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latercimbio mUndial,'de estudantes
- Washington, (USIS) - Patroci
nado pela Cruz Vermelha Infantil

Norte-Americana, foram gravadas
1.000 albuns de musica por crian
ças americanas para serem envia
dos à escolares de outras nações.
As doze Seleções em albun s de

seis discos serão escolhidos entre
as peças submetidas ao critério das
'escolas de 22 cidades ameriCaIla�.'
As seleções incluirão musica popu
lar, clássica e folclórica interpreta,
da por conjuntos corais e grupos
orquestrais.
Os gastos com as gravações, des

pacho para as diferentes partes do
mundo e outros gastos serão 1� ex

pensas do Fundo Nacional da Cri
ança.

O programa é o terceiro a ser es

·tabelecido pela Cruz Vermelha In
fantil Americana para melhor di
vulgação do interesse da compreen
são Internacional.

Baixa de 4-/- 008-
fretes de· frutas

Buenos Aires, 23 (U. P.) - Os
fretes de frutas dos parlas argen
Unos para. os portos brasileiros so

.f'rer-ão uma baixa de 4 por cento
desde 10 de abril até 30 de junho,
'segundo informou a "Ftota Mer
cante deI Estado" e de acordo com
úma resolução do ministro (los
Transportes.
Ao mesmo tempo, essa compa

nhia informou que o sr. Ernesto
'I'omqs Fossatti foi nomeado íns
;peLar Permanente da "Flota Mer
cante deI Estado" do Brasil.

li
(

Dr,. José Carlos
Borta Barbosa
A serviço da repartição que supe

riormente dirige, segue amanhã
para o Rio de Janeiro, via aerea, �
Sr. Dr. José Carlos de Mattos Hor
ta Barbosa, D. D. Executor do
Acordo Florestal com o nosso Esta
do.

O ilustre engenheiro, já vem nos
so conhecido, tem demonstrado o

grau de competência que possue
dir-igindo o Sé'rviço Florestal em

regime de Acordo e, num período
relativamente curto, muito bem
-feíto no setor do reflorestamento
em Santa Catarina.
Uma série de providências já fo

ram tomadas, através do vasto pla
no de execução dos trabalhos de re

florestam ento em terras catarínen
ses e, grande -é o interesse desper
tado entre as Prefeituras Munici
pais, Cias. de Estradas de Ferro,
Estabelecimentos públicos e par ti
culares, que já assinaram Contr-a
tos de Cooperação para efeito de
organização de campo de produção
dc mudas de essências florestais.
A s. s. desejamos completo êxito

em sua viagem e breve regressei ao
1108S0 meio. I

o MOMENTO

Catarinensismo contra
.facciosismQ.

Política de Preços
I I I

-Economia e Assistência ao

Cooperativismo.

Comentário, de A. Abreu. a debater, o exame e o detalhe dOS

Distribuido pela Diretoria de fatores que forçosamente, haviam

compensador e relativo ao peso e Prosseguindo no estudo das con
risco do investimento. Fora da dições que devem presidir à fixa
equação preço igual a custo de pro- ção do preço, encontro na propo
dução mais lucro, ninguém, em são sição que Eugênio D. Vieira e eu
domínio dos seus atos, vai tentar mandamos à Segunda Reunião ECG
empresas industriais manufaturei- nômico Agrícola o fator "si tuação
ras, de transporte ou outras. A pro- Econômico-social do produtor: pe
dução que o industrial deterrnina cuarista, agricultor ou Industrial".

'É matéria de peso. I.\eprescnia
uma parcela enorme de conjuntu
ras que merecem ser examinadas,
contadas e medidas.

O preço deve ser de tal forma
justo que permita ao produtor um

nivel de vida compativel com a

situação que desfruta ou grangeou
·no seio da Sociedade em razão de
seu trabalho. Sem ser extorsivo ().

preço deve aquinhoar, com iusti-
.

ça, o mérito de quem enfrenta os

riscos da produção.
Operar-se com esta fórmula é ga

.rantir-lhe o zelo e o progresso
bem como a multiplicação das ener.,

gias produtivas e da riqueza nacio
nal.

O constatameuto e a verificação
destes elementos dependem de
um serviço equipado e organizado
de acôrdo com as finalidades que
pretendem atingir.

•

Tal organismo é, a nosso ver, O
Serviço de Controle e Fixação ti �

Preços. Somente ele, pelas diver
sas secções técnicas que o compo

riam, estaria apto a designar e mar
ca através de organismos de consul-

car o preço razoavel, o preço jus-
ta, e efetiva a sua idéia por inter- to.
médio das Comissões de Preços, A

função destas Comissões que reu

nem representantes da produção
e do consumo tem sido, infelizmen
te, nortea�j dent�o de um circl.llo
por demais restrito para que atin

jam' a' alta finalidade a que o Go
vêrno as propôs.
Não vai nisto critica à ação re

guladora e coibidora que estas as

sembléias tem exercido. Os .resul
tados que conseguem, no empiris
mo em que se fundamentam por ra
zões facilmente compi'eensiveis, va
lem como uma consagração. A boa
vontade dos seus titulares que per
dem horas e noites de descanso

..
atesta-lhes a rclevancia com que
colaboram na solução dos proble
'mas que estudam.

Mais, não podem fazer. Nem 116-
to é que deles se exija equacioná
mente definitivo das questões que
abordam.
. Vasto e complexo é o ciclo eco

nômico. As relações a que se prcn-:
dem os fenômenos são de tal forma

amplas que não lhes é permitido -

aos membros das Comissões de Pre,

ços - para a rápida solução da an

gustia que naquele instante estão

Preço é assunto que interessa J

todos: industrialistas, agricultores
comerciantes, financistas, banquei
ros e consumidores. Ao dono de

industrias só interessa produzir pa
ra um merc,ado certo, a preços que
lhe permitam ou acenem um lucro

seja elaborada só decorre do inte
resse lucro, ou da perspectiva de
rendimentos futuros.

Assim, também, o agricultor e o

comerciante. Aquele planta o tri

go se este se apresentar com um

'bom preço, suscetível de garantir
lhe um lucro determinado. O co

merciante somente adquire da pro

dução, os artigos que na balança
ou nos mercados, lhe podem pro

piciar uma margem de lucro certo
O banqueiro e o financista estu

dam as condições do mercado, a

tendência dos preços, a carência e

a procura, a abudancia e o rurr.o

da economia. Financiam a produção
dos artigos que mais possam con

correr para o sucesso da inversão
Todas as atividades economicas

girum, portanto, em torno do pre
ço. A questão é suscitada em as-

sembléias de consumidores, nas

Camaras Legislativas e em conela

ves, de expressão nacional, das
produtoras. O assunto está sempre
presente no pensamento do Gover
no que orienta a politica econcmí-

de intervir .para um julgamento e,

uma prescri ção justa. As delibera

ções devem ser: tomadas e o são

com o máximo de honestidade que

os elementos disponíveis permitem.
Mas, é de se confessar, os jvlga
dos prevalecem por _uma pequena e

duvidosa margem de tempo, o que

obriga, em pouco, a novo pronun

ciamento.
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Esse caso da pretendida anexação do município de
Araranguá ao Rio Grande do Sul oferece ao comenta
rista vários ângulos de observação cada um dos quais
mais o caracteriza de movimento de puro facciosismo
udenista, a que são completamente estranhos o povo
e os círculos oficiais do grande Estado vizinho.
-

Tem sido o "Diário de Noticias", da capital gaú
cha, o jornal através de cujas colunas vêm sendo di
vulgadas as mais tendenciosas notícias sôbre supostos
constrangimentos sofridos pela população araranguá
ense, de par com os comentários menos justos e ingló
rios à cêrca do situacionismo pessedista em Santa Ca
tarina. Fôsse menos confinada ao grupelho udenista e

visão orientadora da matéria editorial daquele matu
tino e certamente não teriamos que lamentar o fato
de um órgão da imprensa sul-riograndense, em fla
grante descaso pelas regras da boa ética seguida tra
dicionalmente pelos jornais dêste e daquele Estado,
,p�m só haver transposto as fronteiras da verdade,
senão ainda abusado na sua ingerência em questões
de política interna de Santa Catarina.

O fenômeno, porém, define a origem e o sentido
da campanha que visa, a um tempo, o desaprêço da
opinião pública do nosso Estado, expressa na situação
majoritária do P. S. D., e suscitar, entre os governos
de duas unidades federativas em que o udenismo cons

titue inexpressiva minoria, uma questão de índísfar
çavel delicadeza, fundando-a pretensamente em razões
de íncontormísmo das populações municipais para
com a política administrativa do Estado.

Conviria, a tal respeito, advertir o nobre povo do
Rio Grande do Sul, para que não possa eventualmen
te fugir às responsabilidades de um caso de imprevisí
veis consequências um grupo estipendiado por agita
dores e forasteiros em Araranguá, aproveitando-se da
subalternidade .das paixões dó próprio Prefeito udenís
ta e seus vereadores.

Já protestou a nossa Assembléia Legislativa con
tra a estulta pretensão de que se fizeram arautos, em
Pôrto Alegre, o "Diário de Notícias", em Florianópolis
o "Diário da Tarde" e em Lajes a "Região Serrana".
Também as Câmaras Municipais, por expressiva' una
nimidade em seu maior número, já lançaram o seu

protesto contra as negociações tentadas no Rio Gran
de do 'Sul, em tôrno da amputação do território ca
tarinense. Em Araranguá, a U. D. N. conta com a
maioria na Câmara, mas, a despeito disso, teve o cui
dado.de evitar o pronunciamento da minoria dos ve
readores e faz crer que é vítima de tôdas as persegui
ções, onde a verdade é que o udenismo ali se revelou
absolutamente incapaz de promover o bem coletivo
e administrar o município.

Certo, no entanto, é que o movimento.da traição
à terra catarinense encontra, aqui ou alí, confessos
adesistas e corifeus, aos quais bem melhor e mais di
gna ficaria a atitude de renunciarem as próprias ati
vidades políticas, para que não incorram no paradoxo
de, vinculados a uma legenda partidária estadual,
atuarem antes a desfavor dela, comprometendo, mesmo

\ dentro de sua organização eleitoral, a causa da quase
unanimidade dos correligionários que propugnarão
a integridade territorial do Estado. E se isso dize
mos é porque não nos faltam demonstrações inequí
vocas de civismo de ilustres personalidades represen
tativas da U. D. N., quer na esfera estadual, quer na
federal, como ainda na municipal, as quais ostentam,
no caso de pretendida anexação de Araranguá ao Rio
Grande do Sul, uma desassombrada conduta de in
transigência a prol dos interêsses de Santa Catari
na. E nem por outró motivo estarão sendo achinca
lhados por elementos da própria U. D. N. e na impren
sa udenista, homens como os srs. Cônego Tomás Fon-

Dr. Biase Faraco
reassumiu sua clínica

A Russia .atacará
os EI. UU.
Biloxí, Missíssípi, 23 (U. P.) -

O tenente-general reformado Ira
Eaker afirmou, num discurso aqui
pronunciado .acredítar que "a:
Russía atacará os Estados Unidos
quando o seu ditador acreditar que
poderá vencer a luta" e acrescentou
que "os Estados Unidos jamais en

frentaram um perigo tão grande
como o que o ameaça hoje".
Eaker declarou que os russos

procuram por todos os meios faze!'
com que fracassem todos os esfor
ços da ONU em !avor da �az_
Encontram-se atualmente em uso,

em todos os recantos do mundo,
centenas de milhares de. Motores

de popa JOHNSON, proporcionando
aos seus possuidores ano após ano,

um SERVIÇO SEGURO_ Distribui

dores: Comércio & Transportes C.'

Ramos S. A. - João Pinto, 9.

I

tes e dr:Max do Amaral, dignos representantes cata
rinenses, na Câmara Federal.

Não seria possível, na verdade, esperar que por'
mais dilatada possa ser a obediência às condições de
uma filiação partidária no udenismo catarinense, in
clua a conivência em tamanho atentado ao patrimô
nio político e territorial de Santa Catarina, em holo
causto às conveniências particulares de um grupo ins

pirado no ódio e no sentimento das próprias ínsufí
ciências.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Auto-Viaçlo Itaja! - ltajal - 11_ )100

SIDNEI NOCETI ruo '$' __
Expre8!lO Bru8Qu_ - :aru.qu -

14! bor...
Ex�SBO Bru.!lqUenH - NOYII Trelntc

- 16,30 horas.
Auto-ViaçAo CatarlnenM - JoiDvllt,

- • horas.

Auto-Vlaçlo Catarlnen.M - cU.riÚbs
- " horas.

'

Rodoviária Sul·BnaU - :HIrto .&.lqre
- 3 noras.
Rápido Sul-Brasileira - Joinvile:-

13 horas.
R.ápido Sul·Brasileira· - Curitiba -

6· horas.
TERCA·FEIRA

Auto-VlaçAo Catarinen.e - Pbrto �..
gre - 6 hora,•.
Auto-Viaç(lo Catarme:na -" Curitiba

- 15 horas '

Auto·Vla{'.Ao Oatulnen.. - .Jolll'l'llt
- II horas.

Aut"o.ViaçAo CatU'1nenM - TlJbado.
- 6 horas!
Expresso SIlo Cr-lF..óvlo - � _.

7 'horas, ,

EmprêS8 Glória - � - 7'"
e 6>,i, horas.

Na Capital Expresso BrusqUenM - aru.que -

16 horas.
Ano Cr$ 90,00 A"to-VlaçAo Itaj811 - Itaja! - II ho-

Seme tre Cr" 45 00 raso
.

s .. c • • • • • "" Rápido Sul.Brasileira - Joinvile-
Trimestre ...•..• Cr$ 25,00 13 horas,

CrI» Rápido Sul-Brasilelra - CUritiba -

Mês •••......•... '" 9,00 6 horas.
Número avulso .. Cr$ 0(.)0 QU.A.RTA·FERA (Cabeç P B), J.u,to-ViaçAo CatarlnenH Curitiba ,a- .e�coço- oca

No Interior - 15 horas. DR. J. ARAUJO
Ano ••••........ Cr$.100,00 Auto-Vlação CatarlneDH .Jomvne

A' t t ,..:I P f S- II horas. SSlS en e uO ro. anson,Semestre Cr$ 80,00· , Autq-Viaçlõ Catar1DenH I..&Kuna do Rio de Janeiro. !
Trimestre .•...... Cr$ 35,00

I
,- R��?d�or;�i.Brasileira - Curitiba - Diplomado em Broncoeso- ::Número, avulso .. Cr$ 0,60 6 �ã��l� Sul-Brasüeíra _ Joinvile _. fagologia, em Buenos Avres e :::
113 horas, Montevidéo pelo Prof. Cheva- ....

Anúncioa mediante contráto. Eli:presso São Or1stovao - Lacuna -

Ii J k d E t d .� ..

17 horas, ler ac son, 'ps s a os Um, _�":- Erpresr;o Brusquen.. - Bruaqu. - dos
O·......... - 16 horas. .

S 'on_, mesmo nao I Aut_�Viação ltajal - Iuja! ,- li no- Operações de catarata, dospublicados, não serão rasÊxpresso Brusquense _ No.... Trento
I
vesgos, receita de oculos etc.devolvidos.

_ 16,30 horas. .

Rodovtârta Sul Brasil - P6rto �
- a horas.

Operação do Bocio (papo),
do lábio e céu da boca fendidos
de nascença. Tratamento cli-
nico cirúrgico das amidalas, I
das sin�usi�e�, das purgações
dos ouvidos, da obstrução na-

E
..

sa�:!CNunes Machado, 20'FO-1 xcurslonene 1.447:
PARTIDA DE P. ALEGRE DIAS

Auto·Visçllo C&tarmenH - Tu�o
- 8 horas.
Auto·Viação C'atarmeDllll - Lapna

- 6,30 horas .

,EXWesso São Crtstovlo - r..cuna -

71 horas.
' ... � .... " • • • • • .. • • • • •••••••••••

Emprêsa, Glória - Lagwn,a - • 1/3 ,,--- ',-�---,- �.

:.�:.�r�rosqueIlM - aru.que - t'R'elVO$
V!!

.D.ebin-:Auto-Vl.açAo Itajll1 - ItajaJ - UI )lo.

::R:g;�� Sul-Brasfleira - Joinvile -

I

,tados
•

Provocam
.... Râpído Sul·Brasileira - Curitiba -

6 horas.

_ -:�o�:,.Sul Oeste Ltda - Xapecó�"
.a Heurasthenia

SEXTA·lI'ElR.4
Rodon6ria Sul Brasil - P6rto .&.lecn

- 3 horas.
Auto-Viação ()atarlnenH

- ljJhoras.
Auto-Viação C8tarl!n_

- II horaa.

Auto·VlaçAo Catarl!nen.. - t.acuDa
- 6,m> horas.

I
Expresso SAo cnstovlo - � -

7 horas.
Auto-VlaçAo Ltaja! - ltajaJ - li ho

ras.

Expresso Brusqu_' - BrwIQu. -

16 horas.
Rápido Sul-Braslleira - Joinvile

13 horas.
Râpído Sul-Braslleíra - Curitiba

6 horas.
SABADO

Auto·Vie.çlo CatarlneIlilt - Curitiba
- 5 horas.
Rápido Sul·Brasileira

13 horas,
Rápido Sul·Brasileira

6 horas.
- • horas.

Auto·VlacAo Catar1n�DBe - Jolnvtle.
- e hora..
Auto·Viação Ca-tarmenH - Tut..rlo

- 6 horas.
Exprp.sso SIlo OrlI!tovlo - LI«una -

7 horas. ,
'

Expreseo Brusqu_ - BruoIqu. _
14 horas.
Autc-VlaçAo ItaJaJ - ItajaJ - li ho

ras.

Expresso Bruaqu_ - NOft 'l'NDto
- 9,30 horllB.

IExpresso Glória - Lacuna - • 1/1
• 7 1/� har.... .

DOMINGO '

Rápido Sul·Brasileira - Curitiba _

6 horas.
I
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QUlNTA·FEIlU
Auto-VÚlçAo Catardnense

Alegre - 6 horas.
Aut!)-V\açAo Catadnen.n

- li horas.
Auto-ViaçAo C8tarinenH

- II horas.

assinados.

Viacão 'Aérea
..

Horário
Segunda-feira

'TAL" - 13,00 - Lajes
P4NAIR - 10,40 - Norte
VARIG - iO,40 - Norte
PANAIR -:- 13,60 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13.55

liortl&

Jolllvn.

Pe1'ça-feirlJ , -,,�
"TAL" - 8,00"::'" Joinvi1l�

-

__

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

, \ ,,;.\ tR 10,40 - Norte
'f.\Ut;EIRO 00 SUL - t2,OQ -

IItorle
VARIG - 12,30 - Sul

PAN� - 13,50 - Sul
Quarta-feira

"TAL" - 13,08 - Lajes
PANAIR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - ,H.OO

Iforte
VARIG - 11,-i0 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

OlLinta-feira
"TAL" - 8,00 - Joinville

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

PANAIR - 10,-i0 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,115

lIorte
CRUZEIR'O DO SUL - ill,30

'ul
Sexta-feira'

"TAL" - 13,00 - Lojes.
CRUZEIRO DO SUL - 7;20

fJforte
PANAIR - iO,40 - Norte
VARIG - H,40 - Norte
PANAIR _:. 13,50 � �ul

Sábado
"TAL" - 8,00 - Joinrille

CUriUba

Joinvile

Curitiba

Escritório Técnico
,
"

1 Cid Rocha Amaral
ENGENlIEIRO CIVIL

-i\,viso ao.s srs. interessados que,

ten,do regressado de sua, viajem aos

E&tados Unidos ,da América do Nor.
te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro.
cha Amaral reabrirá seu e&'eritório
(Rua Pr'esidente Coutinho n. 22),'
nos primeiros dias de agôsto, .espe
rando continuar a merecer as espe.
ciais atençi'ies de seus amigos e

clientesr.
Pedro Medeiros, Auxiliar

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,1111

Jforte
Domingo

PANAIR - 10,40 - Norte

I CRUZEIRO DO SUL - ,H.OO
1 pANAm � _13,110 SuL L._J.""'!_'

, ...

Larga-me......._ ----o

Deixa-me grifar!

Combate o tosse.

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

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

Compre um CATÁLAGO DE MOEDAS ANTIGAS DO BRASIL

br,onquite e os resfria
dos. João O Xarope S.
éeficaz no tratramento
dos afecçõee gripais e

das vias respiratórios.
O Xarope São João'
'!IoIta o catarro e fa�

expectorar fàcilmentE'

jogue diàriamente na loteria sem comprar bilhetes.

O própr'io autor compra moedas pelo preço marcado em catálago, de
Cr$ 10,00 para cima.

Obra rarissima e de grande utilidade.

À venda em todas as Livrarias da Cidade.

PREÇO: Cr$ 20,00

DOENÇAS E OPERAÇÕES
DE

OLHOS-OUVIDO-NARIZ
GARGANTA

\_Ã��fAMOSA,
1836,

ao Rio da Prata!
I

(\��;r'�'''-'';
"0 ",wf,";Cl!'V-- '." .,\ ...... \1,1,. ...;<,,1.;,;, l""'; .,./"1<••

,. ,NAO DEIXE QUE o EX-

rfin�,
V'. g����IT�E OT���A�HR�

GANISMO, PORQUE o
CANSAÇC PHYSICO

Pi E INTELLECTUAL O
f LEVARA', fATALMEN

TE, A' NEURASTHENIA

f ()s primeíros symptomas da
meurasthenia são geralmente a

insomnia, pesadelos, irritabili
dade, dôres de cabeça e ner

vosismo. Ao 'Sentir quaesquer
destas manifestações previna
se contra as S\;las consequen.
cias. Trate·se immediatamen
te, com um,remedio de' effeito
,positivo e immediato. Não
tomê arogas perigosas. Vigonal
é o remedia indicado' para
,qualquer caso de neurasthenia.
Vigonal revigora o organismo.
restituindo ao fraco as forças
perdidas e a energia da juven- .

tude ás ';p�ssôas exhaudd�·.

10 e 11 de maio
5 de junho em Montevidéo
13 dezembro em Buenos Aires

Preço por pessoa Quero ívidência)

'Vi�onal
FORTIF'l;C!A ,I 10-Á <S'A'ÚDE
...�......tpriga<ALV!M$F&E1TAS> \lO Uaulo

,
Cr$.' 4.600.00

PROGRAMAS - INFORMAÇõES - INSCRIÇõES
com

'te. MARIO MOURA - Rua 15 novo n? 28,fel. 14.31

�
, 'ou com

� E�RrnTER

í" Sotibrados, 1079 - P. Alegre.
� End. Teleg. "EXPRINTER
..•••••........•...........••.............

Peste SlIin. Q
aInda n -00
desapare'ceu!

Criadores de suínos!
Para proteger �uas criações é necessá
rio, todo ano, sistemáticamente, revaci
nar os porcos de qualquer idade com

;�I��iCR;ST��:;�i�;�����n��i �--�-�/
- representa a máxima garantia contra a .peste_sulna I_lo� I

Ouçam diariamente, das 9 às,J]3 e das 17 às 22 horas I
J

. . .. .... .... ...... . � ..

Casa Recem
construida
DE s o c U PA DA

RUi} FELIPE l'iEVES
6x10 metros, ,toda de

material.
TRATAR NESTA REDAÇÃO

RftDIO JUBft' IYO 9
1530 kilocielos ondas: médias de 196 metros

TUBAR-ÃO,'';- S. CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Hospital .Militar de FlorianópolisVida eocial
ALMOXARIFADO. - EDITAL DE CONCORRÊNCIA'

- o Jovem Odílio Hilário Morei-I, '

ra, auxiliar de escritório, e filho
do sr. Hi lário Moi-eira e de sua es

pósa el. IzalLina Moreira, residen
tes em Ttuporanga. .

- a genLil senhor-ita Eunice Ma
ria Ferr-eir-a, filha do saudoso con

tcrrànen E'gldio Abade Ferreira.
- [l jovem Alberto Schmidt, fi

lho elo saudoso conterrâneo Eurí
pedes Schmidt,

- o sr. Jorge Ziperer, acatado in
dustrial em Rio Negrinho.

- o sr. Custódio F. Bandeira,
funcionário público aposentado.

- o jovem Durval Melquíades de
Sousa Júnior.

MENINA ELIANE

.

ANIVERSMUOS :

MENINO JÚLIO PEDRO
'Completa, hoje, seu 1° aniversá

iria o galanle e inteligente garoto
--.Júlio Pedro, estremoso filhinho do
nosso prezado coestaduano r.

-José Esmeralúu, sub-ag-ente da �ul
.Améríca Terrestres, Marítimos c

.Acídentes e de sua exrna. espôsa d.

.Almira Vaz Esmeraldo.
Júli-o Pedro recepcionar-á por

iêsse mo tivo seus in úmeros ami

guinhos, oferecendo-lhe na resi
dência de seus felizes progenitores,
tem Coqueiros, uma festinha íntima
-com farta mesa de doces-e re.frige
;;L'.antes.

SR. JOÃO CARLOS MORITZ

Declaro para quem interessar possa, que se acham à ven

da como FERRO VELHO, um fogão marca "BERTA" n. 175,
be::n como outras peças de ferro num peso total aproximado de

quinhentos (500) quilos.
NOTA - la r+: De ordem do sr. major Sergio Fontes Ju

nior, Diretor do Hospital, as inscrições dos licitantes serão en

cerradas às 10 horas do dia 30 do corrente mês, devendo as

mesmas serem seladas com a apresentação de dois cruzeiros e

oitenta centavos (Cr$ 2,80) federal e I em envelope lacrado.
2a::_ As peças acima referidas estão no páteo do Hospital

a disposição dos senhores ínteressadqs para qualquer exame ou

informação.
'

Florianópolis, 23 de abril de 1949.
Moacir Corrêa, 10 Ten. L Ex. Almoxarife

Transcorre, hoje, o aniversário Faz anos amanhã a menina Elia-
rnatalicio do nosso distinto conter- ne Cardoso, filha do sr. Walter
.rãneo sr. João Carlos Mor itz, con- Cardoso, funcionário da Delegaoia
ceituado comerciário e influente F'iscal do Tesouro Nacional e de

"desportista. sua exma. espôsa d. Maria Cecília
O ilustre aniversariante que, pe- Cardoso. Desenhista especializado em propaganda

·
los dotes de cordialilade e dístin- Eliane oferecerá às suas amiguí- Atendemos pedidos do Interior

• ção, é muito benquisto em nossos 1 nlias uma mesa de finos doces e Velox Pr-opagadora

I!llll�i�s sociais, comerciais e -despor- refrigerantes. Publicidade em Rádio :- Jornais - Revistas - Folhetos
.Uvos será, por certo, nesta data, SRA. LAURO LUIZ LINHARES Dr. MURICi 1.009 - Caixa Postal, 775 - CURITIBA

· _;;:u_vo de inequívocas' demonstrações Anivdrsaria amanhã a exrna,sra.' .

�a<e simpatia e admiração por quan- d. Ana-Rita Machado Linhares

Itos lhe apreciam as qualidades, digna :.onsorte do. n�sso . preZad? ::Jr#Jêêêêêêêr=.Jr=.Jr=Jr=Jr=Jr=.IF=lr=Jr=Jr.:
entre os quais nos enfileiramos. conterrãneo clr. Lau ro LUlZ D, LI-

A distinta dama que é muito

CINEMASSR. JOEL MANCELOS MOURA. nhares, proveto advogado e alto,. .' I .

t
. Iuncioná d C' Ti'� , •

I
admirada na SOCIedade .Iocal por \

A data de hoje regís a o anrver-
.

uncronar io a arxa J!JvonomICa .. '

, . ... .' ',,' suasvqualidades invulgares de d1S-
. . "-sarro natalicio do nosso estimado Feder al.

I'
.

b
' . "

b ODEON hoje as 10 hs da manh]'

'.
.'

. "
• tínção e 011lSS1mo coraçap, rece e- , ." �

· .coestaduano sr. Joel Mancelos SenhOIa que se destaca em nOSba,
1- rlti I 'f 1) A Marcha da Vida - Nacional.

. , .

I
.

.

.. ra, aman la, as mu I.p as mani es- , ..

Moura, do

com.
ereto local e oatego- socled.ade pelos dotes de amahili- -

d
.

ti d 2) Atualidades Warner Pathé 'OI',-

,.
. .. _ taçoes e Slmpa ta e suas numero- ,

- J -

, :í['Izado desporLista. dade e excepcional distínção que I" I
.

d'
. I nal ) O Castor Arquitéto • De-e

.
, .. ' .

-,
, ,�

"

,
sas re açoes (e amrza e, as qUaIS,

I
- s-

Pessoa muito relacionada e ad-Ilhc granjearam um numeroso .cn- itosament
. nho Colorido 4) Ocupações Inu

.

: . . .
' ,. r.espel o,sa,mence, nos aSSOCIamos. . �I-

-mirada nos n�ssos meIOS sociais culo d� amlz.ades, quo, sem duvld�, .

_
_

tadas n. 6 _ Short Colorido. 5',
por suas qualidades de carater e lhe tributará em sua data natalí-

FAZEM ANOS AMANHÃ: Meus Sobr'inhos Musicais- _ Dese-
de coração, muíLas homenagens lhe cía, as homenagens a que f'az jus. PAULO SILVA nho Popeye, 6) Pescando no Colo-

se�ão .tri�u�ada.g pel? .transcurso de A essas homenagens "O Estado" se rado _ Short. 7) Ilha dos Soltei-
sua efeméride natalícia. associa respeitosa e prazerosa- Transcorre, amanhã, a data na-

ros _ Desenho PODe CoI id 8)., dmi b t
. peye ort o,

"O Estado' que o a mIra� so re- men e. talícia do sr. Paulo Silva, chefe ela Diarras Esportivas � Shorl; Aquati-
modo, o cumpl'lmenta, cordlalmen- 'TEN. HERCíLIO SILVA oficina mecânica da Imprensa Ofi- co 9) Gat' l P f d I'

A efeméride de amanhã, regista 'I d E t d
. . 11110 er uma o - L e,

.:te. cla . o .'s 'a o. senho Colorido. 10) Uma torrente
SRA. ATALIBA GONÇALVES o aniver,s�rio natalício do nosso .pu- Mitito estimado no meio de Sf'LlS

de gargalhadas.
NEVE� irício se. Hercílio Silva, 1° tenen- companheiros de trabalho, o ani-

PREFEITO SEM JEITO
Faz anos hoje a exma. sra. d. te do Ex.�rcito Nacional, Delegado versariante reCeberá amanhã por

"l"1aria Celeste Carva.lJ1o Nev.es, dig- da Junta de ATistamento Militar certos inúmeras felicitações.
,)!la espôsa do dr. At�Í'iha Gonçalves ,em São- José. - o sr. Estelita Neves, competen-

'

�eves, brilhante Iprom-otor público O,f'icial disLlnlo, 'con1 'invejá:" t.e lel�gTafista do Telégrafo Nacio- /
.

�ia Comarca -de Tubarão. vel fé de ofício, o ilustre aniversa-' na!. IMPERIAL, hoje ás 2 hora�

A ilustre senhora que, pelos riante conta em nossos meios so-

\
_ a sra. d. Walkyria Ramos Mou- ALMA DE AVENTUREIRO

.seus predicadas de espírito e in- ciais e militares com sólidas ami- ra, digna espôsa do sr. Manoel COM: Charles Starret - o "(;0\\"·
•

Ô
. ,- Boy" n. 1

.

-vulg'ar -distinção, sempr,e se lmp s zades que o cumpl'lmenvarao por Moura.

.:â admiração e à estima da nossa s,eu "aniversário.' - o sr. BerLoldo C.' Coelho, te-

'-Bociedade, ver-se-á, hoje, muito ho- "O Estado" o a1braça, cordialmen- legrafista da �Iarinha.
menageada pelos que sempre goza- [e.

-::- o sr. Nabuco Duarte Sllva,
ram de seu amável convívio. - SR. RAULIl\O HOR."I FERRO. conceituado repres.entante comer-

"O Estado", respeitosam:ente, a rranscol'l'e amanhã o aniversá- rial e membro da Irmandade do

.cumprimenta, desejando-lhe pere- rio natalício do sr. Raulino Horn Senhor Jesus dos Passos.

-;nes felicidades. Feri;o, comp.etente farmacêutico e - o garoto João Carlos, filho do
SRTA. NORMA ORTIGA COUTO -

pessoa muito relacionada nos nos- casal José Olivriea e Adélia Jorge
A

I

efeméride de hoje regista o sos meios sQciais. de Freitas.
.aniversário natalício da gra-ciosa e SR. EURICO HOSTERNO _ o sr. Armando Cidad.e, funcio-
gentil senhorita Norma Ortiga .cou- A dat.� de amanhã é grata para nário da I. A. P. '1'. C.

-to, 5a anista do Colégio Coração de os amigos e -admiradores do nosso - a srta. Walda Maria Bernar-

..Jesus (Ginásio) e filha do nosso conterrâneo sr. Buri-co Hostel'no, des.

-prezado conterrâneo sr. E'rico alto funcionário do Instituto Bra- _ o sr. Hermínio dos Anjos, pro-
,Couto, alto funcionário federal. sil-Estados Unidos, pois -assinala fissional do Salão Minerva.

Norma oferecerá às suas inúme- seu natalício. - o ,sr. Anastácio Katcips, co-

-tras amiguinhas pelo trap.scurso de Às muitas homenagens que re" mercianle.
tão grato ,acontecimento uma fes- ceberá pelo transcurso de seu ani- _ o sr. \V'aLfredo Coelho Pinto,
,tinha íntima na residência de s.eus v.ersário, nós nos ass�ciamos, com hábil volante.
- pais, à Av. Hercílio Luz.

-

prazer. - a sra. viuva EsCer Sales da
D. AMÉRICA GONÇALVES DA DR. EURICO COUTO Silva..

LUZ VELGA Comemora amanhã seu aniver- - a sra. Valda Maria Bernardes
Comemora hoje' .sua data ani- sário natalício o nosso prezado co- Albuquerque, espôsa do sr. \Valdir

'Versária a distinta senhora d. Amé- estaduano ,sr. dr. Eurico Couto, do Faria Albuquerque.
rica Gonçalves da Luz Veiga, vir- Contencioso do I. A. P. I. Cavalhei- _ o sr. Edg'ar Carneiro Sobri-

. tuosa consorte do nosso estimado 1'0 polido e de uma amabilidade ca- nho, comerciante..

,_,coestaduano dr. Afonso Maria Car- tivante, sempre solícito às causas

doso da Veiga, chefe da Secção do pro coletividãde, o nataIi-ciante de

Fomento Agri'CQla ,nesta capital._ amanhã embora .ausent.e de sua

A ilustre natalicianl.e goza de terra por uma dezena de anos: con
muitas relações na nossa .socieda- tinua a contar entre nós com nu

de, onde, por seu espírito de acen- merosas amiza.des, údmiradoras de

drado lmmanismo, ocupa Iogar de cara ter íntegro de sua inconfun

destaque. "O Estado", prazerosa- divel ,personalidade.
mente, se associa às llOrnenagens Às manifestaçõe,s que lhe forem Consoni e Aújor Luz -e às bondosa,

que lhe irão preslar hoje.
j

prestadas, o "O Estado, se associa, lemãs Elfrkl{a e Donata re.speetl.
com prazer. vamente Diretoria e Enfermeira' de

D. FRANCISCA COELHO DA Pavilhão Josefina Bcjteux p,ela ma

SILVA neira dedicada e zeJosa que fui
Faz anos amanhã a cxma. sra. tratado não medindo esforços para

d. Francisca Coelho da Silva, dig- que eu pudesse voltar -turado pa
na' consorte do nosso prezado e ra junto de minha família.
clislinto amigo dr. Alfredo Damas- todos, pois, minha imorredou-
cena da Silva, Procurador do Es� ra gratidã.o.
lado 8 brilbante jornalista conter- j João Rodolfo da Silva.

I Fpolis, 23 de abril de 1949.
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Para todos os fins!!!

CLICHERLA PRóPRIA

Desop'ilante Comédia
Preços: Cr." 3,20 e,2,00

f

7) Outro sensacional "far-w{�s:":'
NA SENDA DOS COVARDES
COM: Johnny McBrow
O mais arrojado de todos

"co"\v-boys"
8) Final. do grande seriado:
O TERROR DAS MONTANHAS
COM: Ralph Byrd - 14/15° Eps.
9) Mais dois 'emocionantes episó-

dios do seriado:
O MISTERIOSO DR. SATAN
COM: Edward Cianelli
5/6° Episódios
Preços: Cr$ 4,20 e 3 20
Censura até 10 anos.'
RITZ, hoje ás 2 horas

ROMANCE' INACABADO

marque
Uma rosa vehnelha quer díZCT

um amor igual a muitos ...

Tecnicolor
COM: Fred Astaire - Bing Cl'ü,

by - Joan Caufield Olga San Juan
Musicas inesquedveis de Irvin�

Berlin
No p'rograma: Cinelandia Jorllal
Preços: Cr$ 4,20 e 3,20
LIVRE. Creanças maiores de

anos poderão entrar.

.. . ,; . •••• ,. ....
'
••••• ó. 0 ••••••••

...

Venho por êste meio externar
ao público o grato dcv,er com os

mais vivos sinceros e profundos
�gradeqimentols ao- Dr. Medeir.os
Filho M. D. Pr:omovedoI' do Hospi
tal de Caridade aos Drs. Roldão

AGRADECIMENTO
................

, ..

Simultaneamente
RJ;TZ, hoJe ás 4, 6,30 e 8,30 hora�
ODEON. hOje ás 730 horas
O mais apaixonante de todos os

romanees de amôr e renuncia
Apenas dois meses de vida ... e�a

precisava VIVER intensamentf' ...
. .. em cada galanteio que lhf) di

ziam. " em cada beijo que ela dava
S. M. O Leão - apresenta:

A ORQUIDIA BRANCA
COM: Barbara Stanwyck - Da

vid Niven - Richard Cont� - Gil.
bert Roland
De um conto de Erich Maia Re-

FAZEM ANOS HOJE:
- o sr. Paulo Marte da Silva,

comvetente escriturário da Pre-

feitura de São José.
- a sra. d. Maria Lamego, espô

Ea do sr. Mário Lamego.
- o sr. Prof. Alfredo Xavier Vi

eira, C'ompeLente e dédicado Inspe
tor Escolar. 1'&11eo.

S€ANIJINAJlIAN
II1RI.6NES S'YSTEMJ
- Linhas Aéreas Escandinavas-

InfoNTltll(ões e reservas :

RIO: Av. Rio Branco, 277-loja
1BD-TeI. 42,1704. �

... SÃo PAULO:Ladeira Dr. Flllcíi()
QI' Filho. 56 s. 1075 - Te!. 6-4965.

RECIFE:Avenlda Rio Branco,
155 - Telefone.- 9773.

E 6m tôdas as Agências de Turismo
e representantes da ".A.erov'iiJsBrasil"
• "Cruniro do Sul". em todo o Bras11.

A beleza é
obrigação
IA mulher tem obrigação de se�

bonita. Hoje em dia só é feio quem

quer. Essa é a verdade. Os cremes

protetores para a pele se aperfe�*
çoam dia a dia.

Agora já temos o creme de alfa-

ce "Brilhante" ultra-concentrado

que se caracteriza por sua ação ra

pida para embrnnquecer, afinar

refrescar a cutis.

Depois de aplicar este creme, ob

serve como a sna cutis ganha um

ar de naturalidade, encantador á

vista.
A peie que não respira, resseca

I
e torna-se horrivelmente escura. O

os Creme de Alface "Brilhante" per

I míte á pele respirar, ao meamo

tempo que evita os panos, as, man

chas e asperezas e a tendência pa..
ra pigmentação.
O viço, o brilho de uma pele vi..

va e sadia volta a imperar com o

uso do CrelIlf' de Alface "Brilhan

te". Experime.te-o.
É nm produto dos Laboratório•

Alvim &: Freitas. S./A.

Uma ORQUIDlA BRANCA quer

dizet' um grande, um único e sincc..

1'0 amôr.
Sublime ... Enternecedor .•• 1nol·

vidável ...

,
No programa: 1) Noticias da SF)·

mana - Nacional. 2) Metro JOl'nal

Preços: RITZ, Cr$ 6,20 e 3,20,
6,20 único e 6,20 e 3,60. ODEON Cr$

.6,20 único
5. Censura até 14 anos .

ATENÇ.�O: Suspensas todas as en

tradas- de favores e permanentes.
Estudantes sem aptesentação dn

caderneta, não gozarão dos abati·

mentos.

. . . . . . . . . . .. .
� .

I
Simultaneamente

ODEON, hoje ás 2 horas

IMPERW�, hoje ás 7,30 horas

Colossal Programa Duplo
MULHER CALUNIADA

COM: Hedy Lam;1l'r - John LodeI'
_ Dennis O'Keefe
O filme �nesqnech<cl

FESTA BRAVA
Tecnicolor

COM: Esther Williams - Ricardo
Montalban - Cid Charisse

Preços: ODEON Cr$-- 6,20
IMPERIAL Cr$ 5,00 único

e 3,20

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sinal de velhice
A Loção Brilhante faz vol

tar a côr natural primiti9'"
(ca.tanha i loura, doirada ou

I:legra) em pouso tempo. Não
é tintura. Não mancha e não
.uja. O seu u.o é limpo,
facil e agradá11'el.
A Loção'Brilhante extingu's

a. caspa•• o prurido, a sebor
rhéa e t6das as afecçõea pa
ra.itáriaa do cabelo, auim
como combate, a calvície, re

.. italizando a. raize. copita- .

re•. Foi aprovada pelo Depar
tamento Nacional de Saúde
Pública.

_!�s{MC�:�
após as

refeições?

• c>.S perturba-
ções digestivas são frequen
temente ocasíonadas por
excesso de acidez. E pos
sivel remediar os ataques
de flatulência, biliosídade,
'cãímbras ou dores após as

refeições. MAGNESIA
BISURADP_ é reconhecida
como o remédio de confian
ça para neutralizar o ex

cesso de acidez estomacal.
MAGNÉSIA BISURADA
alivia ràpidamente os distúr
bios da acidez. MAGNESIA
BISURADA ajudará seu es

tômago a funcionar' perfei-
tamente,

Em pôe em comprimidos.

•

32 MAGNÉSIA

BISURADA
ANTIACIDO DIGESTIV�)

AGENTES NO INTERIOR
Preciso em tôdas as cidades do 1Brasil. Negócio fácil, para amIDOS I

os sexos, mesmo nas horas vagas. I
Esc'rever a Caixa Postal, 3.717 .

-- São Paulo.

,
,

,'r

Você e seu filho estarão mais segu,'os e

sa'Uctáve�s, corie u·ma simpLes troca para
uma dieta espectct,

Seis' pequenas refe;ções por dia são meLho
res do que 3 rejeições Lautas,., não sobre

cm'regam ó estômagó I

"Quaisquer ..ue sejam as suas prcocupr- /

ções,deixe-a,s aos cuirla'ios do seu médlciJ'1

A descoberta mais fundamental
e de maior ale 'nce àos últimos
anos: exan es sis emãticamente re

petidos provaram que a dieta adequa
da realiza três autênticos milagres:

L Diminui as perturbações comuns,
tais como: cansaço, nervosí mo,

enjôo matinal, pressão alta,
aumento de pêso, inchaço nos

tornozelos e pés ou máu funcio

namento dos rins.
2. Diminuição considerável da mor

talidade de mães e bebês.
3. Menor número de bebês nascidos
com defeitos. 'como raquitismo
e malformações ósseas.

Por que essa dieta especial?
Porque os médicos descobriram que
as mulheres ingerem muito amido'
e doces, mas não o bastante de
vitaminas e proteínas essenciais. Tal
dieta, longe de censistír em pratos
raros e complicados, é preparada à
base dos alimentos simples indica
dos acima. Cuidando-se dessa forma,
você verá que sua energia e bem
estar durante a gravidez! se mante
rão sempre em /alto níveL Vale a

pena seguir rig�osamente os con
selhos do seu médico, E lembre-se:
deixe suas preocupações aos cuida
dos do médic-o.

Não se preocupe!
Pergunte ao seu mérnco o que

esperar, exatamente, durante os

próximos meses. Então, você pode
descansar sem recr-io. O médico

conhece inúmeros meios par" man

tê-la em saúde perfeita durante' a

gravidez. E í"le tornar-lhe-à o

parto mais fácil. graças 'a novas, téc
nicas. Portanto, � m vez: de pedir
conselhos a parentes e amigos, peça
os ao seu médico. Não tenha receie

de fazer perguntas! Se sofrer' algu
ma dor, perda de sangue, perturba
ções nos olhos ou dentes; conte-lhe
logo! Isto é que importa.'

• Você verá o nomeSQUIBB nas prateLeiras de sua farmácta.
Nas receitas do seu médico também. Porque SQUIBB é um

elos rrwiores fabricantes do mundo, de penicilina, estreptomi
cfna, vU'aminas', 'anestésicos, hormônios e outros medicamentos

·"ceitados pelo seu médico, para restabelecer ou conservar sua

saúde. 'Desde 1858 os Laboratórios de Pesquisas SQ'OIBB têm

descoberto, aperfeiçoado e produzido medicamentos para

R1e!lIorar o padrão de saúde e aliviar o sofrimento lIum�no_

o VALE D0 ITAJA.J
Proeu.rem •• A.�f.el&

, Progresso,
LIVRARIA 43, LlVR.ARLl

ROSA

AI -, "ençao "tI" AtencdoI ! !
Em suas viagens à Joinvile e Curitiba prefira as luxuosas

limousines do ., ' , ,

Diàriamente entre:
FLORIANóPOLIS

ITAJAí
JOINVILE

CURITIBA
FIUZA LIMA & IRMÃOS

Conselheiro Mafra 35 -- Telefones - 1562 - 1565
CONFÓRTO \

SEGURANÇA
RAPIDEZ

- _I,

SQUIBB
I

VENDE-SE por molivo �e mu�ança Ir;;;.�;;;;;;:'
(D�t�!��e�ca !r�e�, ���!r.���a),�!-�a�!!�!a����s (I diplomada
A rea de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo ,: Oferece seus serviços.

6 casas de madeira e uma de material. e Cartas a Maria Inês
TRATAR: -. Ferreira.

L. Alves. :
,

: Caixa Postal 55.

: .

Florianópolis - nesta redação ou Escritório I. de A
Barreiros - com o proprietário Mathias lha.
Blumenau -- com o sr. Christiano Knoll, no, Hotel C-ruzeiro.

SEOE SOCIAL-:

POIRTO ALEGRE

RUA VOUJNTÁRIOS DA PÁTRIA N.· 68 • 1.· ANDAR

CAIXA POSTAL. 583 - TELEFONE: 6640 - TELE:GRAMAS: .PROTECTORA_

.J

AgenCia Geral' para 8tH. Catarina'
�ua Felipe Schmidl, 22-Sob.

Caixa Postal. 69 - Tel. "Protectora" - FLORIANOPOLIS

Guia do
Publica relacã.o, dos comerciantes e industriais com seus enue

recoso
Cada guia é vendido acoinoanhado de um mapa rodoviário d(

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

FARMACEUTICOS

PASTA DENTAL
ROBINSON

CANETA PERDIDA - Foi perdida.
onte]�, sem a tampa, uma caneta "FaP<

'ker", _Júuior,,,f:le cÔr
.. _�arron,_ que, senda

objeto de valor estimativo, pede-se a

quem a acou a gentileza de l'estltui-Ia

nesta redação, OU ao sr. Artur Beek; no
"Salão Progresso". Gratifica·se.

Vende-se
AUTOMOVEL FORD 49

Vende-se um, em estado novo.

com 5.000quilometros, 4 portas. Vêr'
e tratar com Oswaldo Nascimento,
110 Hotel Laf'orta .

'FABRICA DE FOSFOROS (PRO�
TA P. FABRICAR)

Vende-se

Macr..linário Cr$· 250.000,00
Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00
Situada em Campo Alegre - S. G..

,

Vf'nrif'-'Io!" th, sr, -naqninát-io
. Inforrnacões ('OTn <\. Wehmut� -

I Brusque - Santa Catartaa".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



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
�s.

Sábados: 14 ás 17 hs. '

Dr. Milton Simone
PereIra

Clinica Cirurgica
'Moles tias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
IDos Serviços tios Professores Bene

dicto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
tConsultas: Das 14 ás 17 horas

IRua Fernando Machado, 10
_:--_.

DR. LINS NEVES
IDirelor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS .; CI

RURGIA -PARTOS

:IDiagnóstico, controle-e tratamento I
.especialiaado da gravidês. Dístur
"illbios da adolescência e da menopau
.tia. Pertubações menstruais, _; 'l�,\'

mações e tumores do aparelho geui-
. 4111 feminino ..

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

Cirurgia plástica do perineo (ru
mas)
ASSISTENCIA AO PARTO E Ot'E

RAÇõES OBSTÉTRICAS
. 100enças glandulares, tiroide, ová

. !l'"ih'�, hipopise, etc.)
lDtaturbios lIlervosos - Esterílínade
.- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
1.461
Hesíd. R. 7 de Setembro - EdU.

Cruz e Souza - Tel. 846.·

IDR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteiJl'G
Hospital de Caridade de Flo�
rianópolis. Assistente da

Maternidade

'Doenças dos órgãos internos. es oe

cialmente do coração e vasos

JDoenças da tiro ide e demais glan
dulas internas

Cllntea e cirurgia de senhora')

-,Partos.
'

,fFISIOTERAPIA - EJ;,ECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

IBASAL
HORÁRIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 às 19 ho-
iras.

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles D. 18

Fone manual 1.702
RESIDÉNCIA:

Avenida Trompowski 82
Fone manual 766

Dr. Mário Wendhaue.
Clt"!",, médica de adulto. e criaul:*.
Oonsultório - Rua João Pinto. 16

Telef. M. 769
Consulta das 4 ãs 6 bora.

Iteoidência: Felipe Scbmidt 1Il. ...
'T',.t.,.f Sll?

Dr. Guerreiro da
Fonseca
Especialista

MédIco - Efetivo do Hospital de
Caridade

OUVIDOS - l'lAHIZ e' GAR·
GANTA

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schmidt, 99

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

DR. 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
Residência: Rua Vídal Ramos n.

65 - Telefone 1.422.

Dr. Paalo Foata
Clinico e operador

t,.;onlultório: Rua Vitor Meirele., 116.
Telefcne : 1.405

. Can.ultas das 10 b 12 e da. 14 li
l! hrs. Residência: Rua Blumenn.

22, - Telefone: 1.620

-Ih.M .. S:-c;;.lcantl
Cliniea exclusivamente de cria"çu

a"a Saldanha Marinbo" 10
Telefone M. 7Sa

DR. A. SANTAELA
(Formado pela Faculdade Nacio·
nal de Medlf'ín" 0" Universidade

do BrasU)
Médico por' concurso da Assistên·
cía a Psicopatas do Distr1to

l"ederal
1llX-lnterno de Hospital P�iqul(l,·,
trico e Manicômio. Judiciario

da Capital Federal
Ex-Interno da Santa Casa de W
seríeõrdia do Rio de Janeiro
OLtNICA Ml!:DICA - DOENÇAS

.

NKRVOSAS
Oonsultlb-lo: Edificio Amélia

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de Oar

.a1bo. 70.
nas 15 (l,s 18 horas

Telefone:
Oonsultório - 1.208,
R.estdêncía - 1.305.

Carros para o interior do Estado I Bom binóculo
� __

Grand·e VISiI&

20 cms e frascos VENDE-SE uma, de <1 faces, cora

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

. Cia. Florestal de Santa Catarina. no.Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relatívamen, Estreito, ou pelo correio, dirigir-sete curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques: atendeu- à Venéedora _ Caixa Postal, 225 _
do, entretanto, a- qualquer pedido dentro do prazo' mínimo necessário
ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso
luta garantia de atividade máxima.
,

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

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

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

contrados na localidade de residência do solicitante.

o horário dos carros de que é agente, nesta capital,
firma Fiuza Lima & Irmãos, é li) seguinte:
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

cf excessão de sábado

EXPRESSO BRUSQUENSE - 28., 4a• e 6a• feiras
Nova-Trento

E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - 3a• e 68• feiras

a conceituada

horas
�

16
14 horas

16,30 horas

12,10 horas

Clínica Médica e Cirúrgica do.

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias - Rins - Coração

Rai��::e���t�;:?;;�����!:a� LOJA O'''S- C "SEM'I-R- "S--Praça Pereira e Oliveira (atráz do "N' H ii
Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.
Consultas das 9 ás 12 e das S ás 6 Especteüzade em artigos para
-- Fone 841. PLORIANóPOLlS

1 '
.

homens
RECEBEU VARIADO SORTIMENTO· DE CASEMIRAS NA-

Dr. Roldão Conse,.d ClONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo MANTEM- PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITASRURGA - MOLltS [AS .DE SE-

PARA HOMENSNHORAS - PARTOS

elD;ordaadUnj:!�siJ:��ul��destoe :!:a: ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA-
onde foi assistente por vário. ano. �o TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.
Serviço Cirúrgico do Prof. AlIplo

CirurRia do �'J,��g�e:' via. circ,ula· Tudo p.elo menor preço da
.. praçares intestinos delgado e groseo, ttroi,

doe, rins, próstata, bexiga, uter:o•

�:::::ta��:le�::�i:�ãs�:r�i�!�: :: Faça orna v'isita' à nossa Casa e verifiqueFelipe Schmidt, 21 (altos da Casa

Re.idêncraa:ra���. l.����. lj;;Jor, 170: nossos pre�os e artigos. Telef. M. 764 Y

'�----��------- i

--------�IFabrioante • dil!ltribuidores da. afamadaf! con
fecçõe. -DISTINTA- e RIVET. Po••ue um gJ'an·
d. Mortlm.nto d. oaaemiral. .lllOado.; brlnll
bona e barato•• algodõ•••�mol'in. e a.lamento.
pOl'a aJfoiohl1l. Que ,ecebe diretamente daa

Snrli" CODu!;.,cl••h,. do f,ntl!tJ;1icu" no ••ntido de lhe fas.r.m 'am.

�l6T'4".,..I>"cH.i - F'J.lJJUS .m Bhn'll".J'Hll\J • Lai••
'�N*ilMiAAPh i**Ht

QUER VESTlR·SE COM CONFORTO E ElEGANCIA 1
PROCURE

Alfaiataria
A

Mello
Rua Felippe Schmrdt 48

p'rodutos, . Veterinarios
O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 16S - Florianópolis).fem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros

e Farmacêuticos, 'que está iniciando o lançamento de uma grande série
dêsses produtos.

Os- primeiros jâ a venda, são:
SULFAGUANIDINA: Tubos de 10 e vidros de 100 comprimidos de

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

tOO cm3.

SOfl_O ANTI-TETANICO: ampolas de 20 cmâ,
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas- de

de 100 cm3.
VACINA ANTI-RABICA: Ampolas de 5 cmâ e de 10 cm3 e frascos

de 100 cm3.

II C A P I T A L A R II
Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes

tendo mais outros beneficios de caráter assistencial.
Representante em Florianópolis:

PEDRO NUNES
Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteio,s mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da Jóia

tnieial de Cr$ llJ,oo apenas.
Participação DOS lucro8

pessoais. conce-

.,..-.;..-_-..._-_'-...,._."'-.-.._-_-.-.-:.-.."_.....-.,..,,...-.-.........- ....---__--.:-.-.-...,.._-...�
Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

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

Rua ...............• Est. Civil ..........•... D. Nasc, . .

Mãe
Pai .•.. • .

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

Cargo do Pa\ (mãe) ...•... ;.... . .... '1' • • • • •• ••••••••• • •••.••••••••

Observo ..• '.' • • . . . .. .•...•• • •. • •....• '. •...... , • • . • • ;
.•

ta Ct"tla ·A C,I\PI'l"AL· ahat.1na c. ·atll\:J!'Q80 deli
ant1't*l' d... f�h� ... ·",", l!Iunll acn'l'l'!'('.' MATRIZ fIt'l!'l"

���DUm9wa.w.mmmPMmlmlmmm ��D.aaGmMm••q�aaEDBm 1 .

Visão maior e mais p er ieiba

que a de um bom binóculo
alcança quem 'tem sólida

instrução.
Bons livros, sobre todo. Otl

assuntos:

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - FI orianôpofia

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

Plaina

Plor íanépolts

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

Prelerindo-o
acompaflhando

está
a moda.

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

SEU RElOGIO PRECISA DE
- REVISAo ? . i

NOSSA OFlC!NA t:: ESPECIALlZADA\
Nossos concertos são ..

, •
.

'.
garantidos 1000(0,

ÓTICA' MOD1tLO\
JOAO·PINTO.· 25 (frente ao Tesouro)·
.. _:'<,{";>? do �lIta�o)i:-J'''/. .'

FERIDAS. REUMl\TISMO E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir· de Nogueira
M.dioaçã.o Cluxi1imr DO tratamaato

da .iflJia .

DR. FRANCISCO CÂMARA
NETO

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

Florianópolis

·Dr. Liodollo A.6•
Pereira

AdvOJJlldo�ContabiIista
. Civel -- Comercial

• Con.tttui§õel da .ociadada.
e .el'viços cor.blto., em g.rell.
�OrgcinizCJçõe. contabei•.

Regi.trei. • marca., di.pondo,
nll Rio, de cOl'r..pondente.
Eaeritório: Rua Alvaro de

Carvalho n. 43.
Da. 8 à.. lZ hora••

Telefone 1494

Encarrega-se, mediante comissão,
compra e venda de imóveis.
Rua Deodoro 35.

de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



O()NVI'T'}1�
A MODELAR convida a digna população de Flo

rianópolis para uma visita ao seu estabelecimento, que
acaba de receber as últimas novidades para o inverno
por preços que constituirão a sensação da época. �J'

Trajano 7 � Fone 1.151. 4,;: �

y<f'l
•

6 ('. p"STADt -Domingo 74 de Abril d. '.49
--------------------------------�--------------------------------- ----

Promovido pela FAC será realizado no próximo.domingo
o Campeonato Citadinq de Ciclismo. Sábado se,d

efetuada a prova de vel'ocidade ........................................
-

o.· . .. . .. .. . .. .. .. .. .. ..

Brasil I . Perõ, hoje·· em . São· Januàri�
Continuará hoje o Campeona_

to ' Sul Americano de Futebol,
com a realização de três emba
tes.
Em S,ão Januário, a seleção

invicta do Brasil enfrentará a

do Perú que é considerada das
mais perigosas.
No estádio do Pacaembú [o

garão Bolívia x Equador e rrru
guai x Colombia.

.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

"Todas as atencões
f concentradas no

t'\

oroens

embate
de Mário

entre Amênca
Viana.

e Paula Ramos; sob as

É enorme o entusiasmo que

I
plantel de valores do América. Cazuza, jovem de promissor fu

domina nos meios esportivos do No quadro do Paula Ramo.. turo que vem apresentando per
Estado pela luta sensacíonal apreciaremos hoje um ataque fomances do agrado de todos;
que logo mais travarão os po- segurp e perigosíssimo que deve. Chocolate, o veterano mas sem

tentes esquadrões do América, rá causar grande pânico na reta, pre valoroso e querido centro

campeão do Estado e do Paula guarda adversária. Lázaro, Ben- médio, e Ivan, outra sensação
Ramos, campeão da cidade, de- tevi, Nicácio, Forneroli e Mandi- do futebol barriga-verde. Na za

cídíndo o cetro máximo do fute- co, eis a constituição da linha ga, Chinês estará firme como

bol estadual. . de frente do tricolor. Mandico sempre, para confirmar as suas
Este será o embate final do está autorisado 'pela C. B. D. a qualidades. de melhor J:agueiro

certame, estando ambos os ad- integrar o conjunto. Sua presen- do Estado e ponto alto do grêmio
versaríos com igualdade de pon- ça no gramado ,de novo na

defe-Ida
-Praia de Fóra. Nehem,' seu

tos ganhos e perdidos. No caso sa das cores paularamenses se- companheiro de zaga combínam.
de empate nos noventa mínu- rá motivo .,ge satisfação para os se bem. Na defesa da cidadela
tos regulamentares,' o prélio se- seus numerosos admiradores' paulaína ternos Tonico, arroja
rá' prorrogado por mais trinta Na linha intermediária veremos do e inteligente, que constítut
minutos, segundo decisão da

Federação Catarinense de Des- CAMPEONATO CITADINO DE

portos. E se persistir o empate VOLEI E BASQUETE
será adotado o critério de pena;

O Campeonato estadíno de vo-

lidades maxíma, leibol e basquetebol, promovido
pela Federação Atlética Cata>Pela posse do título mais porn-
rínense, foi iniciado ante-cri

poso do futebol barriga-verde,
América e Paula Ramos já in- tem, com dois jogos.
tervíram em nada menos de 9 Em volei o Lira Tenis Clube

jogos, sendo que foram travados derrotou o Atlético por 2 x O (15
entre si 5 prélíos, dos quais o A- x 13 e 17 x 15). Serviram como

mérica perdeu 2 nos seus pró- juizes os srs. Érico Straetz Jú

príos domínios e o Paula Ramos nior e Eddie Campos e os qua

também 2 no seu reduto, ha- dros jogaram assim formados:

vendo um empate nesta Capital. Lira
� Moussa (Fran) , Osmar,

O cotejo desta tarde a julgar Ernesto, Nabor, Galluff e Aldo.

pela alta potência das equipes Atlético - Mesquita, Wilson,
em liça dev�á assumir carac- Moacir, Paulo e Romaríz.

teristicas assombrosas, destina- Em basquetebol, o Barriga
das a deixar em suspenso 'a Verde, após estar perdendo por

grande legião de aríecionados 16 x 10 no primeiro tempo, con
do esporte numero um da Amé- seguiu levar de vencida -o Cara ...

.ríca do Sul. vana do Ar por 27 x 23, da for-

Vem o América disposto a
ma mais espetacular.

manter a sua invencibilidade Os quadros: Barriga Verde ___;

no campo do adversário. O con- Naldi, Júlio, Bitínho, Tomé,
junto do norte está muto bem' Níltlnho, Djalma, Tica e Airton.

organizado, representando um Caravana' do Ar - Carpes, Mo
dos mais potentes dos últimos rací, Gouvêa, Conrado, Hélio,
anos. Temos a salientar' entre Verissimo e Víníeius.

os "americanos" a figura de Vi- Serviram como juizes os srs,

co, uma nova revelação do pebol Érico Straetz Júnior e Osni Bar-

que está sensacionalizando o bato. "

mundo esportivo catarinense A 2a rodada terá lugar terça
'Com as suas jogadas clássicas e feira, com os seguintes jogos:
bem calculadas. Zabot, rápido e Voleí - Barriga Verde x Lira.

ãnriltrador, constitui um do mais Basquete - Atlético x Ubiratan.

perfetos dianteiros que conhece
mos. Badéco, Piazera e Currage,
três gigantes da seleção catari
nense, apesar de veteranos' ain
da ostentam grande forma, prin
-cipalmente este, último que ain
da domingo último brindou o

público local com uma atuação
verdadeiramente excepcional.
Henrique, Euclides, Zequinha,
Heíck, Renê e o guardião Rui,
são também figuras bastante
conhecidas nos meios futebolis-

, ticos do Estado e completam o
\ .

sem dúvida alguma o mais com

pleto arqueiro do certame que
hoje será encerrado. Embora te.

nha-se espalhado pela cidade

que Ivan e Chocolate não joga
rão em vista de se encontrarem

acamados, podemos informal
aos leitores que os mesmos esta.
rão em ação hoje, segundo .um

comunicado da diretoria do Pau

la Ramos.

será o referée da pugna. Sua;.

presença na cancha garantírá,
sem sombra de dúvida o suees-

80 do embate.

PRELIMINAR
Como aperitivo teremos ái1

13,3'0 horas um embate entre Li
ta Tenis Clube e Ipiranga, de
Saco dos Limões, sob as ordens
de João Berreta.

MARIO VIANA NO APITO

Mário Viana, o conceituado
árbrito da Federação Metropo
litana de Futebol, uma vez mais

PREÇOS
Cadeira: Cr$ 30,00; Arquiban

cada: Cr$ 15,00 e Geral : CJ$
10,00.

JOGOS llESPORTIVOS UNIVERSI.· NO PRóXIMO DOMINGO O CER- NO DIA 30 O TORNEIO-IN]Cm
TÁRIOS NOVO RECORDE SUL AMERI- DE FUTEBOL UNIVERSITÁlUO

CANO DE NATAÇÃO

Dado o enorme interesse e entu-

Consoante comunicação que r-ece.,

S. Paulo, 22 (V.A. ) - Após bemos da Federação Atlética Cata
uma fase de resultados inex- rinense de Estudantes, o torneio
pressívos no setor da natação inicio de futebol dos Jogos Despor
.bandeírante, um feito notavel tivos\ Univers'ítários, promovidos
de Williy oto Jordan veio tirar pela referidade entidade, terá lu
do, marasmo no qual estavam gar no próximo sábado, no estúdio
envolvidos os atletas, dirigentes da rua Bocaiuva, gentilmente cedi
e fans da nossa aquatica. Na- do pela F. C. D.
dando os 400 metros de peito, As três Faculdades concorrentes
numa tentativa especial de re-

preparam-se com afinco, visando a

cord sul-americano, Willy não I conquista do triunfo final.
sómente O superou, como se

aproximou extraodínaíríamente NOVO REPRESENTANTE DO

do record mundial, que há 11 FIGUEIRENSE
anos pertence ao alemão A. O Figueirense comunicou â F.

Haina, com 5'43 "8/10. O record I C.D. que em substituição ao sr,

continental anterior do pro- I José Meireles, 'constituiu seu re-

prio Willy, era de 6'0"5/10 e a presentante junto e entidade o

nova marca por ele estabelecda sr. Waldir de Oliveira Santos.

é de 5'47"6/10, que fica somente INTERNACIONAL x COLEGIAL
a 3'8/10, do. reeord mundial.

No gramado do COlégio Cata
Animado com este sucesso, o

rinense jogarão hoje amistosa
grande nadador do Pinheiros

mente, no período da manhã, OS
realizará nova tentativa domin-

quadros do Internacional e Co
go próximo, na piscina do

legial."Monte Libano", sob o controle
dos 'juizes da FPN. Ao que apu- NICOLAtJ TRANSFERIU-SE
ramos, na passagem, da prova, PARA O OLIMPICO, DE m.tr,
tentará WUly melhorar o seu MENAU

próprio record continental dos A F. C :D., conforme nota ofi-
200 metros, que é de 2'40"2/10. cial, concedeu transferência aG

O record mundal desta distan-I meia esquerda Nicolau, do Fi
cía é de 2'30", registrada por J. gueírense .para o Grêmio Espor-
Verdeur, o ano passado. rtívo Olímpico, de Blumenau.

4" FEIRA O TORNEIO-INICIO ,DE
VOLEIBOL

Conforme está sendo anunciado,
realizar-se-à, na próxima quarta
feira, na cancha do Lira Ténis Clu-
be, com inicio marcado para as 19

horas, o Torneio-Inicio de Volei
bol dos ogoJs Desportivos Universi,

tários, promovidos pela Federação
Atlética Catari'nense de Estudantes.

siasmo que vem despertando nos

meios universitários catarinenses,
grande será a assistência que acom

panhará o desenrolar das disputas
entre as Associações Atléticas das
Faculdades de Direito, Ciências
Econômicas e Farmácía-Odontolo
gia.

REGATA DO VE'LEIROS DA !"HA
O Veleiros da Ilha, em prossegui

mento ás suas atividades, fará rea

lizar hoje, entre os seus timoneiros
uma interessante regata a vela. de
nominada "20 milhas". A competi
ção 'em _referência há muito .vem

sendo aguardada pelos habeis Cm'o
neiros do Clube da Prainha, pre
vendo-se um desenrolar dos mais

disputados.

TAME DE CICLISMO DA CIDADE

Grande é a expectativa que nini}
nos circulos esportivos da cioade
pela r�alizaçã?, no próx'imo dornin
go, dia Consagrado ao Trabalho, do
Campeonato de Ciclismo da cidade
Ontem reuniu-se o Departamento

de Ciclismo da Federação Atlética

Catarinens-e, sendo tratados de V;l-, _

ri_OS assuntos re�el'entes à

cOIT,peti-,çao.

O primeiro Campeonato de Ciclis
mo da Cidade será dedicado ao

exmo. sr. dr. Raul Caldas, digno de,

legado regional do Ministério do
Traballío. -) l

REGISTRADOS @S NOVOS
CONTRATOS DE CHIN:€8,

KATCIPIS, NENEM, NICACIO E
IVAN

o Conselho Regional de Des
portos registrou ante-ontem os

novos contratos dos profissio
nais Juventino José Cardoso
(Nenem), Jorge Anástácio Kat
cípís, Ivan Vicente de Melo, Ni
cácío Mário Rodrigues e Perci
liano Afonso Emerenciano (chi
nês), com o Paula Ramos E.C.,
desta Capital.

CURITIBA TlLEGaAAIA .. PAOSE'8RAS P""ANA '

l'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o BSTAOO- Domingo 24 a. Abril �- ",949 7

locaisAgentes e representantes
- (CAPITAL E �NTERIOR) -

Importante organização nacional precisa de repr esentantes em todas as cidades e vilas do g;asil.
Negócios fácil, para ambos os sexos, mesmo nas horas vagas. Escrevam sem compromisso, pedin:
00 detalhes. Otima oportunidade para qualquer pessôa, obter boa renda mensal em poucas horas

.

de trabalho. - Escrever à Edificadora Brasil, Ltda..
Rua de São Bento - Caixa Postal, 3.717 -. São Paulo.

t.

t Agradecimento. e ,ConviteArthur Gallettí '

A família Galetti, profundamente consternada com o falecimento de
seu pranteado chefe, Arthur Galetti, vem, por meio deste, agradecer, de
coração, a todos os que lhe levaram o seu conforto, no doloroso transe
'por que acaba de passar, e bem assim, aos amigos que acompanharam
Q sepultamento do extinto, que remeteram flores ou telegramas, ou

que por qualquer outro meio manifestaram o seu pezar.
Aproveita outrossim a oportunidade, para convidar aos parentes �

amigos, para assistirem à missa de 70 dia, que será celebrada no dia 25
próximo, segunda-feira, no altar do Sagrado Coração de Jesus, ás 7,00
horas, na Catedral Metropolitana, confessando-se desde já multo grata
_por mais esse ato de piedade cristã, da parte de quantos venham a com

parecer..

�()....()....()....()....()....().-:().....().-.()....o....o....()....(O

i 1: •.. I
1 Transportes ftéreosi:itada I
� I' . *
:.: 2as. 4as. e 6as: Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba ,
, - JoinviLe - Florianópolis \ e Lajes.. �,�c 3as. 5as. e sábadps: Lajes -- Florianopolis -- Join7z:nle

, Curitiba -- Paranaquà -- Santos e Rio. c

c Opera com Aviões Douqta» nC3 de 21logares. I
! Agentes: Fiuza Lima & Irmãos i
,I Rua Conselheiro Mafra, 35 - Telefone 1565 ii , â
......()�()._.O_()._.()_()_()....(j,._.() ()�()....()._.()..

Cirurgia .. Clínica� Obstetricia
Dr. Antônio Dib Mussi

•

Médico efetivo d� Hospital de Caridade
Se,vi ço especializado em Doenças de Senhoras

Medernos métodos de tratamento

Consultório:
'

Rua Tiraden teso 9
Residência:

Hotel La Porta

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

Faria &Luiz Irmõo
Representações .- Consiqnnções - C/P1'óp1'ia

COMÉRCIO POR ATACADO E A VAREJO

Louças - Yidroria - Artigos ele aluminio - Artigos Escolares
Papelaria

.

Generos Aiimenticios Ind.strialieados. Armarinhos em geral

LOJA E ESCRITóRIO -r-r- Rua 7 de Setembro, 21.

Caixa postal, 322 - End, Telegráfico "LUFAMA".
\

Florianópolis - Santa Catarina
�r""_:--·-'" ........

IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASS'oS E HOSPITAL DE
CARIDADE

ADMISSÃO DE IRMÃ@S
-Para cumprimento da deliberação da Mesa Administrativa, reuni

da em 21 do corrente, torno público, que' admissão de Irmãos, em.

qualquer casos dos previstos pelo Compromisso, FOI SUSPENSA PE
LO PRASO DE CINCO (5) ANOS,. a contar da presente data.

CONSISTóRIO, 21 de Abril de 1949.
LUIZ S. BÊZERRA DA TRINDADE

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

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

tricos, artigos elétricos, etc.

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

A ELÉTRO - TÉCNICA
Rua Tte. Silveira, 14 - Caixa Postal 193 - Fone 793.

. _, l.

I •

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

•.. reune som ... acabamento ••

solidez .•. no piano perfeito!
Além de vári.os modêlos pari
pronta éntrega ... êste maravi

lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano de
pagamento a longo prazo!

Suhwartzmaon
f

REPRESENTANTE
para Santa

KNOl'
Catarina,

S/A
Cx. 134 - Te1. KNOT

Florianópolis

DR. RAFAEL G, CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS'
Escritório: Rua João Pinto

n.O 18 -- Florianópolis_
••••••••••••••••• <lo ••••••••••••••••

>

CASA MISCELANEA d1&tn'
buidora dOI :Rádiol R.,:C. A

. Victor. Válvulal e. DilCOI.
Rua Ccnselhelro : M�tr&

• o' ••••••
'

•••••••••••••• o •••••••••

CUTIS
CANSADA

• �'s S��d�SI ��
gas na testa e ao _

._ redor dos olhos.
as sardas, mano

chas, cravos e es-

pinhas, são traiçoe iros inimigos da
belezada mulher. Quando surgem
estas' imperf'eições. lançando nu

vens sobre a sua felicidade, con-
. fie nas virtudes do Creme RugaI.
Rugai corrige rapidamente as cau

sas do enveihecimento prematuro
da cutis. Este famoso creme ern

belezador, usado todas as noites
em suaves massagens no rosto,
pescoço, e todos os dias como'
base do "rnaquillage ", remove as

impurezas que se acumulam nos

poros, fortalece os tecidos, dá vi-

gor e mocidade à pele. Com ape-
. Inas uma semana de uso do Creme

Rugo! a sua cutis poderá ficar ma-
cia, limpa e acetinada, aumentan-
do os seus encantos e protegendo
a sua felicidade. A felicidade
de amar ... e ser amada.

CREME}

RUGOL ��:;-�
Alvim & Freitas, Ltda.·C.P.1379-S. Paulo

, Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e ci"'

Coaatituigão d. Socledad••
NATURALIZAÇÕES
Titulol. Dlalarat6riolll

Elcrit6rio e ReeideClcla
Rua Til-adel'lt.. n.

�ONE •• 1469 ,

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

.......M.-a•••-_-.....-_.._..._ .-a ... _-_ .. .:-

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAmA"
Fundada em 1870 -.Séde: BAHIA

INCilNDIOS E TRANSPORTES
Cifras do .Balanço de. 1944 ..

CAPITAL E RESERVAS ._.. , Cr$'
Responsabildades .....• 1...... .. '. . . . . Cr$
Receita . ;.......... Cr$
Ativo........ Cr$
Sinistros pagos nos últimos la anos Cr$
Responsahilidades Cr$

Diretores:

80.900.60ii,30 •

5.978.401.755,97
67.ü53,245,30
142.176.603,!!0
98.687.816,Jo

76.736.401.306,20

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

.......-_-•••••--.-...----------.-.-------.-.-.--............-...-.-."..-----.-."..-•.,...,.-_-......J-.-........._ 'III't

Nunca des.preze o .

VALOR DA BOA APARÊNCIA!

'� ��,-,-

bem barbeado ... _empregado!
Se V. procura uma desculpa para não fazer a

barba diàriamente, é porque não usa as lâminas

Gillette Azul. Experimente-as e verá por que

Gillette Azul é a preferida pelos mais exigentes.

GilletteAZUL

BOM NEGOCIO,
para quem possue de. Cr$ 10.000,00' até Cr$ 100.000,00 renda
outa de 10'/. ao ano com recebimento de juros mensai•.

Informações nesta redação,

LEGITIMOS

LlN�OSDALllY
GENUINO PRODU,TO DO BRASIL

IN D. O E LI N H O E A L G. "O AL V Y" s. n.

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

LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO,

-

N. 33)
ACEITA ENCOMENDAS

DE SERVICOS TIPOGRAFICOS
APRESENTAÇio IMPECÁVEL ENTREGA

RAPIDA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



NA PRóXIMA TERÇA-FEIRA, 26,DO CORRENTE, TRANSCORRE O "DIA DO PENITENCIÁRIO". ESTÃO SENDO PREPÃ-,
-

'I. ,
.

RADAS, SOB O PATROCíNIO DO CONSELHO ·PENITENCIÁRIO E DA 'DIREÇÃO DA PENITENCIÁRIA ,DO ESTADO, EX.,:
PRESSIVAS COMEMORAÇÕES.

.

.

I

,O diretor da «Região Serrana» e Os cenus

suas «novas explorações»
, avônç��JÚniOr

o sr. Romeu Sebastião Nc- rios que o prestigiaram nos

momentos em que era vitima

dos mais desçomedidos aia

ques, pelos seus algozes, con

vertidos numa noite de fins til'

abril, em gênios tutelares.
Desconfiei dos gênios, - eis

tudo. Não lhes chamei poltrões
ou coisa equivalente, mas fi ..

quei com outros amigos que,
como eu, se guardavam da so.

licitude dos gênios ...
O sr. Romeu Sebastião Ne

ves se coloca fidalgamente Ú�;

minhas ordens, na "Região Ser

rana", periódico de que é dire

tor. Eu, muito obrigado, e tam

bém ao seu dispor, no "O E<;-

A' convite do Sr, Charles Edgar rando segregar do aprêço público
Mor itz Presidente da Federação de os que têm a responsabilidade da

Comércio de Santa Catarina, reu- produção.
niram-se yo dia 11, na ,sede desta E mais: generalizou-se o esque

entidade, os Sr,s. Flávio Ferrari, cimento de que existe uma solida-
.

Marcílio Mota, Roberto Lacerda, riedade indestrutível entre o tra

ltdio Ortiga Fedrigo, Osmar Cunha, balho, o capital e a íníciativa, e de

Antonio Adolfo Lisboa, Jorge José que num regime democrático a

de Sousa, Joel Soúsa, para' estu- produção agrícola não pode funcio
darem as características regionais, nar sem o comerciante e sem o in

do temário que será apresentado dustrial",

pela classes produtoras à discussão Dessa forma a Federação de Ca-

na Conferêncià de Araxá. mércio de Santa Catarina, por in-
Aberta a sessão, o Sr. Charles terrnédio de seu Presidente; sr.

Edgar Moritz explicou aos presen- Charles Edgar Moritz auscultará

tes as finalidades daquela reunião as classes conservadoras e os téc-
I

e a ímportância que a Conferên- nícos do Estado os quais prestarão Icia de Araxá tem para as classes seu valioso concurso à delegação
produtoras de todo o país. Salien- que represenlari o Estado em Ara

tou mais que proximamente seriam xá. Santa Cgarina dentro de sua

convidados todos os estudiosos do tradição de Estado líder no concer-

'Estado cuja especialização se fi- to da Federação, levará sua expe

zesse necssária, para que colaboras- ri ência e colaboração para êsse

sem na interpretação regional do magno conclave, sem dúvida o

temário daquela conferência. maior que já se realizou no Brasil,
Designou, superintenderem os pela imp,.ortância que terá na

org'a-Itrabalhos das .diversas. Comissões, nízação .econômica nacional.

os Srs.: Jorge José d.e Sousa ,
As sugestões das classes produ-

Produção Agro-Pecuária e Extra- toras têm todas as credenciais, as
I

tiva; Édio Ortiga Fedrigo -, Pro- mais expressivas, para participa
dução Industrial; Marcí lio Mota _ rem da solução cios nossos proble
Circulação e Transportes; Osmar mas, E, sem dúvida alguma, essa

Cunha - Capitais, Créditos e Ban-
' colaboração será, mais do que qual

CQ.S; Roberto Lacerda - Regime' quer outra, acatada e respeitada
Fiscal; Política Comercial e Con- em todos os setores da vida nacio

trole e Atividade do Govêrno na naI.
'

Economia - Joel Sousa; Antonio Está poi� a Federaçãó do CO.J11ér
Adolfo Lisboa � Preparo Prof'is- cio de Santa Catarina cooperando
sional, Serviço Social e Mão de na execução de um trabalho cuja
Obra. finalidade não é outra, que, dar ao

. Â finalidade da Conferência de nosso paiz, um plano de produção
:Araxá é a da preparação de uma e economia.

orientação econômica a ser suge
rida ao Govôrno da Hepública e que
focalizará os principais problemas
que vêm entravando o nosso desen
volvimento econômíco.
As razões da convocação das

classes produ toras 'Para o debate
dos n.o5SOS problemas bases estão
explêndidamente justificadas no

discurso que o Sr, João Daudt de

Oliveira, Presidente da Confed.era-,

eão Nacional de Comércio, pronun-
, Esteve em Palácio o Chefe da Missão Americana no Braeíou no �i,o a:rande do Sul quando

I
sil (há 3 anos) L_ P. Lovett, acompanhado de seu Ajudante de

de"sua vísita aquele Est�do)· Ordens e do Oficial da Marinha Brasileira, o ilustre Capitão de
. Enc�ntmmo-n?s � seis anos de Corveta Paulo Pinto, junto aos qu,ais, o Almirante Antão Alva

distâncía
,
do Prírneí ro Congresso res Barata Chefe do 5° Distrito Naval.

Brasileiro �e �conom�a, _e a quatro Recebidos por S. Excia. sr. dr. José Boabald, Governador
da .Con.ferenCla Eco�omlCa de Te- em exercício, entretiveram-se em cordial palestra durante cer

reso��hs. Uma análise, mesmo su- ca de .15 minutos, após o que o Chefe da Missão Americana no
llerflCIal dos nossos problemas fun- Brasil se retirou acompanhado dos citados oficiais.
damentais, revela-nos hoje que, a

esta altura, ms ainda são rigoro
s·amente os mesmos: a produção
agrícola, que se r.eduz dia a dia;
o trabalhador I"uraI desaparelhado
na luta contM o solo, o tempo, as

endemias, os transportes ,a fitlta de
crédito; as indústrias em desgaste,
lutando para renovar a; maquiná
'fia; a mão de obra cada vez mais ros da Ilha, oferecerão a seus as

cara; os 'impostos sempre ·mais al- saciados uma snculenta churrasca,.

tos; a vida continuamente mais da.

difiüil. Agravando.todos esses ma- Com a construção de seu amplo
les, acentua-se um trabalho subrep- galpão, nos terrenos de propriedade
ticio de divisão de classes, procu- da conceituada firma João ;t\'I0ritz

,lorlan6polls, 24 ele Abril de t949'

A Federação de Comércio de S. Catarina
paríicipara da Vonlerência de lraxá

, IL.

ANTONIO DIB MUSSI
Horários

..

Das 10 ás 12 horas e

13,30 ás 14 horas,
das

F' IOr i e n c po l rs

ves voltou ao "Diário da Tar-

de", ontem, para, dirigindo-se
á minha pessoa, assim lisoujeu
da ainda com ·alguns' adjetivos
amáveis, reclamar de mim as

provas de que haja êle tomado

parte em qualquer propaganda
politica de candidato pessedís-'
ta. De que natureza quer s. s.

essas provas? O fato foi teste-

munhado por alguns dos nos-

sos amigos comuns e não vai

nele nenhum desdoiro para o

caráter do sr. Sebastião Neve s,

que se não dedigna de haver-
se mantido "á distancia" dos

,acontecimentos no último pl ei
to, apesar das suas simpatias
ou antipatias pelos candidatos
em causa. Apertas, a clrcuns
tancia de haver espontaneamen
te oferecido o automóvel de

que dispunha para auxiliar
uma eleição pessedista, lhe de

nunciou as tendências. Na ver-

dade, s.s. não dirigiu '0 automó
vel, cuja chave, no entanto, en
tregou ao sr, Raimundo Vieíra.
Talvez essa prova não baste
para ilustrar a - para nos -

preciosa contribuição de s.s, em

favor de um dos "candidatos

É verdadeiramente de se admirar-:

a rapidez com que se está desen=

volvendo a colocação dos tcbos:

condutores dJ água, em .nossa cida -

de. .
.

Turmas enormes de trabalhadores.
num abrir e felhar de olhos, fazem.
as valas e enterram os can.os. Pou,-

co falta para que a obra fique C.)Hl

pleta.
A ponte já está sendo "atrwes-'

sada" e, no Estreito, as valas já,
atingiram o canto.

Nós, os brasileíros.vque est1J1lOS:-,

acostumados á morosidade doentia:

dos serviços públicos, sentimo-nos
__

tado".

agora, quasi, que radiantes ante a :

desenvoltura ultra rápida de UH} ;
problema tão magno e tão rreeessà-

eIU causa" ...

Todavia, já nos autorizava su

f'icientementn a "contá-lo en

tre nós" na recente campa
nha.
Há um tópico, nas "Novas

explorações" do sr. Romeu Se-
bastião Neves, que envolve un

equivoco no julgamento das
minhas atividades politicas': é

I ,

quando s.s. afirma que sempre
estou com quem passe a ser

govêrno. O sr, Sebastião, que
certamente não é um infame,
precisa retificá-lo, para não c').

�11eter uma abjeção. O ex-chefe
e amigo a que s. s. se ref'ere
teve-me a seu lado, sem cons

trangimento de minha parte,
enquanto eu o defendia, pela
imprensa, de injúsrias e calú
nias escritas por aqueles cuja
acolhida aceitou, .de preferên
cia á de amigos e correligion,i-

GUSTAVO NEVEi:! rio.
Teremos, pelos cálculos feitos,.,

Veremos; .água em abundancia!

para nosso gáudio, o precioso ];-

quido correr forte pelas bocas das..

torneiras, dos chuveiros, etc.

Que, dera vante, todos os -rossos, ,.

problemas, quando atacados, nos>

apresentem o mesmo ritmo de ace

leração, são, os nossos votos. Traba-'
lhos assim dignificam nosso govêr-
no e animam nossa gente.
A éra atômica não mais compor-v

ta velocidades baixas.
É para a frente que se anda mi-

nha gente.

.HélioMilton.
Pereira

Por ato do sr. Presidente da Re->

publica, assinado na pasta da Ta->

zerida, foi promovido á classe "1',
da carreira de Oficial Adrninist ...a-
Uva, o nosso conterraneo jornallsta
,Hélio Mi1ton Pereira, que serve llai'

Delegacia Fiscal do Tesouro' Na-s
cional desta Capital.

SERVIÇO DE METEO
ROLOGIAFino cromo PRE TO • MARRON

SOLADO DE BORRACHA
0.37d44 -

C,rj/. 145,- Previsão cio Tempo, até 14 horase-
do dia 2Lj.

Tempo: Insí.avel, com chuvas.'
Temperatura: Estável.
Vento: De Xordeste a Suéstej.,

Frescos.

'I'emperaburas extremas de .hoje r:

I Máxima 27,2. Mínima 22,9.

OFERTA ESPECIAL DA

---

c5'�Ul\I_ry
r v a T!RADEN1ES,19o Chefe da Nissão Americana

visitou o Governador'
FRECHANDO· •••

Nem dá. os primeiros vagidos na atual sessão legislativa, a

bancada ndenista já faz das suas. Ante-ontem, por exemplo. I}

ilustre deputado' Braz Alves; do. P .. T. 13., à. hora do, expedien- .

te, na Assembléia, enviou à Mesa um- projeto de lei regulamen
tando o dispositivo constitucional que isenta do imposto terri

torial as propriedades rurais,' de área não excedente a vinte-'

hectares. O representante trabalhista, aliás" com o seu pro

jeto, visava à medida pela qual já propugnara no correr dos.

trabalhos constit1!Úntes, em 1946.
•

Áquela ép�a, hlma, indicação da sua lavra, no sentido que-;
agora tem o projeto apresentado, mereceu severa crítiea, do. "-

I nobre lideiÍ:" udenista, que a impugnou,. tachando-a de inconsti

tucional. O lider trabalhista, deputado Saulo Ramos, da tri-.'

buna, constituinte, deu resposta ao sr� João José Cabral. Es

ses fatos, apontamo-Ias como lJrova do alto interêsse que os;,'

getulistas, de· longa' data, devotam ao., assunto.. \

Pois bem! Ante-ontem, mal o sr. Braz Alves remetia o seur

projeto à Mesa, o srl Waldemar"Rupp corria a redigir um outro ..

proJeto, 'no mesmo sentioo, visando ao mesmo fim .. E, ao bru-'

xolear da sessão, o plágio ruppiano aparecia na Mesa, com re

querimento de urgência'... Além de surripiar o conteudo da

projeto, o deputado camponovense queria para o seu partido as'

honras de defensor das Assoçiações Ruraís! O sr. Waldemar'

Rupp quis botar um ovo em ninho alheio, á moda de chuplm
matreiro e madraeeiro: O seu' projetihho;' irispirado no sr:

Braz Alves, é mui flaqui{(). Foi obra apressada, de quem ape

nas não queda perder' um pulo no quintal
.

viiinho, e voltar .

com os frutos de arvores .que não plantou. Dando a Cesar, o

que é de Cesar é, esperamos qu� a nossa calenda Assembléia

prestigie e aprove o projeto Braz Alves, que está bem elabo

rado e é o ori'ginal. O OUITO, dei. sr-. 'Rupp, é apenas, Iopper. _'
GUILHERME TAL

Cborrasco, - boje. na\ Sociedade Carnava
lesca 'Granadeiros da Ilha

Festejando o lançamento da peci'f3
fundamental de seu galpão, que se

realizará hoje, ás, 11 horas, 0<; va

lorosos diretores da S. C. Granadei-

\

S. A_ prepara-se a simpática socie
dade. para seu retumbante carnaval
de 1950 que, pelo que nos foi dado
vêr ;0 Sábado de Aleluia, ser':l de
magnificência -jamais igualada ante_
riormente em nossa terra.

,

Solidarizamo-nos, hoje, com a

alegrià geral dos granadeiros, e

agradecemos a gentileza do convite
que nos foi endereçado.

PARA FERIDAS,
E C Z E M A S,
INFLAMACOES,
C O C E I R'A 5 I

E R A S,
ESPINHAS, ETC,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


