceitos Ira:'-Ut.<>-VillçAO IUja.t - ltaja1 - 1. ho.

so, na forma da legislação vi.gell· Parúgeafo quinto""': Os funcÍ!'na- Advogado
emitidos nos artillos

11-��ssgo�ueIIH NOTa TntIto te. Assegura-se, lambem, .\ trnns- I rios pertencentes a outras C''lrrl'Í- Escritório: Rua Felipe Schimidt,
assinados. Rodovlârla Sul ar..ll - � .A1eare ferencia de Quadros dos func; :;na- ras do n, C. T. que na data 11I'.,ta 21 (sobrado) (Alto da .casa "ü)

- I hora.l.
QUINTA.FEIR.... rios pert"nC'entes às carreira::: ,]c lei esti\,('J'cm habilitados nas pro- Para.IS'o")_•........,_._ "Wt �

.4uto-V1açAo catarlneIlM P6r1o Carteiro, In&petor de Linhas Te- fissões de médico, dentü::ta, cn?"�n-
.Alegre _ 6 hora!!. Residencia: Rua Alvaro de Car",-
Auto-VlnçAo C&tarinena- Ct�lUba legrafistas, Postalistas Tl'cnico:; de heiro ou c-ontador terão prpfer('n- valho, 36

- A�t!<!vra-çlo catarinellH Joln.u. Educação e' Conservaçií,) (' Tde· eiá para aproveitamento n;,� va- Florianópolis
- • horu. grafistas, dando-se preferellci;! aos ga;; exisLentes nas respectjY�lS car-

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

.4uto-Vlaçlo Catarln_ Tubaa'lo I d' J
_ 6 horaa. que tenham prestae o CO!1C'I!l'SO e reiras se requererelll dentro ( c

e parte
_

....3;�õV����. C'aUrIl1AP!DMI - Lqu.U 2" eíllraneia, e, entre t;�te:;, aos trinta rtias cta prollllllgaçuo da

EXR_res80 São Crtsto'l"lo - L.'tS\Ill8 - portadores de diplol1lOS 0:1 cei"tiJÍ- pre�eJlle lei, apresentando 1..,I'O·"::1S
7 ::;:.sa GlÓd'la _ �1fU. _ • 1/1 cados de conelusiio do C"ur,o da ele suas habilitações profissional,
• 7 1/2 horss. Escola de, Apcl'feiçoalllt'llt') do:" inclepedente de outros reql1csilos.
llx'pres80 Bf'Il2QuellM - B�uo - •

1. boras. Correios c Telt'gráfos. Art, 15 - E' assegurado anLo-

� �U'�Vlaçl.o lU:&! - Itaja! - 1. 110- Com réferencia ao correio. fim- lll�1i("amente o apro,eit,u11l':llto na

RápIdo Sul·Brasilelra - JolnTile - bulante, determina que será o mcs- carreira de Contador, criada }.l'lr
13 horas,
Rápido Sul.Brasilelra _ CurItiba _ mo exercido mediante roclizil) pe· esta Jei aos antigos eontadort's qlie

• :::���a SUl Oeste Ltda _ Xall4!có _ ti los ocupantes das carreira" de ainda estejam na atividadp e cu·

_ • hotu. Postalistas, Serventes nu AgeJ:te, ios cargos em virtude do art. 185 geiro, serão, de futuro, exerchias,
8EXT....·l'EIRA. aos quais se pagará diária por dia do.Decreto numero 20.859, (10 20 por extra.numerarios, admitidos culE"

Rooo'l"1Arlt. Sul Brull ....:.. "PM'tG .I.l..,...
_ 3 hOras, de trabalho prestado fora 'Ia �éde. de dezembro de 1931, passarmn a a idade entre 14 e 1H anos" .

_ ll��:r�O catlll"in�IM" Outltl.� Ao funcionaria assim de-si.�llll(lo denominar-se Chefes dos Sprvi\,�()s Autoriza igualmente o projei:v Cl.

_ ....utO-Viaç!io Catlll"l.nen.. lolJnU. lambem sera concedida a gratifi· Econômico:;. Exeelltivo a instituir na capital da.
- • b.oro,

Áuto.Vla<:Ao �tIIt'tnwa _ t.qunt caçá'o cOlTespodente a 75% do § 1° - O disposto neste ::trti�o é Hepllblica uma série fUl1cümal de'
- 6,� horal. vencimento diário, por dia de t1'a- extensivo aos servidores ncnwa- 400 estafetas distribuidores de J'or-Expresso 810 Cr1.wvlo - ....,._ .-

7 horll8. balho notllrno. dos ou promovidos para I) c'lrgo l1ais e diários oficiais, a!ivjanrlo�
1'.::uto'V1açt.o rtajaf - Itaja1 - 1. ho. Em outro artigo c.stah?lecell o de Cbefe dos Serviços Econôni,· desse modo, a carga diária dos
Expreno Bl"WIQu_ Bnulque direito de admissão eOl11O �xtr;lIlU' eos a partir de 1932 até o advento Carteiros, que são obrigados �\tu-'

16 horas. �

RápIdo Sul.Brasilelra Jolnvile merarios, mantidos os nlveü••le qa Lei 284, de 28 de out�.1!)ro de almente a fazer a distribui(:i!c'. ua- -

13 horas, 1936Rápldc> Sul·Brasileira CUritiba renumeração ,para os oC'upantes '. queles impressos, Quanto aos Z'ir-·
6 horas. interinos e os diaristas e tarefei· §2° - O aproveitamento dos tciros, tiveram elevado até '1 Ji!ua'

BÁBADO
Auto-V�o C&t&r1ne:ue _ Ou,riUbll ros. servidores cujos vencimentos ÍO- ".1" os seus padrões de vencimen-··

- :s boras. 1
.

1
Rápido Sul.Brasilelra Joluvile

Na parte qne diz respeito q iro.o- rem de pac rão 19ua ou SUj)(,flor tos, na respectativa ealTein.
13 boras. I vação instituiu·se a série funcl"nal ao da classe inicial da nova C.lr- Finalmente dispõe a proposiçãa
Rápido Sul·Brasileira Curlt1bl!i

6 horas. de condutores de malas, <,seal.ma- reiea dar-se-á na classe de pa- que os funcionarias do trafcg<» '

- • horaa. da entre os padrões 10 e 25, aca· clrão equivalente ou imediatam('nte portal-telegrafic.o serão 3po<;�nta- .

.Auto·VlacAo cat.lar1Mntltl JotnnI�
_ • hor...

.

bando�se, assim, com os salarit)s superior, se não houver exa�a cor- dos com vencimentos jrjtegrais..
_ .4th!�i'° Oatartn_ Tu:bt.rt'.l irrisórios de 40 crnzeims. respondencia; e dos demais tim'-se-fI quando contarem 25 anos oe sf'rvi-
'Erorp,sso 810 Cr1ato....o - Lqul!a _ Os demais artigos que di�p5cm na classe inicial da carreira que ço ou 30, no tráfego - o prtmeirOo

7 horas,
� -

, Exprea.o BrullllueJlft _ Bruqu. _ sobre l10yas situáções fundOlwis será acrescida de tantos cargo,; pro-l caso por invalidez ou impler>.leut()·,
H horas.

'

(

Autc-Vlaçto tt&jaJ _ [lajal _ 11)10.
dos serüdores do D. C. T, �ão os visól'ios quantos forem

neeessariOS'j' reira dar-se-à na classe de pa- -

ru, seguintes: Art. 14 - Os funCiona· Art. Hi - as funções de Mp"_sa- mento.
Expres190 BrUo8Cluena - Nova �t()

- 9,3{} bc>rll8. rios de outras carreiras do D· C, T.
Expresso Gl6ria - LatruJlll - • 11'

e 7 1/2 horu.
DOMINGO

S�:zta-fetr'l Rápido Sul·Brasilelra - Curitiba _

_ 13,00 - Lajes e Pôrto 6 horas.
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Tel.: 22-5924 - Rio l'e Janeiro
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Rua Felipe de Oliveira, 21 -

80 andar
Tel.: 2-9873 - São Paulo

ASSINATURAS
Na Capital

Ano .. , •...•.•.•. Cr'
Semestre .. ,..... Cr$

,Trimestre ...•..• Cr$
, M�s Cri
) Número avulso .. Cr'
� No Interior

Ano •...... , Cr$ 100,00
Semestre Cr$ 80,00
Trimestre .•..... , Cr$ . 35,00
Número avulso .. r.r' 0.60
Anúnci08- tnediante contrato.

110,00
45,00
25,00
9,00
0,50

Viacão Aérea
" .

Horário
Se(lunda-f�ira
- 13,00 - Lajes"'TAL"

Alegre
PANAIR - 10,40 - Norte
VARfO - 10,40 - Norte
PANATR - f3,GO - Sul
eROZEIRO 00 SUL - t3,ln5

.orte
-_,.,..,r

-,,�
"TAL" - 8,00 - Joinville _

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

.

, ,'\ I H - iO,'O - NortI
H'lZElHO DO SUL - U." -

�ríe
VARIG - f 2,30 - l5uJ
PANAIR - ia,50 - Sul

Qua:rta-fdra
"TAL" - 13,00 - Lajes e Pôrto

Alegre
:PANAIR - :10,40 - Norte
CRUZEIRO DO 8'lJL - H.OO

IIôrte
VARIG - H,.lO - Norte

PANAIR.- t3,50 - Sul

Quinta-feira
-TAL" - 8," - Jolnville

.
Curl•• - Paranaguá
- Santos e Rio.

PANAIR - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - eul
VARIG - f2,30 - Sul
CRUZEIRO 00 !UL tS,fii

�(lrte
CRUZEIRO DO SUL

"uI
U.30

"TAL"

Alegre
CRUZEIRO DO SUL - 7.20

_mote
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 11,40 -- Norte
!'ANAIR - f3,50 - Sul

SábadQ
"TAL" - 8,00 - JoinvilJe

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

VARIG - i2,30 - Sul
CRUZEIRO 00 SUL - tS,fiG

t!foru
'

DDmfnqo
PANAlR 10,40 - Norte

1 GR TTZEIRO DO SUL - H,OO
t tA_.\ \1R - 13,i'íO SuL

..J ...

Jo1nvile

Curitiba

�)�(>.-.<���"_'(,..._;o�.,.habilitados nas profissões dr médi- �
co, dentista ou contador e q11e te- Inham estado no efetivo ex('rdôo

.

dessas profis�ões no ano de 19'!9� na i.Diretoria do Pessoal ou I1'lS Sec - �
ções do Pessoal das Diretoria� ne- !
gionais e nas chefias de Sen iços ,Econômicos, ficam incluioos inde

pendentemente de outros re(jll;si- I�tos:

Ia) - em cargo de dasse il:i�ial! 2as. 4as. e 6as:, Rio - Santos - Paranaguá - Cuntiba
das carreiras de Médico, DenU,ta , - Joinvile - Florianópolts Lajes e P. Alegre.
ou Contador da P.P" se atualr:Jcnte 3as. 5as. e sábados: P. Alegre -- �J,jes -- Flàrianópolis
perC'ebem vencimentos iguai., ou I Joinmle -- Curitiba -- PaTanaguá -- Santos e Rio.

��i;::��::n�::e:r:;d"":�::" ��:::' I AOgPeeTna tc:eo.1Sn •• AFvil�UeSz�OULgl,�mS:C3 &de 211rlmOgaa:OesS'lllediaoria daquelas carreiras, "or- I� º ii

respondente il classe a ([ue per-
tençam em suas atuais carrr;La�. i�

Rua Conselheiro Mafra, 35 - Te7efone 1565
,

PUl'ágr<�fo prl'11Jel'I'o n' (I�'a�
" - .::1 ,." �)�()....()'_'o�()calltO""()�()�()'_'();CrIIDo()�,·

Transportes Aéreos Limitada
Escritório Técnico

Cid Rocha Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

A viso aos srs. interessados que
tendo regressado de sua viajem am

E&tados Unidos ,da América do Nor.
te e palses visinhos, o Dr. Cid Ro·
cha Amaral reabrirá seu eSoüritório
(Rua Presidente Coutinhn n. 22),
nos primeiros dias de agôsto, espe·
rando continuar a merecer as l'Spé'
dais atençnes de seus aT'ligos f

cliente .. ,

PJi!dro Medeiros. Auxiliar

"

,

'�

.,J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DIA 30 SÁBADO NO LIRA TENIS CLUBE, GRAN DIOSA SOIRÉE DE ANIVERSARIO DA ORQUESTRA JUVENIL DE
DE UM GRANDE PROGRAMA DE MÚSICAS POR TENHAS, E MEXICANAS, DIVIDIDO EM DUAS P ARTES. INíCIO
MESAS A RESERVAR NA RELOJOARIA MORITZ, A PARTIR DO DIA 20 - PREÇO DA' MESA CR$ 30,00
OS MEIOS DESPORTIVOS LOCAIS COMENTAM, FAVORÀVELMENTE A INICIATIVA DA NOVA DIRETORIA DO IATE CLUBE, QUE ATENDENDO À
CRESCENTE PRÁTICA DO JôGO DE BOLÃO NES TA CAPITAL, FARÁ CONSTRUIR ÀQUELA SEDE, UMA CANCHA PARA O INCREMENTO DO POPU�

LAR ESPORTE

FLORIANóPOLIS.
DA SOIRÉE, ÀS

APRESENTAÇÃO
21,30 HORAS.

eocial'Vva. Giacomo Burioo S.IA. CINEM.AS
Com,ercio. Industria e Agricultura ��rt-M�hmas 5 horas.

•

Barbara Bale
to Bernhardt, cidadão que, R I .'.. d D· 1

-

AO OESTE DE PECOS
por s,!a invulgar qualidade de Senhores aCi�ista� orlo a Ire orla Ação! Aventuras! Emoções!
coraçao e de caráter, �ozava I Cumprindo disposições .legals e estatutãrías, temos o prazer de apresentar à Lutas tremendas entre a de-
t . 'd' .

. vossa aprecíação e.. Julgamento, o balanço geral e demais contas referente ao exer- dem e a Ieíen le nos e lnumelas an1Iza- cicio de 1948, com o parecer favorável dos membros do conselho ríscai, sor em e a el. ..

d.es. Outrossim. esta dtretoria se_ põe ao inteiro dispor dos senho�s acíonístas para Censura até 10 anos

O ti
prestar-lhes quaisquer mformacoes ou esclarecimentos referente as contas apresen-

ex into que com a idade tadas.
_

No programa:
d '" Cresciuma, 1° de julho de 1949. C Je onze anos, ,'chegou a nossa Lucas Savi, diretor.

.

me ornal - nac.

Pátria, . foi de fato um grande BALANÇf ��R:� ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1948 Preço da popularidade
amigo e propugnador de seu .

Imobilizado
. Çl)elho é musico velho.

id tíf d
Imóveís da Matnz . .. .. 191.822.70 P óprogresso, 1 en 1 lCan o-.se co� Imóveis das filiais e secções

:

·

,.. 175.018,50 reç s:

nosco em todos os bons empre- M<,!veis & utensfllos da Matriz
_

, 21.177,20 c-s 5,00 � 3,20, Moveis & utensütos das filiais e secçoes ,... 14.483,80
endímentos e boas causas. Seu Veícu!os .da MatriZ , " . . . . . . .. :'.,........ 42.673,70

• Maqulllánas e acessórtos das f1l1als e sccçoes .... ... 211.738,70
sepultamento se realízcu ante- Instalações de ene:-gia e ostras das miais e secções .. 14.888.80

ontem, com grande acompa-
Matenal de expedtento da Matnz , ,... 10.130,76

nhamento. Valores a realizar

f
..

1 t d
Semoventes das filiais e secções .

A amílía en u a a as nossas Mercadorias da Matriz ., .. ', . . . . .. , " .

condolências. Mercadorias das filiais e secções , .•...

ANIVERSARIOS:
:DR. LAUDELINO GALLOTTI

,

Transcorre, nesta data, o
· aniversário natalicio do nosso
distinto conterraneo sr. dr.
Laudelíno Gallotti, provecto
advogado e procurador do

'"1. A. P. T. E. C. na Capital da
.Repúblíca. .

O ilustre nataliciante que
-conta em nosso Estado com
muitas amizades, receberá,
-daquí por certo, expressivas

· felicitações, ás quais nos so
lidarizamos.
SR. BONIFÁCIO SCHMI;DT
Em Itajai, onde reside, vê

..

passar o seu aniversário natalí
_

cio, hqje, o distinto cidadão
: sr. Bonifácio Schmidt merece,

, '

'60r do respeito e da estima de
todos.

O venerando ancião que in
.. tegra o alto comercio daquela
-pro.gressista cidade e do qual é

· membro proeminente, pelo te.
·

liz evento, há-de receber as
· Inequívocas demonstrações de
apreço das suas numerosas re

'lações de amizade, ás quais
-nos associamos, prazerosamen,
te.
SRTA MARIA DA GLORIA

ALMEIDA
A efeméride de hoje consig

na o aníversarío natalicio da
-dístínta e graciosa senhorita
"Maria da Glória Almeida, des,
tacada integrante do nosso Previsâo do tempo, até 14
"set" social, e dileta filha do horas do dia 20 Contas de eompeusacão:

Sr. Celso Alml?i4a, Fiscal da Tempo: Instável, sujeito à
Caução da dtretoría ..

Fazenda Estadual. chuvas.
As homenagens que lhe T t E d lí

. Lucas Savl diretor-industrial.
_ . empera ura: m ec lnlO Wilson Barata, contador, reg. C086-CRC.

prestarao as suas mumeras Ventos: Do quadrante Sul DEMONSTRAÇAO DA CONTA DE "LUCROS & PERDAS"

amíguinhas e familiares,

jun-l
frescos. Honorários da d?l'�t�r�aT� ,................... 129.500,00

tamos as nossas. . Temperaturas extremas de ho, �i��#i'���� pe�s.o.al .. da .. a�.�inlstração '.'.'.'.:::':::::". 84.8::�
;SRA. MARIA DA GLORIA je: Donativos.............. . 1.963,90

LOPES CUNHA Máxima: 18,3 - Miníma: ���;;�s"sociàb".:::: .:': :�::::::::::'.'.: ::::.......... 1:1.���:�
Faz anos hoje a exma. sra. 12,2. i���t;� f�e��rsda.s ..� .. CDll�i�naç�es .. .: .. ::::,::.:

'. ��:��3:�
-do Maria da Gloria Lopes Impôstos estaduais , , ' . . . . . . . . . . . . 15.271.20

-Cunha, digna consorte do nos- A cobr.8nça do I·m- �.l�P�Stos n:-u.nlcipais , , 13.356,50
"'-' _ �rnP03tos varIaS 1.200.00

$0 estimado eonterraneo SI' AI
.

. oelos_ & estamp�lhas . '.'
. . . . . . . .. 764,70

·
. -

t d
- Despesas postaís t.elegráflcas 3.665,40

-var? Ferreira da Cunha, cate- P08 O e eIPorta�aot5g��si�õ� �é�stas·::: .. ..':.. .': :::::·.: .:': .. :.: : 28.��:��
.gorízado funcionário da firma .' .

\I Prop'!ganda. & publícações . ".. 2.391.10

'Carlos H08l'V'k SIA C ,RIO, 19 (A.N; - MaIS uma I?espesas ?e viagen� " "..... 2.799.1a
.

l'� e ,
- omer- Sunr

.

T 'b 1 F d ! Conservacão de Imóveis .,...... 319,30
-cío e Industría. vez � upremo 1'1 t�lla� e e- t Ccns�rtos �llversos .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 300.50

T.1 ral fulminou de nulidade por' Despesas
vanas • . .. .. .. . 11.759.70

;r:AZEM ANOS HOJE" , ! Juros ,. . ,. . ". . , .. ,. 4H10.10

o sr J' B
,. 'G' contraria à Constituição, a lei Despêsas bsncárías , . . . .. . . .. . , 13.536:/0

-
. anne l'lCIO Ul_ t d I de I t ti Fretes , ',..... ............•......... 31.988,80

.Ihon, funcionário aposentado
es � ua e Impos o e expor- Mercadorias . . .. . , , . , . 11.089.22

-'l� . taçâo, de um para outro Esta- M.aterml de expe�l.ente .,........ . .. , ,....... 14.844,00
'1U4 Alfandega. I

" �.eJulzos em fill31S e secções ,........ 24.798,95

Alf d S 1 d
do. . undo de reserva .,........ . .. ,... 5.753,95

- O sr· re o e va, ,O co- I I '. t d Fundo. de amortiz.ação .. 5.753,95

mercio local I
s 'lo acon eceu quan o, em Gratif�cações à �lretor1a 11507.90

·

'. ,sessão plena, aquela alta côr- GratIflcação ii cllretoria . , . . 11.:;07,90
- a sra. d. Mana Bayer .

.

I
Lucros em sUspensos • '.'

.. . 80.554,14

Amorim esposa do sr João \ te t�mou conheCImento e deu! 617.389.31
.

'

.! prOVImento ao recurso extra-Amorm.
. ordinário em ue é recorrente! ,.

"

C R É D I T O
- a sra. d. Henedma H. I _.

q
.

All,guélS :.. 6.000,00

'S hm·t � . 10 sr. Joao ElIas COlnag e recor- Rendas diversas . .. . .. ,,�.381,10C 1 z, esposa do sr. Arlm� I'd E t d dE"t S .

Descontos div�l?os . ,...... .. -� 505.60

do Schmítz inst t
. rI O O S a o o spIrl o an I Lucros em fllms e secções .,............. 586.502.61

, ru 01' meCalll. to Tratava-se de imposto cri� t

·co I
. t 617,389,31

.

. . ador por um decreto estadual I . .

- a sra. d. RIta Malhelros, .. . ..' Lucas Savl. chretor-lndustnal.

funcl!'ona'r' d C
.

T IC que InCIdIa PrIUCIpalmentel Wilson Barata, contador. reg 0086-CRC.
·

I la os orreIos e e- � b' f' d'd' PARECER DO CONSELHO FISCAL

I .. f
.

T d d
. :>0 Ie os ca es expe I os para Os membros do conselho fiscal da Firma "Viúva Giácol110 Burigo S/A. - Co-

egr.a QS. VIU\ a
. .o sau OS? Jor- os Estados limitrofes. Foi' rela- mér,?lO. Indústria e Agricultura". a.baixo assl:t;'ados, f'm cumpri�ento às <lisposlçóes

nallsta dr. OdlllO Malhelros' t d f �t
. .

t Ed ! legaiS e dos estatutos, tendo exammado OS hvros ele escrituraçao referente ao .ano
rt.

' or O e� O O mInIS ro gar I
ele 1948. como também o balanço. conta de lucros e perdas e sendo-lhes fornecIdas

- asa. Zlgomar Callado, Costa que após O relatório e a
tôdas as informações e es�la.récimentos solicitados, declaram ter encontrado tudo

sobrinha do sr Bento Callado '
.

em perfeita �rdem e correçao, sendo de parecer que os mesmos devem sét' aprovados
•

• ,.
_ :

4 , defesa oral do recurso feIta pe- pela assembleia ogeraL ,clIurglaO dentIsta 1 d d B·t M
.' CrsClUma. 1 de Julho de 1919.

., .

.

.....0 a voga o 1'1 o oraIS, pro- José Trento
- NaIr Sl�:,a, fllh� <:lo dlstm. feriu longo e fundamentado ��'iWt�()D!���oJt.

. ,

t� casal �ana Eufrazla e Ra?l 'Foto em que estudou a questãoTIto da Silva.
.

.

"" � dos impostos illtel'-estaduais e
- Neusa Amanda,. fll�.a dI- do imposto em questão com ba- DIA 29, SEXTA-FEIRA, ÀS 20 HORAS, NO TEATRO ALVARO

l.eta do sr. Adolfo SIlveua de
se na Constituição de 1946. To- DE CARVALHO, A ORQUESTRA .JUVENIL DE FLORIANó

,Souza.
.

N E"
dos os ministros presentes ado- POLIS FARÁ REALIZAR UM GRANDE ESPETÁCULO l\'IU-

.::- a m:enma; eusa Spll'l� taram o voto do relator fican-
'

SICAL, E1VI COlVlEMORAÇÃO A PASSAGEM
d!a? da S.l�y�,_ fIlha d�o sr. An� do, a.,."lsün. doeclal'ada a incons-I DO SEU 20 ANIVE.RSÁRIO DE FUNDAÇÃO.
ton;7 �sp1lldlao. ?a. �ll�....�, e de

litucionalid.ade de sua.

cObran-1d. �\!atall! Pereua Gel >::illva.
'�a por parte dos Estados. ------------------------.---

FAL�CIMENTOS. : _. --

OTTO BERNHARDT � E \JHORlr A ! I�epercutiu, profundamente, .4 ultima creação em Tefri
nesta capital, principalmente �erBn te é o Guaraná KNOT

I11.0S meios �omerciais, a noti-, EM G4RRAFAS GRANDES
ela do faleCImento do acatado Preferindo-o está
e benquisto comerciante sr. OL acompanhando a moda. I

Vida

SERVICO DE' METE0.
ROLOGIA

499.934,16

horas.
Na tela:
Robert Mitchum e Barbara

Hale.
AO OESTE DE PE'COS
Ação ... Aventuras ... Emo

ção ...
Lutas tremendas travadas.

no coração do oeste, onde a

lei era o revolver ...
No palco:
Gigantesca' luta livre entre

doís azes no genero:
TORPEDO x CHIMANGO
Censura: Proibido até 14

anos.

crs 10,00 unico.
ROXY - Hoje, às 7,30 ho..

ras:
o cómico n? 1 do cinema me-

..........................
,.

2.718.50
730.148,66
618.475,10 1.351.342.34

RITZ ás 7,30 horas.
1° - Cine Jornal - naco

20 - Jean Louis Barrault
Michele Alfa

SUBLTIME ABNEGAÇÃO
Um drama de rara beleza.

que encanta e agrada.
TIr

Robert Mitchun.
Banhara Rale
AO OESTE DE PECOS
Ação! Aventuras! Emoções!

Lutas tremendas entre a de
sordem e a lei ...
Censura até 14 anos

Preços:
Cr$ 5,00 - 3,20
ODEON - Hoje, às 7,3D.

Devedores em c/ correntes da Matriz .

Devedores em c/ correntes das filiais e secções .

Tít\llos a receber . . " . .

Devedores especiais <Ia Matriz ,..... . , .

1.790.146,72
1.678.156.88
624.396.70
154.389,10 4.247.089.40

Disponibilidade
Caixa da Matriz .. ,....... . .

Caixa das filiais e secções . , ., .

Bancos .. .. .. .. . .. " ..

38.058.20
40.06'7.7·)
225.566.10

Participações:
Participações em outras firmas , .

varores em garantía:
'I'ransttórtns ,......... ,., . . . .. . , ..

Cantas d(, compensação:
Ações caucionadas . . . . . " .•.....

52.070.00

38.300.00

150.000.00

6.642.427,90

PASS�IVO
4.500.000.00Capital .. . . . . . . . . .. .,.... . .. , ,

Não> exigÍ\'cl:
Fundo de reserva '. .. . . . . . . .. . ,

Fundo de depreciação . ......• ,. . .

Fundo de provisão , .

Fundo
-

de amortrzaçâo , ..

Lucros enl �uspensos .

63.076.47
67.316.7.2
11.594.42
5.7:>3.95

88.069.49 4.735.811.05

Exigível:
Credores especiais' (la matriz . "., .

Credores em o/correntes da matriz ., , .

Credores em c/correnses das filiai;; e secções .

Títulos a pagar .

Títulos descontados , .

Gl'r>·t1ficação aos empregados ., , .

Gratificação ê. diretoria ,.:.. ,.

, 1.095.00
98.261,!;1

1.498.485,04
19.612.'""0

1l.5.906.80
11.747,90
11.507.90 1.756.616,85

150.000,00

6.642.42f,90

aues.

xícano.

MÓVEIS. LOUÇAS E MOEDAS ANTIGAS

CANTmFLA�
NEM SANGUE NEM AREIA

EIle não queria nada com

os touros... mas foi obriga
do a bancar o toureiro a for-

�\..
ça..•
Censura: Proibido até 14

anos.
Jornal cinematografico

Coelho é musico velho.
Preço:
Cr$ 3.20.
IMPERIAL - Hoje, às 7,30

horas:
ErroI FLYN e Ann SHERI-

DAN
SANGUE E BRATA

Esta é a história do Impé
rio da prata. Império que re

sistiu a furia dos homens,
mas que vacilou com o 'Sorri_
so de uma mulher ...
Cehsura: Proibido até 14

anos.
No programa:

Esporte em marcha - Fox
Movietone .

CINE IMPEFdO - Hoje às
7,30 horas:

1" - Marcha da vida
nacional.

2° - Ohester MORRIS
Trudy MARSHALL

MAGICO AMADOR
Eletrisante filme policial.
30 _ CANTINFLAS - o

comico nO 1 do cinema:
NEM SANGUE NEM AREIA
Uma alegre e divertida co

média.
Censura: Proibido até 14

Deseja comprar ou vender?

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

Católogo de Moedas Antigas do Brasil

Pelo correio Cr$ 25,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Da Fábrica CD consumidor.-- Grande estoque recebeu a firma distribuidora

Lima & Irmãos» - Rua Conselheiro Mafra 35 - Fone 1565 - Fpoli� ..

•

e a prazo.
Enrolamento de motores, dinâmos e transformadores.

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

tricos, artigos elétricos, etc.

Representações diversas, com exclusividade dos Insuperáveís
receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY".

A EL:gTRO - T:gCNICA
Rua' Tte:'Silveira, 14 _' Caixa Postal 193 - Fone 793. '

j .1IJ.9 �•••••••• !II••II•••••••••••• II••••• !I'••-
I

'
,

I" C A P I T A L A R II
! Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoats, eoaee

I dendo mais outros beneficios de carater assistencial..

O 68 ta d C; i Representante em Florianópolis:
.

I PEDRO NUNES

I Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
I Sorteios mensais, mediante mensalidade de CrI 20,00 além da ,óllll

Industria Comercio. e Seguros Knol S.I. I
Inicial de C" '_,00 ·"'�:�••,.o ... tu....

lVENDE-SE por motivo de mudança
Grande área de terreno iii cultivada

(Distante cerca de seis quilometros da capital-Bairro-Berrewcs
·
A1'ea de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo

·

6 casas de madeira e uma de materuu,

I
TRATAR:

Florianópolis - nesra redaç.ão ?u Es�ritório 1. de A L. Alve$
Barreiros - com o proprietário Mathíae lha.

Blumenao - com o sr, Christiano Knoll, no Hotel Cruzeíro.

"VUi<iEM ESPECIAUD DE"·
lA� WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE IMarca re� ..

TORNA A ROUPA BRANQUISHIMA
...

________o.
� �'�����

.__

«Fiuza

Aceita-lIe representante no interior do Es tado. Cartas para
Coixa Postal 139 - Fkrianópoli9

II
II

,

r' :

li'

II
!"

I'

I,

1

v. S•. viaja 1 . Resid.e no Interior!d! �",jn�;r;.:�o��
y. S. VlUJa 1. Reside no Inter-ior 1 AdqUira um Catálogo de Moedas I amigo analfabeto, levaado-o a um

Antigas do Brasil e cnrrqueça depressa, curso da alfabetização no Grupo
Peça em qualquer livraria de F'lor-ianópolls. Ousto Cr$ 20,DO. Pelo Escolar SãO' José na biseola. Indu...

. Correio Cr$ 25,00; pedidos a José Claudino da Nóbrega. Rua General trial de FlorianÓpOlis ou n. cat�
Bittenconrt, 91, sob ,T HoriaJ1Ópolis. ,l1ral Metrupolitana.

Ilndustria de Maquinas
··1 Nardini' Ltda.

I

Agricolas
A maiol' e mais 'àperfelcoada Fabrica de

Mâquinas· Agricolas, Tornos, Teares e
.'. ·'artigOS .de Cutelarias

Fob râco em Americano. - Estado de Sã.o Paulo

I�QPPQsgr�tan tQ-S º.x(�:dU8i\(os papa
�.1\.:.Ji banta (9atapina

Praça 15 de Novemb�o. 20 - 2.0 andar

Caixa Postal 139 - Telefone - 1324

End. Tel .. KNOT'�

I

Transportes Coletivos
SRS. PASSAGEIROS

PARA
ITAJAí - JOINVILE e CURITIBA

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

CONFORTO E PONTUALIDADE
Carros para 14 passageiros - Poltronas individuais Pulman,

H O R A R J OS:
Carro .direto a Curitiba: parto 6 Hs.

I
Carro 'de Fpolis. a Joinvile nos dias úteis: Partida às 13

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

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

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

·------cõMpÃNiíi-;r�ALlxI�ç;r-·D�4-1rAHílç;
..-···.....

Fundada em 1870 - Séde: BAHIA
INC:t�DIOS E TRANSPOR'rES

SO.900.6U(i,3e
5.978.401.755,97

67.053,245,30 -

142.176.603)!o
98.687.816,30

76.736.401.306,20

. ,
Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL .E RESERVAS __ . .• Cr$
Responsabíldades " ....•. Cr�
Receita .....• .•..........•..•. Cr,
Ativo .,....... Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$
Responsabilidades Cr$

Diretores:

·Dr.· Pamphüo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Franctsco de Sá,
,

Anísiô Massorra, Dr . .Toaquim Barreto de Araújo e José Abreu.
...............- ......-..-.....·_"__.-.-........,......._w__--.........-_.-_........w_ .,.

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

Serviço especiatlzado em Doel1�as de Senhoras
Modernos métodos de trdtamento

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

Consult6rio: Residência:
Rua Tiradentes. 9 Hotel La Porta

'�A vista

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Doutor Léo Pereira Oli
veira, Juiz de Direito da Co
marca de Sào José, do Esta,
do de Santa Catarina, na for
ma da lei, etc.
Faz saber aos que o presen-:

te edital de citação com o pra
zo de 30 (trinta) dias virem, ou
dele conhecimento tiverem e a

quem interessar possa, que por
parte de Venorica Schmitz, por
seu assistente judiciário Ro,
berto Pedrozo, lhe foi dirigida
a petição do teôr seguinte: PE
TIÇÃO - Exmo. Sr. Dr. Juiz
de Direito da C y/u;:,rca de São
José. Veronica Schmitz, brasi
leira, viuva, domestica, resi

de dente no distrito de São Pedro
de Alcantara, dêste Município
e Comarca, vêm com o devido
respeito, por seu Assistente in
fra assinado, brasileiro, casa

do, solicitador, com escritório
à rua Felipe Schmidt, na 34,
em Florianópolis e telefone n?
1620, onde recebe as, citações,
expôr e requerer a V. Excia., o
seguinte: - Que, ha mais de
40 anos, seu sogro Nicolau
Freíberger, entrou na posse,
por abandono de seus propríe-

n. táríos, de um terreno sito no

referido Distrito de São Pedro VENDE-SE uma, de 4 faces, com-

DR. LINS NEVES Consultas: As 11,30 horas e à lar· de Alcantara, com a área de pletamente nova, marca RAIMANN,
de das 15 horas em' diante mais ou menos 45.504 metros com transmissões. Ver e tratar na

tDiretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
Hesidência: Rua Vidal Ram08 n. quadrados, em fórma irregular, Cia, Florestal de Santa Catarina. no

CLlNICA DE SENHORAS _ Cl-
55 - Telefone 1.422. acompanhando '0 .curso do Rio Estreito, ou pelo correio, dirigir-se

RURGlA PARTOS "'0 Imaruy: extremando ao Nor_ à Vencedora - Caixa Postal, 225 -

Clínica Médica e Cirúrgiea.. te, com José e Maria Freiber- FlorianópolislIDiagnóstico, controle- 'e tratamento DR AUJOR LUZ
"upeCiaJizado da gravidês. Distur- MOd"O d Parteí ger, filhos da Supte. e a Estra- " .

e ICO- pera or- ar eIrO
da Geral são Pedro.Floríanó-�ios da adolescência e da menopau- O

'

t d Ad It
'V

oencas 10 ernas. e U 05 e H<:: e,' ao' sU'I, leste e oeste, com<".. Pertubações menstruais, I 'l�1". Crianças
�

:mações e tumores do aparelho geuí- Alta Cirurgia _ Cirurgia Geral _
O rio Imaruy, conforme cro

tIf.al feminino. Doenças de Senhoras _ Partos _
quis junto; que, tendo falecido

Operações do utero, ovários, trem- Vias Urinárias _ Rins _ Coração
seu referido sogro seu marido

�u. apendíce, hérl).i-á� varizes, etc. _ Pulmões _ Estomago _ Ftgado
José Frei'�rger lhe sucedeu na

.cirurgia plástica do _ perineo (ru- Tratamento da Tuberculose pósse e, tendo êste também ta-

'It'Ilras) Raias X _ Eletrocardtognafia lecido, a Supte., como sua rnu,

\SSISTENCIA AO PARTO E OfE- Pr,w..a Pereira e Oliveira (atráz do Iher, O sucedeu na mesma pós-
RAÇõES OBSTETRICAS Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8. se, tendo desde seu sogro 'até

\{)oenças glandolares, tiroide, ovã-! Consultas das 9 ás 12 e das S ás &- agora a Supte. tido essa mes-

rriOl, hipopise, etc.)
.

__ Fone M1. FLORIAN�POLIS ma área de terras como sua,

'i!?tsturblos nervosos _ EsteriUdade plantando-a e cuídando,a, sem
_ Regimes: que jamais fossem molestados;

'Coni!Íúltório R. João Pinto, 7 - Tcl, C _i e, como a Supte., por si e seus O horário dos carros de que' é agente, nesta capital,Dr. Roldio ouelll
1...81

.

CIRURGIA GERAL '._ ALTA CX:
sucessores possuem como seu firma Fiuza Lima & Irmãos, é D seguinte:

Resld. R. 1 de Setembro _ EdU. RURGA - MOL:t!:STIAS D1'; S� O aludido terreno tal como se EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque
«;rul e Souza _ Tel. 846. l'o���O!;1; ia"cuJ�!feT�: Kedi. acha supra escrito e croquis el excessão de sábado

.(na da Universidade de 510 Pauló, junto, há mais
..

de 40 anos, EXPRESSO BRUSQUENSE
.

_ 2a., 4a, e 6a• teírasonde foi a••ístente por vúiol aDOI do
f t

"

Serviço Cirúrgico do. Prof. AlI!!l mansa _e paci lCa_!Il;en e, sem

I Nova-Trento
Cirurgia do ����-:' 'fia. G!re_ubl' embargo? de especle, alguma, E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - S·. e 6·. feiras
res intestinos delgado e groa!lO, tiroi· quer Iegíttmar sua posse, nos

de, rins, próstata. bexiga, atera, tê
.

C 'doa...riM e trompas. Varicocele, hidro- ermos do art. 550, do o 19O ser reconhecida e declarado do.
Con.nlta�e:le'n::ri;esá.e S hh'o':::; • rua Civil; para dito fim requer a minio da Supte. sôbre o aludi":
Pelipe Scbmidt, 21 (alto! da C&III designação de dia, hora e lu- do terreno, ficando citados aín-

Paraiso), Te!ef. 1.598 . ..

Ile.idencia: Rua lt.tevee JlUÚor, 170;' gar para a Justificação exigi- da para o prazo legal, apresen-1'elef. M. 764 da pelo art. 451 dO CÓdigo do tarem contestação e para se-
'Processo Civil, na qual. deve, guirem a causa até final sen,
rão ser inqueridas as testemu- tença, sob as penas da lei. Da
nhas João Stahelin' e Miguel se a presente para os efeitos da
Pauli, residentes em São Pe- Lei, o valor de Cr$ 500,00. Pro
dro de Alcantara, que compa� .testa�se provar o alegado com

recerão independente de cita- os depoimentos, pessoais de
ção; requer outrossim a cita- interessados, de testemunhas,Clinica clCclu.ivamente de orianQ&ll

Ru� Saldanha 'Marinho, 10 ção dos representantes do Mi- vistorias, etc. Têrmos em que,Telefo� Y. 7U nistério Público e do S. do P. com os documentos inclusos,
DR. A. SANTAELA da UniâJo, deixando de pedir a

I P. deferimento. São José, em

(l"ormado pela Faculdade Nado· citaçâJo dos confrontantes, por 11 de abril de 1949. (ass.) Ro-
na! de Medicina da Universidade A

t tdo Brasil) serem eles filhos da Supte. e' berto Pedrozo, assis en e. DES-
Médico por concurso da AssIsten· dos representantes da União e PACHO - A., á conclusão. S.c18 Q Pslconatas do Distrito

Federal do E'stado. Requer, ainda, se- José, 18 de abril de 1949. (ass.)
ex·lnterno dr Hospital Pslquiá·. 't de d't

.

01" DESPACHOtrlco e ManIcômio JulllciArlo Jam CI a os, por e 1 als no pra� L. P. Ivelra. ,. -

Cx-Inter�� â:P��t:��sa; de Mi-
zo da Lei, os interessãdos au- Faça-se as citações requeridas,

ser!córdia do Rio de Janeiro sentes e desconhecidos, todos sendo os confrontantes certos
OLtNIOA Mt��oSASDOJ.I.lNÇA8 para acompanharem os têrmos' e o representante do Ministé
Oonsultt1rlo: Edifício Amélla, e a presente ação de Usocapião 'I' rio Público, por mandado, o

Neto - Sala 3.
ResidêncIa: Rua Alvaro de Oar· e, depois da terminação do pra-j S. do P, da União em Fl�r�a-?albo, �o�s 15 às 18 horas ; ZO dõs editais nos termos do nópolis por carta precatana,
"Ot1::�l����e:_ ! art. 455 do Código do Processo I ao Dr. Juiz de Direito da P Va-
Residência _ L::: I Civil por meio do qual deverá ra da Capital e os interessados

Juizo de Direito da'
Vomarca de S. José

EDITAL

Plaina

w_-.-_-_-.-..-.-_-.-_-_·.-_...-.-...."".......-..-.w......· ..........-_......-_w.............-.-..............-. t#

RADIOTERAPIA
RAIOS X •. ,reune som ... acabamento ..

solidez ... no piano perfeito!
Além de vários modêlos para
pronta entrega ... êste mara'lTl
lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano ·de
pagamento a longo prazo!

DR. ANTôNIO MODESTO
Aten.de, diâriamente, no Hospital de Caridade

Dr. Guerreiro da
Fonseca

,Or. Alvaro de Cervalho
Doenças de Crianças

Consultorio: RUa Tenente
i1Silveira, 29
Horário de consultas: 9 ás 11

tU. -

Sábados: 14 ás 17 hs.

ScbwartzmaUD
REPRESENTANTEEspecialista

Médico - Efetivo do Hospital
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR·
GANTA

Tratamento e Operações
Itesidência: Felipe Schmidt," 99

Telefone: 1.560
Consultas: Pela manhã no Hospital
A tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto 11. 2.
Horário: Das 14 ás 17 horas.

para Serü«

KNOT
Catarina

S/A
IIr. Milton Simon e

Pereira
Cx. 134 - Tel. KNOT

Florianópolis

Clinica Cirurgica Se ricos quereis ficar
De modo tacil elegal
Fazei hoje uma inscrição
o Credito Mutuo Predia

Molestias de Senhoras

CIJ{URGíA GERAL
llDos Serviços Jus Professores Bene

rueto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
Consultas: Das i4 ás 17 horas

Rua Fernando Machado, 10

DR. NEWTON d'AVILA
Cirurgia geral - Doenças de Senho

ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles
JS - Telefone 1.307

SEU· i REt:QGIO' PRECISA:' 'DE
" ....; JreV�SAO ? ..

'

.

� -:t. ,.'
NossÂ',OFidJNA,t.ESPECIAUiAOA
rio_;�6nêÍi��;.SãO;:- ....

..
'

,
"

'.
t' .;- :(;. .

'. garantiõo8 100Nó
ÓTIÔ.A_··'l\{,O·ri:éLO
JbAO PINTO. 25 (frénte.ao T8S(Iuro

. ,
".� >ArEstado):. '

,.,

VIÚVA GIA:COMO BURlGO
S/A. COMÉRCIO, INDÚSTRIAl

E AGRICULTURA

CONVOCAÇÃO
.São convidados os senhores

acionistas desta Sociedade, pa,
ra a Assembléia geral extraor
dinária, a realizar-se no dia 29
de Agosto de 1949, ás 10 horas
na. séde Social, á Praça Nereu
Ramos s/nv, na cidade de Crea,
ciuma, afim-de deliberarem so
bre a seguinte.

Ordem do dia
1° - Reforma dos Estatu

tos.
2° - Assuntos de ínterêsse

Social.
Cresciuma, 13 de julho da

1949.
Lucas Savi - Diretor

Assembléia Geral Ordinária
Pela presente, ficam convida

dos os senhores acionistas pa
ra a Assembléia geral oridiná.;
ria, a realizar-se no dia 29 de
Agosto de 1949, ás 14 horas,
na séde social, á Praça Nereu
Ramos s/nv, nesta cidade de
Orescíuma, afim-de tieliber�r

I sôbre a seguinte.
Ordem do dia

10 - Discussão e aprovação
do relatório da díre,
toria e demais docu
mentos referentes ao

exercicio encerrado
em 31 de Dezembro de
1948.

2° - Eleiçâo da nova dire
toria.
Eleição do Conselho
Fiscal.
Assuntos diversos de.
interesse social.

AVISO
Acham.se ii disposição dos

senhores acionistas, os doeu
, mentos a que se refere o arti
go 99 do Decreto.Lei 2.627 da
26 de Setembro de 1940.
Creseíuma, 13 de julho da;

1949.
Lucas Sani - Diretor

Carros para o interior do Estado

,t Fabrloant. 8 distribuidores dali afamado. (lon- If.oçõ•• -DISTINTA- e RIVET. POII.ue um �rQn.. 9....d. eo!'t�m.:nto do oosemira.. rlllcado.; bizl.l§ �
banI! e bClIl'otoa. algodõ4:!IlJ morinra a ay!amu'.t<':ljjl !

para alfaiah., que rect!tb. (Ur.tc.mente dOA> Ianre, Oot'il.k'clal<Z.tg� de lr.terlcu' no umtidc do Ih. fozorem '1n>,,� �
f'k.lrSa.'I6r,;elip.!. F1LUUS ":'''1(1 HhllI...... 8r1<"lO e Ledes !

- Iti • <1$:< w"PE ..aij·pt =vrMFm'?"laD���lQilll"lGlml!__ri'I.lil:illtn1la'il:'IQmI=mm�U1_m;!l211IlllHam.e ,�-:.:.:-$!fttit!Z.. ·.€:ra.ett:!lttl"l:lil'S��;.�!id1t;t:.:..:r::_ �"1;'..t:;:S .;!��':':;:�:��-:::"l

.� � ; .;

1tlR. POI.YDORO ERNANI DE S
-

:THIAGO
Médico e partebe

'iíDp Hospital de Caridade de Flo-

rtanópolís. �ssistente da
I.'

Maternidade
,lOpenças dos órgãos Internos, esoe-

i
_ eíalmente do coração e. vasos

iDoencas da tiroide e demais glan
dulas internas

..cUntca e cirurgia de senhora,

-IPartos
IflSIOTERAPIA _- ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
'80RARIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 às 19 ho
!l'as.

Dr. r••1o 'oat..
Clinico e operador

Ci'ftlultóno: Rua Vitor Moire!el, I"
TeIefóne: 1.405

Üllllulta. das 10 la 12 e da. 14 Ú
I! hra, Reoidência: Ru. Bl_,

22 .. - Telefone: 1.621t

··-Ih. M. S. Canleull

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles n. UI

Fone manual 1.702
RESID�NCIA:

Avenida TrompowskJ 62
-Pone manual 71J6

Dr. Mário WeuduUeIÍ
<Cllnica m�;ca de adulto. e crlll_
'OonSUltól'lõ - Rua João Pinto. 16

Telef. M. 769
Consulta da. 4 ás 6 hora.

Ilealdência: :Felipe Schmldt .. ...
Telef. 812·

,:) "
'I �.Ih.,•• f4bricaª. 11 Coca ...A Of.PITIU,,- Gh�ui1 «I o. . 4tu gão dGA

vl.'Jitlil lit\t�H! d� íl;f.t,.HH'gr;r••UQIl\ ge:r:npf'C'8'; l\1:Ii.TR�Z '11m

a conceituada A
.. ',,'

16 horas
14.·horu

16.30
�
Iloras

12.10 horas

incertos, por edital, que será
afixado' no lugar' de costume,
pelo prazo de 30 (trinta) dias
e publicado por uma vez no
Diário Oficial do Estado e por
três vezes no jornal "O Esta
do", que se edita em Flol'ianó�
polis, extraindo-se, para êste
fim, as cópias necessárias, que
serão entregues ao requerente
para as publicações determina
das. São José, em 11 de junho
de 19�9. (ass.) Léo Pereira Oli
veira; Juiz de Direito. E para
que chegue ao conhecirnentó
de todos, mandou expedir o

presente edital, que será afixa�
do no lugar do costume e re�

produzido uma vez no Diário
Oficial do Estado e por três
vez·es no jornal "O Estado",
que se edita' em Florianópclis,
na forma da Lei. Eu, Artur Ma
riano, Escrivão Interino o da
tilografei e subscrevo. São Jo�
sé, em 30 de junho de 1949.
(ass.) Léo Pereira Oliveira,
Juiz de Direito.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dando. prosseguimento ao 'Campeonato de Profissionais,' jogarão do
mingo as equipes do Avai e do 8ocaiuva. Sábado, pelo certame de

amadores,· estarão �m lula os qbadros do Guarani e do OIimpico
Conforme estava anunciado, cte- tanto atordoado c Impossibihtndo

tuou-se sábado á noite 110 Teat-o dese erguer do tablado, isto no �ni-·

Alvaro de Carvalho a luta (k c-tch cio do terceiro assalto sendo '1'01"

entre o paranaense Antônio Curtlo- pedo. proclamado vencedor. senr

80, o "Torpedo", e o gancho José grande esforço.
Moreira, mais conhecido por "Su- Após a luta o esportista finas:

per-homem", com bolsa ao vence- Chimango, gancho que vem roali-
dor. zando o raid a pé Porto Aleqre_TeF-

"Super-Homem" deceneionou r itorio do Acre com vários com-

completamente a grande ascistên- panheiros, oícreceu-sc para lutar
cia, desde li sua entrada no l'ing com Torpedo, tendo êste aceito o

em estado de embriaguês, sendo desafio, marcando a noite de h",Íe.
surrado valentemente pelo seu va- no mesmo local, para a realização
loroso antagonista, até ficar bas- do combate,

VENCEU TCRPEDO

Direção de PEDIO PAULO MACHADO
----------------------------------------------------------------------------------

Torpedo x Chimango, hoje, no Teatro
Alvaro de Carvalho

Preliminarmente lutarão Terror Negrt e:.-Maroj9-- SaUlo--",
antes sera elibido o filme «1 Oeste· de Pecos» CHOCOLATE' JOGARÁ CONTRA..

O PAULA RAMOS
CARLOS JOSE BAT[ST:�

o forte e agi! lutador

para-j
pesa 75 quilos e tem 1,73 de al-

naense Antônio Cardoso, mais rado com uma demonstração tura.
conhecido por "Torpedo" e de defesa individual pelos gau- Os ingresses estão sendo
que conta com duas grandes chos Haas Chimango e Jack vendidos ao preço de dez cru

vitorias em nossa capital, es- Brandão. Segundo nos infor- zeiros. Não deixem de assistir
tará na noite de hoje, no 'I'ea- mararn, Haas Chimango é um a essa esplêndida noitada de
tro Alvaro de Carvalho, para dos maiores entusiastas do es� força e agilidade, com a apre,
dar combate ao valente luta- porte violento no Rio Grande sentação de dois hercules ases "CAMPANHA DO CIMENTO"
dor gancho Haas C.hímango, do Sul, tendo efetuado uma essa esplêndida noitada de DO TAUBATÉ
seu desafiador, que juntamen- média de 36 lutas em 16 cida- força e agilidade, co ma apre- ,são poucos os que sabem,
te com tres companheiros vem des do Brasil, sem sofrer uma entação de dois hercules ases

I que o próximo Campeonato
realízando com sucesso o raid unica derrota. Conta 25 anos, do "vale tudo". Brasileiro de Basquetebol se·

P,orto Alegre -.Território do
� �_..,__

rá realizado em Florianópolis
Acre a pé. Torpedo está pesan-

.

porém, são muitos os que sa-

do 82 quilos e o seu adversário BODI-"a vttõ r-Ia do Ipl"raoga bem que não possuímos uma
90. A luta entre os dois her- • I .,

quadra com medidas oficiais,
cúleos catchmens está anun- Dos mais brilhantes e expres, impôr-se ao seu leal antago- adequada para tais jogos.
dada para; ter início as 21 ho- sivos foi o triunfo alcançado <nista pela contagem de 4 a 1, , Joínvãe atualmente possui
aas, após a preliminar que se- pelo' Ipíranga, de Saco dos Li- tentos marcados por Zininho ótimas canchas, Ubiratan, e V dl'á entre "Terror Negro" e mães, no primeiro cotejo do (2), GUinho e Manéca. Pauli- Lira Tenís são testemunhos en e·se
"Marujo Sulino". Ambos os certame citadino de amadores nho conquistou o �nto de dessa .a�irmação ,P0l,'

S la

.es,tL! Uma casa residencial sita' à
embates .serão disputados em disputado na tarde de sábado, honra do quadro vé1!cido. Di, veram sabado ultimo Ol�de to,

rua Bocaiuva, nO 199.
5 ronds de três minutos por frente ao "onze" do Lira Tenis rígiu a pugna, com regular maram par.te dos festejos do 'I'ratar na R. Cons. Mafra, nO.
'Um de descanso. A esplêndida Clube. atuação o sr. Norberto Rcdrí- C. A. Cruzeíro do Sul. 133
noitada de hoje será iniciada O grémio límoense conduziu- gues. O dianteiro Polli, do Li� Avíaínha-se o camneonatoi

.

às 19,30 horas com a exibL se com muito acerto durante ra, foi expulso do gramado, no brasileiro e os aüccíonados dO!·············�···:··,
.

ção do filme "A oeste de Pe- os noventa minutos da refrega segundo "half-time'' por agres- basquet��o� ,enco�trando-se Grctíjíco- secos", O espetáculo será encer- conseguindo merecidamente são ao juiz. nesta dífícíl sítuacão lamen-
O quadro vencedor estava as- tarn sua sorte: ''Nossa capí-

. _

Quem entregar nesta re�
sim organizado: Silvio, Wal- tal não tem uma cancha ofí- çao, um isqueiro com as im
dir e Serapião; Ildefonso, Ari e cial: sem falar num ginásio I cíaís P. C: vy., que foi perdido

I t a 11- a n a Botelho; Zininho, Manéca, oi, municipal". I sábado no Lira. _-

'

linho, I}-<?illigues e Alic�. Taubaté E. C., esta geração
" , ..........•

_

-O prélío entre os aS1?lrantes de atlétas, posmndora já de VINHO CREOSOTADO
aos mes!ll0s clubes deixou .de I um punhado de títulos mere. "S I L V E I R A "

Disputam a primazia quan·, de um assalto de esgrima rea- ser realízado, por ter o Llral ce incontestavelmente nosso FRAQVEZAS EM GERAL
to ao fato de haverem trans�' lisado numa festa do Louvre Tenis Clube feito a entrega d�s apoio incondicional pelo lan.:

dI t P pontos, vencendo aSSIm o IP1-1 çamento da "campanha" que
•

·A·· á····· ·d·········: � ••••• ·t:t····
..

formado a esgrima em ver a- entre o mes re ompeu e seus
, o W O .

'1..'
• • • I S guas o mar nao cons 1 uem

deira arte, sistematizando-a e; discípulos o rei Carlos IX de langapr... aCIm� mtltulamos. �stes JO- perigo para a cunservação dos Mo�
!Criando ESCOLA, italianos, França. Mestre Silvio foi o

Torneio dAI Te.DI·S
vens lmpe�uosos desejam a to- lores JOHNSON Sea Horse pois ttl-

alemães e espanhois. Todavia. professor do Duque D'Anjou u.. do custo cImentar sua cancha dos êles antes de .sair da fábl'iea
foi ao que parece, nas formo- mais tarde Henrique III, a111- Estão sendo ent.abolados en- cuja� dimenções são ,oficiais e são tràt�dos por um processo esp�:5a� terras da Italia, o berço di- bos filhos de c.atarina de Mé- tendimentos entre o Lira Tenis arqU1banc�-l�. Para tal, ape-, cial, idelllizado e �xecutado pat":r
léto de tôdas as artes, que nas- díci (1550.1570). Antes disso, Clube e o Graciosa Country l� ao comere1O e aos d���or- protege}' as partes -metálicas contnr;
..ceti a verdadeira arte da eSgri-j ainda nos meados do século

Clube, de Curitiba, para a vin_ tlstas 7,ID geral para �,uXllu�,-lo i os efeitos corrosÍ'V-os da água salga.
:ma; italianos foram os primei� XIV, ex�stiu .eI? Bolonha Mes- da a Florianópolis de tenistas nesta pro�a de fog1l? ' a-fIm-. da. Distribuidores Comércio .I:
ros mestres que espalharam-se tre Neno cUJa ACADEMIA

pal'anaenses. de consegUI!' seu deslder�tum,! Transportes C. Ramos S. A. _ Jo1kJ,
!pelo continente europeu disse- D'ARMAS gozava de grande O primeiro encontro de uma tirando assnn nossa CIdade Pinto 9
minando os seus ,segredos. Fo;. reputação e era frequentada ,série já estudada com o Dr. deLsteaI·toíI�éarmCial,g:o�.onsteagn·iao�ntpeu·de_l!c··A··T·-A�-L·:O:,·GO··-"-'D'-E'" M···O

..

ED··
..

A·s··"OO-
.. �

ram esses mestres que, aos por grande numeros de alunos Epaminondas Ribeiro, diretor �

.-poucos, der�m a esgrima a�en- ,extra_ngeilI'o;; principalmente do Graciosa que atualmente res comprar um saco de ci- BRASIL
tuada feiçao que consohda� alemaes. Sao estes mestres e está entre nós, será, provave1- mento, junta-te a um ou dois I Já se encontra a venda com
ram em sistemas os quais gra- Academias famosas que dão

mente, realizado no dia 23 ou colegas e coopere na "CAM- todos os preços de moedas dI>
,dativamente, vão delineando as aos italianos a prioridade de

30 do correhte, sendo disputa� PANHA DO CIMENTO"- .- lOuro, Prata, NiqueI e Bronze�
suas 'características e fundin- haverem transformado a esgri- da uma lembrança oferecida Temos certeza que yblra_! Preço 20,00 em todas as livra-
,do-se nas escolas. ma em verdadeira arte. Veja- pelo Snr. José Elias.e que fOl tan, Caravana do Ar, LIra Te- fias da cidade.

Considerados excelentes mes-j mos agora como na Italia se denominada "UNIÃO" nis, Clube Atlético Catarine��. Pelo correio Cr$ 25,00.
"tres d'armas eram chamados' desenvolvia a nobTe arte: Serão realizados 12 jogos, se, Barriga-Verde e Taubat�, - -. - -.-

-os italianos para "França, Dentre os precursores mais sendo 8 simples e 4 duplas. formarão um só laço de aml- COMPRADORES PARA CASAS •

Espanha, Alemanha, Inglater� famosos poderemos citar mes_
O 20 encontro será feito em zade e, que juntamente com TERREN08

Ta Dinamarca, Escoeia e em tre Arnaldo que gosou de gTan- o povo saberão lutar, formar o Escritório Imobiliário A. L. Alvetl;,
,

,

d d
Curitiba. . '.

.

1 sempre tem compradores para casaa •

11922, em plena idade média ja I
de popularida e nos !'lnos e um bloqueIo mtmnspomve pe-! terrenos_

r€nsinavam esgrima em Paris \ 1290 a 1307; em 1311 e mestre la grandesa do "nosso esporte, I
Rua Deodoro 35

OS mestres d'armas italianos Bertoldo que retém os favores O OLIMPICO VENCEU O pela grandesa do nosso Estado . , " ..

,Guglielmo, Tommasco, Nicola,
I da fama; em 1344 mestre Do.. CLASSJCO BLíUME'NAUENSE para que não passemos ver� Muitas felieidadell pelo nasdlll<lH>li'

Filippo e Giac?mo. A rain:n� de menico de Trieste � quem goza I Blumenau, 18 (D� corres_ gonha no próximo Campeo- to de Meu filhinho 1

"França Catarma de MedlCI 1e- de grande reputaçao; em 13631 pondente) - O classlCo do fu- nato Brasileiro de Basquete. Mas, não esqueça. que" mG!tlt."

VOU para a côrte francesa mestre Franceschino de não tebol desta capital, ontem rea- boL presente para o seu "PIMPOLHO"
muitos italianos, inclusiv�s meno� reno:ne; em 1413 mes-lliz3:dO, en�re Ol�mpico. e Pal- O povo é a raça. O povo é � uma caderneta tio CR2Drro #

'dois mestres d'armas Horentl- tre LlppO dl Bartolomeo Dar-: meu'as, fOI venCIdo bnlhante� que manda e governa e dele MUTUO PREDIAL. J
nos --:- Pompeu e Silvio - di gozou de tão gr.ande reno- mente pelo primeiro pela con- f.azemos parte. Portanto con- - - .. - .. - , .

aos quais confiou a educa- me que obteve do Senado de tagem de 4 x· 2. A assistência fiemos neLe pcla grandesa e ESCRITóRIO Il\lOBIJ.IARIO A. T••

cão cavalheiresca da sua Bolonha previlégLos para a sua foi das mais já vistas em nos. enobrecimento do esporte de I Encarrega-se. !!��':n�e comissão,côrte e até nós chega a noticia famosa Academia. sos gramados, sendo a renda SANTA CATARINA. para que comnra e venda rjp 'móveis.

__ " k: Continua superior a 40 mil cruzeiros. o "Fim corôe a obra". I Rua Deodoro 35.

Iíeassumíu seu cargo de secretá
rio do Departamento de Futebol
da FeD, do qual se encoutrsvn em

gozo de licença. o sr. Carlos José
Batista.

A F.C.D. exarou, em sua nota
cf'ícial a seguinte retificação: "A
presidência da Federação Catarí-.
nense de Desportos, tendo em vis
la a solução dada pela C.B.D. á
consulta publicada na nota nlidal:
n- 22, retífica o estágio fi que está
sujeito o atleta amador Osmar de
Oliveira, que passará a ter coniHI:'.iit�
de jogo a partir de 26 do andante,
Portanto, alvi-negros, Chocolate

integrará o Figueirense ao seu

primeiro encontro no certame da
Divisão Extra .de Profissionais. mar
cado para o dia 31. do corrente,

A Escola
Rui Stockler de Souza

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I EMPR:tSA SUL BRASILEI�
DE ELETRICIDADE S. A.

I. - EM�ESUL -
Serviços de energia elétrica

em Joinvile, Jaraguá do Sul,
São Bento do Sul, Mafra, Ti..
jucas, Rio Negro e Lapa. .

Material elétrico para insta-

Av.-so �OS lações - Motores - Dínamos
lU - Bombas - Lustres - Fe�

I
-

t ros de engomar - tampadasel ores - Ventiladores - Serviço dtt
PRC-3 - RADIO GUANA-1 instalações por pessoal técní

SARA, do Rio de Janeiro - co especialisado.
1.360 quilociclos, oferece valio- Loja e critório á �a 15 de
so prêmio a 'quem lhe remeter a Novembro, n. 449 CaIXa Postal
história, a notícia ou o fato 11.62 - End. tlegr. - "Empre
mais original e curioso, observa- sul" Joinvile - Sta. Catârina
do nesta região. O programa -- Brasil.
"Copacabana Bluce" e "0 Es- " ,

tado" darão o resultado dêsse CASAS E TERRENOS
_

'

concurso mensal. Possue V. S, casas ou terrenos para
o •

G vender?Escrevam para a Radio ua-
Não encontra comprador?

nabara - Avenida Treze de Entregue ao Escritório !moblllAriQ
Maio, n. 23 - 25° andar - Rio A., L, Alves,

de Janeiro, contando o que sa- Rua Deodoro 85,
: ...

bem, de trágico, de engraçado ,

-

ou fora do comum, e candída- C A S A�-
tem-se a um valioso prêmio que Aluga-se uma nova, em Co-
aquela emissora remeterá a queiros (Praia domeio) , ínror,
quem fôr contemplado. . mações: Umberto Tlbau

.

"Copacabana Clube" - de . . . . . . .. . ',." .

Sef!unda à sexta-feira, das H,t}f)'
às -15,3-0 horas; e aos sábados,
das 13,30 às 15 horas.
Diretor do programa: Carlos

PaUut.

QUARTOS
Alugam-se quartos para ra,

pazes solteiros, à rua João Pin-
to. 29, sobrado. I

Campanha do Agasalho
Mais uma vez se reveíâ a generosidade do povo de nossa

E.orit6rio • R.. id.n.e � terra: a "Campanha do agasalh�", iniciativa ?a Congreg"ação
Ruo Ti,.todont•••2.

I
Mariana, vem encontrando o mais franco apoio de nossas fa�

FONE •• 1468 .müías. Os sectores visitadas, assim n9:.10 qem�Q!1str�m: Wn--NJbVIO;;'MOT',OR "ESTEG'A""'
,

-

-', "'�.

dl h'
,

m
n

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

"ribuiçâo altamente generosa, quer em 'Ih erro" quer e roupae garantia para tra.I."lS.E_or�.�:..w�r§a<1f�i9' :*." " .. ,........ de inverno. "

.FlºrianóPQlh� CARLOS HOE KJ! .'

Casa
-

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

cObsfruida ".-:-:;-LIVRÃRIA-ROSA-:
DE. S O C UPADA' r:��' (RUA DEODORO, N. 33) .

RUA' --FELIPE lYEVES ACEITA ENCOM,ENDAS6xl0 m;!���ia?d. de DE SERVICOS TIPOGRAFICOS
����.��.�E.�:A R��!��� APRESENTAÇÁO IMPECAVEL �_ ENTREGA

RAPIDA

CLUBE DOZE DE BGOSTO
PROGRAMA PARA O MÊS DE JULHO

Dia 23 - Sabado. Soírée.
Dia 31 - Domingueira.
Todas as reuniões dansantes tem início ás 21 horas.

Departamento de Saúde Públíca
Mês de Julho - Plantões

23 Sábado Farmácia Noturna - Rua Trajano
24 Domingo Farmácia Noturna - Rua Trajano
30 Sábado Farmácia Santo Agõstinho - Rua Conselheiro :\lafra
31 Domingo Farmácia Santo Agostinho - Rua Conselheiro Mafra
O serviço noturno será efetuado pelas aFrmácias Santo Antônio e

Noturna sitas ás ruas João Pinto e Trajano n. 17.
A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia autorlcação

dêste Departamento.
Departamento de Sande Publica, 24 de junho de 1949.

LUIZ OSVALDO d'ACAlVIPOHA - Farmacêutico-Fiscal

C 1-1 E REM

:� :

"

maxima rapidez
Agente, em

Guia' do Paraná
Publica relação dos comercíantes e industriais com seus enne-

recoso
Cada guia e vendido accmoannado de um mapa rodoviário

Paraná e Santa Catarina.
Redação: Rua Prudente de Mouea, n. e26. - Curitiba.

--- --.----->----=---------;.....-------..

MODfRNO TRAJAM[NTO DA ASMA
De acó rrlo ccrn a evolução da terapêut íca moderna, foi ela

borada a fórmula de
..
ASTI-j MAN cujos componentes foram cs

tud artos com J11eti{:'ulClsidade. Age m od lffcando o terreno e
equilibrando o stst oma "�rYOSO vegetat ívo. ASTHMAN proporctona ao pac iont.e urna resníracão livre e fácil. sendo de açãodmeü íata. AS'l'H:ll AN atua diretamente sõbre os bronquícs,.fluidificando o cata iro e nrt u recldo, fazendo desaparecer a opres·Fão, a l ivían dn em poucos instantes, a mais pen ósa falta de �r
i<' a sufocação, O uso de ASTHMAN não se limita sõmcnte ao
aceseo da ásma se!:;_lo tarr,bEnl grandemente €ficaz na.s tosse�.l!roJlqulles agUdas ou cl'ônícas.

Empresa «Viação Sallta Catarina»
IAV'IS()

A Emprêsa "Viação Santa Catarina" linha de ônibus que faz o
percurso Florianópolis - Estre'ito e Escola avisa aos possuidores de
permanentes e aos que viajam gratuitamente por imposição da lei, a

comparecerem dentro do praso de 30 (trinta· dias no escritório à Rua
João Pinto n. 9 afim-de regularizarem sua situação perante esta EIll
prêsa.

Findo o prazo respectivo não será permitido VIajar gratuitamente
aos que não satisfazerem ás exigências desta Emprêsa.

Florianópolis, 7 de Maio de 194A1.
COl\fÊHCIO & TRANSPOHTES C. RAMOS S. A.

Proprietários

Rep resentações'FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL}
HA LONGOS ANOS, E QUE DISPOE DE DEPÓSITO, ACEITA

i
.

NOVÁS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRThIEIRA ORDEM.
tRESPOSTAS .\ CMXA POSTAL. 245 - SÃO PAULO.

Dr. LJodolfo 4.G.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Conltituiçõea d. .eeiedade.
o .o!'Viço. eorebta., em geral.
�Organizaçõ.. contaboi•.

Regi.tre. e marca•. di.pondo,
no Rio, de corre.pendente.
Elcrit6riQ: Rua· Alvaro de

Carvalho n, 43.
Da. 8 ã. 12 hora. I

Telefono 14!:l4

Ao;Agonia
da lsmoa
Aliviada em Poucos Minutos
Em poucos miuutos a. 1l0YU receita

- Mendaco - começa a circular no

sangue, aliviando os acessos e os ataques
da asma ou bronquite. Em pouco tempo
é possível dormir bem, respirando livre c
facilmente. Mendaco alivia-o, mesmo
que o mal seja antigo, porque dissolve e
remove o mucus que obstrúe as vias res
piratórias, minando a sua energia, arrui
nando sua saúde, fazendo-o sentir-se
prematuramente velbo.Mendaco tem tldo
tanto êxito que se oferece com a garantia
de dar ao paciente respiração livre e fácil
rapidamente e completo alivio do sofri
mento da asma em poucos dias. Peça
Mendaco, hoje mesmo, em Qualquer
farmácia. A nossa «arantia é a eua maior
proteção.

-

Mend a e o A,:��,::,m

Acabe com as levantadas
,� Noturnas e Sinta-se �i

Muitos Anos Mais Jóvem
Freqüentes levantadas ou, micções' no

turnas, ardência, resíd:uos esbranquiçados
na urina, dôr' nu base do, espinha dcrsni,
na ingua, JHtS pernas, nervosismo.' debi
lidade, perda de vigor, podem xervcau
sados por urna enfermidade na. próstata.
E:'IJta glândula é um dos mais irnportantcs
órgãos masculinos. Para controlar êstes
trunetôruos e, restaurar rapidaruente a
saúde e o vigor. siga o 110\"0 tra.tamento
cientlfico chamado Rogena. Mesmo' que
seu sofrimento seja .. antigo. JS::tJ:'antimos
que Rogena o aliviará, revigorisandó sua.
glândula prostétíca e fazendo com que
V. se sinta muitos anos mais jovem. Peça.
Rogena em qualquer Iarmâcia ..No.... g"
rantia é a sua melhor proteção.

Rogen'a - indicado no tr .. -
tamento de proat....

tites, uretrites e ciAtltel:

Dr. CLARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime II oive1

Coo.tituição rle Sociedad••
NATURALIZAÇÕES
Titulo. D.ola�Qt6rlo.

�'O. ' .. e· ... '

'O�TO ALEGRE

«UII VOL.UNT.ARIO,s CÃ PA.T�I" N,· tiO • 1'JIoA1'fQ4lI
�""l'OOl�,:.&i·'fl.Ut!tl!'MO.nu:.��toa.

Agencia Geral para S. Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22 ....Sob .

C. PosteI, 69· Te!. «Protetora»
FLORIANOPOLIS

HEMORROIDIS
EJt, fJ,.p,cif:;ttl
Alivitl' tn dÔ"l�
e fuitA AI

ilffeCfü,S �.

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. 9.

A lçlo benéfica •• Pe
rnada Ma n Zan, prepara
da especialmente para to
dos OI casos de Hemor
roidel, � imediata, alivia
as d6res e oa prurido.,
acalma e evita as compll.
cações infecciosas das ul
cerações e varizes hemor
roidais. A venda em todas
as Farmacia� em bisnagas
com canúla especial par.
facilitar a. aplicaçio.

MAN'ZAN
PARA HEMORROI04S
Um produto De W1U

ttaw.W4A'4& •�

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

, -----------------------M----

Arvores
.

frutiferas
Arvóre� Frutiferas enxertadas 'e plantas ornamentais nal

melhores qualidades oferece o' grande Estabelecimento de
. Flo.ri e Pomic-ultura

H. J. Cipper.
Corupá.
Mun. de Jaraguà - Estado de Santa Catarinll.
Peçam catalago gratuitamente.

/'? ' �7/�

VA�IG

AHARANGUA - As 3a - 5" - Sábados.
MAIS INFOB:"I'IAÇõES NA

FILIAL À Praça li) U(' Xovembro Edifício HOTEL LA PORTA
TELEFO�iE: t.325
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Em seu fusiliscante manifesto aos ventos, a bem
sortida comissão pró-energia patrocina outra solu

ção, que não a oficial, para o problema da luz. A li

gação com Capivarí, no luminoso parecer dos eletri
cistas honorís causa que subscrevem aquele documen
to de alta tensão, não seria um condensador das me

didas necessárias, na atual amergêncía. Ao mesmo
tempo, esses renomados eletro-técnicos sustentam que
a construção de usinas nos rios Garcia, lmarui e Cuba
tão, por sôbre ser mais rápida, é ainda mais econô
mica.

U I I
-

d
Da comissão fazem parte um juiz de direito, um

ma D orma�ao o comerciário, um acadêmico, um funcionário público

ServI·�o de· Prot8�a-o
e quatro deputados, dos quais, dois bachareís, um mé-

" ti" dico e um professor municipal. Como se vê, a volta-

aos lodlos gem é fraca, eletricamente falando. Não dá contacto.
Onde esses cavalheiros, que nada cuidam de força

RIO 19 (ARGUS) - O Ser- elétrica, derivados e adjacências, foram descobrir que
viço de Proteção aos Indios os seus cavalos eram mais velozes e mais baratos que
informou a propósito dos os da Sjderurgica ? Em que se estribaram?
acontecimentos de Tacuri, que Essa comissão, "fórmula viva a quaisquer dificuI-
já não existem mais tribus de dades, chave de todos os enigmas", está transforman-
indios no Brasil, com cinco do nossa recatada Ilha naquelas regiões, de que fala-
mil individuas; A mais nume- va Rui, "onde quanto menos a ciência se apura, mais e

rosa é hoje em dia a dos Xa- .... sábios florescem." A comissão, de fato, "se em nada se c

vantes, que conta apenas com aparelhou, em tudo está aparelhada. Não aprendeu na-

I ·d d E 1..11 três mil. da e sabe tudo. Ler, não leu. Escrever, não escreveu.

DCI, a,e ,anOti· ca O PRECEITO DO DIA
Ruminar, não ruminou. Produzir, não produziu. É um

Terá lugar hoje, ás. 20 ho, FADIGA E SAúDE
improviso omniciente, de que poetava Dante:

r�, ,!!-O templo �a Igreja Pr�s- A fadiga concorre para en-
In picciol tempo gran dottor si feo!"

.

blteIlan� da CIdade de .LaJes i fraquecer as defesas do orga,
A comissão, entretanto, tem numa só uma penca de

da. qual e pastor c:Rey. Djalma
'

nismo contra as doenças in-
virtudes: é democrática. Deixando, pois, a oração de

Mamque a sessao inaugural Petrópolis, podemos concluir com o Rui da Réplica, ..• e
.. ,

. fecciosas. O exereícíos violen-do VIa Congresso da MOCidade, t s d
que "chegamos, assim, à democracia no mundo ínte-. , .•

Presbiteriana do presbíterí do o, os excessos . ,� pr�ze:es. e lectual: todos sabem tudo e ninguem sabe nada."

T I tld Sul
o trabalho esgotam a resistência Se os nobres estabilizadores da comissão apenas

e egramas re OS. <:) grande conclave, que con-
do corpo.

. pleiteassem luz, seria coerência pleiteá-la no escuro.

Acham.se, nos Correios e Te-I tará com a presença de eleva- Defenda a saude, evztandf} Mas, em propugnando solução outra que a do Govêr-

legrafos, telegramas para: do numero de jovens evangé- � ex.cesso de trabalho ou di: no, era de seu dever clarear' pelo menos os focos prín-
Laurinda Silva, Osmar Ze- Iícos, que em conjunto estuda-

verttmentos. - SNES, cípaís do que fazem praça para fulminar, com ener.,

nír Orleães, Fianzi Kuroz S. rão assuntos referentes ao Rei- CASA MISCELANEA dhtrl gia, as luzes de que o Executivo se valeu no adotar

Jorge, WiJburga Muller, Mar- no de Deus, será encerrado no buidor. dOI :Rádiol R. C. A a solução de Capivari.
Iene Silva, Antônio Luiz, Le- próximo domingo com a rea- Victori Válvula. e Di.co.. ' Força é reconhecer que o manifesto da comissão
da Moura, Osorio Mendes. Iízação de um culto solene. I Rue Censelbeíro Ml;Itrlit está longe de ser um gerador de convicções. Ele não

queima a lampada do nosso entusiasmo e da nossa
certeza no contrato assinado. Fios e não enfiadas, tra
rão a luz até a Capital. Ela virá de bobinas e não de
bobagens. Enquanto isso, a comissão, para não ficar
de balde, à procura de quedas e cursos hidrófobos, po
derá ir dando banhos de infra-vermelho nos seus esta
tutos ...

'.or.an6poUs, 20 ele .Julho de '949

Agradecimento d.s filh.s e genros do saudoso
,'mirante Viri.to Mach.do de Oliveira à designa

ção d•• Escol.. Reunidu, em Sid�rópolis
Ao sr. dr. José Boabaid, Governador do Estado, foi dirigi

do o telegrama que se segue:
Rio, 15 - Em nossos nomes e nos de nossas espôsas do

nas Zenaide, Cinirac Guilmar, filhas do almirante Viriato Ma
chado de Oliveira, temos a honra de agradecer ao govêrno de
V. Exia. pela escôlha do nome do nosso saudoso sogro para as

Escolas Reunidas do Rio Fícríta Médio em Siderópolis. Esta
homenagem ainda mais nos sensibiliza por ter recaido na zona

carbonifera visto nosso sogro ter sido um dos pioneiros no a

,proveitamento do carvão catarinense pelas belonaves nacio
nais. Atenciosas saudações - Jarbas Andrea Araujo Costa,
Paulo Pires Amorim e Celso A. Marques.

Padres calolicos desa
[íom o govêrno tcheco
Praga, 19 (UP) - Uma proclamação, afirmando a leal

dade dos padres da Tcheco-Eslováquia a seus bispos e âesau:
torizando o Comitê da Ação Católica, auspiciado pelo govêr
no, foi lida em numerosas igrejas dêste pais, ontem.

Não se sabe ainda qual o numero de padres tchecos que
desafiaram as ordens d oçopêrno, efetuando a leitura da arro

jada proclamação, mas nárias noticias dão a enteâer que a

cifra não é pequena.
Eis o texto da proclamação: "Nós) padres ficamos recen,

temente preocupados com noticias da Ação Católica, que pare
ciam ter sido aprovadas por nós. Nós) agora proclamamos que
permaneceremos fiéis qualquer que sejam as consequênclas.
Recusamo.mos a apoiar a Ação Catôlica, pois que sua existên
cia) sem os bispos, é impossivel. Somos a favor de um acôrâo
sôbre 08 têrmos proclamados pelos bispos em sua recente car

ta pastoral.
SatiSjaz-nos saber que o povo católico tem um só peno

sal' C]1J4nto .a esta questão e invocamos a Constituição em no.
me da liberdade retiçiosa. Colocamos os interêsses de Deus
acima dos interêsses do homem".

..(111,unpiandJo assim sua lealdade aos bispos, os padres res

pondem à propalada politica do govêrno tcheco de isolar os

bispos de suas dioceses e septl.rá..los da Igreja de Roma.

o H. N.scimento Junquei,., presid�nte do VI'
Congresso N,cion.1 de E.t.bel�cimento, de Ensi

no, telegrafa .0 sr. Governador do Estado
o sr, dr. José Boabaid, Governador do Estado, recebeu o

seguinte telegrama:
Salvador, 13 - Agradeço Vossência ter dado ao IVO Con

gresso Nacional de Estabelecimentos de Ensino a distinção de
nele fazer representar-se. Atenciosos saudações - Nascimento
Junqueira, presidente.

VISITAS DR: BIASE FARACO
e

�ENHORA
tem o prazer de participar
ás' pessoas de suas relações
o nascimento de sua filha,

LúCIA HELENA
Fpolis, 13-7A9'.

Estiveram, ontem, em visi
ta a nossa redação os nOSS03
valorosos correligionários Sl'S.

Leopoldo Martins, presidente
do diretório do P. S. D, em

Perímbó, João Momm, e Au
gusto Batechaver, de Itu
poranga.
Por maior tempo se demo

rou em amistosa palestra co

nosco, o jovem João Monsm,
filho do sr. Jacob Momm, con
ceituado come:r:cian te em Pe
rimbó.· Ainda estudante, João
Momm já é um brioso correli
gionário do P. S. D., de cujo
diretório faz parte como ora

dor, no futuroso distrito de
Perimbó.

PASTA DENTAL
ROBINSON

I
1
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'Hoje no passado 'Crônica da Assembléia}
20 DE JULHO

A data de hoje recorda-nos

que:
- em 1711, dur.ante a guer

ra dos "mascates" OIS sitiados paZ. - Incom petenie a Assembléia. - Voto de pesav,

de Recife atacaram o presidio .

de Santo Amarinho e foram re, Presidiu a sessão de ontem ria, em que requeria destaque"
pelidos pelos olindenses; o sr. Rui C. Fuerschuette, la lpara a preliminar levantada

_ em 1777, nasceu em São Vice-Presidente, estando pre- pela Comissão de Justiça sô-·

João d'El-Rei, Minas Gerais, sentes 29 srs. deputados. bre a competência para apre--
Estevão Ribeiro de Resende, Aprovada a ata, foram lidos ciar a matéria, declarou, após
depois Marques de Valença; vários oficios e telegramas, e, considerações, que "Jurídica-

_ em 1818, IQ comandante ainda, vários projetos de lei do mente a podemos discutir e a-

oriental Francisco Antonio Del- Executivo. preciar a matéria," e isso por-

gado foi derrotado pelo então Para a hora do expediente que o cidadão que se julga pre-'

Capitão de guerrilhas Bento não houve oradores inscritos, judicado em seus direitos póde
Gonçalves da Silva; nem quem desejasse a palavra, recorrer, por ter apôio da Ieí.,

_ em 1836, deu.se o segun- passando-se á ORDEM DO DIA Em votação o requerimento da'

do assalto a Porto Alegre pelos A materia foi a apreciação líder da minoria foi este apro- .

revolucionários do Rio Grande do Recurso n? 18/48, em que vado, entrando em discussão a

do Sul, sendo repelidos pelo é recorrente Afonso Delamberte preliminar da Comissão de Jus

General Chagas Santos; e recorrida a Câmara Munici- tíça, sôbre a incompetência do

_ em 1839, em Minas Ge- pal de Florianópolis, que man- Recurso, o que foi aprovado ..

rais, nasceu o engenheiro Hen, teve o despacho do sr. Prefei- Assim, julgada incompetente
ríque Drumond, pai de Santos to Municipal que lhe negou a a Assembléia ',�

Dumond;
abertura de sua porta de ga- VOTO DE PESAR

_ em 1842, em Araxá, o co- ragem para a rua Felipe Sch- O sr. Waldemar Rupp, da
ronel Mariano Joaquim de midt. U. D. N, comunicou o faleci

Avila, da Guarda Nacional, re- Em discussão do recurso, o menta, ontem, em Campos No

peliu um ataque dos revolu- líder da minoria manifestou- vos, do sr. José Carlos Stefanes, .

cíonaríos de Minas Gerais. se pela pão competência da ferido, há dias, em um confli-

_ em 1869, em Amarantí, Assembléia para. aprecíar o ca- to. Requereu telegramas de pê
Piaui, nasceu Taumaturgo So- so, contrário, assim, ao pare- sarnes à família enlutada, bem.

tero Vaz, um dos maiores poé, cer na comissão de Legislação como á A1�ociação Rural de

tas Amazonenses, falecendo em
e Justiça. O sr. Nunes Varela, I Campos Novos, o que foi apro-·

1921',
líder da maioria, discutindo I vado, por unanimidade.

_ em 1870, nasceu João um .requerímento enviado à I A seguir foi a sessão encer->

Pandiá Calogeras, engenheiro Mesa pelo seu colega da mino-; rada.

parlamentar e historiador no,
tavel, que foi Ministro da
Guerra;
- em 1873 ,nasceu em João

Aires, município de Palmira,
Minas Gerais, o brasileiro que
em 23 de Outubro de 1906 rea

lizou em Paris o primeiro vôo
em aeroplano, Alberto dos
Santos Dumond:
- em 1874, comandado as

forças dô 'governo, repelindo os

ataques dos "muckeres", fale
ceu em Porto Alegre o Coronél
Genuíno de Sampaio;
- em 1897, foi inaugurada

a Academia Brasileira de Le
tras;
- em 1947, terminou em

São Paulo o IV Congresso da
"União da Mocidade Presbite
riana Independente", com re,

sultados animadores;
André Nilo Tadasco

Sem oradores a dos troboihoe. - RecuTSO"pTimeira parte

cont.ra ato da Câmara Munici-do sr. Afonso Delarnbert

PARA fERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
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