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Simples boatos
RIO, 18 (V. A.) - Foi noticiada por

UD) vespert íno e irradiada por algumas
-emissoras a informação de que os ofi
ciais d�' Mar-inha e:\Ircal1te pretendem
Jr à greve caso não sejam atetndidos
nas suas reivindicações no que diz res- f

peito às correções, que pediram às auto
ridade" na tabela assinada pelo guvêr
no, que, como o próprio ministro do
'Trabalho reconheceu, prejudicou algu
mas classes.
A respeito dessas versões procursànos

ouvír alguns elementos das classes que
J)O momento estão pleiteando junto às
autoridades competentes a reparação das
Jnjustícas que sofreram, e que são: pi
lotos, imediatos e comandantes (Sindica
to de Oficía is de Náutícsí), rãdío-teteara-:
:fjs�a_g, conferentes, corn lsnários e enfer
rni'Íl'os. Estas cinco categorias, aliás,
não pertencem rnaí , à Federação do,
Ma�ítimos, poro se julgarem prejudicada3
pela orientação dos dirjgentes desta en ..

�

tidacle.

�-------------- l

mredito para a :bata ...
lha das Favelas
RIO, 18 (V A) - Na sessão de ontem

da Comissão de Justíça ela Câmara foi
,;J.�eito o parecer do sr. Pereira da Silva
favorável ao projeto, elogiando os es:
e"uzeiros pa"a o inicio da batalba con

tl'a as favelé1S no Distrito Fedel'a1. Eln
seu lon(�o trabalbo o Telator declar:t-s�
favorável ao projelo, eloginando os e."

forças da Pl'efeitul'a no sen tido de aCD
bar com ás J 19 favelas ,nas quais vivem
284.000 pessa,;!. em 70.603 casebrés sem

�gl1a, zen1 luz, SE'l�l_ Íl1stalacões sanitá
d'ia�. l1l1111 a111biente de grande l11jséri�L

Ontem e hoje,
no passad-o

18 DE JUl'\BO

.A data de l10je recorda-nos:
_- em 1:;0-1, tendo partido de Cabo.

Frio a 2 de ab1-il. chegou a Lisboa, com

77 dias de viagem, Américo Vespuci;
- em 1633, nas proximidades da .Es·

tância Aguia!', em Recife, o sholsndeess
foraln at-acacto� e dispersados pelo Cu ..

pitão Paulo Teixeira;
- em 1711, com uma reação dos ha·,

bitantes de Recife ,na lnaioria porbl"
gueses, contra os hólbitan tes de Olind'.l

� naturais da terra, teve inicio a guerra
dos "l\IascatesH;
- em 1814, como conseqllência da ter·

minação da guena contra a r'-ranr:a ,um

decreto (�o P1l'ínc1r)õ-Regenle ..briu os

1J01't05 nacionais a todas as Nações:·
- em 1822, o· Príncipe-Regente D. Pe·

0.1.'0, por decreto, regulou Q. julgamento
-dos, delitos de imprelEa do BraSil;

- em 1834, uma proposta da Câmara

dos Deputados foi rejeitada pelo Scn&'do,
Proibia ela que o ex-Imperador D. Pe

dro I entrasse no território do Brasil ou

viesse a residir em qualquer parte dê! ... ;
- em 1863, favoravel ao Brasi]. foi

assinado o I;fLido pelos Reis dos Belga"
l_copoldo r, ·na questão que moti\'al'a o

l'omplm'ent,} das relações' d iplol'l16,ticas
-com a G�·ã·Bretanha.

-

-... - -- -

--;;;---=-

o MOMENTO

o Centenário do Município
de Blumenau

r ,Há, da parte do govêrno do Estado, a mais sim
pátíca e��e�tativa a respeito do próximo centenário

�o mum�lplO de Blumenau, que ocorrerá a 2 de se

,�emb�o eler 195�_ Na ,Assembléia Legislativa d.: Esta
ao, 11a,0 ha muitos dias, o deputado Alfredo Camnos
meIE-bro da bancada do P. S, D.' formulou uma iildi:
caçao no sentido de que os Poderes Públicos do Es
tado a�oiem,,, "por todos 'Os m�ios e mo?os que julgar
conyeI?-l�ntes , as comemoraçoes daquele importante
e hístóríeo acontecimento. Como, porem, acentuou o

h?nrado representante pessedísta, a idéia de ° Go
verno. patrocinar as festividades, dando-lhes o bri
lhantismo e a repercussão que o fato merece tôra
antes ventilada pelo S1', dr, Armando Simone Pereira
numa entrevista que, em janeiro do corrente ano con:
cedeu, a u�n �mpor�a�lte órgão, da imprensa c8,�·ioea.
O �mll1ente uecretano _da Justiça, Educação e Saúde,
as,�malando a expressao daquêle próximo evento
adiantou rque o Governo do Estado já se dispunha d
comemOl:a-lo condignamente, ao encontro do regosijo
da laboriosa população blumenauense e de maneíra a
dar um. cunho de mais amplo ínterêsse estadual ao
acontecímento.

!��m.po_�eria deixar de ser esse o pensamento da

admll1l:��'açao cata�'i:l�nse, em relação ao primeÍi:o
cex:tena.110 do �UlllClplO de Blumenau, - comuna

�::,-_Jo dese�volvlmento eco�ômico e expansão indus
vlIal cons�!tuem um dos maIS auspiciosos fenômenos
que compl'?vam ? e?pírito empreendedor, a tenacida..

de, a energia realIzad.ora e a inteligência ativa dos fun
dadores e propulsores da antiga colônia de que justa-
mente se orgulha todo o Vale do Itajaí.

.

. Blumer:au, em tôda a sua históÚa sOcial e econô
mICa, tem Sido um 110111'080 índice dos elevados valores

hu.manos. que lhe marcaram o cJe3tino a o'olpes de t'''l-
� aLn .1".,. ." •

.

) b';' .: ,'"

rirodUtivô;.!.{l.rfél:;'2dttRICú lq-h§,_,_Ik.:uiou a alma ao 8ólo

nica num apát.ria nova e pr.omissc-ra.
' z -'-f-..

As comemorações do primeiro centenário daquêle
municipio oferecerão, portanto, ensêjo à consagração
do esfôrço e da operosidade dos seus povoadores, cuja
luta contra as primitivG;l,s asperezas do meio físico foi
bem compensada pelo triunfo final da capacidade do.
homem e de sua disposição à prosperidade.

É, pois, natural que conforme já adiantára o sr.

Armando Simone Pereira. digno Secretário da Justiça,
Educação e Saúde, estejam os Poderes Públicos do Es

tado promovendo as primeiras medidas preparatórias
das comemorações de 2 de setembro de 1950. Além de,
por êsse modo, prestar à memória dos velhos coloniza":
dores uma homenagem muito merecida na gratidão
de tôda a terra catarinense, envolve· na circunstân
cia de patrocinar as celebrações, dando-lh�es feição ofi
cial, um testemunho de aprêço a tôdas as nossas colô
nias, cujo progresso, tão assinalado no panorama das
nossas atividades econômicas e sociais, é fruto. de or

deira e construtiva existência, visando a cooperação
leal e continua na prosperidade do país,

r- Dr. Horta Barbosa

'.

Os "índios" dif�rambirela'll,

10.511

jA�'eão JU..cior
ta aos .immigos d) bem. esta))da humanidade. I

. São esses os.conceito.s aue .,,1\
Iazem do J3tasil por este ·nlU�'I'
d? � róra+ São ?üilC?itos depre:
CIatIVOS, mesquinhos, mesmo (
com o único intuito de desmu
ralizar a nossa gente. .

Precísamos difundir. no ex-�I
tel:lOf, uma bôa propaganda,
acerca da nossa verdadeíra I;i_ll
tuação: precisamos mostrar,

I

aos demais povos, que o Brasil
não é o que eles pensam: que
o Brasil, apesar de não ESt.Hf
navegando num "mar e ro

sas", tem, p,-io menis, uma si
tuação deí'ir-ida e bastante dig-
112' que �ü Brasil -", raciona
rnento é fif .. ra de retórica: en
fim, que no Brasil (coisa que
1 ao acontece com r : "grandes
1'; vos") r.".. ) existe J problema
oss esempregaos. E êste por
tanto, o Brasil que deve ser le
vado para o exterior, pelas pá ...

ginas do livros, revistas e jor
nais e pelas ondas do rádio, -
Falam das nossas favelas. mas
se esquecem do East End; fa

Na Inglaterra, na FléU1G.a,
r. " ii'� i' " "

Iam da nossa miséria, mas se

,.C'_:> ',.
tados U_n.do;:" e�c." L ct.:ol,� esquecem dos milhões de de-

f-elJlClnantes. tem acci.tecído! sempregados clarnand t'
1" {r'i otí

..

I
-

b u,y, a O con I a
J • cÁ! n .lcIa, por mcnve que tudo e contra todo s

pareç�, ,fOl lançada a,lÍs quatro I
Si provado for que no Cam

I �nto::>c ,ao mundo p�. 'l, \ oz ul- birela existem indíos, então se

tla�l)()�Sante da B. B. C, de Lon- remos obrigados a admitir que
c11 e .• ! a r' t

-

t
'

, ,

,s epresen açoes es rangeíras,
I�: ela há pouco tempo atrás ao desembarcarem no Brasil,

quando se cogitava da vinda são recebidas por selvicolas,
('! _ Cn1& dro do Southarr.p: c r'. ao uma vez que os "indios" daqui,
B,a-i1. um jornal soviético teve senhores da B. B. C" são idên
a ;,ju�J�,dia de fazer ao:; inglf':::'d, ticos áqueIes que sempre sou

a segLínte advertência: "Jogar beram e continuam sabendo re
:rI" :é3rrsÍl é não tem amó!' à V;- cepcionar condignamente as

c1'� '" I\�as o Southam_non velO delegações qlJS nos visitam.
e retornou a Londres, ileso, E São "indios" semelhantes aos

agora, com a vinda do Ai'sena] que aqui habitam, que nós re

(que também voltuu inteiri-! presentam em Londres, em Pa

n11o), foi dada a devida respos-: ris, em Washington, etc.

Dizer-se que uma vasta :)1 ea
do nosso território é habitada

por selvagens; dízer-se que urna
grande parte da nossa popula
ção é analfabeta; dizer-se que
estamos atrasados, em relacão
8, alguns povos em mais de c'!n
quenta anos, constituem f?tos
verídicos e abertamente ...!'��Jatl
dos. Mas, meus amigos. dizer
se que as vítimas do avião. da
F. A. B., recentemente sinistra
do no morro do C9_mbírela. 10-
ram profanadas por índios, é
mais uma prova do ql.(a.nt) so

mos desconhecidos no e.� .eríor.
Houve, de fato, a proíanação,

mas essa profanação ainda qU3
seja duro dizer-se, fOI feita ne

la homem branco; p'_:l'l homnr.
que se diz civilizador

Mas, graças a Deus isso não
é privilégio dos brasilerros. lDf
quanto em todos os recantos do
mundo, onde existir o homem
existe a maldade, a violência e

a falta de respeito 003 mais
eremeutares príncip-es da 1 u
n�p."Y!���tG:de.

IV Congresso Nacional dos Estabeleci�
menios Particulares de Ensino

De 9 � 17 ([e Jlmn.��-§eu temario
t ituind.o o certame um dos �aiS brilhan: II<.'lÍl�a�.; lI,. __tas e\"ent.os das comemol'açoes do quar· g10�;;;e.lnlanlcas.. ,"':'_"""""'::0 \'lf''-:t-_

to centenário da fundação da Cidade I 3 - :\IetodologIa elas lmguas classi

elo Salvador, estarão l'eu.nielos nesta C'l.- cas: - a) Metoelologia do Latim; b) ;\Te·

nital pducadores de lodos 'os recantos do todologia do Grego,

Br&l,;il, que virl'io realizar, aqui, o IV 4 - Metodologia do e11s;no da fisica,

COI:.gl'eSSo Nacional dos Estabelecimentos química e história nó'tural.

Particulares de Ensino, em cumprimen- 5 - 'Metodologia do ensino das Ciên·

to ao que deliberou o III Congresso que clas Sociais,

I
esteve reunido em São Paulo, em janei- 6 - lIIetodologia do ensino da )'Iate-

:'0 de 19.)8..
mática.

Afim ele t0l11a1' conhecimeato elo ante- 7 - Metodologia do Canto Orfeõnlco.

. projeto do regimento, interno daqllele do Desenho e Trabalhos ·Manuais.

! eonclave, elaborado pele. sua Comisstlo S - Metodologi&l das Disciplinas Téc-

Executiv,!, e de organização temario res- nicas do EnsinQ Comercial.

pectivo, a Federação Nacional dos Esta· 9 - A Escola Particular na formação

beledmentcs de Ensino reuniu na Capi· histórica da Nacionalidade brasllelrÚ.

lal Federal, em 31 de janeiro ultimo, a 1 - Da situação' e influência atuolis da

IV Conferência dos Estabelecimentos til.' Escola Pal'Ucu]ar 110 quadro ,educacional

Ensino, que funcionou sob a presidência brasileiro.

do delegado hólhiano, Prof. Hugo Bal- 11 - O CócJigo da etica pl:OfiSsional

thaz:.ll' da Silveira, 10 Vice-Presidente da dos educadores.

Comissão Executiva da IV Congersso. 12 - Solução organica dos problemas

Da leitura do wmario organizado, e ecbnomicos do ensino.

que está senrlo distribuído a todos os in- Acálba de ser convidado S. Excia. o.

tel'esados pelo Prof. J. J. Nascimento Sr. Governador d·o Estado ele Santa Catn

Junqueira, Pre"i.dente do IV Oongresso, l'ina para integrar a Comissão de Honra

vel'if1C'a-se que os ecl.ucadores br&Isílei. que presidirá ao Congresso.

1'OS virão à Bahia' deliberar sôbre temas

da maior importancia e atualidade. Joseph F. Prlv·ltera:Prestando uma espontanea e merecid<t

cooperó��o à Comissão Executiva do lV Visita Florianópolis o Sr. Jüseph F.

Congresso, divulgamos, a segui!', a in- Pre\iitera, DD. Adido CllJtUl'al do Con.

tegru do aludido ternado, que irá cons- sulado
-

Geral Americano em São Paulo.

tituir o 1'oteiro das atividades daquele S.S., em companhia UO SI'. EuricC)

certame, que estã despertando o mai>; HosLerno, encarregado do escritório man

vivo interesse nos setores culturais dE' tido em nossa C�'Pital pelo mesmo con-

tadas as unida.des d<l Federação. sulado, deu-nos o prazer de sua ama,

O TEMARIO vel visita, no decorrer da qual, transml-

1 - �retodoJogia das disciplinas do Uu-nos suas impessões, ali'ás par&! nós

Ensino Primari.o; articulação desse

en-I
c..ltarinenses, bastante lisongefras, sôbre

sino com o grau médio. a região carbonifera de nosso Estado,
.

2 _ Metodologia das llnguas llloder- objeto de sau recente visita.

Foi designado para representar o nosso Estado, na reu1lião
do Conselho Florestal Federal, a iniciar-se em 21 do corrente,
no Rio de Janeiro, o ilustre engenheiro agrônomo Dr. José

19 DE JUXHO Carlos de Mattos Horta Barbosa, digno diretor do Serviço Flo-
- em 176'J, em lI-Iontevidéu, nasceu .

dAS
' C t

.

.José Gervásio A1'tigas, vindo a falece!' restal, en1 regIme e acordo, em anca ,8, anna.

-em Assunç�o, no Paraguúl;, a 23 de �e- A Escolha do Governador Dr. José Boabaid, recaiu em um

'lembro de 1850; silvicultor, profundo nos assuntos f]Qrest ai esque tem se 1'e-
-- em 1822, o Ministro .10fé Bonifácio velado à frente da repartição que superiormente dirige.

baixou instruções regulando o processo
-

(!a eleição da Constituinte convocada por
Ao Dr. Horta Bar,bosa que segue em avia0 da VARIG, se-

<leel'eto. de 3 de junho, sendo adotado o gunda-feira, para a Capital Federal, fOrmulamos nossos votos
sistema da eleição indireta: de boa viagem e feliz exi.to na comjssão que vem de ser dis-

- em 1840, o entilo Tenente Antônio tinguido pelo Govêrno do Estado.
tie Sampaio derrotou em Vereda, entre I_� '

:�i��l1e 1:::�lr::nO::::��h;BJe:::l11ounGdeO IReconhecimento dos objetivos do
),eral Jusé Joaquim í'oclil0. Barão da! II C dA·' "Vit6l'ia. nascido em Li:·;boa, em 25 de se- , ongre�so e eronau lea
tembro de 1797;

� -

..,_

_ em 1865, depois r]p saquearem 8ft,) Referindo-se ao no Congresso Brasilei- í'xpiicaçllo llR necessidade que ditou a

Borja os paraguaios começaram a m�.. - l'O de Aeronáutica, a realizar-se entre sua l'ealiza�'ão e que outra não é senão

ehar para Itaqui; os dias 18 e 20 elo próximo mês de dpha!er os a�suntos e p�oblel11as que

_ em 1808, 110 Rio de Janeiro, fale- Junho, a revista "Itaú Ar", de São dizem respeito a navegação aérea. Co

cetl o jurlsconsulto Antônio Pereira Re- Pal110, escreve, em sil11patica nota: "O· ma contribuição à divulgólção dos ob

bouça�, nascido em Marúlgogipe, a 10 de objetivo do Congresso, altamente pa- jetivos do Congresso, a revista publi-
•

'Ilgôsto de 1798. tritióco e de interêsse para desenvol- Ca o Temário que foi organizado pelo

André l'\iIo Tada.co vimento da �,I{ia�ão nacional, encontra Comité preparador do grande certálmen.

ATENÇÃO FLORIANóPOLIS

APARELHOS PARA SURDEZ (lNVISIVEL)
Encontra-se nesta cidade nos dias 22 a 15 de Junho de 1I:j49, no I
Hotel LA PORTA, a representante na Eleonora, da Sonotolle

CorpOl'atioll em Elmsford N. Y. U. S. A., ellde realisará dp.mons

tI·açÕes com os mais modernos e aperfeiçoados aparelhos para

surdez da afamada "MARCA SONOTONE" adaptavel a qualquer
caso de surdez.

DEMOSTRAÇõES SEM COMPR01\IISSO
APARELHOS SONOTOKE E IXSTRUMENTOS MÉDICOS LTDA.

São Paulo - Telefone 4·.fZC7 -- Rua COll(:eição,' 13,1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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URA TENIS CLUBE HOJE - COCKTAIL DANÇNTE, INíCIO ÀS 21,30 HORAS
NOTA: AS RESERVAS DE MESAS PARA A FESTA JOANINA TERÁ INíCIO ÀS 22 HORAS, DURANTE

VERÁ SER APRESENTADO O TALAO DE JUNHO
______��--��=-��������������=zx���_���

Oierece seus serviços.
Cartas a Maria Inês

Feneim.

Caixa Postal 55.

DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA
e

!DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

!"t\DVOGADOS
l!;s.critório: Rua João Pinto

;1.0 18 _. Florianópolis
,••• "' •• ,." ••••• e •• ,'· ..... •••••••

Case Recem
(;OllH�truida
DE S O C U PA DA

RUA FELIPE l'fEVES
6x.l0 metros, toda de

material.
TRATAR NESTA REDAÇÃO
• • • • • •• • • ••••••••••••••••••••••• .1

I,

CANSADA
<

'e sem ViÇO
As pérfidas ru

gDS na testa e ao

redor dos olhos.
as sardas. man

chas. cravos e es-

pUlhas. são traiçoeiros inimigos da
beleza da mulher, Quando surgem

estas imper feições , lançando EU·

vens scbre 2' SL�a felicidadc. con-

1'ie rias v.r tudes no Creme r�ugol.
I<\,1I:;(J! corrige rnprdarr-cnte as cau-

8[�S :.t:� ('nvl.:.�hecirn{'nto prematuro
� �:"B çu' ;:-:. Este Famoso creme cm

, l' bclez"idor. usado tod�_s as noites
.� em suaves massagens) no rosto,

,

pescoço, e todos os d��� .. co.�'Q,\I
)3:aSS",/i()l'l�€re ·;;s tecidos, dá vi

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

Rugol a sua cutis poderá ficar ma"
cia, Iimpa e acetinada, aumeritan ...

do os' s('_u� encantos e protegendo
8 sua felicidade .. A felicidade

/:'
de amr.tl'..· ç se� amada.

. ........-�

�. l�"1h;, (,��.' CRf,JVtE�

�'RY..G (j I!
Alvim80 Freitas, ltda.·C.P.137'9·S.l'al.llo

'il"",'.>/I*

EMPRltSA SUL BRASILEIRA
DE ELETRICIDADE S. A.

- EMPRESUL-

YlNHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

FRAQUEZAS EM GERAL

o CQCKTAíL. NO ATO DA RESERVA DE-

-----------�'----

....1
......Go......

eoQ0.GJ�::
••

Qt_.Ge."e�GGt.oe·"·"1 E ro p fesa ({Via ção San ta
! A. DAMASCENO DA SILVA I A V I S, (J
I A D V o G A D o = A Emprêsa "Viação Santa Catarina" linha. de ônibus que faz (J"

I
(II e percurso Florianópolis - Estreito c Escola avisa aos possuidor es ele

I" AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS
-�

I permanentes' e aos que viajam gratuitamente por imposição da lei. a

Ilil
'"

: I compar:crrem dcnt,�'o do

pra.so d? 30 (trinta-. �ias_ no escrilório à 1'�[Ja
: , )W', ,>�

Praça 15 de Novembro, 22 - 2° ando
,;

C João Pinto n. [) afim-de regularizarem sua situação perante esta Em-

i � .::-<,.,:�)';��c "» 1 (Edifício Pérola) "I.,,�,>
:: . i' prêS�indo o prazo respectivo não será permitido v'iajar gratuitamente-

fJ ,,'." �"I"''If>�c'·: ", ," ;,,- t,,··h' ,é;" � , � aos que não satisfazerem ás exigências desta Empresa.
: Fones: 1.324 e 1.388

"'.!,.
.

'I

• Florianópolis, 7 de Maío de 1 !)49.

: = CmIÉRCIO & TRANSPORTES C. RAlHOS S. A.

I \ Florianópolis - Santa Catarina
, ,«, _', i Proprietários

L@o�e.NeN•••"(!jeftMM.H�®""Ii.$N.He.

tiRA TENIS CLUBE
PROGRAIVl,A PARA O l.mS DE JUNHO

DIA 25 - SÁBADO - TRADICIONAL FESTA JOANINA, A CARAum,

DENOMINADA "FLOR DA HOÇA" INICIO ÁS [) BonAS. !-lAVERA

PHElIIIOS PARA A MAIS BELA FLOR DO ARRAIAL - TA::V{BÉM

AO PAR 1\1AIS ORIGINAL E AO CAVALHEIRO QUE MAIOH SE?\1E

ÜIANÇA APRESENTAR COM O PERSONAGEM Dli, "SEU .me!\.

QUER CASAR" E ... TEM l\1AIS AINDA ... FOGOS, BALõES, �1E

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

RAIAL DO CLUBE DA COLINA.

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

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

NEGO

ARMAZENAMENTO DE MERCADORIAS EM
SÃO PAULO

Em amplos armazens, próximo ao centro e com

desvio de estradas de ferro.
Armazéns Confiança Rua Martim Bur-

chard, 249 - Caixa Postal, 366 - São Paulo.

a, • = c. "" I A C H'�R �-o I"r A R i A?
O que é a epilepsía? Sabemos apenas

I
grande maioria dos CIISOS. Este notável

!lue e um açoíte que durante anos tem remédio é descrito em ltnguagern sín
ilagelado rICOs e pobres, gI'�des e nu- pIes num interessante folheto Intitula
mUdes. Júlio César, Napoleão e Byron do: "Pode curar-se a epilepsia?" Êste
sofreram dêste mal. A epilepsia sempre I livro não se vende mas oferece-se
interessou aos homens de ciência, cujos, gratuitamente a todo� os interessados.
':S�OI'ÇOS roram Iinalmente coroad!ls de

I
Nunhum enfermo úe epilepsia deve

éxíto porque consegu_n'am descobrir um demorar em solicitar um exemplar
preparado que alívia os sintomas na gratuito dêste rolheto sensacional.

i TliE·EDij';;TI�r-iÀL nlvlsiõN�Do;.·
-

"li: ";085- ·8;O·B:r;o;Ã;'.�1;r�yéi7y� ri i.:u:-s.'A. :
i I)lIeiram enviar-me 'Ul·âtis um exemplar do lolheto íntítuladu; "Pode curar-se Q epIlepsia"? •
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Guia do Paraná

10
para quem possue da Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda,
c.rta de 10"/. ao ano com recebimento de iuros msnsaÚj.

In!or01ações nesta redação
.,_._..t"-._...._.JI'_,.JI. •__••••-J'_..__�.___._�� ,

II

Serviços de energia elétrica
em Joinvile, Jaraguã do Sul,
São Bento do Sul. Mafra, 'Ti
[ucas, Rio Negro e Lapa.
Material elétrico para insta- •••••••••8"·· W;O•••• III1•••II!••••'III•••

Iações - Motores - Dínamos II
- Bombas - Lustres - Fer-. C A p I T A 'L,roo de engomar -:- Lampadas I
- Ventiladores - Serviço de Sociedade de sorteios e seearos contra ....d"""ntes
Instalações po p 1 tê ní

o� "'"."'''' pessoais eonce-
, ressoa ec • dendo mais outros henefielos de carater assistencial.

co especialisado. Representante em Florianópolis:
Loja e crítórío ã rua 15 de PEDRO NUNES

Novembro, n. 449 Ca�� Posta] Rua 24 de Maio 801 (Estreito)

n'1�,2J-: E�ld" tlegsr·t- Ernt�re- Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cre 20,00 além da JóiaOU
.
0I!1V1e-a. Ca anna

rida!
de 'C" ,",00 apeM'.

- B,asil. '

'L;i'-a-li,-DIlII:-·�_Ü�_i·�IIIÍII.:_·U-·OIlilill�_I1!IIIiI:!IIIIN_A-�-§-s-im1IIII)-elllll!lllllllmE/ F IDE i IN SE
Um produto do

"Jo I d J. "I" LABORATÓRIO B�RGAMO

roa e, OIDVlle ;��.P�::l�:' 23· Itaquera
- E.F.C.R.

o
Distribuidores para os Es·

O mais completo Orgam de i ta����:u�� A. _ COO1el'cial

I (f!littA.l 119t!Jr·ln� i Farmacêutica

�
lêuilI fJf Vu II Dili ! Caixa Postal, 245 - Curiti-

�<illIilt�'!��IIII!If!I1IICIi_lba.

Publica relação dos cemercíantee e industriais com seus enue
eeeos.

Cada guia é vendido acompanhado de um mapa rodovíârro !Í(;
Paraná e Santa Cata.rina.

Redação: Rua Prudente de Moraes, n, 626. - Curi.t.iba.

. ;

.� ... �.�.� ...... � ..

FERIDAS, REUMATISMO �
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira'
Medlooçáo auxiliaI.' no tratamento

da sifUie

Encontram-se atualmente e�-;;�a.,
em todos os recantos do munJo,..
centenas de milhares de Motores,
de popa JOHNSON, proporcionando
aos seus possuidores ano após aDO"
um SERVIÇO SEGURO. Distribui,,·
dores: Comércio & Transportes C.
Ramos S. A. - João Pinto, 9.

PLANTANDO DA
Tem V. S. pomar, jardim e ne

cessita de árvores frutriferas 6'"
flores?
Peça catalogo, nesta praçao,

com J. Costa à Rua JerônimQ1' '/'�
Coelho nO 2

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.DISPUTA-SE HOJE A TAÇA "ALMIRANTE TAMANDARÉ"

Organizada pelos clubes 10-
.caís Ríachuelo- Aldo Luz e

PMartinellí e patrocinada pelo
5° Distrito Naval, realiza-se
«esta manhã,· com Inícío ás 9
.horas, sensacional regata a

remo em homenagem á glo-
.. dosa Marinha Nacional.

O programa acha-se assim
· elaborado:

Almirante Antão Alvares Ba
rata, comandante do 5° Dis
trito Naval - Taça "Almiran
te Tamandaré" e medalhas de
prata dourada ao vencedor -

Concorrentes: Martinelli, Aldo
Luz e Riachuelo.
Direcão Geral da

Comandante Alvaro
Regata:
Gonçal-

ves.

Juizes de partida e percur
so: Alcides Rosa, João B. dos
Santos e Roberto Müller.
Juizes de chegada: Gercíno

Botelho, Vitor F. da Silva e

Salvato Vieira.
Cronometristas: Hpi.tol' Fer

rari, Waldir Grisard e Harol
do Pessi.
Local da regata: Baia Sul.

10 páreo - AS 9 h01'2S
Estreantes - 1.000 metros
101es a 4 remos com patrão
homenagem ao sr. Alcides
Rosa - Medalhas de prata
.dourada ao vencedor - ·COl1.-
correntes: R�achuelo, Aldo

l 'Luz e Martínellí.
2° páreo _. ÁS 9,30 horas -

Canóes - Classe Aberta
1.000 metros - Homenagem ... - -'--"'- .-- .....----.-

. ao sr. Charles Edgar Moritz - C_;)IPEOK.\'l'O ;mYEXIT, ,DE ,'OLEI E

: Medalha de prata com fundo
" .

R-\SQUE'l'E
..

em ouro ao vencedor _ coü-I .Sabad� uli imo, n� .

cancha da PoliCIa
. :lhl:lar, a tarde, fOI tnicíndo o Campeoria-

!.corren�es: �ldo Luz, Ríachuelo
I L.O Juvenil de Voleibol e Basquetebol

· 'e Martinelli. promovido pela Federação Atlética Ca·

3° páreo ÁS 10 horas ._- tarrncnse.

.Juníors _ 1.000 metros _ loles .

Ubír-atan e Taubaté, foram os de�la.
. 4 ' . t ,- _ H _

filantes, em cestohul. cabendo a vítorta
.a lemos com patrao .0 ao Taubaté pelo escore ele 21 x 11. O

menagem ao Sr. José Elias - quadro vencector jogou assim formado:

Medalhas de prata dourada ao I Kali!. Borbinha, F'ernando, Ciro, Mario

vencedor - Concorrentes:

-I
(Cai-lít o e Meireles).

Martinelli e Ríachuelo. WAJ,DIR DE OJ,l\'EIRA S:\NTOS

4° páreo - ÁS 10,30 horas I
Já deu alta 110 Hospital de Caridade,

_ Honra lVlarinha Nacional I onde este"e, "ecolhido �lguns d�as, .sub
_ Classe .Aberta _ 2.000 me- n:etldo que 101 � uma mtervençao CJrur-

.

I
gJ('a, o no.sso estlmado colega de impren'-

· tros - 021t-ng-gers a 4 remosj 59, esportiva jOl'naalista Waldir de OU.
,/com patrao.- Homenagem ao veira Santos.

PARTICIPAÇÃO '5" ir t "t d i
Paulo Lange e senhora praiiC1Paml ulS filO naval

VisUa�ãD (niblica
.aos parentes e pessoas de sua mni

zade o nascimento de seu rill.lO

,Paulo Eduardo, ocorrido na M�.ter

�nidade Dr. Carlos Corrêa a 1;; do

o Exmo Snr. Contra-Almi
rante, Comandante, comunica
que o E'dificio Séde, recem

Ll1augurado, será, hoje (domin
go), franqueado ao público das
14 às 16 horas.

,�orrente.

A beleza é
·obrigação
A mulher tem obrigação de ser'

bonita. Hoje em dIa ·.só é .feio quem .

_

quer. Essa é a verdade. Os cremes

)protetores para a pele se aperfei. Rádio'GuaruJ·á '

�oam dia a dia.
Agora já temos o creme de alfa- Resenha de programas do dia 19 de

.ce "Brillumte" ultra-concentrado junho de 1949:

. _ I 8.00 - Abertura - Bom dia Santa
"lue se caractenza por ·sua açao ra Catarina.
pida para embranquecer, afinar 8,:3(} - Solo de piano.
lI'efrescar a cuUs. 8,45 - A Voz do dia.

Depois de aplicar egte ·oreme, oh- 9.00 - Variedades em gravaçOes.

�ervé (.."OIDO a sua cntis ganha um
10.00 - o México canU:.'.

10,ao - Ritmos Portenhos.
ar de naturalidade, encantador á .:0.'15 _ Em compasso de valsa.

'Vista. 11,15 - :Melodias de �ápoles.
A pele que não respira, resseca

,e torna-se horrivelmente escura. O
Creme de Alface "Brilhante" per
mite â flcle respirar, ao mesmo

�empo t!ur evita os panos, as mane

.chas e asperezas e a tendência pa·
iC3 pigmentação.

O viço, o brilho de uma pele vi·

va e sadia volta a imperar com o

:uso do Creme de Alface "Brilhan-
te". Experimente-o. Muita" felicidades pelo 4.IJe1m�íl

É um prorluto dos Laboralório9 to 11e ;leu filhinho:

Alvim & Freitas. SJA. Mns, não esqueça, que o meUs IPI

...........,',o�.........W.r..-............. ,..��.?O..·Ad""-••••• I ílYC'leut.e para!) Beu "PIM:POLHO"

PASTA. .D.ENTAL I'� uma

.ca
..
de.rude da C:ru1:DITiD

ROBINSON :,u;'n!{: ?Z':l!:DlàL.

11,30 - Rádio Cinema.

12,00 - Oferecimenlos musicais.

1.'>,30 - Tarde Esportiva.
17.30 - Peça o que qui:ter ...
18,:30 � Solos ele piano.
lD,OO - Variedades.
J D,30 - ':ylon,ento Esportivo .

20.00 - Colar ele tangos.
20,30 .... .Musicas de todo o

21 �O - Ultimas meloclil,l:;.
2:c.OO - E:ncerramento.

mundo.

3

.

·üv.ipJ6mo, h�j�'ã' Ú'o' 'h�J���'
...

1) Cinelandia Jornal - Nacional
A FIJJHA DE DON Q llzar.

COM: Kir1\: Alyn Assim será dado aos associados da nova.

5/60 Episódios associação oportuniüa,le d0 ,)JEét:tir I) ,ie-

3) Maniacos ele Volante - Short sempenho de ALDO FABRIZI, a dlt'eção

Esportivo. 1) Hawaii em Hollywo·!cte ALBERTO L�TTUADA. a,,,cl?'Ptaçií� ei

oel - Short nematográfwa na ohra de (;,3hnel" "!) 1\n

DEVE]\-1 CAS.'\R-RE 08 MARIDOS nunzie e outros c'eialhes filmic')3 ,le h.. �

Gozaclissim<t Comédia pOl'tânc:a para cs esttiólosos qas (.ousas

RTR .. RIR... RIR... do ('jnelm!: fotografIa, musica, "décOI''',
.Johnny "\Veissumuller - Maure· desempenhos s.ocunclários ...

eu O'Suliv8.n em: No mês de junho, o CLUBE nB CINE

A COl\U'A.NHEJRA DE TARZAN MA realizará sua. terceira sessão, €stil:.,çl::>

Precos: Cr$ "1.20 e 3.20 em cogitações a exibição de: "MGNSrEl;R

Cênsura até 10 anos. VERDOUX", de Charles Chaplin; "A PE

ROLA", de Emílio Fernandez e Gabclc1

Figuerõa "ANGELh"ll"A, A DEPUTADA", :om

a grande ANA MAGNANJ, ou "MONSIE('f?

VINCENT", a vida de São Vicent� de

DOEl'l'ÇAS E OPERAÇõES
DE

OLHOS-OUVIDO-NARIZ
GARGANTA

de

li

F ..CfbD� lendo em vista a necessidade
o Campeenato, resolveu adiar a

deres, concedendo Iicenca ao Avaí para
Blumenau, na tarde de hoje

-�7����

*_-·;-t:.,_·..

····-"""--'----"

·""""==""".,.",,""_,...··""''''''',.,,....''''C'''''-=··lNEM·
...........·

'--A-'-'''-S-\l''''''""""''''''''''',."""p''''a'''''s''''c'''''o''''a=d'''''o''''s''''F'''''''''u'''''n
...

c''''io''''n''''a'''''r''''io''''s''''''''P''"''-Ú'�b''''l'''''ic""'O"'S=C""i""""Cí��;;
"

1) Noticias da Semana - Nado Vários funcionários públicos, que fizeram sua Páscoa em

nal. 2) Como é Fac-il ser Bonita. - 1948, descansam hoje na Paz do Senhor. Coléga amigo! Não
Sohrt. 3) Uma explosão de garga- desprezes O divino convite! Talvês seja o último que recebes,
lhadas atómicas Não faltes à Santa Comunhão, no dia 26 do corrente!

FALTA DE HOUE::'fS
Gozadissima comédia
R.iJ: Rir. .. Rir ...
José Mojíca em:

O REI 008 CIGANOS
COM: Rosita Moreno
Preces: CrS 4,20 e 3,20
LIVRE. Creanças maiores de 5

anos poderão entrar.

da organ.izaçãu de uma nova tabela para
realízacãc do torneio-inicio do prehssicnais e ama

efetuar um amistoso com o Palmeiras,
nu estádi» da rua Becaínvs.

..

ODEON: i10i� 'á� 'iá 'l��l���'
. . . . . .

(Cabeça-Pescoço-Boca)
Colossal Matinada DR. J. ARAUJO

1) O Esporte em Marcha - Ka'l Assistente do Prof. sanson,
ciopaI. 2) Atualidades \\:arner p�. do Rio de Janeiro.
th.e - Jornal. �) Gaspanm e o pre'l Diplomado em Bronco-eso-tmIO do Cornetim - DesenhoColo·.

-

rido. 4) Hawaíi em Holliwood _ fagologia, em Buenos Ayres e

Short. 5) Quem Paga o Pato - De- Montevidéo pelo Prof. Cheva
senho Colorido. 6) Maníacos .do Vo· lier Jackson, dos Estados Uni
lante - 8110rt Esportivo. 7) Doen- doste de Esnerteza - Desenho Po· '. .

_

peye. 8)
•

A Ciência Popular _

. Operações de catarata, dos
81101't Colorido. 9) Bazar de Novi- vesgos, receita de óculos etc.
c1ades - De�enho Colorido. 10) Operação do Bacio (papo),
Uma verdadeira fabrica de garga'J do lábio e céu da boca fendidos
lhadas

t t l'
DEVE;\I CASAR-SE OS MARIDOS de nascença. Tra amen. o C_I-

Rir. .. Rir... Rir... I nico cirúrgico das amidalas.

Pre�os: Ct'S 3,20 e 2.0? I das sínusítes, das purgações
LrvRE. Creancas maiores ele 5! dos ouvidos da obstrucão na.

aEOS poderão entrar.

,
' �

sal, etc.
..

RÓ�Ó; .hoje á�' i' i��l:�� I
Rua Nunes Machado, 20 Fo·

YesJH'l'Hl Colossal I ne 1.447.
1) Cinelandia Jornal L. Nacional, ---�-------_.

2) Gaspar-írn e o Prémio elo Corne.1 As águas do mar não constrtuen.
timo Desenho Colorido. 3) Bazar I perigo panl a cüns.erv:lção dos Mú'
de Novidades - Desenho Colorido I tores JOHNSON Sea Horse pois to

O MAS('1-1n,A DE FERRO I Ad' I f' b
.

na
COM: Lenie Hayward _ Joan! dos eles, antes e S31r (a a ric

Bennett I são tratados por um processo esue-

Continuação
.

elo sedado das mil! cial, idealizado e .exec��ado para
e uma ernoçoes l' proteger as partes metálicas contra

A }<'!JJHA DF; DO:\' Q f""t .

d 'gna salga
COM: Kirk Alyn

-

i os e CIOS corrOSlVOS a ao, . '.:
5/60 Episódios ' da. Distribuidores ComerclO "

I
J

�

ESPOSA DE :lJENTIRA i Transportes C. Ramos S. A. - oao

COM: Ray lVIillancl \ Pinto, 9
Lorela Young I'

Pl����:u��$a�é2�oe 8�;��. I .. ,._,. _ ....-_..-_.... -- .._- .. "" ."""--,,,

IMPERIAL, hoje ás 2 horas I ROY'!, ho:ie ás 7,30 horas
Yesperal do Ba'l.'ulbo· ! Progl'nma Colosso

1) Cine Jornal - Naci.onal. 2)" O BAR-.REIRO DE SEVU,HA
Doente de Espel'tza - Desenho pO'j de Rossini
peye. 3) Quem Paga o Pato - De· COM: Ferrucio Tagliavini - Tít·
senho Colorido t te Gobbi

DO OU'J'RO i:\1UNDO \ O IDIOTA
COM: Diana Lynn - Edclie Bra· \ de Dostolewhk

cken � Carmen Caballaro ; COM: Geraldino Phillippe - Na·
. Musicas e Risos ,thalie Nappier
Duelos Lutas Vingança i 2 grandes filmes
O MASCARA DE }1'ERRO I 2 obras de arte
COM: Louis Hayward - ,Joan No programa: Cineal9-ndia Jor·

Bel1nett na] - Nacional
Inteiramente .falado em portu· Prcco: Cr$ 5,00 unico

guês
.

Censura até H anos.

A FHJHA nE DON Q IMPERIAL, hoje ás 7,30 horas
COM: Kirk Alyn Programa Espetacular
Preços: Cr$ 4,20 e 3,20 Celebre obra de Dostoiewsk:
Censura até 10 anos. O IDIOTA

COM: Geralcllne Phillippe - Na·
thalie Nappü,r .

O MASCARA DE FERRO
COM: Loui.s Hayward - Joan

Bennett
No programa: Cíne Jornal - Na·

cional
Preço: Cr$ 5,00 unko
Cens1..1xa até 14· anos.

A r-�'l'AC
í� ('"

.
�l '�� �

.

. P·\.; ,.';",... �. !(i( �

NER\'OSA

..

i:ÚTZ: 'h�je á�'4,' iúó'� 8jÓ 'h����
ODEON, hoje ás 7,30 horas

Simultaneamente
Se'Ssõt'1;I Elegantes

INVFJRNO D'ALl\IA
COM: Walter Pidgeon - Deborak

I{err - Angela Lansbul'Y - Binnie
! Barnes

I No program�: 1) O Esporte em

jl\1:archa - NaclODal. 2) Metro Jor·
nal - Atualidades

•

Preços: RITZ: ás 4 h. Cr$ 6,20 e
3,20. ás 6,30 h. Cr$ 6.,20 unico e 8,30
11s

.. Cr$ 6,20 e 3.60. ODEON Cr$ 6,20
UnICO

LIVRE. Creanças maiores de 5
anos poderão entrap na sessão de
4 horas.

..

iiipÉRlo: 'l��j� 'ã; 7",3Ô 'h����'
.. ,

Louis Haywarcl - Joan Bennett
e�

.

O MASCARA DE FERRO
Preco: Cr$ 4,20 tmico
Cen8uré� 2té 14 anos.

insôlIio, paipirações-,
dapressão moro I,
ataques, angústia •

Maravalacalmoa ir

ritação, elimina o

desassossêgo e as

crises nervosos e do

lorosos.

MABAVAL
Calmante dos nervos

Cínemo

Epíscepe &

"

O'DE'ÓN,' il0j� 'i; '13',4.5 'l�����"'"
VesperaI das Moças

O MASCARA DJiJ l�:F":RRO
COM: Louis Hé\Y'V'ard - Joan

Bennett
"HIOR DE DUAS VlIM.S

COlVI: 8hirley Temple - Fran·
chet Tone
No programa: A 'l\Iarcha da Vi·

da - Nacional
Preços: Cr$ 5.00 e 3,20

Censur� é'té 10 anos.

.A célebre novela de G:..\�.,ri..:le D' Annull"
zlo - "EPíSCOPO & CIA." .- obra !j} hHI.
da literatura universal. Joí tw?;icln. pura o

cinema, e coube à Itá!lu, pátria. do ímcr»

�al poeta, o maíor !iri;�o lt:3..l.iil ao, trnus
portal.' para. "O De1.u.loL:lCl .J.. L...L:.:l:Ó.l>·l,Q, r:1:.-> l-?::dl!J

cepo.

D'Annunzlo, o
í

nco.nparáv u D',\11nGn ...

z10 de HLe virginl", ·'Tr�)lJ.rO detla 11101'

te",. "Frariceaca da R1.U11ni", "oanto N\.. o
vo" e outras obras on te s-: Pvjõ0l.tV1�la

suas qualidades de gr,''-2tlB I.;nt;Ul, r.l,l!,f·n

cista e teatrólogõ, con : ?frd� out er ..: ]!l�

"EPíSCOPO & elA!' lllU dps, 'n::ül'H'eS $U

cessas de sua brilhante e� n·,�irn. l!t\'i.!Jria.
O cinema apresenta-n- s a no ,tl::! de

D'AnnU!lZio como titulo - DiCLl re>

que :nã,Q nos parece o rrl".�:; apr.')príat:lc.
Sentindo o drama de Epis=Ol'''', n <lm.ln

a. vida nlarcara corn 'as garra,; da :'u.�:"t:icla

de e a quem U!11 honlem ln:l�(!ara (�{)r.a o

estigma da escravid.ão, t:!'Tl plr.l1.t f:rll:.tp,.
pl'êso a an1bos sem deles p·ltl �r ·'.lgir. a.

gente nfio encontra culpa no seu crime,
não sente o dei.ito. A pró t.··.�:l l' ·· .. n f rão,.
ansiosamente b1.l.,!;ada e, fin!l.� n{'ub.". o,rha
da paI' Epíscopo ;"ão vai f\1lÓ'n do �llll'A!.J
que a vida pt'en1(��l,l.tara. Jnnrl.J. ui é " h:"'

tan.ato. O hom.J.n �em voui;a.·j�, d�g:;�t�( ....

nalizacto, quem age. Nã" 1\';;, cú1r;a, n[ic l::.é.
p)'emeclilaçáo, êle não matou.
Mas não será o título que dlm!u':lI:'t o

valor da obra cinematogl'áfira,
pre[erlsslmos (. titulo origlll.<ü.

en.�bol'a-

"DELrro" é mais uma tJ.•�SSJ,5 boas UH::U

sagens de arte que a Clnll,<'j",,�rt\�ja :talia

na do "após guel'ra'f nos envia.

O CLUBE DE CiNEMA do Circt11"J de

Ane Moderna. 'inaugurado no dia 13 últi

mo, com a exibição de "O IDIOT \". lecO

meneia ao públlC'o em geral ê38(} filme,
que será u!na dos próximos ca<'tal!:!lS do

Clne Ritz.

Para os seus associados o Cr,tlBE DE

CINEMA dará, sábado, dia 1.3, ás ;4 hora!:.

a "primeira" de "DELITO" �
nu ri t !--lÔ!{'O

honesto de bem 'Jumpl'tr 1>5 suas i\ni'.li"'1-

des e cornprom�r.sos. f};lós·fI, e"'c�" ,,:,tlr') d�J

fllnle, será realizat1a '11me sessfí.n ce .jr!,..H1.

tes, inaugurando tau"). e't:rie de ..;�tHt.t·H -

sôbl'e o Clnellla - '3.t·�e, (..ue se Pl·l1..:Ü� rt�a ....

Pado.
S. 0.

f
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Larga-me•••�, �
__

fJ
Deixa-me grilar!

f

Combate Q tosse, a

bronquite e os resfria

dos. Joãc O X<*ope S.

éeficaz no trctra.mento

das afecções gripais e

das vias reapirató:rias.

O Xarope São João

.olta. o catarro e fez

expectorar fàcilmentlE'

Confecção
de GRAVATaS

Aceitam-se encomendas para
qualquer quantidade

Rua Anih G4l'ibaldiJ 58

FLORIANÓPOUS'

Santa Cat,u'in3
ALUGA-SE

Um quarto, sem pensão. para um

casal sem filhos ou 'para solteir»,

Rua Vida} Ramos n. 18

�----?

..

II! r rir

,rnrrrr'rrrr
I r ,ri-

r r
r- I

r--

depende de um

ft\1ç-tz, peri,ôc!i(CI�'r.en:}?r urna
Vistorkl de Saguy(lnça no seu Ford

• Todo o cuidado é pouco, quando se trata de

sua segurança e da de sua janúUa! Cuidado ao

guiar e cuidado com o seu carro. Nunca des

cuide, portanto, do sele Ford. Habitue-se a levá-'

10 periodicamente a urna oficina Ford, para uma

completa Vistoria de Segurança, Como reven

dedores Ford, possuímos recursos técnicos for

necidos pela própria fábrica. Verificaremos o

perfeito alinhamento e ajuste dos breques, o

mecanismo da direção, a instalação elétrica, os

faróis, pneus, estado geral do motor - tudo,

enfim, para garantir o funcionamento seguro do

seu carro. E por que não começar hoje mesmo?

/

I

Só um Revendedor Ford o7eiece estas

4 vontagens:
PJ

Çt:)jÃ

1;
\

MECÂNiCO$ fORO
ESPéCltl_u:1:_"'OOS

EQUIPAMENTO !:S!'Er.IAI.

PA!-(A FORD

METODOS APROVAOOS

rELA FOR!}

PEÇAS FORD

lõGíTlMAS

REVENDEDORES NESTA CAI-ITALs

IRItIÃOS AIIIN

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

-- .....
_--p----_ .... -._.__ ...�-_.-- ...

_----

.

.... _ .. ._
__.._�

.�_4_.
.·_._...... - .... �-

o mais acerta....

'. do conselho é o uso

do Magnésio Bisuraç/a
que neutralizo rápidomente
a hiperacidez estomacal
e age henéficamente só
bre o Figado,

(ÍpIlNHt
ttnHM

Magnésia Bisurada

[�
. ..

elrelrO�
Sabatíní & Cía, Ltda.

Fabricantes de �aldeil'as a vapor de todos os

t�pos, esp�c�aI_tstas em Auto-Claves para quaisquer
fms. Depósítos, Alambiques para produtos quími
cos. Tachos para sabão, etc.

Aceitam-sé serviços para consertos pertenceu
tes ao ramo.

RUA CATUl"t'IBí N. 637 SÃO P1H_;LO

'FAlH-UCA DE FOSFOROS (PRON·
TA P. FABRICAR)

Vende-se

�t3q'l1illário Cr$ 250.000,00
Prédio, Imóveis Cr$ 90.000,00
'iihwda em Campo Alegre - S. C.

Vende-se tb, só maquinário

fntormações com A. Wehmufh - I,'f';rusqne - Santa Catarina".
1

EP. ESE Nr

....1

PASTA B-EN'I'AL

ROBiNSON

. '" .. . .. '" � '" ..

r '\S,\8 E TERRENOS

Possue V. S. casas ou terrenos para

vender?

Náo ancontr'a comprador?

Entregue ao Escritório Imobll1&r1o

_"- L: Alves.

Rua Deodoro 35_

T
. Fábrica de produtos alimenticios procura para a Capital e ínterim";

Ido Estado, representa.ntc: sérios e
�

ati�os para a venda de seus produtos,

Cartas com refercnCIas para 1< abricante.

Caixa Postal, 3-032 - Rio de Janeiro,
�_.__.._..w-- '""..- p ..,..,.'IoI'W.-- -"".- "",...._"*_,,.,""""'.

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

Instalação de luz e força.

Venda de motores, rádios e acessoríos, outros aporelhos elé

tricos, artigos elétricos, etc.

Representações diversas, com exclusividade dos insuperáveis

receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY".

A ELÉTRO - Tl!:CNICA

Rua Tte. Silveira, a - Caixa Postal 193 - Fone 793.
--_

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

" .

FI

METODO:

McíÍerno e EUcisal1

Confere
DiplomaConespordend t

temerei.1

DrREÇAó3
Amélia M PilVOll:zi

R�}j Geli1ef�� B��ier.u:(nn�. 48

(Esquina Álbergue Noturno)
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Lll1ER
OR�ENTAÇAO DO CíRCULO DE ARTE MODERNA

��������������������������������������.����---�.���.�����_,���������������������25S���_��

r o homem, através dos temIJOS.· SELECÂO

1·
formulou problemas e

arqUitetoul
-

idéias que continuam -Ie IJ6 apesa l"

dos e�)flting-en�es
...
de dúvidas. Dli"i- da. nnell!i,fldas sobre as ld.elas que formou de U pU lllU

s. mesmo, dos outros homens c dos
objetos que, impressionando os seus

'sentidos, apresentam-se.lhe :l

ca'dalI Íl:"t.ante, em mutações de

caJeidO<;_..'., ,,,'
. ..,:.i..,,:.

I
(,O����H; idéias, geralmente, silo acei
tas mais peio res]leit? _ hUllHll.lO do
que pela força da tradição, mars V,H

.�' ínstncertdade do que pelo reconhe-

I cimento das realidades, mais [Ida

I
covardia e mêdo de se avcntu ra r

-, "11O:-; mares nunca dantes nave!!.'::
dos do que pela coragem de se ati
rar a êles, somente com suas pró
prIas armas.

No que diz respeito à Arte, só va_

Iem as, idéias já estabelecidas e os

menos avisados pouco se interessam
que elas sejam verdadeiras 011 não;
que tragam mensagens, estéticas ou

deixem de trazê-Ias. Preferem a

I surdêz deliberada a ouvir o "Ordi ,

.

II nário l Marche!", preferem .mesmo,

marcar passos a iniciar u: marcha

'para Q desconhecido,

I Hoje, apenas poucos
.

indivíduos
I teímam, ou por um capr-icho tolo cu

I por uma ingenuidade voluntária, em

i não compreender a sinceridade e ()

I p.fã C')UI que se trabalha, em todo o

"
Brasil, ,<O sentido de se formar, nas

províncias, um ambiente artisüco-lí

I
tel'ário mais pronunciado e f11aÍs

I
promissor . Feltzmeute, tal'.,1béffi em

I"lor-�anópolis, são IPOucl'ls> os q,w

lignQ!'am que há um movimcuto que

Si' processa com grande intensidade

a procura do que pode ser desven

dado e esclavecido.
�Ante:� havia terras a deseohr ir c

!nn��. ,,» de V", tr,;"· I·.�s In!!ug-lIIStg�a� dn
foram descobertas ; hoje há mundos

I;.UU\JO., II tio ti ui! OU Ukl U "ti Uu a t�onheecl' e serão coahecidos ; an ..

ilf.o darei a essas "cousas" de tS-
tes hav ia problemas a I)Ôr em equa-

I� os nomes de aci.Ieutcs. im- I1Jnb8l di(} Slhtltlma cão, e foram postos em equaçâo ;

1·
-

't'
' ti lU b Uu 16Uj�' I hn ie há uma infinidade de e"Hlaçõe<

SU!S." SCJ10CS. ou.
rac

•.
a�s{,)s

(.J..�IS !
.

1,,' "A '_
• Se.!!.·uluia apresellt"'·.:II)· a resolver.e decidim_os empregar os

, LlI:i.:� .•',gora, {LUC '�s,;a:, 'cou- .

� -'-

cxy.J!"'Lcm, existem mcxmo.
['O! alem da:; cspecíutí cn-, ° su-I n?�süs melhores esrorco= p�ra au-

,

li (_ humú-Ias. pois, de "('Ollsas" ,y,':rj da lCJallffuração rio Clube de ,;lltar, com uma parcela. os 11OIneU'l

uturci, talvez, a mais mtcr cs, Cinema elo Circulo de Arte :MUdtr_,la resolvê .. las.

te" a que assisti na tl'm�)«r:lda n». O filme escclhido '''0 P)WTA" ANíBAL NUNES PHH:S

na: de 1948, no Hio. b:L,;('aUO no rouianco 17[lBl0S;: de i'os� �Crfii� e"'�m;õ'·'�C��
�tCLf-lEHE�", uclicioxa e.'m,�dia. [o.1'.'.ic:;l;i, merece' ser visto. :'lião só llDrtar par,) a tela 'cm imagem e.Il1C

r ioxa no teatro e no cinema ame� pelo livro, mas pelo, filme, como ci - matográfica, sem cair no chavão,
,DIJS, origina I de' C L A J H E iH'n:a, Cm filme honesto. sério. 1'6- no h�gal' comurn l Eis o per'1f:,fJ ,Ias
)T11. foi dada ao púb lico carlo- dl'-::il' concordar que êl", não s('ja ,(,'andes obras transportadas 11:1ra o

cm Intcligcnte tradução tk· LC'-
.

Cinema puro". no sentido coumlc, cinema. Fazer cinema sem faJ'if'nr o

BE�EDETTl, no!' nCLCfX.'\.. te di-' um Gasta), PO!' exemplo. (;oJ]- livro. :\las () diretor de "O Tdlota"

o eii>l1CG -- )JAHA 1{( };'.IA (ab I ("(;j'damos. Pois cinema é lmàgcm, () foi feliz. Sem nos tirar do rlima,
ido dos bomcl1<;), bela eJ;l iodos ([lH,' nüo <[uer dizer que "O IdiOTa" l�róprio do 11\'1'0, nos deu h()!l; ci

icntidos e dilllensõ2S, mas ...

nüo possua i]11agern, Possui, mas Hl- I!cma. Ajudado pelos ('enúcj()�, {1111-

z dr J'CC'llrsus l1l11;.1() liJiliÜdos!lo tc'se muito do diú]l)go, N:},) é lIill ,lu !llusical. intérprclC's, onde s('

I1(J dram'ltico. Seu ,'-\':'[1(''''-' é a "Condenado", ondc H valorizaç;'ir; da :l('�taca Gél'ard Philippe flum ]lapel
sta. imagem. é a maior po�síveL A&:ora, I dificílimo, etc. Enfim um ,:,spetf,elllo
)iS �lAIB, RúBIA (ah; pecado e()l1lpreende-se. sendo tIrado () argu- de' classe.

)l()lJ)cns), entTi.' outnls c('na, de' mellto de um livro, de Do�toi�wsld,' Ontem, súbaôo, o clube de dU(!111a

'ZQ plústiea, upareee-nos lHllll mIo podia ser de outra forl1w. É l:,rindol! seu<; associados com mais

11(; de espumas, (.'1\1 pleno puleo lJI'ceiso levar em conta '.!3 (H I'iCll 1- l)ln filme: "DELITO". Ba:;eadc' 1,l1lTI

Rl:<:;{�">\. (h'des, as sllbti1esas, todo .) sU)Jjeif- romance de GabrIel l)'Al1l1t!7.10

ra, B espl.llna n�o era autentica, \rL�nl() e debate dos liYl'n:-; J'J autorJ' g_ �l·

o efeito produzido .oOi' fina.; li
e celofane braneo foi. dos 11luj" I

pl·c('ndentes. CONTO
daquela profusão de "e3!lWI1:lS" __ .. ,_�

'l'giallJ as. esculturais ',;sllú,{uas
ltriz. Seus br'lç'OS, em l'YDluct"ies

'hallei", lI1ergulhavam nas e�pll- ÉLIO BALLSTAEDT

(de eelofane), voltavam. dan�,a' Moveu a mão -direita, fazendo parar o dcspel'ia- seus passos, o raciOCInlO reunindo as últimas cner.. O C. A. M· vai avançando. Apl'sar
( no ar, e a "e�pl!lna" . . lYtda: dor, enquanto abria os olhos, vencendo à sonolência. gias, tentando mostrar a inverdade daquela idéia tixa. de tudo. E nunca satisfeito com o

Itka, j:parndinha da !:>tl\·�", "LI. -!leveI' Heloisa! -as palavras surgiram, mesmo, an- _- Irás encontrar uma mulher diferente, distante 1;) que já fêz, procura sempre nevas

ndo 'muito, desprendia-se ('m tes que o cérebro ,despertasse llor completo. - Revê-la anos. A Heloisa de s,áia azul, blusa bralwa. só existe coisas a fazer. É um movimento

lOS que nada convendm!l <:\1mo ainda hoje, Da esquina, reconheceria fàcilmente o POt- na tua imag'illação. Volta! Jámais tOl'lIar<ás a ver a tua eminentemente dinâmico. Como pro

lma. tão de ferro em que tantas tardes se encostara. Fica Heloísa. Verás outra. Volta enquanto é tempo! - mas va aí estão para quem quiser ver a

I�ntudo, repito, o efeito roi dos vam alí os dois, ela, sáia azul, blusa branca; éle, tam- continuou caminhando, dirigido por uma fôrça supe- Hevista SUL, o Teatro ExperilOen
k snrpreendenles, ainda m"l.i� que hém de uniforme; esquecidos, até ouvirem a voz. "He- rior à razão; à lógica da conciência. tal, o Clube de Cinema etc. M<l5 não

lutcl'ial u�ado servia l)am <'11101- loisa! Vem jantar".
'

Pouco faltava para o portão de ferro. Sentia os basta. A turma nunca anda satis

ar a beieza de ::'I1AR \ B:CB!A. Pulou da cama, num movimento mais rapido do lJéS vacilarem. Nervoso, não encontrando eigarros no feita eom o já conseguido, pois êste

nsai. senhores. MAnA BeBIA en- Que permitiam .seus trinta e dois anos. Di:-;tellrleu .os bolso, num adia.mento incondente, retrocedeu até ao passou c há mundos a eonquistal'.
� em c�lofane '" mesn,o pi- braços; f!exi�mou os joelhos; revetiu algumas, ve'les a eafé da esquina, dirigindo-se para o balcão da cigar- Estão programadas as edições SUl...

ó!) giná�tica, encaminhal1do-se, em seguMa, para o ehu'- raria. Espelhos em todos os ângulos. Viu seu rosto, Porém, o C. A. M. não gosta Q(" pla
oJ a melhor "espuma" que ,íà ,'i! yciro. - A idéia existia sem que êle pudesse precisar parecendo que tremia; os olhos aflitas, desesperados· nos, porque dt' planos o Bl'asü an-

te"tl'o. a C<lusa � talvez lwuvesse vindo envolt.a naanda sell_ Se. " se . " Viera instintivamente, impulsionado pda d'l cheio, mas de realizações, de fa-

.. , .... ' . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8a;;1\0 de desânimo, medo que tinha de não haver jus- proximidade da ai11gústia, momellÍlâneo, dominador, fa· tos concretos ,é que se precisa. Por-

nera DULCINA (Sílvia r.owlt,�" tifi"ativa para a sua existência. 'Seria necessidade de zel1do seus braços jogar a cadeira antes que a con- tanto enquanto as edições SUL cs

peça) e se iniciu a .cella do ha' Heloisa, para sentir-se forte, alguém. Talvez, a idéia dência se apercebesse. Depois, que,dou-se mole, frag- peraln a "gaita", que anda esquiv>I,

il'o. Conversa vaI, conversa fosse uma compensação. A l)rincípio simple'l sombra, mcn1adu:, .;:omo os pedac;os do espêlho estirados Ildo programou o C. A M. osc'ldernos

J" {'ousas de' ll1'1l111'l'PS., .,' torn.ara-se sólida, adquirira volume; domiulIlldo-lhe a chão... SlIL. Serão pequenos volumes, �IS-

L1 hl':.hilllOliee ... mlli1a "aHi.Bc- conci.�ncia, afugentando o raciocínio que procurava .,. A mão direita estendeu-se, no gesto antom[:- sil1l como filhos aV<-\l'ec-ions anles

'," ... ('(lusas (1e alll:gas . . e I provar o 1I.hsun!o óa situação; desdenhamh; do bom tico de tôdas as manhãs. Não encontrou o despcrta- dos pais. O primeir() ql1e' ('. dI' Doe

ia FowJcl' conseguC' irl'itar Cl'ys- senso qüe julgava estúpida aquela viag'em �I) sei E' ho- dor. Tateou no yasio; inutilmente. Nervosa, descl't'\'OU !mas de Walmor Carrio:,() (;;) <;i)va.

�l �.é.· n. (MAl.�A R.OBIA. ua f}eçn!.

I il\!".'
lla!a �ncon.trar uma

mUlher.,
que, afinal, há 15. um largo movimento de .c�ma � baixo, esbar�,an�o fiA0'> I'svrgirá em meados do ;�rt)xjil;() �·'1és.

l, Hlstamente neste ponto, �HIllJlO anos nao via. bordoS' da cama, superflcle fna, estranha. bntao, ele Breve daremos' a rda��,lO ,j'-'f; 'Ca-

cu ,'iU,lllO de "cousa,>" de (>15- Já cOll1(lietamel1te vestido, segurava entre os <le- despertou inteiramente, como se fôsse pelo efeito de dernos Sul", já progl'nmaf!os. Pode-

i(',: d{)s a va!ósag-em. Deixara-se possuir pela idéia fixa, ll1l'1S lHl'l.a ducha. De 'prollto, perceheu que aquêle niio era mos, rJOr h01':1, at1lant�r (_ill� os ml-

n �;tal Allrn ó. t1 Mara Húl'.,ia, ne�-I havia In:>Ulento.s, longín'l.uos, em qu� se esforçava Jlor o seu qua,·ta. Faltava o despertaàor. Sentia as (;ober- meros 2 e 3 serão rcspediyurnt'n!e':

!SSílll11 (na prça e na l'l'ullc1a,le,' luta r, nao se entregar aquele desejO tolo. Ra«gar a tas gl'ossdras:. Aonde e�ta'Va? Sentado na cama, for- TeatrlJ, oe Ody Fraga e Silva e Poc

'l \ ,',<e de que () celofane CLl ll-

II passagem;
um simD!es gesto. O papel frágil não nfe- çou Of. olho,; ao escuro: a'pareceu a janelinha com gra- sia<;. dE' Sálvio Oliveira.

�l: � Cl',l "es1'H_�nl�\", (.... t..:(·g!l1"an!!.') recia :resist�lleia. Libertar .. se. Expuls.Rr a h�éia fjxa des; as paiocrle nuas, próxinlas; a pOiota est.reita, tam ..

�

�

I !, lqn"lns Íll'!Jlhns eOlllC'7'1 ,J (']1- que I) pOSSlHa totalmente. Mas contmuaV,l lf1.de':lso, bém com gTlNles ..
- Ó, estúpido! - lembrava-se ago-' AGUARDEM?

i-1:1 110' rlena<;, durank �{S úHi ..
J
olhanrlo para as letras impressas no retângulo ama" ra, E oprimido, impotente para mudar tO rU1l10 das

C.I S If�"l1sjL rliálo.'_;o

I
relo· Quando ollYiu o silvo da fábrica chamanda os coisas, deHou-se .nova.meu.t,;" procu-rand? d.o�mir; �n- 8uernOS U·

!:� t r:r( 1 '1' espuma nos ded(l� ,.. 'il!Jer;'i ... ;o!' Pai'l ?,'P"'eí<sado para não perder o trem ... tregue. Re�!lr-.heCla a mutlhdade do raCJOCll'lI}; a lIT,_

• '1" ',1," lI' p,�, nr<s! ' .. Ch{'�'aD(!O ii '""qu;11a, avistou o portão clt' ferro, potência da razão. J:ar� afa.star uma idéia fi::<m. �_"bia 1lC'd;�.Ães Sul
1 "'

.. 1 1.\,I'I·919. l�:t.<:c(I n�(S fõ�:,,:(' ::\�HC\�'?� a (�vr"cll'a. {�h-:e a:i1��l, f-',;,t�- que �o ��dl" t1'lJ7, 'O'la lme.dlataIi.l€lH-e r€'�.....e�· lfelo1 ... a. q=\.� K�V ..... 't., '-

; �. O. lesse longe do seu ,destino. Tentou reí1.'oceder sõhr� Junho, 1949. ----
--------

J'
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Dá poesia em meu quarto
Eglê l\'IalhcirosIa janela entra um pedaço de vida

chuva que caí
vento possesso
dansa macumba
sino !que bate chamando ninguém

Pedaço de vída
Estribilho pra vida de
Surdina para a poesia
Que há em tudo
Em tôdas as coisas
Sob a aparência falsa
De inunímacão

meu quarto

ía dos livros
eleza dos conhecidos
romessa dos que estão por
nto dos papéis rabiscados
pedaços de mim mesma
rtes de meu sonhar

ler

E os meus "reeuerdns"
Tolices valiosas
Lembrando o que não se esquece
Retrato dos entes queridos
Alguns afastados, longínquos
Acenando do impossível
Mas bem perto ·de mim

jámais

tua presenca

paredes bl:ancas povoadas de sonh-os
nesa em que escrevo

r que eu impregno
pensamentns por ti

194 8

:ATRO C'J1VElVIA

5

RIA
Correspondência :

Caixa Postal 384:
f
,

contemporânea
V I I

Inscrição
, Cecilia Meireles

Sou entre flê r e nuvem,

estrêla e mar.
.r

Por, que havemos de ser unicam.ente hU:luanos,

Iímitados em ch.orar?

Não encontro caminhos

fáceis de andar.

Meu rosto vário desorienta as firmes pedras

que não sabem de água e de ar.

E por isso levito.

É bom deixar

um pouco de ternura e encanto indiferente r ('
, !'

Ide herança, em cada lugar.
F-

Rastro de flôr e estrêla,
nuvem e mar.

MilU destino é mais longe e meu passo mais rápitdo:

a sombra é que vai devngar,

� _,
,

I
v
,)

de Walter Wendh.usen«GENTE» -Composição
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NOTA

Cadernos Sul
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Militares
/

OONV.ITE
A nossa tradicional Páscoa dos ::\liJitares celebrar-se-à neste ano, nela

26" vez, no Domingo, dia 19 de Junho, ás 7,30 horas, na Catedral :\1-:

tropolitana, e �erá na intenção do Santo Padre Pio XII, pelo truus

curso do uurco [uhilcu sacerdotal.
Nesse dia, nessa hora, em todas as guarnições brasileiras, os 110S

sos camaradas do Exército, da Marinha c da Aeronáutica, das Forças
PolicÍ�ís, dos Corpos de Bombeiros, do C.P.O.H., com os funcionários
civis dos :\Iinistérios' :\íilitares e Corporações citadas, organizados c

.COlll
as devidas di.SPOSi?Õ�S, estarão J:a mesa

eu.
earistica,

tJni.d(.)S .�1l11Cristo, pejo bem da Pátria e. das Forças Armadas, comungando na

intenção do grande Pontífice da Paz - Pio XII, gloriosamente reinan-
te. .

Ser-nos-à muito agradável termos, lado a Iado, neste dia, os nos

sos camaradas reformados e da Reserva, reunidos na mesma grandio
.sa manif'cstaçãu de Fé e de Amôr a Cristo.

Camaradas cerrai fileiras em torno da Fôrça do Bem c do Dil'dL)

que nesse dia grandioso se ajoelhará aos pés da Fôrça das Forças
Deus .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � : ?�:':I���? �.���������.�� .. _. I

r-'--'---,t I

i Transportes léreos Limitada I
v,o 2as. 4as. e 6as: Rio - Santos - Paronaquá - Curitiba "I

- Ioininu: - FLorianópohs Lajes e P. Aleçre. f}
,� 3as. 50:s. e sábados: P. Alegre -- ;_'u,jes -- Florianópolis ,i Ioirunu: -- Curitiba -- Paranaauá -- Santos e Rio. �

,! Opera com Aviõ�s Douglas vDC3 de 21 lagares. :1I Agentes: fimm Lima & Irmãos 'I
), Rua Conselheiro Me,fm, 35 - Telefone 1565 ,
i i
1III!IID-()�(>-=w-()�()'_'()_ü_(l�()__O�()�()4!lI.IIi&()��

Ci'rurgia ..Clínica � Obstetrícia
Dr .. ,Antônio DAb "

USSI

Irmandade
Passos e

do Senhor Jesus dosl
Hospital de Caridade

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

Jesus dos Passos e Hospital de Caridade, desta Capital previno :10') in
teressados que, até o dia 20 deste mês, a� 12 horas, receberá esta Ir-]
mandade e Hospital, na sua Secretaria, propostas, em cartas fechadas,
para o fornecimento de to tios os artigos necessários 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

AÇOUGUES DO POVO, POPULAR E MODELO
OS MELHORES ESTABELECIMENTOS NO GENERO
- HIGIENE ABSOLUTA - ARTIGOS DE PRIMEIRA

QUALIDADE

"

I!1i'42Ç��l'e!�.#,ll�S��.·.ÃbC
.

� �.lim�·WJ l'1 \l.��V�l!<�
FIRMA IDONEA, ESTABELECIDA EM tÃO PAULO (CAPITAL)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE D [SPôE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇÕES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS A CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.
,

t

�a"'''''WW1<OI_'''''''�_1
Cab8los Btancos 1 Dcencas

,
nervosas e mentais

Casa deDireção: Prof. Otavio da Silveira
Dr. Arnaldo Gilberti

Clínica: D J'. Lacerda Manna
Dr. Laufran Villanneva

Dr. Severo de Almeida Netto

Saúde
N. S. da Glória

--------_._-----�----

Funclneértos
Públicos Civis

Convidam-se os senhores funcionários públicos federais,
estaduais € municipais, bem como os das diversas autarquias,

,
de Florianópolis e arredores, a comparecerem á sagrada ME

! SA EUCARÍSTICA, no .

I �OlVIING?, DIA 26 DO CORRENTE, NA CATEDRAL ME-
TROPOI4IT.A:r\A.,

Florianópolis, 6 de junho de 1949.
A COMISSÃO.

NAO DEIXE QUE O EX
CESSO ElE TRÁBALHO
DEBILITE e SEU OH
GA�ISMO, PORQUf u
tANSAÇC PHYSICO
E HH�I..LECTUAl O
LEVARA', FATAUAEN.
TE,. Á' NEURASiHENIA

'()s primeiros symptornas da
neurasthenla são geralmente a

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

vosismo. Ao sentir quaesquer
destas manifestações previna,
se contra as suas consequen
cias. Trate-se immediatarnen
te, com umeremedio de' effeito
.posítivo e imrnediato. Não
tome drogasrperígosas. \Vigonal
é o remedia .indicado para
qualquer caso-de neurasthenia,
Vigonal revigora o -organismo,
.restituindo- .ao fraco as forças
perdidas e a-eaergia-da juven
\tude ás ,�Ôas exhaurj4a.s.

��

fi Loção Brilhante fQ� \'01.
tal' a Cal' natural primíti'!lt!
(ca.tanhQ i lout'o, doi.ra.ca 0\.

negra) em l'OUAO tampo. Não
, tintura. Não mancha e não
aujo. O 'hlll UOO B lfr"po.
facil e ag�adável.
A Leçao Brilhante Gxémgue

aI caspa... o prul'ido, a cobor
rhéo e t&dam oe afecçõow pu
rUl!litáli'las do cabelo, umfilim
como combate a cohricie; r..-
.ita.lizando ali raizell cQpila-
1:'1)11. Fei aprovado pelo Depar-Médico efetivo do Hospital de Caridade tomento Nacio::1al de St!úde

. Serviço especializado em DOerl{àS de Senr.offlls Púhlica.
Modernos m'ii�1irio�e tratamento

��i;*;,7;�;�-Das 10 ás 12 horas e das 13,30 às i4,3Ô horas
--.,,�.-

Consultório: Residência: ��

Rua Tiradentes. 9 Hotel La Poria , :_:
..

--�ANm�-r-";'AiJINç:r-DI-"_BAHíA';"_w",--"",,"s� 'I
'

Ne rvo-s
�-

D�eb-In ..

'

Fundada em 1870 - Séde: BAHIA

II
@

P'INC�NDIOS E TRANSPORTES tades ravocamCifras do Balanço de' 1944

CA�jITA�-, .E. RESEBVAS Cr$ &0.9UO.606,30 � �IArln'�st'h��t�Besponsahildades Cr$ 5.978.401.755,97 .u n�"UU ��no
Receita ..•... Cr$ 67.053,245,30
Ativo Cr$ 142.176.60::l,�ó
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$ 98.687.316,30
Responsabilidades _ .. Cr$ 76.736.401.306,20

Diretores:
Dr. Pamphllo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,
Anísio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abrea.

"".".""."....- •.,a·.-'!-a_.........�.�...- •._-_-.-......-_-....��

'Vi"bnâ1'
FORTIFIC!A ii, DÁ SAÚDE
",a)_�",�<ifBiI.IA$- '11t .$• .Paulo

- ü:4.����t�'lt,· .';,_�,., Abf<#5

l....a;:;A .i.V.lH::i(.,;,t!.l..ANE& ',A ..��r,

buídore doa :RádioB R.�C� II
Victor. Válvulaa e DiilCOfli
Rua Conlelheiro� Metrill

, .

Tratamento pelos mais modernos metédos Europeus e Norte-Ameríca-

nos. Choques elétricos, pelo Cardiasol,' pela 'Insulina, pela Picrotoxina,
Malaríoterapla. Febre artificial. Desintoxicações - Alcoolismo. Insufla

ção ventricular na Epilepsia. Psicoterapia. Narcoanalise. Repouso. Regi.

ABEHTA AOS SNHS MBDICOS EXTERNOS

Amplo parque arhorisado. Completa separação de sexos. Pavilhão iso

lado para doentes agitados e de vigilância continua. Enfermagem es

pecializada. Plantão médico permanente à cargo de especialistas.
Transporte de doentes.

ELETRICIDADE MBDICA

Imoterapia transcerebral nas paralisias em outros transtornos vascula-
res do cérebro.

Tratamento das Ciáticas e nevralgias. Raios Ultra Violeta
e Infra Vermelho

AVENIDA DR. :\iUNHOZ DA ROCHA N. 1247 - BACACHERI
FONE 3055

ENDEHEÇO TELEGRÁFICO "PSIQUIAATRA" - CURITIBA - PARAN.� •

V E N' D � �

Ep' -��

Vendem-se lotes de terreno no Estreito, em ponto servido por di-
versas 1 inlias de' ônibus.

\) proprietnr io fornece as escrituras e demais documentos exigidos
pelos InstHutos de Pi-evidencia e Caixa Econorníca Federal, inclusi
ve [lT'O"Cl de domínio de 30 anos.

'I'ratar na Empresa de Melhorameníos e Obras, à Rua João Pinto
n. 32 das 10 ás 11 horas e das 15,30 ás 18,30 horas.

V. S. quer construir e não sabe onde adquirir os tijo
los? _ Procure a firma PRODUTOS S. .I. TADEU DE E.

VEIGA, à rua ALMIRANTE L�MEGO n? 99. Faça seu pedi
do que será atendido com rapidez e terá ótimo material-para sua

construção,
Temos tijolos de diversos tipos:

IvEtiiiE:i'( de;�;
8

;;tivo de mudança
Grande ária de terl10D® iii cultivada

(Distante cerca de seis quilometras da capital-Bairro-Barreíros
A rea de 142 metros de frente PO?' 1.850 de fundos, incluindo

6 casas de madeire e um.a de material.

I TRATAR:

FLorian5poli� - nesta redaç.ã0 ?u Es�ritório I. de A L. Alves

l Barreiros - com o proprietárío Mathias Iha.

Blumenau - com o sr. Christiano Knoll, no Hotel Cmzeiro.
,

me alimentar

CONVITE

TIJOLOS
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