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Decllira O sr. 4gamenoD Itaoa'lhães: -,

.
\ .

:{(O proximo candidato ài:pre.siden-
"" >�

cía da República de�v'� Ite,ç���a�:-��
I

riamente sair das fileiras' do .PSDuft
I

RIO, 7 (V. A.) - O deputado I tef rclerubrando que era Ijilih[i\1i,
Agamcnun :Vlagalhães falando hoje: (lo governador Otávio Mangabcu-a

�

cI reportagem d' "A Noticia" cn-
I
que os três partidos do acordo in

quan to não se iniciava a reli uião terpai-tidár'io primeiro estabeleces

da Cornissâo Executiva do P. S. D· sem uma maneira ccmum de agir,
declarou que, na sua opinião e na foram respondidas pelo 'ser.a.Ior
de todos os seus compnahcircs ;le Ivo d'Aquiuo com estas palavras :

partido, o próximo candidato d "Nós conhecemos o pensamento dos

)resitlencia da Rcpúb lica deve ll"" udenistas ... "

eessar iuumente sair das fi lciru.. do

PSD. O PSD, todavia - observcu DECLAHAÇXO DO sn. NEHEC
ó politico pernambucano.- mio RA�IOS

!
se pronunciou a respeito. lHO, 7 (D. P.) - O SI'. Ncrêu

() senador Ivo .l' Aquino, P 'f [�alllos( falando ao vespertino "A

sua vez, falando à reportagem ,Je Noticia" sobre a rermião da . co

"A Vanguarda" em torno das n�- missão diretora do p. S. D. r, ali·

tas da L. D. N. e do P. H., I\'z cs- zada esta manhã, fez estas dccl ara
tas declarações: ções:

- "Não há a menor duvida de - "A COllliss�o Diretora não jJO-

'1l1e se trata de urna munobr, pro' derú manifestar-se sobre a' Iórn.u
tclatória da U. D. �., o que se cu- la P. n. C> U. D. N. Isto é da incnrn

tende pôr uma fórmula na �11:; nc .. hência do Conselho Nacional do
ta. Em face da fórmula do p. "S. D., partido. Nestas condições, nn reu

a nota udcnista apresenta-se dubla, nião desta manhã apenas marc-imos

sem nenhum contendo. Nada tt'�n uc data para a reunião extraordiu.u-iu
concreto", do Conselho Nacional".

Explicou em seguida o Iider da E já em tOI11 de pilheria , acres-

maioria do Senado a diferença pa- ceutou:

Ano XXXVII Florianópolis- -5�xta .feira B de Julho de 1949

URUGuAIANA, 6 (AN) - nho do Prefeito para salvar do
O jornal local "A Fronteira" abandono e da miséria a uma

� estampou; em sua edição de criatura que presumià achar-

hoje, a seguinte reportagem: se em Uruguaiana. Tratava-se
"Ao ;iniciar' o seu expediente de Irineu ComeU Junior, um

de/quinta�feira, pela manhã, nome como se ve de pronuncia
não esperava por. certo o Pre- facil e bem ritmada, que pode
feito que, no meio de sua cor_ ria pertencer a qualquer pes
respondência rotineira, lhe fos- soa importante, mas que, na

se chegar as mãos uma,carta, cidade, era desconhecido e anô
revelando a extranha e curiosa nimo, obumbrado talvez pelas
situacão de um homem, milio�

I
condições de vidã tmodesta e

nário· sem o saber cuja vida, humilde do seu dono.
confundia-se no drama comum O missivista descreve porém
dos desafortunados. A carta com abundante d�talhes, a his_.
era lono'a requintada de minu- toria desse homem:
ciás. E:crita a punho enchera - "Irin�u !il.ho de um,..mo_.
seis laudas de papel cortadas dest? fUnCIOnarIa .da Alfande_

,

ao meio e utilizadas nos lados. ga, e neto e herdeIro do pronossas energias produtores, já se nos comprovaram, à especta-

Itiya de todo o pais, o espirito elllpreer�edor c a c!apacidac1-:> \ A primeira vista, tinha-se a prie�á!io, das famos�s aguas

correspondente às possibilidMles econômicas da situação �eG- impressão de tratar,Js� de y:n medlcm�ls ed,TUJb�rao, de S�n_
discurso, tal era a dlsposlçao' ta Catarma. E um homem JO-gráfica que nos coube para a função a \)1'01 do bem-estar comum. -

t d t I t 24
____________________________ da escrita, contendo o pream- vem, oon an o a ua men e

bulo costumeiro, inclusive pela anos, alto �oreno, e �otado de
forma de reverencias. O reme- boas maneIras. Ha OIto anos,
tente era o Major Aristides Soa- a�a.ndonata o co::vivi� d� fa�
res Pinto do Amaral, que reside mlha, po� questoes mtImas,
em P. A!egre. Pedia ele o emoe- que o terIam levado a um de-

-------'-------------------

�

sentendimento com o pai. Ena_

Breve entrevista com o' sr• dr. João 'DauI d'Uliveira ��r:�á:�1�:r��,aq�eO��9(���
......................- ......-..__...-...-....__-_-.-..._-.-_-.-......._.-_-..._....-.-........-.-J<.-.-_-.-. lo ....._... ....._....-_-._.-.._-.-.-.-_-....-.-_-...... nas boas graças de familia. E,.

de um fugaz romance amoroso,
começou todo o seu drama.
Sendo, então, prático de farmá�
cia Irineu, para quem a vida

• começava a descortinar-se, no
lhimento alll�go e fiDalgo que rece· meio de lindos sonhos e espe-·
bi em Sal1ta Catraina. Sairei deste. � 'f'O SESC e o SENAC - l'0S- ranças, - deixou-se arrastar
Estado convencido de que a dcle- pOl1deu s· excip. - estão realizrmdo pelos caminhos do mundo, Fu-·
gação catarinense à Conferênc�a de uma admirável obra de comprecn- giu, como clandestino, no po
Araxá excederá em patriotismo e são entre empregados e empre�aau- rão ge um vapor. Foi ter prL
preparo para discutir os assunte" res". meiramente'em Montevidéo e

que serão ali ventilados". Foram estas as rleclarações qV(' dai rumou para Buenns Aires.
- Que nos poderá dizer da orga,- s. excia. à tarde ontem, após fi I Eram as noticias que, a seu

nização do SESC e SENAC de San- reunião na A.soso,ciaçãO Comer('ial I respeito, chegaram n,essa épo�
ta Catarina? de Florianópolis, nos' concedel1. Conclusão da 80... pago

Princesa espanhola
em viagem'

LISBÔA, 6 (UP) - A prin
cesa Maria Cristina de Bour
bon, irmã de Don Juan, preten_1dente ao trono a Espanha, par,
tiu para o Brasil, pela Panair,
acompanhada de seu espôso,
conde Morone.

(cV8ndida». próximo
cartaz de Eva Todor
Rio 6 (AN) - Eva Todor re,

presentará em "premíere". sex
ta-feira, no Serrador, a alta
comédia de Bernard Shaw -

"Candida" _- traduzida pelo
escritor Menotti del Picchia,
Além de Eva, tomarão par

te no espetáculo os artistas
Afonso Stuart, Elza, André
Villon e outros. I
Deu à luz a cinco
meninos
BOGOTA 6 (UP) - O jor

nal "EI Tiempo" noticia que
uma camponesa residente per
to da localidade de Tapon, De
partamento de Chaco, teve um

parto quintuplo, dando à luz
cinco crianças tôdas do sexo

masculino.
.

O jornal acrescenta que a

parturiente se acha em condi
ç&es muito graves.

,

Operários texteis
em greve
ROMA,6 (U. P.) - Os ope

rarios textis de tôda a Itália,
que os jornais calculam que Isejam cêrca de duzentos mil,
entraram em greve hoje, logo
depois da meia-noite,
.. Os grevistas reivindicam no
vas condições contratuais de
trabalho para todo o país.
As no1ns publicadas na im

prensa mostram que o movi
mento tem o apoio dos traba_
lhadores textis: o dos comunis_
tas e o dos não-comunistas.
Deve-se notar, aliás, que os

trabalhadores da industria tex
til constituem, na Itália, um
dGS grupos "menos comunis
tas do país."

I

FESTIVAL «CHOPIN»)
Logrou completo êxito o fe�!h'al

promovido pela "Associaç-úo Caro'
los Gomes", ontem, no Clube 1 �� de
!Agôsto", em beneficjo clus tuh0tcn
iosos, participando dele o eonsa

grado soprano Nazil'a :Wan�ur c a

eximia pianista Velma Hiehtel'.
Culta assistência lotou o sal:!() da

veterana sociedade, ovaci01iUf!clo,
mais uma vez, as duas legitimas gló
rias artísticas catarinenses.

ti. 10.523

o MOMENTO

ra ele existente entre as notas da
C. D. N. e do P. S. D.:

- "Voces não querem mais fór
mulas. Fiquem descansados que

Economia coforinense
o discurso que o ilustre Presídcnt o da Conf'cdcruçâo X:t

cional do Comércio proferiu ante-ôntem, por ocasião do gran
de banquete que lhe foi oferecido pela Federação de Coiuércio
de Santa Catarina, constituiu, sem dúvida, lima esplêndida vi
são do panorama da economia catarincnsc, através dum sadio
prisma de otimismo e de confiança na, capacidade das 1105$[:S

fôrças produtoras. '

Hóspede de Govêrno do Estado, tendo-se-lhe prestado a"

mais expressivas deferências C0l110 a incontestável intérprete
(las classes conservadoras, o eminente sr . Joã« Daudt (FOlivt'ira
deve ter experimentado, no ambiente de cordialidade e de sim

patia em que era ouvido, .0 vivo ínterêsse que- a sua admir.ivc!
sí ntcse das rea lidades econômicas de Santa Catarina desperta
va, an· encontro não só do dinamismo dos nossos centros agrl
colas, indústriais e comerciais, senão também do sentido da po
litica administrativa adotada no Estado, com o objetivo de ex-'
pansâo das nossas riquezas e aplicação das nossas inúmeras pos-
sibilidade de produção.

.

Se bem que já nos fôssem' desconhecidas .as atividades
que nos impulsionam accleradamneto à conquista de excelente
posição entre as unidades Icderatlvas de mais sólida base 'e(',-,

nôniica, a magnífica excursão do sr- D'audt d'Olivcira aos prin
cipais setores da produção catari nense, das minas carvoeiras co
sul às prósperas indústriais do norte, e, e;u tôda parte, uma olhà-.
da ao labor dos campos - tão igualmente dignos de estímulos -
valeu para nós C011l0 um i nceutivo a mais à própria fé nos des
tinos da nossa gleba e na capacidade dos nossos homens.

ema das observações mais curiosas c, por certo, inconte,
túveis do nobre visitante consiste no que registl'ou sobre o "em

prego JIlúximo (la matéria prima regional, com a predoll1in�n:
da das de heneficiamento wgetal e de produtus alimentícios",
como base em que assentam as nossas indústriais. E acentua qlle
lllai� de dois terços'das indústrias de Santa Catarina se localiz31H

- "A nota da U. D. N. f��fI em outras não surgirão ... "

consulta e na participação de par- Informou por fim o sr. Nerêu Ila

'tidos em tiue haja afinidades. Cm i mos que o Conselho' Nacional <lo

termo vago êsse "afinidades"- .\

I
P. S. D. se reunira na próxima ter

do P" R; mais concreta, fala na ça-fcira ás 1'7 horas. Nessa oC;1si50

participação de todos os partidos o Conselho discutirá as notas Ll(- p.

politicos. Sendo que .a -r��iáça() pá I it 6 {I;1 U. D. N.
miti va 'da nota republicana f) luva Perguntado se nesse espaço de

cru partidos registrados. Esta pala tempo ficariam suspensas as rcu

vra foi omitida ·não sei com que niões dos' três "grandes", o prus.i
sentido. A nota do P, S. n., por f'i:», dente do P, S. D. respondeu:
que deverá ,�er mantida pelo r�r·.l- - "Necessáriamente nã'o. Aw�n�s

110, oferrC'e um apl!1ior yisão: "tooos não podcrei decidir nada ellcJlJantl)
.os 'partidos existentes deverão ser

10
meu partido não !raçar os r"mos

consuHaoos". que deverei seguir. Poderemos, CIl
.

As obJeções im;osfas pelo r·'?ror-' tretanto, con\'ersar ... ".

Milionár·io inesperadamente
em zona rural, "scn'do assim espontaneamente
forte concentração de j)njJula'ção nris cidades".

Es,'>e aspf'c-to par[icllhr do trahalho eatarincl1.l\c (_', com ('fcilo,
de salientar-se, como tau\bém o regime de pe(luenfl propriedaJr
em que auspiciosamente nos definimos como unida,le econômica

evitada uma

Comeli Juni01',
de Tubarà()

herdeiro das
)1l'cdisposta ao equilibrio entre a fór'ças de produção especifi
C'aJllente rllral c as da produçã'o industri.al.

, Quando, poi!'>, a política de economia llarece orienlar-se,
sobretudo por imjJeratil'i)s sociais - que não por forÍltitus iJ1"
tel'esses de classes - nüo será de desprezt;I'-se út[uela partl-.
clllaridade CI11 que, prefi:.ume.nte, a agudeza e

a, experiênciade tais problemas, cOll.ill�das no descortino com que os obser'
VOlI o sr· Daudt d'Oliveira, teriam indicado o fator de harmonia
soei a1.

historia de lrineu

aguas medicinais

Por todos os ângulos, porém, que o importante rtiseurso cl,)
ilustre Presidente da Confederaçi:jo Nacional ele Comício ofpn'
cc ao comentarista é ele llllla brilhante .súmula do esfôrço pro
dutor qL1.e, em o nosso Estado, contribue airosamente para a re

cuperação econômica do país. Peça duma surpreendente (' S�l

gesti v::i lInidadr panorâmica, se não serviu exatamente para re

velar·nss. naquilo em que ó noss� trabalho Jios eleva já a nívpl
de UlIl licito orgulho, despertou em cada um.cle nós, os ((EC
a ouvimos, U111a vigorosa crença nas inextinglÚveis reservas de
ril[Llezas exploráveis, que estão ao nosso cUspor. Mais aindi-1,
persuadiu-nos de que, nn verdade, pela açã'o e pela tenacidade das

Ruo Marechol D�odoro, 341, 1.0 ondp, �
CURITIBA n:UCR'AM.4. PROSESRAS PARAN'" -

A c-uTiosa

SERVIÇO DE METEO
ROLOGIA

S. EXCIA. APóS A ll'IESA UEDONIUL �f\ A. SSOCIÇÃO Co�rERC�,AJ.J l)ECLAR()U.NO�
QUE "() SESC E O SENAC l�STÁ Rr�.l�lZA�:Ílo Ul\[A ADl\nRAV.EL OBRA UE COil[}'JU ..

ENSÃO EN'eRE El\'rPRl�GA1WS E Ell'IPRE(}A DORES".
\ . �.

Previsão do tempo, até 14 1101'&5
do dia 8:

o sr. dr . .João ])alldt !l'Oliveira,
iluslre Presidente da

a li?'eira çào Nacional do Comércio rio Hio
de Janeiro, depois de dirigir a pa-
lavra aos indu�triai5 c comercian

mQde- tes do Estado, ali reunidos, p�(;CU-
rado pela nossa reportagem, a.ssim

,,<'.i e : se expressou:

Tempo: Bom su.ieito
instabilidade;
Temperatura: Estável;
Ventos: Do quadrante Sul,

rados;
Temperaturas extremas de

Máxima 20,1 minima 18,0. -- "Estou empolgado com o nco-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Infnruu..coes uteís Juizo de Direito da,II
.

.

U ,J IS Comarca d·e', Tijucas
-_...._.._...._............_.._

B
·

di O ESTADOI ,� orarlo as
. e�pre- Edital de leiuio, com o 'pTaZO

J d
ft ' de tTinta, dias

.-

Redação e Ofiçinas � rua S.86 ro OVlarlaS" , '

. João Pinto n, &; DlGUND.A..J'II[R.4
O cidadão Carlos Temes,' Juiz de

Paz, no. cxercicio do cargo ·dr. Juiz
de Direito da Comarca' de Tijucas,
do. Estado de Santa, Catar.ina; na

forma da lei, etc ...
· '.

'

.

FAZ SABER aos llüe': o; presente

Expl'eSlo' 810 Ciatóvlo - L&tI'llU -

7 hora.,
Auto-Viaçao naja! - ltaJa1 - li Jroo.

�. --��
...:xprellJO BrlHQu_ - Braiii.� --

UI bor... _

Expresso Bru.tQueJlJIe - NOTa 'l'reJI.to
- .A.���ti!':oU. Catu1n_ _ JOlllTU.

edital virem ou dele conheciuento
-. hor... tiverem expedido nos autos i de aro.
.A.uto-V1açlo Catum.n.a - Curitiba rolamento dos bCI,1s' .que Iirararn

- � horas. .

1
,-_

• Rodovléfla Sul-Br-.U - Hno .Al� por falecimento de .Toscf'a Fr à ncis-
- S hon·!.

p' 1
.

"

,

Rápido Sul-Braetlefra _ Jolnvile - ca 10 1(',11'0, que se processa peran-
13 horas, te êstc juizo e cartório. do escrívão .

Rápido Sul-Brasíleira - Curitiba - , \ • <

6 horas. que 'este subscrevê, que a�ende'r10óTERCA·FEIRA .

.A.uu>-VtaçAo Catarillenn - P6rto .Al.. ao que dos autos -consta; autorizon

rreAUto-":!B�ra·Catar1D..nH _ 'CUritiba a venda, em leilão publico. nos
- 15 horas imóveis abaixo dcscrrtos, Cül,11 l1UUS
Auto·VI&ÇIo C&tuineme - JolllTlú

- • hor...
.A.ufo.Viaclo catuill_ - TubUto

-- 6 boras..
Ex,presso 810 Crlat6Tlo - � -

7 horas.
Emprêsa Gl6ria - IAaIIIIa - .,�

.6% hM". .

!IllI:preuo BrwIqu_ - BruQue -,
1e horu.
"'lU>-vlaolo ltajal - ltaja! - 1. Jlo.

1'&3,

Rãpído Sul-Brasileíra - Joinvile-
13 horas. .'

Râpido . Sul·Brasileira - CUritiba -

1,6 horas.
'. QU.A.RT.A..l'JlR.A. I

I .t·ll�V:.la9lo catllSrln.nH. - Curitiba terminadas por este Juizo. ú r().r�a
I
- 15 hórD': .

'

, Âv.t<rYlâ�o catuinellft = /91ll'YU. do edifício da Prefeitura �hnici-
1:::-! h��:!:r::::.!-��:.� t ........., Í1a.L Descriçâo C avalifl.';;�o dos hcns
.
l'ü&t. ;-4çaO ..........,._.._ =-=

,

1 'I- 10

1-
6,39 horas.

-
. • . ., iJJ;te

serão vendido em el a(/: I
6 ������ SUI.B�a�llelIa

-

curib�a
_

Metade de uma rede i�, .�ail1ha, no
i

- ff�J��� Sul·BrasIlelra -' 'Jolnvile - valor de 'Cr$ 10.000,o.C!. �� Vn1� mesa:,} I EXpreàso Slo Cri.toTAO _ �,� no valor de c-s ·25,o1?J. :$0 'Cm' Hhidij UICii'.i.�;" •• ÍI•••••••••••••••• l!la•• iI•••••••••••.•_"'";, 7 horas.
I 'I d C"'" rOO \)

"

•.
. .;;; o, BiusquellM _ �u.· ve ho no. va 0.1' e, r'l'..;j ,oti. 4. l\l.e:.
U�l'�.,��.- 1

•

tade de um l'à!l'��lO dé Hill.lih�, naÁ'íi1:;Vil�fi I'iilil -- lta..... - MO-
. " " ... ,1.. ,;,,,.

ras.· Praia dc. "\3 or;}, 'no valor ué Cr$
Expresso Bru8<lu� - NOTa '!'rente 500,0.0. "�; pai'a ""\Vê r.(lfl(-,�ue ao c!)nlle-

_ 16.30 horas.. .
'I

RodoTIé.rla Sul Brutl - p� Al.,r. chUr";nto do§ intt'l'�:�sados e ninguem
- I OOr&l. Qum-rA.FEIit.A. _

'}__ .. 'possa alega!' igono.rallcia, mandou
.A.uto-ViaçAo catlrlneIlM -.' P6l1b expedir o. presente edital que será

.Alegre - 6 hor..... ' .
. .

.

Auto-Vh\çAo catarinenn O.Jr.ittba afixado na sede deste JUIZO. no. lu-
- II horlNl. ,

.

•
"

,.

Auto-Viaçlo . Ca.tal'tnf.dm. - JolnT1l. gar do cüstume, e, po.r COP][I, pu-
- i hor... bliéa(lo

.

umà ) 1) 'vês no jo.rnal "O
Auto-Viaçlo eatàJ.1nenn - �o >

FJ" I' D d_ 6 horll8. , Estado", de < onanopo IS. a o e

_ .A.:.��vi!���.- CrttarillenH ,_ Lquu i)as�ado nesta cidaele de Ti.in(',as,
EXR.rtlsSO SAo Cr1stoyIo _ L.-.cuna -

aos cinco dias (lo mês de julho do.
7 horAS. '. '

Ilmpr4sa Glória - L-.wna - • l/I ano de mIl novecentos e qU'lrc'nb
• 7 112 hMBS.

.

.

e no.ve Eu Gercy do.s Anjo" E"''''''i-
Ilxpresso BrullqueDIIII - Bru8quo _ ., -

.
.

.. , .. _.

1. hors·s. , vão o datilografei. conferi e subs-
.A.uto-Viação ltaJtJ -' Itajal - II tIO- '

• •

ru". c-revl. (a) Carlos Ternes JUIZ de
Rápido Sul-Brasileira - JoinvUe -

Paz no exercício do carao de Jui-
13 horas. . ," ","

Rápido S)l1-Br!lsileira - Curitiba - de Direito. Está conforme o Ol'lgl-
• horall. .

.-

-TAL" - 8,00 - Joinville -
....rr:n.�::,:.S,ul',_oeste LUla.. -. x�..

pe

...
co -

J fne,a.l,'..sobre O qllal me, �eporto e dou

Cllritiba - Paranaguá �

.-

S t Ri" SEXTA-J'EIlU
D t

" ,
- an os e o. RodoY1M'la Sul Bra.sil _ Pllil'to 4.lecn a a supra,

I " 10 '0 N -- - 3 horas
I J.

E'" ,- , G d ••"<)"\ h ,'" - OA'_' Auto-VIa.Çao .dr.tarinenn· ' ...... C!srlt1�
O SCHvao..

.

ercy os _'1uJos
'H'IlZEIRO 00 SUL - .n.OO - - IIJhorBS,. I .'

Aut()-�aç&ó
.

Catar� JoinT1l.
'

....,_ _1I00·te - • harBa. !VARIO - 12.30 - Sul Auto-Viação C�tarl!tíenH {.qum
._ 6,30 horas.

PANAIR -;:- i3,50 - Sul Expresso SAn CristovAo -- L&� �

Q art ,
.

17 hora!!.U a.. Mra
•

Auto.Vlaçlo ltaja! _ Itljai _ 111 ho.
"TAL" - 13,00 - Lajes e Porto ras.

I EJq)�sso Brw!quense Bruaqu. -
Alegre 16 horas.

Í"ANAIR :...:._ 10,40 - Norte Rápido Sul·Braslleira Jolnvile -

...13 horas.
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6 horas.
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Ano ....•..•..••• Cr'
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�e" : Crt
l!iqQl�ro avulso .. Cr'
<"",.. )lo InttriC)r
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� .Stlllestre ." r 'd �(")Q

1
II!!nestre Cr$ 35,õó
���A Q.rJ 0,60
6Jl(lnc!� m;;(liallte contráto.

t .8 oligl.", mesmo não
.

s.; publieados, n.ão serão

1 "A�;�::�n!,\�:��::-
Aítbt!l�l l)êlos con�it09
éiDIbdos nos artigos ,/

assinados. ,-'

io::d'!.H....�_.._.............'"'Jff
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90,00
45,00
25,00
9,00
O,fio

,

Viaçã� Aérea
MorArio
Sf1;fUnda..feira

"TAL" ._ 13,00 ,- Lajes e Plrte
Aleg't'e
PANAIR � 10,40 - Norte
VARIG - iO,.tO - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
CHUZEIRO 00 SUL - f3.515

Terça-feire

IIlorte
VAlHO - 1 i,40 - Norte

PANAIR - 13.50 - Sul

Ouinta-feira
!"''l'AL" - 8;" - Joinville

- Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.'

PANÃIR - 1O,tO -:- Norte

PANAI" - 13,�0 .;.:.. Sul
VARIG - !,2:S0..:..... ,Sul
CRUZEIRO 00 8tJL

Aorte

CRUZEIRO .DO SUL
.ul

.

iitao

I
,

Sezta-teiro
"TAL" - 13,00 - Lajes e Pôrto
Alegre
CRUZEIRO DO SUL - 7.20 ,-

lIIorte
J

PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 11,40 -- Norte
PANAIR - ,q.50 - Sul

Sdbado
-TAL" - 8,00 - Joinville

,

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

VARIG - i2,aO - Sul
CRUZEIRO DO SUL - t3.515

Itorte
Domill(lo

PANAIR _; 10,40 - Norte
I CRUZEIRO J)() l'InT, - H,OO

[1WYAI8 '::_.�J50- �U_$:.\l3

respectivas uva Ilações, pcrtcjrccnte
ao espólio de. Josefa Francisca Pi

nheiro, que serão levados :1 llllbli.
co, pregão de venda e arre1nata-'
ção, a quem mais der e maior lan

ço ,oferecer, por Alêxandre 'Corrêa

d� ,Melo F!�ho, PQrtdr:J dos

aLlll,i-1t01'1OS, no dia 10 de agosto p.i-v., as

10'horas! no local em (}l;e. se 1'0alÍ
'zam as vendas em hasta publica ne
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Instituto Nacional do Pinho
Delegacia Regional de Santa Catarina ..

- Editar,

Levamo.s ao conhecimento dos senhores madeireiros, em geral-que,,:'
através da Resolução. n. 96, de 10 de junllo corRente,. a, Junta Pdibe
rcÚiva do. Instituto" Nacional do Pinho fixou aié �1:ltcrioll' deliheJ'açã()..
os seguinte.s preços para o pinho serrada dcsti-nado· ao nrercado na

cional e embarcado via maritima:

Curitiba _

PREÇOS E CLASSES
,

BITOLAS P e na lua

Cr$

IHEFtJGO ou

'I
I

l\,a
Cr$Cr$

Taboas de 1x{)" a 1x9" 1,25
1,25
1,35
1,25

1;,25 }

1'.1;�

1-,'15
1,2fJ

I·

Clínica .. Obstetrícia
Dib Mussi

I

i
I

I
Lotes cx.clusivamente de lx12" I 2,00 1,35 1.25

•
2 Os pl'eços entendem-se por pé quadrado FOB p.ortos do Para-'

ná, Santa Catarina e IUo. Grande do Sul, admitindo.-sé a reduç"ü de.,
cinco. centavos por pé2 dlOS preços FOB porto.s do. Rio Grande (lo Sul,.

, . &

equivalente à diferen'1;a do. frete maritimo.
3 - Ficam estabelecidas as seguintes condições' de pagamento: 'em'

90 dias sem desco.nto ou em 30 dias co.m descontos de 30/0 •

4 - Será admitidá a comissão para os representantes ven.}f'dor.3S'--
de 60/0 (seis por cento) sôbre os preços FOR

\
SABADO

Auto-Via.çAo C&t&rinenH - CUriUba 5 _ A mercadoria viaJ'ará por co.nta e risco. do comprador, ,que'- 5 hors·s.
Rápido Sul-Brasileira JolnviJe

-l
pagará_o frete marítimo no pôrto de cmbarqt1'e, ou mediante prévio en_.·13 horas.

Rápido Sul·Braslleira - CUritiba - te.ndimento, no destino, contra entrega do respectivo. conhecimento.
6 horas.
_ • horas, 6 - O INP fiscalizará os embarque, fornecendo., para cada lote, .()..

.A.uta-Vla�Ao Catarmense - JolllT1l� I respectivo certificado de classificação.
- :ut�%�çAo Oa,�lnenH _ Tub&rlo Pela Resolução 'no 97 de 2/6/49, "o al'l1l1ento no frete marit'mo dé
- E���;:' 8&0 criBtoYlo _ Lqtma cabotagem ,decorre:nte de Ato do Gov·êrno, que atinja vendas efetuadas
7 hora.s.

,. .
até O hora do dia 6 de maio de 1949, correrá po.r conta do comprador.

14E:g:::o Bru8QUeJlJle -,Bi'uilQll•.;- --------------- devendo ser acrescido nas: faturas C'omer'CÍais·
rl::utc.V1a�o ItajaJ - ltaja! ,-

,

II ,1il0'

I
Dr. CLARNO G. OS vendedores deverão apresentar no.s Postos do INP, para efeito.

Expr·e&!IO Brusqu_ - Sova 'l'rCto
'-.

" G ftLLE','TI de fiscalização e eniissão do certifieado cie exportação, a' fatura �o-
- 9,30 hOrtllll, I"Expresso G16ri. - LaI'Ul1a -.

• 111·. A D V O G A D O mel'cial, coi'll indicação dos preços' e lotes' de madeira correspondentes
• 7 1/2 hor.... (bitolas, classes e comprimento.s). Na hiípótesc ,de' que nas fl!tarasDOMINGO " Crlm� • <ii.. 1
6 ��f!�� Sul·Brasileira � CUritiba, .1...

Con.tltuição ri. Soc:l.dacq,. r.ão haja discriminação do.s lotes, deverão ser anexos a estas 0<; ro-
i NATURALIZACOES

_ ,

nmn'eios resl)eCtivos,
Título. D.olarat6rio.- < JOINVÚ_;E, 2'3 de junho. de 1949.

HEITOn bE ALENCAR GUIMARÃES po � Delegado. Regional

I
C·

.'
-'CA�A-'S"E"TE-"'áRÉ-'NOS'"----''''''' Irurgla··Possue V. S. casas ou terrenos para
vender? .

D A 1\ •

Não. encontra ·comprador? r:-II· ntoD10EntregUe ao Escritór10 tmoblllãr1o
A. L. ·Mves.
Ru'a Deodoro 35,

Escritório Técnico
Cid Rocha An"ual' ,"
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs. interessadbs que.
tendo. regressado dê sua 'viajem aO!
E&tados Unidos ,da América do. Nor·
te e paises visinbos, o Dr. Cid Ro·
cha Amaral reabrirá seu' eSlúritório
(Rua Presidente CoutinhG n. 22),
nos primeiros dias de agôsio, espe·
rando continuar a merecer as espE!'
ciais atençé\es de seus· arni'gos r

cliente5l.
Pedro Medeiros, Auxiliar ,

E.crit6rla • Ra.idaC\ota
Rua- TÍl-adal'lt•• ' 41.

�ONE .� aea

FERIDAS, REUMATISMO E
PLACJI S SIFJLITICAS

Elixir de Nogueira
Médicação auxiHar no hatcunentc

da .iflJh

I
i
I.

1,80\
1,90Pranehas de 11,4" C 26" e' 12"

Taboas .largas de 1x12" aC!EW,

Vigotes ele 3x3",3x4" e 4x4"

Pl'�chas de 1 Y:.t" e 26" e 1:!"
Lo'lcs compostos ele 70% de
1x12" e 300/0 de 1x9"

2,00
1,UO
1,90
1,90

1,25
1,3(').

Médico efetivo do Hospital de Caridade

Servi �o especializado em Doenças de Senhoras
Modernos métodos de tratamento

Horários
Das 10 ás 12 horas e das 13,30 às

Consu Itório:
Rua Tiradentes, 9

14,30 horas
Residência:

Hotel La Port&

"Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1
De Tubarão

�DOIa Nova unha de
ODlbUS

'"

Resultado do 23' sorteio do Plano «(B», ?'eaLizado no, dia
29 de Junho de 1949

CADERNETA N. 2:2.983
PRÊMIO MAIOR EM MERCADORIAS, NO VALOR DE
•

Cr$ 6.000,00
PRC-3 - RÁDIO GUANA- Aproximações Supt'ríoxes Aproximações Infeúit)1·es

BARA, do Rio de Janeiro - Em mercadorias no valor de Em mercadorias no VRlo"!: de
1.360 quilociclos, oferece valia· Cr$ 1.000,00 cada, uma Cr$ 500,00 cada umr,
so prêmio a quem lhe remeter a CADERNETA N. 22.084 CADERNETA N., �2.98�
história, a notícia ou o fato CADERNETA N. !_!,.8iH CADERNETA N 11.382
mais original e curioso, observa- CADERNETA N, :35,375 CADE_R,�ETA i'L �l;).�n:;i

YfAZE;Vl ANOS HOJE: do nesta região. O programa CADERNETA N. 06.100 CADEt�NETA 1" OG.Otlv,
- o sr· Edmundo Silveira de "Copacabana Bluce" c "0 Es· CADERNETA N 36.730 CADEl:lNETA Nr Jfl.'743

·

Sousa, residente em Blumennl! tado" darão o resultado dêss€ O próximo sorteio realizar-se-á no dia 3 de Agôsto.
- a Sl':'.\, d. Comuelo Capela; Iconcurso mensal

,.
O resultado acima, é do sorteio do mês de junho, extraído

- a srta. Elsa Nunes; \ Escrevam para a Radio Gua· dos cinco primeiros prêmios <!ta Loteria Federal, realizad.o :".0
- o SI'. Procópio Ouriques vnli" nabara - Avenida Treze �€ dia 29 de Junho de 1949.

go e destacado desportista. conla· Maio, n. 23 - 25° andar - RIO Florianópolis, 2 de Julho de 1949.
001' de "A Laminadora"; de Janeiro, contando o que sa· Visto:

- a srla. Antonia Maria dos 1'as· bem de trágicü, de engr9.çado Hélio Milton Pereira - Inspetor Federal.
ou f�ra do comum, e

candida-l PP. J. MOREIRA & CIA.
tem-se a um valioso prêmio que Domingos Fernandes de Aquino.
aquela

�

emissora íremeterá a - .::.::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-_
quem for contemp ado. I

"Copacabana Clube" - de

Segunda à sexta-feira, das 1'1:,0'.1
às 15,30 horas; e aos sábados,
das 13,30 às 15 horas.Um robusto garoto que na pia
Diretor do programa: Carlosbatismal, se chamará José N'ar.!:'re-

Pallut.fiO, veio enriquecer o lar do no ;50
. l)fezado amigo Tan H05a, fmw.·!Ollá
i'io do Departamento dos Correi'>:> e

Telégrafos, e de sua lexrna, eSj}ôsa
d. Domei Camara da Rosa. A Jos<�
NazarentJ 0<; nossos voto� (10' f('U
cidades, hem como a seus prog('r.:i·

A:NIV.EP,SÃ!{TQS: do patrício sr- João Antônio V::c-
VELMA RICHTEH chione, conceituado contador, cur-

A data de hoje é sobremodo grata sanrlo, também a Faculdade dr Ad-
.;30S nossos meios artisticos e sú- ministração e Finanças do Pnruná,
ciais por assinalar o aniversário na- além de integrante do corpo 1'c(I u I')
talicio da prendada senhoviuha rial da Hcvista de Engenharta do
Velma Hichter, filha cio nosso dis- Hio de Janeiro, e assíduo COh'(1()] ::::

-tinto contcrrauco sr. Rodolfo Ili- (!or da impvensa portoalegrcn-,c.
chter, alto funcionár-io do Ministé- O sr. João Antônio Vccchione,
rio da Fuzenda, e de sua eX1U::1. e5· que se demorará alguns dias nesta

· "põsa (I. Olga Richter, feslcjadr.. cupital, visitou-nos ontem, dando-
virtuose do piano. nos o prazer de sua arnavc] pules-
Vclma por vocação e estudo é tra. Ao distinto visitante os nossos

uma continuadora brilhante eh ar- votos' de feliz permanência nesta

'.te sublime de sua gcnitora, ten.!o, cidade.
.ainda ontem à noite, no Clube 12

de' Agósto, deliciado à culta SOC�l'
dade desta capital com o "Fext.va!

Chopin", em beneficio elos iulcr- Está entre nós, vindo do Rio
culosos, onde executou lindas com- do Sul, onde é operoso Fiscal
posições do insigne mestre. Cru-san- de Faz�nda, o nosso est�mado
do com invulgar aproveitamento G c_onterr�neo e confrade jorna
-Conscrvatório Nacional de ::.\11��ica! lista Jaime Mendes, redator do
do Rio de Janeiro, a nossa apeat!·1 semanário "Jornal da Sema,
-dída conterranea aqui como lá C'élll- na", que se publica naquela ci-
'ta com numerosos admiradores 110 dade... ,

-seu talento artístico, motivo !J0I'- O distinto hospede, que se

-que, hoje, pelo decorrer de 5113 cf'e- faz ��ompanhar de slfa exma.

'_méride natalici;, recolherá COl!! (.',", fa�lha, dem�:n'ar_se-a, nesta

"iernecimento, as homenagens cue capital, por dias, em gozo de
110'': :0: férias regulamentares. Apre,lhe t�'ibutarão, ás .q�l�is � .. S

I sentamos-lhe os nossos cum-.·assocwmos, com PI a,_tr.

I' t d'
.

t d
..

pnmen OS cor IaIs e vo os e

SRTA. ANA CECILIA DE SOU�':A feliz estada em Florianópolis.

Jorn. Jaime Mendes

Ocorre hoje o aniversário nat:lli
,cio da graciosa c inteligente s€'1ho
.tinha Ana Cecilia de Sousa, arllica-

Agradecimentos:
Recebemos do sr· Raulino

Horn Ferro atencioso telegra"Ida aluna do Ginásio Colégio "('ora-
ma de agtadecimentos pela no_ção de Jesus" e dileta filha do 1105-
tícia publicada neste jornal por'so ?I'ezallo cOJlter�'a:1C(), -dr

..J(�r�e ocasião da' passagem do cente,Josc de Sousa, mediCO veterlilarlO
nário de nascimento do saudo-".do Posto ".I\ssis Brasil" e i�e sua

i so catarinense Raulino Horn,
,'{'xma. consorte d. Enedina "r. de I avô do signatário.·ousa.

Festejando o grato acontccín1e'nto
.- Al.Ja-Cecilia reunirá, logo mai�, nn

; residência de seus pais, suas a:ni

,guinhas e co.ndiscipulas, onde lhes
,oferecerá muitos doces e rcfrige

, �rantcs, em meio a sã alegria de to
dos os participantes à festinha

!r:-l.lima.
·

ELISABETE MARIA MACIEL IIHegosija-se hoje o lar do nosso
. prezado amigo e valoroso coneli-

.

, gi9nário Elisiário Maciel, prestiglo
· so elemento do dit'etório distrital
,·.do PSD, em Caiacanga, pelo aJ1Íver'
!'5ário de sua querida filha Elü,a
'bele Maria, que é a alegria daque
le' nosso amigo e de sua eXl112. e'ipo'
sa d. Maria Júlia Maciel.

inumeras amigninhas, qne, por cer·

to, acorrerão à residência de seus

_progenitores para felicitá-la.

Aviso aos
lei'ores�.�. graeiosa Elisabete Maria t"rá,

-por esse motivo, oportunidade ce
· sentir 0 quanto é querida por f>uas

60S ,comerciária, filha do SI' An
tônio dos Passos Costa;
- o diligente .Tair Fontão, vende

· ilor deste diário,

�Ol\ YOLUNTARtOS DA PÀ'tRIA N.· 66 • 1.· ....ND,IUt

';""�"l'o.. r"''',�8J .18.l':I'OtiJ; ..64lI· TEt.(G.Jó: ..... ",S, _orlócr�

NASCIMENTOS:
JOSÉ NAZARENO

.. .. .. .. • .. .. .. • .. • .. • lo ••••

tores.

VIAJANTES:
SR. JOÇO ANTôNIO VECCI-nO�m
Proc('rlente (le Curitiba, onde re'

sidE', esl.ú entre nós, o no�so preza-

I MílioDario ..�
, Conciusão

ca à familia de Iríneu Comelf.
M�S, nesse tempo c jovem prá
tico de farmácia nem .sonhava
por certo tornar-se um dia, o

herdeiro das aguas do Tuba
rão, que hoje representam uma

fortuna calculada em cerea de
dez milhões de cruzeiros! A�
guns anos depois de sua. fuga,
Irineu foi procurado por i�
dividuos que dele se fizeram
muito amigos e mais tarde sou

be tratar.se: de vigaristas. Pois
esses índíviduos, descobrindo ,9.

futura situação de abastança:
de IIrineu fízeram.no assinar
lhes documentos de divida pe
la soma de mais; de cem mil
cruzeiros.
A carta.a que vimos nos re

ferindo e de que é autor o pa
drinho de Irineu Cometi, escla
rece ainda:

- "Depois destes- factos, igno,
rou-se completamente o para.
deíro de meu afilhado. VItima
mente, porem, pessoas vindas
de Uruguaiana informaram

I que ele estaria ai, onde vende
'frutas nas ruas, em balaios, vi
l vendo em absoluta miséria .:.
• até dormindo em bancos da
-Praea."

Ao final, o missevista solici
:tava ao Prefeito que, uma:. vez

certificado do paradeiro de Tri
'neu Comeli, em nossa cidade
favorecesse a sua \riagem �

. regresso a Pôrto Alegre, custe
ando_lhe inclusive os gastuS' dA
passagem. E assim foi feito. Em

questão de minutos estava des
coberto o paradeiro de Irinell
que, .avisado do que oCOI'Yia,
{oi de imediato a presença: do
Prefeito. Mais do 'que modesta
mente, miseravelmente 'vestido
o futuro milionário teve, de 11m

se instante para outro p;lJfunda
acham em atividades, sendo lH!l (la mente' alterada sua vida. Ante·
raça Duroc Jercey e dois Caf'lll1- ontem,. o herdeiro das agua-s' di.
rl1os. As coberturas são gratl:itns. Tubarão rumou para a metro

pole. Deixou os seus balaios- de
frutas e, com eles um pouca, do
seu grande drama, para>. se

consti'fulir na personagem) de
uma' nova histór�a".

1� Iorianópolis. A linha tem parte do

percurso na nova estrada -Tuharão
- Crcsciuma é parte na estrada ii',>

nicipal de CubiculoTreze de ;_V�aio.

Enquanto os lavradores, como .:,

o sr. Nandi, se transformam em

donos de empresas de ônibus, C�:l11

veículos novos, coufortavcis, a Au
to Viação Catariuensc, continuu
com as suas caróchas a óleo crú,

O sr. Arcangelo Nandi, ele Treze
de Maio, colocou entre aquela vila
c a cwauc, uma nova linha de Clli

nus, com confortavel veiculo, C' -rn

pletamente novo, A carrcccría fui

>c0111eccl0naOa, nas afamadas orí

cinas do sr. \\-alentim Terstich de

servindo pessimamente a Tubarão,
ficando quasi sempre nas estradas,
fazendo com que
corrarn para Laguna.

Ovos de galinhas
de raça
Tubarão é um municipio css=u ..

cialmente agrícola. E, o atual Prc

feito, filho de Tubarão. conbcce

perft'itamente esta situação. Pn: is

so, o seu desl1sa(lo interesse da la,
voura e da pecnarÍa· O dr. fran
cisco Carlos' Regis, já distl'ilmiu
eerca de 5.04 ovos das ra!:a� Lc-

ghonl e Ncw Hampshire, gl'at!:ita
mente, aos agricli ttores ele todo ll1U·

nicipio.
Já tem promessa para· I'ec'eba

filais dois mil e qualrocentos ()';ns,

para cujo transporte do Rio a La·

guna. a Prefeitura di5penderá pCl:
to de um mil crllzeiros de fréte aé-
i-eo.

Trf·s reprodutores sllino� já

Também conseguiu o Prefeito t.ll

baronense e· tllU tonro Jercey ([iie

i�] eslá faz('J1(ln ('obcrturas e um teJ;"
neiro holau(lez puro, qur est:'> senti:)
criado as espensas do município·

Crédito Mútuo Predial

(O REGULADOR VIElHA) ,

A mulher evitará dores

ALIVIA AS CóLICAS UTEmi'�AS

Bluprega-,qe com vantagem para
combater as Flores Brancas, Cóli

c-a!,\ Uterinas, Menstruaes e ap:'::; o

parto, c Dores nos ovário�.
]:; poderoso calmante e Hegula

dor por excelência.
FLUXO SEDATlNA, pela sua com·

provada eficacia é receitada por
médieos ilustres.

FLUXO SEDATINA encontra-se em

tona parte.

Agencia Geral para S. Catarina
RU9 Felipe Schmidt. 22-.Sob.
C. Postal, 69 - Tel. ( Protetora»

FLORIANOPOLIS � � __

3

CINEMAS
Rl'r Z, noje ás 5 e 7,30 horas

\ Sessões cm beneficio dos pobres
tio Hcv, Padre Clemente.

HITZ, hoje ás 5 e 7,30' horas
Sl'"9i-SÕeS em Beneficio dos Pobres

do Bev. Padre Clemente.

No l)!'ograma: 1) A Marcha da

Vida � Nacional. )-A Voz do Mun

do - JQ[i'l1à1. 3) Ao Bater dos Re

mos - ��llllrt Esportivo. 4) Dr-ente

de Esperseza - Desenho PO!J<!ye.
5) Atua1id�s Warner Pathé - Jor

nal. 6) De SaY1gue na Guerra - De

scuho 7) CUh1peões da Marinha

Americana - Short. S) Fox Air

I),L� News - Atualidades 9) So-

1111.(� Invernal' - Desenho Colo rido,

10)' Os; Cubanos de Lecuona - Short

Musical
LJiVRE. Creança smnlores de- i}

!1l10S poderão entrar' na sessão de .5

hortas;
.... "' �.' .. � r .. r'" .' ,

L\IPJUHO. hoje ás 7.,30 oora&

NÃO SOU COVARDE
CO�I:- \Villiam Garg.-'l.n

s. GARRA DE FERRO
2 e 3 Episódios
CO},'!: Charles' Quichley

A Ff.Ií.HA DE DON Q
11 e 12 Eplsódios (finaf),

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

... '.

· .ODEON, l�!'<lje ás 7,30 horas'

Extraordirniirio lançamento
ALMA', TORTURA!)&'

CO}.i!: Alau. Ladcl - Vel:C.iJ.ica

Lake - Hobert Preston - UJ.lrd

Creu'ar,

E�pclacnlar _.. unico no gpIlr'Jr,o
:No pl'ograma: 1) Cinchurdia .for-·

nal Nacional: 2:) A Voz do llifirmJl� -

Atualidades
Preeos: Cr� 5,00 e 3,20

Rig�rosamc1rle proibido' üté 13

ano&.
...... 0

-
.

................ ...
· .

i10XY, hoje' iis 7,30 horas;

CARNEGIE HALL

COM: Nora Hyal1 - TC'n�r.. Sa�

lerno c aprc�l1tando celeilirldanes

dades
. �

No prograill:l't: 1) JornaL.rl� Le:a
Naeional. 2) Atualidadcs \� 3!mr-

thé - Jornal'
Preços: Cl;:$' 4,20 e 3,20'
Censura ati 14 anos·

.................. _ .. " ......

· .

j�1PÉi1jAl\ 110je ás 7,3-,}i hol''ls
CALCUTA

CC)j-r: Ala:n Ladd - Gail Rns..,�l1
I e Dur"'rez - Wil'ID'am Bel�dlx

� • UH y
.

1) A Mareha aa

2) Fax Airplan
N () programa:

Vida �aeií'Jllal.
Nc'\vs .TorJilal
Preços:' Cr� 4,20 e 3,2'0
Ccnsl1rtt até 14 anIDS.

,

.... ••••
o. ......... "" ., ...

RITZ, amanhã
MUSEU DE HORRORE�

ROXY e IMPERIAL - sábail.q
ENCONTRO SECRETO

A :REBELDE
HITZ e ODEON - domingo
------.-------------

Os Germes
da Coceira
Combatidos em 7 Minutos

A .sua. pele tem cêroa de 50 milhões
de minú80ulOll SUle08 e poros, onde se,

escondem 08 germes causadores da terrí ...
vel coceira, "rachando" t erupções, udes
e;e.sea.ndo,.... ardência, acne. impigens,
J>80{íasitl, cravos, espinhas, frieiras, CG

""ira dos pé. e outros males. Ós trata
mentos comuns só fOrneeeIl1 um alívi",
temporário, porque não combatem o

germe causador. A nova descoberta.
Nixoderm, faz parar a coceira em 7 rni
n utoo e ofereee a garantia de dar·lhe
UIIl"- peje lias, fimpa, atraente e macia.
- em uma semana.. Peça! hoje mes

me ao seu farmacêutico Niloderm
e elímine as verdadeiras cnUSBS das.
afeecões cutáneaa. A nossa garantia.
,._..,....a é .. eu..

�lXOuer.. maior pro
'Ira .. lItlCllles CutllllU letão.

-Êncontram-se atualmente em uso.

em todos os recantos \
do munjo.

centenas de milhares de Motores

de popa JOHNSON, proporcionando

I aos seus possuidores ano após ano,

um SERVIÇO SEGURO. Distribui

I dores: Comércio � T�an�portes C.
i Ramos S. Â_ - Joaa Pmto, g. :

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Da· Fábricâ co consumid-or.-- Grande estoQué recebeul ii firma distribuidora
«Fiuza Lima & 'Irmãos» -.. Rua Conselheiro ·,·Mafra 35 - Fone 1565 - Fpelis ..

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

-----------------------------------------------

LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO, N. 33)

ACEITA ENCOMENDAS
DE SERViÇOS TIPOGRAF"ICOS
APRESENTAçlo IMPECAVEL •• ENTREGA

RÁPIDA
..................................................,I M. I

Aceita-se representante no interior do Estado. Cartas para I A. DAl\fASCENO nA SILVA ICoixa Postal 139 - Florianópolis

I�------------------------------I·
ADVOGADO

V I S viaJ-a? . Resl·de '. no' Inter,·o·r, Da in&t�U:SO�� ao .1oan&l
•

AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS i•• •
_, I de todos, Dá e&S8 tesouro ao teu

V. S. viaja? Reside no Interior? Adquira um Catálogo de Moedas

I' amigo analfabeto, levando-o a um •
Antigas do Brasil e enriqueça depressa. . i; _.'

.

. curso de alfabetização no Grupt i
".', Praça 15 de Novembro, 22 - 2° ando :

Peça em qualquer lívrarIa de Florianópolis. Custo Cr$ 20,DO. Pelo Escolar São José, na Escola Ind�'

ICorreio Cr$ 25,00; pedidos a José Claudino da Nóbrega. Rua Generall tr ía! de Florianópolis ou na Cat..
• (Edifício Pérola) .

Bíttencourt.züt,' sob - Fldrlanópolís. dra 1 :MetrlliIlolitana.
,.

I Fones: 1.324 e 1.388 I
,Industria de �aquinas, Agricolas I Florianópolis - Santa Catarina i'

N
,.....

, arel'nã- Ltda.
I

. �Ub!i�e��d" �.9&n�' .��E����...A maior e mais apertei�oada fabric.a de .

reeos,

Ma'qul-nas' "grl·.colas,· 10r'00s,
-

Teare.s e II C�_da !l1i-ª.�. ,._'en.{li�O aoompanhado de um mapa _r?�.oVi�r:iO do'

JI . (.;ll.i'ãná e Santa Catarina. ',' -, ÓcÓr 'p:" .,c·, .

". _, , ......".�". ,

Redação: Rua Prudente g� rrt�r�t;l8Lg,_, ..���-;;... -�.!.!1!-��.... ".>·);.,--r;.;;;::-j"�·.

Artigos de Cutelarias jj·c··AP·IliAAi:aA-·ií
Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da fóf.

Industria Comercio e Seguros Knot S.I. 'vn';���$_j;� .pe�:�i"p.,io

i� ,a"o'd d
Praça 15 de Novembro, 20 _ 2.0 andar Dor, mo IVO e "lU' aUGI

Caixa Postal 139 - Telefone - 1324 (D!!!!��ta !ri� qu��m!�!!���aJ!Ja�!!�!a��!o.
E d T 1 KNOT Area de 142 metros de [rente por 1.850 de fundos, inclu';nda

� n. .1e " /, 6 casas de madeira e uma de materiaL
. TRATAR:

� I FLorianópolis
_

-, nestd redação ou Escritório J. de A 1..... Alves'
Barreiros - com o proprietário Mathias Iha.

.

Blumenau - com o sr, Christiano Knoll, no Hotel Cruzeiro,

..

\
\

l

I

Fcbrica arn ,Ámericana. - E3tado dê São Paulo
�,iI_' -:/

RQPpºSgqt'al�'tQS ·º)(�I1JSi\(Q.)s pô Pô

,

" dv banta @atapjna� '.

I
Q 6stada

ti

Flopianóp()\�s - S�nla
/ r

@atapina

-

,
..

PedÍl�lOs a-;-;-i;���-;-di;-tr;i�·l�itores, o ob-;{;qui�d�pr�;;ch�; a
\ coupon abaixo. p. remetê-lo à nossa Redação, afim de eompletarmoa
quanto antes, o nosso Cadastro Social.
Nome .,' � \..

. ; .....••••.
_.....

Rua Est. Civil Ir. Nasc. . " .•••

Mãe ............••..............•.......•................••.•

Pai ................•...•..... . _ ..

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

Cargo do Pai (mãe) ....•...••.• ••..••••.•.• .••.•...• • ••...••.•••

Observo -

• .. .. .. .. .. .. .. .. .. .."
.. ;a. .. .,

Agradeceríamos, também, a gentileza de notícias de nascimentos..

casamentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas.

Arvores frutíferas
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas orn,amenta1s nal

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura

Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes
J!'ndo mais outros beneficios de caráter assistencial.

Representante em Florianópolis:
PEDRO NUNES

;, .• c�

ti- .:. I. ''!� I •

,

I �f �
t ,{

'I
, ,

,
I

!'II:
I'

rs. WETZEL INDUSTRIAL...JOINVILLE
TORNA A EOUPA BRANQUISSLMl'

: . ��13Ã���RC;tÁ?
.\ Esp ECIAUOADE

t
-------------------------------------------------------------------------------------------

-\ f

..-
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ITransportes Ienestres
•

· Transportes Maritimos ,',',

Acidentes· PessoaiS �

,

.

AutomoveiS '

, Incendio '�� ,

') .

�', (ascos .'
, !

�
l
�

'. "'.' /

�
I ,

I ;

: � )
��

"

. \
.".. ... .'

• I

. r .

,

" I·
"

: t i

•

t
, ,.)

.. ,

, •

.f
r'

Praça -15 de Novembro, �2 _";,, 2° andar
,

,

' J

-, .aixa '

"

I 13'
,

,.' '�
. r·:l

',� ',1
, .

Sucursal, de', ,Santa,,', Catarina
"

'

.
�

. _. lEI_E"FONES :1388 .�� 1324
:.
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LIRA TENIS CLUBE - PROGRAMA PARA JULHO
DIA' 9 SÁBADO - SOlRÉE ORGANIZADA PEtO GRÊMIO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONôMICAS. DIA 16 SÁBADO - MAGISTRAL SOIRÉI.
"SOlTE ENCANTADA" - MÚSICAS - LUZES - ORNAMENTA'ÇÃO SURPREENDENTE "BOITE ENCANTADA" SBRÁ A 2a FESTA ORGANIZADA, PE,-,
LOS ESTUDANTES CATARINENSES PERTENCENTES A UNIVERSiDADE DO PAlRANÁ - TRAjE: SENHORITAS: AZUL - BRANCO - CAVALHEIROS:
PASSEIO - INÍCIO 22 HORAS. DIA 30 SÁBADu - GRANDE SOIRÉE DE ANIVERSÁRIO DA ORQUESTRA JUVENIL DE FLORIANÓPOLIS. NOTA:

, PARA TODAS AS FESTAS HAVERÁ RESEiRVAS DE MESAS.
,

tRANDE SOIRÉE 'UNIVERSI1\ÁRIA NO PRóXIMO SABADO DIA 9 - NO LIRA TENIS CLUBE EM HOMENAGEM AOS VENCEDORES DO TORNEIO
,

MUNICIPAL UNIVERSITÁRIO DE 1949 E PATROCINADA PELO DIRETÓRIO ACADÊMICO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS EC-ONôMICAS. AS MESAS
PODEM SER RESERVADAS N A RELOJOARIA MORlTZ E COM O DIRETOR SOCo DO DIRETÓRIO A :ADÊ�lICO DA F. C. E.

PARA
ITAJAÍ - JOINVILE e CURITIBA

OS novos MICRO-ONIBUS do Rápido Sul-Brasileiro ofe
recém o máximo em

---'-----,---------�---I1-'--------------- CONFORTO E PONTUALIDADE

R3inba da Imprensa Uncial' f. V.
I
UGA TUBAl�����'SE DE FU- Carros para 14 pass�ego� A ;oit�n;� individuais Pulman,

a srra. Tern(l� ºnns'l. Foi fundado nesta cidade, a Liga Carro direto a Curitiba: parto 6 Hs.
'. , u. ) lHH' lhn� li Tubaronense de Foot-BalL ahran- Carro 'de Fpolis. a Joinvile nos dias úteis: Partida às 13

Conforme noticiamos, reali- gendo os murucrpros de Laguua, horas, podendo prosseguir de Joinville a Curitiba no dia se-
zou.se, sábado ultimo no De- Tuburão e Orleans- guinte ás 6 horas.
mocrata Clube, gentilmente A liga tem como Presidente o sr. Mantemos trafego mutuo a São Paulo e Londrina, ven-
cedido, a soírée dansante ore- Flodoaldo Nóbrega, Presidente 'la dendo-se passagens.Tecida pela diretoria do Im- /

Caixa dos Ferroviários e Více-Pre- Aceitam-se despacho de encomendas.
prensa Oficial Futebol Clu- sidente, o vereador Jaime Sá. , Agencia: Rua Deodoro, esquina da Tenente Silveira n? 2g
be aos seus associados e ex-

',' O torneio inicio r-ealizou di-i 19.ITel. 1172.
mas famílias. com o comparecimento de onze

Abrilhantadas pelo afinadis-
, I clubes, sagrando-se campeão, o

- ------------------,--------

simo jazz-band do clube da "Conde D'Eu" de Orleans e vice,
Praça Quinze, as dansas trans, o "Atletico" de Imbituba.
correram com grande anima- Uma grande assistência 10t011 o

ção, encerrando.se pela madru, magestoso estádio "Aníbal Costa",
gada. tendo a renda atingido a casa 'dos

Apos a conhecida "Valsa da
meia noite", o sr. Osníldo Sou
za presidente do Imprensa Ofi
cial F. C., deu a conhecer aos

presentes o resultado do con-
- curso levado a efeito pelo clube
rubro.negropara a escolha da
sua rainha. Foi proclamada
vencedora a srta Teresa Sousa

qjue, errtre , estrondosas salva
de palmas. foi conduzia ao pal-

. co, onde o sr. Jornalista Batis
ta Pereira, presidente de hon
ra do Imprensa Oficial F. C.,
a convite do sr. Osnildo Souza,
colocou a faixa' simbólica fa
zendo-se ouvir nova salva de
palmas .. Foram eleitas prínce-

, '

: 1

,

1<
,/

Direçio de PEDRO PAULO MACHADO

nove mil cruzeiros.

Sr-ta, 'l']jjl{ESA SOUSA

sas as srtas. Maria de Lourdes
Farias e Dalva Paiva.
"O Estado Esportivo" felicL

ta os componentes do clube

campeão classista de Santa
Catarina pelo êxito obtido pela
sua ínteressgnte e sujestíva fes

ta, .esperanâo continuem tra
balhando em prol do progresso
do esporte menor em Santa Ca
tarina.

. i:, ,; o PRECEITO DO DIA

'No pro"xl"mo doml<ngn.. O forne·IO-·liIIll·I'C·"io AMIDALAS E SAUDE

U I I As tonsilas ou amidalas não s50
órgãos de' importancia secunr'árla

Desta vez o torneio-inicio do Está assim organizada a ta- O· fato de se inflamarem no decur-
Campeonato da Cidade será bela de jo.gos:

\ ,

Se) ele várias moléstias mostr-a. CILl-
mesmo.

-

1° Jogo - Atletíco x Paula
ramente, que são elementos de 'd,,-

Ramos; Iesa do organismo, verdadeir-as scn-2° Jogo - Avai x Bocaiuva;
, tinelas avançadas contra as :i nfec-3° Jogo - Figueirense x ven,

d d 10' ções,
ce.or o . Jogo;

40 jogo _ Vencedor do 20 [o,
Procure o médico especia-

go x Vencedor do 30 jogo. lista, quando sentir, na

Ü torneio inicio do certame garganta, secura, ardência,
de amadores será realizado co".. >. irritação, dor ou qualquer

SNES.
8-7-49

Em reunião levada a efeito
na ultima semana ficou resol
vida a relízação do torneio no

proximo domingo, devendo,
participar os clubes Avai, Pau
la Ramos, Figueirense, Atlético
e Bocaiuva.

I
� .. '

_Diretório Acadêmico da Fa'culdade de J �-',

Viências EcoDômiças -r- '.!&l
OONVI·TE r''O referido Diretório tem a máxima honra de convidar as I'Exmas. 4utoridades da Capital, Acadêmicos da Faculdade de' .,!'Ciências Econômicas e Diretórios das Faculdades de Direito e 'i

Farmácia e Odontologia e sócios do Lira .Tenis Clube para a J
..soírée que fará realizar na sede social dêste Clube no dia 9 com
.ínícío às 21,30 horas, em homenagem aos atlétas a'Cadê�'ücos
vencedores do Torneio Municípal Acadêmico, realizado em

\..c�pital.
, Para esta noitada desportiva que por certo alcançará re

rtnmbante sucesso, foi elaborado um caprichoso .programa o

-qual apresentamos a seguir: ,

.Às 21,30 horas - Início da soirée.
As 22,00 horas - Recebimento das autoridades.
Às 22,30 horas - Sorteio extra de um brinde ofertado

geriti.lmente
pela firma Carlos Hoepcke S. A. Comércio e

In-j-dústría, -,

Às 23,00 horas - Entrega de prêmios - medalhas e. taça'
.às equipes campeãs.

�

. Às.23,30 horas - Sorteio de novo brinde, oferta da impor-
- tante fírma Carlos Hoepcke S. A. .

As 24,00 horas - Sorteio de um rico aparelho de chã e
café como oferta do Diretório Acadêmico ao portador do nú-
'mero da mesa premiada.

\

Pelo Diretório AeadêmicQ da Faculdade de Ciências Eco
nômicas - MOACYR CORRÊA.

QUlindo Alguém, tal 00_ 0_.
lheí ro da ilUBtraQDD !l-OiJna, ofilm_
lhe. em lIJJl8.vel gesto, um càIiee cio
excelente AperitIVO K NOT, Imn.....
... V Sia. de ACrescentar. ao�
o." • genQlwm:ESiEÉ 1..41"1-
BFi'1 (J NEli APEi?lTIVO

'. I'nEDII.El0!
�!!"II!rl��ilt

Transportes
SRS. PASSAGEIROS

Coleti"'1'05

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

Instalação de luz e força.
Venda de motores, rádios e acessor ios, outros aporelhos elé

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

receptores "SARATOGA", "l:NDIANA" e "MERCURY".
A ELÉTRO - TÉCNICA

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

�MIIaD()""'()'-'<)'-"<)""()�)_()�()_)�)...a.<�.

i � I

! I� I
I Tr.ansportes Aéreos limitada i
�l� 2as. Aas. e 6as: i Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba Ia:"- JoinviLe - Ftorumopotis Lajes e P. Alegre .

3as. Sas. e sábados: P. Alegre -- :.......jes -- F·lorianópolis

'0 Jouunle __ Curitiba -- Paranaquá -- Santos e Rio. -

Opera com Aviões Douglas DC3 de 21 lagares.

"

I . Auentes: Fiuza Lima «Irmãos I
I Rua Conselheiro Mafra, 35 - Telefone 1565 Ii •
_04'lllB>().....().....�)�()......O'-'()_() ()4!lID-(),_.()....(}_�..,

ARAHANGUÁ - Às 3" - 5" - Sábados.
MAIS INFORMAÇõES NA

FILJAL À Praça 15 de Novembro Edificío HOTEL LA PORYá
TELEI:ONE: 1.325

,

Correspondenel í

Comercial
(onfere
Diploma

DIREÇAol
Amélia M Pigozzi

METODO:
Moderno e Enci�·l1t{t

Rya Gener�1 BIUenFourt. 48
(Esquina Albergue Noturno)Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTERAPIA
�,-,--- - RAIOS X

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

Dr. Alva'ro de- Carvalho
Doenças de Crianças

Consultorio: RUa Tenente

Bllveira, 29
Horário de' consultas: 9 ás 11

IH.
Sábados: 14 ás 17 hs,

Dr. Milton Simone
Pereira

Clinica Círurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
1308 Serviços dos Professores Bene

dicto Montenegro e Piragibe No

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

Rua Fernando Machado, 10

'----DR. LINS NEVES

.iretor da Maternidade e médíco do

Hospital de Caridade
I CLINICA DE SENHORAS - CI

RURGIA PARTOS

-- Regimes.
t1>nsultório R. João Pinto, 7 - Tel,
1..461

'

/ Resíd. R. 7 de Setembro - Edif.
Cruz e Souza - Tel. 846.
------------------------�

OR.' POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteÍ!"o
Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

.Ooenças dos Órgãos internos, es oe-
i

eíalmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais glan
dulas jnternas

Cllnlca e cirurgia de senhora,

-,Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROc'AR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
80RARIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 às 19 ho
ras.

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles D. 18

Fone manual 1.702
RESIDENCIA:

Avenida Trompowski fJ::t
Fone manual 768

Dr. Mário Weadh.ua
Cfllica médica de adulto. e crlançu
ConsulUirio - Rua João Pinto, 16

Telef. M. 769
Consulta das 4 As 6 hora.

Ileeidéneia: Felipe Schmidt L li.
Telef. 811

• • •

Dro Guerreiro da
Fonseca

7

Carros para o interior do Estado 'Bom

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

PARA HOMENS
'

ARMARINHO EM GERAL -,CAPAS, CAMISAS, GRAVA- DR'''FRANé�sé'o 'CAMARA
TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC_ � NETO

Tudo pelo menor. preço da praça ','
Escritório: ���O�:�� Schimidt

Faça orna visita à nossa Casa e verifique ��r���;,)dO) (Alto da casa "O

nossos preços e artigos ',. r;:���n��a: Rua .•Al:aro de Car-

Florianópolis

/

Especialista
Médico - Efetivo do Hospital de

Caridade
OUVIDOS - NARIZ e GAR

GANTA
Tratamento e Operações

Hesidêncía: Felipe' Schmidt, 99
Telefone: 1.560

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

DR. NEWTON d'AVILA
Cirurgia geral - Doenças de Senho

, ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 - Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11,30 horas e à tar,

'de das 15 horas em diante
Residência: Rua Vidal Ramos n.

65 - Telefone 1.422.

Clíníca Médiea e Cirúrgica cIo
.

j)iag�ós�ico, c()ntl"ol��e
• trataI�lento DR. AUJOR LUZ

,&3peclahzado da gravídês, Dnrnr- I Médico-Operador-Parteiro
lúos da adolescêncía e da menopau- j .12, oença,s int,ernas de A,dU,ltos e
•1.. !ertubações menstruais, i 'l�l,\. ..i:.Ji<:,"'>���i�s ;'-:':' i:

'

",�!lÇOes � t,p.,rpores do aparelho 8e� ÂÍta Cirurgia _ Cihirgia Geral __''PW,
i --"�'·T""""",��,"""'·'

IUlremlll no. �_,:.,u,.",;;.,�" Doenças de Senhoras - Partos -

!Operações .dõ utero! ovári'�s, trem- VÜiS Urinárias - Rins - Coração
IWls, apendíce, hérnias, varrzes, etc.

_' Pulmões - Bstomago .,.. Ftgado
�l'urgia plástica do perineo (ru- Tratamento da Tuberculose
liIUras) Raios X - Eletrocardiografía
,�SISTENCIA, AO PARTO E O.t'E- Praça Pereira e Oliveira (atráz do

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

Doenças glandulares, tiroide, ová- Consultas das 9 ás 12 e das S ás 6

rios, hípopise, etc.) __ Fone 841. FLORIAN(f)POLIS
Vtaturbios nervosos - Esterilidade

Dr. Roldão CODI..I
CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo
RURGA - MOL:tSTIAS D� s:tr

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de MecU·

ema da Universidade de SAo Paulô,
onde foi assistente por várioa ano. do

Serviço Cirúrgico do Prof. Allpio
Corréia Neto

Cirurgia /do estômago e ma eirc:_ula'
rIO' intestinos delgado e grosso, uroi,

clf! rins próstata, bexiga, utero,

o.arios f!' trompas. Varícocele, hidro

ceie, varizes e hernas.
Consultas: Das 3 ás 5 horas, .. rua

Pelipe Schmidt, 21 (altos da Caaa
Paraíso). Telef. 1.598

Relidéncia: Rua Esteves Junior, 170;
c Telef_ M. 764

O horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada
Cirma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

et
.

excessão de sábado

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

E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - 38• e 68• feiras '

16 horas
14 horas

16,30 aoras

12,10 horas

binóculo
Grande visãe �

Dr. r••lo Foat..
Clínico e operador

Co"oultório: Rua Vitor Meirelel. 16.
Telefone: 1.405

Col1llultas das lO ás 12 e da. 14 i.

15 hrs. Residência: Rua Blum_.
22, - Telefone: 1.620

QUER VESTIR·SE COM CONFORTe E ELEGAtfCIA?
PROCURE

Alfaiataria
A

Mello

Visão maior' e mais perfeita
que 8 de um bom binóculo

alcança quem te-m sôlida
instrucão.

Bona livros. sobre todo. o.

assuntos:
LIVRARIA ROSA

Rua De.ldoro, 33 - Ftor ienôpcliade
. . . . . . . . . . . . .. . -

Plaina
VENDE-SE uma, de 4 faces, com

pletamente nova, marca RAIMANN,
com transmissões. Ver e tratar na
Cia. Florestal de Santa Catarina. no
Estreito, ou pelo correio, dirigir-se
à 'Vencedora - Caixa Postal, 225 _

FlorianQpolis
.

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

Rua Felippe Scbmidt 48

Veterinarios
O INSTITUTO PINHEInOS - (Caixa Postal; 163 _ Florianópolis)tem o p�az�r de comunicar aos senhores Veterinário-s, Fazendeiro;

e ,FarmaceutIcos, -que está iniciando o lançamento de uma grande série
desses produtos.

Os primeiros já a venda, são:
SULFAGUANIDINA: Tubos de 10 e vidros. de 100 comprimidos de'

(1,60 s.
VACINA CONTRA MANQUElRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos

lOó cm3.
SORO ANTI-TETANICO: ampolas de 20 cm3.
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 emã e frascos

de 100 cm3.
"

VACINA A.�TI-RÁBICA: Ampolas de fi cm3 e de 10 cm3 e frascos
de 100 cm3.

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

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

'Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doenças
dos anímaís domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa
nento de Veti;i:inâriá. ----l!� � 1'" "-1ó"

Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITtTTO PINHEIROS aten.
derá diretamente a todos os pedidos de' seus produtos, Quando não en

centrados na localidade de residência do solicitante.

[OJft"" oas" cnSEMIRAS· ·
Especializada em artigos para

homens
RECEBEU
ClONAIS
MANTEM

Dr. M. s. eanlcutl
Clínica exclusivamente de crlanÇIII

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 73:J

DR�A.SANTÂELA
(Formado pela Ji'aculdade Nacio·
nal de Medicina da Universidade

do Brasil)
Médico por concurso da Asslstên,
cia a Psicopatas do Distrito

Federal

I ',.Ex-interno dr Hospital Pstqutã-
trico e Manicômio Judiciá.rlo

da oapital Federal
Ex-Interno da San ta Casa de MI-

Isericórdla do Rio de Janeiro d
OLíNICA moICA -- DOENÇAS RUA VOL(JNTÃRIOS DA PÁTRIA N.o 68 1. ANDAR

NERVOSAS !
GAIl(A POSTAL, 583 _ TELEFONE 6&\0 _ TELEGRÁMAS: .PROTECTORA.

:i;�;��:3Ru:d1:::::0 d:m;���! • 4gencht Geral para 8tH. Vatari08
Das 15 á.s 18 horlll!

!Telefone: JJua Felipe Schmidl. 22 - Sob. '

�����l�gi�o
--

Ug:: Caixa Postal. 69 - Tel. "Pi'olectora" - FLORIANOPOLIS

SENHORITA!
A ultima creação em retri
�eran te é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o
_

está
acompanhando a mpda .

•••••••••••••••••• �••••••••••••• j

Cemi•••, Gravetall Pifame.
Meia,. d.l�meJboreli pelol me
nores preço. 16 n. CASAdMIS
CELANEA _;_ R,uaC. Marrai
............... .

.

-

OOu��AN IH!�A !Dl
�_ ACCIDENTES

IROS, CON1�
DO TRABALH04

. SEU RElOGIO' PRECíSA DE '

'_

'REVlSAO?
'

NO�SÁ' ()Fle.NA" É ESPECIAÚZADA
NO,I8GB cônc:irtoB sà� ,

' ,',' <.,,

"
" " ijàrantidoa 100%'

()1ii(J� �,oIi�i()
JOAQ PINTQ; 25,(Fr'nte: aO "Tesouro
)\}. ,;," ,f" do fatido} '; '>': . '

••• • ••••••• 1 ••

Srl.OE SOCIAL:

po�ro ALEGRE

Dr. Liudolfo 4.6.
Pereira

Advogildo-ContabUista
Civel -- Comercial

Con.tituiçõeil d. .oeiededa.
e .erviço. eorebtOll. ,em geral.
rOrgonizaçõ•• • _contabei•.

Regi.trol e' marca•• di.pondo.
no Rio, de corrl.pondente.
Elcrit6rio: Rua Alvaro -da

Carvalho D. 43,
Da. 8 àtÍ 1'2 nora••

'

TelefQnl 1494

ESCRITóRIO IM'ORILMRIO A. L.
ALVES

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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de Menores, gentilmente cedida pe
Rio, direi a êle que si não tivesse la direção daquele estabelecil1lc;ltn ..

realizado mais obra alguma em s-u Este ano, tem sido verdadeira
Estado, esta de que é patrono, é su-

mente de grande fartura de pesca
ficiente para que. o torn«(ulll ,-?'ran- do. O nosso mercadinho de peixe,
do benemérito. Dou o meu -p:lra- esteve nestes meses de Maio c Ju
bem a quantos trabalham nesta Ca-

uho, abarrotado de tainhas, sem

S3, obra grandiosa de assistência nunca ter faltado os outros pci xes
que deve ter uma palavra a mais

no seu nome. Este estabelecimento

/

"Dispormos agora dos iusfru- médicos' suficienles para essa La-
mentes necessarios para descoluir ref'a, qualquer mulher que possua

os intermediários. Só em casos es
<li maioria das d ií'erencas entre as ínteligencia pnderia desempenha-
células cancerosas c as normais" la. pecialissimos é permitido. A Prr-tcí-

_ declarou 'recentemente o dr. A Sociedade Americana de Can- tura faz tudo, para que os nescado

Paul Aebersold, chefe da divisão cer 111"e1 enrle Iarnhern introduzir res venda diretamente o seu pci

de Isótopos, da Comissão de Ener- como sistema de rotina os exames xe, sem terceiros.

.gia Atomica, com sede Nl1 Oak do pulmão por "raios-X'' em pes
Ridge, nos Estados Unidos. soas idosas, para a descoberta

Os instrunientos a que se refe- dos canceres pulmonares, casos

r iu o dr. Aehersold são cinco es,- em que o paciente pode ser cura

[)ecies de mícroscopíos, das quais do pela extração do pulmão afe
quatro relalivamente novas, e os tado, quando a molcstía é rliagnos
elementos qumuoos rádjoatívos lieada em suas fases iniciais.
que- podem ser empregados para Ú dr. Camerou acredita Lambem
acompanhar o rapido e complexo que mesmo atualmente seria. por
processo quirnieo que �e verif'iea sivel curar numero duas vezes

nas relulas tanto normais como maior de doenles de cancer, incre
cancerosas. Acierüta 0- cientista mentando-se a realização de cxa

em :1'])1'('1:0 ser possível com, esses mes para a descoberta da moles
inslrulllcn los tlcscfJbrir as sutis tia em fases iniciais. 'Oi tenta por
diferença existentes entres,,' relu- oento dos cnnceres "manifestam-se
las rallcerosas e normais.,' Pensa �m lugares do COl'l)O (lude podem
tambem o dr. Aehersold que, com ser descobertos por um medico
esses instrumenLQs e com os dez prático, com os metodos de que
011 quinze novos indicias existen- dispõe hoje em seu consultório.
tes sobre a Gausa e o lea Lamento Tais casos incluem os canceres do
do rancer, verdadeiras Tcaliz::u;:,õcs seio" utero, pele. boc� e inlestino.
,serão feitas dentro çJe 'cinco ou "Será sempre impossivel evi-
de>'. anos. lar o 'c�úçer ou im7erilar um exa-

O dr. J. R. Heller, diretor do

1ns-1 me que moslre quando urna pes
ti luto Na�ionaI do Cancer do� �s- soa yai' áclquit�i-lo", "s'egundo de
tados Umdos, sustenta a opmmo claNm o dr. K V. Cowdl'Y, de St.
de que dentro de cinco anos 11ave-1 Louis. Aduziu ele que 'os' cienlis
Tá exames muito melhores para a tas conhecem cêrca de 250 pro
descoberta do cancer em suas :fases dUDos químicos que podem causai'

iniCiais, quando são grandes as o, cancer alem de quasi Lodos os

·esperanças de cura. Sua opinião é agentes fisioos, desde o calor e

baseada no noyo amplo rprogra- os raiosllltra-violeta do sol até
ma de treinamento de cientistas, as' radiações atômicas. O fato no

,os ,quais "J�oderão it}ventar exames tavel, diz o dr. Cowdry, é a maio
novos e simples a 'que serão sub- ria de nos escapar ao caneer "Con
mCiti:das periodi,clI\ffient.e 'l1umero": tudo acrescenta, podemos apren
sas pe�soas. eler a descOlbrlr ü cancer logo

Na opinião do ur. Charles S. Ca- após ter-se manifestado.
meron, da Sodeclade Americana Como se vê, são das mais oti-,
ele Cancer, ,a, nledia de obitos por mistas as opiniões-das altas auto·
cancer no seio poder.á gel' reduzi- ridades cientificas sôbre as futu
da á metade dentro de cinco anos, ras ,perspectivas elo combate ao

,em resultado de uma medida mui- tancer. Podemos, esperar para
to simples que aquela entidade pre� dentro de cinco anos uma grande VINHO CREOSOTADO
tende por em execução. Consiste mudança para melhor no tm:rCI1O "S I L V E I R A "..,essa l11edida em en,�inâr todas as da canceJ'ologia. (USIS).
mulheres de mais de, a5 anos de

�

I ,FRAQt:JElAS ,EM GERAL
idade' a examinar mensalmente .-.r...._·.w.-.·..................·_.._.-_.· ---------------

�eus pro.prios seios, o que permi- QUAR'TOS I CASA DESOCUPADA
tirá a descoberta do cancel' em Alugam-se quartos para ra-I Rua Germano Wendhausen,
sua fase inic.ial. S\]stenta o dr. pazes solteiros, à rua João Pin_ 76. Vende-se ou permuta�se c/
Cameron que, emhora não baja to, 29, sobrado. I automovel.

,

F R I E I R A 5,
ESPINHASr ET_çJ,,==========.,,=, '

Ramos", em companhia dos mem

bros de sua comitiva e ainda dos
srs. Ten. Ajudante de Ordens do
sr-, Governador do ,Estado. Pre
(lentes na Federação' de COI11�rcio
de Santa Catarina e Associação Co

mercial, belh como do. sr. Divetur
Geral do SESC e SENAC.
Após percorrer todas as se(',ç.3es deve chamar-se "Modelar Hospital

naquele estabelecimento' de assis- Nerêu Ramos".

o combale ao cancer será
r

'

eficiente dentro de poucos

-

mais

anos

.NUNCR EXISTIU IGU�l

da Lagôa de Laguna e adjacências.
Esta abundancia, deve-se, em

grande parte, a politica seguida pe

lo atual Prefeito, que além de

construir um bom mercadinho de

l;eixe, não cobra nenhum imuosto

dos peixeiros, dando-lhes aind.: um

quarto, com tarimbas, para q�l.<1n

do chegarem a noite. Não se Il<iga

imposto algum. Os fiscais da Pre

feitura estão atentos, para evitar

Hoje no passadO
8 DE JULHO

A data de hoje recorda-nos que:
� e111 1691, depois de haver esta

do detido durante quasi dois anos

em Belém do Pará,'"regressou a soa

missão em uma província castelba

na o padre Samuel Tritz; chcgára
em Belém a 11 de Setembro de 1639;

- em 170(i, uma ordem régia de

terlllinou o fechamento de lli113 pe

quena tipografia instalada em He

cife, sendo os impressos sequestra
dos e os tipográfos repr'eendicos;

- em 1785, no Rio de Jan(';ro,
nasceu Francisco de Lima e Silva,
General do Exército e Comandan
te das tropas imperiais na campa

nha de Pernambuco em 1824, 1I1Prt1-

bro da Hegência de 7 de Abri! de

1831 a 12 de Outubro de 1835, fale

cido a 2 de Dezembro de 1853. Ge

nitor de Luiz Alves de Lima e SiJ

va, Marechal e Duque de Caxias;
- em 1827, um destacamento ar

gentino foi delTotado junto a Ilha

de São Sebastião por uma l.:eql1<�Da

força de artilharia brasileira eo

mandada pelo 1° Tenente Antônio

de Almeida. O inimigo deixou C111

campo 10 mortos, quasi todos in

gleses ou norte-americanos;
- em 1875, no Rio Grande do �,1l1,

faleceu o Dr. Manuel Pereirq da

Silva Ubatuba, a quem muito de-.
ve o Rio Grande quanto a SU'l ex

portação de extrato de carne.

André Nilo Tadasco

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,

I

'�L""- !

5 de Julho de 1949. "

Cônego Frederico Hobold
Pró - -V1igário Geral.

De Palhoça Asseciacãe
MISSA DE 30.o,DlA Irmão JoaquimEM SUFRA610 A S Da benemérita Associado I�"lõii(Y',

VITIM tiS DO Joaquim, recebemos e agl'adcf�(,Ii�(JS;
li a seguinte circular:

C "MB'IRE-L I Ilrno. Sr. Diretor do Jornal "O
B a Estado" - Nesta
Conforme havia sido annncir.do Cumpro o grato dever de, comu- ,

rea lizou-sc .quarta-f'eira u lthua dia nicar a V. Excia, que, em sessõo de'
I) do corrente; a Missa 'de reqr.iem Assembléia Geral Ordinária, roa-
em suf'ragio as almas dos' passagci- I'izada em Li de junho ultimo,
ros do avião C-47, sinistrado no eleita e nesta data empossada
morro do Cambirela e mandada Cd-

foi'
H!

Educação
fez-se representar nas exéquias pc
� inspetor escolar, Sr. Prof. i'J j': e ..

do Xavier Vieira.
Vice-Presidente:

(reeleito)
Esteve presente ao ato, além de

Osny Ortiga.

Procurador Geral: Rodolfo Ma-,
outros funcionários pub licos, a se noel Vieira
nhora Coletora Federal, 10 Secretário: Edio Ortiga F"(lr�- '

A bela e espaçosa, Igreja estava
go

literalmente lotada de profes-r-rcs, 2° Secretário: / Silvio Machado.
escolares, de fieis e demais pevsoas (reeleito)
que compreenderam a signific-ição
daquelas homenagens póstuma,

Tesoureiro: Nestor Luiz 'I'ei-ieira
Sub-Tesoureiro: José Livramento

Na nave central do mel [r-s+oso de Abreu.
templo via-se o cadafalco (essa)

Aproveito o ensejo para 3])r(,,5f'n-
tal' a V. Excia, os meus protestos'
da mais alta estima e distinta C0l1-o

sideração
Edio Ortiga Fedrigo � Seí're!{u·j,,,,,·

com muitos cirios acesos.

Ao evangplho o Rev. vigário, Sr.

Frei. Lucia, produziu magistral c

comovente oração, dizendo d-i sig
nificação e finalidade das solcnida-

rles que se estavam realizando, Muitas. felieidadel'l pelç na8ch•••'J

O côro que esteve a cargo de to de geu filhinho!
membrüs' das Associa·ções rdigic" Mas, não esqueça. que li melh.,'

sas, causou a todos magllifiel'\ im- presente para o SeU ''PIMPOLHOIII

pressão. é uma' caderneta do CREDITO
(Do Correspondente). MUTUO PREDIAL.

A t e n ç' ã o
SOCIEDADES ANôNIMAS DO' INTERIOR

O Escritório Técnico de Ct;)l::�tabilidade B. C. Çoelho Li/ta."
à Rua Emiliano Perneta, 568 - Curitiba, encarrega-se .cie en

tregar à Bolsa Oficial de Valores de Curitiba, as suas inseri
cões, nos têrmos do Edital nO 1. - Atende também com pra-
zer, qualquer pedido de informações.

'

I •

I
f I

" /\

Como estamo.s anunciando, realizam-se hoje, as

17 e 19,30 horas, no Cine - Ritz, as famigeradas ses_

sões em beneficid dos pobres a quem o venerando e be
nemérito Padre Clemente socorre desde há muitos
anos.

As entradas, postas à venda aqui na redação, não·
tiveram a; procura que esperávamos.

Em virtude disso e deixando por hoje, de lado as

fórmulas suces<sórias, vamos aplicar a fórmula do

milag1'e de Maomé! O profeta, certa vez, querendo
embasbacar o mundo, mandou que um monte vi,esse
até êle. O monte, todavia, nem te ligo! Maomé, então,
foi até o monte.

Àssim faremos nós. Se a turma que tanto pediu
as sessões não quer vir aqui comprar os ingressos e

,fazer o monte, nós iremos, até ela e o monte' será
feito ...

Em virtude disso, hoje paramos por aqui. Vamos
azír!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


