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Economia e Assistência ao lhes estabelecer �§, pr incipios :Rtr,
Cooperativismo. gundo os quais osJatos �o/\i!IP�t; �

Com o meu colega Eugênio D. acontecem. Alicerçados no' aXIGmà1.,;'
Vieira' tive ocasião de apresentar it de que nenhum acontecimento .. sll[.'�.,
Segunda Reunião Econôrnico-Agrí- ge sem um causa determinante.
cola de Santa Catarina, recentemen- puderam e podem os homens nre

te reunida em Lajes, uma sugestão, ver o futuro que os aguarda no

recomendando a organização do campo 'da certeza económica. A an

Serviço de Controle e Fixação de tecipação e até a designação da da

Preços dos Produtos Agro-Pecuário, ta em que talou qual fato sucederá

Industríats, neste Estado. habilita o governante a premu rur-

As razões que tivemos foi o fato se contra os efeitos funestos da ca

de ambos pertencermos à Comi-são tástrofe, sendo-lhe mesmo posvivcl
Estadual de.-Preços: Eugênio Doin - se dispuser de meios - conju
Vieira, na qualidade, de Diretor da rar o perigo e atalhar o evento da

Secretaria e, eu, como membro Con- noso.

selheiro 'daquele organismo. Nestas normas e Nestes principies
Justificando a nossa proposção. absolutamente comprovados é que
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Pediu para ser sus
tado o processo
Rio, 21 (A. N.) - o Supre

mo Tribunal Federal, na sua

.sessão plena de ôntem, presidi
<ia pelo ministro Laudo Camar

go" julgou um novo habeas
corpus, impetrado pelo ex-ca

pitão Tulío Regis do Nasci
mento, contra a sua condena
ção e pena de indignidade pa
Ta o oficialato. Na petição, o

paciente pedia para ser susta
do o andamento do processo
movido conltra o requerente,
em curso na 3a auditoria da

<.Regtão Militar, até que, em au

diência, a decisão do Supremo
.seja anulada a sentença im

posta pelo extinto ''1'ribunal de

Segurança Nacional. O Minis
tro Ribeiro da Costa relatou o

habeas-corpus, tendo o Supre
mo, por maioria de votos, dei
xado de conhecer do pedido. O
proprio paciênte fez a" sua de-
fesa em plenário.

'

Pelo Ministério Público Fe
deral, usou da palavra o pro
curador Geral da Eepúblíca,
sr. Luiz Gallotti.

Bomenag&DS ao Margy
ur da "loconfídência

Rio, 21 '(A. N.) - Comemo
rando a passagem do "Dia de
Tiradenteg", realizar-se-á, ho

je, em frente á estátua do Mar
tir da Inconfidência, expressi
va solenidade, a que compare
cerão as altas autoridades ci
vis, militares e eclesiásticas,
representantes da imprensa, e

público em geral. Emprestan
do maior brilho à homenagem
dedicada ao grande brasileiro,
usarão da palavra varias ora

dores, entre outros, o sr, Artur
B€rriardes Filho. '

I
Dr _

.

Rubens de
•

Arruda Ramos

Da Capital da República, re
gressou ontem, via aérea, o sr.
dr. Rubens de Arruda Ramos,
nosso prezado diretor, que, re
presentando Santa Catarina,
tomou-parte na 3a Conferência
Penitenciária, como Diretor da
Penitenciária do Estado.

Dr. Biase Faraco
reassumiu sua clínica

o MOMENTO

tem fundamento a politica 'interven
cionista do poder público, quando
procura interferir .e orientar a pro

dução, segundo rumos que melhor
sirvam ao país e à coletividade.
O controle e a fixação do preço

como uma necessidade e uma de
corrência da politica intervencioms,
ta, deve cingir-se e obedecer a uma

sequência de regras instáveis, capa,
zes de permitirem uma 'soluçã'O
justa e adequada, ao assunto sus

citado.
Não há dúvida que a elaboração

dos estudos e inqueritos a interpre
tação e a análise dos resultados só
panem ser feitos, por quem, espe-'
cialista na matéria, possa concor
rer com as luzes do seu discevini- \

A

IN CoO N TIMENCIAS
o bí-semanárío lajeano "Região Serrana", que, como se

sabe e como se faz evidente, obedece à orientação de alto pro
cer da U. D. N. em Santa Catarina, publicou em sua edição de
13 do corrente lima nota louvando o discurso que um deputado
udenista proferiu em recente Convenção do seu partido em

Pôrto Alegre, Nesse discurso, o paelamentar da U. D. N. gaúcha
lastimou a situação de seus correligionários em o nosso Estado
e concitou os seus coestaduanos a estenderem as mãos aos ude
nistas catarinenses. Isso ocasionou .tal impressão aos jor
nalistas da U. D. N. serrana que o jornal do sr. Aristiliano Ramos,
comentando as palavras. de solidariedade do, deputado -gaúcho,
estampou textualmente êste período insultuoso aos dois ilus
tres deputados da U. D. N. catarínense: "Já que não possuímos
representantes na Câmara Federal, pois para lá enviámos dois

poltrões que temem levantar suas vozes para dar conhecimento
ao Brasil do que se passa dentro do nosso Estado, é-nos su

mamente grato constatar que no Rio Grande, os problemas de
Santa Cafarina têm encontrado éco". E acrescenta: "Araranguá
é um exemplo e uma lição".

Como se vê, o desabafo do jornal udenista de Lajes visa

especialmente e em cheio os dois nobres representantes da pró
pria U. D. N. na Câmara Federal, srs. Pe. Tomás Fontes e dr.
Max do Amaral o primeiro uma das mais eminentes expressões
de Clero brasrleíro sôbre ser consagrado professor e humanista;
o outro um jurista de extensa e profunda cultura; ambos, dig
nos filhos de Santa Catarina e que não lhe têm absolutamente
faltado ao dever de lealdade e civismo.

Não nos cabe, porém, a nós que lhes compartilhamos da
mesma [mação partidária, desagravá-los da agressão do bi

semanário. de propriedade do sr. Aristiliano Ramos: se bem que
não nos ficára mal nem nos constangêra a posição que tornas

somos nessa conjuntura, do lado daqueles ilustres Catarin�u-
,

ses. Esperemos, assim, que o "Diário da Tarde", vespertino de

propriedade do sr. Adolfo Konder, co-partidário cio sr. Arísti
Jtano Ramos, assuma .a atitude que SI', lhe impõe, para defesa

daqueles dois dignissimos deputados federais da 'C. D. N. ca ..

tarinense.
O que, todavia, não póde ficar sem o nosso prõtesto, abs

tração feita de nomes e de credos políticos; é a grosseria da

expressão aplicada' a membros da bancada catarinense na Câ
mara dos Deputados. A incivilidade do periódico udcnista de

Lajes envolve uma irreverência imperdoável para com os que,
pela fórma adequada ao prestigio do Parlamento e aos impera,

'

Uvas da dignidade 'pessoal, representam, nas diferentes alas par

tidárias, nosso Estado e cujo padrão de conduta politica 01,1
de coragem moral não se aferiria, 'em termos positivos, pelo
gráu de conivência numa traição � integridade territo
rial e politica de Santa Catarina.

Aprenda o bi-semanário "Região Serrana" a melhor estimar,
no alcance devido, a atuação doshomens públicos, louvando
lhes a elevação das atitudes enquanto não se [ungirem, sob

pressão de fnterêsses subalternos, aos que. atraiçoam a sua

terra e a SUl gente, sacrificando-as a inconfessáveis e remo

tos compromissos.
Por 'outro Iado, observe o nobre e inteligente eleitorado

de Santa Catarina a conduta dêsses falsos pr-opugnadores das
causas estaduais, a fim de lhes castigar o bifronismo ousado,
com que, afetando uma \Tiva compenetração das conveniên
cias superiores do nosso Estado, não hesitam em dar o seu estí
mulo e o seu aplauso aos que negociam, fóra das nossas frontei

ras, a amputação do território catarinenese. E porque não se lhes
associem, por alevantado escrúpulo do mandato, os representan
tes de Santa Catarina no Congresso Nacional, incorrem no rancor

dos politiqueiros sem horizontes mentais.

Impõe-se, agora mais do que nunca, uma definição de ati
tudes da U. D. N. estadual, em face da tentativa elos udenistas
de Araranguá, com o apôio dos de Lajes e' a solicitude dos de
Porto Alegre, para anexação daquele município sulino de San
ta Catarina ao Estado do Rio Grande do Sul.

...........�.•••••••..•••••e.·.�•••••••••••••••a••••

o Cardeal Dom Jaime Câmara,
no ,Supremo

Rlio, 21 (A. N.) - Esteve ,denação de Cardeal Mindzenty.
em v-i.sita ao Supremo Tribu- Durante a visita Sua Emínên
nal Federal, o Cardeal Dom cai foi saudado pelo ministro
Jaime de Barros Câmara, que Laudo de Camargo. Dom Jai
ali foi, pessoalmente, agrade- me Câmara agradeceu em li�
cer a participação dos nossos geiro improviso' e concluiu pe
magistrados nas manifesta- dindo aos senhores mínistros
ções levada a efeito nesta ca- que aceitassem a oferta da sua

pit.al, como prote,sto pela con-I última Carta Pastoral.

encontramos no momento em que
a redigiam os, sete 'argumentos que
hão de ser objeto deste e dos pró
ximos comentários.

,

A fixação do preço é prob iemu
que se fundamenta no conheciruên
to e exame' de diversos fator-es in

tervenicntes, uns mais decisivos, ou
tros menos, mas, todos intimau-en
te ligados e irnprescindiveis.

Os Estados modernos, Iranca-.
mente intervencionistas, esbarram
a cada passo com uma série de

atribulações e cometimentos que

põem em perigo a politica adotada,
reservando-Ihes maus elementos .e
até golpes profundos.
A economia, como um fenômeno

expontaneo e natural, parece não
consentir em que o homem a trans minento, para que a conclusão, à
mude em fato arbitrário, com ela qual ise atinja, seja a justa e a cor

jogando e dela arrancando o cara- reta.
ter de autonomia e -índependência 'Encontramos como solução capaz
que, indubitavelmente, possui ccu«. ao problema dos preços, a seriação
ciência. de um Serviço Éspecializado une

A verdade ,porém, é a que d ,,1'1 va inaugure no Brasil, uma nova era

da enunciação e aplicação das leis I de sossego e um passo a mais no

que regem os fenomenos da órhi- alicerçamento do sadio interven
ta ecoriomica. As pesquisas que cs cionismo.

conforma a Companhia
Carris, I..,Ul e Fôrca

� ,

Rio, 2.1, (A. N.) A Com- I Diz, ainda, o Código Nacional
panhia Carris, Luz e Fôrça, do de Trânsito, que a. lei -federal
Rio de Janeiro, não se confor não permite que isso ocôrra,
mando com o despacho do Juiz porque um dos seus dísposítí
da Ia Vara da Fazenda Públi- vos declara categoricamente
ca que indeferiu, por falta de que o trânsito de veículos de
qualidade, o recurso interpôs- qualquer natureza, nas vias
to à sentença que ,

concedeu públicas, excetuados os bondes,
mandado de segurança contra obdecerá a regras que não será
duas linhas de bondes na Ave- sempre pelo lado direito. As
nida Passos, vem de agravar sim, concluiu o advogado da
do mesmo, sob fundamento de Light, os bondes estão fóra dlts
que o Diretor do Trânsito, em regras impostas pelo referido
consequencia da decisão do Código, concluindo por pedir a
judiciário, poderá suprimir o reforma da sentença e o con

trafego de qualquer rua, como sequente restabelecimento das
r e sul t a n t e do contrato duas mãos de direção dos elé
celebrado com a Prefeitura. tricos da Avenida Passos.

Não se

Sessão comemorativa do,
ataque de Monfese

Rio 21 (A. N.) - Deverá de campanha ao jornalista
rea).'a-,,,,-se hoje, na séde da i Joel da Silveira.
Assoe-ação do Ex-Combatentes
do Bra sil ,Secção do Distrito
Federa) .uma sessão civica co

memorativa do ataque de Mon
tese, ação .glortosa da Força
Expedicionária Brasileira, du
rante a campanha da Itália,
na' qual teve atuação prepon-

. derante o 10° Regimento de
Infantaria - Regimento :Tira
dentes - aquartelado na cida
de de São João de EI-Rei, no

Estado de Minas Gerais. Foi
convidado para falar em nome

do ex-combatentes o tenente
coronel Armando Bandeira de
Morais, que pertenceu ao glo
rioso no Regimento de Infan
taria, no período da campanha _

e que serve presentemente no Encontram-se atualmente em uso,
Estado Maior do general Zenó- em todos os recantos do munjo.
bio da Costa, ex-comandante centenas de milhares de Motores.
da Infantaria da F. E. B. Na de popa JOHNSON, proporcionando
mesma sessão civica serão en- aos seus possuidores ano após ano,
tregues as medalhas de cam- um SERVIÇO SEGURO. Distribui
panha e de guerra ao reporter dores: Comércio & Transportes C.
Francisco Bralwel e a medalha, Ramos S. A. - João Pinto, 9.

A conferência de
Carlos Cavaco

No salão do Clube 12 de
Agôsto, hoje, às 20 horas, o co
nhecido escritor patrício, Car
los Cavaco .realízará a sua es

perada conferência Iíterária,
subordinando-a ao tema: "A
vida é poesia e amor".

O festejado conferencista se
rá apresentado ao auditório
pelo sr. Othon d'Eça, Presiden
te da Academia Catarinense de
Letras.
A entrada é franca.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Informações utei�I::a-:'��!:sd: tie::olarf::::
-õ-EsiÃôõ-�' Dorarlo das empre�

I Eleí�ão dos consultores
sas rodo'v·,ar,eas De ordem do Irmão Provedor, para cumprimento dos dis-

" positivos dos artigos 23 e 24 do Compromisso da Irmandade,RGÚNI)A,.nlIR.A
convoco os srs. Irmãos eleitores, para no dia 2 de maio, às 17

'ExprealO Blo OtlJtóvlo - I..acun& horas, comparecerem no Consistório da Irmandade, afim de se

:J:t!�laçlo ltaja! _: lta� ��u� proceder à eleição dos Consultores para o biênio de 1949 a 195_0.
'�!IIO B!'ueQ.u_ _ BrIIIIQU"':; Informo que é permitido' aos srs. Irmãos eleitores, que nao
UI iloru. poderem comparecer por motivo justificado, remeter ao sr. I�-_��8B��UenM

_ NOTa 'I'Nnto
mão Provedor as suas chapas, dentro de carta fechada e aSSI-

...Auto-Vlação Catarin_ - J01n'f1le nada (Art. 28 do Compromisso). I- • horas.

.Auto-ViaçAo Catu'lnenM - CUritiba I CO�sistório, �m 13 de abril, �e 1949.

I
--���, 8ul-:araU _ HIrto .Âlecr. LUIZ S. B. Trmdade, secretárío.
_ 3 horas.'
Rápido Su'l-Braallelra Jolnvile

13 horas,
Rápido Sul-Brasüeíra Curitiba

6 horas., I. TERCA-FEJiRA
.Au�Vlaçl.o Catarlneue - P6rto .A.l.

gre - 6 horas,
,

.Auto-ViaçA'o Ca.ta1'1neDM - CUritiba para quem possue de Cr$ 10,000,00 até Cr$ 100.000,0'0 renda
- 15 horas,

10'/ b'
.

t d
. .

Auto·Viaçlo Catu'ln_ JoID'91lI o.rta de . ao ano com rece ,men o e turos mensaIs.
- • horas. .

I Informações nesta redaçãoAu(o.ViaçAO Ca� - TlJbado
- e horas.

Expre,
8SO Mo CrlFÁ",lo - Lquna

-I'I :�;�sa .

Gl.6r1a - lACIJDa � 'l�
•A.

PRC-3 - RÁDIO aUANA-
• 6J,i ·hor...

I O COm'UD.·SmO ch,..atra a c'enCt8 BARA, do Rio de Janeiro -ExpreS80 Bruqueut - BruQue-,
.

U" ':1. ,
1.360 quílocíclos, oferece valio-18 hora ..

.hto-VlaçIo ltaj" _ ItIjat - II Jlo.
, EAST ORANGE - E. E.U.U. de exclusão devido a Pauli, ro- so prêmio a quem lhe remeter a,

"'�áPido Sul·Brasileira' Joinvile -:- (S.I.J.) _ "O que quer que pos- ram regeitados como degenera: história, a notícia ou o' fato"
13R'ã"'J�d� Sul-Brasileira Curitiba - sam ser o equipamento e o pes- das ideias capitalistas, que de-: mais original e.curioso, observa--
e bo�as. soal cientificos dos Soviets, é viam ser eliminadas pelos cíen- do nesta região. O programa..A:uto-Vla�U�'f!m"!:! CIJ,r1,Uba incontestavel que sofrem uma fistas soviéticos". "Copacabana Bluce" é "0 Es-
- 15 hOl'a's.

Jo'-,""_ tremenda desvantagem decor- ,2Imaginem o caus que se tado" darão o resultado dêsse-Auto-ViaçAo Ca� ...........
'. . .

- e horas. rente da ideologia" - declarou cnarla, se se dissesse aos en- concurso mensal.
" Auto·ViaçAo Catu'lDeue I.oacuna

o 'dr C G SU'I'ts více-presíden- genheiros eletricistas amerrca- Escrevam para a Rádio aua-

,
6 30 heras . ..,

I
-

Rápido Sui.Brasileira - Currtiba te da General Electric e seu di- nos: "Ohm foi um capitalista nabara - Avenida Treze de'
6 �ã�?J� Sut-Brasílelra _ Joinvile retor de .Pesquísas, por ocasião

I
degenerado. A lei de Ohm é um Maio, n. 23 - 25° andar - Rio-

113�ra;Sso SAo Cr!.stodo _ Lqutn. da comemoraçã? do 102° an�- conce�to. reacion�rio, que deve de Janeiro" c<:>ntando o ���<sa-.Anúncioa mediante eontràto,
7 horas. • versário do nascímento de Edí- ser eliminada da nossa tecnolo- bem_; de trágico, de engr;.,ç.ado:EJIIpl"eSliO Brusquen.ee - Bruequ.

sono gia. Não fazer isto é um crime ,0!1 fora do comum, e candida-·16 noras. .

t l'
A'Auto-ViaçAo J.ta.!al - ltajaJ - l'!Io- Falando durante o almoço do contra o Estado. Neste país, re- em-se a um va lOSO premio que"

ra�S80 Brusqu� _ Nova 'I'Nnto "Edison Pioneers", disse o dr. centemente caminhamos bas- aquela
A emissora. remeterá a,

_ 16,30 horas,
_-', _ .,_ Suits' "Foi recentemente anun tante para a esquerda mas fe- quem for contemplado.Rodo'vlária Sul Br....... - .., _..... . -

"" b 1 b " d
'

_ li boru. dado pela imprensa soviética' lizmente, a revogação das leis Copac,a ana C.u e -

.. ,

e'

AUIto-V1açA���� PGrto que certos conceitos de física, de física não foi objeto de cogí- �eguEda a sexta-feira, d�s b:,i.:'J,Alegre � 6 horas.
n.......,,,,_ como por exemplo o. principio tação ". as 15,30 horas; e aos sabados..Auto-ViaçAo Catar1nen.. ............., "

das 13,3,0 às 15 horas.- II horas. .

- �:;r; == = ,testado que honra uma indúslría �a��{tor do programa: Carlos

Ã'Ilto-Viação' C'atarmen.ee - Lquna
- 6,30 horas.
Exp"resso São CrlstOTlo' - Latrune· -

'I horas. .

Emprêsa Glória _ Laguna � • 1/2
• 'I 1/2 horas.
EXpresso BruSQuellM - eru.que -

18 horas. .

.Auto-VláçAo Ita'al - na.!a! - 18 bo
ru,

Rápido Sul·Brasileira - JoinviJoe-
13 horas. ,

Rápido Sul·Brasileira - Curitiba -

6 horas. ,

•Kmpl'esa Sul Oeste Ltda - X&pec6 - II
- • homo

8EXTA-FEJiRA
RodOT1úia Sul Brasil - P6rto .A.lecra

_ 3 horaa. '

Auto-V!.açAo C:&tartnenN
- I,., horas,
.Auto-VlaçAo Catar1nenM

- • horas.
Auto-ViaçAo CaUl"lnen.

_' 6,SO horas. . ,

Expresso SAo Crilltovlo -

7 horas.
Auto-ViaçAo ltajaJ - ltaJaJ _ 1. 110-

ras.

Expresso BrueQu_
16 horas.
Rápido Sul·Brasileira '

13 horas.
:Rápido Sul·Brasileira

6 horas.

.
,
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Viacão Aérea
" '

Horário,
Segunda-feira

'TAL" - 13,00 _;_ Lajes
P4NAIR - i0,40 - N()rte
VARIG - iO,40 - N(}rte
PANAIR - 13,60 - �ul
CRUZEIRO DO SUL - i3,55,-

, . "orte

..

"n'f(a-feirtl
"TAL" - 8,00 - Joinvi1le _

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

l'.\1Ii:\lR - 10.40 - NOIte
�UZEIRO DO SUL - i2,OQ -

Morte
VARIG - 12,30 - Sul
PANAIR _ t3,50 - Sul

Quarta-feira
"TAL" - 13,00 - l-ajes
PANAIR � 10,40 _ Norte
CRUZEIRO DO SUL - lt.OO

Iforte
VARIG ,- U,60 - Norte
PANAIR ....;. 13,50 - Sul

.

Quinta-feira
"TAL" - 11.00 -

.

Joinville
Curitiba - Paranaguá
-- Santos e Rio.

PANAIR _ 10,40 _. Norte
PANAIR ..:... i3,50 - 8ul
VARIG _ 12,36 -: Sul
CRUZEIRO DO SUL'

"orte
CRUZEIRO DO SUL

i3,51i

15,30
'ul

Se::eta-feira
"TAL" - �3,00 - Lojes.
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

lIforte
PANAIR - 10,40 _;., Norte
VARIG - 11,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Sábado
"TAL" - 8,00 - Joinville

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

VARIG - 12,30 _;_ Sul
CRUZEIRO DO SUL - i3,55

Jlforte
• Domingo

PANAIR - 10,40 - Norte
I CRUZEIRO DO SUL - H,OO
l .PANAIR - 13,50 Bul•.

1_- ,
.

CUritiba

Brluqu.

Joinvile

.Curitiba

s.mADO
Auto·Viaçlo Catannen.M - CUritiba

_ 5 horas.
Rápido Sul-Brasileira

13 horas.
Rápido Sul·Brasileira

6 horas. •

- � horas.

Auto-VlacAo Catarlnense _ JOlnnle.
- 8 hora..
.Auto·Viação· Catarm_ - TubadO

- 6, horlj.B.
ExDrp,sso Blo OriatoTlo - Laa-wI,a7 hor�.
ExpreMO BrulQueJlft _ BruQu.14 horas.

'

Autc.v!ação naja! _ ltaja! _ li JIo.
raB.
ExpressO Bruaqu_ _ NOTa Trato

- 9,30 huru.
Expresso G16rl& - �,- • l/I

.... • 'I 1/2 horu. '

.

DOMINGO
Rápido Sul·Brasileira - Curitiba _

6 horas.

Joinvile

Curitiba

Escritório Técnico
Cid Rocha Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs. interessados que,
tendo regressado de sua viajem aos
E&tados Unidos ,da América do Nor.
te e países visinhos" o Dr. Cid ,Ro.
cha Amaral reabrirá seu .e&'úritório
(Rua Presidente Coutinh<> n. 22),
nos primeiros dias de agôsto, "espe.

.

rando continuar a merecer as e�pe'
ciais atenções de seus amigos e

clienteSl.
Pedro Medeiros, Auxiliar

.

.

(ombata
O Reumatismo)
fnquanfo Dorme\.

Se V. sofre de' dOT�B agudas. se BUJlS"

articulações estão mchadas. isso prova.
que V. está se intoxicando porque 8�Ug.
Fins não trabalham bem. Outros sm

tomas de desordens nos rins são: fre

qüentes levantadas noturnas, dores nas

costas, lumbago, dores nas pernas, .ner-·

vosismo, tonteiras, enxaquecas, torno
zelos inchados, olhos ernpapuçados , falta.
de energia, perda de apetite, etc. V. deve
eliminar 08 germes Que estão arruinando;
sua saúde. Cystex combate êsees
transtôrnos removendo sua causa. Peça.
Cystex em qualquer farmácia eob
nossa garantia /de que o aliviará rapida-
mente. Em 24 boras V. se sentirá melhor
e completamente bem em uma semana.

Compre Cyste;tl' hoje mesmo, Nossa.
garantia é sua maior proteção.

Cystex notratam�t.de:
-

CISTITES, PIELITES E URICEMIA

BOM NEGOCIO
Aviso aos

leitores
"

....
'
...... ..,.

•....•...•••••• *"
ESTAOO DE SAN'" CATI>'HNA

SECRETARIA DA JUSTIÇA. EOUCAÇAO E SAUDE

DEPARTAMENTO O,E SAUOE PUBLICA
.' �

J= L a R I A N°é> p o L I S

em 3 de março de 1949 •

CARDOSO I< CIA.

Av. Mauro Ramos, �4

Cx. Postal, 230

N E S T A

Após a visita feit� em S�U estabelecimento

i�dustrial, TORREFAÇÃO E'MOAGEM DE CAFÉ OTTO, venho confes-

sar,lhes minha satisfação, pois �ue nesse gênero é o esta

belecimento melhor montadó de nossa cidadé. Observa-se �ue

o processo de torrefação. moagem e empa�otamen to satisfazem OI

reaui:si tos de higiene e o prédio. rece-w-inaugurado, com suas

, I -

dependências amplas, limpas 'e arejadas, demonstra que foi

construido especialmente para a finalidad'l a que se dest,ina.
Cumpre-me, portanto, felicitá-los pelo ,�ue

acabais de re�lizar, po�s nossa população necessita de empr�

Quendo algu6m. &at_ .....
lheiro da ilwrtraoAo a.oima.�
lhe. em ....,AveJ gsta, QJD ..... do
excelente aperitivo KNOT. 18m...

•

... V, Si&. da acreecentar. 110�
oe' • gentil..... :ESTEE1M-
BFi'1 (} I1EU APERITIVO

PREDILETO!
endimentos dessa natureza.

',11/'1MOWTO IJA KI'1()TfÁ //(/).;(O/'f. f U61/11D1
.

,
IT��••� _.

• •••••
,
••••••••• (P

FIRMA
TABELIÃO PENA.FIEL
OUVIDOR. 56 - Ria

EMPR:mSA SUL BRASILE�
DE ELETRICIDADE S. A...

- EMPRESUL-
FltmO 00 Tobelião Huqo Ra.mos �.:.4 4t,�
AV. GRAÇA AlIANIIA. 47 - Rlq;', J;.�• ..

/- 5,8'"
�

�_-....·i_-.-_!.-.·_-.-_-_-_�.-_-_-_._-R.-.-_...-_-..._-_-.-_.,..-_-..........-.-_...-.-_....-_-.-__...... _..
COMPANHIA "ALIANÇA DA BAHIA"

Firmil /'10 TABELIÃO LIBERATO
Rl,lq S. Bento, 405 � Edil,ç1o America

E:-. MirlineH' - SÃO PAUl..O

Serviços de energia elétrica,.,
em Joinvile, Jaraguá do Sul,
São Bento do Sul, Mafra, Ti�·
jucas. Rio Negro e Lapa.
Material elétrico para insta...

lações - Motores _:_ Dinamo&;>
- Bombas - Lustres - Fer
ros de engomar - Lampadas:.,
- Ventiladores - Serviço de
instalações por 'pessoal técni
co especialisado.
Loja e critório á rua 15 de"

Novembro, n. 449 Caixa Postal'
n. 62 - End. tlegr. -' "<Empre
sul" Joinvile - Sta. CatarinE\';.
- Brasil.

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

Cifras do BaJanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS Cr$
Responsabildades : Cr$
Rece,ita Cr$
Ativo ,. Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anüs Cr$
Responsabilidades Cr$

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dl'; Francisco de Sá,
Anísio Massorra, DF. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.

.....-.- - -.._-.._- - - .-...-.-.-.-.-.-.-_-.-.-.-_ -_-.-JO.-.-••.....,

80.90.0.606,30
5.978.401.755,97

67.053,245,39
142.176.603,Ho.
98.?87.816,30

76.736.401.306,20

,;Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,
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•

o HSTAOr.- Sexla-telr. 22 d� Abril ce '9.&9 3

Faz anos, hoje, o sr. dr. Ivo I feriu para a Laguna, onde passou
Guithon, íntegro Juiz de Direito sua meninice, indo depois para São
da Comarca de Lajes. Aos inú- Paulo, onde passou grande parte de
meros e justos atos de hornena- sua mocidade. Aprendeu o oficio

gem que, por certo, serão tríbu- de alfaiate com mestres. italianos,
tados àquele magistrado, nos as- e estudava a noite é nas /horas. de
,,,sociamos prazerosamente. Jolga.

Em 1913 veio ,para Florianópolis
D. Mar�a Saturn da Silva onde se casou com Da. Regina G.

Transcorre nesta data o ani- Gàlletti. Trabalhou de alfaiate, mas
não tendo sido feliz na profissão,
.abandoncu-a, tendo obtido em fe
vereiro de 1927, o cargo de es-cri
vão de órfãos, ausen tes ·e da prove
doria de Florianópolis. Teve na

res- ! Laguna o curso primário, onde re

cebeu, tambem, noções gerais de
contabilidade. Sua mentalidade for
mou-a eD1 São Paulo, onde se de

dicou a estudos mais gerais, e am

pliados. Toda a sua vida foi dedi
cada aos livros e a meditação tendo

publicado em 1922 "Lucuhrações"
e -ern 1929 "Na seara do pensamen
to:', obra aplaudida pelos críticos
franceses e pôr diversos críticos

nacíonaís.
Foi grande entus iasta do [orna

Iismo, ten'do colaborado sempre,
até seus últimos dias nos jornais
desta capital. Amava com ardor a

pintura e a música. Foi, em toda a

sua vida, um grande admirador do

belo, tendo privado com grande nú
mero de ar-tistas. Ainda a pouco

tempo recebeu a visi La do Prof. - H.omance - Coleção "Os leais

Angelo Guida, vulto de grande 1'e- 'Belos H.omances" - Editôra Vec-

nome na 'arte pictórica, Prof. na chi - Rio, 1949
.

uni versidade de Porto Alegre, seu' De "Marcha Nupcial", empolxan
amigo de mocidade. Era. membro I "3 romance de amor,

.

obra-prima
da Associação Catar inense de Im- da famosa escritora Berta RllCk,

,prensa e de várias instituições de é protagonista H.iC'hard H.icllards,
beneficência. I lU]] ,bonito rapagão de 30 ·anos sol-
'mE 1_. • ._......... "_111 teirão ariscá, Q_ado à vida do mar.

pouco' amigo da boa soc'iedade lnn-

f
I •

(lrina e de�'suas estas e etIquetas.
Seu avô H.ichards Sel'lior é riqllis-

ENLACES:
ENLACE CABRAL - DUARTE
Civil e religiosamente reali

'za-se, hoje, pela manhã, na re

sidencia do sr. Francisco Cabral
Nunes, em Laguna, o enlace
matrimonial do sr. Itamar
Duarte, radiotelegrafista da Ma.
rinha Mercante, residente 110
'Rio de Janeiro, com a.distinta H.eclamante: Alv.aro Arlindo

'srta. Dagmar Netto' 'Cabral Ilha.<competente professora do. Gru� H.eclamado: Castulio do Ama\:lÍ.

po Ana Gondim daquela cidade Objeto: Salários.,
::sulina.

Testemunharão a cerimonia,
por parte do noivo, no civil, o sr Club.e d'e Ca ca e TI'ru «.Cou,to de Outros rapazes não
DeputadO Nunes Varellá, lideI
<da maioria na AssembléiaLe-' a1rativos, que revolllteiam em

�islativa e Sua exma. sra. d. 'Mag'alhães)} ',;( da linda muericaninha. não 10-

Itamar Souza Vare.Jla e no re- grarão �esb�ncar r-lc�ard?
ligioso o sr. Francisco qarlos CONVOCAÇÃO

I. As penpeclils em que a que l'epe-

':Cabral Nunes e SUa exma. sra.
le e o q1re insiste se envolvem �'ms-

-do Léa Zanella Nunes. Por parte De ordem do Sr. Presidente convoco os associados dêsté clube pa- titui boa parte deste empolga!1te
{la noiva servirão de testemun- ra uma reunião a realisar-se no dia 22 do correJ?te ás 20,00 horas na rOlilance, C'heio de interêsse � de

has O sr. Prof. Ruben Ulisséia � sala da Biblioteca do Clube 12 de Agôsto. encant�; verdadeira obra-prima de
..

JOÃO PINTO DE OLIVEIRA SeC'retário Berta H.llck, a famosa escritora
e exma. sra. d. Ruth Cabral
Ulisséia e o sr. Jesael Bento e qUe conta corri o mais numeroso

d °b' público ,fem'inino do mundo intei-
exma. sra. . De ora Cabral \

'Bento. CARMEM RIBEIRO PONTES roo
: fi i!.íiil í

Após a cerimonia o distinto (Missa de 70 Dia) MAHCHA NUPCIAL foi primorJ-

casal VIaJará, via aérea, para H.ibeiro Pontes, senhora e filhos, c�nvidam s'e�s parentes � mui- samente. tradu�idf) por Mal;��
Porto Alegre. gos, para a Missa que, pelo eterno descanso de sua Idolatrada mne, Sr)- Guaspan e pubhcado em luxu l. ,

ESsa cerimônia constitlole' , "ra e .avó mandam celebrar, sábado dia 23, ás 7 horas na Capela' d') I volume com artistica s.obr[;capa
'1""

, ,
.

-

"O �'l�..acontecimento social de relêvo Gin:asio. em sua tnunfal"coleçao 'i j, "IS

_na cic::.ade de Lagl1na.
,

Antecipadamente agradecem. I Belos �0111ances .

ANIVERSARIaS:

Dr! Ivo Guilhon

versárlo natalício da exma. sra.

:d. Maria Salum da Silva, digna
espôsa do conceituado industrial
.sr. Francisco Roberto da Silva,
.resídente em Biguacú.

À distinta dama, nDSSOS

-peitosos cumprimentos.

Joaquim Jardine de Olioeira
Neto

Completa hoje mais uma data
.natancía o distinto jovem estu
«íante do Colégio. Catarinense
Joaquim Jardine de Oliveira Ne
't.o, filho do sr, Júlio Oliveira,
comerciante em Laguna.

'Sra. Elsa Mancelos Moura
Faz anos hoje a exma. víuva

�lsa Mancelos Moura, da socie
dade local.

Sr. Beno Sctiaeier
Completa nesta data mais um

.aníversàrío natalício o sr. Beno

,schaefer, gerente do Banco In-
'co.

FAZEM ANOS HOJE:
-- a sra, Lucila de Carvalho, es.
pôsa do sr. Alvaro Carvalho.
-- o sr. Artur Olímpio do Livra

'mento, telegrafista aposentado.
-
�- a .,srta. Yeçla Caldeira.
--'- o,sr.'José Bqiteux Piazza.

:N'ASCIMENTÓS:
José Francico

Está em festas ° lar do nosso

,distinto conterrâneo e acatado
:industrial sr. Heitor Bittencourt
·e de sua exma. espôsa d. Stela N.
'Bittencourt, com ° nascimento
:no dia 17 do corrente .mês, na
'Maternidade

-

"Carlos Corrêa ",
,de um robusto pimpolho que, na
'pia bàtismal, receberá ° nome

de JOAO FRANCISCO.
Ao ilustre casal e à graciosa

criança, nossos votos de perenes
::felicidades. \ \

Artur Galletti Livros Novos
Praga, 18 '(C P,) - Um estudo

I govêrno thecoslovaco concordou
realizadó pela United Press revela I em permitir a emigração de 20.000

U'A ,MULHER NO MEU PASADO,

Foi terrível a faina das câmaras
letais de Adolf Hi.tlerNasceu na vila de Imarui, em 2�

de junho de 1887, neste Estado.
Era filho de Jacinto Galletti e de
Da. Mattinha Galletti. Perdeu a

mãe em tenra idade. Cedo setrans-

- Oscar Wilde - Coleção' "OS

Maiores Êxitos da Téla" -'- Fdi

tôra Vecchí - Rio, 194.\).
Em "u.'A MULHER NO. 'MEU

PASSADO", .. deliciosa e tmpereci
vel obra-prima do genip' ,·OSCAR

WILDE, cheia de graça," origr
nalidade e requintada ironia," Ie

-mónstra-se que nem sempre é ou

ro de lei aquilo que muito brilha ...

Aguda critica da alta sociedade in-

que as câmaras letais de Ado!f Hi- judeus em principjos dêste ano.

tler e o êxito de após guerru a Is- Cêrca de 10.000 já partiram e os

rael reduziram em 5.000,000, apro- funcionários judáicos já tomaram

ximadarnente. a ,p'opulação judai- as necessárias disposições para a

coa da Europa Or-iental. A fuga para partida do restante até o dia 15 de
a PalesLina de milhares de judeus maio.
da Europa Ori.ental que sobrevive- IUGOSLÁVIA - Calcula-se que
ram à guerra chegará. pràticamen- a população judáica de antes da

glesa e do puritanismo politico, te ao s.eu fim dentro de três meses guerra era de 80.000, dos quais res

com tipos magnificamente trans- na Checoeslováquia, Iugoslávia e tavam apenas 11.500 ao terminar a

plantados, em, tôda a 'sua r-ealidade. Bulgária, onde permanecem ape- guerra mundial. Uns 4.500' parti
para estas páginas de leitura em- nas 20,000 dos 572.000 que resi- ram antes do fim do ano passado e

.

polgante. Vemos também como 1.). diam nesses países antes da guerra. outros 2.000 partirão em fins' de

'Al110r ?s vezes derrota a Ambição. .. Nos restantes países da Europa maio ou prinoipios de junho. O·

com grande surprêsa de quem se Oriental, Polônia ,Hungria e Ru- govêrno iugoslavo não concede ,pas

julga mais ambicioso do que :1:'10- mània. ond.e se encontra o 'maior saporte aos médicos, funcionários

raso,
numero de judeus, a emigração de- do serviço de saúde e especialistas

Esta 'imortal criação do glorioso. senvolve-se mais lentamente, A. e não permite à partida de prisio-

autor de \'0 Retrato de Dorian Rumânia tem ainda mais de 300.000 'ne ir-os políticos,

Gray" e de "O Fantasma de Can judeus, a Hungria 150.000 e a Po- RUMÂNTA - De 900.000 judeus
tervi lle " motivou recentemente um

lônía .que tinha a maior concen- que habitavam a Rumânia antes da

filme de grande valor artistrco, tração judaica ele pré-guerra, tem guerra, restaram apenas uns ....

que está para ser estreado em nos-
apenas de 70 a �O mil. 360.000, Foram concedidos poucos

• MIlhares de Judeus da Europa passaportes êste ano e cêrca de 20
sa terra. •

A versão vernácula desta obra-
Oriental emigraram mediante pro- judeus partem cada vez que zarpa

.

d O Wild f' Ieit I cessas legais, enquanto que outros o na via rumeno "Transylvania",
pruria ',e sc�r 1 e.

.

0.1 81 a
escaparam clandestinamente. A Ru- que faz duas viaaens mensais ao

com todo o prImor por Marina Cuas ,.,

1:1
., .

c �

�ari. "U'a Mulher 110 meu. Passa-
mania e a

d
ungrra tem ,co�cedldo Oriente Próximo. O último grupo

do" constitui mais um novo 'e de ..

um grupo e pequeno numero de ct:e judeús rumenos partiu para Is-
. , passaportes .p01' mês e r.ecentemen- rael em dezembro último.

gante volume da coleção "05 .

te foram proflhidas as organizações HUNGRIA, - Calcula-se que a
Maiores Êxitos da Tela", que com

sionistas .. Na Polônia, onde 'Hitler populaçâóTiidáica de antes da guer-
tanto sucesso vem sendo publicada d'quase exterminou todos os judeus, r a era ele 800.0 O, dos quais resta- _

pela Editôra Vecchi, do Hio de
cerca de 4�0 dêles emigraram men- ram apenas uns 200.000 ao terrni

'aneiro. salmente .o outras milhares solici- nar a guerra. Cêrca de 50.000 dêles
MARCHA NUPCIAL - Berta Ruck '

tum 'passaporte. A situação dos ju- partiram porém nos últimos me-

deus, por país, é a seguinte: ses, segundo se informa, um .redu
POLóNIA - De uma população zido número dêles tem partido le

judaica de 3.113.000 judeus restam
-

gal ou ilegalmente .

apenas, segundo se calcula, de 70 BULGÁRIA - A população ju
a 80 mil. Emigram cêrca de 450 dáica dêsse país. de antes da guerra
mensalmente e acredita-se que isso era de 48,000 pessoas.' Cêrca de ..

conLin\:larl't duran�e algum temp·o. 26.006 €níigi,âra�{; 'd�r.ante o últi�
. TCHECOSLOVACHJIA - Uma po- mo trimestre de 1948 .e os últimos
pulação judáica 'ele /156.000 pessoas 4.500 partirão dlll�ante' os próxi
anles da guerra ficou reduzida, a mos três meses. Apena.s uns 7.000
33,ofio em ríns do ano passado. O judeus permanecerão na Bú,lgária.

Mendes de Morais determinou
a construção de mais onze es�

colas rurais, as quais serão:
inauguradas no dia primeiro
de maio. Para essa cerimônia,
foi especialmente convidado o

Presidente da República e con

tará, tambem, com a presença.
das altas autoridades federais
e municipais. As escolas a se..

rem inauguradas, são as se'"

guintes:
Tenente Góes Monteiro, em

Santissimo; Dom Bos��o, em

Campo Grande; Fernando Cos·
ta, Campinho; Assis Bxasil, na.
Calmon, em Paciencia; 29 de,
outubro, na estrada Sepetiba;:
Virgilió Varzea, á rua José Sil·
va; Demétrio Ribeiro, na es"

trada' da Guaratiba; Holanda,
na Ilh� do Governador.

Miguel G. o_
La Porta

Missa de 30· dia
sÍmo e desespera-se pensando que
não tardará em morrer e sellS vul-'
tosas bens e indústriàs corredio n

"

Construção de onze

escolas rurais
ri�co de perder-se, já que seu neto

Helena Garofallis La Porta Josc-
,

.

. Richard se nega a viver em Lon-
fma O. La Porta ausente, Fehppe O.

d d d'
, .

. . . res e a e icar-se aos negocIOso
La Porta e fal1uha ausentes, P-.rtur

A t 't'
.

t" d•

> I nte as pa e Icas lns anClaS _ e
O. La Porta e esposa ausentes, Re-, '

H.' I d
-

. . . . seu avo' lC 1ar , pai"a na:o am'lrgu-
nato Pimazon'i e fanllha ausentes,

I . 'l " d' d .;- ,.
.

V' I f'l'l t H
. I ar os u tImos las o anClaO, pIO-

Lmz 11e o e 1 10 ausen es, enrr- ..

b F· 11 f' '1' IJI I
mete-lhe casar-se e contmar a- ia-

que A relI 13 10 e aml la, ga ... .

.,
..' nnha. O advogado Enc Trcvor

Gnrofall'ls Campos, LUIZ Orofu,Q e
1- d L'd F;',.. _. _ apresenta-se no sa ao

.

e a y 0-
famll13, esposa, m3e, lrmdOS, cunha- . .

d
.

d
. .

1 M' 1 G regat Lenng, onde H.lchard C'onhe-
os e tIo, o mesqueslve' 19UI:', T.

, .• . •

O L P t'd t s
ce tres senhontas da maIS aIt::; sP"

. a ar a, conVi am aos paren e
. _

. .

t'
. ciedade de Londres, das ,quais n\:lo

e amIgos para aSSIS irenl a nllssa
, . ., . •• •••••••• ••.. ••• ••.•. . ...

d·
-

I b dI' 1 2" 'sabe qual lhe e mms antIpatlc<t e um idilio... vê-s'e o matrimoni,)
que man ara0 ce e rar no f i},. . ' .'

'b d
'

730 1 . 110 AI'tal'_'uo' r' lnsuportav,eL.. DepOIS dessa teu- em perspectiva... Mas de rerentesa a o, as, loras, ln, -

'. • ,

da Igreja São Francisco, antecipan- tatIva
�mfrutuosa, H.lchard

.

esta �e- Mary se inteira' de que H.ichard es-

do agradecimentos a todos os que ci�'ido a abandonar a ca�Ital 111- tá 'à caça de no'iva para conten-

g'lesa Mas o advogado Enc ('onse- tal' sell avo' e fazer ,J'us à esplrTtdi-comparecerem. , .

. .

.

.

gue levá-lo a um clube, onde ele da herança que lhe deve legm' o

I conhece Mar" Lou Hart, delicio- IhJ ve . o ...

sa americaninha, bela, inteligent�, Mary sente-se decepcionada, <1(:'-

travêssa, encantadora... Richard fraudada e ... cheia de rapcor e ele
e'namora-se imediatarpente de]" . '; ira, por três vezes repele Richard,

Tri- é Q. primeiro amor de sua vida e que, todo ansioso, aflito e apll.ix0-
quer que seja o ultimo. Marv aIado, obstina-se em pedir 'sua

ta�'npouco se mostra indiferent;: ao mão."
belo e arrojado H.iC'hard... Surgc Desiste por isso H.ichard, a quem

a grande paixão que sente'

M�ry torl!-a incrivelmente'

Rio, 21 (A. N.) - Idealizado

pela atual administração da
Prefeitura um -::ipo moderno de
educandário, onde o estudan
te, juntamente com o apr,endi
zado das primeiras letras, pu
desse cultivar a terra e ter no

çóes elementares 'de a\gr1culr
tura .e .de pecuária, o prefeito

Justiça do Trabalho
Dia 23, ás \) horas:

. ProC'esso n. JCJ-28/49

nado?

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

Os motores JOHNSON Sea Hor�e

ment� são utilizadas máquinas mo·

dernas em precisão e rapidez. 0'1
são c'Onstruidos em fábrica moder
na sob todos os pontos de vista e

·t,)s 'SOptlZ!T't:q;);)(ÍS;) sop'\).mdo Jod
engenheiros da .Tohnson lião reputa�
dos como os melhores do ramo. Djs�
tribuidores: Comércio & Transpor'"
tes C. Ramos S. A. - João Pinta..

PASTA DENTAL
ROBINSON

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ajudar a campanha do Promio, da Estreptomicina e da Casa do
Estudante é contribuir para o progresso. de nossa terra.

-

ServlCo Brasll,eiro
da BBC
SEGUNDA-FEIRA 25 de: abril

19,00 - Sumário dos progra
mas,

19,05 -- "Nossa Cidade"
palestra.

19,30 - Novo Conjunto Lon
drino de Cordas.

19,15 - Noticiário.

20,00 - Inglês pelo Rádio:
série Hornby.
20,15 -- Músicas de Banda.

Militar.

2.0,30 ,- Revista Técnica e Ci
entífica.
20,45 -- Compositôres de Nos- Com a finalidade De formar cam- treinamento nos viveiros organiza-

sa Época:, Alan Rawsthone. pos de produção de essências í'lo- dos nesta Capital, estão habilita-
21,00 - Noticiário. restais para o reflorestamento do dos a dirigir os campos de coopera-

21,15 -- Na Europa Oriental território catarínense, foi criado, ção com as Prefeituras Mun icipais.
-- palestra. pela lei n. 181, de 22 de novembro A repartição é mantida pelas

21,30 - Música de Nossa. de 1948, o SERVIÇO FLORESTAL verbas do Acôrdo Florestal, para
Época. DO ESTADO, que funciona em as quais a União contri:bui com o

22,00 -- Sumário das Notí- identidade com a De legucia Flores- dôbro da quota do Estado.
cias e Rádio - panorama. tal Regional do Serviço Florestal -"VIVEIROS DE ESSENCIAS
22,30 - Fim da transmissão. do Ministérip da Agricultura, em FLORESTAIS

'I'ERCA-FEIRA, 26 de abril: virtude do Acôrdo firmado entr(\ Serviço de criação reoentissíma,
19,00 - Sumário, dos progra- o Govêrno da União e o Estado de já iniciou, entretanto, com vigor,
mas. Santa Catarina. suas atividades objetivas, organi-

19,05 - Inglês pelo Rádio: Através dessa repartição, os 'po- zando, nesta Capital, dois viveiros,
série "A F'amilia Baker". deres públicos imprimem orienta- em 'Colaboração com a Diretoria da

19,15 - Noticiário. çâo racional e técnica aos trabalhos Produção Animal," ficando um 10-

19,30 � Música de Nossa Épo_ de florestamento, reflorestamento .calizado no Campo do Braz (Trin-
ca - repetição. e proteção florestal, providências dade) e outro na Fazenda da Ressa-

20,00 - "Com sêres Humanos indispensáveis e sobremaneira im- cada.

Ê Mais Barato" � documentá- portantes na defesa de nossa rique- O primel ro destina-se, provisõ-
rio sôbre a natureza dos res- za arbórea. ríamente, à distribuição de mudas

rríados. Desempenha, atualmente, as a particulares. Além dêstes, foram
20,30 -- Palestra. funções de Executor do Acórdo Flo- assinados contratos de cooperação
20,45 - Arthur Young, pia- restal de Santa Catarina o Dr. Jo- para organízação de bosques ,e carn-

no, \
sé Carlos de Mattos Horta Barbosa, pos de produçãc de mudas ele es-

21,00 -- Noticiário, Engenheiro-Agrónomo SilviculLor sências florestais para distribuição
21,15 - Comentário da Grã- do Ministério da Ag1'ic}Llltura. Au- aos colonos, com os Postos Agro

Bretanha, por Vernon Bartlett. xil iarn-no, além de um agrônomo, Pecuários de Urussanga e Indaial.,

21,30 - Orquestra Escocêsa práticos rurais formados pelas Oferecimento de contrato idêntico

da BBC.
.

.nossas Escolas Práticas de Agricul- foi feito, também, às Pref'ei luras

2,2,00 - Sumário das Notí- tura, os quais, após um;l faze de Munícipais, estando ja firmados

cias e Rádio-panorama. t cías e Rádio-panorama. 'Com as Prefeituras de Mafra, Ita-

22,30 - Fim da transmição. 22,30 _ Fim da transmição. jai, lbirama .e Laguna.

QUARTA-FEIRA, 27 de abril: SEXTA-FEIRA, 29 de abril: Com a circunscrição Sul do Ser-

19,00 - Sumário dos progra- 19,00 _ Sumário dos progra- viço Nacional de Malária, foi con-

mas mas tratada, também, a organização de

,19,05 - Medicina para todos. 19,05 � Palestra. campos de mudas e o· refloresta-

_, palestra 19,15 _ Noticiário. mento de áreas desmatadas por

19,15 Noticiaria. 19,30 _ Mestres da Orques- aquele Serviço, já tendo iniciado

19,30 - Recital de Wanda tra: Mendelssohri. pela cidade de Brusque. Com o Des-

Landwska (cravo) e Llly Pons tacamento da Base Aérea de Floria-
20,00 - Agropecuária.

(soprano). 20,15 - Música Ligeira de �ópolis foi, também, contratado �
20,00 _:_ Boletim Industrial Ontem e de Hoje (la parte).

florestamento dos, telTenos, vagos
da Semana. 20 30 _ Livros e Autores de da Base com eucalipt.us. Alem dos

20,15 - Orquestra "Midland" Joa�uim Ferreira; 2) O ane- contratos. enumer�dos, estão sen-

da BBC., - la. parte. ma na Grã-Bretanha, de José I do atendIdo. S �edIdos aVl:ISos. de20,30 - Inglês pelo Rádio: sé- Guilherme 'Mendes.
mudas por particulares e ainda por Iríe Hornby 20 45 _ Músic Ligeira de' Prefeituras, para efeito de arborí-

20,45 -- ore, "Midland" dalont�m e de Hoje (2a. parte). zação de ruas. o. �istema. de prepa-

BBC. (-2a) 21,00'---Notici_,rio .'

- ro de mllc�as utillzado, e o d_a se-

21,00 - Noticiário. 21,15 _ Politica Internacio-
meadura direta em vasos-torrões .:

�1,15 - O Panorama Econô- nal, comentário.
mICO Europeu 21,30 -- Novo Conjunto Lon-

21,30 Angus Motrisson, drino de Cordas
piano. 22;00 -- Sumári!> das Noti-
22,00 ;__ Sumário

-

das Notí- cias e Rádio'-panorama.
eias e Rádio panorama. 22,30 - Fim da transmissão.
22;30 - Fim da transmição. SABADO, 30 de abril:

QUINTA-FEIRA, 28 de abril: 19,00 '--- Sumário dos progra-
19,00 - Sumário das progra- mas.

mas 19,05 - "O que eu vi esta
19,05 - Inglês pelo Rádio semana em Londres" - pales-

série "A Familia Baker". . t'ra. '

19,15 - Noticiário. Hl,15 - Noticiário.
19,30 - Rádio-teàtro re- 19,30 - Recital de piano. Re-

petição. petição.
20,00 - Palestra. 20,00 - Clássic0S Inglêses -

20,15 - Música ligeira - la John Bunyan (l628-1688.
parte. 20,15 - Música Ligeira -

20,30 - "O que vai pela 09- la parté. .'

munidade Britânica ", comen- 20,30 - Instantâneos da: Grã_
tário. Bretanha.

20,45 -- Música ligeira - 2a 20,45 - Musica a Ligeira
parte. 2a Parte.

21,00 - Noticiário. 21,00 - Noticiário.
21,15 - Nosso Corresponden- 21,15 - A Rússia por Dentro

te Informa .. '. --- pàlestra. ..

21,30 - Recital de Eric Gre- 21,30 - Soirée Musical.
ene (tenor) e Marie Goossens I 22,00 - Sumário das Notí-
(harpa). .

'cias e Rádio-panorama.
22,00 - Sumário das NoU-, I 22,30 - Fim da transmição.

Á VENDA NAS MELHORES FARMACIAS

Casa Recem
construída
DE S o c U P'A D A

RUA FELIPE l'vEVES

6xl0, metros, toda de

\ material.
T�AtAR NESTA REDAÇÃO

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

Dr. (L"ANO G.
GALLETTI

ADVOGADO

-_._---__ ,

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

Trabalhando pelo reflorestamento
de Santa Catarina

Crime e cí....l

COlUltltuição de Socl.datla
NATURALIZAÇOES
Tituloe D.ala1'Gt6riolJ

Diàriamente entre:
.

FLORIANÓPOLIS
ITAJAt

JOINVILE
CURI:rIBA,

FIUZA LIMA & IRMÃOS
, F-Q:ram- ',hH:n�das _ �;pr-G-vid-ênG-ias,- _ __ cºn�eIh-ec_ªO'ONMF-O�fR·r'Ta-035_;- _Te��f�n�_- 1562 - 1565

também, junto às' Co'l'll'panhias de
estrada de Ferro; afim de que, em SEGURANÇA
cumprimeíüo ao que dispõe o Códi-

I{APIDEZ

go Flor,estal, mantenham o culti·
vo de florestas indispensáveis ao

suprimento regular de lenha e de Icarvão vegetaL Nesse sentido, a Re=
de Viação Paraná-Santa Catarina,
pelo seu Diretor, Gel. José Machado
Lopes, já manifestou a satisfação

Ique terá em receber a contribuição
técnica do Serviço para os melho
ramentos que serã.o introduzidos
no hort.o florestal daquela Rede, em

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

Araq��l�NCIAS FLORESTAIS Guia do Paraná

HORTAS FLORESTAIS
O �erviço Florestal prevê a cria

ção imediata e manutenção de um

hOl'lo florestal par'a ,estudo e mul

tiplicação de essências nativas e

exóticas, horto êste que será loca
lizado em terras cedidas pelo Esta
do.

Atualmente, são em números de
18 os municípios que mantém A

gêntes Floeestais permanentes.
Cabe a êstes servidores a fiscaliza-

i ção do cumprimento do Código Flo-

restal e, considerando a relevante
utilidade ele seus serviços, foi suge
rida, a todas as Prefeituras Munici
pais que ainda não os possuem, a

criação do cargo remunerado de

Agente Florestal. A primeira a

atender ao apelo feiLo foi a de
Cresciúma que, graças â operosida
de' do Prefeito Addo Caldas Fara
co, criou, por lei de 9 de março
findo, no Quadro único du Munící

t)Ío, o cargo de Agente Florestal,
pana o qual foi nomeado o Sr. Emí
lio Ventura Hulse.
Além destas atribuições, o Ser

viço Florestal se incumbe de regis
tro de serrâr ias, de organização e

, �UA VQLUNTARIOS o", PÁTRIA N.- 68 • t._ o\NDAft

aperfeiçoamento da legislação flo- ",.. scsr... ..,,"""�, .... ·,"".,..... _O,.c,....

restaI vigente no Estado e de ou- A
.

G I
.

'

Iras trabalhos relacionados com. gencla. era pa�a S. CatarIna
" . . . . I Rua Fehpe Schmidt, 22--Sob.

suas finalidades. As 'pllmmpals C Pt) 69 T· I P
, .

"

.' • 08 8 ,
• e.« rotetora»

e�senclUs q:18 vem sendo l�hllza,d�s FLORIANOPOLIS
sao o eucaliptus, a casuarma, a ti-

••••••••••••••••••••••••••••••• '"

pllana apeciosa, o pinheiro bra- ••••.••• ···,··················,

sileiro, o pinheiro marítimo e o pi- '''FABRICA DE FOSFOROS (PRON-
nho de riga. São sobre[llaneira pro- TA P. FABRICAR)
missoras os primeiros empreendi
mentos deste novo sector de traba
lhos da Secr-etaria da Viação, Obras
Públicas ,e Agr-icultura, que valem
como garantia da preservação 1'e.- �ende--se tb. só maquinário
cuperação de nossas riquezas f'lo- Informações com A. Wehmuth
restais. : Brusque - Santa Catarina"

EIIOrit6rio e Rs.ide:\e iCl

Rua Tb,ode:nt.. .1;
.fONE "_. 1468 I

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

Vende-se

Maquinário Cr$ 250.000,0'0
Prédio, Imóveis Cr$ 90.600,'0'0 .

Situada em Campo Alegre -- S. c.,

Atenção !, ! !
Em suas viagens à Joinvile e Curitiba prefira as luxuosas:

limousines do ;

AI -, "ençao, _ -_

REPRESENTANTES

Fábrica de Cofres, arquivos, ficharios e moveis de aço em

geral, procura nomeiar representantes exclusivos, que trabalhe;u

a base de conta propna.
Preços e condições de venda especiais, dando margem a bons

negocioso
Os interessados devem se dirigir a Cofre "Dragão" Ltda, á'

Rua Tuiuti, 1.229,. S. Paulo - Brasil. '

Publica relação nos comerciantes e industriais com seus ende-

reços.
Cada guia é vendido acompanhadü de um mapa rodoviário 110'

Paraná e Santa Gatarina.

Redação: Rua P'rudente de Moraes, n. 626. - Curitiba. J.l�-�h�•.{� J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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JUIZÓ DE DIREITO DA COivf<\RCA
DE TIJUCAS

· Edital. ele p7'uça, com o prazo ele
vinte dias

dos nossos serviços à 5a Exposi
ção Agro-Pecuária de Lajes, nesse

Estado, cumpre-me congratular-me
com a iniciativa que muito tem de
monstrado o entusiasmo, a dedica

ção e o esforço que vindes empres
tando aos trabalhos que estamos

. . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. '" � ..

AGENTES NO INTERIOR

Preciso em tôdas as cidades do

Brasil. Negócio fácil, para ambos
os sexos, mesmo nas horas

Escrever a Caixa Postal,
- São Paulo.
................................ , ..

IRRIIAtADoREt
I

c'.lcai• ., Bi.GaUCrAS
.nMIS OE IflltROIOlS

............................
"�e
....
'.
•
'.
'.
•
•
•
•
-.
•
'.
•
•
•
•
•
•
,e
.••••••••••0 ..

Datilógrafa
diplomàda

Oferece seus serviços.
Cartas a Maria Inês

Ferreira.

Caixa Postal 55.

vagas.

Coceira dos Pês
Combatida no 1.° Dia
Seu. pés coçam. doem e ardem tanto

a, ponto de quasi enlouqueoê-lo f Sua
pele t8:Cba, descasca ou sangra? A ver

dadeira causa destas afecções cu tâneas
é um germe que se espalbou no mundo
inteiro e é conhecido sob diversas deno
minaçõea, tais como Pé de A tleta, Co
ceira de Singapura, "Dhoby" coceira.
V, não pôde livrar-se dêstea sofrimentos
senão depois de eliminar o germe causador.
Uma nova deseo berta chamada NilOd.,rm
faz parar a coceira em 7 minutos. combale
os germes em 24 horas e torna. a pele
lisa, macia e limpa em 3 dias. Nlloderm
di tão bons resultado. que oferece a ga
rantia de éliminar a coceira e limpar a.

'pele rrão sô dos pés, como na maioria dos
casos de afecções cutâneas. espinhas,
acne. frieirae e impigens do rosto ou

do corpo. Deça. Ni�oderm, ao seu íar
macêutico�.,llOje mesmo. A nossa ga ..

NelX'ode.m rantia ê,"
sua maior

'.f. IS IlecçilS CuttDelS proteção,

ct.tt••.

�()....()....()••••()....()�()..-.<)...-<)....()....o.-..<).-..<)�(.

I *
, •
,
I
Ã
� 2as. 4as. e 6as: Rio - Santos - Paranaguá _.Curitiba
i - Joinvile - Florianópolis e Lajes .

! 3as. 5as. e sábados: Lajes -- Florianópolis -- Joinvtle

I Curitiba -- Paranaquá -- Santos e Rio.

_. Opera com Aviões Douglas DC3 de 21 fogares.

I Agentes: Fiuza Lima & Irmãos
j Rua Conselheiro lVLafra, 35 - Telefone )565

'

I�
....(�()....O....()....O�().-..<).-..<).-..<)�)....().-..<)4

Transportes Déreos Limitada

r.... DR

A. DAMASCENO DA SILVA
ADVOGADO

AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS

Praça 15 de Novembro. 22 - 2" and.'

(Edifício Pérola)

: Fones: 1.324 e 1.388

I'I Florianópolis - Santa Catarfna
'

1..... ....

,
. i " "

1530 kilocieJos ondas:. médias de 196 metros

.TUBARÃO -- S. CATARINA

\

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

Servi �o especializado em Doe"�as de Senhoras
Médernos métodos de tratamento

Consultório:
�ua Tiradentes. 9

Residência:
Hotel La porta

Consultas. diariamente, das 13 às 16 hore«
.1.717 ----------------�------------------------------------� ,.--

IrmôoLuiz Faria &
Bepresentaçôes - Consignações - C/Própria

COMÉRCIO POR ATACADO E A VAREJO

Louças - Vidraria. - Artiqo« de aluminio - Artigos Escolares
Papelaria

Genel'os AUrnenticios lnd,strialisEldos - Al'marinhos em geral

LÓJA E ESCRITóRIO - Ru� 7 de Setembr�, 21.
.

.
Caixa postal, 322 - End. Telegráfico "LDFAMA".

Florianópolis - Santa Catarina

Moedas antigas ou modernas
Tem alguma moeda antiga em sua casa? Conferindo a dãta pode

valer até 50 contos!... Si V. S. não tiver. moedas, seu visinho terá.

Compre um CATÁLAGO DE MOEDAS ANTIGAS DO BRASIL .e

jogue diàriamente na loteria sem comprar bilhetes.
O próprio autor compra moedas pelo preço marcado.em catálagC), de

Cr$ 10,00 para cima.

Obra rarissima e de grande utilidade.

À venda em todas as Livrarias da Cidade.

PREÇO: Cr$ 20,00

.
'

).'.
(. ,�� .... ..,.J" Ji _. !'-.

, ..reune som ... acabamento, ••
solidez••.

,
no piano perfeito!

Além 'de vârlOlll modêlos para
.

pronta entrega ... êste rnar'avr

Ihoso piano pode ser seu hoje
'mesmo, através do plano de
pagamento à longo prazo!

.. '

ScltwartzmaDn
REfRESENTANTE
para Santa

KNOT
Cata'rina

S/A

:DIA 123, ÀS 17 HORAS,� REALIZAR-SE-Á NO LIRA TENIS CLUBE� UM CHÁ DANSANTE ORGANIZADO PELO DEPARTA�
· MENTO FEMININO DO CENTRO ACADÊMICO XI DE FEVEREIRO. O' CHÁ SERÁ SERVIDO DAS 17 ÀS 13,30 HORAS PE..
.. LAS JOVENS ASSOCIADAS. MESAS À VEN-DA NA RELOJOARIA MORITZ A CR$ 20,OO�

f,oojra O analfabetismo
Sob o titulo acimá a «Folha da Manhã», de São

Paulo, vem de publ'ícar o seguinte comentário:
"Chega de Santa Cruz do Rio mércio, etc. E está sendo muito

O Doutor Belisário Ramos da Pardo a noticia de uma inicia- acentuado o interêsse do povo
Costa, Juiz de Direito da Comarca tiva interessante, em tôrno da de Santa Cruz do Rio Pardo,
de 'I'ijucas,' do Estado de Santa Ca- campanha de' alfabetização de pois todos desejam exibir o dís
tarína, na forma da lei, etc, . . adultos. A Delegacia do Ensi- tíntívo.: sendo de prever que
FAZ SABER aos que o presente no daquela região escolar está isso implicará na extinção do

· edital virem ou dele eonhecirnen- empenhada no combate ao analfabetismo na cidade.
to tiverem, expedido nos autos de analfabetismo e resolveu cons- A campanha é realmente

· arrolamento dos bens. do espólio tituir uma .comissão de visitas oportuna e pode produzir bons
.de Ana Dell' Antonia Ruberti, que domiciliares. Os elementos dês- resultados. Seria de bom aviso,
.se processa perante êste juizo e se grupo de cooperadores per- portanto, estudar a instituição
Cartório ao Escrivão que êste correm a cidade, de casa em do distintivo, como medida de
subscreve ,que atendendo ao que casa, em busca de pessoas que ordem geral, para todo o país".
lhe foi requerido pelo Sr. Dr..João devam ser encaminhadas para
'Bayer Filho, procurador do inven- os cursos de alfabetização. Co
-taríante João RuberLi e tendo em mo é evidente, trata-se de um

vista ao mais que dos autos cons- trabalho direto, que só pode ser

ta, pro despacho proferido aos 18 levado a cabo com apôío de ele-
· ode abril do corrente ano, autorizou mentos de tôdas as classes,
.a venda, em hasta pública, 'dos constituindo-se numeroso cor

'bens abaixo descritos, com suas, po de visitadores.
TespecLivas avaliações, pertenceu- Os resultados, no entanto,

· tes ao espólio de Ana Dell' Antonía estão sendo excelentes. E para
'Ruberfi, que ser-ão levados a pú- completar a tarefa a Comissão
.hlíco pregão de venda e arremata- de Visitas Domiciliares ínstí
ção, a quem mais der e maior lan- tuiu um distintivo para colo-
,çe oferecer, acima das respecti\'as cação nas casas onde não exis
avaliações, pelo porteiro dos aud i- tem pessoas analfabetas. É
iórios, ou quem suas veses fizer, uma placa com um livro aber
no dia 11 d_e maio p. vindouro, ás to, no qual estão inscritas as

10 horas, no local que se realizam palavras: Nesta casa não há
. as hastas públicas determinadas analfabetos, O distintivo pode
por êste Juizo, á porta do edifício ser colocado em residências, fá
-da Prefeitura Municipal. Descr-ição bricas, escritórios, casa de co

<C avaliação dos bens que serão le- ----------------------------..",,-----
vados á ,praça: "1. Um terreno ur- O Serviço FIo,reslal nalJano, sito em Nova Trento, no lu- .

gar denominado "Trinta Reis" com EXp.OS1'"a-O de La)- e's:a área de 67.500 metros quadrados; , �
.faz frente ao norte no Rio 'do Bra- Do Diret'or do Serviço Florestal, executa,\,do.sob o regímen de acôrdo .

<Ç9 e í'undos ao Sul, com terreno de senhor Pimentel Gomes, o senhor nesse próspero Estado.
Sebastião Del!' Antonio; extrema a agrônom oJosé Carlos de 'Matos ' Solicito envieis, a esta Diretoria,
Leste com terras de João DelI' An- Horta Barbosa, executor do acôrdo 30 exemplares de cada um dos car ..

'lonio e ao Oeste com Bertoldo Dell' Florestal no Estado recebeu o se- tazes que foram expostos no ref'e-
Antonio, avaliado por Cr$ 3,375,00. guinte oficio: rido certamern de vez que pretende

J
2. Um outro terreno urbano, sito "Referindo-se ao. oficio n. g'jN9, esta Diretoria adatá-los em outras
no mesmo lugar, em trinta reis, de 21 de março corrente que encn- regiões do país".

, corn 29,5 metros de frente e os f'un- minha a esta diretoria alguns car
-dos que se acharem área de ,'". tases c fotos mostrando o "Stand "

107,400 metros quadrados; extr-a
.rma ao Sul com Bonifácio Minotti
,lC pelo Norte com Batista Cecati,
-avaliado pOI' cinco mil trezentos e

; .setenta ;cruzeiros (Cr$ 5,370.00). 3.

1\1elade de uma casa, construi da de

madeira, encravada no lote n. 2,
avaliado por oitocentos cruzeiros

(Cr$ 800,00). 4. Uma atafona, edi-
, ficada no lote n. 2, avaliada por se-.
tecentos e cincoenta e cinco cru

-zeiros (755,00). , E para que che-

-gue ao conhecimento dos ínteres-
sados e ninguem possa alegar igno
.ráncla, mandou .expedir o presen
te edital, que será afixado na sede

,,<lêsle Juizo, no lugar do costume, 'e,
por cópia, publicado uma (1) vês
no jornal "O ESTADO" de Flqria
nópol is. Dado, e passado nesta cí-

. -dade de Tijucas, aos desenove dias
do mês de abril do ano de mil no
vecentoe e quarenta e nove. Eu, (a)
,Gercy dos Anjos, Escrivão, o dati- •

lografei e subscrevi. (a) Belisário
Ramos da Costa, Juiz de Direito.

,

:Está conforme o oris'inal, sobre o

'Qual fne repOrto e dou f�.
Data supra.
O Escrivão: Gercy dos Anjos.

Cx. 134 - Tel. KNOT
Florianópolis

•••••••••••••• t! •• 'I \

DR. RAFAEL G. CRf/Z LIMA
e

DR.' CARLOS LOUREIRO·
DA LUZ'

ADVOGADOS
Escritório: Rua João Pinto

n.O 18 _. Florianópolis
................. � .

CASA MISCELANEA dlttri..
buidora dOI :Rádiol R.:C. A
Victor i Vilvulal e Dilco�
Rua CODlelbeiro);:; Maira

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CiNEMASAssistencia aos jo
gadores d� futebol
Londres, (B. N. S. ):- Numa

reunião realizada no dia 14 de
março entre o ministro do Tra
balho, sr. Isaacs, e representan
tes de jogadores de futebol fi-

Assscíaçã» Atlética Barriga Verde Campeonatos de ���f:sS�Vi!�s�acria�:r��n��:
Mais uma esplêndida noitada sos. Di' lei' a bg.!(lllloete para tratar de todos os proble-

de alegria e de arte, realizou, Notámos a presença dentre V �j . U U JJ 'I ' mas relacionados com a pre-
antem-ôntem, á noite, em sua muitas outras,. das· seguintes Serão iniciados hoje, ás f9 videncía social para futebolis-
nova séde, como o vem fazendo pessoas: Delgidio Dutra Filho horas, na quadra do Lira Ténis tas profissionais. Em reunião a

todas as quarta-feiras, a Asso:" Senhora Rui de Souza, senhort- C�ube, os Campeonatos de Vo- ser realizada mais tarde será

ciação Atlética Barrtga-Verde. . ta Amanda Melchiades, senhort- leibol ,e basqueteb?l da ci�ade, estudado um projeto de cons-

Tomaram parte do magnífico tas Vieira Machado Se'nhor'> com os seguintes Jogos: LIra x títuição da comissão, projeto
"show", em números de canto, Thezeu Muniz Ten�n'tes Gilber� Atlético (volei) e Caravana do esse a ser preparado pelo l\1i
Dilza Dutra, Antônio Dutra: to, Samy e Aderbal, Major José Ar x Barriga Verde (basquete). nístérío do Trabalho. A pri
Dalva, Adolfina e Maria Helena; Rosario de Araujo, Lourival································ meira reunião foi convocada

e em números de declamação, Bastos, Major Eloi Mendes, Ar- Erl· "O �traetz JS)"'·,fir para ,a discussão de divergen-
Capitão Rui de Souza, Tenente gerniro Cabral, Capitão Mauricío \J II J ; " cias surgidas entre o Sindicato
'I'hezeu Muniz, Lourival Almei- Soalding de Souza e senhorita

Por ato do sr. Governador dos Futebolistas e a Liga de

da, Dr. Cid Amaral, Dirce Sou- Maria de Lourdes Fernandes.
em exercício foi nomeado o Futebol a respeito de certos as-,

za, Ernani Palma e sua genti. O "Trio Barriga-Verde" exe-
sr. Erico ·Straetz Júnior para, pectos do plano de previdencia

Iissíma irmã, provocando, todos cutou, durante ° festival, lindas
em comissão, exercer as fun- dos jogadores. Mais tarde o

DS números, prolongados aplau- peças musicais. ções de Inspetor de Educação presidente do Sindicato íntor-
Física. .

'

mau haverem os jogadores
MERECIDA E'BRILHANTE- nômicas: 14 x 8. Érico Straetz Júnior é recor- aprovado um plano de previ
MENTE OS ECONOMISTAS Juizes: Osni Barbato e Adal- dista catarinense de lanca- dencia que dispõe sobre a con

LEVANTARAM O TORNEIO-' berto Andrade. menta do ,disco e do peso, ten' cessão de um abono aos joga-
INÍCIO DE VOLEIBOL UNI- Marcadores: Moacir (8) e do tornado parte em vários cer- dores, a ser pago de uma só

VERSITÁRIO
'

Aldo (6), para o vencedor, e tames nacionais de atlétismo, vez ao fim da 'Carreira e calcu-
Conforme foi amplamente Erwin (4), Luiz (2) e Ací (2), defendendo as cores catarínen- lado em 10 por cento de seus

noticiado, realizou-se, ante- para o vencido. ses. rendimentos totais .

ontem á noite, na cancha' do Quadros -- Ciências Econô- Também no voleibol e no
. . . . . . . . . . . . .. .. ',' . . .. . .....

Lira Tenis Clube, gentilmente micas: Mackowieski, Arí, AIV'a- basquetebol o hercúleo atléta DEVERÁ SDRGIR DOMINGO
cedida por sua digna diretoria, ro, Aldo e Moacir. Farmácia' 'tem conquistado louros, enver- O CAMPEÃO DO ESTADO
a solenidade de abertura da Odontologia: Luiz, Mussa, AI- gando a camiseta do Ubiratan Reina grande espectatíva
temporada desportivo univer mir, Ací e Erwin. Esporte Clube, campeão' do nos meios futebclístícos do
aitáría da operosa Federacão 30 Jogo (final) _ Ciências Estado. Estado pela realização, domin
Atlética Catarinense de Estu Econômicas x Direito. Além de atleta exemplar o go próximo, no estádio da rua

dantes, Vencedor _ Ciências Econô- novo dirigente da educação fí- Bocaiuva, do sensacional em-

Após desfile das associações micas: 13 x 4. sica no Estado possue belos bate entre Paula Ramos e A-

concorrentes que foram em Juizes: Érico Straetz Júnior predicados de espírito e de co' mérica em disputa da corôa de

número de três: Faculdade de e Osni Ba:rbato. ração, tendo sido a escolha do campeão estadual de 1948.

Direito, Faculdade de Ciências Marcadores: Moacir (6), Al- seu nome para tão importante A equipe [oínvílense creden
Econômicas e Faculdade de varo (4) e Arí (3), para o ven- cargo recebidã com júbilo pelos cía-se á vitória, porquanto o

Farmácia-Odontologia, a ban- cedor, e Tonolli (2), Heitor (1) seus numerosos amigos e ad- onze adversário acha-se amea

da de musica da Polícia Mili- e Walmor (1), para o vencido. míradores. çado de não contar com vá
tar tocou o Hino Nacinal, sen- Quadros __ Ciências Econô- "O Estado Esportivp" felici- rios de seus defensores, cujos
do em seguida efetuado o tor- micas: Mackowieski, ArÍ, Alva- ta-o. c,s>ntratos ,terminarão amanhã.

neío-inícío de bola ao cesto, no ro, Aldo e Moacir. Direito: Hei- Por outro lado ainda não foi

qual triunfou com brilho e me- tor, Galluff, Walmor (Geral-, Campeonato Sul I
desig_:J-ado o árbitro da pugna,

recímento o "fíve" dos econo- do), Tonolli (Walmor) e Wal- mas e bem provavel que o juiz
mistas, que meredeu "fartos dir. I.

carioca Mário Viana se veja
aplausos da numerosa e seleta Como cronometrista serviu o Qme f'lcano novamente na direção do pré-
assistência. Todos da equipe secretário da F. A. C. E., [orna- Continuou ante-ontem o lia, embo::a contra a von.tade
campeã atuaram a contento, lista Hélio Milton Pereira, e Campeonato Sul-Americano de dos\'pa�lamos, que. se se�tI�am
especialmente Moacir que foi como apontadores os srs. Adal- Futebol, com a realização dos ,preJu,�Icados dom;,ngo últímo

o herói da noite. berto Andrade e Ciro Marques seguintes encontros : p�10 numero um .

Em 20 lugar classificou-se o Nunes. Em São Paulo: Uruguai 2
.. , ,..... . .

quinteto da Faculdade de Di- x Paraguai 1. DOENÇA E O
-

:r ei to, onde se destacaram TABELA DE-JOGOS DO CAMPEO. No Rio: Chile 1 x C.olombia·
'S DEPERAÇOES

Wal�ir, .Heitor � T�nólli, sendo 'NA'ro DE VOLEIBOL E BASQUE- 1 e Perú 4 x Equador O. OLHOS-OUVIDa-NARIZ
o pnmeiro o príncípal. elemen- TEBOL DA CIDADE O certame prosseguirá no GARGANTA
to da equipe. Dia 22·4-49 - Voleibol: Lira Te· próximo domingo com os se- (Cabeça-Pescoço-Boca)
A Faculdade de Farmácia- nis Clube X Clube Atlético Cata- guintes jogos: DR. J. ARAUJO

Odontologia apresentou um rinense; Basquel.e : Barriga Verde Brasil x Perú, no Rio. Assistente do Prof. Sanson,
quadro técnícamente fraco x Caravana do A1;. Bolfvía x Equador, em São do Rio de Janeiro.

. mas arrojado e ,ardoroso, sali- Dia 26·4·49 - Volel: Barriga Paulo. Diplomado em Bronco'es0-
entando-s� Erwm e Mussa. Ve1"de X Lira Tonis Clube: Basque- Colombia x Uruguai, em São fagologia, em Buenos Ayres e

Pelo bnlho e elegancia da te: Clule AtléLico CaLarinense X Paulo. Montevidéo pelo Prof. Cheva-
noitada esportiva, a Federação Ubiratan. lier Jackson, dos Estados Uni,
Atlética Catarinense de Estu- Dia 29·4·49 - Volei: Ubiratan X
dantes assinalou um tento ma' Clube Atlético CaLarinense: Bas- OS BOLIVIANOS DISPUTA- dO�perações de catarata, dos
gistral, razão das' felicitações quete : Barriga Vel:de X Lira Tenis RÃO AMISTOSOS EM BELO

que recebeu de numerosas fi- Clube. HORIZONTE E CURITIBA vesgos, receita de oculos etc.

Operação do Bacio (papo),
guras de prestígio do mundo Dia 3·5-49 - VoIei: Ubiratan X Divulga-se em São Paulo do lábio e céu da boca fendtdos
esportivo ilhéu.' ,Barriga Verde; Basquete: Caravana que a equipe selecionada da de nascenca. Tratamento clí-
Entre os presentes notamos do Ar X Clube Atlético Catarinse, Bol'ívií' depois do �ul-america- nico cirúrgico das' amidalas,

o sr. desembargador José Ro- Dia 6.5.49 _ Volei: Barriga no, fará três jogos no Brasil. d 'nl"h d "'- ,

cha Ferreira Bastos, que muito Foram convidados os bolivia-
as smusrses, as purgações

...
Verde X Clube Atlético Catar inen- .

_ ,dos ouvidos, da obstrução na-
tem cooperado para o' desen- se; Basquete: Lira Tenis Clube X nos para apresentações no dla 1 tc
"Volvimento do esporte universi- l}biratan.' ,

'

,6, em Belo Horizonte, contra sa, e .

do
tário de Santa Catarina. Dia 10.5-49 _ Volri: Lira Te. o América Míneiro' aia' '8 no

" ,Rua Nunes..Macha ,20_FD.,.

Abaixo �ublicamos. um re- nis Clube X Ubiratan; Basquete: Paraná, ,com o CoriÜba, e tam- ne 1.447.

su�o dos Jogo�:., , I Bf\,rriga Verde X CluDe Atlético bem dia 10 ou 12 ainda no Pa-
.

1 Jogo -- DIreIto x Farma- I Catarinense, raná, contra o selecionado pa- ---------------------------------

cia-Odontologia. Vencedor --' Dia '13�5·!!9 � Basquete: Ciube ranaense.

Direito: 13 x 9.
.

AtléLico CaLarinense X Lira Tenis
' , .

Juizes -- Osni Barbato e Jo- Cluhe e Carãvana do Ar X Ubira. DEIXARA ESTA CAPITAL O
sé Santos. lan. ZAGUEIRO BENJAMIM
,Marcadores: Heitor (5), Gal: Dia 17-5.49 _ Basquete: Cara. Transferido pOr motivo de
luff (4), Geraldo' (2) e Wal' vana cio Ar X Lirà Tellis Clube íilerviço, seguirá por êstes dias,
mor (2), para o vencedor, e e Ubiratan X Barriga Verde. para a Capital da República
Erwi� (4), Mussa (2), �cí (2) I Os jOgos terão inicio ás 19 ho. o marujo Benjamim João Pe'

e LUIZ (1), para o venCIdo. ras, somente às terças e sextas reira, ex-zagueiro do Avaí e

Quadros -- Direito: Heitor, feiras, devendo os jogos transfe. que vinha defendendo as cores

Oalluf·f, Waldir, Geraldo (To- ridos por moLivo de chuva serem do Bocaiuva.
holi) e y,ralmo!. Farmáciá-O- realhaClos na rodada scg'uinte.

. . , , . , ..

dont�logIa: -LUIZ, Ací, Haroldo O returno obedocerá à mesma
CANETA PERDIDA - Foi perdida,

(AlmIr) Mussa e Erwin 'l'abela d I d t
..

ontem, ,sem a tampa, uma caneta ·"Par·

o' ,�. I' �
. ',.e, en p O mesmo er lnl- kel''', Junior, fie côr marron, que, sendo

.2 Jogo -, C.IenCIaS Econo- CIO no dla 20 de maio, si não tiver. objeto de �'alor estimativo, pede·se a

mlCaS X FarmaCIa'Odontologia. sido transferido' nenhum jogo do quem a acou a gentileza de restituí·la

.
Veneedor -- Ciências Eco- turno. ! nest� redação, OU ao sr. Artur Beck, DO:;

i "Salao Pl·ogresso". Gratifica·se.

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

PA_.I ,sCOS�-fll OUgANTE TODO mA

/ I'" '. nos V/lf2�JOS

;

ODEON, hoje ás 7,,30 horas

Ultimas Exibições
ESTOU Aí?

COM: Emilinha Borba - Cclé
FESTA BRAVA
Tecnicolor

COM: Ester WllIiams - Ricardo

Montalban - Cyd Charisse
No programa: 'A Marcha da Viria

� Nacional

Preços: Cr$ 6,20 e 3,20
Censura atr14 anos.

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

RITZ, hoje ás 7,30 horas

ROMANCE INACABA�O
Tecnicolor

COM: Bing' Crosby - Fred As

taire - Joan Caufield
No programa: 10 Noticias dq Se·

mana -. Nacional. 20 Noticiário
Un'iversal - Short,

Preços: Cr$ 5,00 e 3,20
Censurá até 14 anos.

'

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

IMPERIAL, hoje ás' 7,30 horas

A EPOPÉIA DO JAZZ
COM: Tyrcne Power - Don Ame

che - Alice Faye
No programa: 10 C'inelandia Jor

nal - Nacional. 20 Castor Arque
této - Desenho Colorido

Preços: c-s 4,20 e' 3,20
Censura até. 14 anos.

0 ••• ••••••••
....

ROXY, fechado para reformas,
•......... o. .

_.

FILMES DA i$EMANA
RITZ. amanhã

MULHER CALUNIADA
Domingo ODEON e RITZ

A ORQUIDIA BRANCA

Torça-Feira (Sessões das Moças}
único Dia

A FLôR DO MAL

CATALOGO DE MOEDAS DO
BRASIL

Já se encontra a venda com

todos os preços de moedas de

Ouro, Prata, NiqueI e Bronze.

Preço 20,00 em todas as livra-,
rias da cidade.
Pelo correio <;r$ 25,00.

'

Muitas felicidades pelo nasclmftlll
to de seu filhinho I

Mas, não esqueça. que o mell'll!!lf;

presente para o seu "PfMPOLnO�
é uma caderneta do CREDIT'(J
MUTUO PREDIAL.

COMPRADORES PARA CASAS E

TERRENOS

o Escritório Imobiliário A. L. Alves',
sempre tem compradores para casas e

terrenos.

Rua Deo ícro 35,

As águas. de mar não constituem

perigo para a conservação dos Mo
tores JOHNSON Sea Horse pois to."

dos êles, antes de sair da fábrtca,
são tratados por um processo espe

cial, idealizado e executado para:

proteger as, partes metálicas contes

os efeitos corrosivos da água salga
da. Distribuidores Comércio �

Transportes C. Ramos S. A. - João.

Pinto, 9.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ... e,

o VALE De ITAJAI
Proeurem lia·A.8'ê.ela

Prop-el1O,
.LJY.RARIA, 43 •.�v.: .

R08..A
•••••••••••••• e,. • • • • • • •• • ••••• .;.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTERAPIA
RAIOS X

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

• • •

Dr•. Alvaro de. Carvalho
Doenças de Crianças

Consultorio: RUa Tenente
Silveira, 29

.

Horário de consultas: 9 ás 11

m.
Sábados: 14 ás 17 hs,

Dr. MiltOD Simone
Pereira

Clinica Cirurgica
Molestias de Senhoras

:

CIRÜRGIA GERAL
D08 Serviços dos Professores Bene

dicto Montenegro 'e Piragibe No

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

RUIi Fernando Machado, 10

=; DR. LINS NEVES

- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
1.461
Besíd. R.. 7 de Setembro - Eúif.

Cruz e Souza - Tel. 846.

DR. PO�;DORO ERNANI DE S
.

THIAGO
Médico e parteu-o

00 Hospital de Caridade de FIo·

rianópolis. Assistente da
Maternidade .

I
Doenças dos órgãos internos, es ce

eialmente do coração e vasos

I)��nças da tiroide e demais gtan
dulas internas

Cliolea e cirurgia de senhoras

-IPartos
f1SIOTERAPIA - EhECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HORARIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 às\19 ho
ras.

CONSULTóRIO :

Rua Vitor Meireles D. 18
Fone manual 1.702

RESmENCIA:
Avenida Trompowski 82

Fone manual 766

•

Or. Mário Wendhauell
Clhlica médica de adultos e eriaD<;81
Consultório - Rua João Pinto, 16,

Telef. M. 769
Consulta das 4 is 6 hora.

aeaidência: Felipe Schmidt L n.
Telef. 813

Dr. Guerreiro da
Fonseca

Carros para o . interior doEstado Bom biD�Cnlll 11·8·a-A-I· Grunde v
O horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada

firma Fiuza Lima & Irmãos, é •. seguinte:
.

EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque
cf excessão de sábado

EXPRESSO BRUSQUENSE - 2a., 4a. e 6a. feiras
Nova-Trento

E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS ..- 3a• e tia. feira'S

16 hoeas
- 14 horas

16,30 horas

Especialista
Médico - Ef..tivo tio Hospital de

Caridade
OUVIDOS - NAH.IZ e GAR·

GANTA.
Tratamento e Operações

Residência: Felipe Schmidt, 99
Telefone: 1.560

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

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

ras - Proctologia
.
Eletricidade Médica

Consultório: Rua, Vitor Meireles n.

28 - Telefone 1.307
)

Consultas: ÁS 11,30 horas e à tar
de das 15 horas em diante

Diretor da Maternidade e médico do
Residência: Rua Vidal Ramos n,

Hospital de Caridade
65 _ Telefone 1.422.

CLINlCA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS Clínica Médiea e Cirúrgica elo

Diagnóstico, controle' .e tratamento DR. AUJOR 'LUZ
espt!cializado da gravídês. Distur- I Médico-Operador-Parteiro
bios da adolescência e da menopau- Doenças internas de Adultos e

A. Pertubações menstruais, i. 'l�l,\. Crianças
mações e tumores do aparelho geui- Alta Cirurgia - Cirurgia Geral �
tal feminino. Doença� de Senhoras, - Partos -

'Operações do utero, ovários, trem- Vias Urinárias - Rins - Coração
{IaS, apendice, hérnías, varizes, etc.

_ Pulmões _ Estomago - Figado
t.:irurgia plástica do perineo (ru- Tratamento da Tuberculose
toras) .. Raios X.- Eletrocardiografia
ASSISTENCIA AO PARTO E OJ:'E� Praça Pereira e Oliveira (airáz do -

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

Doenças glandulares, tiroide, ová· Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6

rios, hipopise, etc.) __ Fone 841. PLORIAN(>POLIS
Vfeturbios nervosos - Estertlídade

Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais.
dendo mais outros beneficios de carater assistencial.

Representante em Florianópolis:
PEDRO NUNES

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Crt 20,00 além da. Jóia

DR. A. SANíAELA • Inicial de Cr$ llJ,oo apenas. I(Pormado pela Faculdade Nado· Partieipaçio D08 laerol
nal ,de Med��n�r��l)unlversldade -- - .....-...--.-...---••--•••.,..---..--..............-.....-.-.....-----.,.....-.�
Médico por concurso da Asslst.ê:n- Pedimos aos nossos distintos leitores, _ o obséquio de preencher o
cta a PSIC�:J::al do Distrito

coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação, afim de completarmos
Ex·lnterno dr Hospital Pslqulá- quanto antes, o nosso Cadastro Social.
trlco e ManicOmlo JudicJ'árlo

da Capital Federal Nome. . . . .. ...• • . .• • • . . . •• ...•....• .. .

Ex-Interno da Santa Casa de MI-
E C"1 D Nserlcórdla do Rio de Janeiro Rua. . . . . . . . . . . . . . . • st. IVI • • • • • • • • • • • • • • • ase.. ..•..•...

"
..

OLtNICA W:O��OSAsDOENÇAB Mãe . . . . . . .. •... •......• •..•...• ••••••••••• ...•. • ....•.....•.

oonsuttm-io: Edificlo Amél1a Pai . . . . .. .......• . . . . •. ..• . .• ••.. ••.. .•.••• •.•.•..• .. .........

Reto - Bala 3. .

Residência: Rua Alvaro de car
"alho, 70.

Das 15 às 18 horas
Telefone:

Oonsultório - 1.208.
Residência - 1.3M.

12,10 horas

QUER VESTlR·SE COM CONFOR,TI E ELEGANCIA 7
PROCURE

Alfaiataria
A

Mello

Or. Roldão Cons.aI
CIRURGIA GERAL -- ALTA CI·
RURGA � MOL1!:STIAS Dlt S'_

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi·

tina da Universidade de São Paulo,
onde foi assistente por vário. anOll do

Serviço Cirúrgico do Prof. AlIplo
Corrêia Neto

Cirurgia do estômago e "ia. eire.ul.·
reo intestino. delgado e gro.so, tirai·
de rins próstata, bexiga, uterc,

ovários e' trompa.. Varicocele.. hidra

cele, varizes e berna•.
Consulta,: Das 3 áo 5 boraa, • 1'11&

Felipe Scbmidt, 21 (altos d. ea..
Paraiso}, Telef. L 598

Itelidência: Rua Esteve. J bnior, 170;
Te)ef. M. 764

Rua Felippe Schmidt 48

Dr. r••lo Foatu
Clinico e operador

eon.nltório: Rua Vitor Meirele., 16.
Telefone: L�OS

Con.ultaa da. 10 áa 12 e da. 14 t.

I! bro: Residência: Rua Blam_.
22. - Telefone: 1.620

Or. M. S. Canlca'"

Produtos Veterinarios

C1inica exclusivamente de eriançaa
Rna Saldanha Marinho, 10

Telefone M. 133

O INSTITUTOPINHEIROS - (Caixa Postal; 163 - Florianópolis).tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros
e Farmacêuticos, -que está ínícíaado o lançamento de uma grande série
dêsses produtos.

Os primeíros, já a venda, são:
SULFAGUANIDINA: Tubos de 10 e vidros de 100 comprimidos de

0,60 g.
VACINA CONTRA MANQUElRA: Ampolas de 10 em3 e frascos de

100 em3.
SóRO ANTI-TETANICO: ampolas de 20 cmâ,
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cmS e frascos

de 100 cm3.
VACINA ANTI-RABICA: Ampolas de 5 cmS e de 10 cm3 e frasces

de 100 cm3 .

Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relativamen
te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atendeu
dCJ, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo míníme necessário
ao preparo QOs mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso
luta garantia de atividade máxima.

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve
terinários de grande eficácia, como: Ternerína (Buco-Vacina contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrot, e ainda, Vacina Contra a
Boub'a Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. .... .. • ...•.•...•.

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

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

contrados na localidade de residência do solicitante.

LOJA DAS -CASEMIRAS
\

Espectelízede em artigos para
homens

RECEBEU
ClONAIS
MANTEM

VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

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

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.
.

Tudo pelo menor preço da praça
Faça uma visita à Dessa Casa e verifique

nossos preços 6 artigos

II·C A P I T A L A R II
=v=:

!

Emprego ou Cargo ...•..•.•... .•...•....•.•••..• •.•••••• • .•...•..

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

Observo •••.••.....••.••••••••••••••••••••.•••••••• ..

,
.

. . � . . . . . .. . .

Visão maior e mais perfeita
que a de 11m bom binóculo

.lcança quem tem lólida
inltrução.

Bani livros, sobre todol QI
assuntos:

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, .33 - F�orianópolil

VENDE·SE uma, de 4 faces, com

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

Cia. Florestal de Santa Catarina. no

Estreito, ou pelo correio, dirigir-se
á Vencedora _; Caixa Postal, 225 -

Florianópolis
._---

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

Preferindo-o está
acompanhando a moda.

. .

SEU RElOGIO PRECISA DE
.

REVISAo?
NOSSA OFICINA É ESPECIALIZADA
Nossos concertos são

garantidos 100%
ÓTICA MOD�LO
JOAO PiNTO, 25 (Frente ao Tesouro

do Estado)

FERIDAS, REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICJlS

Elixir de Nogueira
M.dloação CluxiliClr no tratam.nto

da .imia

DR. FRANCISCO CÂMARA
NETO

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

Florianópolis

Dr. Lindolfo 4.8.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Con.tltui,õei' d. .ocleeiad••
•••I'"leo. cor.lotoi, em g.ral.
_�OrgônizaÇõ.. contaheia.

Regilltrol e marca•• dapondo.
n. Rio, d. corr"pondent••
E.erit6rlo: Rua Alvaro d.

Carvalho n. 43,
Da. 8 à. 12 hora.,

Tel.fon. 1494

,I "
,1II!'I."lhOI!"".
________mI1I 11D jI'I .. IIIIII! • -._ M!I\!W· ri Mi -Mi

. .

E'scitiT6Rio 'IlÍt:oini�RIO' Á: i,:
. �

ALVES

Encarrega-se, mediante comissão, de

compra e venda de imóveis.

Rua peodoro 35.

Fabrioante. _ dilltribuidorel'l dao QÍomnda.1II C(H\'

fecçõe. -DISTINTA- tl RIVET. PO.'I<ue um �l."(lrl.
d••ortlm.ntc d. oaeemirOl'. l-�tllrf.:;ckl\> hrinr.
bon. e baratoa, olgodô&lII. mOf·1nllJ " <;IIl1fan\IIiITiI\U,\I'
par-a aJfniat.si que recebe àir.tomor;b dtu

Gnr.. Comlllll'ol.atQw do inbl!'io.", ne lanUdo d. Ih .. fazerem ',roL,

Flo:!'h�!1\'I>6pcU•••,.., FiLIAIS em Bh�rc.nou • Laje.
I!dhl'lCU". I;. Caul ·A OA,PITAL· ohama a ·ot",pcGo doe

vbeHQ (U\tOli dei <ltf."unli'Illr.T\· O·UQII! .Ctll'll'l"ll'o.! M�TRJZ I)jf.'$'I

.,

"
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I
I
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Lobero e a
- Idade de

«Granadeiros
Ilha»

da Uo'je' ,no passado
22 DE ABRIL

Fino cromo PRE TO • MARRON

SOLADO DE BORRACHA
0.37.44 - Crjj, 145.-

Monteiro

A data de hoje recorda-nos que:
A Sociedade Carnavalesca _ em 1.500, pela tarde desse

"Granadeiros da Ilha" realiza- dia, Pedro Alvares Cabral avis

rá, no próximo domingo, ás 11 tau um Monte, a que deu o nome

horas, em terrenos situados á de Monte Pascoal. Estava acha

Avenida Mauro Ramos (Largo do, ou encontrado, o nosso Bra

General Osório), o lançamento 'sil ;
da pedra fundarriental do seu - em 1.636, travou-se o comba-

galpão. te de Piratigi, em Alagüas, sen-

fluro Depois da solenidade haverá do derrotados os holandeses pe-
U uma suculenta' churrascada, lo Comandante de nossas tra

em regosijo por mais este tri- pas em Santa Luzia do Norte,
unfo obtido pela novel t: já Martin' Ferreíra ;'
aplaudida Sociedade.' - em 1.821, D. João VI, por De-INum dos serões de Donà Benta lanço de grande firma industrial
Para esses atos fomos gentil- creto, anulou o do dia anterior,

reproduzidos no magnifico "HiSt-O- Aceitemos como certos e reais
mente convidados. sobre a Constituição espanhola,

ria do mundo para as crianças", os algarismos de quinze milhões e
mandou proceder a uma devas-

aquele que explica que a ére dos quirihentos mil cruzeiros de lucros,

Ra'díe :Gua rUI"á
.

sa estabeleceu os poderes da
milagres não foi em tempo nenhum Não devemos pensar nas já' institu- Regência e Goverho Provisório
nem mesmo no tempo das fadas, e,' cionais contas de chegada. Pois bem. ��r'*'Iri�IF�t:'li;;;r\):.Qr�:rCIf41T1:� do Reino do Brasil, que ficou
sim, está sendo agora com o vapor, Ao débito da conta de "Despesas PROGRAMA PARA HOJE confiado ao Prtncípe D. Pedro;
rádio, cinema, telegráfo, avião, ra- Gerais, Ordenados, gratificações 800 _ ABERTURA _ Bom dia _ em '1.821, foi organizado o

dar, eletricidade, televisão etc., va- etc." foi escriturada a importancin. '

Ministério da Fazenda;
'lh- tecent

, para voçe ...

mos encontrar esse final de dialo- de quatro nu oes e se ecentos c
830 _ Variedades em grava- _ em 1.821, o Marechal Carlos

go : - "Mas será que as invenções trinta mil cruzeiros. Naquela ções,
.

IFrederico Caula. assumiu a pas-
melhoraram a vida vóvó? - me- firma trabalham perto de mil e du-

900 _ Musicas do Novo Mun-l ta da Guerra;
Ihoraram a vida, sim, embora nuo zentos operários. ' ,dO." _ �m 1.822, no Rio de Janeiro,
melhorem 6 homem. A nossa vida Deixamos ao leitor o trabalho de -915 _ Musicas de filmes. faleceu r, I'enente-general Ma-
hoje podemos dizer que é riquissi- c�ncluir quanto ganha cada Opel'á-, 9:30 _ Musicas populares do

I
nuel Marques �e Souza, nascido

ma se a compararmos com a de um no.. Brasil. em a Vila do RlO Grande a 27 de
século atrás. Entretanto o' homem Dai não aceitarmos fa�e algucm 10,00 _ Tangos Argentinos. .Fevereíro

,
de 1.743;

. _

é o mesmo animal estupido de to- em baratear o custo da vida citan-
1030 _ Boléros Mexicanos. - em 1.836, o bravo Capitão

dos os tempos. Abra o jornal e leia do frases soltas de certas persona- 11'00 _ Informativo Guarujá. Pinto Bandeira, a frente de 400
os rprincipais telegramas. Só Ialam lidades que, somente, como distor- 11:15 _ Sólos de pianos. legalistas, foi derrotado em

em,miséria, em crimes, em �nf'r- são da mais crúa realidade, procla- 11 30 _ Musicas variadas. Mostardas, no'Rio Grande do

raso A humanidade continua '1 Sl)- mam a "necessidade de limitar ao 12:00 _ INTERVALO. Sul, sendo, depois de prisioneiro,
frer dos mesmos males de

I
outró ra minimo nossos próprios lucros in- 1400 _ Oferecimentos musí _ assassinado por soldados

.
de

- tudo porque a força da Estupidez dispensaveis a uma vida sadia e'cai�.· lonofre
Pires da Silveira Canto;

Humana ainda não pôde ser venci- digna". Sempre lembrando Montei- 16,00 - Em tempo de valsa. - em 1.838, como consequencia
da pela força da Bondade e da In- ro Lobato a Idade do Ouro está cn- 1630 _ Cantores do Brasil. da Renuncia do Regente Padre

teligência e quando estas ficaram da vez mais longe! A Bondade não 17:00 � Informativo Guarujá. 'Feijó, foi procedida a eleição
mais fortes do que aquela, então, tem forma e a Inteligência está scn- 17,05 _ Nuvem Negra em Céu para o seu substituto. Foi eleito
siru, teremos chegado à Idade do do chicoteada todos os dias: Azul.' com 4.308 votos Pedro de Arau-

Ouro", - E a estupidez humana 17,30 _ Variedades. jo Lima, mais tarde Marques de

continua se fortalecendo na timidez 17,45 - 'Carta Sonóra. Olinda;
da bondade e na covardia da inte- Par.icipa,çãO 18,00 _ Ave Maria'. - em 1.866, durante a noite, 0,
Iigência, O casal Heitor-Stela Bitten- 18,05 - Teatro Singer. General paraguaio Bruguez eva-

HOJ'e se completava mais um ani- . 18,30 _ Momento Esportivo. cuou o campo entrincheirado do
court tem o prazer de comum- i'"

versá-rio de Monteiro Lobato. PEn- 19,00 _ ENCERRAMENTO. Passo da Pátria;
car às pessoas amigas e paren-

_ em 1.924, em Sgntos, Sãosando no animador do Picapau Ama- .

t id ""

tes o nascímen o, ocorrr O na
Paulo, faleceu o poéta Vicenterelo, o maior amigo das crianças id d "C 1 C A" r

Materm a e ar os orrea,

V d Augusto de' Carvalho, nascidobrasileiras, fomos assaltados vd" -

FRANCISCO en e ._se'de seu filho JOSE' .

na mesma cidade em 5 de Abrilpessimismo de Dona Benta. Naquela Florianópolis, 17 _ 4 � 49.
página' de jornal estava impressa AUTOMOVEL FORD 49- de 1.866;
uma parte das mtsérias e da explo- PLANTANDO DA Vende-se um, em estado novo, André Nilo Tadasco

ração do homem pelo homem. O Tem V. S. pomar, jardim e ne- com 5.00Oquilometros, 4 portas. Vêr :

motivo dos crimes e das guerr-as. A cessita de árvores frutriferas e e tratar com Oswaldo Nascimento.
ambição desenfreada dos que pen- flores? no Hotel Laf'orta . I
sam levar consigo para debaixo da Peça catalogo, nesta praça,
terra o dinheiro roubado ao traha- com J. Costa à Rua Jerônimo
lho alheio. Ali estava o polpudo ha- Coelho nO 2,

florlanõpoUi, 22 tia Abril de 1949

Escreve J. G. ANDRADE (Para «O Esttuio»]

PASTA DENTAL
ROBINSON

O�ERTA ESPECIAL DA

�

d�u�ry
r ue TIRADEN1ES,19F lar i a n

ó

p ohs

1:1draÍcipaçãO
Tereza' Regina, filha de João

Gonçalves Junior e de d. Maria da

Conceição Moura Gonçalves, par-·'

ticipa às pessôas amigas e parentes
de seus 'pais, o nascimento de

seu irmão João Gonçalves Néto

ocorr-ido a 11 elo corrente, na" Ca-

sa ele i3.aúele ·São Sebastião". - '-',
CASAS E TERRENOS

Possue V. S, casas ou terrenos para>

vender?
Não encontra comprador?
Entregue' ao Escritório

A. L. Alves.
Rua Deodoro 35.

rmobntãríe-

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

o O N V I' T, E
A MODELAR convida a digna populaçao de Flo- C O C E I R AS,

rianópolis para uma visita ao seu estabelecimento, que
F R I E I R A. S ,acaba de receber as últimas novidades para o inverno

por preços que constituirão a sensação da época.
NU,NCR EXISTIU IGURl ESPINHAS, ETC.

Trajano 7 - Fone 1.�1:::51�.:-__�,!",""-::-�_��������__,=::���==::::===========:::::,,�===��=�=�::;:�_�"!"!'--nn-s-ê-;-ia-oportüii'õ"j)ergUiit'ãr pelo que teria feito �••••••••••••(j•••••c•••"-'.O"•••••••O•••••CI rou a Comissão em nosso Estado, no que aliáss
a Comissão de Preços de Santa Catarina de que j. - -

d
: acompanhavam à .incredulidade geral

faço parte. , A ortentaçêo a : A execução. de uma resolução como essa de--
Procurei, no ano passado, balancear perante r - -

p
• mandaria, é certo, medidas. complementares que

os companheiros, o que fizemos, no desejo de bus- : ",oml�sao de recos : iriam fundo ao exame das nossas ativídades econo--• • • •

car novos' rumos para o seu trabalho, e já que as- 9.............. . .••••...•••••• micas. Êsse aspecto psicológico que o projeto, drás-
sim, sem desertar . de um cargo que só constitue tico sem dúvida, não escapou à nossa atenção. pois
encargo, sem nenhum proveito, me parecia o me- (De uma série de artiços ) que facilitaria a execução de uma segunda .prop.,s ....

lhor modo de cooperar no interêsse da coletíví- indispensável. E isso porque não compreendo, e te- ta que apresentamos no sentido de uma campanha.
dade. . nho exemplificado aqui, com o caso do mate, em pelo barateamento geral do custo de vida.

Temos, disse-lhes, trabalhado, às vêzes, até al- que fiz experiência, não compreendo, dizia, que se Aquele projeto porém, foi acoimado de avança-r
tas horas da noite, com espírito público, não pou- possa conter o preço de um produto quando, em do demais, em brilhante parecer de um nosso com- }1
panda boas horas de descanço, sem contar recom- torno, todos os demais encarecem. panheiro e não chegou a obter julgamento defjni-- ,

pensas e, ao contrário expostos a críticas desíavo- Além de difícil ,senão impossível, essa orienta- tivo.
ráveis e até maledicências. ção me parece mesmo injusta'. A segunda proposta não foi estudada pela Co-

Não podemos por isso, deixar de proceder,"a Daí, o destino inglória das Comissões de Pre- missão.
uma exame dêsse esforço, para ver se êle vale ane- ços, sujeitas a contingência de aumentar os preços Que eram medidas arrojadas, não contesto,
na de ser .dispendido e se não se poderia retificar aos artigos que, provadamente, dev:am ser aumen- mas diante da magnitude e da 'complexidade dos:
aqui e ali, em parte ou fundamentalmente, a linha tados. problemas econômicos que somos chamados a re
diretriz desta Comissão. Logo erri nossa primeira E, sem reduzir nada, vão elas atendendo :lOS solver, não seria com meias medidas, nem com ti-
reunião, propús, disse, que se criassem sub-comis- casos justos, e se desconceituando na opiníão pú- midez que haveriamos de nos sair a contento de
sões a que Iicassem afetos determinados setores da blica, em ordem direta dos aumentos que �}nce- quantos estivessem confiando em nossa ação, a CQ-

economia. dem, Comissões de Elevação de Preços, corno lhe meçar pelo próprio Govêrno do Estado.
.

É que pensava eu, fôsse a nossa função, ativa. chamam, comumente.
'

.

As ponderações que assim fiz à Comissão, não
.no exame de todos os aspectos econômicos, sem es- Ainda, dentro do ponto de vista de que' r,éi- eram nenhuma queixa mas, sem dúvida, uma crí-
perar que os assuntos nos viessem às mãos. , cisavamos encarar. a economia no seu conjunto tica. Em vários casos ela interveio com proveito,

Parecia-me que uma Comissão executiva de- para promover-se o barateamento do custo de vida, mas para atender só à capital, como se fôsse uma
via ser organizada para uma ação contínua e per- por que aliás sem tem esfn· ..�.ado fi,ta comissão, fiz Comissão de Preços.Municipal e não Estadual.
manente. Deveríamos fazer. um esforço assim como duas propostas algo tra.LLcedentes A primejra era De qualquer modo porém, a sua ação, como
"blitzkrigl' encarando tôda a economia para con- um projeto de re30lução visando submeter à Co- aliás a das suas congê'neres no país, não terá lias-
seguir o barateamento da vida, ou, pelo menos, cnissão os estabeiecime-:,ltos comerciais e indU8- sado de uma gota dágua no oceano, que o povo em
não deixá-la encarecer mais. Prevaleceu, porém, o tliais, ficando os spus !;�"c:ntí'3 IEsponsáveis pela geral. mal terá presentido, apezar de, muitas vezes,.,
alvitre de se nomearem relatores para os assuntos ('{ecução das �nstr1!l:;õE'o dE·l3., como seus auxiliares. se terem esfalfado os seus membros, com o Presi
que se suscitassem. Passavamos assim, a encarar a Justifiquei-a longamente, até com argumen- dente à frente, em busca de soluções em favor d.a
êste ou aquele assunto, conforme nos despertas- tos jurídicos para impressionar a qua�tos nagna- coletividade.
sem a atenção. Seria êsse um trabalho- sem visar o tas ou especuladores estivessem, com') €:'itavâm, ;ka

conjunto da economia o que sempre me pa,receu certa, rindo-se intimámente do ato que l'eestrutu-

ECZEMA?,
INFlAMAÇOES,

,

PARA FERI.DAS,
:�

.'
,

CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
\

\
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