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La Paz volta ii
Dorma�idade
LA PAZ, 6 (D. P.) 'I'ôdas

as atividades foram reiniciadas
voltanêo à normalidade a "ida

nesta capital, depois da dccla
ração de greve geral, que fra

cassou em grande parte, porqtte
apenas abandonaram o traca lho
os Jcrr-oviár ios, operários de fá

bricas e empregados de ciue

mas. As minas em geral contí

nuam paralisadas, com cxceçao
de muito poucas, presumindo-se
que a inatividade prolongar-se:
à por certo tempo, Lle\'ido a au

sência dos engenheiros g:," lO
gos, eíetro-técnícos etc. ,

As autoridades da Câmara

dos Deputados relicitaram () [!o
verno pela ",;;agnt.!.dade e tino"

demonstrados C:V� ante :>8 ú. ti:
D.OS acontecím-nt.cs, elogiando
() Exéi-cito 'Pela maneira como

u uoe manter �" é,rj,� TI publica.
Firteram também um !lpê1(, aos

cidadãos em geral, para que CO()

porcm no re.,[abelecimento da

t anquilídade I: :'.··j),;'!!al1ia:.;o,
definit"iva da vida no país.
Os estudantes universitários

'Por ununimidade, rclusaram tlp

clarnr-se em greve, porém em

troca aprovaram uma resolu

ção por 236 contra 231 votos, Ipela qual protestam contra a

"politica anl.i-opcrúr ia do go-

vêrno " e pedem a retirada das

ü'nllú� que guarnecem as minas c

.0 retõrno dos operários às suas I'tarefas, assim como a revoga

ção do estado de sitio e do de
creto de mobilização.

Cinco mil OjW]'C!l'lOS ela "pe
quena indústria" da Bolívia a

provaram uma resolução, con

denando a atuação dos dírígen
tes sindicais mineiros, Lechin
Torres é Lora, declarando-os

indignos de colaborar com a

classe trabalhadora, porque in
citam ao crime e complicam os

sindicatos, imiscuindo-os em a'

Iividades demagógicas e politicas.
tícas.

Rádio para os COO
donados à morte
CARDIFF, Gales; (V. A.)

Deverá ser instalado um apa
relho de rádio em cada cela de
sentenciado à morte, a fim de
"manter a mente dos detentos
fora do que lhes virá".
Eis o que a "Associacão dos

Funcionários de Prisões Ingle
sas" pede numa resolução apro
vada unanimemente na sua

conferencia anual aqui realiza
da.

Urânio no lixo !

,

•

I MI 10.502

o MOMENTO

Exploracão mais eficiente e progressista
da Estrada de Ferro Santa Catarina

Aprovação de importante projeto de lei no Senado

RIO 7 (AN) - O projeto dr- lei do, nos termos do parecer do sr-na

que autoriza o Govêrno Federal e dor Erancisco Gallotti, que depois
cata.rinense a celebrarem, em bases de largas considerações sustcnt ou z

mais amplas, o contrato de" arren- as 25 clausulasdo novo contrato fi.

damento da Estrada de Ferro Santa xam todas as vantagens e obr iga
Catarina, alem das secções rado- ções delegadas ao Estado de Sa nta
riária e de navegação fluvial da -:::ata'l:ina, garantindo uma explo ca
mesma Estrada, acaba de ser apro- tão eficiente e progressista duma

vado unanimemente pela Comissão �strada de Ferra, que serve indu.

de Viação e Obras Públicas do Sena- bitávelmente à r íquissima 'lona.

Adquirida " popa do «Madalena)
por 50 mil.e' libras l

RIO, 7 (A.N.) - A popa do I sabilidades que com a remoção
liner britanico "Madalena", da popa porventura venham a

encalhada nas imediações ser exigidas pelas autoridades.
do Forte Imbuí na Bahia de competentes.
Guanabara, acaba de ser ad- A firma Padílha, Coimbra S.

quírido por 50 mil libras pela A. comprou não só a popa, co
firma Padilha & Coimbra, So- mo tudo o que nela se contem,
cíedade Anonima, que já ha com exceção apenas dos apa
tempos comprara o navio ita- relhos de radio transmissor e

liano "Caprera". Essa firma receptor, bem como o gerá'dCli
vai tentar o reboque da popa elétrico.

para o interior da bahia. Ha tres modernos conjuntos
Se não o conseguir, tentará frigorificos e toda a maquina-

o desmonte das suas peças no ria propulsora do navio com

local onde ela se encontra en- posta de seis turbinas, todas as

calhada. maquinas auxiliares e abun
- A compra será concluida dante material eletrico. Quan·
dentro de poucos dias com o do for feito o desmonte da po
pagamento das 50 mil libras pa, Padilha, Coimbra S. A. ven

já ajustadas. A 'empresa com- derá as chapas de metais e o

pradora assumiu o comprorms- madeiramento. A escritura de
so de pagar todos direitos al- finitiva da compra da popa
fandegarios por acaso devidos, do "Madalena" será feita logo
bem como toma a seu cargo após o pagamento integral das
quaisquer obrigações e respon- 50 mil libras em Londres.

Presidiu a sessão de ontem o

sr. Saulo Ramos, estando pre
. sentes 27 .srs, deputados.

Aprovada a ata, foi lida a

matéria do expediente que
constou de vários oficios e te

legramas.

CENTENÁRIO DE RUY
BARBOSA

O sr. Konder Reis, udenísta,
apresentou projeto de lei sôbre
as comemoracões oficiais, a 5
de novembro,

>

do centenário de

Ruy Barbosa. Além de outras
festividades prevê a inaugura
ração, em praça pública, do
busto do ilustre brasileiro.
A seguir, o sr. Pinto de Arru

da, do P. S. D., com a palavra,
declarou haver a Comissão Or

ganizadora da Bibliotéca da
Assembléia, por proposta sua,
dar o nome de "Ruy Barbosa"
àquela blbliotéca, dependendo
apenas da fixação da data pa
ra aquela solenidade.
Em seguida foi a sessão

encerrada e outra convocada

• para hoje.

OS PROBLEMAS MÉDICO
SOCIAIS E A CAMPANHA DA

DECÊNCIA
O sr. Biase Faraco, do P. S.

D., declarou na sessão de se

gunda-feira última, que os pro
blemas médico-sociais não se

\ '

resolveriam apenas com a 'mul-

tiplicação de dispensários ou a

distribuição em larga escala de
medicamentos. Ressaltou as-

sim toda a oportunidade .da,

Campanha de decêncía.osnsti
tuida pela Cardeal Jaime. �"''':I, .

mara que viria ajudar o pais,
.

a resolver, mais do que os de

sajustes morais, os proprios
problemas de saúde pública.
Referindo-se à abnegação e

idealismo das pessoas que li
dam com os enf.ermos disse o

orador que Se emurchecesse O'

vigor espiritual não poderiam
florescer com abundancia as

vocações para o sacrifício.
Finalizando, declarou o de

putado Biase Faraco que não
se deveria confundir liberdade
com libertinagem, e que já es�

tava em tempo de por um di

que contra os que traficam
com a profanação das cons

ciências, prejudicando o co

mércio honesto da publicidade.

A Banda de Música do Abrigo de Menores desta capital,
que daqui partira sábado último para abrilhantar, em Joinvi
le, a formatura dos escolares, ·em número de 3.800 crianças,
recebeu, da população e autoridades, entusiásticos aplausos,
coroando, destarte, os 'pequenos abrigados.

Tal fáto merece registo especial, já porque se trata de -me
nores abandonados assistidos pelo Poder Público, já porque
demonstra, publicamente, os cuidados dos Irmãos Maristas na

WASHINGTON, 6 (V. A.) - preparação moral das crianças que lhes estão dírétamente en

O presidente do Comitê Con- tregues para a formação de seu carater.
junto do Congresso, para tra- As palmas, delirantes e entusíástícas, com que os menores,
balho de energia atomica, a- componentes de uma banda de música, única no Estado, se
nuncíou que já foi recuperada viram festejados, resultaram em consagração do povo à assís
a garrafa com uranio-235, que tência do Govêrno Nerêu Ramos, que extendeu o seu grandioso
ha�la desaparecido do Labora- plano de ação à juventude ora sob os cuidados zelosos dos que
ton? de Argone, em Chicago. dirig·em aquela modelar escola.
Dlsse o deputado Brien Mc Joinvile e seu povo, em assim proc.edendo, souberam in-

Mahon,. que a garrafa foi acha- centiva'r mestres e alunos, e, também, aplaudir ato de Govêrno
da n? lIXO, onde possivelmente I que, assistindo dirétamente menores abandonados, possibili
a atlraram por engano aliás ta-lhes futuro que todos desejamos - de homens aptos à luta
um engano "atomico". . . pela vida.

Estranha conclusão

Majoração do 8&10 dó
educacão e saúde
RIO, 7 (A. N.) - Na sessão

de ontem, a Comissão de Fí

nanças da Camara considerou
o projeto que visa a majoração
do sêlo de educação e saúde 1=\1-
ra um cruzeiro. Na qualidade
de rélator, o sr. Raul Barbosa,

-

manifestou-se íavorávelmente
à emenda, determinando que
essa majoração somente vigo
rarása partir de 1950, tendo si
do aprovado o seu ponto de vis
ta.

Criado o cargo de Alto Cemíssícna
do dos EE.UU .. na Alemanha

ternacional.
o decreto não precisa a !lata em

que a transmissão de poderes da,,:

Está evidente e crassamente errado o raciocí
nio dêsse cavalheiro que, escrevendo' para o "Diário

d.a ,T.arde�', pr?clamou a falsidade do título de majo
rítárío, tao brilhantemente conquistado pelo P. S. D.,
quer no âmbito nacional, quer na maioria das unida
dades da Federação.

Estranha, na verdade, é a lógica do sr. C. Viana,
para quem o P. S. D., não obstante dispor de maiores
bancadas no Senado e na Câmara Federal não é o

partido da maioria nacional!
- ,

Todavia, não custa esfôrco descobrir o malaba
rismo utilizado pelo colaborador da folha oposicionista
local. Argumentando que o P. S. D., venceu escassa-.
mente as eleições estaduais e municipais nos estados
em que fez govêrno, pretende diminuir a expressão
da vitória pessedísta com a alegação de que, em al
guns daqueles estados, o P. S. D., fizera aliança com
outras fôrças políticas. No entanto, ao aludir às uni
dades federativas em que, diz, a U. D. N. predomina,
citando Minas, Bahia, Ceará, Paraíba Piauí e Goiás

-
"

nao lembrou o rato de haver também ocorrido, nos

respectívos casos, as alianças partidárias ...
Tanto bastaria para invalidar, desde logo.a te

s� �s..petacular do sr. C. Viana, contra a situação majo
ntana do P. S. D., no panorama eleitoral do país.

Vejamos, no entanto, como pretende ele susten
tar o seu paradôxo, em face das manifestacões do
eleitorado. Valer-se-á dos resultados oficiais> das ur

nas, distri�)Uindo-os pelas várias correntes partidá
nas que disputaram as eleições estaduais e munici
pais? Não. Escusando-se dessa fuga ao único critério
pelo qual se afeririam as fôrças em pzélio, alega que
"qs acôrdos verificados em quase tôdas as unidades
federadas" não lho permitiriam. Daí, o absurdo de
utilizar o que, segundo o seu conceito, representa
cc? potencial eleitoral de que possam dispor os par
tidos, nos �stados em que, respectivamente, são go
vêrno". Asas, pois, à fantasia! E vem, então em

massa compacta, por parcela correspondente a �ada
unidade da Federação, o cômputo geral do eleitorado,
que sóbe a 3.184.553 nos estados governados pela
U. D. N. e que se reduz a 2.912.925 nos estados que
o P. S. D. governa.

Note-se em que consiste o truc, pelo qual o P. S.
D., cederia a sua posiçção majoritária à U. D. N.: -

as alianças partidárias, que constituíram preponde
rante fator de êxito dos candidatos udenístas, não
entram nesse cálculo do colaborador do "Diário da
Tarde"!

WASHINGTON .. 7 (Ullited Press) Cloy, ex-presidente do Banco In ...

manha, o qual terá, como se sabe, autorida,des militares para as aI. to

como primeiro titular .John Moc· 'ridades civis será efetuada.

_ Tl'uman assinou ontem o decreto

criando o cargo de Alto Comissio

nado dos Estados Unidos (ta .'\11;'-

Eis porque não é mister grande esfôrço para des
truir a sua exposição que peca por absoluta ausência de
fundamento capaz de ser aceito por pessoas desapai
xonadas.

A banda de música
de Menores em

do Abrigo
Joinvile

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I DR. CARLOS LOUREIRO� 2as. 4as. e 6as: Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba

"
3as.5a��i�V!�bado:lo;�a����;�8 _��;jSeSe -�'A��r;�6pOliS II ADVOGADOS

Joinvüe -- Curitiba -- Paranaguá -- Santos e Rio.

, .
Escritório: Rua Joãó Pinto"

c Opera com Avi;es Douglas DC3 de .21 logares. n.O 18 _. Florz'anópolis

I Agentes: Fiuza Lima & Irmãos I
i

Rua Conselheíro Mafra, 35 - Telefone 1565 !
__()�()�_()�()"'_()�0:C1B'()""()---()""()_""()�_()�():f

nteisl

90,00
45,00
25,00
9,00
0,50

JolnTlle

PHOGRAMA PARA O Mf:S DE 'JUNHO
recém construidas, desocupados;.

DIA 15 QUARTA-FEIRA( - REUNIÃO DANÇANTE, cm.! O CON- com 3 quartos, sala, cosinha, W. C.
CURSO DA ORQUESTRA DO CLUBE, APRESENTA:1\TDO NOVOS 130- terreno de 500m2 c/árveres frvtl-

LIRA TENIS CLUBE
LEHOS E FOXES - INICIO ÁS 20 HORAS.

DIA 25 - SÁBADO - TRADICIONAL FESTA JOANINA, A CAP..Al'ER,
DENOMINADA "FLOH. DA ROÇA" INICIO ÁS 9 HORAS. HAVEHÁ

PREMIOS PARA A MAIS BELA FLOR DO ARRAIAL - TAIHBÉM

AO PAR MAIS ORIGINAL E AO CAVALHEIRO QUE MAIOH SE:\lE

LHANÇA APH.ESENTAR COM O PERSONAGEM D'W: "SEU .meA

QUER CASAR" E ... TEM MAIS AINDA ... FOGOS, BALõES, �m

LADO, PINHÃO ETC·... ETC... SERÁ A FESTA MÁXIMA DO AH-

RAIAL DO CLUBE DA COLINA.

NOTA: - A Diretoria do Clube, solicita de todes os seus associados

não se fazerem acompanhar de pessoas extranhas ao seu quadro social.

Vende - se

Dr. CLARNO Ci.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime a civel

Oonstituição da Socl.dali..
NATURALIZAÇÕES
Ti.tulos D.olarat6riolJ

Jolnvile

Cu1'ittba

raso

Rápido Sul-Brasileira
13 horas.
Rápido Sul-Brasileira

6 horas.
QUARTA-nau.

Auto-Viação C&tl!l"lnellH
- 6 horas.
Auto-Viação C&tarm.nH

- 8 horas.

• Auto-Viação C&tarlneIlMl

,-
6.30 horas.

�
Rápido Sul-Brasileira - Curitiba

6 horas.
Ráptdo Sul-Brasileira' - Jolnvile

13 horas.

I Expresso SAo Cristorto - Lacuna -

7 horas.

I ExpreS6Q BrusqUel);M - Brulqu. -

16 horas.
, Aut.�VlaçAo ltajal - Itaja! - 1. ho
ras.

Expresso Brusquense - Nova Trento
'- 16,30 horas.

Rodoviária Sul Brasll - Pôrto .ue�
- li hor&8.

Joinvile

Curitiba

cunttlba

QUINTA-FEIRA
Auto-Vlaç!o CatarlneIlH

Alegre - 6 hora!!.
Auto-ViaçAo Catarlnenn

- 5 horas.
Au to-Viação CSUrlnt!nH

- • horas.

Auto-Viação C&tarlnen.aa
- 6 horas.
Auto-Viação CmtarlneIlft - La.,ma

- 6,80 bara,s.
Exn,resso São ertsto....o - Lacuna -

7 horas.
Emprêsa Gl6rla - Lalrlma - • 1/2

• 7 1/2 horas.
Expresso Brusquense - BrulQuQ -

18 llPras.
Auto-Vla�o IUjaJ - lt&jaJ - I' bo

rea.
Rápido Sul-Brasileira

13 horas.
Rápido Sul-Brasileira

e horas.
JEmpresa Sul Oeste Ltda - Xapeco - II

- • hOral.
8EXTA-FEIR.4

RodOT1Arla Sul Brasil - POit'to J.lecn
- S horas.
Áuto-Viação CatM'Inen;.a

- 6'horas.
Auto-Vlaçlo CStarlnenM ,_ JolnTil.

- • hOl;U.
Auto-Viação CetarlnenN - �

- 8,110 hora·!.

j
Expresso São Orlltovlo - � .-

7 horas.
Auto-Vlaçlo ltajaJ - !tajat - 1. 110-

Pôrto ru.

Expresso BruequeIlft - BruaQu. -
16 horas.
Rápido Sul-Brasileira Joinvile

13 horas.
Rápido Sul-Brasíleíra

6 horas.

Jotnvile

Curitiba

Curltilba

Vende-se' por motivo de viagem, uma mobilia completa de

quarto para casal, em estado de nova, em imbuia compensada,
por preço de ocasião, facilitando-se o pagamento em 2 (duas)
prestações.

Ver e tratar à Rua Antônio Matos Arêas 511 - Canto -

Estreito, a qualquer hora do dia

Elcrit6rio e Reside:\'!iG
Ruo Thod.nt.. 4:1

�ONE -. 1168

Curitiba

JolnviJe

Curitiba

JolnTile.

Escritório Técnico
Cid Rocha Amaral

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

/
Instalação de luz e força.

Venda de motores, rádios e acessorios, outros aparelhos elé

tricos, artigos elétricos, etc.
Representações diversas, com exclusividade dos insuperáveis

receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY".
A ELETRO-T€CNICA

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

••• r -_ • C!IO

ENGENHEIRO CIVIL
Aviso aos srs. interessados que,

tendo regressado de sua viajem am

E!;tados Unidos .da América do Nor·
te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro·
cha Amaral reabrirá seu e&critório
(Rua Presidente Coutinha n. 22),
nos primeiros dias de agôsto, espe·
rando continuar a merecer as E'spe·
ciais atenções de seus amigos f

cliente&.

Casa-s
VENDEM-SE 3 casas, tipo bang,tlcw-

feras, a rua Servidão Franzoni n. 13;·

AS 15 e 17.
Tratar: com Rui Barbosa, 21

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

FRAQUEZAS EM GERAL

para erupções do

ECZEMA
Pomada não gordurosa, antis.. ·

sétíca, que combat,e as coceiras

e erupções da pele. Não mancha

a roupa e não requer ataduras.;
Se V. não encontrar BELZEMA
em seu fornecedor mais pró-·
ximo, queira escrever para a

Caixa Postal 687, Rio.

ANTES

Pedro Medeiros, Auxiliar

"

, " "" '
.

Se ricos quereis ficar
De modo tecil elegeI
Fazei hoje uma inscrição
o Credito Mutuo Predia

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Procissão de ,Corpus Chrisli
Dom Joaquim Domingues de Oliveira, por mercê de Deu e

da Santa Sé Apostólica, Arcebispo Metropolitano de Florianó-

I
polis, Assistente ao Sólio Pontifício, etc.

SRTA. DILMA SANTANA Aos que o presente Edital virem, saudação, paz e bênção
Comerora hoje mais uma en- em Jesus Cristo.

cantadora primavera, a dís- Fazemos saber que, sendo o próximo dia 16 do crrrente
tinta senhorita Dilma Santana, consagrado à magna solenidade de Corpus Chrísti, em que se

. fino ornamento da nossa so- homenageia a própria Divindade no Mistério do Santísslmo
cíedade. Sacramento; e para atender aos justos desejos de nossos ama-
A distinta nataliciante que dos Diocesanos: Havemos por bem confirmar para aquela da-

. gosa de muitas amizades, quer ta a solene procissão do Corpo de Deus que se verificará ca

par seu feitio afável e lhano, mo segue.
quer por sua incomum dístin- Reunidas as Associações religiosas abaixo especificadas e

-ção, será alvo, neste natalicio, naquela mesma ordem, dentro e no adro da Catedral, um pou
de demonstracões de simpatia co antes das 16 horas - 4 horas da tarde __:_ desfilarão ao si
e aprêço, às quais nos asso- nal dado, lenta, continua e ordenadamente, precedidas da
ciamos. Cruz processional, sob a direção imediata do Pró-Vigário Ge-
........... , ......•.• ral e seus auxiliares, obedecendo ao seguinte itinerário:

Sr. Osní Gama D'Eça Praça Quinze de Novembro - Lado do Palácio - Ruas
Transcorre, nesta data, o aní- Visconde de Ouro Preto, Artista Bittencourt, Saldanha Ma

versário natalício do nosso pre- i inho, Praça Getúlio Vargas, Rua Visconde de Ouro Preto, Pra
zado conterrâneo sr. Osní Ga- ça Pereira e Oliveira, R. Arcipreste Raiva, Catedral.---ma D'Eça, conceituado repre- A benção, para que não haje interrupção do préstito, será
sentante comercial. dada no adro da Catedral, para alcançar a todos os fieis.
Runindo em torno de sí nu- A ordem dias Entidades e Associações no préstito será a

merosos amigos, que, sem dúvi- seguinte: Cruz processional, Instituto Coração de Jesus, Asi
da, o admiram e O estimam por lo) de Orfãs, Congregações Marianas Femeninas, Ação Cató
suas excelentes qualidades, se- lica Feminina, Associação Santa Terezinha, Damas de Cari
rá alvo, hoje, de inequívocas dade, Apostolados, Ordem Terceíra de S. Francisco (Femeni
homenagens, ás quais nos asso- na), Colégio Catarinense, Congregações Marianas masculinas,
cíamos, Irmandades, segundo a ordem de precedência ou costume, c

por ultimo do Santissimo Sacramento.
Cada associação deverá apresentar-se com os respectivos

estandartes e distintivos. São permitidas crianças na procis
são, só vestidas de anjos para abrir o préstito que desfilará,
como acima se disse sem qualquer interrupções na marcha.
Os fieis e familias que não puderem acompanhar a procissão
deverão postar-se nos passeios da ruas do traj-eto, para assis
tirem a sua passagem.

AúS fieis recomendamos o maior respeito ao SS. Sacra'
menta, em que está verdadeira, real e substancialmente con

tido o Corpo de nosso Divino Salvador.
Outrossim, louvamos e encarecemos o piedoso costume

de ornamentarem as ruas e as frentes de suas casas, em ho

menagem ao tão augusto Mistério.
,

Hiptecando a todos antecipadamente as nossas humil
des bençãos, nutrimos a certeza que tudo correrá para a maior

glória de Jesus Sacramentado e honra de Religião em geral.
Dado e passado nesta cidade de Florianópolis, sob o Se

lo de Nossas Armas e Sinal do Pró-Vigário Geral do Arcebis
pado, aos seis de junho de 1949.

"Ass.) Cgo Frederico Hobold, Pró-Vigário Geral
Jcsé h'2nato de Souza, Provedor da Irmandade do SS. Sa

cramento.

.ANIVERSÁRIOS

DURANTE TODO O(A
nos VAPCJOS

t

J

CINEMAS Rádio Guarujá
Resenha de programa do dia 8 de

Junho de 1949

8.00 - ABEHTURA

8,05 - Bom dia Santa Caturlna
8,30 - Cantor do dia

8,45 - Va-íedades
10,00 - O México Canta
10.30 - Hitmos Portenhos

10,45 _:_ Em compasso de valsa
11,15 - Melodias de Napnles '

11,30 - Variedades
12,00 - Diário Scnóro
12.15 - Oferecimentos musicais

MUSICAS DE HóJE
Vidas mal traçadas
l'no
Diez minutos mais
illiss J\lary
Os boca negra
Rosa linda
Tristeza

Fascinação
Yo no se que me pasa

Amnrgm-a
Aquarela (i� Brasil
Tea for two \

jlimi

Estúcio de Sá
Para sempre adeus
Luua lun cra
Garoto da rua.

Na velha Viena
1Iate amargo
Caminhemos

14,00 - INTERVALO
1(i,OO - Em tempo de valsa
1 (i,30 - Recital de Chucho Mar..

tincz

16,45 - Rádio Cinema
17,00 - Informativo Guarujá
17,05 - Nuvem Negra em céu

azul (Hádio Teatro)
17,30 - Carta Sonora

17,45 - Passa tempo musical
18.00 - O Instante da prÁ.ce
18,05 - Variedades
18,30 - Teatro Singer
19,00 - Momento Esportivo
19,30 Notlciarío da Agencia Na..

dona I

20,00 - Musicas Populares varia
dns

20,30 - Orquestra Sinfônica
21,00 - Georges Boulangcr a

sua orquestra
21,15 - Fantasias
21,30 - A Vóz da América
21,30 - Noticiario Mundial
21,38 - A Opinião da Imprensa
21,45 - Interludio Musical
21,50 - Comentarío de Freitas

Guimarães
21,57 - último boletim de noti..

elas
22,00 - ENCERRAMENTO

HITZ
As 5, 714 11s.

Sessões das moças
IDILIO NAS SELVAS

Tecnicolor
com

Dorothv Lamour

Hay J.\IIilland
No programa:

1) - OEsporte em marcha Nac.
2) - Mulher é O demonio de Saia
desenho popcye.

Preços:
sras., sritas 1,20
Estudantes 2:0U
Cavalheiros 3,2Ü
"LIVHE Crianças maiores de 5

anos poderão entrar na sessão de
5 horas.

Teatro Alvaro de Ca rv a lh o

As II V� horas

l:�[CO DIA

Trna memo ravel noitad« de

Orlando Cunha

Deflui, hoje, o aniversário na

talício do nosso estimado coes

taduano sr. Orlando Cunha,
destacado desportista e compe
tente chefe de secção da impor
tante firma Carlos Hoepcke S.A.
Comercio e Indústria.
Seu vasto círculo de amigos,

pelo decurso de sua efeméride

natalícia, lhe tributarão muitas
- Lomenagcns, ás quais nós nos

solidarisamos, jubilosamente.
Sr. Alva1"o Soares de Oliveira
O sr. Alvaro Soares de Olível-

ra, conceituado comerciante
nesta cidade, e membro de pro

\. j eção da Irmandade dos Passos,
.

-

faz anos hoj e.
Entre as inúmeras feicitaçõés

artcú
- Primeira apresentação em St<1.

Catarina do maior VIOJ.IXISJ'A
CIGANO!

GEORGE BOULANGEK .

Em composição de sua autoria!
Ao piano :

WALTEH PICK
� Outro artista de fama uni ver

sal!

Preços:
Camarotes 3:11;,00
Cads. numeradas .. , (ili.OU
(Imposto incluso)
Atenção! Para a audição do BOU·

LANGEH não será exibido fraj(':; a

rigor.
nox Y - As 7\12 horas.
Eddre Brackcn

Dianna LYNN

([ur rcceherú, com prazer, inclui

'mos as nossas.

.Sra, totanâa de Souza Spalding
Ocorre, 90je, a data natalí

cia da cxma, sr. d. Iolanda de
Souza Spalding, víftuosa esposa
do sr. Cap. Maurício Spalding,
oficial da nossa Policia 'Mil itar.
A distinta dama, os nossos

r'espeítosos cumprimentos.

Aparelbo p�ra pro- IVomer d8ma�illdo
1��R� r(S�, )vld�m -. encurta 8_VIda
lho capaz de conservar artiri- Saratoga Springs, N. Y. (SI
cíalmente a vida dos orgãos e PA).- Ao que parece, é muito
dos tecidos e por conseguinte de pouca atenção que as pessoas

permitir ao animal- e ao ho- prestam, em matéria de alímen
mem - um prolongamento mi- tação, ás calarias, e a investiga
raculoso da vida, estabelecendo çiill cieutif'ica reveja-nos que a

Lima vcrdatleira ci rculação do gordura excessiva constitui um

sangue, analoga á circulação doo; mais graves prnblernas da

natural do sangue nos corpos saúde, segundo afirmou o Dr.

vivos, acaba de ser posta em A. Mayuard, Diretor . da Escola

prática. Esta r-ealização é o co- de Nutrição da Universidade de

roamento de mais de dez anos Cornell, na reunião que celebrou
de trabalhos e experíencias pra- aqui últímamente a Associação
I icas cio professor J. André 'I'ho- de Médicos e Enfermeiras do

mas, professor da Sorbc;mne e Depto. de Saúde Pública do Es
diretor do Laboratório de Bio. tado de Nova York.

logia gelular experimental. Com Disse ele que as experíénciaso seu aparelho, o Prof. THomas
realizadas com animais revela

conseguiu animar pela primeira
ve� fetos inteiros de grandes

ram que entre as ratas que se

desenvolvem normalmente emamlferos tais como bois e ove-

lhas, cujos corpos atingiam des chegam á idade madura, aque-

quilos. As experiencías sobre os
las em cuja alimentação Se res-

tringe o número de calorias viorgãos humanos estão, por en-
vem muito mais do que as quequanto, limitados ao ovário, não
comem Ludo quanto lhes apetecese arriscando a chegar até os

entes humanos. Aguardam-se me

IIHJT('s resultados. No entonto, ,já
é IJossivel manter eom .-ida os 61'-

em

DO OUTRO MUNDO
com

Carmem CA"ALLAHO
Uma deliciosa comedia romautí

cal

'Yjlali e I' .11 irtmda

Completa, hoje, seu 70 aní
versano o inteligente garoto
Walter Miranda, enlevo do lar
do nosso companheiro de reda
ção jornalista Adão Miranda.
Walter reunirá, por êsse mo

tivo, em sua residência, a petíza
. da que Ira cumprimentá-lo,
oferecendo-lhe uma farta mesa
de doces e refrigerantes.
Os de "O Estado" enviam-lhe

efusivos abraços, desejando-lhe
.�licidades.

" ,

II
A SANGUE E ESPADA

e0111

Bob Shaw
10- 11 Episódios

No programa:
1) jornal da Téla Nac.

Preços:
c-s 4,20 e 3,20
"Imp. 14 anos"
IMPEHIAL As 7% horas

Ultima exibição
CIGANA FEITICEIRA

COI;n

��ay Milland
Marlene DIETHICH
No programa:

1) - O Esporte em marcha Nac.
2) - Mcntre jornal Atualidades

Preços:
Cr$ 5,00 e 3,20
"Im!) até 14 anos".

• • • • •• ••• 4 •• •••••••• ' - • • • ., �

FERIDAS. - REUMI\TISMO E
PLACAS SIPJLITICAS

Elixir de Nooueira
Medloação auxiliai!' "" trl>tomento

da .ifl1i"

E que entre os animais SUJeI
tos á alimentação restrita no

clecurso da expel'lcncia, não re

velou nenhum tumor, até depois.
de ·se lhes ter permitido come]'

tudo quanto queriam, enqanto
qne entre os animais que desde
o começo foram permitidos ali
mentar-se à vonl-ade, revelaram
se tumores numa idade muito
mais temporã.
Acrescentou o Dr. Maynard

que, excetuando certos casos es

peciais, eomo o ela pobreza ex"

trema, a causa principal do en

curtamento' da vida é, na maio
ria dos casos, a alimentação ex

cessiva.

gno::; 11llmo,nos.

PASTA DENTAL
ROBINSON MóVEIS. LOUÇAS E MOEDAS ANTIGAS

Deseja comprar ou vender?

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

Católogo de Moedas Antigas do Brasil
Pelo correio Cr$ 25,00

AGRADECIMENTO
,.
H��o An:?rim e senh?ra, �g�adecem, de publico, a Revma.Lma Supenora e demaiS r�lIglOsaS, enfermeiras e, principal�ente ao. oompeten�e medwo Dr. Djalma Moellmann, peloZ�l,o e carmho .que dIspensaram a sua filha Nisia, quando enlE;pr:a, esteve mternada na Casa de Saúde São Sebastião� A tO.dos; pO!S, reiteramos nossos sinceros agradecimeu'tos..Flonanopo1l3, 8 de Jm1ho de 1949.

fiPensionato 1m2 culada Conceição
Aceitam-se pensionistas (senhoras e moças)

Tratar à rua Esteves Junior n. 27.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DIZ O SERINGUfIRO:
O n05>O tr(1b.;,lho agora é ia
cil e compensador. Temos es·

tradas e temos 05 caminhões
Interoational.

DIZ O INDUSTRIAl:
Gracas às boas estradas e aos

caminhões International, os
segvromos a entrego do ma

teria prima às nossos fábricas.

Rodovia Amazônjco -

Uganda Sontorem "

Porto D. Carlos, no

Paraná, através d.
Cuiabá.

Percurso: 2.946 KIlI.

DIZ O MOTORISTA:
Com boas e·f ocí as e os co

minhões lnterne tienol, eu me

sinto mais disposto para tra
balhar.

-

INTERNATIONAL

McCutn

INTERNATlONAl HARVESTER MÁQUINAS, S. A.
Rio de· Janeiro

Av. Barão de Tefé 7" Rua Oriente, 57
São Paulo P. Alegre

R. Gaspar Martins, 203

V. S. quer construir e não sabe onde adquir-ir (JS ti]o
los? - Procure a firma PRODUTOS S. J. TADEU DE E.
VEIGA, à rua ALMIRANTE LAMEGO n? 99. Faça sei! pedi
do que será atendido com rapidez c terá ótimo material para sua

contribuíçâo.
Temos tijolos de diversos tipos:
Compactos, e de 2, 6 e 8 furos.

VENDEM-SE
Terrenos em prestações em Curitiba. Planta Hauer, mais

informações, hoje, domingo, na Pensão Elite, à Rua Conselhei
ro Mafra, com Bordenowsky, ou por correspondência à Rua
Cruz Machado, 39 - Curitiba.

( De ordem do sr. Diretor-Geral do DER., engenheiro Mar
cílio Nolding Motta, torno público que, por motivos de recons

trução de uma ponte, ficará interrompido o trânsito entre o

Km 4 e o Km 28, da estrada Joinvile-Itajaí, via Penha, do dia
6 (à noite) até o dia 10 do fluente. .

.

O trânsito, entretanto, poderá ser efetuado via Araquarí.
DER., em 3 de junho de 1949.

,
João Teixeira da Rosa Junior, diretor da Divisão Admínís

trativa do DER.

Crédito. Mútuo Predial
Resultado do 230 sorteio do Plano "B", realizado no dia

1o de junho de 1949
CADERNEA N. 37.041

PRÊMIO MAIOR EM MERCADORIAS, NO VALOR DE
Cr$ 6.000,00

.

Aproximações superiores Aproximações inferiores
Em mercadorias no valor de Em mercadorias no valor de

Cr$ 1.000,00 cada uma. Cr$ 500,00 cada uma.
CADERNETA N. 37.042 CADERNETA N. 37.040
CADERNETA N. 00.918 CADERNETA N. 00.916
CADERNETA N. 19.322 CADERNETA N. 19.320
CADERNETA N. 13.372 CADERNETA N. 13.370
CADERNETA N. 07.464 CADERNETA N. 07.462
O próximo .sorteío realizar-se-á no dia 29 de junho.
O resultado acima, é do, sorteio do mês de maio, extraido

dos cinco primeiros prêmios d.a Loteria Federal, realizada no
dia 10 de junho de 1949.

Florianópolis, 2 de junho de 1949.
Visto - Hélio Milton Pereira, Inspetor FederaL
Pp. - J. Moreira & Cia. - Crédito Mútuo Predial - D. F.

de Aquino, Superintendente Geral.

Irmandade
Passes e

do Senhor Jesus dos
Hosnital de Caridade

ACAgonta
da lsma'
Aliviada em Poucos Minutos
Em poucos minutos a nova receita

- Mendaco - começa a circular no

sangue, aliviando os acessos e os ataques
da asma ou bronquite. EIJI pouco tempo
é possível dormir bem, respirando li v'T(" e

facilmente. Mendaco alivia-o, mesmo

Que o mal seja antigo, porque dissolve e

remove o mucus que obstrúe as vias res

piratórias, minando a sua energia, arrui
nando sua saúde, fazendo-o sentir-se
prematuramente velho.Mendaco tem tido
tanto êxito que se oferece com a narantia
de dar ao paciente respiração livre e fácil
rapidamente e completo alívio do sofri
mento da asma em poucos dias. Peça.
Mendaco, hoje mesmo, em qualquer
farmácia. A nOB8a.�arantia é a sua maior
proteção.

I

Menda co A�o��mc:.m

DOENÇAS E OPERAÇõES
DE

OLHOS-OUVIDO-NARIZ
GARGANTA

(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 Uní
dos.
Operações de catarata, dos

vesgos, receita de oculos etc. '.

Operação do Bocio (papo) ,
do lábio e céu da boca Fendidos
de nascença. Tratamento cli
nico cirúrgico das amídalas,
das sinusites, das purgações
dos ouvidos, da obstrução na

sal, etc.
Rua Nunes Machado, 20 Fo

ne 1.447 .

............ : ..

uando alguém. tal_ II.'"
Ihelro da i.lustra.Q1o �ima,�
lhe. em .....,c:.vel gesto. llJD aêJIoe 40
.."""lente _perithto KNOT.�_
.. v. Si&. de acrese8Dtar. ao�
_T . gentileza:ESTEE TAJ'1-
SEl1 (J NEY APERITIVO

�. PREDlLETtJ!

EDITAL DE FORNECIMENTO
De ordem da Mesa Administrativa da Irmandade do Senhor

Jesus dos Passos e Hospital de Caridade, desta Capital previno :lOS in
teressados que, até o dia 20 deste mês, ae 12 horas, receberá esta Ir
mandade e Hospital, na sua Secretaria, propostas, em cartas fechadas,
para o fornecimento de todos os artigos necessarios ao seu consumo, du

rante o semestre de julho a dezembro de 1949.
Consistório em Florianópolis, 10 de junho de 1949.

Luiz S. B. Trindade - Secretario

EMPR1J:SA FORÇA E LUZ SANTA CATARINA
Alameda Duque de Caxias, 7

BLUMENAU STA. CATARINA
Eendereço telegráfico "FORÇALUZ" - Caixa Postal. 27

Concessionários cios serviços de Força 'e Luz Elétrica para os Mu

nicípios de Blumenau - Gaspar - Brusque - Itajaí - Rio do Sul
- Ibirama Indaial - Tímbó - Rodeio.

Proprietária das usinas hidroelétricas "Salto" e "Cedros".

AP_da iIaa %ae ......... dellejado. -r

combatendo .. d&-a e .. pI"III"ÍIIOIIõ deecooP8-
tioaaedo .. ii1ataçtiee. CkaçM ia ·nbRmdaa
de real efeito�tieo-bacteric:ida que entna ,

em 8Wl f6nnula. • Pomada loIaD %ao pceYÍDe ..
iDtecções e o apaecimeato de o.tros males aia
ela mais craves, deCIocrente8 das hemorToidca.
A veuda cm todas as Farmaciu cm bianag..
com c:áuu.La especial para facilitar a aplicaçio.

(U.�.De JV�

TILOG

i/I'f »ooooro DA ITnorU,. ut/J.!COIf. � SEúIIRO$

�� JTÁJAí •

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

CASA
Compra-se uma de preferên

cia com fundo para o mar.

Informações nesta redação \

Vende-se
VENDE-SE o lote n. 30, ár,a 40t1m2"
com 10 metros de frente por 40 de

fundos, sito à rua Irmãos Joaq!'.!=�
confroIlltando com herdeiros di«!

Angelo M. La Porta e Ulrban de

Moura Ferro. Cartas para Valdemf-

1'0 Fonseca, Rua Candido Lopes D.

241 - CURITIBA.
, � .. .. . . . . .. . .. . . .. .. � ...

COMPRADORES PARA CASAS .m

TERRENOS
O :!'::.scritório Imobiliário A. L. Alve-s-.

sempre tem compradores para casas e

Correspon�encll
(omercial

Confere
Diploma

terr-enos.
Ru» Dpojoro 35

Vende-se
AUTOMOVEL FORD 49 ;!

Vende-se um. C'!l1 estado no�vof
com 5.000quilonlPtros. 4 portas. Vêr'
e tratar com Oswaldo Nascimento•

DIREÇAol
Améli� M Piuazzi,

METODO:
Moderno e Eficiente

Rua Genera� Biltenc'our!. 48
(&qt;in� Álbergue Noturno)

.
"
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5·

"CLUBE DOZE DE AGôSTO" PROGRAMAÇÃO' PARA O MÊS DE JULHO
,sÁBADO - DIA 4 - ABERTURA DAS FESTAS JOA NiNAS, PROMOVIDA PELA SOCIEDADE "AMIGO DA ONÇA" DOMINGO - DIA 12 - RETUMBANTE

SOIRÉE COM INíCIO ÀS 21 HORAS PONTUAL�lENTE. SÁBADO - DIA 18 - SOIRÉE COM INICIO ÀS 21 HORAS. SÁBADO - DIA 30 FESTIVIDADE DE S.

�OOO
'

Serviços de energia elétrica
em Joinvile, Jaraguá do Sul,

VENDE-SE Dor motivo de mudan.Ga f!aS��i�O :�gl�U� ��Z.�' Ti·
lo

••
Matenal elétrico para ínsta-

Grande área de terreno lã cultivada Ilaç��mba�oto��tre�ina���(Distante cercu de seis quilometros da capital-Bairro-Barreiros roo de engomar - Lampadas
A rea de �42 metros de fren�e por 1.850 de fun�os, incluindo

_ Ventiladores - Serviço de
6 casas de madeiro e um� de material: instalações por pessoal técní-

TRATAR.
co especialisado.

Florianópolis - nesta redação ou Escritório I. de A L. Al-z:es. Loja e critério á rua 15 de
Barreiros':- com o proprietário Mathias lha. Novembro, n. 449 Caixa PostaJi
Blumenau - com o sr. Christiano Knoll, no Hotel Cruseíro •

.

n. 62 - End. tlegr. - "Empre-
sul" Joinvile - Sta. Catarina
-- Brasil.

Ouçam diariamente, das 9' àsv1J e das 17 às 22 horas

RftDIO TUOA' ZYO 9

Impresa «Yíação Santa Çalarina» Cirurgia-Clínica - Obstetrícia
..

A Empc"ÂãOYc,l,,,ô, d�ô�t que r" o
Dr. Antônio Dib Mussi

;1Jercurso Florianópolis - Estreito e Escola avisa aos possuidores de Médico efetivo do Hospital de Ceridade

_
permanentes e aos que viajam gratuitamente por imposiçâo da lei, a Servj�o especializado em Doenças de Senhoras

. -comparecerem dentro do praso de 30 (trinta- dias no escritório ,\ Rua Modernos métodos de tratamento
João Pinto n. 9 afim-de regularizarem spa situação perante esta Em- Horários
prêsa. , , ;"."''''; .h., 1';- � ',,',. Das 10 ás 12 horas e das 13,30 às

Findo o prazo respectivo não será permitido viajar gratuitamente Cçneultôrio :
,.aos que não satisfazerem ás exigências desta Emprêsa. Ruâ Tiradentes. 9

Florianópolis, 7 de Maio de 1949.
COMÉRCIO & TRANSPORTES C. RAMOS S. A.

14,30 horas
Residência:

lict#}_l La PQrt�

Proprietários

� ••••• _a __ ••• A._ •• __ � •••••• '_ ••••• �. -

-�COMPÁNfiíA
-

;�LIÃNÇA�Dr -BAffiA;;
- - - - - .

�_'�-_-.-"'_-'-_""-"-""'-'-"_·':'-A"''''_·'-•••'''·''''''''''"-,-",-,-_,.-,-••,,-,,-.-a-a-.__' Fundada em 1870 - Séde: BAHIA
INC1:NDIOS E TRANSPORTES

Representações
lYIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)

HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS A CA.IXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

CUras do Balanço de 1944

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

80.900.60(i,30
5.978.401.755,97

67.053,245,30
142.176.603,Mo
98.687.816,30

76.736.401.306,20
�
�
�

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

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. F'ranclsco. de Sá,
Anísio J.\o1asl!!orra,' Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abtt'u.

AÇOUGUES DO POVO, POPULAR E MODELO

OS MELHORES ESTABELECIMENTOS NO GENERO

- HIGIENE ABSOLUTA - ARTIGOS DE' PRIMEIRA

QUALIDADE
••••�•••g•••a•••••••••••� ..

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

-íeudo mais outros beneficios de caráter assistencial.

Representante em Florianópolis:
PEDRO NUNES

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de

.nicial de Cr$ 11.1,00 apenas.
Participaçio D08 lacros

pessoais. conce-

Cr' 20,00 além da Jóia

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxrrna rapidez e garantia para transporte de suas mercadoria t

Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A,

Guia do Paraná
Publica relação dos comerciantes e industriais com seus anue

'!recoso
Cada guia e vendido Qcomoanhado de um mapa rodoviário

. !l?araná e Santa Catarina.
- Redação : Rua Prudente de Moraes. n. 626. - Curitiba.

do

CASAS E TERRENOS\

BOM NEGOCIO ........................-:

Datilógrafa i
diplomada i

I
:

I Caixa Postal 55. !
..........................

Possue v. s. casas ou terrenos para

Cartas a Maria Inês
Ferreira.

I vender?.Jpara quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.00000 renda,
Não encontra comp�ad�r?

('certa de 10'/ ao ano com- recebimento d'
'

. 'I Entregue ao Escritórto
. e furos mensaIS. h L. Alves. .

Informações nesta redação Rua Deodoro 35.

Imobll1âr1o

--_.__._--- - Oferece seus serviços.

TUBARÃO
1530 kilocielos ondas, médias de 196

S. CATARINA

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

Arvores· frutiferas
Arvores Frutiferas enxertadas e plantas ornamentais na!

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura

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

Tl'anSpOf't'f:ltll regUlares de COygos oopõrto de

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOVA fORK
Informaçõe. cem os A;renta.

�'_orien6p�li!) - Carlos HoepckeS/� - C (- 1"!letone 1,112 ( Ea I. t eleg,
c ao FraDC1-lCo.dD Sul-Carlo� Hcepcke S/A -CI- 't'�!eloae ') \1)) � �MAClt

....

Aviso aos

leitores
PRC-3 - RÁDIO GUANA�

BARA, do Rio de Janeiro -
1.360 quilociclos, oferece valio
so prêmio a quem lhe remeter a

história, a notícia ou o fato
mais original e curioso.robserva
do nesta região. O programa
"Copacabana Bluce" e

..o Es
tado" darão o resultado dêsse
concurso mensal
Escrevam para a Rádio Gua

nabara - Avenida Treze de
Maio, n. 23 - 250 andar - Rio
de Janeiro, contando o que sa

bem, de trágico, de engraçado
ou fora do comum, e candida
tem-se a um valioso prêmio que
'ggue1a. �m-it?§9Ka remeterá. a

quem fÔr contemplado.
-- ".

'51

"Copacabana Clube" - dê
Segunda à sexta-feira, das l·j))'j
às 15,30 horas; e aos sábados,
das 13,30 às 15 horas.
Diretor do programa: Carlos

PaUut.

Casa Recem
eonsrruíde
DE S o c U PA O A

RUA FELIPE l'vEVES
6xIO metros, toda de

material.
TRATAR NESTA REDAÇÃO
. . . . . . . . . ,

I<UA VOt..UNTARIOS DA PÁ rRrA N.'" ela • '.'" ANOAA

C;""U. PQ:'M�W:l· fE!.EFOfojE�,ua . tEI.I; ... iI .....A� of'IiQTECJOIl'"

A,ifeDcia Geral para S. Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22--Sob.
C. Postal, 69· Te!. «Protetora»

FLORIANOPOLIS

EMPRl!:SA SUL BRASILEI�
DE ELETRICIDADE S. A.

- EMPRESUL-

Os motores JOHNSON Sea Horse
mente são utilizadas máquinas mo

dernas em precisão e rapidez. Os

são construidos em fábrica moder

na sob todos os pontos de vista e

\)� 'sopllz![upadsa sO!JI,l.Iado Jod

engenheiros da Johnson são reputa-
dos como os melhores do ramo. Dis

tribuidores: Comércio & Transpor
tes C. Ramos S. A. - João Pinto.

zrre r r o s

""i .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Da Fábrica co cODsow,idor.-- Grande estoque recebeu a firina distribuidora
Lima & Irmãos» - Rua Conselheiro' Mafra 35 - Fone 1565 FpoH�1I«Fiuza

Aceita-ae representante no interior do Estado. Cartas poro
Caixa Postal 139 - Florion6palis

V., Sz viaja 1 ' �eside no Interior i de t�aoa�n��U;�t��:::Oo a�lôf.=
V. S. viaja? Reside no Interior? Adquira um Catálogo d>e. .oedas I amigo analfabeto, levando-o !.\ UIr

Antigas do Brasil e enriqueça depressa. 'I OUl'SO de alfabetização no Grup<
Peça em qualquer livraria de Florianópolis. Custo Cr$ 20,00. Pelo 1 Escolar São José, na Escola Indus

Correio Cr$ 25,00; pedidos a José Claudino da Nóbrega. Rua GeneraL.triaLde Ploeianépolís ou n!\ Cat&
Bittencourt, 91, sob - Florianópolis.

-, , I dral MetrÚ'poUtana.
"
.. - .

-

--------

Industria de aquinas
Nardini

AgricoJas
\

lt,
.

A maior e mais eperfei CC! ada Fa'bric:a de

. Maqúinas Igricolas, TOrnos, Teares e
.

Artigos de Cutelarias
Fabrica em Americana - Eatado de São Paulo

RQ-pPQsgnta n tQS º,.X@!lJSi-vos /papo O 6stado
1 j� banto (Satapina

Industria Comercio e Seguros Kool S. B.
\

Praça 15 de Novembro, 20 - 2.0 andar

Caixa Postal 139 - Telefone - 1324

End. Tel- KNOT
FloPlanópn"ljs - Santa @atapina

o 8ahiGd

"VI;R<iE

,

•••o � eo ...
'. .

j:
.

DR. :
• •

l!i Á. DAl\lASCENO DA SILVA i
: ADVOGADO I
• •
• •

: AÇõES CíVEIS E COMERCIÂIS :
• •
• •
• Praça 15 de Novembro, 22 - 2° ando •
• •

: O.
O (Edifício Pérola) •
• O
• O
• Fones: 1.324 e 1.388 •
O •

: ':
O Florianópolis - Santa Catarina •
O . •
• - a
.....................................................

IDepartamento de Saúde Pública
. Mê· de JU"lh �. Pldnlõe�

5 Domingo Farmácia Noturna -,- Rua Trajano
11 Sábado Farmácia Sto. Agostinho - Rua Cons. Mafra.
12 Domingo Farmácia Sto. Agostinho - Rua Cons. Mafra.
18 Sábado Farmácia Esperança - Rua Cons. Mafra
19 Domingo .Farmácia Esperança - Rua Cons. Mafra
25 Sábado Farmácia Da Fé - Rua Felipe Schmidt
26 Domingo Farmácia Da Fé - Rua Felipe Schmidt

I
O Serviço noturno será efetuado pelas Farmácias sto. An-

tônro e Noturna sitas às Tuas João Pinto e Trajano nO 17.
A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia auto

rízação deste Departamento.
Departamento de Saúde Pública, 25 de maio de 1949.

Luiz Osvaldo d'Acámpora, Farmacêutico-Fiscal.

-te;: Divulg�'ne
.,

1
" Jornal de Joinvile"

o completo Orgam
Catarina

de
•

mais
Santa

_' " ,tencõo II. _
'"

1\, '.
- .",,�� tencao " " "

"

Em suas viagens à Joinvile e Curitiba prefira as luxuosas
limousines do

Diàriamente entre:
FLORIANÓPOLIS

ITAJAí
JOINVILE

.

CURITIBA
FIUZA LIMA & IRMÃOS

Conselheiro Mafra 3.5 -- Telefones - 1562 - 1565
CONFÓRTO

SEGURANÇA
RAPIDEZ

,

ESPECIALIDA
I ClA ,WETZEL INDUSTRIA.L�JOINVILLE (Marco

I TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

E"

..

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTERAPIA
�-�---- - ·RAIOS X

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

Cirurgia geral - Doenças de Senho- de 100 cm3.
ras - Proctologia VACINA ANTI-MBICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascos
Eletricidade Médica

: de 100 cm3.

e • •

Dr. Alva·ro de Carvalho
Doenças de Crianças

Consultorio: RUa Tenente

Silveira, 29
Horário de consultas: 9 ás 11

bs.
Sábados: 14 ás 17 hs,

Dr. Milton Simone
Pereira

Clínica Cirurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
V08 Serviços dos Professores Bene

meto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
.

Consultas: Das 14 ás 17 horas

RUli Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES

rire�or da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade

CLINICA DE SENHORAS - CI-
RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle-.e tratamento

eapecial.tado da gravidês. Distur

bi08 da adolescência e da menopau

.a. Pertubações menstruais, .i 'l�1,\;

mações e tumores do aparelho geui
tal feminino.
Dperações do utero, ovários, trem
PAS, apendice, hérnias, varizes, etc.
Cirurgia plástica do perineo (ru
-luras)
ASSISTENCIA AO PARTO E O.t'E-

RAÇõES DBSTETRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová

rios, hipopise, etc.)
íDf-aturbios nervosos - Esterilidade
- Regimes.

I.f Consultório R. João Pinto, 7 - Tel.
1.461
Besíd, R. 7 de Setembro -- EdU.

C1:uz e Souza - Tel. 846.

DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

r

Médico e parteiFQ
Hospital de Caridade de Flo
rianópolis. Assistente da

Maternidade
Doenças dos órgãos internos, es;>e.1
cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gían
dulas internas

Cllnlca e cirurgia de senhoril'

-I\ Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
BORARIO DE CONSULTAS: -
Diàriamente das 15 às IS ho

ras.

1)0

CONSULTóRIO :

Rua Vitor Meireles D. 18
Fone manual 1.702

RESIDENCIA:
Avenida Trompowsld fl2

Fone manual 766

Or. Mário Wendhaue.
Olrrlca médica de adultos e muÇU·
'Oonsultório - Rua João Pinto. 16

Telef. M. 769
Consulta das 4 (U 6 hora.

Ilaidência: Felipe Schrnidt .. li.
Telef. 811

Dr. Guerreiro da
Fonseca

Carros para o interior- do Esta-do I·Bom

Agencia Oeral para 8ta. Catarina
Bua Felipe Schmidt, 22-Sob.

Caixa Postal. 69 Tel. °Pi'otectora" PLORIANOPOLIS
----------------�

Fabr1oant. e distribuidores d.a. afomodafl cort- 1.,.··fecçõ•• -DISTINTA- e RIVET. Po."ue um Ql'on.
d. sortimento de oallemiral. l'iecoda., brtnl
bon. e bal'oto., algodõe., mOI.fn•• o"lomentoh'<

para alfaiat... que recebe diretamente dai

ISnre. Com.zool.at.. do interior no ••:nUdo d. Ih. foscarsHn ',mil!

Flol'lcn:a6pcU.i ...;j FILIAIS .m Blum.nau • Laie.
...., .

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

et excessão de sábado

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

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

16 horas
14 horas

16,30 horas

12,10 horas

Especialista
Médico - Efetivo do Hospital de

Caridade.
OUVIDOS - NARIZ e GAR

GANTA
Tratamento e Operações

Residêncía: 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

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 Vidal Ramos n.

65 - Telefone 1.422.

Clinica Médica e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Parto! -

Vias Urinárias - Rins - Coração
- Pulmõ�1I - Estomago - Pigado

Tratamento da Tuberculose

Raios X - Eletrocardiografia
Praça Pereira e Oliveira (1itráz do

Tribunal) Rtta Santos Dumont, n. 8.

Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6

__ Fone 841. PLQRIAN([)POLIS

Dr. Roldão Comeal
CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo
l!URGA - MOL�STIAS Dl!; S�

NHORAS - PARTOS .

Formado pela Faculdade de Medi_
tina da Universidade de .S�o Paulo,
onde foi assistente por várIO. anol do

Serviço C.irúrgico do Prof. AlIplo
Corrêia Neto

.

Cirurgia do estômago e ...ial circ:ula·
res, intestino! delgado e .grosso. tíroi·

de rins próstata, bexiga, utere,

e...llrlos e' trompas. Varicocele, bidro

cele, varizes e hernae ..

Consultas: Das 3 ás 5 horas, , rua

Felipe Scbmidt, 21 (altos da Ca..
Paraiso). Telef. 1.59�

170,'Itelidéncia: Rua Esteves ] limar.
Telef. M. 764

Dr. r••lo 'oata
Clinico e operador

Conlultõrio: Rua Vitor Meirelel, 16.
Telefone: 1.405

Con.u1tas da. 10 ás 12 e dao 14 ,.

19 brl. Residência: Rua BlumeDJIII,
22. - Telefone: 1.620

QUER VESTIR-SE COM CONfORTO E ELECiAHCIA 1
PROCURE

Dlfaiataria
A

Mello

Dr. M. S. C..alcull
C1inica exclusivamente .de criançal

Rua Saldanha Mannho, 10
Telefone M. 733

Rua Felippe Scbmidt 48

·-DR. A. SANTAELA
(pormado pela Faculdade Nacio·
nal de Medicina da Universidade

do Brasil)
Médico �r concurso da Asslstên·
c1a a Psicopatas do Distrito

Federal
Ih;-interno de Hospital Psiqult.
trico e Manicômio Judiciário

da Capital Federal
Ih;-Intemo da Santa Casa de MI
sericórdia do Rio de Janeiro
OL:tNICA M1:DICA - DOENÇAS

NERVOSAS
oonsultõrto: Edifício Amélia

lfeto·- Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de oar

...alho, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Oonsultórlo - 1.208.
Residência - 1.305.

Produtos Veterinarios
O INSTITUTO PINHEIROS ---: (Caixa Postal, 163 - Florianópolis),

tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros
e Farmacêuticos, -que está iniciando o lançamento de uma grande série
dêsses produtos.

Os primeiros já a venda, são:
SULFAGUANIDINA: .Tubos de lQ e vidros de 100 comprimidos de

1\,60 s.
VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de

lOÍJ cm3.
SORO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cm3.
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 61 frascos

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

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve

terinários de grande eficácia, como: 'I'ernerina (Buco-Vacina contra
dillr�éia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacilia Contra a

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

contrados na localidade de residência do solicitante.

LOJa
-

OIS CnSEMIRAS
Especializada em artigos para

homens
RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
CIONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PARA HOMENS
ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelO menor preço da praça
Faça DOia visita à nossa Casa e verifique

nossos preços e artigos

SÊDE SOCIAL;

PO�lO ALEGRE
""'-�======---=

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.· 68 • 1.0 ANDAR

CA'XA POSTAL. 683 - TELEFONE 6640 • TELEGRAMAS: .PROTECTORA.

m.lho... ., fcf:bll'icai8; ,. COa0 ·A CAPITAL- ohama a -at.llgao doa
vi.tta anta. d••f.tu�:ti'.m .UJI. .,ampl'a.! MATRIZ em

�-

binóculo'
Grande vis ão

Visão maior e mais perféita
que a de um

� bom binóculo

alcança quem tem aólida
inatrução,

• Bona livros, sobre todo. ali!

assuntoe e

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - Florianópoli.
• • •• • • • • • • • .. •• • III

Plaina
VENDE-SE uma, de 4 faces, com

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

Cia. Florestal de Santa Catarina. no

Estreito, ou pelo correio, dirigir-se
à Vencedora - Caixa Postal, 225 -

Florianópolis
. ..

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

Preferindo-o
acompanhando

está
a moda.

.. . . . ...........................•

eami•••, GravBtBlI Pijamel
Meia. dai ';meJhore.; pelol, me
nores preçc!)I 16 n. CASAdMIS
CELANEA - RuaO. Mafraj

SEÚ ,RElOGío{PRECiSA ,;c DE c··;'
e •..•.... REVISAP? .... :.0,.

NOSSA OFICINA·'É.ESPECIALlZADA'
NOa8o��ó�t.ftos �ão �. _.. -.. .

.

..

.

..... ....
'

.

. garantidos:100 °Lo i

·ÓTICA ;MÔD�LO.
JOAO PINTO, .25 (frênte aó Tésôurq,
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Dotado de um grande coração,
a serviço dum caráter que o faz

digno da estima em que !5DZ1. na

sociedade local" o jovem centen-a

nco é, ainda, pelas qualidades de

cspir-ito, qUe nele atingem a alto ui

vel um amigo leal e de iustif'cada
influencia do meio em que vive,

Chamado, pelo governador Adcr

bal Ramos da Silva a ocupar c.:.rg0
de direta e honrosa confiança, qual
o de Oficial de Gabinete do Chefe

Projeto de Lei do Se·
nador Lúcio Correà
RIO, 7 (A_ N,) - O senador

Lúcio Corrêa, do PSD de Santa
Catarina apresentou, ôntem, ao
Senado 10 seguinte projeto de
lei:
- "O Congresso Nacional,

decreta:
Art. 1° O artigo 27 do decre

to-lei número 9669, de 29 de
agôsto de 1946, passa a ter a

seguinte redação:
Artigo 27: Esta lei vigorará

de primeiro de setembo de 1946,
até 31 de dezembro de 1950 e

,se aplica aos processos em cur

so. salvo decisão definitiva
tránsitada em julgado, ou já
executada provisóriamente.
Art. 2° - Revogam-se as dis

posições em contrário. "

Encontram-se atualmente em uso.
em todos os recantos do munjo,
centenas de milhares de Motores
de popa JOHNSON, proporcionando
aos seus possuidores ano após anuo

um SERVIÇO SEGURO. Distribuj�
dores: Comércio & Transportes C.
Ramos S. A. - João Pinto. 9.

Horrível desastre avião da FAB,
Cambirela

ante ...

ontem,
.{

DE LUTO A NOSSA FORÇA ÁÉREA.-PERECERAM 26 PESSOAS, INCLUSIVE 6 OFICIAIS::

com um

no planalto

de mais chuvas; dava lugar '1 um

sol do qual já iamçs tendo saudá Acõrdo comercial
des. Forte temporal desabou sôhrc

a cidade, com não menos forte v '11- �IO, 7. (A. N.) - O Brasü

to sul, nestes últimos tres dias, <r vai neg:oclar um novo acordo

Apesar da triste ocorrcncin ter-se comercIal, com a Inglaterra, RIO, 7 (A. N.) - No proxí-
verificado ante-ontem, quando o 1 serat umdmtrumen�o f�.ompldê- mo dia 15 será lançadoem todo-o
._. ." men ar o convemo Irma o o país o selo comemorativo-

aVIa0 decolara, as 13,30 horas, para t doí d F A' B '1'
P' t AI .

e
.

d d R'
. ,- I en re os OIS países, com o co- a orça erea rasi eira, que-

,01' o egr .: ,Vll1 � o io, VIa ::,ao I roamento da missão do sr. Jo- virá atender a uma homena-:
Pa'ulo e ,Cllrlltlba, 50 zr. em con-I sé Vieira Machado em Londres, gem 'que o ministro Armando
sequencia (a' enxurra a, as autor-i- I

O t d it d
, n.'

S es u os a respei o, segun o 'I'romposwski deseja prestar ao'
dades puderam tornai as nr cessa-

se infama já foram iniciados Congresso de Aeronautica Cí-.
rias providências.

"
". '

por techicos brasileiros. vil a reunir-se nesta capital. .

Para o local, distante desta capí- Trata-se dum selo confeccio-:
tal urís 35 quilometros, rlllI!�ra'.r. Facilidades para aquisição nado na Casa da Moedra e cue

alem do sr. Secretário de Seguranca traz impresso o escudo usado
autoridades civis e militares, pOjJU- de cadeiras no Estádio pelos nossos aviadores na cam-'

lares, ambulancias e caravaneiros RIO, 7 (A. N,) - Por deter- panha da Italia - "senta a.

do Clube de Caça Couto JiJagalhães I mínação do Presidente da He- púa",
para localízarem o aparelho. Até o pública, foi encaminhado ao A emissão será dum milhão'
momento de el1cermrmos esta edi- Departamento Administrativo de selos de 60 centavos, No dia

dos Servios Púbucos, para opí- em 'que for posto em circulação
nar, o projeto de decreto, ela- pelo Departamento dos Correi
borado pela Prefeitura, auto- os e Telegrafas, funcionarão
rizando o desconto em folha varias postos de venda no Mi�
dos funcionários federais de nistério da Aeronautica.

autarquias, que desejarem ad-,-�3:. ou S'B�.rl·'B;) S'BJFlp'B;) .n.nnb PASTA DENTAL
tádío Municipal. ROBINSON

Fino cromo PRE TO • MARRON

SOLADO DE BORRACHA
Oe37a44 - Cr!/. 145,-

OFERTA ESPi;:CIAL O�

-----

84u'\I_1)'
ruo TIRAOEN1ES,19

Com a celeridade dos aconteci- ção, ainda não havíamos obtido da- I
Nesta capital, com destino a Pôr- .

mentos lutuosos, a cidade foi alala- dos detalhados da tragédia que y:;ilJ
;

to Alegl'e cmharcarurn 1 sargento e'

da, ontem, com urna notícia ,1:evc- enlutar a família brasileira. 1 soldado.

* O Sesc dará comêço, N I M Ida
ras Iacinante.

'

Apuramos, no entanto, que a O acontecimento enlutou a
.

GSSW)'

* * por êsies dias, ao seu e soo ayoo I Chocara-se contra o planalto bordo viajavam 26 pessoas, isto (\ cidade, até o momento abalada com

curso de cozinha para moei- NODeS
Cambirela, no Município da Palho- 20 passageiros e 6 da tripulnçâo ; o desastre que roubou ii socicdude-:

-ntias casadouras e donas de ca- ça, um avião da FAB. Tal noticia na maioria familias de oficiais da brasileir-a preciosas vidas dI' p:�tri--

sa que queiram aprofundar-se � só mais uma peça do destino - nossa Fôrça Aérea, inclusiv» 2 cri- cios nossos. Em à edição de ama-

em conhecimentos culinários. A data é de júbilo para o eHOI'- nos chegou quando o céu, ante", de

O curso - tá certo, isto - tra- me círculo de amizades do >:1'. Nel- compactas nuvens prenunr-Iad.n-as

Tá ensinamentos úteis às .moci- son Maynoldi Nunes, cujo aniver

nhas e sossego:"aos seus noivos sário transcorre hoje.
ressabiados. Aos maridos um

melhoramento na mesa de ca-
.

sa. As empregadas lucrarão
com as aulas que lhes darão as

patroas. Por tf'J.bela.
Está certíssima a direção do

'Sesc, A nossa feijoada e o nosso

cozido, com a imiçração de pra
tos alienígenas, - os de Portu

gal, Itália e França, principal
mente, vão perdendo aquela·
arrogância ditatorial no inte
rior dos nossos lares. Os dois
se democratizaram, e nessa

universalidade de tenipêros,
processa-se um entendimento •

tão sincero e louvável, como

não o há nas assembléias poli
ticas. Até no fogão o alemão é

arredio, alheio à âemocracia
das panelas. A salsicha, o chu

crute, a kartoiiei e os frios em

geral não sabem ao paladar cá
de casa. As senhoras e senhori
tas verão isso, melhor, lá den
tro.
A comida bem preparada é

corolário ao axioma da feli
cidade doméstica. Porisso, da

aplicação âas nossas mocinhas
às aulas, irá depender a paz
de muitos tares patrícios. Um

quitute saboroso resolve uma

.querela -antiça, enquanto que,
sem gôsto e sem arte, a provo-

do Executivo do Estado, o sr Ncl

ca novamente. É verdade tão son Mayrioldi Nunes tem sido, no

velha como o sol de todos os desempenho dessa investidura, um

dias. Nada obstante, repetimo- auxiliar eficiente e dinamico..

7a. Para a paz jutsu:« dos' noi- Pelo seu cavalheirismo .pela ele

'vos e namorados, paa apre- gâncía elo trato, cativa a quantos

sente dos maridos. Um suculen- dele se aproximam e isso vxplica

to pr'!to talvez, não sejc:- tudo I as simpatias �erais ele que se vê

na uiâa, mas e parte impor- rodeado em. todas as esferas 50-

tante dela, assim como a água ciais. .

que bebemos, ou o ar que res- A sua data natalícia, pois, of'cre-

piramos. ce uma oportunidade a qUe se lhe

E é porisso que nos regozija- testemunhem inumcros votos de

fe-,mos com o curso a inauqu- Iicidades pessoais,
ror-se. Batemos as palmas à "O Estado" que o conta entre os.

intervenção do Sesc e à sua ini- seus amigos hllnbem lhe envia sin- I

ciativa harmoniosa pro [elici- ceras felicitações.
dade do ilhéu, Muito bem.

f !or1dnópoll!t

-

Cam�aD�a do Agasalho
A Congregaçao Manana Imaculada Conceição está pro

movendo a meritória campanha do agasalho para as crian
ças pobres dos morros. A todas as famílias da Capital ape
lam as Filhas de Maria para concorrerem com agasalhos usados
�e �eu� filhinho�,. ,esperando, igualmente que o comércio e

�dUJstfl� prontIflque:n-se a a�o�her a comissão que para .o

fIm, es..ta sendo orgamzada. Inutll encarecer a oportunidade
e benemerêhcia do gesto de caridade que assumem as Filhas
de Maria, e que só será realidade pelo correspondente cari
nho com que a nossa população demonstrará mais uma vez
seus ,sentiment?s humanitários e de piedade cristã.

IPIIIDLIIR
illlRltal1

CONTRA CASPA,

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO
,

COURO CABElUDO.
TÔN1C01!=APII:AR
'POR fXÇf�tNê;�

."

ancinhas de colo, 2 senhoras e G

oficiais da FAB,
nhã, com promenores, noticiaremos

o trágico si nístro.

Sêlo comemorativo
à F. A. B.

O Tribunal Superior Eleitoral, há dias, forneceu
a um jornal carioca alguns dados muito interessantes
,e muito dificeis de contraditados, porque em núme

TOS, sôbre os pleitos últimos, no Brasil.
À vista dos algarismos agora divulgados, em má

situação ficaram aqueles que negavam ao P. S. D. a .

qualidade de partido majoritárto, Os pleitos munici

pais, nos municipios recém-criados, foi outro desmen
tido aos teóricos de gábínete, interessados em dimi
nuir a situação pessedísta. Usando e abusando de ar-:

gumentos de alta trancendência filoráfica e ampa
rados pelos depoimentos dos fatos sociais, interpreta
dos à luz da razão pura e da lágica eterna e universal"
muito díscurseiro demonstrou que o P. S. D., desde'
o segundo pleito, passará à minoria. Os números, ago- .

ra, impassíveis e gelados, vêm provar o contrário.
A propósito ocorre-nos a história daquele moci

nho prosa, que exibia a um cabôclo a sua arma de

defesa - um Schmidt and Weson, cano longo e mar-'

\ ca na direita:
- É a melhor e a mais cara arma que até hoje'

se fabricou. Vale, hoje, uma fortuna.
O cabôclo examinou o revolver, fez mira, tirou

a carga, experimentou o gatilho, carregou-o outra e,

sacapdo velha pistola, largou, na bucha, o seu imen- '

surável desprêso:
- Esta é mais melhor. Qu'esperança que eu tro- "

que pela sua.
- Mas quem falou em troca?
O sr. está louco ou ,pensa que eu esteja. Esse seu'

trabuco nem marca tem!
- -Engano, moço! E'ngano seu!
A marca do meu é ligUe.
- Legitimo é o meu! Onde está a marca dessa

pistolinha -aí? Nem isso tem!
- Tem moço! Vance é que não pode vê agora�

porque ela tá invisive! É só chegá a hora da percisãa
e a marca aparece.

- Aparece como? No c'ano ... ,

Não, moço! A marca aparece na mão que segu
ra essa pistola, Inté hoje não faiô nunca! Essa mar

ca é a que vale. Essas outras, que eles ponham aí é

bobage ...
Assim é o P. S. D. Na garganta dos adversários

não é mais o partido da maioria. Abrem-se as urnas,

no entanto, e lá estão os seus votos vitoriosos, dos

ligite!
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