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Na Assembléia LqJ�-�,tlYJ��;_
"'5 *y � fi:

...,,_. �õ 'I tj 'L{ � ;J'_';'

Lonvor ao confrade OsvaldoillêltJ, 'Que r6��{1� :-' >,

quereu aposentadoria. Com;fl�:�es.�,-'Votos�;:r'��(� ;d
.;ry�: !,(

Ao inicio ria sessão de ontem, o

deputado João José Cabral OCIlPOll
a tribuna para o elogio do nosso

brilhante confrade sr. Luiz Oswal
do Ferreira de �telo que, após 37
anos de bons e leais serviços ao

Estado, solicitava a sua aposen
tadoria, no cargo de diretor da
Secretária da Assembléia. 'I'errni
ll011 suas eloquentes palavras pro
pondo um voto ele louvor ao dsdí
cada I'nnc.ionúl'ilJ e anrcsentando
lhe vot os de f(!lici.ciadps pessoais.

O .depl'Ttuclo :\illnes Varela, cm

sr-gnidu ,1 oração rio lirler urlenis

la, associou-se ás homenagens j'P

quer-Idas, em nonw do. P. �, n.,
í cr-emln justos elogios ao trabalho
e ao lalenlo do zeloso íuncioná
rio .que "emjJl'C t'o i :« sr. Luiz Os
wa lrlu Fcrrci ra ele '{elo,

p·clo P. '1'. R., n dr-pul ado Bl'al,
,-\I\'e5 sulidarlzon-sc com o rcque
pimento do Iidcr da minoi'ia, o

mesmo fazendo, pelo P. H. P. (l

<.!1·'Plllür!o Cardoso da Veiga.
.l\,( Orriem do- dia foram estuda

dns " rlisout i.los diversos urojeto s

di' lei, indicações e emendas.
Elltl'c as comissões j{i organiza-
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Ecos da Conferência
do Negro
Rio 10 (A. N.) - Realizou-se

ontem, na séde da Associação
Brasileira de Imprensa, a pri
meira Conferência da Série in
titulada "Conferência do Ne

gro", iniciativa do teatro expe
rimental do negro, com a fina
lidade de preparar a agenda
para o primeiro Congresso do
Negro Brasileiro, a realizar-se
em setembro de 1950, ocasião
em que se comemora o primeiro
centenário da lei que aboliu o

tráfico de escravos. Abriu a

conferência o professor Castro
Barret.o ex-diretor do SESI, que
salientou a importância da mes

ma, dando a seguir a palavra
ao professor Guerreiro Ramos,
que discorreu sôbre as diretrizes
a serem tomadas nesse primel-
1"0 Congresso, Em seguida, faia
ram os representantes do Rio
Grande do Sul e do Estado do

Rio, discursando, _ ainda, o sr.

Paulo Shaw, representante da

ONU, sobre a atuação do ar,

Ralph Blanch, como mediador
da

_

ONU no caso egipcío-pales
}�no, um dos maiores sucessos

.J'íplomáticos do após guerra, as
segurando o direito de viver li
vre, sem distinções de côr. En
cerrou a conferência o professor
Castro Barreto"

Adh.da a reunião
pau-americana
RIO, 10 (A. N.) - Atenden-

r do a ínteressses de ordem in
ternacional, foi adiada para
setembro vindouro a inaugu
ração da primeira reunião pan
americana de consultas sôbre'
geografia, a ser promovida
nesta capital, por iniciativa
da Comissão de Geografia, ór
gão integrante do Instituto
pan-amerlcano de Geografia e

História, com séde no Méxi
co. De acôrdo com a resolução
tomada pelos organizadores
do certamen, os trabalhos da
quela Assembléia, cujo inicio
estava marcado para o dia 15
do mês de agôsto próximo, de
verão realizar-se entre os dias
15 a 24 de setembro do cor
rente ano.

Dm novo e elicieD_te
produto contra a to ..

berculose intestinal
ESCOLMO, 10 (v. A.) - o

Pas, o novo produto recente
mente descoberto, especial
mente eficaz contra a tuber
culose intestinal, demonstrou
há pouco a sua eficacia em um
caso de tuberculose biliar agu
da. Uma mulher trazida mori
bunda para um hospitàl de
Gotemburgo, tomou algumas
doses de Pas e, no fim de pou
cos dias, baixou a febre e o a

petite normal se restabeleceu.
A melhora parece ser de cara
ter permanente. O primeiro a
produzir o Pas foi o professor
.Joergen Lehman, diretor do
laboratorio cliJnico do He.spi-
j tal Sahlgren, de Gotembur-

?� go,
'J.

--

o MOMENTO

o escultor Teicbmann, em' Porto 'Alegre
° ESCULTOR EM MADEIRAS, Erwin Teichmann, o ca-

I
.

I' tarínense está de volta. Na galeria da Casa das Molduras,

está esse' artista plastico com sua variada montra. A figura
humana e o animalismo lhe são os doiUenero característí-

coso Os cavalos e os boi� lá estão atestando o homem do sul.

A figura humana tem polarizações folcloricas de rico e genuí
no nativismo, a par dos estudos psícoíogícos É toda uma ga

leria contrastada, em que encontramos exemplares de .escul
tura religiosa. São homens do campo e mulheres de CIdade,

São animais diferentes. ° artista trouxe trabalhos de outra

fase e os mais presente. Notamos um gradual aprotundamen
to, A técnica se lhe aperfeiçoa e 'o estilo estetico ganha em

amadurecimento. Os nus e as figuras tipicas formam antíte

ses, a par de trabalhos em relevo :para parede. �á g�sto co�
viver com as criações de Erwin TelChmann, que e hoje prestí

gioso escultor brasileiro em madeiras, con:_0 podemos veríti

car exemplifi.cativamente naquelas duas maos que falam e�n
eloquente gesto, bem como os grupos de tíguras humanas, a

aguía e varios especimens de animais selvagens, que culmi

nam na corrida e as saborosa.s figuras regionais, bem como

urdidas e plasticas cabeças.
(Do "Correio do Povo", de ontem.)

Sra. Aderbal R.
da Silva

dos, e que ontem enUllI6'V<1mO�,
Ia lí ou a de

coxnssxo DE VIAÇÃO PúBLIC,\S
E TRANSPORTES

Cid LOIU'f'S nibas - PSD - PI'.e
siderit e

Ha rni ro Emerenciano - rD:\ -

Vir-c- Prr-sidcnte
Wigand Persuhn - PSD
Cardoso da Veiga - PRP
;-;,r c 1'C'l á rio - Funcionário da

Casa - DaI'Ío da Rosa
Cumpre-nos, ainda, na' l'cpol'la-'

g'CJ1l dr' ontem, l'eti ficar um engano
involuutúrio, que apr-esentou o de
plllado :-:aulo Ramos como 2° �e
crr-Iá r io da Assembléia. O i lusl re
l'P]Jl'E'sentanle trabalhista, na ver

dade, ri o 1° Vice-Presidente fiá
Casa e nessa qualidade tem nrrsi
elido aos scirs trabalhos, inúmer-as
vezes.

FILTA DE COMPOSTURA
A propósito do julgamento do caso da Câmara

Municipal de Itajaí, pelo egrégio Tribunal de Justiça,
volta a U. D. N. estadual, pelo vespertino que 111e ser

ve de veículo às campanhas jornalísticas, a agredir a
magistratura catarinense, na pessôa de um Juiz de
Direito. Como lhe não favorecesse a decisão da Justi
ça, não hesitou o udenismo local em atacar o magis
trado cuja sentença, de certo modo, foi, 110 entanto,
confirmada por aquela alta Côrte, sôbre cuja integri
dade recái, de chofre, a suspeição levantada através
do "Diário da Tarde", de ontem.

Tem sido sempre assim. Quando os seus preten
sos direitos não são reconhecidos, como o não podem
ser ao desamparo da lei, os responsáveis pela direção
da U. D. N. catarinense não vacilam em atacar mesmo
a inteireza moral dos magistrados, tentando fazê-los
alvo das mais infundadas suspeições do público des
prevenido. Se, porêm, lhes sai a contento a decisão
judiciária, tanto melhor para a Justiça.

Nesse caso de Itajaí o público é testemunha de
que o P. S. D., em todos os lances de processo, se man

teve dentro do mais correto acatamento a princípio
de ética que lhe preside as atitudes. Às atoardas
pela imprensa, preferiu' o P. S. D" em tôdas as cir
cunstâncias, falar dentro dos autos, com a devida con

fiança no pronunciamento do Judiciário.
Assim -sucedeu quando o ilustre desembargador

relator c.oncedeu a medida impetrada contra a decí
são do Juiz de Direito de Itajaí, contrariando em

cheio o direito de uma das partes.
Pelo seu brilhante advogado dr Wilmar Dias o P.

S. D. a�Tavou do despacho que suspendera a sentença
da _primeira instância. Não veio*{ara. a imprensa ex

plorar o caso com vistas à opinião pública, afim de
que um assunto de direito não fôsse submetido à leiga
apreciação de quantos lhe não conhecessem a comple
xidade.

Essa, entretanto, não tem sido a conduta da U. D.
N., que, antes mesmo de apoiar-se em legítimo direi
to de recurso, se lança pelas colunas da sua impren
sa contra os magistrados estaduais, generalizando
conceitos a estes desairosos e de todo descabidos.

Viria a propósito, pois, advertir-se, mais uma vez,
a opinião pública de Santa Catarina, contra as insi
diosas alusões do "Diário da Tarde" a juizes que, na
hipótese por ele formulada, "descambam do caminho
da lei e mentem às funções de 'que se acham inves
tidos" .

No caso do Juiz de Itajaí, essa hipótese teria de
extender-se aos membros do Tribunal de Justiça, que
lMI!tauraram a sentença daquele magistrado, gran
geando, desse modo, a odiosidade dos causídicos que
se batiam pela conservação do despacho supensivo.

Compreende-se, assim, facilmente que a U. D. N.,
não se conformando com a decisão da Justiça, ofereça
de público mais uma lamentável exibição de falta
de compostura, como tão vulgarmente tem aconteci
do em outros casos.

O exemplo 'é, de todo, nocivo às boas praxes duma
consciência juridicamente assentada, e tanto menos

escusável quanto extrema os autos, saltando por
superiores instâncias de Justiça, para apelar, com

flagrante ausência de serenidade e abundância de
.

paixões, para as perigosas conjeturas da desconfian
ça, lançada em público de encontro à integridade
dos juizes.

Não há como deixar de censurar essa leviandade,
que golpeia um dos fundamentais esteios da estabi
Iídade social: o prestígio do Judiciário.

Os fretes, a partir de boje, serão
aumentados em 20·/. e as

passagens tO-I.
RIO, 10 (A. N.) - É a se

guinte a nota da Marinha
Mercante distribuida á impren
sa: "Afim de fazer face ao

aumento dos salários dos ma

r�timos, fretes dos conheci
mentos de nav;egação da cabo

tagem maritima; fluvial e 'la-

custre emitidos a partir das
zero horas do dia 11 do cor

rente, serão majorados de 20%
e as passagens de 10%. As ta
belas de fretes e passageiros
das embarcaçõelS portuárias,
serão também sujeitas ás mes-

•
I

_

mas maJoraçoes.

A data de hoje regista o ani
versário natalício da Exma,
Sra. Da. Ruth H. da Silva,
espôsa do Exmo. Sr: Dr. Ader
bal Ramos' da Silva, Governa
dor do Estado.
Possuidora de nobres senti

mentos crítãos e virtudes de

espírito, a primeiro Dama do
Estado sempre se impôs á ad

miração e á simpatia e á esti
ma de todos os catarinenses,
entusiastas incondicionais de
seu belo coração patrocinador
de campanhas pro bem do pró
ximo.
As significativas manifesta

ções de simpatia que hoje lhe
serão prestadas, os de "O Es

tado", respeitosamente, jun
tam as suas.

Na Câmara, o
sr, cel, Henri
que Coutinho
RIO, 10 (A. N.) - ° Coro

nel Henrique Coutinho, Chefe
substituto do Gabinete Civil
da Presidência da Republica,
esteve ontem na Câmara dos
Deputados para, de ordem do
Chefe do Executivo, fazer en

trega ao Poder Legislativo da
proposta orçamentária para o

próximo exercício. ° Coronel

Henrique Coutinho, fez entre

ga da proposta, ao deputado

I
CijriTo Junior, presidente da

quela Casa legislativa.

A Marinha comemo
rarâ o próximo
II de Junbo
RIO, 10 (A. N.) - 0,Minis

tro da Marinha solicitou ao

Chefe do Estado Maior da Ar
mada sejam organizados pro
gramas comemorativos da tía
ta de 11 de junho em todos os

Distritos Navais. Dos progra
mas deverão constar, além do
cerimonial cívico-militar nos

navios,corpos e estabelecimen
tos, a leitura da Ordem do Dia,
em ato de mostra-geral e pa
lestras proteríüas por oficiais,
referentes áquela data. Ao 10
Distrito Naval, além do previs
to acima, deverá constar do
programa a colocação de uma
palma de flôres, em nome da
Marinha, no pedestal da es�

tátua do Almirante Barroso;
sendo as honras prestadas por
uma fôrça de Marinha, cons

tituida do Corpo de Alunos da
Escola Naval.

.
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elo corrente, reuniram-se numero- maceutica cutarinense, dCSt:IC:1Ild,,- : diplomada

O ESTAD"'"O
orarl as empre ... sos Associados deste importante )r- se os tral!;lhos. pal'� ,o g:'antle •

_. gão de classe, na sede da "Cuixu "Congresso de Farmacêutico (11. P:l- :

sas rOdOl.arl8S dos Empregados do
Comér-cio", afim raná e de Santa Catarina", a se:

IIlGUND.A.J'IIIRÃ
de ser eleita a nova Diretoria que realisar nesta Capital, bem (:"1110 •

: Ferrei/a.

ficou assim constituida: prestadas homenagens-póstumas W)

JillCJ:>l'f!NO &lo CUtlITlo _ �

•

7 1104"...
Presidente: Farrn, Prof. Henri- saudoso farmacêutico, profeso.;ol·. Caixa Postal 55.

"uto-VIaolo ItaJat - lt.j14 _ 1'"
que Brüggmnnn ; Vice-Presidente, Heitor Luz, rcsccnternente fa :ec:<I'j ••

fIIr.
�

...xpre_ BnwQu_ - lIrUq'H - Farrn. Eduardo Santos; 10 Sccretá lia Capital da Hcpublica, prof'isvio-
...

le boru.

I

JIlxpl'elllO Br'IwqUEllM - NOTa n-w rio, Farrn. Prof.
Raulino Horn Fer- nal cujo nome ilustre é sobe,ia· ,

- .A��1:::a- ea....-- ._ JerúI"u. 1'0; 110 Secretário, Farm, Prof. mente conhecido em todo o país c,!
,

'",

.

- • homo
Ranulfo Sousa Sobrinho; Tesourei- sobretudo, na América do Sul, (:!lJI)O "

L4S,4S E TERIU1NOS

.Auto-V!açlo Clituilt-- _ CUriUbe
1"0; 20 Secretário, Farm. Prof. cientista consumado e'aut(Jr d� nu-

Possue V. S, casas ou terrenos par..

- I hora..

"
1 vender?

_�:::.�
IIul-BIIuIl _ NIr10 AI.. dor, Ildefonso Juvcnal ; Bihlioteca- mcrosas obras que enriqueceu: a l Não encontra cornpradorv

Rápido Sul·Brasileira
- Jolnvile - rio, Farm. Hermann

Beck --- Comls- nobre proflssâo-Inrmacêuticn. Suli-I Entregue ao Escritório lmobillãri..

13 :áo���� Sul.Brasileira _ Curitiba _ são de Síndícancía: Farrn. João I).- "ÚI ios com nobres cole ra , do

I
A. L, Alves,

6 horas.
Bernardi; Farm. Nilo Laus, e Farm, Paraná, também a Associação Cata-

Rua -Deodoro 35.

TERÇA-l"IlIR..A.

---<:_--

.Au�V!açlo ca�11II_ - Perto.o\1. José Augusto de Farias. r incnse de Farmacêuticos, �)or in-}

Ir" - 6 horlll,
.

E J D" I' t
'

I' I t t

Aut�V1a.� cat&1'1Jl_
- CUrlUtll mpOSS3l a a nova Irctorta, .0- errner 10 (e seu reprcsen ali ",

- li norae ro,-""".
ram tratados assuntos de relevan- Farrn. Gercino Silva, proporá :1(;

.Auto.Vtaç&o
catal'tn_ .. _.......

_ • horas.

senhor Prefeito Municipal a coloca

Áut"o.VIaçlo catu'ln_
'l'Ilbu-tcl

cão do nome do Prof. Farm, Hritor

- II hOlal.
Dr (LAftNO G

Expresso 110 OrIllt6.,1o _ �
_

•
� •

7�.. Gl6r1a _ l;IpIIa _ 'l�
GALLETTI

• �=-':Bruq1MUl _ BnUIIl" _

A D V O G A D O

le hora..
,'14

Cl'hna a cr....l

.A'tto-Vlaçlo ltaj"
- ltajai - 1. ao. Corutltuiçéic da Soeiedad..

ra�áPidO Sul.Brasileira
- Joinvile -

NATURALIZt�COEB

13 horas, CUritiba _

Título. Deolcrat61'lo.

Rápido Sul-Brasileira

6 horas.
.

QU.A.RT.A-1'IlR.A.

.Auto-V1a!:Ao
catlll"tn_

- li horas.

�
.AuOO-V!açAo catartnClft

- II horas.

" Auto-VtaçAo
CatullMna

, _ !l.30 heras

.:' Rápido Sul·Brasileira
Curitiba-

ç 6 1101·as.

Ráp:Jo Sul·Brasileira
Joinvile -

13 horas.

AnúnciOlllNldianle contráto. i Jl:xpresso Slo CriBto...a<l - LaCUU -

17
horas,
Expre� Brusq�� .-. BruaQu.

-

16 horas,
· Aut!",Vlal<"lo ltajaS - rtaJaJ - 1. h0-

ras,
Expresso BrullQuenH

- NOTa Trento

- 16,110 horas.
RodovUi.rla Sul Bruil - Perto .AleCH

_ a OOr&l.

!
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Viação Aérea
Horário
Segunda-'eira

rtAL" - 13,00 - Lajes

PANAIR - tO,40 - Norte

VARIO - 10,40 - Norte

PANAIR - i3,60 - Sul

CRUZEIRO 00 SUL - t3.1i1i

Morte
...

� "1'ca-feirfJ

"'TAL" - 8,00 - Joinville -

ClIritiba - Paranaguá

- Santos e Rio.
• '\lH 10,40 - Noite

"I :t:IWW DO SUL - tl,OO -

lIorte
VARIG - t2.30 - Sul

PANAIR - ta,50 - SUl

Quarta,.(eira

"TAL" - 13,00 - Lajel

PANAIR -- 10,40 - Norte

CRUZEIRO DO SUl.. - H,OO -

•arte
VARIG - iMO - Norte

PANAIR - i3,50 - Sul

Quinta-feira

-TAL", - 8tl8 - loinville

Curitiba - Paranaguá

- Santo. e Rio.

PANAIR - 10,60 - Norte

PANAIR - 13,50 - Sul

VARIG":'" i2,30 - Sul

CRUZEIRO 00 SUL - f.8.51

.orte
CRUZEIRO 00 SUL - ti,30

.ul
Sezta-feira

"TAL" - 13,00 - Lojes.

,CRUZEIRO DO SUL - 7.20

lIIIorte
PANAlR - 10,40 - Norte

VARIG - H,40 .- Norte

PANAIR - 13,50 - Sul

Sábado

"TAL" - 8,00 - Joinville

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

VARIG - 12,30 - Sul

CRUZEIRO DO SUL - f3.5C!

"orte
Dominqo

PANAIR - 10,40 - Norte

1 CRUZEIRO DO SUL - H,OO

L ;PANAm - 13,50 S:11.
l __

BERLIM,
-

(U. P.) - Infor

ma..,se que tiveram inicio as Precisa-se de um. Exige-se'"

primeiras conversações s6bre carta de _
recomendação e de"

como serão postos ,em funcío- Fiança. Escrever do pJópriQ:;,

namento os trens e outros mei- punho para Pretendente, Cai-

os de transporte, entre Berlim xa. Postal, 126, dizendo idade" .

e as zonas ocidentais da Ale- estado civil e pretensões.

manha. Fontes fidedignas dis- '. "

_ ..
_... .. _

o.,

IseraI11 que peritos alemães das V dzonas soviéticas e ocidentais
.

en e-se
estavam discutindo os detalhes,

de como serão postas a funcio

nar as enferrujadas rodas do

trânsito, quando fôr levanta

do o bloqueio de Berlim, na

próxiJIla quinta-feira. Acres

centa-se que as conversações-
•.... o 0-0... ...

. .. o o o.... •
•••••••.

técnicas estão a cargo de fun-·

cionários de baixa hierarquia.
Autoridades das zonas óci

dentais disseram que ainda não

foram assentados com os co-

EMPR!SA SUL, BRASn.EIRA legas da zona russa os detalhes

DE ELETRICIDADE S. A. técnicos do levantamento do

_
EMPRESUL - bloqueio. Espera-se que o pri:'

Serviços de energia elétrica meiro trem para Berlim seja'

em Joinvile, Jaraguá do Sul um expresso militar norte

São Bento do Sul, Mafra, Ti· americano, para passageiros;

-/
jucas, Rio Negro e Lapa. procedente de Francfort e cha-

Material elétrico para insta' mado "O Berlinense". Sabe:..se· ,

lações -- Motores - Dinamos que êsse trem passará pelo'

- Bombas - Lustres - Fer· pôsto russo de inspeção, em

ros de engomar - Lampadas Marienborn, no limite
. entre

- Ventiladores - Serviço 'de as zonas ocidentais e a orientar,

instalações por pessoal técnl· pouco depois de meia-noite.

co especialisado_
Na zona de Hanover encon:..

Loja e critório á rua 15 de tram�se 24 trens de carga'

Novembro, n. 449 Caixa Postal prontos para se dirigirem a'

n. 62 - End. tlegr. - "Empre- Berlim, tão prontamente quan

sul" Joinvile -- Sta. Catarina to seja levantado o blequeio.

.- Brasil.
Os ultimos trens de carga da

. . . . . . . ..

Alemanha ocidental cruzaram

FERIDAS, REUMATISMO 'f.! os limites da 2'l0ha soviética a

• P�ACAS SIFILITICAS_ 29 de junho do ano paJssado e

EliXir de Nogueira f·
o ultimo trem milita;- ?e Ber-

lim correu entre essa cIdade e

Medicação C1udll:ili�rfll�o
tratamento Francfort a 10 de abril de 1948 ..

a IM liJ

Oierece seus serviços.

90,00
45,00
25,00
9,00
O,flo

L.erit6rio • R..id • '\ J i. �

Ruo T'Ílad.nt-a.. 41

"'ONE •• 1I6a

Almejamos sinceramente, ú "As

i sociação Catarinense de Fnrma i. u

,

ticos, que conta com mais de 200

.

I] associados
e111 todo. o Estado, pi o

I
gresso com as mars gratas com

pensações à nobre classe".

Certes a Maria Inês

BELlEMA
para .rup�ões do

Luz, cm uma das ruas desta cidu- \

de, selJ. berço natal, a exemplo rio Ique as Associações do Distrito Fe

dera], São Paulo e Paraná acuhum

de realizar em seus Estados.

ECZEMA

Pomada não gordurosa, ántís

sética, que combate as coceiras,

e erupções da pele. Não
mancha,

�oinTIlt

Empresa «Yíação Sànta Catarina»
A,T_IS(_)

a roupa e não requer ataduras;

Se V. não encontrar
BELZEMA

em seu fornecedor mais pró-

xímo, queira cscrev=r para a

Caixa Posto I 637, Rio.

ANTES

Cr\lXA

A Empresa "Viação Santa Catarina': linha de ónibus que faz o

percurso Florianópolis - Estreito e Escola avisa aos possuidores de

permanentes e aos que viajam gratuitamente por imposição da id. a

oomparecerem
dentro do praso de 30 (trinta- dias no escritório ,1 Hua

Joiio Pinto n. 9 afim-de regularizarem sua situação perante esta Em-QUINTA-FEIR.A

Auto--Vlação
CatarlnenH

Alegre - 6 hora•.

Áutl'V!açAo Catarlnena

- ti horas.
Auto-VlaçAo c.tartn_

- • horaa.

Auto-Vlaçlo
CtU!rlnenM

- 6 horas.
Auto.VlaçA.,

Clltarin_ - �

_ 6.30 [\oras.

Ex:QTes80 São Cr1sto'f'10 - Lacune -

7 hlJl'BolI.
Emprêsa Glória - Lquna ._ • 1/:1

• 7 112 horas,

Jll[presso BrullQuen.. - Br1lIqu. -

II horas .

.Auto-Viação rtaja! - Itaja! - ti b().

ra.�
Rápido Sul-Braslleira

-
Joinvile-

13 horas.

� Rápido Sul·:Drasileira - Curitiba -

8 horas.
Itmpresa Sul Oeste I,Wa - X.pecõ - AI

- • hora.

CUrItiba presa.
Findo o prazo respectivo não será 'permitido vIajar

Tubu'lo aos que não satisfazerem ás exigências desta Emprêsa.

Florianópolis, 7 de Maio de 1949.

COMÉRCIO & TRANSPORTES

gratllitiOlll1enle

AUTOMOVEL FORD 49

Vende-se um, em estado novo..,

com 5.000quilometros, 4 portas. VêJ'_'

e tratar com Oswaldo Nascimento",

no- Hotel LaPorta •

C. RAMOS S. A.

Proprietários

Detalhes do'levanfa·1

SEXTA-P'ElR.A.

R04oY1ArIa Sul Br8Bll _ P6no .A.l�

- 3 horas,
Ãuto-Vl.açAo

Cl&tarineua

- li" horas,
.Auto.Vlaçlo CatlJ"!nGM

- • bora.

Auto.VlaoAo catM'lnenae - t..aIrUDa

_ 6,30 horas.

I
Expresso São C&1i1tO'f'lo - r....una -

7 horas.
ÁUto-Viaçlo ltaja! - ltaJal _ 1. �

ra•.
!lxpreuo Brw!qu_ - Br1uqu. -

UI horas.

.

Rápido Sul·Braslleira - Jolnvlle-

13 horas.
Rápido Sul·Brasileira

6 horas.

•.. reune ·som, .. acabamento.oo

solidéz..... no piano perfeito!'

Além:de,várl.08 modêlos para'

pronta'entrega... êste maraVlr .

lfroso piano pode ser seu hoje:
.

mesmo; através do plano de;

pagamento a longo prazo!

Schwartzmaoo,
REPRESENTANTE

para San ta' Ca tarine·

KNOT S/A.
ex. 134 - Tel. KNOT- �

Florianópolis

meDto do bloqueio

Jotn'Yll•

.,.

Curitiba -

BABADO

Auto-Viaçlo catar1nerJa - CU!1U1M1

- II bOr&8_
Rápido Sul·Brasileira

13 boras,

Rápido Sul·Brasileira

6 horas.
'

- • boro_

Áuto-VlaçAo Catarlnelll8 - Jofll'f11..

- • lloI'U.
Auto-Vlaç1o OatarllDeI.lM _ Tub&rlo

- 6 hora.. '

ExDrI!IIIO Mo 0rUt.ó't'lo - LquDa -

7 horas.
ExpreSlO BnuqueJlM _ 1JruQu. -

1. bora8 .

.A:utc'VIaçlo na.1al - ttaJa! - II ..

raso
Expreuo BruaquellM - !'10ft 'J'rftCO

- 9,30 horu.

Expresso Gl6ria _ LquDa - • l/I

• 7 1/2 horu.
DOMINGO

Rápido Sul·Brasileira - Curitiba

6 horas.

JolnvIle

Curitiba

Escritório Técnico
Cid Rocha Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos s1's. interessados que,

tendo regressado de sua viajem ao!

E�tados Unidos .da América do Nor·

te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro·

cha Amaral reabrirá' seu eM,ritório

(Rua Presidente Coutinho n. 22),

nos primeiros dias de agôsto, espe

rando continuar a merecer as espe·

ciais atençêies de seus amigos f

clienteSl.

Pedro Medeiros, .Auxiliar

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



n ESTADO-Quarta telr. 11 ae Maio (,i. 1949 3

CLUBE DOZE DE AGôSTO PROGRAMA PARA O MÊS DE MAIO
-DIA 15·DOMINGUEIRA. DIA 21 SOIREÉ. DIA 28 CEDIDO ÀS DAMAS ROTARINAS. DIA 29 DOMINGUEIR.4

-�- -- ---

Metropolitana
Desej-ando atender ao pedido de instruções, e para norma

dos a quem cabe, a Cúria faz público o disposto no Art. 25, do com

I
Viajantess Concílio Plenário Brasileiro: "Os clérigos mesmo religiosos Greer GAR30N

Sr. TibiTicá Botto Guimarães não se envolvam em partidos políticos ou municipais, "poli- Walter PYDGEON
DT. Armando Ferreira Lima V' d d S- F

.

t, III o e ao rancisco, onde tícís vel munícípalibus no se ímísceant". e c ...
Transcorre, hoje, o aniversá- é Chefe de Serviço de Economia Aliás, é norma geral, inspirada, mesmo, nas determina- - No Programa -

rio natalício do nosso distinto Rural, chegou, ontem, a esta cões da Santa Sé, colocando-se os Sacerdotes, sobretudo Pá- Noticias da Semana
conterrâneo engenheiro agrô- capital, o nosso prezado patrí- rocos "ACIMA E FóRA DOS PARTIDOS".

- Nac. -
·
nomo dr. Armando Ferreira Li- c�o sr. Tibiricá Botto Guima-. / li: a ninguém escapa a sabedoria dêssepríncípío, para a

- Precos:
ma, alto funcionário do Minis- r�es, pessoa la::gamente rela- harmonia e util pastorais das almas.

. Cr$ 5,00 - 3,20
tério da Agricultura. O ilustre clOn��a. e estimada naquele Florianópolis, 8 de maio de 1949. "Imp. 14 anos".

· nataliciante que, além de ser MUlllC.lPlO. . . (A,ss.) Conego Frederico Hobold ROXY
competente profissional, impõe- Ao Ilustre VISItante, nossos Pró-Vigário Geral

- As 7% hs.
-se nos nossos meios sociais por votos de feliz estada entre nós.

.

- Colossal Programa -
:sua distinção e lhaneza cativan. ...........,._.-.- - -"" _ .". 'V'.- .-..- .----_,.

_ I _
te, motivo porque inúmeros amí- FALECIMENTOS

-,

Continuação
-

do seriado
· gos e admiradores lhe homena- D. Júlia Dinçee de Gouvêa Um disco para as meninas do 100% sensacional e diferen-
gearão, hoje, com expressivas Com a avançada idade de 73 te.
manifestações, às quais nós nos anos, faleceu, segunda feira à -

'Asl"lo de Oríãs A SANGUE E ESPADA
�associamos auspícíosamente, tarde, após súbito mal para o com

qual foram infrutiferos os es- As meninas internas do Asilo de Órfãs recebem naquele �dU(,'l111- Bob SHAW
Sriui. zana verane rorços da ciência médica, a ex- dário, instrução e educação necessárias a enfrentar a vida e �ive-Ia hb- 2/30 Episodios.

A efeméride de hoje consígna ma. sra. d. Júlia Dingee de Gou- nestamente. Lutas! - Duelos!
o aniversário natalício da gentil vêa, esposa do nosso conterrâ- O lar que tem é o lar C0111UI11, cristão e fraternal. Trabalham! c - II -

senhorita Édna Verane, estre- neo, sr. Ignácio José de Gouvea, aprendem. - O Heroi de mil aventuras,
mosa filha, do distinto casal sr. funcionário aposentado da De- Mas, é justo que recebam, nas horas de folga. alguma distração num empolgante drama de

·

..Luiz Cascaes Verane e exma. legacia Fiscal nêste Estado. A musica é uma das melhores que lhes podem ser propor-cicna- mil emoções.
espôsa d. Alice Cordine Verane.]- A veneranda extinta contava das, porisso que, distraindo, contribue para aprimorar a sua cdu- Alan LADD
residente em Orleãs, neste Es- com muitas amizades no nosso cação. Eleva e consola, ao mesmo tempo que dístrae. •

- em
·tado.

. . _ pnei.o. social, motivo porque a O ilustre e reverendo Padre Luttenbeck, S. J. capelão c orienta- CORAÇÃO DE PEDRA
A distinta senhorita Edna noticia de sua morte causou' dor da obra educativa das asiladas, na sua faina de melhorar as con- com

que goza de um vasto círculo grande consternação a todos diçõ.es· pedagógicas do Asílo, faina em que se tem mostrad� incausú- Helen WA13'R:ER
de amizade na sociedade daque , quantos a conhec�am. vcl, entre muitas coisas de utilidade que tem conseguido, obteve ag�,- - calculista e frio, indífe-
1e Município receberá muitos Era progenitora da sra. Jsau- ra um toca-discos. Deseja proporcionar ás meninas internadas, ho- rente ao perigo, nem balas.
cumpríméntos pelo decorrer de ra Gevaerd, viúva do sr. Arthur ras de prazer espir-itual, alterando-as com as de trabalho e aprendi- podiam detê-te ,em suas erí-
;seu aniversário. ; Gevaerd; sra. Julieta Braglia, zado. E recorre ao povo de Florianópolis, pedindo para as suas pupilas minosas decisões.
"O Estado" a felicita praze- viúva do sr, Gilberto Braglia ; uru disco. Sensação!

rosamente. desejando-lhe feli- sra. Luiza FülgraH, casada com Um disco pode custar de 20 a 50 cruzeiros. Qualquer pessoa, Mortes!
cidades, extensivas a seus telí- o sr. Alexandre Fülgraff; sra.

que se lembre da alegria que a sua doação pode proporcionar a urna

I
-SoCOS e Tiros!

... zes pais. Isolete Haensche, casada com o pobre orfãzinha, pode sem sacrificio, contribuir para a tormaçã« da � No Proqrama -
,

- sr. Gustavo Haenche; sra. Ma-
discoteca. das asiladas. Uma djsc�teC'a<."antrctanto, não está ao

a!c::I1-1
Cine Jornal.

_.Sen�o1·ita Regina Mimoso Ruiz ria Júlia Souza, casada com o
ce do Asilo : compra-la. Custa muito. Se entretanto cada um doar .ruu - Nac.

Está em festa, hoje, o lar do sr. José Simeão de Souza, e se- disco ela se formará sem esforço e sem sacrificio.
,

- Preços: - Cr$ 4,20
nosso presado confrade sr. [or- nhorínha Olíndína Gouvêa. �ssill1, é de esperar que todos contribuam para levar ás meJ:Ínas; 3,20_ ""'

nalista Mimoso Ruiz, por motivo O sepultamento do seu cada- do �siJo, qUi: é uma instituição que honra a nossa terra e (Jl;C é I "'rmp. 14 anos".
do aniversario de sua gerrtilis- ver realizou-se ontem às 16 110- mantida pelá' iniciativa participar, um pouco de satisfação e um j.ou- . ODEO�
',sima filha, senhorinha Regina ras, com grande acompanha- co de alegria; ". I (T�tro A. de Carvalho).

�Mimoso Ruiz, menta, saindo o féretro de sua Esta .redação já fez chegar ás mãos do Revrno. Pe. Alfredo Lut.,
- AS 7%. hs. 'deAluna do 40 ano ginasial do residência à rua Uruguai nO 13, tenbeck os discos enviados pelos seguintes doadores: ,- GrandIOSO Espetaculo

Colégio "Coração de Jes1W," a para o cemintérío de Itacorobi. Dr Rubens de Arruda Ramos _ Concerto n. 1 (Em Si Bemol Me, Tela e Palco.
prendada Regina conta, entre A família enlutada as conde- 'T l.'k k)

.

- Na Téla-
nor, de se iai rows y

as suas colegas, geral estima, lências de "O Estado".
Dr. Rubens de Arruda Ramos _ Ave Maria de 1.. S. Bach Ch. - Um. filme repleto de ação

sendo' também ornamento de
Gounod

-

, I e "suspense". .-;1
nbSSa sociedade.

H.' d Lauro Barbosa Boni Mafra Caldeira de Andrada - Polonaise N. CORAÇÃO DE PEDRA
A data de hoje veio, pois pro- g'Je no passa o 6 (Em Lá Bemol Maior de Fr. Chopin) com

-�porcionar-Ihe mais um ensêjoa' I'
Fernando Barbosa Boni Mafra Caldeira de Andrada _ Uma �bite Alan LADD

que lhe prestem tantas demons- 11 DE MAIO Helen'WALKER.

a Venezia (E. Ruscani - E. Frigger) Carla Buti
trações de amizade e apreço, A data de hoje recorda-nos Antônio Fleury Barbosa _ Chitarra Romana (E. Di Lazzaro . __ . C.

- Nem balas nem beijos po-
.as quais "O Estado" se asso- que' deriam detel - o em suas ter-
.cia.

. Bruno). .,

di b l' decísõesl�

...... _"", ./
- em 1.638, chegou notící- Heitor Lima _ Farolito (do filme "Feitiço no Trópico") _

riveis e la o icas . J!,;)
.

'-:'Q) as a cidade da Bahia de haver .
- No Palco -

MENINO JOSf;-CARLOS MüLLEH . .

.' [Rumba Fantasy, - Mantovaní e sua Orquestra de Concerto -
_ Sensacional! -:- Extraor-l da' d l,'

.

I
. Sido assa&smado em sua reSI-

I Marl'a BonI·ta Chucho Martinez - No es J'usto Chucho Mar-:lo La c 10Je flSSlOU -a o

am-,
' .

d 80 d
., ., dinario'Wl'slÍl'ii) do inte.Iigente mel,lino .Jo .. �encla, cont�n_ O

_

anos ,eltinez - Melodias de Tschaikowsky, Mantovani e sua Orques-
_ Um dos mais famosossé Cados Müller, aplicado aluno Idade, o CapItao Joao de- Ma- tra' .

{to P. �n? .dO (;�l?g.·�o Ca:aI'inen��. tos _Cardoso, por soldados hO-1
.

Dr. João Ricardo Mayer _ La Capricciosa (Franz Ries) _ cartazes dos principais Teá-
,1 OI cs�.c auspICIOSO evulto,

seu,! landeses'
"'.' tros da Argentina, Chile e

pais, se. Roberto Müller- e exma "-,
•

. La Rosa, deI Jardln de Amor.
_. U<cspôsa d. Maria Alayde Medeiros - em 1.644 paItru de .Mau- ruguay.

i\JfIUel', o cercarão hoje de espe rttztadt (Santo Antolllo-Re- .

•

.'
.

, • •
MALENA A CIGANA

çi�is carinhos�, �m me�o ao H\go cife), O C.0l!�e Mauricio d.e Cou·salbelros nomeados para aUXiliar o
- Morena encant.adoura de

SI.JO do numelo:'So_;, amIgo,? de Jo Nassau dingmdo-se a ParaI- U. Porte Insinuante, Linhas alu-

��"gar��si1i�o,,1l·a�·efi�r�;.�-10·tam ba, onde em�arcou com désti- plano de aiuda técnica ��a����:rg.h�f��;;;�!!,�:bem.
..... c'�i.l no� ��r��:30, ,em Recife, fa- ':IASHING�ON, (USIS) naci?nal, alem do Dr. Isado,r do as mais lindas MUSICi),S

Romeu Vieira Filho leceu o Capitão de Mar e Guer- DOIS conselheIros foram .�omea Lubm, m/emb�o _ norte-am�n- CIGANAS e os mais sensacio-
, 'ê passar hoje seu 40 aniver� ra Francisco Rebêlo da Gama, dos par� prestar auxIll:o ao cano da Comlssao Economlca nais BOLEl�OS.
sário natalició, o'inteligente ga- que se tornara notavel pelo Secret;ano de Estado AssIsten- e E:o:pregos d.o Conselho E�o- Abre o' Programa
rotinho Romeu querido filho do heróico combate sutentado em te, Wlllard L. Th�rp, no tra- nor!llCO e SOCIal da� N�çoes Complemento Nacional
nosso companheiro de trabalho 1819 contra um corsário ori- balho prep�r3:tono d? Pro- umd�t' e o ex-C.omlssano de - Nac. -
-sr. Romeu José Vieira e de sua ental, recebendo tres f,erímen- grama do ,Ple�I?e�te .TIU;na�1 Estatlsvlcas. de Trabalho, dos Preços: - Cr$ 8,00 _.:.. 5,00
e:xma. sra. d. Zilá Gevaerd Viei- tos e treis cutiladas na cabe- referente a a,ssIstencla tecn�- Estados Umdos. "Imp, até 14 anos".

_

ra. ça; ·I·ca as ar,eas pouco desenvolvl- RITZ - ODEON - Amanha
A seus muitos amiguinhos. _ em 1.237, teve inicio o se- das.. .

Mc Dermott' disse que osj -RUA DAS ADMAS PERDI:'
Romeu oferecerá uma festinha gundo assédio de Porto Alegre .

O Sup�ntenQ.ente de lm- doi.s conselheiros "trabalha- I
DAS :_ Robert Young

intima, comemorando o acon- pelos republicanos riogranden- prensa, M1Chael Mc �ermott, riam :particular;mente" com IMPERIAL
rtecimento. \Ses;' disse prestando uma mforma- grupos de industriais e homens

_ ÁS 7Y:, 11s.

_ em 1.838, teve inicio o cão, que eles são John Abbink, de negocios, com o fim de pôr �
_ Ultima Exibição

terceiro assédio de Porto Ale- recentemente Rresidente da em prática o Programa refe�
1 etc ...

bl'
. Comissão Mixta Técni.ca Bra- rente ao "Quarto Ponto", pro-, AS GARÇONETTES DE HAR..

grl: pelos repu lcanos nogran-
sil-Estados Unidos, e o ex-Pre- posto pelo Presidente Truman VEY

dense�� 1.846, Luiz Alves de sidente da McGraw-Hill Inter- em. 'Seu discurso inauguraL "l�'
- Technieolor -

Lima ,e 811 va� mais tarde Ma- com

d C
.

t Judy GARLANDrechal e Duque e aXIas, 0-
John HODIACK

mou· assento no Senado; dos por Martim Urbi,eta, per- neiro, houve um levante inte- ,

- em 1.852, no Rio de Ja- dendo o inimigo 80 mortos e gralista, que foi sufocado; etc ...

neiro, foi inaugurada a primei- os brasileiros 19 mOTtos e 32 - em 1.942, foi afundado - No Programa -

ra linha telegrafica do Bra- feridos; por submarinos do "eixo" o na- 1) - Cinelandia Jornal

silo - em 1.888, foi lida no Se- vio mercante "Parnaiba" de - Nac. -

� em 1.867, no Passo de Be- nado o projeto de lei declarah- 10.585 toneladas e 69 homens - Preços: - Cr$ 4,20 -

la Vista, o Coronél Carlos de do extinta a escravidão no de tripulaçãJo; 3,20
"Imp. 14 anos" .

. Morais C�misão repeliu um Brasil,'
i ataque dos paraguaios, dirigi- _ em 1.937, no Rio de Ja-I André Nilo Tadasco RITZ

_>-_ ... -

,CINEMAS
ROSA, DA ESPERANÇAVidaeocial �Cúria

AniversáTios

l'a sra. Maria Sêhmidt.
-. . (' sr. José Licino Lopes.L 'U sita_ Orlet.e Ferreira.

Fazem anos, hojes
- a sra. d. Adalgiza Bonas

�sis, funcionária aposentada.
- o sr. José Edgar ECkert,

escrivão de paz em Mondai.
- a sra. d. Olga Brust, espô

iSa do sr. Edmundo Brust, prós ..

''pero comerciante.
- a srta. Iouta Luz, dedicada

prOfessora do Grupo Escolar
"Vidal Ramos" da cidade de
Lajes.

'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



IAviso aos

Ienores

4 8�TAOO"!:,,,Quaf1acielT. 11 .l.l. Mõio "e '.49
"o _o ,_�--�--- , "", • • �- !'iW__

PRC-3 _ RÁDIO GUANA-

II BARA, do Rio de Janeiro -
1.360 quilociclos, oferece valío-

ISO prêmio a quem lhe remeter ao

história, a notícia ou o rato
imaís original e curioso, observa-
do nesta região. O programa.
"Conacabana Bluce" e

..o Es
tad�" darão o resultado dêsse
concurso mensal

- Escrevam para a Rádio Gua-
I nabara _. Avenida Treze de

I Maio, n. 23 _ 25° andar - Ria
"de Janeiro, contando o que sa-

bem, de trágico. de engraçado
i ou fora do comum, e candída
,

tem-se a um valioso prêmio que
.. -

, aquela emissora remeterá a

Atenção! ! ! Atenção! ! . quem fôr contemplado.
"Copacabana Clube" _ de

_ Em suas viagens à Joinvile e Curitiba prefira as luxuosas Segun.da à sexta-feira, das H/iiI
limousines do às 15,30 horas; e aos sábados,

das 13,30 às 15 horas.
Diretor do programa: Carlos

Pallut.

Cirurgia- Clínica - Obstetríca
Dr" Antônio Dib Mussi
Médico efetivo do Hospital de Caridade

Servi ço eipf (ializado em Dóan�cls de Senhoras
Medernos mêtoâos de tratamento

Horários
Das 10 ás 12 horas e das 13,30 ás 14 horas.

Consultório:
Rua Tiradentes. 9

R'Jsidência:
Hotel La Porta

w- .._._" .................._- -..- ""'\.J*....,_....-...-_-.........-_._....__-,.....\J"I,.,._.._._-�-.......,............-_.....-_-.

COMPANHIA_ "ALIANÇA DA BAHIA'"

IFundada em 1870 - Séde: BAHIA
INCt:NDIOS E TRANSPORTES

Cifras do Balanço de 1944
CAPITAL E RESERVAS Cr$ 80.900.606,30 �
Responsabildades .....• •..•.. Cr$ 5.978,40 L755,97 �
Receita Cr$ 67.053,245,30 �
Ativo ,.'.;... .....•. .......•. Cr$ 142.176.603,Ho
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$ 98.687.816,Jo
Responsabilidades Cr$ 76.736.401.306,20

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

VENDE-SE por motivo de mudança
Grande área de terreno· ia cnlt111ada

(Distante cerca de, seis quilometrcs da capital-Ban-ro-Fcrreiros
Area de 142 metros de frente por l.850 de fundos, incluindo

6 casas de madeira e uma de material.,

TRATAR:" •

FlorianÓJ!0lis � nes1a reàaçõo ou Escritério 1. de A L .. Al1:es.
Barreiros - com o proprietário Mathi-as Iha. I

Blumenau - com o sr. Chrístlano Knoll, no Hotel Cruzeiro,

Arvores froliferas
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentats nlls

melhores qualidades oferece o W"ande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura

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

Se ricos quereis ficar
De modo faeil elegeI
Fazei hoje uma inscriçãe
o Credito Mutuo Predia

CASA MISCELANEA diltri
buidora dOI :Rádiol R.:C. li
VictOfô Válvulu e DiICOI.
Ru� Coneerbetro : Malr.

�DATILO-GRAFIA
(orrespondellcj i
Comerd.r

(onfere
Diploma

. OIREQAol
Amélia M Pigozzj

METOOO:
Moderno II Efiel8llt.

Rua General Bltleftcourt, 48
(Esquina Albergue Noturno)

Itepresentaçôes - Consignações - C/Própria
COMERCIO POR ATACADO E A VAREJO

Louças - Yidroria - Artiqos de aluminio - Ariiços Escolares

Papelaria
Géneros Alimeniicios Lnd.strialisados - A1'nwrinhos em. çeral
LOJA E ESCRITóRIO - Rua 7 de Setembro, 21.

Caixa postal, 322 - End. Telegráfico "LUFAl\lA".

Florianópolis San ta Catarina

Faria & 'Irmão

Diàriamente entre:
FLORIANóPOLIS

ITAJAl
, JOINVILE

CURITIBA
f FIUZA LIMA & IRMAOS

Gl-onseIiieÍro Mafta�'35 -- Telefones - 1562 - 1565
CONFÔRTO

SEGURANCA
RAPIDEZ

fltUA v.Ol.Vli'-ARlOS O" pATRl4 N.V M _ 1._ ANDA"
.:� J'U:J(M,� I&t:F'Qm:ae4Q.. lE.1.t:CjliVU•• -PltOH.�'clt..

Agencia Geral para S. Catarina
Rua Felipe Schmidt, 22--Soo,
C. Pcstal, 69· Te!. «Protetora»)

FLORIANOPOLIS

As águas do mar não constituem

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

los êles, antes de sair da Iábrtca.

-ão tratados por um processo espe

clal, idealizado e executado para

.n-oteger as partes metálicas contra

os 'efeitos corrosivos da água salga
da. Distribuidores Comércio !

Transportes C. Ramos S. A. - João

Pinto, 9,

l

I
t

I
I
I
I

-

840 FRANCISCO DO SUL para NUV4 fORK
Informoçóel comas Agente.

f!'CfIHépo'l* - Carlos HoepckeS/A - CC - l'�l�tone 1.H2 I En L t e
í

eg .

E Ft FrroncÍlco do Sul - Cerlos Hoepcke S/A -:::: [ - r �;e!o 1 � -) \ 'vi ') ) ( � ',;1 \0 <:

".._----------------------�--'_._--�--�

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

o VALE D@ ITAJ ..u
Proenrem 0.. À.rêll.é�9

PrOgT«t!'J8o.
LIVtL�.RIA 45 LIVR_"XU'

ROSA

CATALOGO DE MOEDAS DO
BRASIL

Já se encontra a venda com

todos os preços de moedas de

Ouro, Prata, Níquel e Bronze.

Preço 20,00 em todas as lívra

rias da cidade.
Pelo correio 0r$ 25.,00.

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

DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA
e

CR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS

DOENÇAS E OPERAÇõES
DE

OLHOS-OUVIDO-NARIZ
GARGANTA

Mllitall felieidadee pelo a.ad_..

&0 de seu filhinho I

Mas, não esqueça. que o melll,fi

presente para o seu "PlMPOLBO"€
j uma caderneta do CR2DIN

.pTUO PREDIAL.

,
EflcritórÍo: Rua João Pirüs»:

nO 18 -

.

Flori�nópoHs
....................... J ••••••

Casa Recem
construtda
DE S o c U PA DA

RUA FELIPE lvEVES
6xlO metros, to'da de

material.
TRATAR NESTA REDAÇÃO

(Cabeça-Pescoço-Boca}
DR. J. ARAUJO

'

Assistente do Prof. Sanson, . ......................•

do Rio de Janeiro.

Diplomado em Bronco-esc
fagologia, em Buenos Ayres e

Montevidéo pelo Prof. Cheva
lier Jackson, dos Estados Uni.
dos.

'

Operações de catarata, dos
vesgos, receita de oculos etc. PLANTANDO DA

Operação do Bacio (papo), Tem V. S. pomar, jardim e ne

do lábio e €éu da boca fendidos cessita de árvores frutriferas e

de nascenca, Tratamento cli- flores?
nico círúrgíco das amídalas, Peça catalogo, nesta praça•
das sin}usi�es, das purgações com ,J. Costa à Rua Jerônimo
dos ouvidos, da obstrução na- Coelho nO '2

sal, etc. i . .

Rua Nunes Machado, 20 Fo- COMPRADORES PARA CASAS Iil

ne 1.447.
' TERRENOS

o Escritório Imobiliário A. L. Alvell1.
........

P"A" 'S'T"A" "D"'E"NT'"·AL············· sempre tem compradores para casas s·

terrenos.

ROBINSON Rua Deo.íoro 35.

pessoais, CO!lCe-

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

Instalação de luz e força.
Venda de motor-es, rádios e acessorios, outros aporelhos elé

tricos, artigos elétricos, etc.

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

A ELÉTRO - TÉCNICA
Hua 'f te. Silveira, 14 - Caixa Postal 193 - Fone 793.

II C P I T ,A l A R "

Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes
lendo mais outros beneficios de caráter assistencial.

Representante em Flor-ianópolis:
PEDRO NUNES

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sor-teios mensais, mediante mensalidade ele Cr' 20,00 além d_s Jóft.,

j I'nícínl de Cr$ 1\.>,00 apenas. ':7 I

Pal'ti.::il)açii.o nos lan-6�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Continue acéfalo o go
verno nacionalista

nía",

E' V. S. portador de reu
matismo gotoso, conde
nado a sofrer cada vês
que se produz uma varia- facilitar a eliminação das
ção no tempo? impurezas tóxicas e dos
Muitas vezes os excessos, cristais de - acido urico,
a alimentação deficiente, As Pilulas De Witt para.
os abusos a que subme- os Rins e a Bexiga devem
temos o nosso organismo, ser experimentadas nesses

favorecem os ataques do casos. Sua ação direta
reumatismo gotoso. Nosso sobre os rins facilita uma

corpo é - invadido por im- melhor, eliminação das
purezas e substaneias to- referidas impurezas. As
xicas, cuja presença se Pílulas DeWitt são sobe
manifesta amiúde por jamente conhecidas em

dôres nas juntas. todo mundo. Merecem
As dôres reurnaticas de- toda a sua confiança, pois
vem ser combatidas inter- não contem drogas :10Ó
namente por meio de um vas que possam prejudi
medicamento,

-

capaz de car o organismo.

"illl�
o vidro groná" de Pilulai De WiH, contendo duo, vezes e me;ct a

quonlid'lde do tamanho pequeno, euda proporciona/mente milito menos.

- & :. 4A i Iii P""i@ 'ilM

5

Clube dos Iuncionários públicos
civis de Santa Catarina

4 ONU � O govêrno
espanbol
LAKE SUCCESS

'

(U. P.)
- A maioria das nações lati
no-americanas apoiaram hoje
a proposta conjunta da Boli
via, Brasil, Oolombia e Peru,
recomendando que se deixe
completa liberdade aos estados
membros no tocante ás rela

ções díplomatlcas com o regi
me espanhol do generalissimo
Francisco Franco.
A resolução, apresentada an

te o Comité Politico da Assem
bléia Geral, foi aprovada por
25 votos favoraveís, 16 contra
e 16 abstenções. Votaram fa
voravelmente á proposta con

junta os delegados da Argenti
na Brasil, Bolívia, Colombía,
Republíca Dominicana, Equa
dor Republica do Salvador,
Honduras, Nicaragua, Para

guai, Perú e Venezuela. Cuba
não. tomou parte na votação
porque seu delegado se encon

trava ausente Votaram contra,
entre outros: Costa Rica, Gua
temala, Mexico, Panamá e Uru

guai. Os delegados do Chile e

de Haiti se abstiveram de vo

tar.
A maioria dos delegados la

tino-americanos votaram con

tra a proposta polonesa que
pedia a reafirmação do acordo
ad-atado pela Assembléia Geral
das Nacões Unidas em dezem
bro de 1946, em a qual se reco
mendava ás potencias-mem
bros da ONU que retirassem os

chefes de- suas missões díplo
maticas em Madrid. A proposta
polonesa foi sobmetida á vota

ção parágrafo por parágrafo,
sendo aceitação da Espanha
como rejeitada. A parte rela�i:
va á membro da organízação
uma vez que se restabelecesse
em Madrid um governo de re

gime democratíco, recebeu on

ze votos favoraveis, entre os

quais figuravam o de Puate

mala, Me:xiço � Haiti,
_

-
-�-

; *- !
•••.......• ., .•..•• ,.. ." , :"""r"1�'i""'''�·:·� ..

'\

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

FRAQUEl.AS EM GERAL

CANTÃO;
-

(U. P.) - "O do general Tagen Po evacua- Assembléia Geral Extraordinária
presidente provisório L Tsung rem Xangai, deverão reagru- De ordem do senhor Presidente do Conselho Diretor e
Yen concordará reassumir a par-se provavelmente na Ilha de acôrdo com o artigo 131 dos Estatutos em vigor, convoco
direção do governo nacíona- Formosa, enquanto as forcas os senhores associados a comparecerem à Assembléia Geral
lista se receber armas e di- do general Pai Chung S'hi, Extraordinária para a reforma geral dos Estatutos, a realí
nheiro das autoridades, índís- considerado como o "braço di- zar-S€ em data de 21 de maio do corrente ano, às 14 horas, na
pem";veis para a prossecução reito de Li Tsung abandona- séde social, a rua Trajano.
da luta", declarou ontem á rá �an�ão para defender a I Não havendo quorum em primeira convocação, realisar-
noite o marechal Yen Shaai, província de Kuang Si. Depois se-à a segunda, meia hora após.
ex-governador de Shansi e de afirruar vitórias alcahça-I Florianópolis, 26 de abril de 1949. -

atualmente refugiado aqui. das pelos comunistas que eram João Teixeira âa.Rosa Júnior, Secretário do Conselho.
Salientou o marechal que devidas sobretudo ao elevado

['.em vista da moderação das moral de suas tropas, acres- LIVRARIA ROSAcondições apresentadas por centou Shan: "Os nacionalis-
Li Tsung Yen, Chiang Kai- tas deveriam criar em suas fi- (RUA DEODORO

-

N 33)Shek "prometeu colocar á dís- leiras de espírito semelhante". ' •

posição do presidente todos os O marechal concluiu dízen- ACEITA ENCOMENDAS
recursos militares e tinanceí- do as seguintes palavras: "É
ros que rôssem necessários, os impossiveí negociar a paz com DE SERV!COS TIPOGRAFICOS
quais atalmente estão con-I as autoridades comunistas por- APRESENT'iC_A::O 1\111 ilPECÁVEL __ ENTREGAcentrados em grande parte na que, sob qualquer governo de - 1\

_

in

1lha Formosa". coligação) a China seria trans- RÁPIDAAcredita, entretanto, o ma- formada muna outra Polô-
.rechal Shan que se as forças

Cemeçaram as ceutruções
- J la sêd I

maçnes ue rj ç�; ua se' e da
WASHINGTON, (USIS) passou na Camara dos Repre-

Já foi iniciada a construção sentantes. I-das armações de. aço que sus- 13 mil toneladas de aco

se-Itentarão a estrutura da nova rão empregadas na primeira
séde permanente das Nações estrutura de um edificio de 39 I

Unidas, na cidade de Nova andares, destinado a abrigar a IYork. Secretária das Nações Unidas,
O inicio das construções tor- e que deverá estar concluído! PREDIO"'-S.___ nou-se possível depois que o por fins de 1950. ..

'Congresso dos Estados Unidos Como o edificio será de cons- N!.Y:!9.:lYIQ.,TOR "ESTtLA f>

• ALUGA-SE o prédio da rua Ar-.autorizou o adiantamento de trução estreita (21,60 mts. de mexima rapidez e garantia para transporte de euaa mercadcria .

tísta Bittencourt, nO 32.uma verba de 25 milhões: de prímento) contrafortes especí- AgeLtes em FlorÍsnópol;s CARLOS ROEPCKE S. A
. \i-ENDE-SE o prédio da Avenidadólares para aquele fim, de- ais serão usados para maior

I Mauro Ramos, nO 199.Pendendo, entretanto do Sena- proteção da estrutura de aço ---------�---..--_ ..--�--,----
- " x r :

Ambos a tratar com Sr. José G.do, a aprovação da verba total A construção dos demais edi-, O I
I'

r
, 15 d Nde 65 milhões de dólares destí- ficios será inlciada oportuna- epar amenjo de S!iudl! ubll·c!l L. Carvalho, á Praça e 0-

-nada ás edificações: a qual já mente. C. i ii Uv ti vembro, 1 - sobrado-

-----------------------.1>- ..-

MA de ILç_ . pi ..
.

'0'·s··mo·t·o·r·e·s··jOHNSO;';··S��·.tI·o·{'��e'� e 'VH"HO. ,cn!O'e�
15 � :Oúmirigo � Fát�íl'ágià Moderna �. Ruã: JoãO' Pinto. mente são utilizadas m.iquinas mo-

14 - Sàbad'O'�· Farmácia Moderna --Rua João Pinto. dernall em precisão e rupulez. O�

21 - Sábado' � Fármáé.ia Santo Antônio _ Rüa João são construidos em flli,rica moder-

Pinto, na sob todos os pontos de visia e

22 - Domingo �. Farmácia: Santo Antônio --'-' Rua, João '9S 'sopBz!I1'1padsa SOplf·T<ldn .lod

Pinto. engenheiros da .lohnson são rcputa-
28 - SábadO' _ Farmácia Catarinense � Rua 'ti'ajano. rios como os melhores do ramo. Dj�-

29 - Domingo _ Farmácia Catarinense __;_- Rua Tl'ajano. tribuidores: Comércio & Transpor

O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias Santo tes C. Ramos S. A. - Joã'O Pinto..

Antônio e Noturna, sitas às ruas João Pinto e Trajano n. 17.
A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia au

torização dêste Departamento.
I DeDartamento de Saúde Pública, 25 de abril de 1949.
I •

Luiz Osvaldo d'Acampora, farmacêutico-fiscal.

das 'ar
ONU

LEGITIMOS

LINHosDALVY
·GENUINO PRODU.TO '00 BRASIL
INO. DE LINHO E ALG. "DALVY" S. A.

'FABRICA DE FOSFOROS (PB,.ONo
TA P. FABRICAR)

Vende-se

Maquinário Cr$ 250.000,00
Prédlõ, Imoveis Cr$ 90.000,00
Situada em Campo Alegre - S. Co

Vende-se tb. só maquinário
Informações com A. Webmuth -

Brusque - Santa Catarina".

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

..........

...- ,. " .

CASA
Compra-se uma de preferên-

cia com fundo para o mar.
'

Informações nesta redação

,0_0_;;"_--°'-'-'1
� ,� � I
�" \.

.

i
t c

I Transportes Aéreos limitada !
! 2as.· 4as. e 6as: Rio - Santos - Pararuupui - Curitiba ,
, - Jcinuüe - FloTianópolis e Lajes. ,�c

Sas. 5as. e sábados: Lajes -- Flo1"ianópolis -- JOú/,v1le

t CUTitiba -- Paranaçuô: -- Santos e Rio.

-j�Opera com Avices Douglas. DC3 de 21 lagares.

j c

� Agentes: Fiuza L�ma &: Irmãos ,
, Rua Conseihevro Il-lafTa, 35 - Telefon-e 1565 i
i -- i
--().....()._.(),._()�().-.().....()_.{).... ().....(),_.()---()....() ..

Guia Paraná
Publtca relação dos comerciantes e Indu�!riai� �';_;fj; :t'iJ-� enue-

ec.o!. . " .:

Cada guia é vendido aeoinoaabado de um mapa rodoviár-io d
'araná e Santa Catarina.

Redação: Rua Prudente de Moraes. n. 5213. - Curilitl1

�
'\,�

�
�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 o RSTAOn-Qua,ta felr. 11 tl� Maio do '949

Domingo próximo no Estádio da FCO, estreia do famoso esquadrão do
Curitiba F. C., enfrentando o "onze" do Figueiren!�

Hoje OB primeiros jagos de Voleibol e

BasQuet'ebol do Torneio M. Universitário

Novos horizontes surgem para
o futebol flol'i\1nopolitano como

-o inicio do Campeonato Citadino

dentro de alguns dias... En

contramos neste 1949 um mo

vimento como nunca dantes ha
víamos presenciado, efeito na

tural do sugestivo desenrolar
do certame estadual ...
Entretanto, os problemas que

mais agravam o "association"
desta Capital ainda não foram

atacado pela raiz... Fala-se sim,
superficialmente, em remediar

alguns, mas ficam somente as

palavras e as realizações que
são essenciais não são levadas

a bom termo ...
A ocasião é propicia para a

solucão de alguns males, otima

porque como já dissemos, existe
um interesse atual, fora do co

mum, em Florianópolis em tor

no do futebol, principalmente
o profissional ...
Dentre os problemas que mais

afligem o "soccer" ilhéus, des

tacanros a falta de um campo de

futebol à altura de uma ca

pital. .. Existe o estadio da Fe

deração Catarinense de Despor
tos, que já supriu as necessida

des ha uns dez anos' atrás, na

epoca quando nascia o esporte
bretão nesta cidade, no tempo
em que o futebol era novo em

Florianópolis e pouco atraia aos PARA .A RECONSTITUIÇAO DA

aficionados que hoj e conhece- EQUIPE DO TORINO

mos ... Porem, houve' evolução Roma, 9 (V.A) - Varios clu-

no futebol local, mas o campo bes estrangeiros ofereceram al

ficou o mesmo ... Aquele mesmo guns de seus jogadores aos diri

estadío de tantas lutas passadas gentes do Torino a fim de re

mas que agora só conversa re- constituir sua equipe.
cordacões. .. Nem mesmo uma Assim o G.G. C. de Nice pro

rerorma imprescindivel foi rea- pôs o emprestimo de seus me

lizada, porque faltou tino ad- lhores elementos, entre os quais

mínistratívo, ausentou-se o es- o jovem Bonif'ací.
pirita esportivo. . .

Por outro lado, a Federação
Não é novidade para nínguem Húngara autorizou K u b a 1 a

que o estádio da F. C.D. é ínsu- membro da equipe nacional

rícíente para Florianópolis ...
atualmente na Italia, a jogar

As arquibancadas são-escassas e em Turim. A Federação da

as gerais diminutas pois em TchecO€slovaquia concordou

qualquer prelio facilmente es- igualmente em autorizar três

!��t����;; �:::::; :;;���:: ��;:��s t��':::�::
a ingrossar na

Is
............

oc��cJ'la;;;�:pjIb;;-d;P;;;t;a tribuna da imprensa,lmpro- BRASIL X PARAGUAI .»
pría para a cronica escrita e ra-

Será desempatado esta noite
I De ordem do sr. Presidente, torno público, com prazer, os

lada, pois poucas são as acomo-:
(I Campeonato Sul Americano agradecimentos da diretoria desta Sociedade a todos quantos

dat:��i� por diante podería-
de Futebol, jogando as seleções colaboraram, junto à referida Sociedade, para o maior bri

mos enumerar o que precisa o
do Brasil e do Paraguai, ambos lhantismo dos folguedos de sábado de aleluia último.

estadío da F,C.D., mas ficamos
com dois pontos perdidos. A pe- Florianópolis, 10 de maio de 1949.

no acima especificado... leja está marcada para ás 20 hs (Ass.) A. Damasceno da Silva _

no estádio do Vasco do Gama.
: 10 SecretárioCom acomodações tão preca-

Tias é mesmo arriscado a um NIZ.ETA ASSINALOU 3 GOALS
clube local patrocinar uma ex- O meia direito avaíano Nize
cursão de equipe famosa de São ta, no prélío de domingo com o

Paulo ou do Rio de Janeiro, por.i . Paula Ramos, assinalou 3 goals
que teme-se o fracasso rínan- e não 4 como saiu publicado em

ceiro ... Si houvesse um estadio :nossa edição de ôntem. Aqui
amplo, que satísfízísse as exi-: pois, fica a retificação.
gencias, não seria demasiado

"

chamar a Florianó�o1is um Vas- ::§l=r::ê="':ê:=r=ê=rê==r:i#I=�j#J='I'!ê='I'!@="
co da Gama, um Sao Paulo, um •

Fluminense ou um Palmeiras. Encontram-se atual�lente em uso

'Não, porque, estamos absoluta- em todos os recantós do munjo,
mente certos, o povo florianopo- centenas de milhares de Motores
litano aprecia o futebol paulista de popa JOHNSON, proporciúnan::lo
e cartoca, mas não possue um aos seus 'possuidores ano após a/1<),
estadio que tenha capacidade um SERVIÇO SEGURO. Distribui· pltUi quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 rendfi.
para uma enorme assistencia ... dores: Comércio & Transportes C, aorta dê 10'/. lIO ano com recebimento de luros mensaJ:iI. �Este problema, a questão do' Ramos S. A. - João Pinto. 9. Informações nesta redação.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Um Estádíe v., Um Estádio
para Florianópolis

DIB CREREM
campo de fuetbol de Florianópo
lis, ha muito deveria ter sido
observado pelos proceres espor
tivo ... Já ha muito tempo deveria
existir em Florianópolis, nesta

pitoresca e encantadora ilha um

estadío à altura do prestigio da

capital do Estado... É preciso,
que já neste ano, seja iniciada
uma esplendída campanha para
o estadio virá o almejado desen
volvimentodo futebol na capital
catarinense...
Com grande esforço, com

muito trabalho, com espírito es

portivo, com persístencia, não
existem problemas... E si os

nossos desportistas servirem-se
de todas estas virtudes. não es

tamos errados ao proclamar
que brevemente a capital cata
rínense terá o seu estadio,.. E
desde esse dia, poderá então,
patrocinar a vinda de um cam

peão carioca ou de um campeão
paulista para ,excelentes par
tidas de futebol ...

Deixamos, pois, nas paginas
deste brilhante jornal esportivo
de São Paulo, o nosso apelo, o

nosso sincero apelo:
Desportistas. . . Um estadio,

um estadío para o futebol de
Florianópolis ...

I

Promovido pela Federação A- basquete do Torneio Municipal
'tlética Catarínense de Estudan- Universitário, intervindo na ro

tes, está marcado para esta noí- dada as equipes das Faculdades
te na cancha do Lira Tenis Clu- de Ciências Econômicas e Far

be, o início dos jogos de volei e macia Odontologia.

Nova homenagemAin�a êste mês, possivel.men- Fomos informados, após a hã, ás 19 horas, na cancha de'
te, sera efetu�do nesta ?�PItal o terminação do prélío de domin-

I
bochas "Emidio Cardoso Júnior,

encontro Aval x !,al�ella�, .que .go, que um grupo de símpatí- uma grande churrascada á díre

P?l'"d!las vezes roí adiado sine,
zantes do Avaí, em regosijo pe- torta, conselho deliberativo, as

die .

_.

' 10 triunfo maiusculo frente ao sociados e jogadores do glorio-
O dr. Joao Batista Bonnas-

Paula Ramos oferecerá aman- so grêmio alví-azul ,

sis, maioral do alvi-celeste, em '
_

�:�st��c���u\��S��' s;�p���; Deorevi ainda não foi contratado
está empenhado em conseguir
uma data disponível para a rea

lização do embate.

Barrick será o juiz
Rio 10 (A. N.) - Em reunião

��lt;:O��rf�isOde������e����,d: O Figueirense aiuda à espera d.e lede _

data para o desempate do cer-l .Estav.a an�nciado que � exce-j Passaram-se os dias e, de Ne
tamen entre paraguaios e bra-. lente díanteíro gaucho Nede re, de nem sinal. Teria o jogador
sileíros. O Congresso referendou gressaria a esta Capital na se- desistmdo de voltar a vestir a;.
a resolução tomada pelos chefes mana passada, afim de ser reen-

das delegações brasileira e pa- gajado no "onze" do Figuei- 'jaqueta alvi-negra preferindo
raguaía no sentido de que o rerise para a temporada .de 49. permanecer em Porto Alegre?
.

d d m at eí realiza I -Jogo e e�e p e s J,a .

-

RECORD MUNDIAL IGUALADO EM MONTEVIDÉU, O PRóXI-do amanha, quarta-feira, as 21
.

1
,

horas. no estadio Vasco da Ga- Buenos AIr�s; .9 (V. A.) - O MO SUL AMERICANO DE

ma. Mister Barrick será o juiz. atleta argentino Eduardo.Vru- BASKET

blesky, campeão sul-americano O próximo Campeonato Sul
ANIVERSARIOU-SE ôNTEM A

J de marcha atletíca de um qui-- Americano de Bola ao Cesto, o

F.M,B. lômetro igualou o recorde. mun- décimo quinto. será real1z',:d·:, no
Com várias solenidades, reste- díal dessa especialidade, com 4 ano de 1951, em Montevidéu. EiS'

jou ontem o seu 16° aniversario minutos e 40 segundo.

'I
"Ia .grande opcrt:mida:lp para

de fundação a Federação Metro-. Essa marca pertencia ao atle- os orientaís obterem o titulo de

politana de Basquetebol. ta, sueco John Jungreen. tri-campeões.

Avai X Pa�meiras

Embora tivesse sido anuncia
do que Bentevi assinaria con

trato com o Avai após a realiza
ção do choque de domingo, o ex

celente atacante ainda se en

contra preso ao Paula Ramos.

ao Avaí

O Avai, que tem ainda 6 dias
de opção sôbre o �ogador em.

referência conforme acõrdo que
firmou com o tricolor, espera ob
ter o seu "passe" dentro do pra
zo marcado.

Clube Serviço Brasileiro
da B B V

A Comiuão Detportiva do Automóvel
do Bra,it em atividades

RIO, 10 (A. N.) - A Comis- Automóvel Clube de Pernam
são Desportiva do Automóvel buco, organizada com dois cír
Clube do Brasil, está elaboran- cuitos um denominado "Boa
do o calendário para o fim do Viajem", estando marcada
corrente ano. Além da prova esta competição para 22 do
"Subida da Montanha", que corrente; e outra, a ser dispu
se realiza anualmente na es- tada em Minas Gerais e que
trada Rio-Petropolis e cuja re- será conhecida como "Primei
alização êste ano está depen-. 1'0 circuito da Pampulha" e

dendo da palavra do Depar- í que ainda não tem data fixa
tamento Nacional .de Estradas I da. Para essas provas estão
de Rodagem, pretendem os

I
sendo convidados e deverão

membros daquela Comissão fa- comparecer, afim de lhes em

�€r disp;.xtar duas �rovas, uma I
prestar maior, brilho, t?dos. os

em Recife, patrocinada pelo grandes corredores naCIOnaIS.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
De ordem do sr. Presidente da Sociedade Carnavalesca

"Filhos do Planeta", convoco a todos os associados para a reu

nião que será realizada no próximo dia .13 do corrente.!. às 19

horas, n.a Bibliotéca do Clube 12 de Agosto, na qual serao sub
metidos à discussão e aprovação os 'estatutos da citada socie
dade.

FLorianópolis, 10 de maio de 1949.
(Ass.), A. Damasceno da Silva

10 Secretário

BOM NEGOCIO

l

QUARTA-FEIRA, 11 de maio:
19,00 - .Sumário dos pro

gramas.
19,05 - Medicina p.ara To

dos, palestra.
19,15 - Noticiário.
19,30 - Recital de Egon

Petrí (piano) e Kírs
ten Flagstad (soprano);

20,00 - Boletim IndustriaI.
da Semanã.

20,15 - Orquestra "Mid-
land" da BBC 1ao

parte.
20,30 - Inglês pelo Rádio:

série Hornby.
20,45 - Orquestra "Mid

land" da BBC - 2a par
te.

21,00 _; Noticiário.
21,15 - O panorama 'Eco<

nômíco Europeu.
'

21,30 - Julius Isserlis, pia':
c TIO.

22,00 - Sumário das Notí
cias e Rádio-panorama..

22,30 - Fim da transmissão,

O PRECEITO DO DIA
AR LIVRE E RESPIRAÇÃO:
O ar livre tem influência.

benéfica sôbre a respiração
porque provoca <O relaxamen
to dos músculos respiratórios.
Dentro de casa, por causa do>
ar quente parado e úmido, as.

vias respiratórias conservam

se retraidas. Daí, a sensaçãa
de mal-estar e a deficiente re

novacão do ar nos pulmões.�

ProcuTe renovar o ar

,dos pulrnões, permanecen
do tanto quanto possível:.
ao ar UVTf, -- SNES.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o BSTAOO - Guarta fel, .. 1t o. MaIo «I. '949 1

do 'EstadolBom binóculo
Grande VisãoCarrus- para

.

O' i Irterror
o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada

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

cí excessão de sábado

8XPRESSO BRUSQUENSE - 28., 48• e 68• feiras
Nova-Trento

& A. VIAÇÃO ANITAPOLIS _ 38• e 68• Ieíras

16 horas
14 horas

.16,30 Raras

12,10 horas I

RADIOTERAPIA
RAIOS X

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

QUER VUTtR·SE COM CONFORTO E ELEGANCI.'
A

Mello,
PROCURE

ItIfaiatariar
• • •

RJ8 Felippe Schmidt 48
Dr. Alvaro de (arvi lho

Doenças de Crianças
Consultorio: RUa Tenente

tIDveira, 29
Horário de consultas: 9 ás 11

I ,.
Especialtsta

:Medlco Efetivo do Hospital dem.

I Caridade
Sábados: 14 ás 17 hs. Ü'iJVlDOS...:.... NARIZ e GAR-
--- GANTA

-Dr M·lltOD S· ·,moo � I Tratamento e Operações
U .

• !J' Ilesidéncia: Felipe Scbmidt, 99

P
e Telefone: 1.5GO

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

Dr. Guerreiro da
Fonseca Pr�dlJtos Veterinarios iVi.ão maior e mais perfeiteO INSTITT.J ro PINH�IROS - (Caixa Postal, 163 -

FIorianóPolís>.1 que' 8 de um bom binóculofem o p�az:r de comu�l�a'.' .

aos senhores Veterinários, Fazendeiros alcança quem tem lólida
e .FarlllaccutJcos, 'que esta Iniciandn o lançamento de uma grande série I inetrução,desses produtos.

Bons livros aobre todol ot
Os primeiros já a venda,são:. as�unto.:
SULFAGUANIDINA: Tubos de II) e vidros de 100 comprimidos de LIVRARIA ROSA

t!,60 g. Rua D eudoro, 33 - ElurianôpoliaVACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de •••••••••••• o". • ••••••••••••
1(}u cm3.

PI
·

SORO ANTI-TETANICO: ampolas de 20 em3. alnaVACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos VENDE-SE uma, de 4 faces, com-
Cirurgia geral -- Doenças de Senho- de 100 cm3.

pletamente nova, marca RAIMANN,VACINA ANTI-RÁBICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascos
com transmissões. Ver e tratar nade 100 cm3.

. . . Cia. Florestal de Santa Catarina. noDos dOIS últimos, por serem os seus prazos de validez relativamen,
E t it I

-

díríeír. , ss rei o, ou pe o correio, IngI -sete curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atendeu- 'V d C· P t I 2".a ence ora - afxa os a, ".,-Consultas: As 11,30 horas e à tar- 'do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessário
FI

. ,

I'S NEVES
'

orranopo ISDR. LIN·
de das 15 horas em diante ao preparo dIJS mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso- _�. �,�_...... _R.·re.tor da Maternidade e médico do luta garantia de atividade máxima, .•.•.... ....• . ..

....
Residência: Rua Vida} Ramos n.

Hospital de Caridade
65 _ Telefone 1.422. Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve- SENHORlTA!CLINICA DE SENHORAS - CI- terinários de grande eficácia, como: Ternerína (Buco-Vacina contra

RURGIA PARTOS Clínica Médica e Cirúrgica do di3rréi� infecciosa dos bezerros), Stilbestrot, e ainda, Vacina Contra a
Diagnóstico, controle- e tratamento i DR. AUJOR LUZ Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, -etc••..• '.. . •..•...•••.

especializado da gravidês,

Di'ltur-,' Médico-Operador-Parteiro Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doenças
) l>i08 da adolescência e da �en?pau- Doenças internas de Adultos e dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa-
liA. Pertubações menstruais, .'I.�l�. I Crianças nento de Veterinária.' • .

Inaçõ-es e tumores do aparelho geui- Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -I Pelo sistema de reembôlso P?stal, o INSTITUTO PINHEIROS_ aten, C .mil", Gravetai. Pitame.
·iaJ feminino. Doenças de Senhoras - Partos - derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando nao en Meia. da.:melhoret; pelol me-
Operações do utero, ovários. trem- Vias Urinárias - Rins - Coração I contrados na localidade de residência do solicitante. ncres prece,. 16 na' CASAdMI3
a,;as, apendice, hérnias, varizes, etc. - Pulmões - Estornago - Ftgado I CELANEA _ RIlCLC. Marrai .

Cirurgia plástica do perineo (ru- Tratamento da Tuberculose
_�"-._,...__. -�-".....__--=-----_- . ----

Inra,s) Ràios X ':._ Eletroeardiografia
ASSISTENCIA AO PARTO E 01�E- Praça Pereira e Oliveira (atráz do

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

[)oenç�s glandulares, tiróide, ová- Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6

h
.

t) __ Fone 841. FLORIANóPOLISrios, ípopíse, e c.

VbJturbios nervosos - Ester-ilidade
.- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 .; Td.
1.461
Bestd. R. 7 de Setembro - Edif.

Crul e Souza - Tel, 846.

Clínica Cirúrgica
Molesti.s de Senhoras

CIRURGIA GERAL DR. NEWTON d'AVILA

Pos Serviços dos Professores Bene

dicto Montenegro e Piragibe No

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

Rua Fernando Machado, 10

ras·_ Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 - Telefone 1.307

A ultima creação em refri
gerante é o Guaraná KNQT
EM GARRAFAS GRANDES

PreFerindo-o está
acompanhando a moda.

\

LOJa DAS CnSEMIRAS SEU· RElQGIO·. PRECISA DE
,REVISAO?

..

NOSSA OFICINA -É ESPECIALIZADA

N0880S concertos são
. .. garantidos 100%

ÓTicA M,OD�LO
JOAO PINTO, 25 (Frênte.ao Tesouro·

.

do Estado) .
'

Especleltzade em _ar.igos para
homens

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

PARA HOMENS � ............•

ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA- DR. FRANCISCO CAMARA
TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC. NETO

T d I d ça
Advogado

U O pe O menor preço .a pra. Escritório: Rua Felipe Schimidt
ai (sobrado) (Alto da casa "O

Faça uma' visita à nossa Casa e verifique �:����Ja: Rua Alvaro de Car-

BOSSOS pre�()S ., artigos valho, 36
Florianópolis

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

Dr. Roldão Conleal
CIRURGIA GERAL -- ALTA
RURGA - MOLltSTIAS DF;

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi·

ema da Universidade de S�o Paulo,
onde foi assistente por vánol aaol �o
Serviço C \rúrgico do Prof. AUP10

Corrêia NetG
Cifuraia do estômago e Tia. eir�ul�·
no. intestincs delgado e groeeo. tlfOl'

de, rins, próstata, bexiga, utero,
e..árioo e trompas. VancoceJe. bidro

cele, varizes e hernas.
Consulta.: Das 3 áa 5 borae, , rua

Felipe Schmidt, ZI (altol da ea..
Paraieo), TeJef. 1.�98

Ite.idência: Rua Esteve! JUlÚor. 170;
Telef. M. 764

�i: RECEBEU
ClONAIS
MANTEM

DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteirQ
Hospital de Carídade de Flo

rianópolis. Assistente da
.

Maternidade

Doenças dos órgãos internos, es oe-
I

eialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gtan
dulas internas

Cltllka, e cirurgia de senhoril'!

-I'Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
BORARIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 às 19 ho-

Dr. '••10 Foat.
Clinico e operador.

Cmloultório: Rua Vitor Mmrelea, 16.
Telefone: 1.405

O>OIull&e da! 10 b 12 e da. 14 I.

U bN. Residência: Rua Blum_.
22 .

....;.. Telefone: 1.620 Dr. Llndolfo A.II•.
Pereira

AdvO!P8do-ContabiJista
Cível -- Comercial

Con.Utui",õe. de .ociedade.
....rviçoa cor.loto•• em gera).
iOrganizaçõe. contabei•.

Reuiatro•• marca•• d�po�'do.
no Rio, de correspond.nte.
E.ontório: Rua AlvaJo de

Carvalho n. 43.
Da. 8 ?Js 12 hora••

Tel.fone 1494

Dr. M. S. C.nlca'"
Oinica exclusivamente .de criaO"çaaRua Saldanha Mant>ho, 1

Telefone M. na
.�

DR�'A!SANTAÉLA· -

(Formado pela Faculdade Nacio

nal de Medicina da Universidade
do Brasil)

lIédlco por concurso da Ass!stan·
ela a Psicopatas do DistrIto

Federal
!!x-Interno de Hospital P�lqlli�"
trlco e ManicOmlo Judiciaria

da capital Federal
!!x-Interno da Santa Casa de MI·
sericórdla do Rio de Janeiro
CLtNIOA Ml!!DICA - DOENÇAS

NKRVOSAS
Oonsult'6rlo: Edifício Amélla

"eto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de C8r-

TalhO, 70. .

Das 15 � 18 horas
Telefone:

Consultório - 1,208.
Residência - 1.305.

ras.
CONSULTóRIO :

�os, CO�l�
DO TRABALH�

roMPANfR� [dJ
___ ACCIDENTES

Rua Vitor Meireles n. 18
Fone manual 1.702

RESIDBNCIA:
Avenida Trompowski 82

Fone manual 766

S·Eoe SOCIAI..�

PORro AU,ª.GR_;
RUA VOLONTÃRIOS DA pATRIA N.· 68 • 1.0 ANDAR

CAJ)(A POSTAL, 583 • n:"EFONE O�Q • TELE<;lRAMAS: .PROTECTORA.

Dr. Mário Weadh.ua
Cllllica médica de adultos e criuça.
Oonsultório - Rua João Pinto, 16

Telef. M. 769
O>nsu)ta da. 4 ás 6 hora.

Raidência: Felipe Schmidt a. li.
Telef. lU

.

. .

EscitiT6Rió :'�lojuiiÁRIO'Á: L:
..

ALVESAgenCia 8eral para 8t8. Catarina
JJua Felipe Schmidt, 22 - Sob.

.

. Caixa P.ostal. 69 - Tel. "Protectora" - FLORIANOPOLIS

Encarrega·se, mediante comissão.
compra e venda de lm6vei�.
Rua Deodoro 35 .

I"
, ....Ih••••

Fabr!oont& ti distribuidores dali afolnad('!It COln' I
fscçõ•• -DISTINTA- • RI1!ET. P�'flU. u� cr ..n·

Id. ISOl'timentG d. OOSemll'tU, .. '.cadoil!, h:rir.�
bon. e barotoe. algodões, mor·iD� � o ... iarnul'h:"

para alfaiate.! que recebe dir&tcm$nb {1os

ISnti., Comel'olcuat•• do Interior no acntido d•. lhe fa:CtU'lJm 'Im",

Flol'lorn6poUIlI ..... FILIAIS em BlumonoiU e Lo]••
....·ma......ga...m...

fdbl'!ca... /Ir, Oaaa "'A OAPITAL'" ahau.a a ·chrl!Qft.o dOR
vlroflt(!l ant®!l d� .flit'i,l�li'fijtm "ue@' oornpwt.lI� MATRIZ .m

&itit':iiP,a;g;d!!J&&it.; & 04! bYW "

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Atirou Dum passarol Aos orodutores de vinhlre matou o pro- I A Secretária da Viação, Obras da no Diário Oficial de dois de

prl·o pai Públicas e Agricultura acaba .de maio, inicio comércio vin�o des-
_ receber da direção do ServIço se Estado, safra 1949, sera 15 de

SAO PAULO� 1� (V. �) -

Nacional de Enologia, do Minis- junho próximo. Saudações Jae!.
Dolorosa ocorren�la. verificou- l térío da Agricultura, despacho I C" Afonso Ferreira, Diret,

ar A-,
se, ontem, em Parapíacaba, no estabelecendo a data do inicio grienologia." .

a.l�o �a serra Um menor. que do comércio de vinho catarinen- São, portanto, os senhores in-
saiu a .caça, �e�1 companhia de

se, da safra de 1949. dustriaís cientificados das del�-seu pai, An�onlO Fernandes., ao Está assim redigida a comu- bérações que tomam as autorí
tentar alv�Jar um:: ave, dían-

nicação: .

"Secretária Da Agrí- dades que regulamentam a prote da movimentação da mes-
cultura _ Florianópolis SC _ dução e o comércio do vinho, re$-·

ma, desviou, ínesperadamen- Nr 80 SC I _ Conformidade por- peito ao assunto que neste co
te, a arma, esforçando-se pa- taria 33 de 23 de abril, publica- municada se versa.
ra abater a caca, sem reparar '

�

que o cano da'espingarda se

voltara para o peito do pai,
que se achava a certa distan
cia. Puxando o gatilho, o me

nor desastradamente, atingiu
o seu genitor com um certei
ro tiro á altura do coração, ma
tando-o. Apavorado, o menor

escondeu-se no mato, onde foi
encontrado 'por sua familia,
após cinco horas de incessan
tes buscas.

I,

.1

j
I,

�I

'ltll

PASTA DENTAL
ROBINSON

Florlan6polls, 11 cte Maio de '949

Política de Preços
IX

Comentiu'io de A.
Abreu. Distribuido pela
Diretoria de Economia e

Assistência ao Cooperaii-

I I

I

r

É esta a 'Solução que propo
nho. Se perduram as carências
e as deficiências na circulação
da riqueza, se há vícios oblite
rando uma distribuição equâ
nímê, se a--ganância e a am-

Não poderia encerrar esta bição dominam os mercados,
série de comentários 'sem pro- então, o congrassamento dos
por, alem. da criação do Servi-

que consomem e dos que la
ço de Fixação de Preços, uma vram a terra, é a única oporsolucão ao problema do abas- tunidade que se nos apresentecímento em geral, principal- ta para a transposição da cri
mente no que tange aos gêne- se. Tão facil e tão oportuno é
ros de primeira necessidade, o encaminhamento e a prá
ICOmo os -de aíâmentaçâo, de tica do cooperativismo que se
vestuário e de preservação da chega a temer dos resultados
saude. diantes da pureza e da crista-
Nenhuma novidade encon- linidade com que eles se ma

trarão os leitores na fórmula, nifestam.
que não é minha, mas, que Para corroborar pontos de
pertence a milhões de. indiví- vista e sugestões, nada melhor
duas no mundo inteiro. É pro- que números e cíf'ras, Tenho
priedade de todos os homens diante dê mim o balanço de
em cada um dos rinções da uma cooperativa de consumo.
terra. Faz pouco mais de um Compõem-na mais de mil as
século que um grupo de 0P('- sociados; seu movimento de
rários a descobriu, patenteou vendas ascendeu a quasi oito
e o uso e a Humanidade con- milhões de cruzeiros e o lucro
sagraram. Não vinha pregar a liquido importou' em perto de
subversão das normais tradicío- oitocentos mil cruzeiros. De
nais e crístãs; não pretendia pois de deduzidos 44;"/' para
insurgir-se contra os métodos diversos fundos, retornou ao
e sistemas políticos dominan- bolso dos sócios, na proporçãotes; não se formou da força oUI do movimento que fizeram
do ódio, nem da rebelião ou com a cooperativa.das maquinações dos ambicio- Que se dizer diante destes
sos; não era feita de revolta, fatos? A cooperativa forneceu
nem de sangue, nem de vãos aos seus associados o melhor
anseios ou líricas promessas. pelo menor preço permissivel,Foi o fruto de uma época ru- com regularidade absoluta.
de, de um período de desajus- Terminado o exercício, apuratamento e de insuficiências. dos os resultados, verificadas
Sofria mais o povo que as elas- aIS parcelas, pagas ai') despesas,
ses altas; remoia-se aquele nas sobram oito centenas de mil
privações quotidianas; sofriam cruzeiros que voltam á algi
seus filfios a desgraça da fo- beira do consumidor quer sob
me, do frio e da miséria. a rcrma de benefícios de di-
Sem intenções geniais, mas, versas ordens, quer soõ a for

entrincheirada na boa venta- ma de moeda sonante.
de, no as-sentimento, na cola- Não teve o associado a preoboração desinteressada, a so- cupação de abastecer-se nem
lução cooperativa que os tece- o medo de ser burlado no peso, OFERTA ESPECIAL DA
Iões de Rochale propuseram ao na medida e no preço. A sua _____mundo desvalido repercutiu cooperativa fazia e lhe entre- 0r>1>�:t:::nl� Tna abóboda de todos os contí- gava o 'lfancho" sem as velei- O'7�'::__JUD ITVnentes, completando os anseí- dades de maior lucro e maior � -\:Jos coletivos por paz econômica sucesso flnanceíro. A entidade• f ro r i a no pott s

- r ua TrRADErnES,!9e �ar,m�:mia SOCIal. 08_ sadios resolvia todos os seus proble-
prmcipios da cooperaçao fo- mas e satisfazia as suas neces-
ram desfraldados corno ban- i sídades. Que mais podia dese
deíra redentora, .c?ja sombra jar?
era sossego e Ielícídade. A a- Ao concluir esta série de
d!=JS� _livre garantia nas a�- considerações que "O ESTA-
,S?ClaçOes, o. controle democrá- DO" vem obrigando, apontotíco da en�ldade pel.o voto da como solução ao dificil e per
pessoa e nao do capital; a de- manente problema do preço,voluçao �os excedentes

_

em alem do controle efetivo, a for-Ipropo�ção as compras e. n�o_ao mação de armazens abastece-!
mv,est�ento; o Juro. límítádo dores, e de assocíaçtres de pro-
3:0. capital; . a. neutralidade PJ- dução, sob a forma e a tute
Iítica � rellglOsa,; 3: transação bela do regime cooperativo.exclusivamente a VISta oe o fo- ------ ..__ .' -----

menta do ensino, eram bases PASTA DENTAL
fundamentalmente honestas e ROBINSON
preconízadoras de sucesso.j
Criado o ambiente de liberda-' ---\---------------::---------......

de, isento de previlégios e fo
ra do pensamento capítalísti
co ou mercantilista, prosperou
a idéia e desenvolveu-se o pen
samento da solidariedade hu- Procura, para zona no Rio Grande do Sul, grande Compa
mana como um dos fundamen- nhia paulista. Só comissão" mas ótima! Falar antes das 9 ho-
tos da tese cooperativa. ;

ras no quarto n.· 126, do Hotel La Porta.

vismo.

I I

I I

II
I
I

!

Fino cromo PRE TO e MARRON

SOLADO DE BORRACHA
De 37 ii 44 - Crjj. 145,-

Telegramas retidos
Acham-se, no P. C. T., tele-

gramas retidos para:
Judith, rua Esteves Junior,
Tomazía Alano,
Sargento Sady Hamilton,
Gentil Correa Filho,
Adolfo Machado,
Izaltino Armando,
Elpídio Paulo,
Engenheiro Nastari,
Salustiano Souza,
Heitor L. Santos.

VIAJ,ANTE

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,
FRIEIR�S,
ESPINHAS, ETC.

..

NUNCt=l EXISTIU IGUf:tl--_.........."�,�----------__".�-_,

FRECHANDO •• �

"A Modelar", ali da Rua Tra�ano, está festejan
do o curto espaço de 25 anos de esplêndidos :r:-egócios
entre a freguesia liberal e sofredora desta Ilha en

cantada. Está toda engalanada: três bandeirolas eco

nômicas de morim zurrapa, com o emocionante dís
tico SALVE! em tinta vermelha, escorrida. Em C0::11e

rnoração ao auspiciosissimo evento e em agradeci
mento à preferência do público haverá, nestes dias,
venda especial ae três milhões de cruzeiros em mer

cadorias! Essa venda, segundo cartazes profusamen
te pregados pelos muros e paredes.s será RIGORO� \.

MENTE PELO CUSTO. Dois dias depois dos cartazes

espalhafatosos, os jornais, em página ínte'ra. repro
duziram a propaganda. Aquele RIGOROS�J.H��'" ��
PELO CUSTO, no também curto espaço de dOIS. dias ja
evoluíra para uns modestos 10% SôBRE O CUSTO,
ou seja, para sermos textuais, para uma PEQUENA
MARGEM. O público está muito comovido com as ho

menagens de "A MODELAR" e espera que, nestes
curtos e próximos dias, aquela tradição do RIGORO
SAMENTE para a PEQUENA MARGEM fique nos ...

20%! Se essa esperança não fôr frustrada; a fregue
sia, com a dupla personalidade de homenageada e pa
gante da homenagem, sairá sátisfeita com suas com

pras RIGOROSAMENTE PELO CUSTO e mais a PE
QUENA MARGEM de uns. .. 30'lr! Essa percenta
gem, convenhamos, é irrisória para quem se dá ao

luxo de frequentar o luxo da firma em festas. Caro se

ria se se tratasse de uma dessas comunissimas casas.

comerciais que dependuram mercadorias à porta,
empilham peças de chita sôbre cadeiras à entrada e

usam prateleiras prosaicas. Não é esse o caso da nata
liciante! Há vinte e cinco anos ela recebe as prefe
rências de nossa gente. Por lapso igual vem contri
buindo para o progresso e pãra o aformoseamento de

Florianópolis. As suas exposíçõqs são festas para os

nossos olhos. As suas montras rivalizam com as dos
melhores magazines do Rio e de São Paulo. Sómen
te isso autorizaria a que, em suas bodas-de-prata,
ainda que RIGOROSAMENTE PELO CUSTO, vendes
se seus estoques com a PEQUENA MARGEM de
uns ... 40%! Por sôbre a sua civilizadora contribuição
para o progredimento metropolitano ,e a lição de seu

exemplo às congêneres, seria injusto que a sua nun-
. ca assás louvada solidariedade a todos os movimentos

sociais fôsse emitida. Sem lhe ferir, pois, a modestia
modelar, por nossa conta o risco, a PEQUENA MAR
GEM acrescida ao RIGOROSAMENTE PELO CUS
TO será de apenas uns. .. 50%! Sempre a par dos co

metimentos sadios e generosos que vizem ao benefi
ciamento da nossa terra e da nossa gente, sabemos:
que a gloriosa firma tem monumentais projetos para
um curto futuro. Assim, e dentro da mais objetiva
experimentação, não ignoramos que o dinheiro seja
a base de todo o progresso. Vendendo RIGOROSA
MENTE PELO CUSTO haverá, ex-vi de um § único
de uma lei fenicia, prejuízo na certa. Justifica-se, à
vista dos planos para o porvir, que suba a PEQUENA
MARGEM para 'uns ... 60%! Consideremos, por ou
tro lado, que homenagem recebida é homenagem de
vida. Os fregueses de há 25 anos, gratos de solicitudes
e carissimas amabilidades, devemos nunca deixar a.
homenagem devoluta. Em recebendo-a, todavia, cum
pre-nos retribuí-la! Ela por ela, cuidamos que será"
gentil de nossa parte aceitar as compras RIGOROSA
MENTE PELO CUSTO, sem darmos à PEQUENA
MARGEM nada menos de uns .. '. 70%! Depois vem o

fisco, cujo interesse a propaganda alarmou. Com o
olho maior que o de Moscou, os agentes federais, es-,

taduais e municipais, pondo e dispondo do segredo
das faturas e sabendo que, pela lei, há compromisso
nos anúncios, buscarão adquirir ruinosamente, mas
RIGOROSAMENTE PELO CUSTO. Nasce daí. a ne
cessidade de compensar, nos outros, o deficit da PE
QUENA MARGEM, com o aumento, devagar e sem-'

pre, de uns ... 80%! Seria supínamente anti-comer
cial uma parada nos oitenta. Há numeras, cabalísti
cos! Há, também, algarismos azarentos, como o 13.
Para que os concorrentes desleais não pudessem fazer
ironias com isso de 8 ouBü, e não sendo razoável descer'
depois de tanto sacrifício, por que não unir à PEQUE
NA MARGEM uns ... 90%? Estamos no fim! Pondo:
de lado maiores considerações e dentro de um costu
me universal o arredondamento de contas - a PE
QUENA MARGEM anexada às vendas RIGOROSA
MENTE PELO CUSTO será de uns módicos e dimi-
nutos ... 100%! .

Com os nossos mais afetuosos parabens à "A MO
DELAR" pela grande efeméride, as certezas de que
também lá iremos para sairmos com os embrulhados.

! GUILHERME TAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


