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I Um trabalho _do dr. Bíase Far'�'A':
comentado por uma revista romüiht\i �t·

c'
A. Hev��ta ll1éd�ca"intitulada ".Rasseglla Bihliogrúf'ica de-l:l�"Slall1pa fOstetrfco-Ginecologica , que se edita em Roma no seu 11. dc..�j;)�() _--".8bril de 1949, teve oportuhtdade de apreciar um trabalho cielltlfii'o 'do

dr. Biase Faraco publicadn numa revista médica da Argentina.
O comentário é o seguinte:

"324 - B· Faraco. Natimortalita e sifilid�. Hcv. Mcd, di Córdoba. :ll:!1:2,
5J4 - 548, 1948, (Argentina), L'A. passa 'hrevemente in revista 1e cau

se d'aborto :

e della natimortalita, che attríbuiscc in gran parte al lc 'lIa·

110\'l'e criminosa, alla sifilide cd allassistcnza deficiente ai parto. Se'
cone-o statistiche del scrviz io della sifilide dcl Centro Sanitário di FIo··
rianópolis (Brasile ) , lazi o ne f'unesea del la sifilida sulla maternita si
concreta ncl fatto che da 422 pazienti gravide luetichc, che ahhr-ro in
total e 1910 parti, si sono avutti 417 abortí apontancí ·e 1-48 matí mcrtí.
Sui 105 parti di 91 luetiche cnrate, invece, si ebbero solo 2 ahorti e 2
nati morti L'A, insiste per una migliore educazione sessale della dOI1J::l
e nell'inculcare in questa maggior rispetto per la vila del nascituro. e

per una piú attiva lotta antiluetica, P. Sferra".
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Cardeal Dom
Jaime fâmara

Registamos, com acendra
do respeito, no dia de hoje, a

efeméride natalícia assás gra
ta para todo o Brasil Católico,
e particularmente para os ca

tarinenses, de Sua Eminência
D. Jaime de Barros Câmara,
Cardeal Arcebispo do Rio de
Jameiro, e alta expressão do
CJp_ID N�.;", .... _:J. - -

Santa Catarina que muito
se orgulha de tão ilustre filho,
leva ao Altíssimo, hoje, suas

preces fervorosas para a feli
cidade pessoal do exponencial
Príncipe da Igreja, e nós de
"O Estado", que o admiramos
e o Tespeitarnos sob1-emaneira,
nos solidarizamos a elas, de

sejando-lhe perenes felicida
des.

Dr.• Leobe'rto Leal

Ê·nos grato registar o ani
versarw natalício do sr� dr·
Leoberto Leal, ilustre Secre
tário da Viacão, Obras Públi
cas e Agl'icultu1'a, amanhã.

O distinto natalidiante que
é Ngui"a de invulgar projeção
na vitla política de Santa Ca�

tarina, com a sua tenacidade
e a sua clarividente inteli
gência, vem emprestando à

\ administração do Estado, con
curso valioso às realizacões
\em prol do povo e da terra' ca
'·�rinenses.

'\',

Partiu para o. Brasil
NOVA YORK 2 (U. P,) - O

embaixador dos Estados Uni
tão grato acontecimento, re- dos no Brasil, Herschel John
ceber numerossímas homena- son, partiu a bordo do navio
gens a que é merecedor. "Uruguai", que dev-erá apor

. Asociãndo-nos a essas devi- tal' no Rio de Janeiro a 13

das manJifestações, temos a de julho. Viaja também no

honra de leva ra S. Excia .• ,mesmo navio o corohel Car

honra de levar a S. Excia .• valho Tupper, delegado do Te
souro brasileiro.

o MOMENTO

Em sua fase critica, os jlJcideDte� entre
a Igreja e o f,stado na Tcbecoe8Io��_ouia

�
Praga. 30 (D. P.) - O govêr-I testaram que tais acusações

no comunista da Tchecoeslova- I são infundadas e ridiculas.·
quia determinou e estendeu A primeira acão policial con
esta noite severas medidas con- tra Verolino, que é conselheí
tra a Igreja Católica Romana, ro e encarregado dos negócios
impondo a censura nos ser- da Nunciatura Apostolica na
mões dos bispos e forçando o Tchecoeslovaquia, teve lugar
comparecimento à chefia de em Kosika, na Eslovaquía, on
policia, para ser interrogado, de era êle bispo local. A policia,
do representante diplomático primeiramente, penetrou nq
do Vaticano nesta capital. A palácio do bispado e procurou
ação policial contra o Núncio persuadir Verolino a acompa ..

Apostolíco, Monsenhor Genna- nhá-la à chefia, para o inter
vo Verolino, foi revelada nos' rogatório. Recusou-se êle a fa
circulas autorizados daqui, in- ze-lo, protestando pela suas

.

ímunídades diplomáticas e exí
forI?ando-s,� d� Ro�a q:ue o gindo das autoridades fosse a
Vaticano agu_arda o.lümp�rr:en- sua residência evacuada. À
to das relações dIploI?atlcas noite passada, todavia, quando

I c,ou: .

a TChecoeo�lovaqUl� pe�o o diplomata se preparava para
governo de Pr�ba. O� iníor- deixar Kosika, num autornó
mantes. do VatIca�o dl�em que vel, com um motorista checo
o r�mpImento �e rela.�oes pode I e o seu secretário, dois policiais
l�UltO bem s.e: previsto pe�as I secretos invadiram o carro e

v,?lent�s :. dll�t�S a�usaçoe� lObrigaram o chaufeur a seguir
f�Itas pelas autoridades comu

para a chefatura. Monsenhor

I mstas ��f.'���s con�l��t Mo�se-! Verolino negou -se terminante
ri n����j.�:"�o� F���,.e aCl,sa-1 m.ente a drlxar o automóvel,

r.1estar levando a hierarquia ca-I terrogaaos �oore os m,otlVos aa

tólica do país na luta contra o visita do dIplomata a ,Esl��a
controle da igreja pelo govêrno I quia. ?uas horas d.e�Ol�, tlV��
checo. Foi ainda anuncio acu- ram lIb�rdade d� VIaJaI _paI:
sado de ser um dos orientado- esta capital. Aqu:, � Nunc1atu

d "complot" do cardeal ra enviou um energIco "protesto
��nd�zenty contra o govêrno ao ministro das Relaçoes .Ex
d� ungria. Os representantes teriores checo, co�tra a ylOla�
do Vaticano, nesta capital. con- ção dos direitos dlplomat1cos._

Centro Catarinense do Paraná
Em nossa redação 'estive- vamente suas finalidades, que,

ram ontem os jovens conter- naturalmente, consistem no

râneos Dorval Simões e Ju- maior conhecimento das cou�

randir Emerenciano, estudan- sas do nosso Estado na vizi

tes que integram o {�entro Ca- nha terra das araucárias. Pre

tarinense do Parana, agrade- side os destinos do Centro Ca

cendo as merecidas notas de tarimmse do Paraná, a seguin
estímulo que vimos pubUcan- te diretoria: Presidente, Dar

do neste periódico com refe- vaI Simões; Vice-President,8,
rência aquela utilíssima agre- Ernesto Ligmand; 10 Secr�ta
miacão, Acompanharam-nos rio, Cid Gomes; 2° Secreta�lO,
os sl,s. Augusto Luiz Gonzaga Paulo Martins; 10 TesoureIro.

e Inamir Pinto, Vice-Presiden- Onaldo Oliveira; 2° Tesoureiro,

te do Centro Musical "Carlos Valmir Dias e Diretor de p.u
Gomes" desta capital. Na li- blicidade Jurandir EmerencIa

geira p�lestra que mantive- no. Dent�o de poucos dias, nos

ram conosco, mostrara::n-se salões do Lira Ten�s Clube, o

os jovens estudantes amma- Centro homenageara, com_um,a
díssimos com {) Centro que. "soirée", a sociedade flonano-

no momento, prossegue ati- politana.

Amigo leitflf Convidados ii i!em à
Os tuberculosos pobres de

•

nossa tel'l:a, mais uma vez, ArgentInaapelam a tua generosidade .

sem par .. "

.

t' Buenos Aires, 2 (UP)Convidam-te para aSS1S 1-
d aeronáutica

res à grande noite d� �rte q�e Três oficiais a

se realizará, no proxlmo dIa brasileira foram convidados

6, às 20,30 horas, no Teatro pela aviação argentina p�ra
Alvaro de' C.arvalho. participar das comemoraçoes

Velma Richter e Nazira do Dia da Independência, a 9

Mansur, grandes valores ar- de j�lhO. �s convidados foram

tisticos de Santa Catarina, do o bng�dell'o Luiz Leal Neto

Brasil, são as grandes atra- dos ReIS; o coronel Rodrigues

cões dêste programa, cujo es- Coelho e o coronel Cândido

plendor poderemos avaliar. ! dos Santos.

Causa pública e

personalismo
Depois (la brilhante réplica oposta pelo nobre deputado Dib

Mussí às injustas e violentas agressões elo representante ude
nísta Paulo 'Fontes contra o sr. Oton dEça, ilustre Secretário
da Segurança Pública, duas circunstâncias estão indicando que

_

o autor daquelas assacadilhas se mantém no propósito ingrato
ele reafirmá-Ias, numa obstinação que nada lhe recomenda a se·

renidade elos juizos: a primeira dessas circunstâncias está no fato
ele haver o sr. Paulo Fontes mandado reproduzir no "Diário ela

Tarde", ante-ontem, a sua desastrosa catilinária; a segunda na

sua inscriç-ão para ocupar a tribuna ela Assembléia na próxima
segunda-feira.

Já tivemos oportunidade ele lastimar que ao sr, Paulo Fon
tes não houvesse ocorrido, antes da sua censurável atitude mar
cada ele importuno personalismo, a posição que a pessoa do ti
tular ela Segurança Pública ocupa na sociedade, nos círculos de
cultura. no mais alto magistério e na intimidade e no conceito
de homens ele bem que não podem deixar de opor-se às acusa

ções tão malevolamente e tão levianamente feitas àquele auxi
liar de confiança do Covêrno elo Estado. Já se manifestou. tarn
bem

..
contra as ímprudentes e caluniosas palavras do deputáf1

oposícíonista a bancada (lo P. S. D., pela voz do sr. Díb Mu�
A nada disso, porém, ao que parece, o sr. Paulo Fontes atende,
como tudo faz crer.

Cumpre, portanto, assinalar que, com as suas campanhas
de difamação pessoal, levadas a plenário do Legislativo sob o

impulso elos mais infel'iores intuitos políticos, o sr, Paulo Fon
tes n�o está absolutamente coi-respondendo a nenhuma especta
tíva ele q':la�lto seria de esperar da sua Iormação E:':·:pirit1l81 �

Enqirarrro �T,:�la� convícções qelli')j)t'úHçqs. _
- ',;.

tiro estão soücitando (J e::.fôt\·o e <i inteiigência (los repro-ien

tantes do povo catarinense, o deputado uclenista, desviando de

les a atenção da Assembléia, faz o jôgo· ela demagogia, para o

efeito de satisfação ele rancores assim insopitáveis.
O sr. Paulo Fontes é médico. Cremos que é, mesmo, espe·

cialista em enfermidades pulmonares. Certo, embora, C[ue o

mandato político lhe não haja sielo confiado em vista ele Slla

capaci,dade profissional, não é ele desprezar·se a possibilidarlc
que se lhe abre, no exercício da deputação estadual, para objeti·
\'a]' as questões de OJ'(\em geral em que. l1aT:lelas condições
técnicas, -melhor que seus colegas ele bancada, pocleria fazê·lo.

Não se ignora, aliás, que uma elas mais instantes acusações
vulganizaclas contra as asseml)léias representativas é a de que

elas, fugindo aos imperativos da era da técnica, se deixam per·

eler em dIscussões políticas estéreis, sem finalidade prática. fo
mentando, não rar�, a inquietação pública e protelando a solu·

ção elos problemas coletivos. .

Ignoram.se, dessa fórma, ou menosprezam·se os estudos das

comissões especializadas, no seio elas quais é que, em verdade,
se elaboram e se concluem os estudos elas questões implicadas
nos projetos.

Seja como fôr, porém, o grande público, ao qual se afiguram
mais decisivos e importantes os trahalhos <lo plenário, não se

satisfaz com os espetáculos que prolongam adentro dos recin·

tos parlameútares as rixas do faciosismo partidário, nada edi

ficantes no sentido das excelências do regime.
Muito mais condenável, portanto, é a exibição das retalia·

ções pessoais, em que se comprazem alguns representantes
elo oposicionisll1o de arraial

Parece, pois, CJue ao deputado Paulo Fontes melhor ficaria

a propugnação ele largo programa de construções àclministra·
ti vas, porventura as de assistênci.a à saúde pública ou outras

que mais se coadunem com a conciência pÚblica ele quem não

goza elas prerrogativas do l11élnçlato apenas para desabafar os

seus ódios pessoais, como se inteiramente abt>orvielo pelas pró·
prias paixões e inteiramente alheio a tôclas as grandes e lícitas
rei vindicações do povo.

Estimado e ,admirado por
todos os que privam consigo,
há-de, pela decorrência de

ções.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SELEÇÁO DE POESIA CONTEMPOI,l.\.NEA

IV

a Pascoal Carlos

Noturno
Reinaldo ]Honr'}

Vamos subir assim, de mãos dadas, na sombra.
jVamos subir estes degraus de pedra, le.ntam�nl('.
Respiramos lá em cima o coraçao da 1101te.

. ,

Afastarás tuas mãos. das minhas mãos COlUOVt.dllS.
Porque, no alto da noite azul, isolado do mundo SI!S-

pensos.
.'

Sôbre a vertiaem elo formjgueiro IUIll1l10S1)
Numa só puls�ção estará nosso anseio �e vida,
Lá em cima sopram ventos que vêm de 19'11ol'ud:1S

ragens.
Qtie vêm pela noite trazendo o pó lem .d�. o.ctns ci

dades distantes ,o vago aroma do infinito, a su

gestão fria do mar ..

Lá em cima sentiremos que o nosso momenro é mis
teriosamente universal.

Apelos mortos na distância,
.•.

Frêmitos que vieram de longe, no silênc io,t
Sintonizarão com as nossas vidas e urna ànsia mis

teriosa brotará em nós dois.

Vamos unir em silêncio as nossas mãos coruov'rla s

Nesta escalada para os terraços desertos
Onde cruzam os pássaros noturnos ...

TEATRO

Outra vez...

. " e então tudo 'voltou à no rmafidade e nós f icaruos tru n-

1 Quinhentos COpOS';

Outra vez o Teatro Expcrunent«l
do Círculo de Arte ::\Ioderna volta
ao cartaz e vem tomar conta desta
coluna.
Deixamos {) habitual comentáárío

.,'·IJ�l.i\Ji. n:'\.1Cl-' ...... ""V •. ._.--� "' ............ "' ... '_ ...
� �j._

TE" ,

pa-

qüilos.
Os do Circulo de Arte Moderna, com a sua revista. o ';_:'tl �ea.

tro experimental, o seu 'clube de cinema, os seus cader "0: Sul e

as suas edicões Sul (em preparo) naquele momcnt� se nttrum-se

fortes para te oferecer solidariedade, sem contudo duvida r da tua

ftlrca. Saíamos .. te eor'ajoso e vencedor de mil batalhas batalhas

dificeis que são as do campo teatral; .sab iiamos-te veucedo r de

batalhas no campo literário e no campo dlplomátieo ; sabíamos·te

vencedor comedido e honesto no campo da rivalidade p rof issf o-

. nal. '
.. mas, mesmo assim, quer iamos que também soubesses a.lgo

de nós, dessa pouca fôrça que possuíamos mas que se t'>l n(i�
"·'('ande. para servir-te, se bem que dela não p recisasses. E. fOI

;ssim que te oferecemos uma, duas, três representacões �u. uma
ternporada de "CANDIDA", d ispondo de uma bilheteria f'á c il, ta

so Luiz Iglesias nos cedesse os direitos autorais. E o nusso .'lU
xílio talvez ajudasse a cobrir o "deficit", infalível nas rea l iza-.

cões essencialmente artísticas, que também compareceu 'lOb teus

;'FESTIVAIS SHAKESPEARE".
Pascoal, fazer arte, pura e verdadeira, custa dinheiro, e di

nheiro no Brasil, para as artes, não há. Isto mostra-nos H expe

riência Porém mesmo assim berrando-nos a experiência, esta-
. ,

" .

h'mos contigo: persistiremos em fazer arte. DepOIS, sr-mp re a um

depois, aparece o dinheiro, haja vista o que acaba de suceder con

tigo
.

Comunicou .. nos Luiz Igléaia.s que o Govêrno Federal of'ere

céu-te oitocentos mil cruzeiros, 'havendo, pois, ainda. saldo a

favor do teus teatros e academias de arte", e eis a negutiva à

concessão dos direitos autorais de "CANDIDA".

Antes assim: tudo prá lá, nada prá cá !

:A crise passou, tudo voltou .à normalidade e nós estamos

tranqüilos.
T

E tranquilamente, confiantes nas tuas vitórias, ofuscados com

o brilho de tuas medalhas, que chega até cá, aguardaremos: s.<"m
pre as notícias que os jornais do Brasil vão bus:ar nos J�treHOs

luminosos dos teatros car iocas, que permanecerao acesl.l� ell�

quanto acesa permanecer a chama criadora qne anima a v'rla de

Iguém que nós conhecemos na intimidade por Pascoal p Que o

�undo conhece como o diplomata, escritor e teatrólogo Pk3COAL
.2

A..-cl"isê···lfã§Eo-tI� Pa�c(J(:D� vamos lJ111(l1t.Cl.lt,c.

Fpo lis., 30 de junho de 1949.
1.n\1"'.. a atenção para o "me.hor
tea-l'ro" cú de casa.

1�, como êle volta!
Depois de "CÂNDID,\" (que' ain

da está sendo reprcsentart.r 11ll111a

temporada intermitente) só mesmo
ouí ra grande realizarão. E ai vem
o "FESTIVAL JULES RENARD"
Teremo-, duas peças i lll'(!it:ls no

Brasil, corno inédito é aqui o tea
tro ele Renanl: "O PRAZeR DE
ROMPEH" c "POIL DE r;\TlOT-

"'almor Cardoso da Silvar .

Quinhentos copos de vidro

Estrêlas �nlbaciadas

Nas areia" quentes
Brilham nté não poder

Tinem pelo vento frio

lVle buscam enfim

/

Quinhentos eu vi em sonho

Sôbrc papel, brancos vidros,

Copos sem mistérios.

Vasios enfileirados

Um pelotão rebrilhan·do

Os sabres ao sol.

.

h tos eu vi em sonhoQum en ..

1 t COI)OS de vidroQuin leu os

De "ida ou de morte?

Cadernos Sul

«ILHA»
"ILHA", um volume de poc-Jns

sôbre a antiga Dcstêrro, sua tc;-ra,
seus costumes, Sl1<1 W'nte scra o·

S �rI:'.número 3 do "CADEI\XO. '. .

A propósito, Sálvio de oIivci Ta,

. . tOI' acaba de receber _!e Ho-
SE'll:lU ,_

, .

hcrto da �I:lcedônia (psel'i'.�On�l11o
h,� �_�,J1.<>hAcl:a da \Iolta lvla·

! cedo, redator do ..Corrciõ ia Ma

nhii". membro da
.

AC;lde1lli:l �'arÍo.
La ele Letras e autor de vnr.os h

vros e trabalhos históricos), a ori-

ginal crítica:
"Florianópolis,

ainda sem título em l),rtu- Apontamentos de um caderno

29 de [unho de

De . Anastácia, ainda a voz...

1949.

Telegr�ma literário

Sálvio de Oliveira.
Ilha.

Linguagem plástica de visu�ti!'t"

pt Ritmo vg colori-do pt Ausência
de medidas \'g ora sínteses g'(}IrH
antes ora vai-vem de frases em 58-

.

rabanda pt Modernismo saudosista

vg nutrido de passado pt Ir roverêu-
'da braço dado com Iiristno !.lt Na.
·tivísmo de fundo e forma pt Inuuie

tação interior vg um pé sempre no

estr ibo do sonho pt Trabalhos de'

'urbanismo ou jardinagem Dodem'

'tornar ILHA mais encantadora pt
.
Poeta à vista!

Roberto dá MaeedÔll ia"

guês
Em o "PRAZER DE R07\'lPEH",

um ato em magnífica tradução do
dr. Hercílio da Luz Merlc!rns; te
remos Ody Fraga e Silva no Mau
ricio e Leny Erage e Silva em B ..·an

.ca, os dois únicos personageno. da
peça que é um mimo da Iiteratura
teatral contemporânea, e não t-mr.s
dúvida em afirmar que aml'os nos
dar-ão um belo espetáculo, vivendo
com honestidade e arte os .-jifícÚ.,
papeis que lhes estilo sob a f'i'SpOn
sabiJidade.

Parnuso da

António Patu.lino

aiilda a,('i:erlitilva num Deús, ela 110S levou a deiklr, a

mim e ao meu irmào mais moço, e nos rezou. o· Padre
Nõsso, tornó tódas as noites fazia, enquanto que
baixinho, quietos,. nos a acompanhavamOs CDm sole
nidade tímida e sincera. Nessa noite, tah0Z dt�vj,do
ao frio que estava bastante intenso, talvez ·.levlJo à'

Mai.s uma. revista acaba rle apa-sua emoção um tanto exaltada qUe proviera de Ull1.1
.

." I' " __
�alteração que tivera com ininha tia Otávla, sua voZ' ,rccer neste Bras.11 onde puL ,tC a" re

era um tanto tremida, um tanto entrecol'tada, assim vistas é verdarlell'amel1tc at') (li' hc
como um soluço que queria ser soluço mas não era.· róis. Especialmente revista ue cuI
:Foi então que senti 'l>el.� primeir.a vez a voz de Afias- 'tura A que acabamos ele r(fN Ler etácia. Já havíamos acabado de rezar o Padn! Nosso e �" 1 o'

.

,
� nITre"'] lJl" la-ela já nos beijara e estava se preparando para sldr do ,de 161 to A .eore e ,-o. "'. '" -'

quarto, quando leva·do por um impulso que até hoje -do de nomes conhecHlos CO[1Je! cs
não consigo explicar-me verdalleiramente, eu vi'rei de Cil'o Martins, Lila Hipol Guedes ..ela disse llum muchocho: \

Revht'8S

uHORIZONTE»

- Puxa Anastáda, teo sumá VOz tão fe;ll.
Ela me olhou um tanto espantada, um ttl.l1tO ga"

lhofeira, assim um pouco sem geito, sorridC!llte.
- Que é isto menino? Estás' fazendo !>>)u(( da

tua Anastáda?
.

Depois, com o tempo, eu fni me habituando cOIl:r
a sua voz, nH' impregnando dela, recompond()-a no meu
intimo e já não sabia mais com absoluta ('erteza se
a voz era feia ou era bela. Talvez sempre (o;;se bda
ou talvez sempre fosse feia; entretanto o (!ue hoj,> já
não posso mais negar para mim mesmo é (JUP. a im
pressão que a sua voz me causava era desses bdos
feios, talvez os mais puros dos belos, que são a (:allSa
dessa emoção expontanea, dessa qualquer coisa de
revolvente que muitas vezes experimentamos al1te
uma obra de arte, 11m quadro, uma sinfonia, um 110e.
ma.

Di-onélio Maeha!lo etc., oulro,> <rue.

'por certo, logo mais-se tm·llarão.'
também conhecidos·
Estes dois primeiros números.·

que recebemos possuem os defeitos.·
e virtúdes inerentes a tôõas as re

vistas, nos primeiros números.
A revi"ta. que é dirigida pr!o ro

mancista Ciro Martins, apresenta
se com variado nrater1<11 �m lJI'OSfo/
� verso, além llc ilustrações. 3f
Encontra-se :1 venda, l1e�ta t'Í,'

de, na LiYraria :Moderna. de Pr
Xa"ier & eia., �ilc] na Rua F ---l
Schinidt.

Dia 4/12/1948 - Saudades de Anastác ia. Ama
nheci nO'ltálgico, :;;entimental; uma vontade de rever
as coisas do outro lado... E percebo mesn,o, a:;:;:imMais uma vez, Ody Fraga e Sa\'a com certo espanto, ,que já vai longe o dia tia pal'ti-

terã, além da interpretação, a di. da de Anastácia; só fiapos ode imagens, pinceladas
reção teatral desta nova aV:lnçada

ainda perS!Ístentesl daque,l'e aco�t,ecimell,to pas3ado,
ainda restam dentro de mim, fazendo cOlllpanhi.1 a.do Teatro Exlperimental. e, mais pedaços de outros fatos, sentimentos e idéias que ja ..llma vez, teremos os cenários de zem soltos por liá • .Anastácia fazia lembrar minhaWalter vVendhausen e a contra- mãe· Havia uma ÍIwxplicável semelhança, um imFer

regra de Armando S. Carreira ceptivel traço fisionomico, ou um tique qualquer, uU
uma qualquer COiS>l que não possoprecisar com ab-Estamos certos de que eo'n t<iís soluta certeza, entre as ,personalidade de Anastácia eelementos, aqueles me�1lI0s qu" g'il' minha mãe. Em ambas eu buscara o consolo d.1s preo.lhardamente venceram enl "CAN· cupações, medos e incertezas que já naquele temllo

DIDA", outra vitória se avizinha me acabrunhavam. Ambas me deram cOnf01'tl'_ me

do C. A. M. e que a estl'ba li') Tea-
reanimaram para a vida, me trouxeram aq\lt'la �c-

, . gurança das pessoas' .queridas e frageis que nos, leva,tro Expenmental foi, como previ· muitas vezes a afrontar os obstaeulos Ill"lÍS fortes
ramos, o início de uma tel1l[)Oradil que' IHlS mesmos.
teatral e niio um simples feoti vaI

1.
De Anastacia o que ainda g'uardo com (�Sl)a ntosa

artístico-social FSlá J. e' .

c. l n.itidez é o som da sua voz; sua tonalidade q lIasi
...

•

"". l�V l1C o ·.lJ-
sempre variada; seu timbre assim nm tanto enjoado,tmLUdade nas real1zaçoes d" Tl't1· �guro, modulado. Às vezes, em certas núiws llJStro Experimental. do C. l\. M., (lu<:, horas calmas quando já não ouço outra cQisa Riais

pelo visto, muito breve. ter:'t o seu flue o latejar dês.te outro mundo que canego uen
teatro permanente com repre,,'nta_ tro. de mim, eu muitas ,v�zes ouço boliJ�do ;:ornig:'), as

ções periódicas n�UJ.tas vozes de Anastacla, nl!:s suas dl:ver:sas e mu�-
,

.

tJphcadas formas -de expressa0, reumdas t. constI-Para la caminhamos, e agora tuindo para mim uma música estranh:l 4'l� st) e11mais depressa com o "FP,)TIVAL gosto e entendo.
.J{·J.ES HENARD,I. A primeira vez que a voz de Anastácia me des-

I)el'tou interêsse fora do vulgar, fOI quando numaConclue na 3a. pág. noite ,de um dia de inverno, tempo aquele en', qUe eu

,;
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Encerrou seus tra&alhos Hoje e amanhã, Vida ebcial
COnclusão da última·pág. VII - Preços do carvão no passado-�navios em operações de de'Scar- Os preços oficiais para o car-

>

-,

Aniuersários:

I c�msulto�' j�rídico da S�cr�tá..
. ,:ga de carvão. vão nacional deverão ser fi- 3 de Julho Irene Pereira

.

na da Viação e Obras Públicas
É conveniente que seja es- xados e revisados períodica- A data de hoje .recorda-nos Completa hoje mais um ani- e Agricultura .

.. tudado, nos termos da conces- mente pelos órgãos competen- que: . versário á interessante menina A jovem natalíciante que é
.são vigente, urna autorização tes, tendo em vista assegurar em _ 1.818, na cidade de São Irene, graça e enlêvo do lar do fino orna�ento da n?ssa vida
à Companhia Docas de Imbi- remuneracão razoavel aos pro" José, Est do de Santa Catari- nosso prezado coestaduano sr. social terá a oportunidade de,

. tuba para a execução de um dutores sem onerar indevida-
na, nasceu o Marechal Gui- Oscar Pereira, ativo Cmissário amanhã, receber múltiplas ma-

.quebra-mar e outros melhora- mente os consumidores. lherme Xavier de Souza, herói de Polícia desta capital. nitestacões das suas numerosas
mentos de que carece aquele Para incrementar o consu- da guerra do Paraguai, na qUal!

João Luiz Trilha amiguinhas .

e familiares, às

j)orto mediante projetos e 01'- mo local dos carvões catarí- comandou, em substituição a Faz anos hoje o jovem João quais nós nos associamos, com

çamentos aprovados pelo De- nenses e atender a precaria si- Caxias e substituído pelo Con- Luiz 'fillha, filho do sr. José quais nós nos assocamos, com

partamento Nacional de Por- tuacão de energia das cidades de -d'Eu, o Exército aliado. Fa- Marques Trilha. prazer.
tos, Rios e Canais. do sul de Santa Catarina, seria leceu em 21 de Dezembro de Romero Dima Norton Pereira

No estudo das taxas portuá-
. aconselhável a construção, pe- 1870, na antiga Desterro, hoje Ocorre hoje o aniversário na- Aniversaria hoje o ínteres-

rias a serem cobradas nos POT- lo govêrno federal, de uma Florianópolis; talício do inteligente Romero, sante menino Norton Pereira,
-tos de Imbituba e Rio de Janei- linha de transmissão entre Tu- _ em 1.842, a bordo da Fra- filho do distinto casal Isaura e querido filhinho do sr. Oscar

.ro, deveria ser organizada uma barão e Florianópolis, a qual gata "Paraguassú" partiram Sebastião de Carvalho Lima, e dos Santos Pereira e de sua ex

'tabela decrescente, em função serviria também às localidades do Rio para Lísbôa os presos aplíeado aluno do Grupo Esco- ma. espôsa d. Zulma Candemil
-do movimento e das novas situadas no seu trajeto. politicos 'envolvidos nos movi- i lar "São José". Pereira.
obras realizadas, de modo a re-

-

mentos liberais de São Paulo I D. Alice Costa Lamarque Por motivo de tão festiva da-
É aconselhável o estudo, pe- t-duzir progressivamente a al- los institutos de previdência, e Minas Gerais; A data de hoje regista a ere- ta, o menino aniversarian e

garísmos razoaveis as taxas de um plano de assistência so-
- em 1.849, em Maceió, Ala-, méríde natalicia da exma. sra. recepcíonará na residência de

• atuais, que são excessivas para cial que venha melhorar a si- goas, nasceu o Almirante Fran- d. Alice Costa Lamargue, dig- sus progenitores, seus nu.me�o.mercadorías de baixo valor, tuacão dos trabalhadores nas cisco Calheiros da Graça, mor-\ na consorte do sr. Osmar La- sos amiguinhos, aos quais ore-

-como os nossos carvões. minas de carvão. rendo na explosão do "Aquida- marque, tipógrafo do Gabinete Tecerá urna farta mesa de do-

É recomendável a fixacão Seria recomendável um es- ban"; Tipográfico Brasil. ces e refrigerantes.
para o transporte ferroviá'rio - em 1.868, o Tenente-coro- À nataliciante os nossos vo- Srta. Anilda Damasceno

-

d P
,

d
tudo imediato da possíbíltda- nél TibUI'Cl'O de Souza travou tos de telícidades. Transcorre amanhã o aní-para os carvoes o arana, e de de redução dos fretes marí-

-uma tarifa consolidada com timos e taxas portuárias que pequeno combate com os pa- Sr. Campolino Jacinto Alves versário natalício da graciosa
urn único zero tarifario entre

oneram pesadamente os car- raguaíos por ocasião do reCO-I Transcorre nesta data o aní- senhorita Anilda Damasdceno,as minas e os centros consu- vões nacionais. nhecimento do Reduto do Gua-I versário natalício do benquisto aluna do Instituto de E uca-

.midores. ícuru, no Chaco; _ cidadão Campolino Jacinto AI- ção e dileta filha do nosso co-

O consumo dos carvões do A todo novo encargo impos- - em 1.882, iniciou o Minis-, ves, bancário aposentado. lega de imprensa jornalista dr.

norte dO Paraná é principal- to à produção, por determina- térío líbel�al do Visconde de i D. NAIR SILV�IRA OS�RIG Alfredo Damasceno da Silva,

.mente indicado para as estra-. ção governamental, é justo Paranagua, sucedendo ao de, Comemora hoje seu arnver- Sr. Luiz Oscar de Carvalho
das de ferro que servem a refe- ! que corresponda um reajusta- Martinho Campos, que vinha 1 sário natalicio a exma. sra. d. Trancorre amanhã o aníver-

rida zona, convindo portanto mento_de preços equivalente. desde 21 de Janeiro de 1882 e

'I Nair Silveira Osório, dedicada sárío natalício do nosso dístín

que elas se orientem nesse sen- Para fazer face aos encar- foi sucedido no Govêrno pelo funcionaria da expedição do to conterraneo sr. Luiz Oscar

-tido e lhes proporcionem amplo gos decorrentes da lei do des- do Conselheiro Lafayete Rodri-] Diário Oficial e digna espôsa de Carvalho, dedicado e com-

transporte, o que permitirá in- canso remunerado, é indicado gues Pereira em 24 de Maio de I, do sr. Manoel J. Osório. petente -Inspetor da Fazenda
-crementar a sua extração e re- que o Conselho, de Minas e Me- 1883; - do Estado.
duzír o preço. talurgia estude com a possível - em 1.908, no Rio de Ja-I Fazem anos hoje:_ , Largamente relacionado no

Para racionalização da pro- brevidade a fixação de um neíro- faleceu o Conselheiro t _ o sr. Odilon Ribeiro Ama- nosso meio social, onde desrru-

dução catarinense de carvão acréscimo de preço adequado Tristão de Alencar Araripe; ! rante funcionário publico mu-i ta de sólidas amizades, o ilustre
selecionando os locais de extra- a ser aplicado uniformemente André Nilo Taâasco . ; nicip�l, residente em

curitiba-I aniversariante, �rhanhã, será

ção, melhorando os metodos de a todos os carvões do país.
.

4 DE JULHO I nos. .. alvo de expressivas homena-

trabalho e uniformizando os - Todas as conclusões da A data de hoje recorda-nos i
_ o sr. Altamiro Blanchini, gens de seus amigos e admira-

produtos, seria interessante I Mesa Redonda, até a de nume- que: '..! farmacêutico :esiden�� em Ti-II d.ores, às quais nós nos solida
-um entendimento entre a Com- ro 28 foram aprovadas por - em1.532, �a:r�nJ do-RIO de gípó, municlp,lO de TiJl!-cas.. nzamo�. , . . ..'
panhia Siderurgica Nacionall unanimidade. As de numero Janeiro para LIsboa, com, a _ a sra. Clelia Caldeira, VlU- D. Mana Cesarza Pereira PZ1'es

·e os mineradores, no sentido 29 e 30 o foram contra o voto, náu "Santa Maria das Can- I va do saudoso conterraneo Faz anos amanhã a exma,

da organização de uma entida-) apenas, da Companhia Side- deias" e o galeão "São Vicente"! João Caldeira de Andrada. sra. d. Maria Cesária Pereira
-de com aqueles objetivos. rurgíca Nacional. o Capitão Pedro Lopes de

SOU-I' Pires, digna espôsa do nosso es-

sa; Lourival de Almeida timado conterraneo farm''- An-

Instituto Nacional di) Pinho - em 1.625, uma coluna deI filóquio Nunes Pires, operoso
holandeses foi derrotada junto I Delegado de Gaspar.
ao Mamanguape, por Francis-I À aniversariante, respeitosa-
co Coelho de garvalho. Coman-] mente, os nossos cumprimen-
dava-o Capitao Swart; I tos.das
_ em 1.776, foi proclamada ] Fazem' anos amannã:

a Independencia dos Estados I - o sr. José Germiniano Cí-
Unidos da América do Norte; ! dade, cap. reformado do Exér-
- em 1.789, segundo R�o 1 1 sito Nacional.

Branco, suicidou-se na cadela I - o sr. José Tolentino de
de Vila Rica (Ouro Preto), I Sousa, átto funcionário 'do De-

após os primeiros ínterrogató- 1 partamento dos Correios e Te-
a que foi submetido. C9m? pal�-I légraros.
ticipante da I.nconfidêncía Ml-j

_ o Jovem Adão Walmor

neíra, o poeta Cláudio Manoel Schmidt, acadêmico de comer-

da Costa; cio filho do sr. Pedro Schmidt,
._ em 1.818, Bento Manuel: industrial, e de sua exma. espô

Ribeiro, com tropas de S. Pau- .

sa d. Verônica Weise, residente
lo e Rio p-rande do Sul, seguin-! . em Pôrto União.
do instruções do General Cura- \ \ ... ""' , '

_ .

_ a' gentil senhorita Leda
do, atacou e disper�ou a� tro- I A .data,d� aman�� conSIgna filha do' sr, Nerêu Andrade, de·
pas do General .Jose Artlgas; i o an:v�rsano nata;hclo do n�sso 'dicado fUl1cioJ;lá.rio do Banco
- em 1.823, as fortalezas da. patnclo sr. LOUrIval AlmeIda, do Brasil.

,',S."nd;calo do Come'rct-o At·acad.·sta·
Bahia, cuja artilharia havia: operoso diretor-gerente do _oJovemEnioSelvaGentil

" sido encravada pelas tropas: Banco de Crédito Popular e funcionário da agência Ford,
portuguesas, deram uma salva; Agricol�. ..

e filho do nosso saud?So conter-
de Florianópo lis geral; . ! F,�teJado belet�l�t!l, cultor raneo Euclides GentIl.'

.

_ em 1.846, faleceu Francls- , apaIxonado da dlflCIl arte �e . , , ....•

Assembléia Geral Extmordinária co Alvares Machado e Vascon- \ diz,er, à qual rende, ora atraves pAGINA LITERARIA
Na conformidade dos Estatutos dêste Sindicato, convoco a Assem- celos, nascido em São Paulo a. da onda da PYJ-7 Rádio Gua-. Outn v�zr bléia Geral dêste Orgão Sindical, para a sessão extraordinária a reali- 21 de Dezembro de 1791. Fale-: rujá de FlorianóP9lis, ora, _na

ceu n·o 'Q'1'0 de Janel'ro', II sede da Associ<>çao Atletlca "POIL DE CAl'..OTTE·' _:1 !';·:gun·
zar-se dia 5 de julho, na séde social à Rua Arcipreste Paiva, n. 5 _ .... _

u.o

bd· _ .em 1.�66, nasceu em Cu'rl'- "Ba.m·ga V·erde", a's .quartas� da -pcç.,a do. "Festiva!':, ser!l ellC:,l�
; '80 ra o, para tratar da seguinte ordem do dia: o' .

l° - Homologação do acàrdo pa.ra o aumento de salários. tiba, O poéta E'milio de Mene-
. feiras, a sua constante home- n�da i.t,nedIatamentP a rep�e.c�lt��

A referida reunião realizar-se-á em primeira convocat;ão às 19 ho- res' ! nagem, deliciando os ,seus ou- ,\:ao de O PRAZ��� DE R():,fPEn •

. ras e, em segunda, às 20 horas. . ..:_ em 1.934 faleceu em San-: vintes entusiastas. entrando em rnsalOS mesmo �ntes

Florianópolis, 2 de ulho de W49. cel1ernoz M�ry Sklodowska I O ilustre nataliciante de da estréia desta

(Marie Curie). Madame Cufie: amanh� ainda. é l:un afeiçoado Em crônicas subSeqUeIl��g .�Ulra-
.

nascera em 7 de Setembro de desportista, prmclpaTmepte da remos em comentários sobH �s

1867. Pobre e formosa. filha da vela, integraondo, com raro v - duas belas peças de H.enard q';c �
oprimida Polônia, estudou em 101', a equipe do Coqueiros coragem ínnça dos "catOl'zc" Ü':\

Paris onde encontrou e des-, Praia Clube ,além de ser o Pre- ZClT1 à rihalta nacional, pela pt'i.'"TI.ci

poSOU Pierre Curie. De todas as, sidente do Conselho Deliberati� ra vez. Aliús é do. feitio d(1�' ",:a

celebridades é a única que a' voo I torze" fazer as COlsas sempre de

gloria não corrompeu. Tinha! A� '.'0 Estado" é assás grato
I "primeira"!

. . '�"4
37 anos quando lhe nasceu Eva j partICIpar das homenagens que Outra vez aI v,em o Teatlo l.x.1!.

Curie que lhe escreveu uma' seus amigos e admiradores lhe 1'hncntal do C . .t:. M.!
biogT�fia. ! prestarão am.anhã, desejando- Fpolis., 30 de junho de HH3.

_

l André Nilo Tadasco . lhe perenes felicidades. S. O. )

Regl('n.1 de Santa Cetãrine
Resolução n. 98

A Junta Deliberativa do Instituto Nacional do Pinho, no uso

Delegac éS

.suas atribuições,
Considerando a impossibilidade de terem sido examinadas. na sua

:'última reunião, as emendas apresentadas à Resolução n. Sã, de 21 de
outubro de 1948, bem assim as que poderão ser apresentadas pelos ór
::gí.ios de classe, para uma revisão geral dos controles do INP:

RESOLVE:
.

Até que se reúnam. a 1° de agôsto próximo, em (;uritiba, as Jun
-tas Regionais elos Estados, para se mani.festarem sôbre o assunto, sus

pender a aplicação de parte dos títulos I: e IT, ela citada Resolução n.

__B�, artigos e parágrafos seguintes:
Artigo 3°. R 2° do artigo -1°, artigos 8°, 9°, 10, 11, 12, 13, U, 15, 16, 17,

18, 19,22 e a parte do artigo 28, final, quando faz referência aos artigos
.11 e 12. .-

Rio de .Janeiro, 6 de junho de 1949.
Virgílio Gualbel'to - Presidente.
VISTO: Em 24-6·49.
Heitor de Alencar Guimarães FiJllO - Delegado Regional.

Charlcs .Edgar l\Iol'itz - Presidente.
. __ , __.,._._--�-----

ASSOCiação Ca'arinense de
-

fogenheiros
-

.

De ordem do Snr. Presidente convoco os Snrs. Engenheiros
. Associados para uma reunião a realizar-se 2a feira, dia 4 do
.•corrente, às 20 horas em sua séde social, para escolha do repre

. .sentante da A. C. E. junto à Federação Brasileira de Engenhei
,��·os.

'�I Wilson C. Marques, 10 Secretário.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADI.OTERAPIA
RAIOS X

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

.---,�- ....

• • •

Clinica Cirúrgica
Moltlstias de Senhoras

-

CIRURGIA GERAL
006 Serviços dos Professores Bene
dicto Montenegro e Piragihe No

gueira (São Paulo)
Consultas: Das 14 ás 17 horas
Rua Fernando Machado, 10

....................__._.. � "'_.

DR. LINS NEVES

DR. POLYDORO ERNANI DE S'
THIAGO

Médico e parteÍl'Q
Hospital de Carldade de Flo

ríanópolis, Assistente da
Maternidade

00

Doenças dos órgãos internos, �! oe- I

cialmente do' coração e vasos

f)oença� -da tiroide e demais @L:m
<lulas internas

'CUntea e cirurgia de senhoras

-,Partos
f'lSIOTERAPIA � ELECTROCAR·
DIOGRAFIA' -- METABOLISMO

BASAL
HORÁRIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 às 19 ho-
raso

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles n. 18

Fone manual 1.702
RESIDENCIA:

Avenida Trompowski 1'l2
Fone manual 766

Dr. Mário WendhaDeJi
CUnica mt!dica de adulto. e criançu
Consultório - Rua João Pinto, 16

Telef, M, 769
Consulta das 4 {u 6 horl4l

t".idência: Felipe Schmidt ., '1.
l'e1ef. III

Dr. Guerreiro da
Fonseca

Carros para o inferior do Estado I Bom
o horário dos carros de que é agente, nesta capital,

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

cl. excessão de sábado

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

E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - 3a• e 6a• feiras

a conceituada

16 horas
14 horas

16,30 horas

12,10 horas .

Dr. Alvaro de Carvalho
Doenças de Crianças

Consultorio: RUa Tenente
SUveira, 29
Horário de consultas: 9 ás 11 "Especialista �

hs Médico - Efetivo do -Hospital
.

I
Caridade

Sábados: 14 ás 17 hs. OUVIDOS,-- NARIZ e GAR-
GANTA

Dr 11·ltoo Sl·mon� Tratamento e Operações
• U Residência: Felipe Schmidt, 99

P
e Telefone: 1.560

erelra Consultas: Pela manhã no Hosnital
Á tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n, 2.
Horário: Das 14 ás 17 horas.

·Veterinarios i. _

de
O INSTITUTO PINH;.EIROS - (Caixa Postal, 163 _ Florianópolis).

Visão maior e mais p�rfeitll;
tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários Fazendeiros que 8 de um bom binôcuto

e Farmacêuticos, -que está iniciando o lançamento de uma grande série
alcança quem tem sólida

dêsses produtos.
. instrução.

Os primeiros já a venda, são: Bons livros, sobre todo. Oe'

SULFAGUANIDINA: Tubos de 10 e vidros de 100 comprimidos de
assuntos:

(1,60 s. LIVRARIA ROSA

VACINA CONTRA MANQUElRA: Ampolas de 10 em3 e frascos de
Rua De rdoro, 33 - Fhrianópoli#

lOú cmx, • • • • • • • • • .. • • •• • " •• ., �.

SORO ANTI-TETANICO: ampolas de 20 c�3.
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos

Cirurgia geral ._ Doenças de Senho- de 100 cm3, VENDE-SE uma, de 4 faces, ('om....

VbCINA ANTI-RABICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascos pletamente nova, marca RAIMANN,.
de 100 cm3. com transmissões. Ver e tratar 11&

Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relatívamen- Cia. Florestal de Santa Catarina, BU>

te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atendeu- Estreito, ou pelo correio, dirigir-Sff
Consultas: ÁS 11,30 horas e à tar, do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessário à Vencedora - Caixa Postal, 225 -

de das 15 horas em diante ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso- Florianópolis
Díretor da Maternidade e médico do

H pit I d C r id d
Residência: Rua Vidal Ramos D. luta garantia de atividade máxima. �'. . . . .. .. - , ..�.:.-::-:.::-:-.:

os 1 a e a 1 a e •
_

CLlNICA DE SENHORAS _ CIo

\
Ôi) - Telefone 1.422. Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve-

terinários de grande eficácia, como: Terner ína (Buco-Vacina contra
RURGlA PAI-l.TOS Clínica Médiea e Cirúrgica do diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrot, e ainda, Vacina Contra _

Diagn,óst,Ico, cnntrole'.'�. tratam.ento I DR.•I.UJOR LUZ
1 d d ,- D

ti. Souba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. , .. , . - .. ,. -, .....

especta iza O a gravmes, istur- Médico-Operador-Parteiro ()
.

. �uaIsquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doenças;'iotl :a t�Ole�cência e tda �en�p�u- Doenças internas. de Adultos e dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa-
N. er u açoes mens ruais, 1'1. '\. Crianças nento de Veterinária,
mações e tumores do aparelho geuí- Alta Cirurgia - Cirurgia Geral - Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten .

tal feminino. Doenças de Senhoras - Partos - derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, Quando não en
Operações do utero, ovários. trem- Yias Urinárias - runs - Coração centrados na localidade de residência do solicitante.
pu, apendice, hérnias, varizes, etc.

_. Pulmões _ Estomago _ Fisada
Cirurgia plástica do perineo (ru- Tratamento da Tuberculose
blras) Raios X - EletrocanÜografia
;&.SSISTENCIA AO PARTO E OfE� Praça Pereira e Oliveira (atráz do

L01,ft DBS CASEM. IRaSRAÇõES OBSTBTRIC4S Tribunal) Rua Santos Dumont, n, 8.
Doenças glandulares, tiroide, ová- Consultas das 9 ás 12 e das li ás 6

rios, hipopíse, etc.) __ Fone 841. FLORIANéPOLIS·
IIDtaturbiós nervosos - Esterilldade

.. 1 Especteüzede em ernnos para. - Regimes. " �
Consultório R. João Pinto, 7 - ru, Dr•.Roldão Couoal

I homens1.461
Resi,d. R. 7 de Setembro __ Edil. ��RU!P� <f.�g�\úÃs�: ii:1 RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS lVA-

C.... lI e Sousa -1'e1. 846.
NHORAS - PARTOS ClONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS_

• .. " 'Formado pela Paculdade de Medi-
ana da Universidade de Silo Paulo. Ii MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS F:EITAS
onde foi assistente por váriol aDoa do PAR.A HOMENS

. ..

Serviço C ir6rgico
.

do Prof. AUpio .....••.. , •.. , .••• , .. ., •.• , ••••••

Cirurgi8 do ��!g��"riU circula' ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRA VA�
DR. FRANCISCO CAMARA

res intestinos delgado e gro••o, tirei- TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.
I NETO\

::::;:��:::�����'s�;�1�(;:, Tudo pelo menor preço da praça Escritório: ���O�:��e Schimidt
Felipe Schmidt, 21 (altos

' da Ca.. 21 ( b d) (Alt d "O
Paraiso) , Telef, 1.598

.

F
- ·

,-t à C -Ifl'que
80 ra O O a casa '

Re.idéncia: �d�f_l�ii�v7�/anior, 170; a�a uma VIS ii; Dossa asa e rerm Paraíso")
Residencia: Rua Alvaro de Car-

DOSS'OS prevos 6 artigos valho, 36

DR. NEWTON d'AVILA

ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles D.

28 - Telefone 1.307

Dr•. r..1o FoatH

OU�R VESTlR·SE COM CONFORTO E ELEGAHCI .. 1
PROCURE

Alfaiataria
A

Mello
Rua Pelippe Schmidt 48

Produtos

Clínico e operador
em•.,lt6rio: Rua Vítor Meirelet, 16.

T�l�fone: 1.40S
Conaultaa das 10 âo 12 e da, .14 .. .

U hra.· Residência: Ru.. :Blum_.
22. - Telefoue: 1.620

Dr. M. S. C..,alcutI
ClitlÍca excJusi'famente de eriança.

Rua Saldanha 'Marinho, 10
Telefoue M. 733
__ o "_"'_'_'__ '

DR. A. SANTAELA
(Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina da Universidade

do Brasl!)
Médico p<lr concurso da A.sslstên·
ela B Psicopatas do DIstrito

F'ederal
!!lx·lnterno de Hospital Pstquíá
trtco e Manicómio· Judiclé.l'io

da Capital Federal
Ii:x-Interno da San ta Casa de MI
sericórdia do Rio de Janeiro
OL1NICA M:tDICA - DOENÇAS

Nl!."RVOSAS
Oonsu1ttlrlo: Edifício Amélia

Neto - 'Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de Oar

Yalho, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Oonsultório - 1.208.
ResidêncIa - 1.305 ..

DO
SEDE SOCIAl..:

po�ro �lEGR!;,
RUA VOL(JNT.Ã.RIOS DA PÁTRIA N,o 68 - 1,° ANDAR

CAIXA POSTAL. 583 - TELEFONE 6640 • TELEGRAMAS: .PROTECTORA.

Agencia Geral para 8ta. Catarina
p,ua Felipe Schmidt, 22 - Sob,

Ca.ixa Postal. 69 - Tel. "Pí'otectora" - FLORIANOPOLIS

binóculo
Grande visã&

Plaina

SENHORITA!
A ultima creeçãa em retri

�etante é Q Guaraná KNOT
EM G4RRAFAS GRANDES

Preterindo-o está
acompanhando a moda.

.... ..•.......••...•.....•••..•••

'. "mhmt, VI all!!!tu; PiJame l

Meia. d•• melhore.; ·pelo. me

nOrel precol t6 na CASAdMJ'S
CELANEA - RuaC.· MafrAj

Florianópolis

Dr. Lindolfo 4.8.
Pereira

Advo!1ado-Contabilista
Civel -- Comercial

Con.Utuiçõe. de .oeiedad••
iii .eniç;o. coreb,to., em geral.

rOrganizaçõu contobei•.
Regilltrotl e marcas, dh,pondo.
no Rio, de corre.pondente.
Elcritório: Rua Alvaro d.

Carvalho n. 43.
Dal 8 às 12 hora. I

'!ele{Qne 14':l4

'''- �-

ESCIUTómo IJlfOBIUARJO A. L.
ALVES

Enca.rrega-se, mediante contissão., de

compra e venda de imóveis.
Rua Deodoro 35.

fab"••"", • :.r'h:'Oo,: : a••1,�, d��':::�tecçõ•• "DlSTI�TA" • RIVET. POil\" ...... 1. fi'! \-H :,.

d••Oi'tjrn�nto d... cQsernirtUt tÍlH.O<1CIO, t! ia,. Ibana o hc:U'otoa. olqodõe5l, mealnc .. t:l9h:Il-r. .. t,.....

JPQrG aUa!ct... Que receb.. ch\'tcn:H�l"lh· dOl

8nre, Comerclaato. dI!) lnt.riol' no ullltido d" Ih. f01H"l'Orn ·UlU.'

FloriaDôpcU., -4 FJLUUS cam Bh.1I11.n(llu " Lajn
fdbgoiOQ(i, A Çeuc "A CAPI7AL" ahcu'tlc Q • atlll'o80 .'

do.
vll1ltc antes õ. IItfotuol"�m .uo,m oompl'l'orc: MATRIZ !Im

.;
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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5

íCirurgia-Clínica - Obstetrícia Alfa}u�!c;!Er!�EMB�e!!!��ann
Dr. Antônio Dib Mussi

Acaba de receber novo e variado estoque de helissiruas e finissimas

casimiras nacionais e estrangeiras, confeccionando ternos de apurado

gôsto por preços módicos.

ESTOQ"CE DE LINHOS IRLANDESES

Médico efetivo do Hospitel de Cerldede

Servi ço especializado em Doenças de Senhoras

Modernos métodos de tratamento

Horários

nas 10 ás 12 horas e das 13,30

Ouçam diariamente, das 9 às 13 e das 17 às 22 horas

às 14,30 horas
Residência:

Hotel La Porta
RnOJO TUBA' ZYO 9

Consultório:
.

Rua Tiradentes. 9
COMPANHIA

INTERNACIONAL

DE
CAPITALIZACÃO
Amortização de Junho

No !!o�tej(l realízadc em 30 de

Junho d.e 19'9 toram sortea

das 'ld seguintes Cf mbloaçõe.,;

1530 kilocielos ondas médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

A vista e a prazo
.

Enrolamento de motores, dinâmos e traasformadores.

Instalação de luz e força.

''Venda de motores; rádios e acessorios, outros aporelhos elé

tricos, artigos elétricos, etc.

Bepresentações diversas, com exclusividade dos insuperáveis

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

A ELÉTRO· TÉCNICA

Fábrica de Ar].
«Artex»

Texlis
S. A.

• ·BLmIE�AU - SANTA CATAHINA

Caixa Postal n. 10 - Telegr : Artex

Fábrica especializada em tecidos felpudos como:

Toalhas de rosto

Toalhas ele banho

Pisos para banheiros

Roupões de banho etc.

o
K
A
D
O
6
X
S

B
Q
K
I
L
O
P
M

U
I
Q
D
W
V
p
Q

\

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

.. -"-'.
__

----_._-------------------

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

..
---_

--.--_.-.-

-éOMPANHIX- ''ALiANÇA
-

DÃ- -BAffiA';
- - - - --

Fundada em 1870 - Séde: BAHIA
INCilNDIOS E TRANSPORTES

Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS Cr$

Responsabildades
. ..
;... Cr$

Receita ;. ...............••
Cr$

Ativo........ ..•....

Cr$

Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$

Responsabilidades . '. . . . . . . . Cr$
Diretores:

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,

Anísio M8!11§orra, Dr. Joaquim
Barreto de Araújo e José Abreu.

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053,245,30
142.176.603,80

98.687.816,30
76.736.401.306,20

1
.;rr.-.-•••--....

- ..-....-.-.-•.••••------.-
••--.-.......

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

I
Escritório à Ru« Conse

lheiro Mafra 122. - Nesta..

Lnepetories e agencias nas

principais cidades do
Estado

.Departamento de Saúde Pública

Mês de Julho - Plantões
#��
VA�IG

2 Sábado Farmácia Moderna � RUa João Pinto

3 Domingo Farmácia Moderna - nua João Pinto

9 Sábado Farmácia Santo Antôniu - Rua João Pinto

10 Dmingo Farmácia Santo Antônio - Rua João Pinto

16 Sábado - Farmácia Catarinense - Rua Trajano

17 Domingo - Farmácia Catarinense - nua Trajano

23 Sábado Farmácia Noturna - Rua Trajano

24 Dumingo Farmácia Noturna - Rua Trajano

30 Sábado Farmácia Santo Agôstinho - Hll'a Conselheiro :\rail'a
.

31 Domingo Farmácia Santo Agostinln; - nua Conselheiro :\f8fra

O serviço noturno será efetuado pelas aFrmácias Santo Antônio e

.,.Noturna sitas ás ruas João Pinto e Trajano n. 17.

A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia autoricacâo

.,deste Departamento.

Departamento de Sande Puhllca, 24 de [unho de 1949.

LUIZ OSVALDO d'ACAi\IPORA -
Farmacêutico-Fiscal

INSÔNIA ·

• vôos DIÁRIOS DIRETOS Á S.PAULO E RIO • :3 VEZES POR SEMANA VIA JOINVILE

• VÔOS DIÁRIOS Á PORTO ALEGRE EXCETO' SERViÇO INDEPENDENTE REGULAR DE

AOS DOMINGOS.
CARGUEIROS.

ARARANGUA - Às 3:1 - 51\ - Sábados.

:\IATS INFORMAÇõES NA

FILIAL À Praça: 15 de Novembro Edificio HOTEL LA PORTA

TELEFONE: 1.325

ataques, palpitações,decrss

são moral, ogitoção, angús

tia. Maraval acalma a irrita

ção, elimina o desassossêgo &

as crises nervosos e
dolorosas.

DATI LOGRA FIA
ItIARAVAL

Calmon'. dos nervos

Confere
DIplomaCorrespon:tencl ,

Comercia'

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

I DajiJógrafa
diplomada

I
J

.•• 1••••••••••••••••• "

•••••••••••••••••••
••••••••••••

DIREÇlol
Amélia M PigozZi

Rua General Bllleflcourt, 48

(Esquina Ãlbergue NoturnoJ

METODO:

Moderno 8. Ef1ciaots
ESTABELECUIEN'l'O DE FRUTIClJL1'URA

I

De H. J. Eipper Oferece seus serviços.

Cartas a Maria Inês
Ferreira.Corupã - lInn. de Jal'sguá do Sul - Santa Oatarua

eontínúa oferecendo a seus clientes enxertos seleciona

dos de árvores frutíferas de todas as variedades

Para o embelezamento dos jardins, roseiras das mais

bonitas, palmeiras e grande sortimento de plantas orna-

mentadas.

.,

�
.

Caixa Postal 55.

Representações
FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)

HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA

NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.
.

RESPOSTAS A C�XA POSTAL. 245· - S!O PAULO.

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

VINHO
.

CREOSOTADO
"SILVEIRA"

P�QtJEZAS 'EM GERAL
TIJOLOS

V. S. quer. construír
'

e 'não sabe onde adquirir os tijo

los? - Procure a firma PRODUTOS S. J. TADEU DE E.

VEIG'A, à rua ALMIRA.l�TE LAMEGO n? 99. Faça seu pedi

-do que será atendido com rapidez e terá ótimo material para sua

construção,
Temos tíiolos de diversos tipos:

Compactos, e de 2, 6 e 8 furos.

•

.,
---.. -, ...--.---

...

-----------J
\

------

I
I

I
.

.

;Empresa «Yíação Santa Catarina"lAV1S()
,

A Emprêsa "Viação Santa Catarina" linha de ônibus que faz o

i percurso Florianópolis - Estre'ito e Escola avisa aos possuidores de

permanentes e aos que viajam gratuitamente por imposição da lei, a

., comparecerem dentro do praso de 30 (trinta- dias no escritório à Rua

, João Pinto n. 9 afim-de regularizarem sua situação perante esta Em

.prêsa,
Findo o prazo respectivo não será permitido viajar gratuitamente

,caos que não satisfazerem ás exigências desta Empresa.

Florianópolis, 7 de Maio dc 1949.

COMÉRCIO & TRANSPORTES C. RAMOS S. A.

Proprietários

1l'onapoct&1& r&gulores de cargas dopôrto de

sio FRANCISCO DO SUL para NOVA YOBI
, [nfol'maçõe. como. A�ente.

l"}orÍinópo (5
- Carlos HoepckeS/A - C[- Teletone 1.;212 ( En!. t eleg,

São Pcanei.co do Sul-Carlos Hoepcke S/A -Ç!{ - Telelo1= 5 \f�) � � MAC.t

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 o In�TADO- Domln�o 3 d. J�lho �. -19.9
-

.

'..-

•

'I' "'l'W''!<:RlAL, hOJ'e ás 7,30 horas - Desenho Colorido.
1\ -

3) _ De Sangue Na Guerra - De3e-
Ultimas Exibições nho Popeye.

BONITA COMO NUNCA 4) - O Passarinho no Relõgio está

COM: Fred A,slaire - Rita Hay· Maluco.

'worth _ Xavicr Gl1gat e sua 01'- Desenho Colorido.
5) - Uma fábrica de riso.

chestra Mentiras Domésticas
PAIXONITE AGUDA. Gozadissima _Comédia .

.

COM: Stan Laurel (O MagrC') - 6 -

r'A d ) St.an Laul'el (O Magro)
Oll'v'el' Hardy (O uuf O

I
d1 O1iver Hal'dy (O GOl' o) na sua me-

No programa: Cinelandia J0rna.
11101' "bola":

Nacional - 7 -

Preço: Cr$ 5,00 unico I·AIXO�I1'E AGUDA

I
Bustet Crabbe (O Homem Leão)

.........................:_
�

sna rnais- arrojada aventura:
Censura até 14 �nos: ,

PISTpLEIROS PROFISSIONAIS _ Lu-

IMPr�RIO, hOJe a 1,30 hOl "S tas! Sensações!

1) Jornal da Tela Nacional 2: Pis' - 8 -

loleiros Profissionais - Bnstel' J
Início do. seriado: No último domingo ,Ú'ente HO "onze"

A GARllA DE FEllRO com Charles, 'lo Clube Atl6qco Carlos ftenuux .. o a!-
Crabhe 3) A Garra de Ferro Char�

Qulghley. vi-negro deu a conhecer o seu 'esqu�-
les Quighley 4) A Filha de DOll Q - 9 - drão para a temporada. Trata-se de um

IGr Al)'1l 9 e 10 Episódios 5) Ao Continuação do seriado. conjunto constituído por excelentes con.

Bater dos Remos - Short.EspGrtívo A9/1FO·lLEHp.As. DE DON "Q" - Kl�k Alyn- trcladores da esfera, destacando-se, em

prlmeÍl'o plano os nomes de Nede, Gar-
6) Sobrinhos de- Popey -- Desenho Preços: Cr$ 4,20 e 3,20. cia, Chocolate, Geraldo, Le601das, Mine-
Colorido 7) Os Cubanos de I.ecuona Imp. 10 (dez) anos, la, :\:iorací e Bráulio.

Cruzeiro d. Sul Capitalização S/A ��"�?:,:�;::�;�:n�i�'�?��
.'\..c10Iflnho, a maravilha do al'CO; Nizeta,

Resultado do sorteio de amortizações realizado no R.io de .J.allcil'Q em Niltinho, Fntéco, Jair, Saul, B()os e Ben-

30 de junho de 1949 teví, eis os pl'incipals elementos que o
.

alvi-celeste conta para a conservação da

RUW UYI SUG sua lnvencíbili(lade.

RTT Peleja cem por cento sensacional, nin-

QFU KFH RHU ���mq�: �b:!;�'!ioct�aa��::tl�o�ai��: :;�:
Pl'óximo sorteio será realizado �lU 30 de julho de 1949 n11e na tarde de hoje a maior assistên-

Séde Social cia do ano.

RIO DE JANEIRO Salvo modiiicarões, os fjlladros joga-
rão assim forma.dos:
AVAf - AdoIflnho, l"ntéco e Danda;

Bítinho, Jair e Boas; Hente�-í. Nizet.a,
Augusto, Niltinho e Situ!.
FIG\.nnRENSE - Mafra. ou Luiz),

·'}ar·c!a e Morací: l\Iincla, Chocolate e

Geraldo; t'rubú, Nede, Leônidas, Bl'áu!io
() Gastão( ou Abelardo).
Será dhputada a taç'a "Ráimundo Nas

cimento (Ceará) ".
O I,rélio será dIrigido pelo Sl;. Duarte

P. Pires e terá início às 15,30 horas.
A partida prelim inal' será disputada

entre OS quadros suplentes dos mesmos I
clubes, com início- às 13,30 horas,. fun-Idanando como jui2i o sr. Joáo B. Ber·
teta JOI'.

CINEMAS
Simultaneamente

RITZ, ás 4, 6,30 e 8,30 horas

ODEON, ás 7,30 horas
Sessões Elegantes

Dois grandes astros: Comei

de - Ginger Rogers
TEM QUE SER VOCE

(lT HAD TO BE YOt')
,COM: Spring Bylngton
No programa: 1) O Esporte em

Marcha Nacional 2) Metro Jornal

Atualidades
Preços: RITZ ás 4 hs. Cr;l) G zo t"

�,20, ás 6,30 11s, Cr$ 6,00 1I1lii'O € ás

8,30 hs. Cr- 610 e 3,60, ODCON ÚS

7,30 hs. Cr- 6,20 unico
LIVRE. Creanças maiores de 5

anos poder-ão entrar na sessão. de '1

horas,
...... o o • 0 •••••••••••••••••• 0 ••••

'.'
ODEON, hoje à 1,45 horas

Vesperal das Moças
PAIXONITE AGUDA

ver Hardy (O Gordo)
COM: Spencer Tracy -

José Moilca em:

O REI DOS 'CIGANOS
COM: Rosita Moreno

• No programa: A Marcha da Vida

Nacional
Preços: Cr$ 4,20 e 3,20
LIVRE, Creanças maiores de 5

anos poderão entrar,
• o •••• o·,,· .•..

•••• o" o' o ••• •

•.

iMPÉRIO, hoje ás 7,30 horas

ETERNO CONFLITO

COM: Sperrecr Tracy

Turner
Preços: Cr$ 4,20 uníco

Censura até 14 anos,

0'0 ••• 0 ••••••
0 ••••••• 0 ......

.'

R'ÓXy, hoje ás 7,30 horas

PrOOTama Colosso

1) Noticia: da Semana Nl1cionnl

EMOÇÁO SECRETA
COM: Walter Pidgeoll - f.la!ldet

te � June Allyson.
Rita (Gilda) Hayword

Estaire em:

iBONITA COMO NUNG\

COM: Xavier Cugat e StJ,l famo-

sa orquestra
Preço: 01'$ 5,00 U1ÚCO

Censura até 14 anos,

..... 0 •• " ..... 0 •••••• •

prensa.
Na igreja do Menino Deus, a cargo da

Irmandade do Senhor Jesus dos Passos e

ele Lecuona _ Hospital .de Carídade ,tiveram lugar,
qutnta e sexta-feira úl ümas, excepcío-

D h C I nais festividades, pr-omovidas pela Mesa
7) - Sonho Invernal - esen o 0-

Administrativa, a cuja frente se acha o . Sevea-o Simões -,- Presidente.lorido.
8) - Músicas Saudosas - Varieda- :����ete��s·I�::<:��:Ss�����.CU�:S i��!:�'QD8tro drogas maravilhosasde�) :\�SiC�iSpassarinhO elo Relõgio está públtco, os melhores enCOl11l0s., \

Maluco - Deseho Colorido.
h Los Aneeles. California, -I cazmente contra tôdas as do-Quinta-fell'a vela manhã, às 8 oras. "O

10) - Uma fábrica de gargalhadas!
110 altar-mor da igreja. do Menino Deus, Durante a convenção clinica de: res tificas e também contra a

�lenlira� Doméstícas
foi rezada missa por sua excia. revdma. especialístas de ortalmología e febre Q, os estafilococos, es-Gozadiss\ma Comédia.
Dom F'elícío da Cunha vasconcetos, ílus- to-larí I' lt' t

'

fPrecos : Cl'<> 3.20 e 2,00. S O' 0'- armgo ogia, que u una- repcocos. pneumococos, in ec-, <, tre Bispo de Penedo. ua excía. pregou, .

t id d
-

d h
'

"LIVRE" - Crianças rnarores ele 5 anos
com grande erudição, ao Evangelho. A mente se realizou nes a Cl: a e, çoes o aparel o urinário, cer-

poderão entrar.
missa esteve grandemente concorrida. O dr, Perrín H. Long, professor tos tipos de pertíoníete, a psi-ROXY
Sexta-feira, 110 altar do Senhor dos de medicina preventiva da Fa- tacose e a pneumonia de vírus,'ÁS 2 }101'as. Passos, às 8 horas .f'oí celebrada missa culdade de Medicina da .Uní-i\Iatinée Colosso:

.por sua expia. ravdma. Dom Henrique
versidade de Johns Hopkins, A cloromicetina mostra-se1) - Cinelandia Jornal - Nac.

Golland Trindade, ilustre Bispo de Bo- aM
eficaz contra o tifo e a febre ti-2) - Os Sobrinhos de Popeye - De-

tucatú. Sua Em lnêncla di�sertOll, ao em Baltimore, referiu-se a qua- . ,

Evangelho, com grande erudíção, que tro novas drogas maravilhosas foide. E de grande importancia-
agradou imenso à enorme massa de fiéis.

que se revelaram muitO' efica- lO fatO' de que se pode ministral'"
A solenidade do encerramento do -mês

zes em certas doenças que até pela boca, e não é absoluta
do Sagrado COl'a(;llo de Jesus naq1.1fo!Je mente tO'xica. A polimixina.templo te\-e uma imponência nunca vis- ha pOUCO nenhum remedio

atua com bons resultados emta. e q1.li� encanlou à enorme massa de conseguia debelar,
filús qe acorreu àquele templo. PI'ofusão O referido professor, a quem

certos tipos de infecção do apa
de luzes, pois que () Hospital dispõe de

se dev,e a. introdução das sulfas relho urinário, determinados,
luz própria. Bela ornamentação. O có- ,tipos de septicemia, e algunsro, entoando belissimo cânticos sacros. nos Estados Unidos, em 1936, t' d td lpOS e peritoni e, e o circulis

. As filhas de "'faria
-

,uniformizadas. for- afimou que as novas rogas,
madas em alas. A ll'mandale dos Pas- antibioticos derivados de diver. apresenta as mesmas virtudes.
sos, reve�{jçJa de balandraus. As figura,.; sas 'especies de bolores, e que que a polimixina,
de Anjos ladeanno !) belo Altar-Mor, rl-

,r.;a bucal, sa-o a aureüml'cina_ "A
' , ,

camente enfeitado e íluminacJo. A assis- ,

.

. aureomlclna Vela -preen-
tência numerosa. O €levado número fIe a cloromicetina, a polimixina, cher os vasios deixados pela pe
sacerdotes. O belíssimo e empolgante ser- e o circulis, A primeira dessas nicilina. Si esta não houvesse:.

mão proferido- pOl' sua emInência o S'·. substancias já está ao dispor sido descoberta, diríamos queBispo de Botucatú, cUja palavra fluen-
dos me'dl'.cOS em geral, desde II 1

'

00"te encantou a todos 00 fiéis. Em &'Uma,' era, aqu.e a a maIS pr 191osa
foi uma belíssima e encantadora festa 1'e- de dezembro dO' ano passadO', e de quantas droga;s o mufido.
ligiosa que ficou gravada no coração de anunciou-se que a segunda conhece".
toelos que tiveram a ventura ele assis· também o estará dentro de A cloromicetina provem detí-la.

dias, Ambas foram submetidas um bolor-nue se cria na tena.Cabem ,nesta linhas ,3S nossas con- • "'l

gralulações ao ill1stl'e e incansável Pro- a proovas, dando resultados SUl'- na Venezuela, levado para os
vedar, dr. Medeil'os Filho, e aos seus d'Õ!-

, preendentes; ruas são por en- Estados Unidos, foi ali possivel.clicados cCl""gpanhelros de Mesa, pelo ine- quanto muito escassas SI bem ísolá..J.a, Estão sendo estudadas:gual5vel êxito alcanç'acJo llns festividadés I
'ue la' p'ara de- 1 b ·t" t - dp�omovida.. que se espere q , ,nos a ora onos amos I as e-

Dia de �ala para os espol'Ustas da me- zemlbro, estejarg disponíveis' terra do mundo inteiro, na es.
t)·ó.pole rr)arriga-v-crde será o de hoje abundancia, perança de se descobriren1 ou-na no estádio da Federação Catarinense ne Ouçam agO'ra o dr. Long: tros bolores capazes de produ-DespGl'tos, marcanelo a realiza<;ão do "

t f'
' ,.,

t.
CláSSiCO. encontro dos velhos rivais Aval \

- "A aureomICma a ua e 1- ZU' prmClplOS cura lVOS,
e Figueirense.

I

Tra'nspcrtes ,Col:etiKfl'os
SRS. PASSAGEIROS

\\'11-

Short Musical.

- Short 8) De Sangue na Guerra
Desenho Popeye 9) Sonho Invcntal

Desenho Colorido

Preço: Cr$ 3,20 uníco
Ce�sl1ra até 10 anos

ATENÇÁO
Nas sessões noturnas sedio dis

tr ibuidos pacotinhos de castanhas de

caiu "Brasil". (Sómente para sr nho

ras e senhoritas),
RI1.'Z

Ás 2 horas.

BOl\"ITA COl\'lO l\'1JNCA

com: Fred Astaíre, Rita Hayworth, Xa

vier Cugat e sua famosa orquestra
No programa:

1) - A Marcha da Vida - l\".:ac.
,

Pr-eços: CrS 4,20 e 3,20.
"LIVRE" - Crianças matores

anos poder-ão entrar.

ODEON
(O Iídcr <los eínemns)

ÁS 10 horas.

Grandtosa l\Iat.inada:

1) - O Espcrte em Marcha Nac.

2) - Atualidades warner Pathé -

Jornal.

3) - Ao Batel' dos Remos - Short

Esporti \'0.
4) - Campeões ela Martriha Ameríca

na - Short.
Lana 5) - De Sangue na Guerra - Dese�

nho Popeye.
6) - Os Cubanos

Lana

- 9/100 Eps.
Preços: Cr$ 4;20 e 3 ..20.

Imp. 10 (dez) ano�.
Ii\lPl'] lUAL

senho Popeye.
Stan Laurel (O Magro) - Oliver Har

dy (O GOl'elO) em PAIXO"lTE AGUDA

PISTOLEIROS PROFTSSIONAIS com

Bustel' Crabbe - (O Homem Leão).
A GARRA DE FERRO com Charles

Quighley.
'Frei A FILHA DE DON "Q" - Klrk AI,m--

(Sen cinema)
Ás 2 horas.

Vesperal elo Barulho.

1) _ ,TornaI Ia Téla

2) - Sonho InvernaL
Nac.

Agência de Florianópolis

Chocolate <para diabéticos
Se v, S. sofre de diabetes saiba que em breve estará a venda nas

fHrmácias, drogarias e melhores estabele�imentos, o chocolate FLO
RIAN, fabricado especialmente para diabéticos, segundo fórmula euro·

peía. Consulte seu médico,
Analisado pelo Laboratório Bromatológico do Distrito Yederal sob

{) n. 7.625.
Pedidos por atacado
FÁBRICA FLOR,IAN

Rua Almirante Marques Leão, 790 - São Paulo

de 5

Cbe!l_tlu. ao Riu 1) ASSOciação «Car1os· Gomes»preSidente do Coo-
(CULTURA MUSICAL)

.

selho Dr-llaAnico Conferência sôbre Chopin
Dia 7 do corrente, às 20 horas, no Clube 12 ele 4-gôsto, em homena-

mo. '2 (A. N.) - Chegará, hoje, ii. es- gem a S Excia. o Sr, Governador do-Estado, o Compositor Walter Crt1;:lL
ta capital. pela iR. S. A., procedenLe ele realizará uma Conferência que terá por tema: "A viela e a obra de Fré
Loudres; sir Ronald Adam, presidente cléric François Chopin",
do Conselho Britantco (Tlle Bríttsth

A Pianista Welma Richter ilustrará essa Conferência, com belíssí-
Council) , órgão oficial elo gçvêrno inglês
para o mtercambío cultural com os po
vos e nações amigas .

Sir Ronald Adam. militar e educador,
é membro da delegação inglésa. junto
ii: Unesco, membro do InsLituto de Edu

cação, de Londr-es, do Instituto Btítant

co para a Ecluc::tr;ão de Adultos .e do

Comité Olímpico.
Entre nós, o presidente do Conselho

Britanico terá ensejo de ma.nter conver

sacões com a Com issão
.

Brastlerra, re

cem nomeaaa ,parI' executar por parte
do Brasil o Convênio Cultural assinado
entre os dois países. af ím-de tntensírí

cal' o íntercambío entre os dois povos
amigos .

Na próxima têrça-Ieíra, às 10 horas.
no 7° andar da A. B. I, str Ronald Adam
concederá uma entrevista coletiva à ím-

mos solos ele piano.
A Diretoria ela "Associação Carlos Gomes" convida os admiradores

clêsse grande gênio musical, que foi Frécléric Chopin, para assistirem

a essa noitada de arte Iítero-musical, que promete ser de grande brí

Iuan tísmo.
\Valter 'Velldhausen - 10 Secretário.

Síndíc. to dus Represen·tantes
Comerciais' de Florianópolis

Assembléia Geral Extraordinária
Na conformidade dos Estatutos dêste Sindicato, convoco a Assem

bléia Geral dêste Orgão Sindical, para a sessão extraordínáría a realí
zar-se dia 5 de julho, na séde social à Rua Arcipreste Paiva, n. 5 -

sobrado, para tratar da seguinte ordem do dia:
10 - Homologação do acôrdo para o aumento dé salários.
A referida reunião realízar-se-á em primeira convocação às 18 �

ras e, em segunda, às 19 horas.

Florianópolis, 2 de julho de 1949.

PARA
ITAJAí - JOINVILE 'e CURITIBA

OS novos MICRO-ONIBUS do Rápido Sul�Brasi1eiro 'ofe
recem o máximo em

CONFORTO E PONTUALIDADE
Carros para 14 passageiros - Poltronas individuais Pulmau

It O R A R iI O S:
Carro direto a Curitiba: part, 6 Rs .

Carro de Fpolis, a "J{)invile nos dias 'Úteis: Partida às 13
haras, podendO' prosseguir de' Joinville a Curitiba no dia se""

guinte ás 6 hO'ras.
MantemO's trafego mutuo a São Paulo e Londrina, ven

dendo·se passagens.
Aceitam-se despacho de encomendas.
Agencia: Rua- Deodoro, esquina da Tenente Silveira nO 2-!!

Tel. 1172.

Campanha do AGasalbo
Mais uma vez se revela a generosidade do povo de nossa

terra: a "Campanha da agasalho", iniciativa da Congregaçw
Mariana, vem encontrando o mais franco apoio de nossas fa-'
milias. Os sectores visitados., assim nô-lo demonstram: con

ITibuição altamente generosa, quer em dinheiro, quer em roupa.
de inverno.

As zonas não visitadas sê-lo-ão nesta e na próxima semana�
-

--_ ---------_ .... , ... ,_._ -� .. _-� --�-.---

ACOUGUES DO POVO, POPULAR E MODELO
OS MELHORES E'STABELECIMENTOS NO GENERO
HIGIENE ABSOLUTA - ARTIGOS DE: PRIMEI"tiA

QUALIDADE <:f i

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sindicato dos Empregados DO Comércio
Assembléia Geral Extráordirzária

ASSUNTO: Homologação do acôrdo para o aumento dos salários
Con vocamos os associados dêste Sindicato para a reunião (1(' As

-sembléia Geral Extraordinária afim de se discutir a homologação do

acôrdo de aumento de salários, efetuado em data de hoje, com ')S �;:;
dicatos dos Empregadores desta Capital.

Esta Assembléia se realizará ás 20 horas do dia 5 do corrente (éP
feira) na sede do Clube 15 de Outubro.

Não havendo numero legal para a primeira convocação será

feita cm segunda .• meia hora após.
Ressaltamos a necessidade do comparccjmcnto de todos os as

sociados a essa reunião, em virtude da rclevancia do assunto.

Flcrianópolís, 10 de julho de 1949.
GUSTAVO ZJ;\II:NIER - Presidente

Um curso gratuito ao seu dispor
Por cor evpondéncre

MATRICULAS ABERTAS - Comércio Bancário -

Farm.ácia - Rádio - Modista - Taquigrafia - Negócios pelo
correIO - Propaganda - Jornalismo - Alfaiate - Etc.

DURANTE O CURSO - Aulas, jornal escolar distribui
ção de "Bolsas de Estudos", etc. só por Cr$ 30,00 rn'ensais. NO
FIM DO CURSO - Exames, certificados, quadros de forma
tura, etc.

PROPAGANDA ESPECIAL - Folhetos explicativos e um

Curso Gratuito de Datilografia a todos que citarem êste anun
do. Aceitamos transferências de outras escolas _ Precisamos
de Agentes no interior.

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE SAO PAULO
Devidamente Registrada

Caixa Postal, 589 - São Paulo

INSTITUTO PINHEIROS
SANTA CATARINA

RUA NOVE DE MARÇO, 63B·C.POSTAl,95·JOINVlllf

Sabatiní & Cia. Ltda.
Fabricantes de caldeiras a vapor de todos os

��pos, esp�c�listas em .Auto-Claves para quaisquer
Iins. Depósitos, Alambiques para produtos quimi ..
coso Tachos para sabão, etc. .

Aceitam-se serviços para consertos pertencen
tes ao ramo.
RUA CATUMBÍ N. 637 SÃO PAULO

\l�--------------------------------------

ft imprensa, ,escandalosa e o des
falque na Prefeitura de Ibirama
Barreto Pinto, como todo o

máu exemplo, está tendo por aí
imitadores que procuram, com
o mesmo espirita de derrotismo
e escândalo, lancar a desmora

lização e deaconf'íança em tor
no dos homens publicas do

país. Quem lê esses profissio
nais da mentira, tem a ímpres
são que, no Brasil, todos os�seus
lideres são devassos, cretinos e

ladrões.
Ainda agora, lemos no jornal

crípto-opsicíonísta "Nova Era"
uma nota oficial do Snr. Ivo
Müller, digno e honrado Prefei
to Municipal de Ibirama, des
mentindo inteiramente uma

notícia tendenciosa e falsa pu
blicada pelo mesmo jornal, so
bre um pretendido desfalaue
havido naquela Prefeitura e em
que eram acusados dois altos
funcionários da mesma enti
dade.
O desmentido foi publicado,

é verdade, e isto satisfez plena
mente, o maldoso jornalista
que se diz independente e de
dicado aos interesses do povo.
Mas agora, perguntamos

nós:
A noticia já circulou e foi

transcrita por outros jornais,
irá agora o desmentido ser

também propagado da mesma

fórma?
Os dois funcionários aponta

dos quasi nominalmente, pelos
seus cargos, não tiveram, por
ventura, seus nomes enxova

lhados, e apontados a execra

ção publica como peculatáríos?
Quem poderá prever os prejuí
zos morais e materiais que dai
advirão para os dois indicia
dos?
Nada disso tem o minimo va

lor para esta imprensa sensa

cionalista. O objetivo que se

visava com a notícia era o de

provocar escândalo, satisfazer
a mórbida vontade de fazer

l mal.
O resto não tem ímportan-

cia. Se vem um desmentido
publica-se em um canto qual
quer e ... pronto.
Esta gente quer democracia

e liberdade de imprensa para
fazer coisas como a menciona
da. ,

Quer liberdade para praticar
o mal e derramar, sem endere

ço, punhados de lama na honra
e dignidade alheias.

(Do "Jornal da Semana", de
Rio dó Sul) de 11-6-49.)
_ Ainda a propósito da nota

do Jornal "Nova Era", publica
mos, à seguir, uma comunica
ção do sr. Ivo Müller, Prefeito.
Municipal de Ibirama:

CERTIDÃO
CEF.:TIFICO, a pedido verbal

de parte interessada, que re

vendo o arquivo desta Prefeitu
ra Municipal, encontrei o do
cumento que abaixo passo a

transcrever:
,,_ Ibirama, em 2 de junho

de 1949. Do Gabinete do Pre
feito Municipal de Ibirama.
Comunicacão. Não tem fun

damento algum a noticia pu
blicada na edrção de 29 do mês

próximo passado, no Jornal
"Nova Era", da cidade de Rio

do Sul. sob o titulo de "DES

FALQUE NA PREFEITURA
OE IBIRAMA", com referencia
a um pretendido desvio de va

lores por funcionários do Mu

nicipio. A nota em apreço que
é assinada pelo "CORRESPON
DENTE'" do referido jornal na
cidade de Ibirama é falsa e

tendenciosa. (ass). IVO .MüL
LER. Prefeito Municipal".
- Era o que se continha do

dito documento, para aqui fi
elmente dactilografado por
Rereílio Usolang, Secretário.
Depois de lido e conferido,

vai por mim, assinado.
Ibirama, em 20 de junho de

1949.
Ivo Müller, Prefeito Munici

pal.

Nunça despreze
.' O VALOR DA
BOA APARÊNCIA!

(\/
,��
\

N. o 1: Regras obundontes, pro
Jongodos, repetidos, hemorrcqícs,
e suas consequêncto s.

N.o 2: Falto Ce regras, reqro s

atrozadas suspensos, deminuido$·
e suas consequências.

VAUMART

bem barbeado ...
procurado/
Economize, usando
Gillette Azul, a lâmina
que maior número de

barbas faz, graças à

qualidade do aço e à

incomparável perfei
ção de seu fabrico.

Gillette
. AZUL

t A "''''.11�

Elimine a tortura lia
tosse'

Porque sofrer tanto? Sato
sin é o seu remédio de confi
ança. Contem poderosos in
gredientes anticatarrais e an- 1

tisséticos. Desde as primeiras I
colheres tira a opressão do pei-Ito, solta o catarro e acalma a

tosse mais rebelde. Os médicos
recomendam Satosin para a

tosse e bronquite, das crianças
e adultos. Em tôdas as farmá
cias e drogarias "Satosin" -

o dominador das gripes, tosses
e bronquites.
, . . . . . . . . . . . . '" .

Dr. (LAIlNO G.
GtU.LETTI

ADVOGADO
Crbns _ al"vel

Constituição de Sociedade.
NATURALIZAÇÕES
TítuloD O.olarQt6rioD

E.crit6rio e Relid It'I.C'.3 i
Rua Thed'mt.. 41, I.

!
f"ONE •• H68

I
Ar'"n=o""ID J

I
I
I

;'''. MétjSCi
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RIO, 30 (AN) A Mesa carvão nacional pela:s autar-

Redonda do Carvão deu por quias e repartições federais, pe-

Movimenío centro O I
terminadas sábado suas ativi- dindo que as conclusões vota-'

I i dades, em reuniao realizada das pela mesa sejam postas em

, às 11,30 no salão nobre do Mi- prática desde logo.

1-mposío dos solteiro� nístérío da Viação, sob a pre- Por sugestão do sr. Othon
i;;J sidência do Ministro Clovis Leonardos será submetida a

RIO, 30 (A.N.) - Transita nu Os impetrantes, todavia, não q,iC- Pestana. estudos a idéia da organiza-
'Frihunal Federal de Recursos. 10'5-· rem suportar o desconto pois, Cu- Em curtas orações, fizeram ção de uma entidade que, sob'
tando presentelll�nte na írniuencia mo alegam, nenhum' beneficio po- uso da palavra os srs. Ernesto ° titulo de Associação Bra.sUei--
de julgamento, o mandado de segu- derão auferir da contrilmiçiío' 1'- Fonseca Costa, presidente do ra de Combustíveis ou seme--

rança recentemente requerid o ]1"lo� pugnada. Conselho Nacional de Minas e lhante, e a exemplo do que fez;:

juizes Hugo Aulcr e Pinto Falcão O recurso será julgado dentro de Metalurgia e da Mesa-Redon- a Associação Brasileira de Me-

contra o imposto dos solteiros. poucos (lias. da, Ernani Cotrim, presidente tais, de São Paulo, contando'
Esse mandado foi ha dias def,'!'i- Enquanto os autos no Tr-ibunal do Sindicato das Industrias de com certo bafejo oficial, se en-'

do in Ij rn ine pelo juiz rriago Ribeiro de Recursos vão caruinhan.Io i1:1ra Extracão do Carvão, Othon carregam em caráter perrna-
Pontes da 3" Vara da Fazenda Pu- a pauta de julgarucnto, cresce o llll- Ileonardos, do Conselho de nente do estudo dos assuntos.

hlica, sendo posteriormente concc- mero de interessados no d'�sfedl(\ Minas, J. Maciel Filho, pela de que ora se ocupou a Mesa ..

elido sem restrições aos i.!_llpetn\l·t- da demanda. Até mesmo um :-.wn·.o- Confederação Nacional das Redonda.

teso
,

rial estaria sendo elaborado :JClos Faz anos hoie o nosso desta- I�dustrias, A�?o. Faraco, p�e- Por unanimidade foi inseri->

Infol'íll'�cla com a r.!.ecisiío a tníão solteiros c pelas solteiras sobre: o ctuio coestaâuano deputado feito do ��mcIplO de _CrescIII- do em ata, por proposta do sr.

recorreu para o Tr-ibunal Federal assunto.
. . Rogério Vieira. O ilustre par-I n;a, emperro do carvao c�t.�- Ernani Cotrim, um (voto de."

de Recursos, pois insiste no desceu- Os soJtell'os_e as ;;oltc�ras, segll�-llamentar que, na Câmara Fe-I r.<?�:1se, d:putado Roge�lO profunda saudade a Henrique'
to de cinco por cento sobre os VE.'n- do consta, esLw resolvidos a arn- âerai, com devotado zêlo e in-

I 'CIeua, presidente da Comls.- Lage,! pioneiro ?a indústria-de'
cimentos dos impetrantes para ins- cular uma grande reação em massa fati'gável perseverança, vem �ao _

de Transportes e Cornuni- carvao no Brasil.

titnição elo fundo destinado ao bcne- contra o tributo, empenhados que pugnando pelos inierêsses Vi-I caçoes da Ca:nara dos. Depu- . c: �r. Addo �ar�coO, pelo mu

ficio de familia. estão em derruba-lo definitivamente. tais do povo, terá a oporturü- tados, J. Batista Pereira, se-\lllCIpIoO
e os mineiros de Cres-

dade de, hoje, pelo decurso de cretárío da Viação e Obras ciuma, apresentou cumprimen-:

A UnI
li

a-O Sevíêtíca e seus � atêli_ sua eiemériâe natalícia, na PÚ�JI�C�S �o" Rio Grand� .?� tos a� mir:istro CI�vis Pesta�a,.
U \J Capital da República, receber sui eA lepI;�entante do .g�V�I pelo l:-ltelesse e vomp�'eensao'

tes '( d as homenagens e os cumpri-I no �esse Estado e o ministro dos plo_blema� do carvao.
.

crearam uma suspel a e mentos dos seus conterrâneos I ClOVIS PestanR:'. Por fim, agradecendo o tra-·

I b I admiradores incnruiicionais cl� I 9 Sl�. �r�an:rC9tnm fez. r�� b�lho. prestado pelos c?�ver:-
CU' Pa ii idade, sua priuileçuuia inteligência. ter encla.s a OI açao do �lms clOn::ns declarou o �m�stl OP'

Às expressivas maniiesta- ,,1'0 Clovis Pestana no at� !nau- ClOVIS Pestapa que nao tinha.
\VASHINGTON, (USIS)-Em umn . proteção dos direitos humanos B:1S

ções, nós nos associamos, iu- gural dos trélibal�10s ocasiao .em a m�nor dU_VIda de que as c0.r:-
conferencia de ímprensa.que realiza I liberdades f'uudamentuis. bilosamente. que o n:esmo .dlS�e q.ue a im- cl�soes obtidas devem constí-
semanalmente, o Secretario de Esta- Os três países balcanicos ncgurum portancía da indústria carvo-

I
tuír os fundamentos da nossa,

do Interino James E \\'ehb, dise o fato. Em consequencia e d � arol'- Visitará Florianópolis o eira.para a econômia nacional I politica carvoeira.
que a União Soviética, Bulgarl«, do com o estabelecido nos tratados, é de tal ordem que dispensa I' AS CONCLUSÕES DA MESA
Hungria e Rumania "crearam uma os Estados Unidos convidarau: a s". João Oaudt Oliveira esfôrço para salientá-la e que" REDONDA·
suspeita de cnlpabilidade contra União Soviética, na qualidade de O sr. João Daudt d'Olivei- portanto, o amparo governa-I Contém-se em trinta itens i
eles mesmos", recusando-se a coo- Da�'iio sigllataria, para que 0<' EJI- ra, Presidente da CoOnfedera- mental à mesma é dever que' as conclusões da Mesa Redon

perar nos t1'atat05 para o. estab(:'le- baixadores soviéticos, l1flS três ca- cão Nacional do Comércio fi- _ninguem desconhece. A respos- ,
da do Carvão, das quais publi�

cimento das acusações feit::t� pelos pif,ais balcanicas, se enconlrassem gura destacada das cla?sses ta então pedida pelo- ministro,
.

camas em seguida os capitulos:
Estados l'!lidos. com os cbefes das Missõcs Bl'itani- conservadoras do país, chega-' disse o sr. Co!rim, está con�ida, VI e VII.

_

Os Estados Gnidos aCli ..;aram a! ca e Norte-Americanfl, para flue rá a esta Capital no próximo nas conclusoes apresentadas!
. �I - Recomendaçoe.s esp�-

Bulgaria, Hungria e BlWhl'1Í\l. de considerassem a5 acusaçi'íes dia 6 de julho p. vindouro. pela Mesa-Redonda. E em no- czazs - As estradas de ferro 11-

violarcm os compromissos ?ssumi- A União SoYiética reCUSC�l o con S, excia. que vem ao nosso me dos mineradores do Rio gadas ao pôrto do ({io de Ja-'
do, n()� tratados de paz qq;wto a vite. - C. Estado entrar em contáto de- Grande do Sul, Santa Catarina neiro deveriam organizar car-·

mocrático com todas as re- e Paraná manifestou ao pre�, voeiras fora da área poOrtuária.,

BeIjocadas de goar,., presentacões do comércio se- sidente da República a sua gra-; para uma estocagem econômi-·
... U U rá alvo cÍe merecidas hom�na- tidão pelas medidas que o mes-

I
ca de carvão nacional, estu-

ra procur!.lm gens entre 8JS quais se desta- mo mandou adotar quanto à dando, concomitantemente.
II cam' uma Mesa Redonda à restr�ção �as importaçõ�s .

de i metodos d� �rabalho que redu-··

0mprlfliQO tarde daquele dia e, à noite, carvao e oleo� combustIveLS e. zam ao mll1ImO a demora dos;;
Ocorre, nesta data, o ani- (} U de grande. banquete que lhe quanto ao maIOr consumo do I Conclue na 6a. pág.

versário nat.alício do exmo. Comunica-nos a Comissão oferecerão as classes conser- � ........•..... " , " ........• _".

"sr. desembargador Urbano Mista Br�sil - Organização vadoras, no Clube 12 de Agôs-lMüler Sales, lilustre presidente Internacional de Refugiados t
d? Egréflio Tribunal de Jus- gue.o esc.ri!ório de S. Paulo tem 0A_ viao'em do ilustre Presi
tzça � dzretor da Faculdade de � dISpOSIÇOO dos empregados dente d: Confederacão Nacio
D'l:re�to. . mte�essados, . de_slocados.

dasJ
nal do Comércio ao�Estado de

Alzq.ndo � f!ltos predzcq.�os segumtes proflssoes: Agnmen- Santa Catarina se reveste de
morazs e �zvzcos 1ir��a s?l�da I sares (geometra) e �o�ografo); caráter eminentemente de
c1!ltura e. zn,vulga:r mtelzf!en- Agronomos (especIall�tas em mocrático em se atendendo a
eza, o. znszgne eonter!aneo, culturas de t.?mate, pImenta, I que s. excia. vem auscultar as

1!a 11_!agzstratura � na c,atedra:, �o�umelos, tngo, alfafa, fa-I classes de cuja entidade na

zmp;;e-se a� r.espezto � �a admz- orlC<� de c?ns�rvas, t!'8:tamen�o cional é Presidente ara. es

�Cfçao de toda a fam'llza cata- de leIte, cnaçao de bOVI�O!5, SUl-! tudando . so1uções, 'lhegár à
nnense.. ...

nos, caYR:lares, pesq�Isas d_e meta definitiva ual se'a d
O emznente JUlZ e 'zlustrado la.boratono); DesenhIstas (CI- melhor lhes atinde' J a .� Ichefe do Poder Judiciário se- vis e mecanicos); Enfermeiras r cões

I as aspI

rá .alvo, hoje, de inequívocas (parteiras); Engenheiros (ci- aA ó� d entend _

.

demonstrações d:e aprêço e de vis, eletricistas, geodesistas, de C J?t 1
e u �r "se nesta

estima,. fei�as, G:liás, c<?m rig?- minas, es.tradas .

de ferro,. ro- se���;ora���sl��r� �;��sD:��t
rosa. ]ustzça, as quazs, n?s, dagem.:. hIdroteclllco, c�ldAelr�s, d'Oliveira em reenderá i-
respmtosamente, nos assoéza- ar.maçoes, .calculo reslstenCIa, I g .

t
P

d E t
v_a

�.:. t t
. 'em 00 menor o s aao,

mos. es ru uras. de concreto. arma- principalmente Blumenau e
,.............. -, ..... - ...... ".. do, mecaI:ucoOs) i C�lcul1sta� -

Joinvile.

Agen· tes engenhana, MmeIro, Teclllcos .."-,---

(maquilagem para teatro, ele- tes em FlorianópoOlis e Blume
tricistas, laboratório consultó- nau, Santa Catarina, existem

Fálbrica de gravatas, uperan- rio.� �onsultório médic?).; Ve- tambem operários especializa-/do pelo reembolso e a prazo, tennano; ZeladoOr) predlO a- dos e lavradores, para imedia-
necessita de agente local. Es- partamento residencial). ta colocação.
crever: Para detalhes dirigir-se á A Diretoria de Terras e cOlo--1ARTEFATOS DE TECIDOS Prá'Ça da Republica, 64, '9° an- nização em Florianópolis,' es-

LIND�X LTDA.
I d�r, salas 93-4, fone 6.4496,. tá ao dispôr dos interessados

Pr�ça da Se, 108 - 3° andar Sao Paulo.

l1lara quaisquer informações el- Sao Paulo.
_

I Nas Hospedarias de Imigran- encaminhamento de pedidos�

Dep.- Rogério
Vieira

Des. Urbano
Müller \Sales

A 5,
E T.S:JJ.

PARA fERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
F· R �I E I P.

ESPINHAS,

I

Encerrou seus trcbalhoa

a Mesa Redonda do CarvãO!,
Algumas de' 80 as conclusões

Os ver,eadores udenistas, em Santa Catarina es
tão que nem as pombas de Raimundo Corrêa. De q�an
do em quando, vai-se um ...

.

A maioria da U. D. N., em meia dúzia de Camaras
está esfaeelada. As madrugadas sanguineas começa:
ram em Blumenau. Depois Caçador, Bom-Retiro Ara
ranguá, Jaguaruna e Florianópolis. O último a �uflar
as asas foi o sr. Antônio Cândido F�gU!eiredo, de Blu
menau. A propósito da renúncia desse edil o Diário
há dias transcreveu um tópico do jornal A Nação�
�uem o leu ficou em dúvidas quanto ao verdadeiro mo
tIVO da renúncia do robustoO sr. Figueiredo. E' que a

transcrição está pitoca. O Diário devera·meter- a te
s�mra naquele trechinho em que o renunciante justi
fICa o seu gesto:

_

"Não estou satisfeito com os rumos que
estao sendo dados à polí�ica nacional e, parti-
cularmente, à locar. .

{Como está evidente, é mais um que se vai ...
Se a U, D. N., pela sua direção não fechar as por

tas do pombal, quando chegar a hora de concretizar
o acôrdo, quem é que vai arrulhar? Compreendemos
que certas r,enúncias, comlQ a do vereador udenista
Tenente Prates, de Jaguaruna, sejam recebidas com

iJ.?1en�� sa.tisfação. Mas é preciso atender aos proOvér
blOS: MaIS vale uma pomba na mão que dez voando".
"l\_!ais valem vint,e pombas voando que uma vespa na
mao"..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


