
Em avião especiâl, 'da lab., regressou ontem ao Rio,
o preclaro conterrâneo, dr. Nerêu Ramos.
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o PRECEITO DO DIA
Visitas e Gripe, .

A gripe transmite-se 'do do
ente e do convalescente aos

individuos sãos., Nas visitas
dêstes áqueles, e vice,versa, a

propagação 'da doença encon

t�a 9�ortunidade muito propí, J
Cla.

Se está gripado ou conva

lescente de gripe, não re

ceba nem faça visitas
SNES.

=-------

10.533 \ O segundo'" aniversário' da
Constituição do Estado

A data de amanhã assinala o transcurso do segundo ani
oersário da promulgação da Carta Constitucional do Estado

Com�morando o fato de magna importância parct todos
os catarinenses, os srs. âeputtuias se reunirtio em

t stssão
solene, ,� �4 �wras, no. Palácio ,�� A:sse'mbZé�fl, para a qual
toram âistriouiâas conuiies especiais as autoriãtuies civis mi-
hUtares e eclesiásticas. >.'

À sessão de' amanhã comparecerá Q, exnui., sr. dr. José
Boabaid, digno Governador do Estado.

WASHINGTON (VOUSA) --1A Comissão de Relações Ex.
teriores do Senado aprovou
um projeto que prevê a verba
de 150 milhões de dolares pa.
l'a auxiliaI' a Corea. ° amd
lia seria distribuído pela Ad-I
ministração de Cooperação:
Econômica, nos termos de

.

um acordo concluido em de-!
zembl10 ultimo pelos Estados i ----.---------- .. -.-.---- .. - .....- ......- ...... -----.-----.

Unidos e a Republica da Co.; Al€manha ocidental assine.
rea. I ainda êste ano, tratados co

merciais com o Brasil e ou.
tros paises da América do Sul
Aliás, as negociações com o

tento ..brU(I·lliI·,ro Brasil já e�tão sendo realiza.
"U

I
das. E esta sendo esperado

Franck For�, 21 (l!P) - Re- aqui eI? breve uma delegação
"Velou-se que e provavel que a comercIal brasileira.

Dr. João
Ferreira

'David
Lima

Como convidado especial a com

parecer à 2" Conferência Nacinnal
das Classes Produtoras, deverá se

guir, hoje, em avião especial, p.ira
Araxá, via Rio de Janeiro, o sr dr.
João David Ferreira Lima ilustre I
Secretário da Fazenda.

A presença de s. excia. lÍt;llde
importante conclave, não cor-res

ponderá apenas à honrosa distiucào
4J\I(.', na sua pessoa, e feita ao nos

so Estado, mas também levará aos

objetivos da Conferência o apôío
do Govêrno «atari ncuse ás nossas

classes produtoras.

o Papa falara,
domingo
VATICANO, 21 (U.P. - o

Papa pronunciará um discur,
so irradiado no proximo do

mingo, dia 24, por motivo da
audiência que concederá- aos

membros da Congregação Uni
ão das Mulheres da Ação Cató
lica, cujo congresso se inicia,
rá amanhã, em Roma, e que
terá como tema geral: "Co
munidade doméstica dos nos

sos dias". ASsistirão á audíen
da 10 mil mulheres, na Basi
lica do Vaticano, as 16,30 ho
ras.

Missão diplomá tica
italiauii virá
ao Brasil
ROMA, 21 (DP) - o Minis

tério. do Exterior informa que
o missão diplomática extraor
dinária que a Italia enviará a

América do Sul, partirá saba,
do proximo para o Rio de Ja
nero, onde chegarão no dia 20.
A missão italiana visitará tam,
bem São Paulo, e em seguida
as demais capitais sul-ameríca
nas, sendo chefiada ;p�lo sr.

Salvadore Aldisio, vice.presi
dente do Senado.

Auxílio para
Coree

a

Acõrdo comercial

ritz

Convidado Especial: Dr. Julio

David Ferreira Lima, DD. Sccretá-
rio da Fazenda .' I
Secretário: Flávio Ferrari

Jornalista: Adão Miranda (Hep.
da Associação Catariuense de Im

prensa)
la Secção: Agricultura - Produ-

ção Agro·Pecuária
Delegado: Atilio Fontana

Assessor: Artur Bucbele

2a Sceção: Produção Inrlnsl'l'ial

I Delegado: Ingo Bering
-----------------

Intensifica-se o comércio entre o Brasil
e O� pailes da Europa

Londres, 21 (UP) - A Aus .. do Rio de Janeiro, Porto Ale
tins Motor Company infoI'ma gre e outras capitais € cidades

que ch€garam a Inglaterra nu- suLamericanas. Os referidos
meroS'os grupos de importado- importadores desejam tratar
ses de automoveis procedentes com a direçãJo daquela Compa-

o MOMENTO

A Conferência de Araxá
A 2a. Conferência das Classes Produtoras Nacio

nais, que S€ instalará no próximo domingo. 24 do cor,

rente, em Araxá, promete notáveis resultados; ao en,

contro da solução de importantes problemas da eco

n_?mia do país. A êsse sugestivo certame comparece
rao .d�l�gaçoes de tôdas as unidades da República,
possíbílítando, assim, um €xame de palpitante atua
lidade das condições e peculiaridades de cada uma

das zonas de economia nacional.
,

Do !emário dessa Conferência se depreende que
n�la serao tratados assuntos que se vinculam, nem

somente às realidades da produção brasileira nas suas
diversas modalidades e nas várias contingências em

que se debate, mas tambem às circunstâncias através
das quais se busca o equilíbrio social pela conveniente
normalidade dos fatôres de distribuição e consumo.

Santa Catarina será ouvida na reunião de Ara

x�, como um Estado em que as fôrças econômicas

v:m desenvolvendo surpreendente ritmo de produ
çao. Na ye!dade, somos uma unidade, na Federação,
em condições de nos situarmos airosamente entre as

que, guardadas as proporções da área territorial e

den,sidade demográfica, oferecem auspiciosos índices
de atividades econômicas, em parcela ponderável no
cômputo da produção nacional. Confiando muito run
dadamente na agricultura e na pecuária, nem nos falta
um. parque industrial que tem .muíto de invejável, ri
vãlízando, a 9,ertos respeitos, (Som os .maíores da pais H,.
de certo modo, constituindo admirável panorama dê
trabalho pouco vulgar, em seu gênero, no Brasil. Aín,
da há pouco, por ocasião de sua visita ao nosso Esta,
do, o eminente lider das classes conservadoras nacio

n�is, sr. dr . Joâo �audt d'Olíveíra, assinalava êsse fe

nom�no.' em magistral síntese das nossas grandezas
economlcas.

.

Não erá, portanto, sem propósito o nosso com,

parecimento à 2a. Conferência das Classes Produto
ras, em Araxá, onde a nossa delegação, saída de tõdos
os setores da economia catarinense, terá oportunida ..

de de apresentar interessantes e bem elaboradas té
ses à consideração daquele grande certame da fôrças
de produção do país.

�

Quando, pois, as questões propostas à solucão

d?s l:esponsá�eis pela estabil.idade da organização e"co�
nomica e SOCIal dos povos cívilízados não dissimulam
a sua gravidade como imperativo de sobrevivência
das nações democráticas, e quando precisamente emer,

�em de fl�n�o� vitais. d.a co.mu!lidade humana e pa
I ecem resístír as tradícíonaís formulas políticas com

que as acomodava o passado, - é-incontestável a
necessidade da associação das fôrcas econômicas
num sentido d� cooperação c�m1 os �poderes público�
a bem da desejada recuperaçao dos valores sociais e

do bem-estar das coletividades.
Abundam, assim, as razões por que saudamos a

partida de uma brühnate delegação do nosso Estado
com destino a Araxá, afim de tomar parte na 2a Con�
ferência das Classes Produtoras.

<,

Fracassou
na

mais uma revolucão
Guatemala '1

'

CIDADE DE GUATEMALA,
21 (UP) - O presidente Juan
José Arevalos anuncia oficial,
mente ter sufocadó por com

pleto a revolução iniciada na

noite de segunda.feira. Cal
cula-se que pelo menos 300
pessoas perderam a vida nas

tremendas batalhas nas ruas

desta capital. Esta é a vígés
síma revolução que o presíden.
te Arevaldo, em seus 4 anos de
governo, 1 enfrenta vitoriosa
mente.

A maioria do exército é leal ao
."_

, governo
CIDADE DO MEXICO, 21

(DP) - O embaixador da
Guatemala, Adolfo Monsanto
afirmou aqui que a maiori�
do exército de seu pais conti
nua leal ao governo do sr. Jo
sé Arevalos. As informações
que recebera indicavam que o

governo ia aos poucos domi
nando a situação.
Não conseguiu nada na Gua:

temala
CIDADE DO MEXICO, 21

(UP) - O emigrado guatema
lense Jorge Toriello, um dos
que derrubaram o governo do
general Ponce e assim leva,
ram o atual presidente Areva
los, tentou Intervir na atual
revolução em seu pais. 'I'oríel,
lo, que mais tarde rompeu com
Arevalos fretou um avião e vo,
ou para Guatemala mas ali
não conseguiu aterrisar e vol
tou horas mais tarde ao Mé,
.r

XICO.

.
QUALIFICAÇÃO ELEITORAL

SER.l.O ATENDllWS TODOS QUANTOS DESEJARE)!
SE QUALIFICAR EIJEITOR, NA SEDE DO PARrrIDO À

RUA FEI.JIPE SeHllIInrr.
HORÁRIO: DAS 10 ÀS 12 E, DAS 14 AS 17 HOUAS,

DIARIAMENTE.

Devem permanecer em

casas

suas

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO

WASHINGTON, 2t (UP} �

A embaixada norte-americana
na Guatemala aconselhou a

todos os cidadãos dós Estados
Unidos ali residentes que per.
manecam nas suas casas, en

quanto durar a revolução. E
o que revela o Departamento
de Estado.

Conferencia de Araxá
4 delegacão de Santa Catarina, que segui ...

rá, boje. em avião especial
Conforme já "imos noticí-mc'o, a Asessores: Edio Ortiga Fcdrgo FC

delegação de Santa Catarina, que Cesar Seara ,.
hoje seguirá em avião especial, C0111 3a Secção: Circulaçâo e T ..:ai.s-

destino a Minas Gerais, ao grande porte
conclave (flle reunírú cícmentos !

representativos da nossa lndustria
e uo nosso comércio, está assim
constituída:
Presidente: Charles

Delegado: Osvaldo Zattar
Assessor: Marcilio Motta
4a Secção: Capitais, Crédito

Bancos
Edgard Mo-

e

Delegado: Alvaro Tancredo Dip•.
pold
Assessor: Osmar Cunha
5" Secção: Regime Fiscal
Delegado: Cássio Medeiros.
Assessor : Roberto Lacerda
(ia Secção: Politica Cornercial'
Delegado: Antônio Ludo
Assessor; Alcides Abreu
73 Secção: .Contrôle e Atividades'

do Govêrno na Econômia

Delegado: Manoel Donato dil. T.nz
k,sessol': Giovanni P. Fararo

SfI Seeçii'o: Preparo Pl'of[3sional,
Serviço Social e mão de Obra
Delegado: Severo Símõe�'
AsSessor: Antônio Adolfo Li ;b·ia·
9" Secção: Assuntos Gentis
Delegada: gdio Orbga �erlrj!.l0•.

nhia de asuntos r€lacionauos
com as exportações britanicas
de automóveis Austin e outros.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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!STAD I. Sexta fel'. 22 &le lu·lho d. "49

o Doutor Léo Pereira Oli
veira, Juiz de Direito da Co
marca de São José, do Esta,
do de Santa Cat.arina, 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

d·a,.... a petição do teôr seguinte: PE
TIçÃO - Exmo. Sr. Dr. Juiz
de Direito ela CY;larCa de São
José. Veronica Schmitz, brasí-
leira, viuva, domestica, resi

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

do, solicitador, com escritório
à rua Felipe Schmidt, n? 34,
em Florianópolis e tele�one_ na 'Se flCOS quereis ficar
162�, on?e recebe as cIta.çoes, De modo tacil elegal
expo� e requerer a V, EX�Ia., o Fazei hoje uma inscrição
segumte: - Que, ha m�Is de

o Credito M atuo Pred.a
40 anos, seu sogro NIcolau .

Freiberger, entrou na posse,
por abandono de seus propríe-

n. tários, de um terreno sito no

referido Distrito de São Pedro
Consultas: ÁS 11,30 horas e à tar- de Alcantara, com a área de

de das 15 horas em diante mais ou menos 45.504 metros com transmissões. Ver e tratar na

Residência: Rua Vidal Ramos n. quadrados-em fórma irregular, Cia. Florestal de Santa Catarina. no
65 - Telefone '1.422.' acompanhando o cursa do Rio Estreito, ou pelo correio, dir-igir-se

I t d N à Vencedora - Caixa Postal, 225 -

CUniea .Médica e Cirúrgica.o maruy: ex reman o ao or,
Florianópolis

Diagnóstico, controleue tratamento, DR Z te, com José e Maria Freiber-

especializado da gravídês. Distur-
..• AUJOR LU ger, filhos da Supte. e a Estra-

Médieo-Operador-Parteiro I da Geral São Pedro.Floriano-"ios da' adolescência e da menopau- Doenças internas de Adultos e
.... Pertubações menstruais, "1/l". lis e, ao sul, leste e oeste, comCrianças
mações e tumores do aparelho geui- Alta Cirurgia � Cirurgia Geral _

O rio Imaruy, conforme cro-

til feminino. Doenças de Senhoras _ Parto! _ quis junto; que, tendo falecido

6,)
-

d tio' t seu referido sogro seu' maridoperaçoes o u ero, ovarios, rem- VÜ1S Urinárias _ Rins - Coração �

IlH, apendíce, hérnias, varizes, etc. _ Pulmões _ Estomago _ Fígado
J�sé Frelt'berdge� lthe tsuceb�eu {naCirurgia plástica do periueo (ru- Tr t t d T...... cul posse e, en o es e am em a-

.a amen o a rwer ose
1 ·A. S ttt1ras) R '. X EI t d" f' eciuo, a up e., como sua mu,

aIos - e rocar logra la -,

i<\SSISTENGlA AO PARTO E 01·'E- Praça. Pereira e Oliveira (atráz dOll'b.�er, t:{ sucedeu na-tn.
esma. pos:

I{AÇõES OBSTETRICAS �nal) Rua Santos Dumont, n, 8. se, tendo desde �e� sogro ate

Doenças gland!llares,' tiroíde, ovi- Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás �, agora a Supte. tI<10 essa mes-

,,10&, hipopise, \;ic:} __ Fone 841. FLORIAN€>POLIS ! ma área de terras como sua,
V18turbios nervosos � Esterilidade

'. plantando-a e cuídando,a, sem
-.;.. Regimes. I que jamais fossem molestados;
Consultório R. João Pinto, 7 _, Tel, e, como a supte., por si e seus O horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada.
l.4ft1 Dr. Roldão Cons....

I
sucessores possuem como seu firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:

:;IURRUGR.AGIA_ GMEoR!'!:sT-r-AsALDT� se..!. o aludido terreno tal como seResíd, R. 7 de Setembro -- EdU... "''''-.. """ EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque
,Crus e Souza - Te!. 846. " l"orm�fO!� hcu��d�T�: MedI.l �cha sUI?ra e�crito e croquis cf excessão de sábado

Ilna da. Universidade de .81.0 Paulo, Junto, ha mais de 40 anos, EXPRESSO BRUSQUENSE _ 28., 48• e 68• féiras
onde; fOI ".S"ls�nte .por várIOS .nOll �o ma'nsa e pacificamente semSemço C,rt'1rglCo do Prof. Allplo

I"
\.o, Nova-Trento

DR. POLYDORO ERNANI DE' S I CirurgiA do �����e: "ia. clrcw'a. embargo�. de espécie, alguma, E. A. VIAÇÁO ANITAPOLIS _ S&. e 68• feirn 12,10 hotu.-
THIAGO res, intestinca delgado e .grouo, tiroi· quer legitimar sua posse, nos

__ ,,_ _

Médico e pilrteillQ .,...:;ioe":o, tr�;:�a'V:erix.;:�le,u��ro- . têrmos do art. 550, do Código ser reconhecida e declarado do- incertos, por edital, que serás
Do Hospital de Caridade de f1(l. ceie. varizes e hem... Civil' 'para dito fim requer a mínío da Supte., sôbre o alUdi-I afixado no lugar de costume,Cons\lltaa: Das 3 ás 5 horas, • rua '.

_ .
r

rtanónoüs. Assistente da Pelipe Schmidt. 21 (altos da ca.. designaçao de dIa, hor,a e lu- do terreno, ficando citados ain- pelo prazo de 30 (trinta) dias.'
M t 'd d ParaillO). T<'!Ief. 1.598

J t'f'
- ..

a erm a e
I llelidéncia: Rua Esteve. Jl1mor. 110: gar para a us 1 Icaçao eXlgI- da para o prazo legal, apresen- e publicado por uma vez no·'

DoenC'8s dos (>rgãos internos, es

Je"1
Telef. M. 764 da pelo art. 451 dO Código do tarem contestação e para se- Diário Oficial do Estado ,e por

cildmente .do coração e vasos Dr. r••lo ,..... Processo Civil, na qual deve� guirem a causa até final sen� três vezes no jornal "O Esta--
Doenças dá t.irnide e demais ghm- Clinico e operador rão ser inqueridas as- testemu- tença, sob as penas da lei. Da- do", que se edita em Florianó�

dulas internas I c..'U&ultório: Rua Vitor 'Meirelet. II. nhas João Stah,elin e Miguel se a' presente para os efeitos da polis, extraindo-se, para êste', I TelefOne: 1.405
Cllnica e cirurgia .de senbor�1J

-,
ConsultaI das 10 át 12 e dai 14 I. Pauli, residentes em São Pe- Lei, o valor de Cr$ 500,00. Pro- fim, as cópias necessárias, que'15 hn. Residência: Rua BJum_.

. f'artos 22. - Telefone: 1.620 dro de Alcantara, que compa_
.

testa_se provar o alegado com serão entregues ao requer'ente
.-ISIOTERAPIA - ELECTROCAR· recerão independente de cita- os depoimentos,. pessoais de para as publicações determina-
DIOGRAFIA - METABOLISMO Dr. M. S. C..alcuII ção; requer outrossim a cita- interessados, de testemunhas, das. São José, em 11 de junhO'Clinir.a exclueinmente de erianÇU

BASAL Rua Saldanha Marinho, 10 ção dos representantes do Mi- vistorias, etc. Têrmos em que, de 1949. (ass.) Léo Pereira Oli-··
BORARIO DE CONSULTAS: -

.

Telefone M. 13:1 nistério Público e do S. do P. com os documentos inclusos, veira, Juiz de Direito. E para.
Diàriamente das 15 às 19 ho- DR. A. SANTAELA da União, deixando de pedir a

I
P. deferimento. São José, em que chegue ao conhecimentO' i

J'as. (:pormado pe!a FaGulda�e Nado- I, citaçãoAdOiS �onfrontantes, por 11 de abril de 1949. (ass.) Ro- de todos, mandou expedir o'

CONSULTóRIO: nal de Med��n�r�:n)uruversldade serem eles fIlhos da Supte. e berto Pedrozo, assistente. DES-, presente edital, que será afixa-'
"Mico por concurso da .lSS!�tê1\'1 dos representantes da União e PACHO - A. á conclusão. S. do hO lugar do costume e re_
cta a PsIcopatas do Dlstnto .,' .

�

pederal : do Estado. Requer, amda, se- Jose, 18 de abril de 1949. (ass.) produzido uma vez no Diário"
h·lnterno de HospItal Pslquh\-; .

·t d . d·t
.

L p' 01" DE'SPACHO- Of'
.

1 d E t d t
A

trlco e ManICÔmIo JudIciário I Jam CI a os, por e I aiS no pl'a_ . . Ivelra. � - lCla o s a o e por reg;

Bx.lnte�� �:Pk��t!'e�e:s�l de Mi-' zo da Lei, os inter�ssados au- Faça-se as citações' requeridas, vezes no Jornal "O Estado}1.,
serlcórdla do Rio de Janeiro

.
sentes e desconheCIdos, todos sendo os confrontantes certos que se edita em Florianópolis",

OLtNlCA m��06AfoENÇAS i para acompanharem os têrmos e o representante do Ministé- na forma da Lei. Eu, Artur Ma
Oonsultl1rlo: Edifício Amélia e a pr,esente ação de Usocapião rio PúbUco, por mandado, ariano, E'scrivão Interino o da-

Ifii�sidê��:' iua Alvaro de oar.' e, depois da terminação do pra- S. do p. da União em Floria- tilogran�i e subscrevo. São Jo--
..alho. �oâs 15 ÀS 18 horas i zo dos editais nos termos do nõpolis por carta precatória, sé, em 3U de junho de 1949�

Telefone: ! art. 455 do Código do Processo ao Dr. Juiz de Direito da la Va-' (ass.) Léo Pereira Oliveira,Oonsu ltórlo .- 1.208. '

••. , • •

Residência - 1.305. CIVIl por melO do qual devera ra da CapItal e os mteressados Juiz de Direito.

Juizo /de Direito da
Vomarca de S. Jo�é

EDITAL

i
.'.

_ ...- 'ti �

'�
RA�f;��R�PIA·_ �DR. ANTôNIO MODESTO �

.

Atende, diàriamente, no Hospital de Caridade �
�."_-.-_-....._.... •••- •••-_••- __,.,..-_-.-_-.-_-_-_-_-.-.-.-.-....- __.e... _-_-_-J9.__-_-_-.-.-_-.-..

Dt. Alvaro de Carvalho
Doenças de Crianças

Consultorio: RUa Tenente \

811velra, 29
Horário de consultas: 9 ás 11

••
Sábados: 14 ás 17 hs.

Dr. Guerreiro
Fonseca

---_ .._ .. , .......,.._..._---

DR. LINS NEVES'
Diretor da Í\laternidade e médico do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - CI�

RURGJA PARTOS

Cirurgia geral - Doenças de Senho
ras - Proctelogia
Eletricidàde ,!"édi.ca

Consultório: Rua Vitor Meireles
28 - Telefone 1.307

Especialista
Médico - Efetivo do., Hospital

Caridade
Ü'UVIDOS - NARIZ e GAR·

GANTA
Tratamento e Operações

Residência: Felipe Schmidt, 99
Telefone: 1.560 _

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

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

Dr. Milton 'Simone
Pereira ,

Clinica Círurgica
Molestias de, Senhoras

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

. guelra (São Paulo)
.

Oon8ultas: Das 14 ás :I. 7 horas
Rua Fernando Machado, 10

DR. NF,:WTON d'AVILA

•.. I·cune som .. _ acabamento ...

solidez... no piano per feito!

Além de váMOS mo+êlos par,"
pronta entrega ... êste 111'jr<!V'

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

pagamento a longo prazo!

Scb\Vartzmann
REPRESENTANTE
para Santa

KNOT
Catarina

S/A

VIúVA GIACOMO BURIGOfr
s/A. COMÉRCIO, INDÚSTRIA·

E AGRICULTURA
"

Cx, 134 - Tel, KNOT
Florian6polis

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/n", na cídadede Cres, '

ciuma, afim-de deliberarem so-·

bre a seguinte .

Ordem do dia
1 ° - Reforma dos Estatu-

tos.
20 - Assuntos de ínterêsse

Social.
Cresciuma, 13 de julho de"

1949.
Lucas Savi - Diretor

Assembléia Geral Ordinária
Pela presente, ficam convida

dos os senhores acionistas pa
ra a Assembléia geral oridíná.;
tia, a realizar-se no dia 29 de'
Agosto de 1949, ás 14 horas;
na séde social, á Praça Nereu:
Ramos s/n", nesta cidade de'

,Oresciuma, afim-de cjelibera<l'\
sôbre a seguinte.

Ordem do dia
1 o � Discussão e aprovação"

do 'relatório da dire,
toria e demais doeu
mentos referentes' ao'
exercicio 'encerrado
em 31 de Dezembro de-
1948·
Eleição da nova dire
toria.
Eleição do Conselho
Fiscal.

4° - Assuntos diversos de
interesse social.

AVISO
Acham.se á disposição dos:

senhores acionistas, os docu
, mentes a que se refere o arti
go 99 do Decreto.Lei 2.627 de"
26 de Setembro de 1940.
Cresciuma, 13 de julho de:

1949_
Lucas Savi - Direto!'

Plaina
VENDE-SE unta, de 4 faces, com- I
pletamente nova, marca RAIMANN, '

Carros para o interiur do Estada

Rua Vitor Meireles n. 13
Fone manual 1.702

RESIDENC1A:
Avenida Trompowski 62

Fone manual 7611

Dr. Mário WeIlAa.....
>t':l1"1CA ml!dica de adultos " eri�
.oonsultório � Rua João Pinto. 16

Telef. M. 769
C.onoulta da. • á. 6 hor'u

•••!dencia: Felipe Schmidt .. II.
TeIef.•11

A

16 ho-ras.'
14 hora!',

16,30 horas-

Fabrioante e distribuidore. das ofomodt'ul con
fecçõo. -DISTINTA- • RIVET. Po••ue um Ol':on.
d. IOl'timonto d. casemiral. "I.oado.: brbu
bone e baratoe, algodõe., modo•• e,,{cu.''i')f!'tdlf'!f
pal'o GHcilata.. que recebe di:rflltom.nt... Cai>

Snr!A:. Comtllr!j!�:1lb'. do lntoll'iol' DO #OIHldo d. lhe fOlllo'f'ern '�rH

Fl(i)t'h'u,\êpoU.,. _.. FILIAIS em SlURnut'"HJ iii Ltljeilil
fdbricJI'l.: A .CaBa "4 CAPiTAL"' ahamo Q ·uhmgêlo del1

vltdto entalw d• .,fllh;;OUl1;l eUCl.G CO�P!l'O(fj, MATRIZ (ll,"1I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o BSTADO-Sext.·felr. 22 ele Julho .. '949 3 ',I
,

-,'DIA 30 SÁBADO NO LIRA TENIS CLUBE, GRANDIOSA SOIRÉE DE ANIVERSÁRIO DA ORQUESTRA JUVENIL DE FLORI.i\NóPOLIS. APRESENTAÇAO
DE UM GRANDE PROGRAMA DE MÚSICAS PORTENHAS, E MEXICANAS, DIVIDIDO EM DU,AS PARTES. INíCIO DA SOIRÉE, ÀS 21,30 HORAS.
�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 IkTE CLUBE, QUE ATENDENDO À
'CRESCENTE PRÁTICA DO JôGO DE BOLÁ{) NES TA CAPITAL, FARÁ CONSTRUIR ÀQUELA SEDE, UMA CANCHA PARA O INCREMENTO DO POPU-

LAR ESPORTE
.

'Dando prosseguimento ao Campeonato de rrofissionais, jogarão do-,
,mingo as equipes do Ivai e do Bocaiuv8. Sábado, pelo certame de

amadores, estarão em luta os quadros do Guarani e do OIimpico
Vida eocial ��;!�;pª:)5 80'01'1(0'_ANIVERSARIOS: DR. VICTOR SCHAEFFER

� . L
CONTUNDIDO BOOS I de arna�lhã, o gr.êmio azurra ver-::,SRA. MÁRIO CÂNDIDO DA Está entre nós o nosso pre- Nos pulmoes de uma criatu- A falta que Boos representou pa- se-á pr-ivado, mais uma :pz, <loSILVA zado coestaduano sr. dr. Víc, ra humana, há cêrca de tre, ra o Avai na disputa do torneioInt- concurso do "gigante louro".Faz anos hoje a exma. sra. tor Schaeffer, ilustre enge- zentos milhões de mlcroscópí- �

cio foi bastante lamentada peles TREINA HOJE O TRICOLOR-d. Ana Rosa Soares da Silva, nheiro da 7a Residência, de cos balões de ar. numerosos torcedores do "Leão PRAINO-dígna consorte do nosso estio Rio do Sul. O alfabeto da língua hawaí- Ilhéu". o excelente médio esquer- Preparando-se pará a luta domado conterrâneo sr. Mário O· distinto visitante que ana, o menor' do mundo cons- ' .

dia 31. írentc ao Fízueirense ensaia-do quando ensaiava com o eonjnn- 6U-Candído da Silva, ilustre Con , tanto naquela cidade como ta semente das seguintes onze to para a disputa da competição rão hoje os tricolores do Paula- tador G€ral do Estado. nesta desfruta de, seletas ami, .letras.· A E H I K L M OPU I· RaJTI()s, com inicio a' s 15 horas, noacima, sofreu forte con ·.nS30 noO "O Estado" apresenta á zades, tem recebido muitos W. joelho. devendo ficar impossib iíita- estádio da F. C. D .

. distinta dama seus respeito- cumprimentos dos que aqui Apesar do navio ser uma do de atuar por mais algumas se, Por nosso ínterrnédio o "coaeh"
, ..sos cumprimentos com votos residem, com votos de feliz es- construção extremamente Mó- manas. Dalmo .A;ndrade pede o cornparecí.,-de perene felicid.ade. tada nesta capital. vel, a ponto de em poucas se- Assim sendo, para o CbOQ'-H' cem mcnto de- todos os jogadores ins-

manas percorrer os sete ma-
o Bocaiuva, marcado para denois crítos,'SRTA. NILZA MORITZ DR. ADEMAR GONZAGA res do globo, em todas as par-Comemora hoj€ a passagem Vindo da cidade de Joinvile, tes do mundo, é paradoxalmen,-de seu aniversario natalicio a onde exerce o cargo de rro. te considerado um Imóvel.

F Id
tgraciosa senhorinha Nilza Mo- I motor Publico, chegou a esta O Uruguai é a unica nação !.leu a�eritz, prendada filha do nos, capital o nosso prezado con- do mundo cujo 'banco oficial1 U

.so conterrâneo sr. Henrique terrane.o dr. Adernar, Gonzaga. mantém uma cartsíra de Cl'é-
D'"'''6

-

A dêm-Ico-.�Moritz, do alto comercio des- Desejamos-lhe feliz perma, dito Literário; e que tal. car- Ire.. rio ca
��s�T�:riu�c�eL��!�::�'��� nência no nosso meio.

,�e���el�r���, ��f����e ����� Brande Cburra�ad& no. Campecberitz. A aniversariante que pelos DR. OSMUNDO DUTRA sivamente a facilitar aos escrí- O Diretório da Academia convida todos os seus componen-
. seus apreciados dotes de co-

. Pl'O'cedent,€1s de S� Bento tores nacionais a edição de .tes e os demais Diretórios das Faculdades de DIRE'ITO e FAR�racão e bondade soube coo. do Sul, esta entre nos o sr. suas obras mediante empréstí, :MACIA-O.oOl'-l""TOLOGIA, para a
. monumental churrascada

- quístar nos nossos meio sociais dr. '(�smundo Dutra, Promotor mos a juros normais. que fará realizar dia 24 do corrente (domingo) no CA!JIPE<?HE�.muítas amizades, ver-se-á, ho- �ubllco naquela Comarca. A� .
. em homenagem aos Campeões de Futebol 40 TOl�nelO Umve�'-je, cer�ad� de grande número ilustre coestad�ano, os 11.0SS0S I ,É de:lOmmada CU�� sitárío, organizado pela benemérita F. A. C. E., samdo em om-,de amiguinhas que lhe .l�va- votos de boas vl_ndas e felíz es- uma extranha su,?st:;tncla ve

bus especial da Praça 15 de Novembro às 7,30 horas.rão a ssuas sinceras felicita- t�da �l).�st� cap�!aL> I �etal com qu� os mdlge�s,?o Para os acadêmicos da Faculdade de Ciências Econômicas
. ções, �"'

r
-

_

-'f_...;-->- � '"

ür;en?cn e do Amaaenas nnpre- e.' respectivas -f�llÍ1Ílias a- LISTA DE A?ES�ES �,Ch�� em po-FALECIlVIENTO ' gnavam a ponta de suas fie.
d . do Diretor Socíal.Esnortívo do Dtretórío, êlcademlco Moa-

ABELARDO GOMES chas quando Iam e também er

C .�
....",�v

. .

9 d
�

té 1
.

tã cyr anea_Faleceu em Brúsque, día 1 quan o v�o a e aoje €lU en a� Pelo Diretório Acadêmico da Faculdade de Ciências Eco-do corrente, o sr. Abelardo 00- quando Iam para a guerra: nômícas
mes, pessoa muito conceítuala aquêle veneno é terrivel e ma
naquela cidade, onde residia ta. as suas vitimas .em po_u�os
há vários anos. minutos quando introduzido
"O Estado" apresenta conde- no sangue, sendo, porém, com

lêncías extensivas aos demais pletamente inofensivo quando
membros da família Gomes. ingerido por via bucal.

de Ciências Econômicas

NEUSA BEIRÃO BONASSIS

Completa, nesta datai seu

2° aníversário a encantadora
menina Neusa, querida f'ilhí
.nha do distinto casal Maria
-de Lourdes e Zenon Bonassís.

Neusínha oferecerá as suas

numerosas amiguinhas e ta,
miliares. uma festinha intima.
DR. FR..I\NCISCO GOTIA�'Dl
Transcorre, hoje, o aníversá-

C A· d A' LI '
•

Tio natalicio do sr. dr. Fran-
, ronlea, a: ssem� ·elacísco .Gottardí, advogado .mi�. . ,

Jitante em Rio do Sul. ReLat6rio da Comissão de Saúde sôbre o esquema dos trabalhos
- _. da tuberculose..- O Lider da maioria, sr, Nunes Vareia, traz

LEON: GRA�S ! a) pl�W1:iO uma: comunicação.' da Secretaria de Segurauça
Faz anos ,hoje o Jovem es, PubLica. - Visita, por .uma Comissõo, ao sr, Gal. José Pessõa.

tudante Leon Grams, filho do I .

_.

. t.

.' • .', ".., V.

d
.

, Jt'- II
A sessao de ontem, qu.e C;..lhOU I lUllHHlo ao S1. Cap..Tose Gar hlS e-

nosso ,prdeza o anugo :�o ('om a presença de 29 S1's·· d('Iluta- i.Joso, delegado regional ele poHcil1"Grams e e sua exma. esposa
'

'..
I R

-

( 'd J I
..,

1
-

.

G' ..... . fios, foi .pre.-;ldH!a pc o sr.
. m .e- e oaça la, a .vlajar aque e mUIll-d. Mana Iams.

.. .

f" d .. "t"A t 1·· t f l·c·t'" zal' FucrschneUe. C\P10, li un c, em 11l(Jllen o, 31.Jl.l-O na alClane as e11 .... •
..

]'.1
'

l'j'd I t j 'dd).o.._s dos que trabalham neste Aprovada H a:a" f01 lua a 11 a- rar as rctc'sponsa)l 1

a<t.es, C1l}lf,O SI [0� ..
'do ", ieÜil ÔO expcebente que .

:on�tou exonera u () respcc IVO Clt'f;êll ()peno lCO.
.. ,: . > P l'

.

. FAZEM ANOS HOJE: de nu'JOs OfIClOS. (te : o ICIa.

- a srta, Tereza Maria. da .RELATORIO Em seguida, o' sr. Wlldemar
{) Bl "e Faraco, <lo PSD .. RllPP, dá U. D. N., (.tllC recebrra [l.: Silva, filha do casal D;)L'alicc sr. a" .

.
..

.e Manoel Ferreira da Silva. com a palavra: .1t'VOll 30 couhe;l- denuncia e a levúra ii As�embleia,
_ a srta. Maria Estefano mento do plc-narw o �csuJt .do (lOS com a palavra, em face da dcc'at'[l

·

K t
.

flha do S'" Estefano trabalhos lk combate a tubel'eulose, çti.o do sr. Nunes Varella, l1'1cl' r,��-O zIas, 1 '., <.

I'! 1'·0 pe'�-1. Cc J'oritál'io, cOl1!lTaluloH_se com <lS
·

Kotzias do comercío local.

Irea
lZUl os, em reli! la

'."
J"

�

_ a �rta. Maria Célia, filha mhsão de Sande. S. �xe1a> _

dt'sen- providências governament:üs, no

do sr. Célio Veiga, a�to rur.�.io� volveu as suas COllSl(l.errrç()cs, fo� sentido de serem as ocol'rênei;><; Yf

nário .

dos Correios ,e Telegra- caiizando o assunto de c.�mhate a rifieadas em Capinzal apurarias dc-
· fos. peste branca, relatando Ja 35 eOIl- vidallJente e punidos os re5pnJ�sá-

- O jovem João Arsênio de dusijes a que chegaralll os lll.Cl11- veis·
· Oliveira, comerciário_ l.1ros daquela Comissão, no e ',qtm- VISITA AO SR. GAL. .1OSr�

ma qlll.' está efetuado_
I'

PESSOA

VIAJANTES: á DENUXCIA D() SH. WAI DEYAH () H. Lopes Vieira, do P. S. D.,

.

DR. ANES GUALBER-TO I .' _ �CP� .,.

foi o ultimu orador do dia. S. �xcja.

Pl'o'cedente do sul do Esta- OntlO oradOl fOI o s.. ,N'HH.'S tl'rcu referências à presença, m'sla
· do, onde é prestigioso' chefe

I
Varella. lideI' da maioria_ S· (''(ela. Capital, como h6.spt'dc oficial do

do Partido Social Del1lOCrati reportando-se ao� falos d('llU:i- Goycrno do Eslado, do ilu:,trc pa

co, está nesta capital o preza_ dados. da tribuna, .na ses<;!ifl (Ie trici.o. sr. Gal. José PCSS(,C1. com,an

do conterrâneo dr. Anes GuaL nnle-on1e111, l'efcrentel1lcnte an f'lll- rlaute do Setor Sul, aqui clw�<1do
berto operoso diretor da Es� pJacétlllenlo de automóveis e blci- à timlc" Após dizer dH ri:� de oficio

trada' de Ferro Teresa Cristi eletas, em Capinzal, DCl1llileil, es- (�O militar que nos honra com ii ,"Ia

na. la (Ille recehera através 11c mil presençil. S. cxci". Pl'Op{,S a nC'I1'C,'-

Ao Huste visitante Q n0'350 ahaixo-assi n�l(lo, le\'ou ao couhe- ção de Comissão. par'a cm fir.me

cordial abraço de 0CI:clS vin Cilli(,llto dn Casa haver o sr_ S<_'f're. do LÍ'.gisl:1tivo, visitar aquele IJ,ü
das. U::-in da Sl'gurança Public:l d'··:-r.-

I silGiro. Apro\-ada � prop()siçi:i�:, :I

Moacy1' Corrêa
Diretor Social-Esportivo'

...., .",••11 ••_•••••••••••• J • ,.111 ••••• t •• UI J. 111 •••••

CURITIBA

A '. Orquestra, Sinfôniça realiza bOje, DI :

Teatro Alvaro de Carval.bo,
,

mais UOI coocêrto,
Intensa e;r:pectativa'--nos nQ�i!gs ,m�iO$, artísticos e _SOCiais.
Sob geral ansiedade devera �InstItuto de Educaçao�,Para a

realizar-se, hoje, às 20,30 hO-,· noitada
de arte, fOI ela!ro

..
rad()

ras, no Teatro Ãlvaro de.Car- o seguinte 'programa: .l� ;par
valho, o XXIV Concêrto

dai
te: MeyeI'�er.- Mal'c�a do

Orquestrá Sinfônica, sob a re- Pr?feta, �lbel1lUs - VaIs,a
gência do aplaudido professor Tnste, Pnsco-Ballet e Suppe_
Emanoel Paulo Peluso. O no- Manhã, Tarde e Noite em Vie··
tável acontecimento artíStico na. 2a parte: Romberg - Ain
da Sociedade de Cultura Mu- da Lembrarás - Canto pelaJ'
sical levará ao nosso teatro a srta. Sucen Mansur, De Cur
fina elite desta capital que, tis - Não me esqueças - Can_
sem dúvida não regateará to pela srta. Sucen Mansur,
palmas à fdliz realização dos TostLLa S?renata - srtas

..
Su

seus desprendidos e abnega- cen e N�zlra Mansur,. SClpa�
dos diretores. Ave Mana - srta. NazlraMan-

O festejado soprano Nazira sur e C. Gomes ._ Mia Picci�
Mansur deliciará os amantes rena (Aria do "Salvador Ro�
do bel canto com a Ave Ma- sa") - srta. Nazil'a Mansur ..
ria de Schipa; Mia Piccirella, 3a parte: Pelo Orfeão do Ins�
de

'

C. Gomes, além de solista titutQ de Educação. Prenda
em Agnus Dei, de Bizet, que minha - versão de EimanÍ
será executado pelo Orfeão do Braga, Vieni sul marecançone�

ta napolitana, Guaraní - cm:
Comissão nomeada foi integrada cão sôbre motivos da oper'3.,
dos sr�. Lopes Vieira, Blllc�(\ Yia'1u arranjo de João Gomes Júnior
e Braz Alves.

Agnus Dei-Georges Bizet-So_
As 18 hOl'as foi a visita efetll;\(I.:t

lista: srta. Nazira Mansur.
em Palácio.
Em segui({a, apús a or(]el)1-(i'.,-din, Agradecemos a gentileza dI)

foi a sessão encerrada. ! ccnvlte que 110S endereçaram.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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laa4io$ ih.lle;see ·4'8.00
Da Fábrica co consumidor.-- Grande estoque recebeu a firma distribuidora

«Fiuza Lima & Irmãos» - Rua Conselheiro Mafra 35 - Fone 1565 - Fpoli� ....
Transportes Ccíenvos

SRS. PASSAGEIROS
PARA

ITAJAÍ - JOINVILE e CURITIBA ,

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

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

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

horas, podendo prosseguir de Joínville a Curitiba no dia se

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

dendo-se passageps. .

Aceitam-se despacho de encomendas.

Agencia: Rua Deodoro, esquina da Tenente Silveira nO 2g

Cirurgia-Clínica - Obstetrícia
Aéeita-se r�pl'1i!�EontQntt9 no intél'ior do E3tado. COl'ta.$ para Dr. Anlo"DI-o DI'b Muss.l"Coixa. Postal 139 - Flol'ian6polis •

I;:' Y. S. viaja 1 Reside no Interior i o. i"'::":""':: a. al..... Se1�::�p�f;�t:'d':." :;:.P���; �r;:;:;r.s
� ".'.

de todos, Dá esse t,e60Ul'O ao te.. Mode:rndfS método» de trata,mento

.

V. S. vHí.Ja ?_ Res�de, no Inter'ior ? Adquira um Catálogo de Moedas a;migo analfabeto, 18V&D.do-o • UUI Hõráríos
3 Antigas do Brasi] e éJll:H!llesa <lepress�...

.

OUf90 d� alfabetil:aç5.0 no GruPG [3
ii'i' Peça em qualquer Iívraría ele FlorIanópolIs. Custo 0$ 20,00, Pelo Escolar SlilJ lotá na Escola Indu... . Das 10 ás 12 horas e das ,30 às 14,.30 horas

j C.orreio Cr$ 2á;Do; pedidos a José Claudíno da Nóbrega. nua General j'itiahioe Flnria.u6poliB "OU na -c.t... "Ct:ms!JJtÓtro: - Re-s.idêndso,:

�.,
Bíttencourt, 91, S'(lb - FlúrianóP'ólis. 1r!!1 Metr{1poUtanL f Rua Tirad'énte-s. 9 RotaI La Parta

Industria de Maquinas Agricolas 11· �Ol.!!��!Me� di!O,��!�!oreL
N d

· ·

L I
Instalação de luz e força.

ar -n.
.

t-'d'a
'

Venda de motores, rádfos e acessorios, outros aparelhos elé.
.

.

",A.
.

Irfcos, artigos elétríeos, etc.

• malllii,r e _·!ao.ts ,. cf F

!
Bepresentaéões diversas, com eiclnsr:vidade dos insuperáveís

� .n_ _per e ,�oe a . abriC.' ,de .

receptores "SARATOGA)\ "INDIANA" e '<M.ERCURY"_

M
�

I" f T' Ti
.

.

. A nI.trRo - Tl!;CNlCA

·�.II'noaS· Irt'PO:' a'�'
.

8"005 ea'res e 'Rua Tte. Sllveíra, 14 - Caixa Postal 193 - Fone 793.

IIJI. '.'
o,

• bJ .,. . , ..
.

o 1 10 ,,,••••••11 ••1 _'

i'

Artigos de Cutelarias ..... lu C A P I T A L A R 1;1

•

.

F:óh:r1'ctl· !Ii.-rn".AtnillridOnQ � 'i:."to.do dê. §:ã.o ,P'a'!)lo o , , Go�i�fide de sorteios 'e t>egutos contra �pi,dente. peuoai$, co�
.

......
.,.lI
,; deri<io °miiÕ! otlkns beneficio.8 de ca.rater ássi:st�ncilil;-

-.

lqGi) pQ.s·gn ta r.} te'f:?
.
0,)(el lJsi V-o& pô P'ei (:) 6,8t8 �Jo .Ó» o

�
Repl'll'Seutàn'lf. em Fl�rl:�:�s:NUNESo

!'I:'Od'.·U:·So.·.'I"·'.r'ia
d 1,-0> .8an ta �?ao:ta p ina .j RIlQ 24 de Maio 801 (Estreito)

; 1 Sorteios mensais, medtsnte mensalidade de. c:r. 20,00 além d. 1�

Comercio e Seguros Kool S. A.
j

('mal
de C,, ,",00 ·"��".a... � ...-

Pr�çn 15 de Novembro, 20 � 2.0 andar, 'VENDE-SE our .mottvo de Jluulaoça
! Grande árêa' de terreno ià cultivada
'(Distante cerca de seis quilometras da capiuú-Bairro-Borreiroe
I Area de 142 metros de [rente por 1.850 de fundos, induind.o-

I
6 casas de madeira e nma de materiaL

I
'

TRATAR:

j FloTianópolis - nesta reâazão 011. Escritório J. de A L. Alves

\ Barreiros - com o proprietário Mathias Iha.
. Bfumenaa - com o sr, Cbristiano Knoll. no Hotel r."uzeiro.

I�
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III�
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Ir
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Caixa Postal 139 - Teleione - 1324

End, Tel. KNOT
C9atapina

, ... _ Til Lwr

w,

.-CÔMP�NHÍA._1"'ALIXNçA
...

Dl-BAHrx-;;-.·.--
...

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

Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RÉSERVAS c-s

Responsabildades Crt
Receita . ;....... Cr$
Ativo .....•. . ;. Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$

.Responsabilídades Cr$
Diretores:

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053,245,30
142.176.603,80
98.687.816,30

76.736.401.306,20

Dr. Pamphtlo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,
Anísio MlIseorra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abrt'9.

I
I
â
j
�

�
f •

.------------------------------�----�------------�----------�

I.. "VIR E ESPECI UD DE"
\ � IA� WETZE�L INDUS'I'RIAL-JOINVI,LLE (Marca reg .,'

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. Transportes Tenesnes
,

. J ';

Transportes Maritimos
.

.

J
-. .'.

, A(identes Pessoels '1 ;,
,

.

- :!
, AutomoveiS

/'

1· '.

.
Incendio ' 1 ,.,

.•
,; , ,,-'.. _, �'l�" • " . (ascos. r-vrrr- .l_, _ ,

-.,"" : ''l'

!

,.) .....J.
-:

.

'Sucursal de Santa .Catarina ..

....

'

r
.

;:
, .

I

. ,� �

� .

'.. Praça 15 de Novembro, � -- 2" andar.. .',
.

I
.

_:
, .

Telegramas: "·PROSEBRAS '

Caixa Postal139
TEl.EFONES 1388 -- 1324 .,

- _---._-

"

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Informa .�Õe8) RITZ - As 7,30 horas.
_..........._............w."..

H
·

históriaS!Fu�a paíxão.)i 2.<ã���.eR?. } O::�lOrO�:�i:�::e. (A

Mecha ���z
J080 Pmto n. 5 illIlOIlNDA.J'm!U Roberto ESCALADA

Diretor: RUBENS A. RAMOS Eltpt"euo SAo Clltóvlo _ Lac\UlS Mirta LEGRAND
Proprietário e Dir--Gerente 7 hora. N P

Auto-VlaçAo ltajal _ tUJai _ 11 JM).
O rograma:

SIDNEI NOCETI ruo _� 1) - A Marcha da Vida -

Diretor de Redação: tfl�I:::'30 BruIIQu_ - :arüQ... - \Nacional.
GUSTAVO NEVES Exp"'�S80 Bru�UenM - N()-Y. Tr'I!Ilu 2) - Atualidades Wamer
Ch f d P·

- - 16,SO borll.e. •

• e e e aginaçao: Auto.Viaçio Catar1n_ _ Joun1lt Pathé
FRANCISCO LAMAI'.QUE - • har... Preços:
Chefe de Impressão:

1_ A.�t�:;:;:W Cata.r!.IUINOI - Curltibl
Cr$ 5:00 - 3,20

JOAQUIM CABRAL DA SILVA
_ Rqdi:;�4 Sul-Bl:-ull - !'&-to

4lccrtl "Irnp. 14 anos".
.

Representante:
,

Rápido Su'l-Br-astletra - Joinvile -

.. • ..........•......••••

A. S. ioARA 113 horas. ODEONRápido Sul·Brasileira - CUritlba
Rua Senador Dantas, 40 - 60 6 horas. Não haverá sessão Cinema-

andar TE!WÀ-FEXR4
ÁuU).V!aç!o Ca�1lft - P61'tO AI. tofráfica.

TeJ.: 22 .. 5924 - Rio Ce Janeiro gn.,.... 6 horas.

RAUL CASAMAVOR Áuto-V1a.ç!i-l> CatarlIl.nH - Curitiba ...........••.••...•..••• ,

Rua Felipe de Oliveira, 21 _

- A�t�-��ao C&tar1n_ _ JolnY1lo i IMPERIO - As 7,30 horas.

80 andar
- • FrU. I OESTE DE PECOS
Auto-Viação Catar1n_ - Tubulo I com

Te!.: 2-9873 - São Paulo - 6 horas.

IASS.INA'l'URAS 1 :ra:.sllO IUo CrIat6Yio - LquDa - Robert Mítchum

N Ctt 1 F,mprtle" Glória - LacunA - .,,. II
a ap 8

a 8''i. horu. A GUARRA DE FERRO
Ano ..•.• , .•.. , •• Cr' VO,oo Jl:I:preuo BruIIclueut - 8ru.aqua -

6i 18 horu.
° e 7° Eps.Semestre • - ••.••. C;:-' 45,00

I _'·\tO-Vlaçao Itaja.! - ltajaf - 1. �

�imestre .,.•...• Cr' 25,00 ra�ápido Sul.Brasilelra _ Jolnvile - : TEÀTRO' ·Á.·
.

DE
.

CARVALHÓ
-�!I •••••.••••••. Cr$ • V,OO 13 horas. I D' 25
Número avulso ., Cr$ 0,50

•

Rápido Sul-BrasUeira Curitiba - la

No Interior
6 horas,

QU.A.RTÁ-J'ElU I
PETER KREUDER

Ano ...........• Cr$ HIO,oo _ ";�::89iO ClltarinenH CW1Uba
,

- O famoso pianista Euro,

Semestre . _.,. '" Cr$ 80,00 Áuto-Viaçto catar1n_ ,Jom-rn. 'peu.
Trímeatre •.••.... Cr* 35,00

- ��.+�o��:.. __ .__M_ , •
i .. . - .. ..

Número avulso .. Cr$ 0.60 ._680'h��� ---- .....� -
_- TEATRO A. DE' CARVALHO

Anúnció.t �iante eontráto, � {6 �p��� .sul-Brasileira Curitiba -I Dia 27

98 orl.......... me.....o não Rápído Sul-Brasileira - Joinvile -I ESTREIA da brilhante
,
"'-' .,IU 13 horas

11111

publicados, não serão • ExpreSso 810 Crll1torto - lAcuna -' COMPANHIA BIBI FERREr�

t Ab I d G'·
.e. dire:.�d8:\e8Pon- l:e�E:o BrullQu_ - Bru.eQue -

(O Maior con��nto Artístico

..

e ar o omes
sabillza pelos conceitos I .btl>-Vl.ção Itajal - Itajal - 1. Ilo- de Teátro Brasileiro)
emitidos nos artigos ira��Brll.5Qul!I\H - No.,. Trn.to I" , - - . (MI·ssa da set.·mo dl- )assinados.

- R9d��lárt:a:Úl BruU _ P�.41..,-. ROXY - As 7,30 horas, ti J a
- I bon.•.

QUlN'l'..l-nJIR..l I - Um dra�a vigoroso pes, Gercino Gomes e família agradecem a todos que compa-
....ut<r-V1açAo c.� P&r1o! sante e audacioso. receram ao seu enterramento e convidam para a missa de.

"l�o-Vi\\:'ohor�átaJ'1neIUI. _ Oll'itlba I
- Sequencias eletrizantes, 'io rua, a realizar.se no dia 26, terça-feira, ás 7,30 horas, na-

- A�t!�çAo Catarin__ JoiDTia que manteem o espectador em, Catedral Metropolitana.
_ • horu. "suspense". Antecipadamente agradecem.
__A.:�;:to cat&rl.n_ - Tubarto VITIMAS DO JOGO
AUtu-V!6ÇAo Clltarl11�" _ LaplI.a 'com

- 6.30 lwu. W DOUG A
ExwesllO Slio Cr�lo _ � _ arrem L S

� ::;�6aa Glórta _ �Ul. _ • 1/1 Ramsey AMES
• 7 t1'2 ·hOrR�. Abre o programa
�e&IIO Bru"qu_ - Bru.eQue - U 'lh f'l
ti ·I'mnl!.

.... - m maraVl oso 1 mE:

."utó-VlBclo {ta:]aI - 1�1af - 11 110- sintético:
""tAp1dp Sul-Braaíleíra - JoinTile _ NASCE UMA VOZ

T�ftl,. � "�".r:..
ia�l� Sul-Brasileira _ Cur1t1� _ comI o celebre Tenor:

-TAL" _ e,ft' _ Join'fil,le. _. llnru. l'4 KLOS GAFNI
SmprEtU' Sul Oeete LtIt•. - Xapec6 -... .

e' mal's'.
Cut'itiba - P_,anagai -. boJ'U..

_ Santos. Ilh. .�A·:n:tR.A
. Cinelandia Jornal - Nacio-

.

JtooOY1&rla Sul Bl'1t.U ,.- ..a.� Al4ICt'e na!
I \'11:\.11' - 10,'0 - NOIW '�� ._ 3 bDr�a,

•

. HI'�7.E1RO DO SUL "._
Áuro..Vl&ct." ()átar\tlen.. - eunUlM P1'eços:

IJorte
J" - ,a .... - - .Á�:f�1c Catart� ,_ Jo!la'tlJA Cr$ 4,20 - 3, 20

, - o bIlru. "Imp. 14 anos".
VARIG - f2.30 - !Sul Ã�ro,V1a<lAo CII!.tN'UleJlAN - fA.IrUaa

PANAIR - t3,lJO - &tI --E���O OMItOYID - (ApIIa -
.,

nviPERrJ\L ''':'__-_ 'Á� '7,30' h�ras
Quarta,.f",,.a 1 hot1U! .

. "TAL" _ l.:t.OO _ Lajes e �ôrtCt ru.w:�V_i�� ltajas' -:- ItlJai - 11 t!O: A VmGEM }).10REN_.e\
. /Alegre tfJ� '8ruIQ.u__ aru.qll. ....

José LUIZTrMENEZ·: .

'.

,:PANAIR - !-O,tO -. Nortel:/h�!g� Sul·Braslleira - Jo1n'\'lIe -
Ampare MOR1'LLO

ClUJZEIRO DO SUL - UM -. lÍápidl.l. Sul-Brasllell'a - CUrltlba -

_ A vida e os Mila�l'es de
"orle .

6 hOl'l!s. sÀIÚno' , ,.

Nossa Senhora dec Guadalupe IVARIG - H,_'O - Nortt. _Á���o ca� -' OUIr1t� Jornal da Téla - Nactonal.
'.\NAIR - 13�O - "uI �ápido S'ul,Bra�lIe1ra - Jo1n-rUe � Preços:

n.'i-" f"
18 horas.

v- ...ao. er1'e ltápidb Sul-Brasileira - CUritlbll -. Cr$. 3,20 (Unico)
_-TAL" - s"ee'-, :,Joln,J1lê' - � �r::Íu. I "Imp. 14 anos"

Cu"" - Paranapi Áuto-Vlal:Jio Catarinell.••
8a 'to R' - e .tIor....

- Jofl1Y1le .• . •••••. , •.•••• , •••••••

- 1l». lO. 4uto.Vlaçlo o.,tarl.nellft _ 'l'uba:r-., S8!bado - RITZ
. PAN,i\1R - 10,.10 - Nort. ._ ti hora,_ SENSAÇÃO DO CIRCO
pUTAIR _ :1.3,50 _ �ul ?' mxhor°_;:.3BO. 8lo ClrJMOOYlo - l....-uua -

lU' ._ (Circo Sarrazani)
VARIG - 12 30 _ Sul ElfPt'OS80 Bru.quwll.H - Bruilqu. -

,
.

l4 horas.
. ORUZEIRO DO SUL - t8�1 - Áut('·Viaçlo l'Ul.11I1 - It.a.1*1 - 11 )lO

,

rfl.8.

flforte l!Jxpre:;l!O Brull<lU<!lloM - 50ft '!'t'Gt,(;

eHUZEIRO DO !UL - lfi,SO
-

E���8�1'�iórla _ L.Cuua _ • 111
101 .. 7 1/2 horu.

DOMINGO
Ráp!do Sul·Brasileira - CurItiba -

6 horas. e

SENHORA
tem o prazer de participar
ás pesso.as de suas relações
o nascimento de sua filha.

LÚCIA HELENA Precisamos de vendedores locais, em todas a cidade do

Fpolis, 13-7A9. País, para a venda de sedas, camisas, linhos tropicais, joiaS
. . . .........•..........••••••••. e l'elogios, ternos, roup8!S profissionais, camisas, calçados,
As águas do mar não CO[lstituem bravatas, artigo eletricos, radios e vitrolas, utensílios de co�

perigo para a conservação dos Mo- zinha, faqueiros, instrumentos musicais, artigos religiosoS,
tores JOHNSON Sea Horse pois to ,canetas, pastas para corretores, objetos de material plastíca
dos éles, antes de sair da fábrica E; muitos e variados artigos de uso diário, para a venda pelo
,ão trdtados por úm processo esp(" sIstema do REEMBOLSO POSTAL, diretamente aos consumi
da1, idralizaflo e executado para clores.
proteger as partes metálicas contra Bons elementos, candidatem-se!!!
uS efeitos corrosivos da água salga- Otima comissão, há, pois, boa oportunidade de lucro.

,ia. Distrihuidores Comércio � Escrevam-hOs, para maiores detalhes, para a Caixa 'postal,
fransportés C. Ramos S, A. - Joiw 5231 - S. PAULIO.

Pinto, 9.

ntei- CINEMAS

Viação Aérea
Horérío
Se(/ulldl1l"f�ir4

."TAL" - 13,60 - Lajes e PI,..
'Alegre
PAl',iAIR - tO,-lO -' Nor�
�VAllIG - 10,&8 ......: NGrtA!
PANAm - i3.fíO - Sul
CRUZEmo 00 SUL - 13.1$5 _.

Jlorte

Escritório Técnica
Cid Rocha Amarai
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs. interessados que,
tendo regressado de sua viajem am

E1>tados Unidos da América do Nor·
te e paises visinhos. o Dr. Cid Ro·
cha Amaral reahl'irá seu eSlcritórÍo
(Rua Presidente Coutinho n. 22),
nos primeiros dias de agôsto, e..,pe·

[J()minao rando continuar a merecer as t'spe·
PANAIR - 10,-l0 - Norte dais ateuç(ies de seus aP1igos E

fJRnZETRO DO SUL - 11,00 - cliente",.
:�À.NAm .- !8,(Q 8u1. '! i Pedro Medeiros, Auxiliar

DR. BIASE FARACO

. " ..

Domin'go RITZ -- ODEON
SINFONIA DO PASSADO

(Tecnicolor)

SerEta-fei'l'a
"TAL" - 13,00 - Lajes e Pôrto

Alegre -.....-----------

CRUZEIRO DO SUL - '1.10
;JIorte

PANAT.R - :10,40 - N-o-l'te
VARIG - i1,-iO -- Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Sábado
"TAL" - 8,00 - Joinville

Curitiba - Pa;r.anaguá
- Santos � Rio.

VARIG - 1.2,30 - Sul
CRUZF..JRO DO SUL - t3,r;� -

fJorl;e

EXPRESSO 8RUSQUEH�
DE

VECCHI & elA. LTA.
Linha Blum enau à Florianópolis e Více Versa

HORARIO
Partidas de BlumanllU: Segundas à Sábild:os As 'I e 1ft. horas

.

Aos Sábados, às "I e 16 horas.

AGÊNCIA EM FLORIANÓPOI.lS
Rua Conselheiro Mafra n. 35 -- Fone 1565

AGÉNCIA EM BLUMEN AD
Novembro. -- (Hotel São José) :- Fone 1283Rua 15 de

Aceitem-se encomendas

A Sbell-Mex Brasil LIda.
"A Sh€ll-Mex Brazil Limited avisa á súa distinta freguesia

que,
-

a partir do dia 15-7A9, os produtos .
.

Shelltox
Protetox
Lustra Moveis Shell
Tira Manchas
Limpa vidros Shell
01eo . Doméstico Shell
Fluido para Isqueiro Shell
Pulverizadores de inseticidas
e Limpa Vidros

passarão a ser distribuidos exclusivamente em Santa Cata.�'
l'ina pela Drogaria e Farmácia Catarinense S. A.) Matriz si
ta a Rua 9 de Março 6338, ex. Postal 95, Joinvile, com filiais
em FlorianópolLs,. Inumenau e Brusque." .

.., .

AG RÁ O -e:-cTiVfe: NTO
V,VA OTTO BERNllARDT, MARGARETE BRAND.
AL�ERTO MUELLER' e familia,
ERN�STO BRAND· e 'família,
EDGAR PANOCH,

,

.

profundamente sentidos com o falecimento de seu in€s
i ruecivel marido e tio

OTTO BERNHARDT
vêm de publico manifestar os seus mais sinceros agrade..

eJ.mentos ao snI. dr, Djalma Moellmann pelo modo dedicado no.;
emprego de seus conhecimentos médicos, fi,s Reverendas I�J:
mãs da Casa de S.aude São Sebastião pelo seu desvêlo e ca·

rinho para com o extinto, ao rev. Pastor Scliemann pelas
'palavras de conforto r,eligioso, e a todos emfim que externa
Tam a;s suas 'cond01endas por vli:sita;s, cairtõ:e�, telegramas
ou flôres e aos que acompanharam o querido morto á sua

ultima morada.

----�---_ .._._-_._------ -

Vendedores--lnlerior

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE DOZE DE AGôSTO
.,

DIA 23 - SABADO GRANDIOSA SOIRÉE PROMOVIDA PELA "ASSOCIAÇÃO CARLOS GOMES"
� NOITE ORIENTAL
ORNAMENTAÇÃO CARACTERISTICAMENTE ORIENTAL; JAMAIS APRESENTADA AO PÚBLICO FLORIANOPOLITANO'

DO DOS DEUSES" - E MAIS UM GRANDIOSO SHOW
UMA FESTA QUE DEIXARA SAUDADES

MESAS À VENDA NO CLUBE 12, PELO PREÇO DE CR$ 50,00 - (OS SÓCIOS DA "ASSOCIAÇÃO CARLOS GOMES" TÊM DIREITO A 50%
DE ABATIMENTO' NO PREÇO DAS MESAS). -TRAJE: PASSEIO

EMPRESA SUL BRASILEIRA
DE ELETRICIDADE S. A

- EMPRESUL-
, �---

Serviços de energía elêtríca
em Joinvile, Jaraguá do Sul
São Bento do Sul, Mafra, Ti
jucàs, Rio Negro e Lapa.
Material elétrico para insta·

íações - Motores - Dínamos
- Bombas - Lustres - Fer·
ros de engomar - tampadas
- 'Ventiladores - Serviço de

) instalações por pessoal técní
co especialisado.
Loja e crítórío á rua 15 de

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

CASA
Aluga-se uma nova, em Co

queíros (Praia do meio), íntor,
mações: Umberto Tibau.

Confecção
d� GRAVATAS

Aceitam-se encomendas para
q.ualquer quantidade

Rue Anib GCHibaldi, S8
FLORIANÓPOLIS
Santa Catarina

CASAS E TERRENOS
Possue V. S. casas ou terrenos parll

vender?
Não encontra comprador?
Entregue ao Escritório

A. L. Alves.
Rua Deodoro 311.

lrnoblllArtc

ft'UA VOlUNTAR10S o .... PÁTRIA n» 68 . 1,- ANDAA
(:111>:11. f'O>lfAt.., eea ' lELHOIiE ��.o ' UU;.:;aI\JoUl�h ...-aOT(ClQlU.o

Agencia Geral para S. Catarina
�ue Felipe Schmidt. 22-- 31b.
�. Postal. 69 - Tel. "Prrtetorp')

FLORIANOPOLIS

\
\

APRESENTAÇÃO DO "BAILA-

J
l

LOJft DnS CnSEMIRüS I-�-;-.-i
Especializada em artigos para �

,

'. ,.,.. � Ihomens t TA' La a, d
-.

RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA- -

� ,ransporles' ereos Iml a a •
ClONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS. j �
MANTEM PERMANENTE

ESTOQUE,
DE ROUPAS FE/TAS

j' IPARA HOMENS 2as. 4as. e 6as: j Rio - Santos _. Paranaguá -- Cuntiba
,

ARMARINHO EM GERAL _ CAPAS, CAMISAS, GRAVA- - Joinvile - norianérpolts Lajes e P. ALegre. I

TAS, P/JAMAS, CHAPEUS, ETC. �
3as. 5as. e sábados: P. Alegre -- �J,jes -- FloTianópolis

Tudo pelo menor prero da P'raça t Joinoüe -- CUTitiba -- Pa.ra.naguá -- Santos e Rio.

I," u � Opera com Aviôes Douquis DC3 de 21 lagares.

Faça uma visita à nossa Casa e verifique , Agentes: Fiuza Lima & Irmãos ,I
nossos preços e artigos I Rua Conseuieiro Mafra, 35 - Telefone 1565. !L��)...-<)��o.-.(�"_'(�)..-.(�>...-<)"

Campanha do Agasalho
I

Mais uma vez se revela a generosidade do povo de nossa
terra: a "Campanha do agasalho", iniciativa da Congregação

I Mariana, vem encontrando o mais franco apoio de nossas Ia
milias. Os sectores visitados, assim nô-lo demonstram: con-

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

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

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

I A. DAMASC:;O DA SILVA· I·ADVOGADO

•1 )

iAÇõES CiVEIS E COMERCIAIS

Praça 15 de Novembro, 22 - 2° ando I(Edifício Pérola)

,

, .

•
Fones: 1.324 e 1.388 �

:J"I .. V".-" .

Florianópolis - Santa Catarina
-

.'
.

I. �;���••••••�;���.......
.

LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO, N. 33)

AC�TA ENCOMENDAS
DE 'SERV,ÇOS TIPOGRAFICOS

APRESENTAÇÃO IMPECÁVEL •• ENTREGA
RAPIDA

" ..__ .. N_

Arvores frutiferas
Arvores Frutiferas enxertadas e plantas ornamentaís na,

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura

H. J. Cipper,
Corupá.
Mun. de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.
Pecam eatalasro m-atuitamente.

S�OE SoctJlo,.l..!

P91<TO ALE�RE
RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N:o 68 . 1.° ANDAR

é�'X" POSTAL. 583 • TELEFONE 6640· TEI.EGRAMAS: .PROiECTORA.

Agencia Oe·ral para 8tH. Catarina
Jj.ua Felipe Schmidt. 22 - Sob.

Caixa Postal. 69 - Tel. "Pi'otectora" - FLORIANOPOLIS

QUU VESTlR·SE (OM CONFORTa E ElEGANCIA 1
PROCURE A

Alfaiataria Mello
Rua Felippe Schmidt 48

MóVEIS. LOUÇAS E MOEDAS ANTIGAS
Deseja comprar ou vender?

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

Católogo de Moedas Antigas do Brasil
Pelo correio c-s 25,00

'VÔOS'DIJÍRIOS DlRETOS j( S.PAULO E RIO' 3 VEZES POR SeMANA VIA JOINVILE
" vôos DIÁRIOS I. PORTO ALEGRE �XCETO. SERVIÇO It{DEPEN DENTE REGULAR DE
AOS DOMINGOS. '. .

. CARGUEIROS., .

ARAR..;\NGUA - Às 3a - 5a - Sábados.
MAIS INFORMAÇõES NA

FILIAL À Praça 15 de Novembro Edificio HOTEL LA PORTA
TELEFONE: 1.325

1
t
I

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

Representações
FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL>
HÁ LONGOS ANOS, E QUR DISPOE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM_

RESPOSTAS _� CAIXA POSTAL, '245 - SÃO PAULO.

RaDIO TUOI' ZYO 9
1530 kilociclos ondas médias de 196 txiet ros

TUBARÃO -- S. CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Hoje no passado Alunos da nossa Faculdade de .�

2'2 DE JULHO Díreite excursio a a P �I gA data de hoje recorda.nos n m II ..� e re"
que: Seguirá, hoje, às 11 horas.j me dos excursionistas, vein

- em 1.621, uma carta ré- pelo DC-3 da TABA, com destí, apresentar suas despedidas
gia criou oficiais do Tribunal no' a Porto Alegre, uma luzi- solicitando, ao mesmo tempo'
da Inquisição no Brasil; I

da delegação de estudantes da tornassemos público o reco�
- em 1.635, em Pôrto Cal- nossa Faculdade de Direito, nhecímento do CENTRO ACA.

vo foi executado, por sentença que vai àquela Capital, em ex- DÊMICO XI DE FEVE'REIRO
de um Conselho de Guerra, o cursão cultural patrocinada ao Govêrno do Estado, à Dírs,
considerado traidor Domingos pelo CENTR!O ACADÊMIC.O ção da Faculdade de Direito
Fernandes Calabar, por se XI DE FEVEREIRO, órgão re- de Santa Catarina e a todos
achar a serviço dos holande, presentativo do corpo discente aqueles que, moral e material
Sf;'S desde 20 de abril de 1633 daquele Estabelecirnento de mente, ampararam a inicíatí,
com o pôsto de Major; I ensino. va que ora se concretiza, o que
- em 1729, o então Gover I Tomarão parte na excursão fazemos prazerosatnente, alma,

nadar de Minas Gerais, D. além do Desembargador Fer- [ando aos nossos conterrâneos
Lourenço de Almeida, expediu reira Bastos - Presidente de uma feliz estada em Porto Ale.

para Lisbôa alguns diamantés Honra da Delegação, os acadê, gre.
brutos; esta foi a terceira re- micos: Carlos Bastos Gomes,
messa, pois duas outras ha, Alfredo Zimmer, Geraldo Ga

viam sido feitas, em 1.727 e ma Sales, Jorge da Luz Fontes,
1.728; Henny mary Hildebrand da
- em 1823, em Ubatuba, ra- Silva, RidlSilva, Eduardo P. da

leceu o dr. Francisco de Meno Luz, Hélio Sacilotti de Olivei

Franco, nascido em Paracatú ra, Hélio V. Magalhães, João
a 17 de setembro de 1757. Au, de Borba, Hélio C. Caldeira,
tal' do poema "O Reino da es, Jaimôr G. Collaço, Ayres G.

tupidez"; Ferreira de Melo, Domingos
.

- em 1.798, em Lisbôa, nas- Leonetti, Carlos Galluf, Silvio
ceu Antônio Paulino Limpo de Damiani e Édio Tonolli. Uma casa residencial sita à,
Abreu, Visconde de Abaeté, Esteve em nossa redação, rua Bocaiuva, n? 199.

vindo a falecer no Rio de Ja- antes da partida, uma comis- Tratar na R. Cons. Mafra, nO

neiro, em 14 de setembro de são de estudantes que, em no-, 33.

1.883;em 1.839, travou.se em
DIA 29, SEXTA-FEIRA, ÀS 20 HORAS, NO TEATRO ALVARO

Laguna, neste Estado, um I DE CARVAI;,HO, A ORQUESTRA JUVENIL DE
_

FLORIANó

combate entre a Esquadrilha POLIS, FARA REALIZAR UM GRANDE ESPETACULO MU·

dos "Farrapos" de José G.ari· 'o
SICAL, �M COMEMORAÇA!? A PASSAGEM

baldi e alguns navios legais,
DO SEU 2 ANIVERSARIO DE FUNDAÇAO.

que ficaram aprisiçnados no A I - d J ' d S I f . - d .'

Santa Catarina Rio Tubarão' popu e çao ' e 8ragua o u �shIH"1 epeu
, ,

nousodesuasatribuiç'Ões,.e -.em 1.840, deu-s.e_o pro- de amanhã o .Dia do Celene>, Se;b o patrocínio;
Considerando os requerimentos dos propi-letártos I

'" nuncíamento da oposiçao par- I d A
I

- R I d P f 'M t
,.'Cafés" desta Capital;

(OS prmcrpais lamentar, encabeçado pelo a ssoci- çao' Uf' e a re eitu,ét unicipa I

Considerando o que ficou resolvido em sessões de 24 de Junho e J!l.
Deputado ;:\ntomo Carlos e 85 ccmemereçôes

;J com a adesão do Senado, pre- E h' h . ,
.

de Julho de 1949, cípítando a maioridade do Im.,
m omenagem �o homem �oras, ence:l�mento ?a .i�;S·

perador D. Pedro II que então
do campo, o intrépido .colono sa? e. exposiçao de m��umas;

contava 15 anos de idade' que, de sol a sol, aman�a a feI.ramentas .

e utensílios a·

_ em 1851 em Recife fale- terra' com a preocupaçao de grícolas, fabncados naquele
ceu o Coronei José de Barros fazê-la

.

produzir �ara o en- próspero município.
Falcão de Lacerda, o herói do I �randeclmen�o �alOr da Bra-I Consta t�mb.em. �o progra-i

Combate de Pirajá (8 de No_I sI1,. a ,Assoclaçao �ural �e. �a farta dístríouíçâozíe íer

vembro de 1822), quando da i J�ragua do .S�l m�ps a Pre-] :amentas, s�mentes, m�das de

Guerra da Independencia; I fel�ura Mu.mclpal. elabor�ram I arvores frutíferas, medícamen,
_ em 1867, o Marechal' pa,_la o dia 24 do cOrIen�e: tos, ad�bos, ovos e aves de ra,

Luiz/Alves de Lima e Silva, I �es, um programa de

= ça, bebidas, c.hurrasco, c�aru-
Marques de Caxias, iniciou a 1 JOS come�oratlvos do DIa to� etc. �rtel� d.e 4. can.mhos
mar,cha de flanco, de Tuiuti i

do C�lono .

.
.'

de lavo�I a. SOl tela gratUlt? .de
para Tuiu.Cuê, para envolver I AgI�decemos o convIte qu� ? ?�derneta� com � d�poslto
o grosso do Exercito para_! nos .fOI ender�çado pelo �I. ll1IClal.de Cl$ 50,00 gentllmen·

guaio I Agumaldo
Jose da Luz, dlg- te cedIdas pelos Bancos: Na-

.

André Nüa Tadasco
no Presidente da Associação cional do C.omercio, Industria
Rural de Jaraguá do Sul, e e Comércio de Santa Catarina

V-d F-I'" I" publicamos, a -seguir, ° pro- e Banco Popular do Vale do
I a I ale ICit, grama das homenagens: As Itajai. Encerrando as soleni·
Edital de convocação 9,45 horas, hasteamento do dades haverá um baile afere.

De ordem do sr. Presidente· Pavilhão Nacional e discul'_ cido pela Associação Rural aos

da Associação Filatélica de j so do sr. Prefeito Municipal; associados, autoridades e soo

Santa Catarina, convoco 03 se- ás 10 horas, sessão solene da ciedades local em sua sede. A

nhores associados para a As� Associação Rural e discursos Rádio Jaraguá, "ZYP 9", irra·
sembléia Geral Ordinária que! dos srs. dr. Arquimedes Dan.! diará os festejos, como contri·
deverá se realizar, em primeira i tas e dr. Luiz de Souza; ás 111 buição á auspiciosa data.

convocação, no dia 27 de julho,
------------------------

corrente, ás 19,30 horas, com I
a presença de, no mínimo, dois I
terços dos associados.
Caso não compareça núme�

5
1'0 legal, a mesma deverá ser

ervl·r.o d L F' levada a efeito no dia 30 do

c. � e " uz e orr.a mesmo mês e ano, com, pelo

V
� menos, metade dos sócios; ou

\ I � O então, fi�alment�, em tercei,ra
I\. Diretoria de Obr

.

.

"

,� convo_caçao, meIa hora apos.,
.

_.

as Publicas - SERVIÇO DE LUZ E FOr.:ÇA·_ com qualquer número de só-
aVIsa que serao i'aC'lonadas nos dl'as abal'x J' d

.

l' •

. o re aClOua os e no pel'lO'.o das, CIOS presentes, com a seg'umte
17 ás 21,30 horas, as seguintes zonas:'

Dia 22 - 2n ZONA - Saco dos Limões.
Dia 23 - 33 ZONA - Servida pelos transformadores situados pa

l'ua General Bittencourt (perto do "SENAI") rua Major Costa (esq.
111a Lajes) e cidade de Biguaçú.

Dia 24 - 48 ZONA - Servida pelos transformadores situados na

Avenida Mauro Ramos (próximo ao Largo General Osório e rna DJ·.
F;erl'eira Lima) e rua Laura Caminha Meira.

I

D�a 25 -' 5a ZONA - Coqueiros, São José e Palhoça.
Dia 26 - 6a ZONA - Estreito.

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

FlorlanõpoUs, 22 de Julho de '949

Homenagem
Governador

dos Pescadores = ao
Aderbal R. da Silva

Conforme temos noticiado, rcali- Para assistir à missa foram diii-

zar-se-á no próximo domingo, 24 gidos convites ás altas aute.rula-

do corrente, ás 9 horas, na Praia eles.

do Pontal, antiga -Ponta de P'I;X"l, A Comissão promotora da mi-sa

que é, íncontestàvelrnente, -com Ita- acha-se coustituida pelas sonh..ru.,

guassú, UIll dos mais lindos e pito- Lilá Petlcrncirus Corrêa, Iracema

resco-, recantos praianos catarf nen- Mimoso Ruíz, Célia Lcntz de SOIl

ses, missa em ação de graças pelo sa c Otilia Schrnidt, e a organízoção
dos festejos encontra-se a carvo das

scnhorítas Regina Mimoso
-

Iíuiz,
Yeda Gcrlack, Sônia Luiz, Angefi
ca {lerlar];, Ely Schelcgel, .".1 vacel i

Macuco, ,J tu-adi Sales. Doris BoU,
Osvaldi na Schmidt, Teresa M2y

São Pedro, patrono dos pescadores. vorrne, ::\firiam Mavworrn e Bp'!!riz
SS'flÍ' grarides pompas, antes COIU Mimoso Ruiz,

a modéstia que é peculiar à g�nte A missa será rezada por ,.,Frei
praiana, os festejos, que terão ím- Plácido, vigário da paróquia, re

cio na _tarde ?e amanhã, sábado, vertendo o produto <los festejos !'!U

constarão �c oarraquínhas, venda beneficio da ampliação da Igrejinha
ele churrasco e outras diversões.

.

local.

restabelecimento do Govcrnadcr
, Ailerbal Ramos da SiJ va, ato com

que os hOI1l�s do mar daquele su

hurbío de São José, resolveram re

alçar expressivamente a festa de

Aumentado o preço l do «cafézinho»
Uma portaria da C. E. P,

O Presidente da Comissão Estadual de Preços de

R E S O L V E:

.

Art
...
1° - Nã'o poderá exceder de quarenta centavos (0,40), o preço

ij. d
\

1 " f" J "e ven a (O ca ezmno , em todo território do Estado.
Art. 2° -;- Esta Portaria entra em vigor na data de sua puhíicaçâo,

ficando revogadas as disposições em contrúrío,

Florianópolis, 20 de Julho de 1949.
HOBEHTO LACERDA - Vtcc-Presídeate no Excrclcío d Pr .... ' .

. a CSl"enC'3

Intelectuais que
Jaime CO'l'tesão e l1rmando Cortesão farão duas

.... conferencias nesta capital�
A nossa ca,pital receberá amanhã a visita de dois ilustres

homens de .letras: Ja�me Cortesão ,e Armando Cortesão. No
mes con�ecldos atraves da universal proje�ão de suas obras aos

�ossos c�r�ulos de cultura hão de, por certo, receber com regosi
JO a notICIa que ora divulgamàs.
_

O_sr. Jaime Cortesão fará, amanhã mesmo, ás 20 horas,
no salao de honra da Faculdade de Direito de Santa Catarina
uma con!erência, subordinada ao tema seguinte: "Alexandr�
de Gusmao e a Politica dos Casais".

No proximo domingo, no mesmo iocal e áquela mesma ho.
ra, o sr .. Armando Cortesão dissertará sôbre "A UNESCO e a
Humamdade" ,

Essas conferências terão caráter público.

nos "visitam

ordem do dia:
1 o - Eleição da Diretoria.
2° - Outros assuntos.
Florianópolis, 20 de julho de

1949.
,

João Ste-udel Areão - 10 Se ..

cretário.

PASTA DENTAL
ROBINSON

I PARA fERIDAS,
ECZEMAS.
INFLAMACOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS{ ETC.fi�---�

Gratifica- se
Quem entregar nesta reda.

ção, um isqueiro com as íní,
cíais P. C. W., que foi perdÜ;l.QI
sábado no Lira.

Vende-se

O Diário da Tarde, de ante�ontem, nas noticias

resumidas, publicou o seguinte:
"O cúmulo do puxa foi o seguinte comentário,

publicado por um jornal mineiro: "Ou o. govêrno mi.
neiro protege tOS interesses mineiros ou o sr. Adernar

de Barros .tomará conta de Minas." Logo em seguidH,
inseriu mais isto:

"O Correio do Sul, de Laguna, publicou o se

guinte, em manchete:
, "De braços abel·tos, Santa Catarina o aguarda,

sr. Adernar de Barros."
Como se vê, o órgão udenista, pelo método direto

da eleição indirrta, proclamou o sr. Joffi,o de Oliveira

campeão do puxa em Santa Catarina. Está, dessar

te, degradado o sr. Oswaldo Rodrigues Cabral, que
em relação ao sr. Nerêu Ramos, era o detentor do ti
tulo.

Le Rdi est morto Vive le Roi!

I,

I
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


