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o sr. João Dandt d'Oliv6ira agradece
O sr. Charles Edgar Moritz, I

Catarina levarão expressivos
Presidente da Federacão do Co, contigente á conferencia Araxá
mércío de Santa Catarina, re, pt Com melhores votos de Ieli
cebeu do exmo. snr. Dr. João cidades.
Daudt d'Oliveira, Presidente
da Confederação Nacional do
Comércio, o seguinte cabogra-
ma: Nova valsa de:

R'io, 9�7-49.
Rogo ao meu prezado amigo Richard Strauss

receber e transmitir nossos va- GARMISCH-PARTENE:FdN.
10r080S c.Omp�hheiros Comé�'�í� HEN, (V, A.) - Por ocasião
S�nta C?atanna meus vn o� de um ato solene do governo
afrad�clme�tos .

por todas a� bavaro, em Garmísch.Parten..
av:nçoes e g.entllezas c0:rr:. ��:- kirchen, realizado para cele
cer

caram, )nmha �erma_�en�,!_,.ll b�'IU',"-'() �&50 aniversáriQ.._ I!-ªta!inesse gl?�lOSO Estado pt Sou cio do grande compositor aus-:lhe partlcularme�te grato por triaco Richard Strauss este en

todas. a� def.erenclas com que tregou ao primeiro ministro da
me dlstm�ulU e q�e se es.ten- Baviera a partitura manuscrita
d,eram ate. e_xecursao pelo m�e� da valsa para concerto ":r-iLlni�
nor e CU�'ltI,ba em sua amável

que" inedita e jamais executa,
companhia pt E�tou �ert<.? que da. Em nome do governo da
sob sua esclarecida direção as Baviera o dr. Ehard oferecera
classes Produtoras de Santa

ao mestre uma estatueta an-

L-"ros bras·lia -I'r08 tiga "Dança", uma escultura
V de Tanagra, do ano de 400 anos

ed1c>tados na Ilall-a. antes de Cristo. O reitor da
Univerdade de Munique pro�

ROMA� \V. A.) - Acabam clamou que a Faculdade de Di�

de ;s�r editadas na Itália e já se reito atribuíra ao gra,nde com

ach�m a venda duas traduções positor o titulo de doutor "ho

de ,romances brasileiros, que noris causa" e a criação de

foram muito be:tn1 escolhidos uma "Bolsa Richard Strauss"

pelo publico e pelos meios IL para alunos do Instituto Su-

terarios italianos. perior de Musica de Munique.
Trata-se de "O Resto éSL.

t'á
•

lencio" de Erico Y.erissimo e,Detido o secre rio
"Terras do Sem Flm", de Jor- •.

ge Amado. O primeiro t�adu- da nunciatura
zido por Ettore De Zuam, sob

po titulo "II Resto _é �ilencio�', de raga
fa� parte da cole�ao La GaJa Praga, 11 (U. P.) - Soube
SC1�nza". dos editores Long�- se que o secretário particular

'Washington, (U. P.) - O

preSi-'
THABALHO CONSTANTE neSl & Cla.;. o segu.ndo .tra;dUZl- da missão diplomática do Vati�

dente Trurnan declarou que os Es.. Foi então que Truman respo;,dcu do por Mano d� SIlva mt;�ula;- cano fio idetido pela Policia de-
tados Unidos e o Brasil estão ttaba- que representantes dos dois paises s� "Terre" �el. Fmemondo edl� SegU1'ança da Tchecoslováquia.
ihando ativarnente na elabornç:lo. vcm trabalhando constantemepte ça� Bomplal?-l. " '.". O secretário, un� padre tche..
do acordo econômico oe quatro I no assunto. ,lI Resto e sIlenz� i?; ���- co chamado Aldis Zmrzlik, tras,
pontos, a que chegaram, em prin- O acorclo Truman-Dutra prevü. o to a venda ao preço e 1

.. :J, balhav.a na NunciatU1·a do Va ...

c'ipio, ôle próprio e o presic'ente início illlediato de negociações de enquanto que "Terre D�l Fm.e� ticano aqui havia três anos.

Gaspar Dutra,' cio Brasil, em maio um Tratado destinado a "prateg('r mondo" c�sta ao. publlco Ll�.�. Um alto funcionário da Igre ..

4cõrdo de avia�ão passado. l' encorajar" a inversão de c:wi 750 ou sejam maIS ou m�nos ja disse que "um ené'Fgico pro..

V Essa afirmação do president� foi tais particulares no Brasil e dE' um Cr$ 34,00 e 30,00 respectlva- testo" contra a p11isão do secre..
entre o Brasil e f('ita ontem, por ocasião da hahrtual outro para a eliminação da "dupla meIl:te,

, 'd ri- tário tinha sido entregue a(1,
entrevista coletiva com os j( rlla- taxação", Os outros dois pontos in- I?lant� �a.acolhl. a na�'p

,_

ministro do Exterior tcheco por
a Espanha listas da Casa Branca, Um destes cluem () compromisso' dos Estados

meIras llvlanas, �esses dOlS ro
Gennaro Verolino. Encarrega-

M l'e'lcll'''l'Oll (",ue, ])01' oca<I'''o ;:"� "1"- r 't t'd d atellder\ a's manees onde foram vend_.dos" do de Negócios da Nunciatura.adrid, 11 (U" P. )- O mi..: w "C, '''' , nl( os no sen I o e ". ,

m duas semanaJs dezena" de
nish'J do Exterior, Alberto sita cio presidente Dutra aos Esta- necessidades do Brasil, no que díz

e .

, �..... Fontes da Igreja disseram

Martin Arte]'o, informou que o dos Cnidos, em maio ultimo, foi I respeito à assistência técnica, e vtOlU:rr:ets'l' espesrat'l:sa�a'i�� �! l��- que Zmrzlik foi detido pela po ..

'ores 1 a lano -

licia quando se achava a cami-gabinete estêve reunido, sob a \ tornada publica uma dec1ara<;,:1::l lima pl'Oll1essa dos Estados Unidos
ça.r .novas obras de autores bra-

nho da Nunciatura.presidência do "C a u d i I h o" 'conjunta dos dois presidentes so- no sentido de "dar a mais atpnta
1 ..:lOSl elros. Um sacerdote chegado IhFranco, e iniciou as conserva-. bre a cooperaçuo -economica 81'tre considcraçüo" a um pedido de elP-

ções sôbre o projetado acôrdo os dois países. Perguntou então es- préstimo apresentado pelo Brasil mente pelo sr. Otávio GOllvêía de Nunciatura declarou que' a

de avia.ção comercial entre a se jornalista ao presidente se tem pernnte o Banco Ylundial e o Dan- Bulhões, chefe da sec'Ção bra;:Uci- prisão de Zmrzlik é, ev"idente-
E'spanha e o Brasil.

I
hayldo algum progresso no df'sen- Co de. Exportação e Importação, ra da Comissão Técnica Coniunfa mente", parte da campanha do

O .

d f" 1
-

d' J" dtO I Ih d d que redigiu o conhecido l�(.'h.:�rin govêrno comunista contra CfcomunIca 'Ü o lCla nao a vo YlJllento' os quatro pos os ('''\''1<;- s tra )n, os .e preparo ('<ses
TI ') !qre)'a Cato'lic" Romana aquz.nenhum outro detalhe. tantes daquela dcclaração. j Tratados" foram iniciados i.l11e[�i::'Ja- AbbinJ(, sobre a economia (lo ."d·q�i·

_

""

I( VOogresso Pana-,
mericilDo de Ser
lico Social
l{10' (A. N,) - Prosseguem os

trabalhos do 11 Congresso Pan

Americano de Serviço Social. com a

presença dos técnicos e professores,
além de numeroso publico.

Nos intervalos das sessões, ple
nárias as delegações tem visitudo

várias obras sociais, entre 3S 'JlHds
o lnstituto Benjamim Constant, o

Albergue da Boa Vontade e as obras

<la Fundação Leão XIII,
Entre os trabalhos mais impor-

tantes apresentados nas ultnuas

reuniões, destacam-se os que ver

sam sobre crianças deslocadas 11<)5

Estados Unidos e sobre apel'Í.,;çna"
rnento prof'issinnal da assistente

social no Chile e no Brasil, seu-lo o

ultimo apresentado pela srta. ,w

dir K. Kfollri,
TE'm provocado grandes debates

o projeto de regulamentação da

profissão de assistente social, re

centementE' aprovado no Legala-
tivo Federal.

•

A formula do reju
venescimento
ISLE WORTH, Inglaterra,

(v. A.) -- Samuel Taylor, éle
80 anos de idade, que recupe
rou sua saude e até mesmo

uma nova dentadura mturaí.
pelo fato de beber um "toníco
da juventude", declarou que
essa poção lhe foi ensinada pe
la sua avó.
Segundo Taylor, a formula

desse tonico rejuvenescenté
inclui cereja silvestre, trevo

'Vermelho, algumas raizes e bo,
tões de algumas flores. "Esses
são os principais ingredientes,
porem após sua fervura duran
te duas horas obtem-se um lL
quido assim obtido em garra
ou mel com o suco de três li
mões. Quando esse liquido es

friar, acrescentam-se 650 gra�
mas de levedo. Coloca-se o li

quido assim obtido em parra
ias, deixando-o em repouso
por vinte e quatro horas. De

pois é só toma-lo e rejuvenes
cer". Essa fof a explicação dada
por Taylor.
O medico da família de Sa�'

muel Taylor declarou desco
nhecer os verdadeiros ingridi
entes da beberagem preparada
por seu cliente, "porém o fato
é que Samuel parece estar re-,
moçando e até novos dentes
lhe estão nascendo".
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MOMENTO

Mais depoimento
Tendo percorrido o nosso Estado a serviço do Mi

nistério de Educação e Saúde e como observador envia,
do pelo Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, o

dr. Roberto Macedo acaba de dirigir-se ao sr. prof. El
pídio Barbosa, Diretor do Departamento de Educação,
em têrmos que muito enaltecem os trabalhos educa
cacíonaís em Santa Catarina.

Ainda há poucos dias, aludimos a um tópico do
"Diário Oficial" da União, em que a nossa organização
de ensino primário era conceituada como a melhor
rêâe escolar do País. Valeu pôr em realce mais êsse de

poimento insofismável da eficiência do setor educa
cional catarínense, depoimento que, inserto no órgão
oncíal da República, traduzia, sem dúvida, o juizo das
mais altas autoridades federais do Ministério de Edu-

um

cação.
Agara, novo depoimento de fonte autorizada e

mais que muito fidedigna e dirigido, ao sr. Diretor de
Educação, em ofício cujo teor publicamos noutro lo
cal. Desta vez; fala o dr. Roberto Macedo, cuja pre,
sença, durante alguns dias, em o nosso Estado, possi
bilitou, aliás em desempenho de suas funções no L N.
E. P. (órgão técnico do Ministério de Educação),
uma atenta observacão das condícões do nosso siste-
ma de ensino público.

'

Cabia-lhe inspecionar particularmente as escolas
regionais cujas instalações, sob regime de acôrdo entre
o Ministério de Educação e o Estado, obtiveram a sub
venção federal. O contacto que se lhe favoreceu com a

rêde de escolas estaduais, ao encontro de sua nobre
curiosidade técnica, lhe proporcionou, do mesmo passo
que o desempenho daquela incumbência, visitar os

nossos estabelecimentos de ensino público. �,-;),ai, a con,
clusão a que chegou, para poder deelar�r, �OJ:ll eSP8ri
taneidade tão humana para a terra catarinense, que
se congratulava com o sr. Diretor do nosso Departa
mento de Educação "pelo alto padrão atual de ensino
em Santa Catarina".

.

Referências assim oriundas de insuspeita e auto
rizada fonte devem ser motivo de contentamento para
nós, que depositamos inteira confiança pos destinos
da democracia - pela educação do povo.

Os nossos governantes e, entre êsses, o que avulta
na história catarínense pelo porte da obra educacional
e assistencial realizada em o nosso Estado - o sr. Ne
rêu Ramos, hoje preclaro Vice_Pr,esidente da Repúbli
ca - foram clarividentes no vincular os destinos de
Santa Catarina à instrução popular.

E póde-se dizer que sendo a democracia nãio ape
nas uma expressão verbal - tão explorada pelos de

magogos de várias categorias! - mas o conceito du
ma realidade social e política, Santa Catarina esteve
sempre em dia com os modernos imperativos demo
cráticos, realizando pela escola � pelos centros de saú�

..._ de o melhor culto à dignidade humana - pela valori
zação mental e física do homem.

Fundo de garantia 'dos capitais
americanos no Brasil

Portugal assolado por:
onda de calor f I

':I i

uma

LISBOA, 11 (lI. P,) - Vinte pes- calor que vem usvolando Portugal
soas morreram e dezenas de outras desde os fins .da -semàna .passada
Iicaram feridas, desde 10 de ,jl'lbo, tem causado vários iLlÇ�(;S .';:\11 ui

vitimadas pela/onda de calor que versos pontos cio pago
assola Portugal. Um tios mais espetaculares TO'i nes-

Treze pessoas morreram vitima ta capital, quando as chamas irrom

das por raios, seis pessoas afogadas peram numa caleira, destruindo

c uma faleceu em consequência de I quatrocentos lotes de madeira dé

ataque de insolação. pinho e de eucaliptus. Nesse <inis-

Dezenas de pessoas sofreram dcs- tro, cêrca de tri�ta pessoas foram

cargas elétricas e multas outras lo- feridas ou tiveram ameaça de sufo

ram conduzidas aos hospitais ata- cação pela fumaça.
cadas de insolação, Incendiaram-se também ceteiros
Nas tempestades de ontem, seis de trigo na Tapada Ducal, propr ic

pessoas morreram e numerosas ou- dade da antiga Familia Real l1ortu�
gucsa, perto de. Vila Viçosa.

Raios provocaram incêndio- em Em Pichclcira duas casas Icrnm
Régua, onde as águas ínnndsram inteiramente destruídas pelo fuga,

tras ficaram feridas,

cansando ferimentos a dois de seus

moradores. O mesmo se deu com

nuia herdade de Juncal, com a .dcs

truição de grandes depósitos de tri

go e adegas de vinho,

muitas casas.

Enormes danos foram provocados
pelos ventos ciclônicos c fortes f1gU<1-
cciros,
Embora muitos rios tenham seca

do, outros transbordaram em virtu-

de das chuvas torr-enciais. 'Cm dos efeitos do calor está seno

A temperatura em Lisboa el'.'vou'l do o enorme consumo dd" gelo, 5n1'

se a 88,9 grúus à� sombra, a mais ele- vetes e refrigerantes nesta capital,
vada já registrada na capital. ! vendo-se enormes filas dian:p das

A mais elevada temperatura já· casas que vendem esses artrgos
verificada em todo o país regislrou-! Sábado e domingo, calcula-si' que
se em Coimbra, onde os tcrmême-' mais de '50.000 pessoas atravessaram

tros sllbir�J;l. a ()�,3 Agl'�US ao sol. 1,0 ?'e!o ou ,se�uiram para as. praias
Vácios incêndios próximas, fugindo ao calor intenso

Lisboa, 11 (U. P.) - A onda de da capital.

Cordial abrace PT
João Daudt d'Oliueira.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Viação Aérea

Horário
Segunda-feira

. !. nTAL"· - 13,00 - Lajes
-;:'-=-A-tegn:��.-.-

. .. PANAIR - 10,40 - Norte
VARIO - 10.40 - Norte·
PA�AIR - 13,60 ....:. Sul
CRI.!ZEIRO DO SUL - ta_fifi

"orte

"TAL"

� Curitiba';_ Paranaguã
�

- Santos e Rio.·
."

•. \ ('Ii:\ lR 10,40 - Nol'lt
q <r:RUZElaO 00 SUL - 1._1_0..'-
'orle : L,; �;lQ .;�
VARIG - f2.30 - eul
fANAIR·_ 13,60 -. Sul

f" QÍtarta-feira
,

"TAL" - 13,00 .....:. Lajes e Pôrto

Alegre
pANAIR 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - H_OO

IWorte
·VARIG - 1 t,40 - Norte
PANAlH - i3,50 - Sul

Ouinta-feira
�TAL'- - 8," - .1oinville

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

PANAIR - 10,40 - Norte
PANAIR :_ i3,50 - ISul
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO 00 ISUL la.lil

ftorte
CRUZEIRO DO SUL

Sul

"TAL"

Alegre
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

Iforte
PANAIR r- 10,40 - Norte
VARIG - H,40 -- Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Sdbado
-TAL" - 8,00 - Joj�ville

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL i3.f!�

porte
lhHntngo 'I •

PANAIR - 10,40 - Nórt� .,• ."..

j CRD7,J1}TRO no �nT, - t t .00 _

l. fANAlll
.__.

i3M__ !��

uteí-

na muita austera. objettverarn, dizendo··

que se o divórcio era proibido, prefe1';-
vel era então ficar sempre solteiro. ,r",-

SUR aproveitou o momento para lhe,,·'
insinuar claramente o conselho do celi-·
bato "por '-'.1101' do Reino dos céus", j\,

proíbíção do divórcio é um mandamen
to divino imposto a todo o cristão; <11-'.

prática do
.

celibato é um conselho ás
almas de eleição. Essas palavras do Di-

víno Mestre originaram o "ascet.ismo
cristão" de que a virgindade é um c1..:.
menta essenciaL S. P:;Iulo levou vida ce-·

corpo e no espirita". O celibato volun
tário começou é! ser fielmente praticad()o,
quase desde o começo do século TI, no··

Oriente e no Ocidente. Á medidà que o··

�\'istianismó ia s'e lifundinclo iam surgi,l
do espontaneaJl1ente almas generosas·
que .,e não cpntentavam com observBl'
os �.1ant1amentos do Senhor; 111[,13. abraç'a
\'am, de toüo o cOl·aç·ão, os COnSeUlO3-

evangélicos de pobreza, obediência e ('a�-

tidade. Xinguénl poderá acusar, com j1..�S'
ti�a. a Igreja de ilogica no estc'oeleci
menta da lei do celibato eclesiástico. A.A.
G.E:--íEBRA, 8 (U.P.) - A Unirto S0-

\'iéliea pro'pôs a aholi�'ào da guerrit atô-
mica nu Conféiência de Convenções de�
Guerra. Sessenta nações participam (Ia,

conferência, na qual o delegado soviéti-·
co apresentou uma resolução, que dl.;::.
1lJ d·e\'el' elos governos ele todos os paise.'l'·
obter a conc1usão imediata de uma con··

,·enção proibindo as armas atômicas co-·

mo ll1elo de exterminio em mass<1 de po-
pulações".

Os observadores, na sua maioria, opi-·
naram que a resolução soviética tem,'
peucas probalidades ele ser aprovadT.
Os russos pediram tambem que a Con
ferência elecidá que "o URO, numa gu<:!r
ra eventual, de armas C[1.11micafs ou !Ja

cterioJógicas para o extermínio em ma�

sa elas popula,'ões é incompátivel com:

os princípios ·uo Direito :i:nternacional··
e con trá rio á honra e á consciência dOi>
pOYos.
Finalmente. pediram os russos que ta-·

elos os governos ratifiquem o pl'olocol",,'
con tra o uso de ,gáses venenosos.

LONDRES, 8 (U.P.) - O famoso re

gimento de gm,tL'das britânicos transfe-
riu -se para os cais londrinos, a fim de
pôr fim ao movimento grevista dos es-·

tivadOl'es, porém sua presen�a provocou
UI11a nová" onda de greves, que ameaçarnJ
paralizar as atividades portuárias po"'
completo. Tão logo os guarel"I3 ameaça-·
ram ,1 descarregar os comestiveis de u tr..

navio atracado 110 cais "Victória", ceI'('a

de 250 estivadores declarar"I.n·se e,�

greve dos protestos nos visinhos cáis de
"Santa C"I,arina" e "Londl·es". Até ago
ra êsses cáis nã� 11aviam sido afetados
pela greve.
Outos 2.700 trabàlhadores desses do'l8>

cáis ccnvocaranl U111a reunião para i1ma

nhá, durante as horas de trabalho, pa
.ra decielir se aderirâo ou não aos com�

7 �ora�1O 810 Cl.Jtóvlo - x....una ��)....()....().-.<).-.<)....()..-.<�.-.<).-o....(),_.() (. ReligiãoAuoo-Viaçlo IUja! - naja! - 11» �

I::É�;::IIO BTWlQU_ - �üi� I TA%. � CELIB ,LXTO
-�f.�SS�r�U- - N:a ;::� � '. <. '.

...

I Porque os padres não casam? Pergun-
_ "'U�i��O Catu1n_

f. ., tam muitas vezes os que não atingem-
.Âuto-V!açAo catuln__

CUriUbal
O com a razão do celibato. o- cel iba' o ecle->

=±[.!l.:-::: - �nv�� 1 Tra nSpD rIes fté reos lim.i ta d a i ��'���::\I:�::�:;;:I�i�::��;�J��;:�:���;:li�;
13 horas.

�,� I tólica Apcstó lica Roma.na, il11Po�ta .

pari.:
Rápido Sul-Brasíleíra Curitiba -

.. _

b

I
maior honra e prest íg!o ela dlgnJdL.tcte···6 horas.

TERCA-lI'ElJU. i ,o
2as. 4as. e 6as: i Rio --:- Santos - Partmaquá - curiti a

-ecero ctal e maior proveito elas "llmas.
.A.uto-Viaçlo Catarlnenu - P&rto .AI. - Joinvile - Floriaiurpolu: Lajes e P. Alegre. ,e o sacerdote, sem ao; multi plas preocupa-

cre - 6 horaa, ! 3as. 5as. e sábados: P. Alegre -- ;_'cI,J'es -- Florianópolis cões inerentes ao encargo de chef.. Ge··.Âut.o-V19çJro CatartnenH - Curitiba

I O .

_ li horas ,JOi17.Vtle
-- Curitiba -- Partmaquà -- Santos e .Rio. � familia, pod.e errregar-ue lint.eiramte!1te

.Âuto-V�açIo CatulnenH JomnD

I ao desempenho ele seu lllUllUS div ino.
- • hor... I

i
Opera com Aviões Douglas DC3 de 21 Lagares. Jesus Cristo teceu o maís alto elogio (T�

--.Â:r'óh:;:�o Catarln_ - 'l'l)barlo

I A F L & I ,�
virgindade:

Expresso 810 Cr�.óTlo - Lquna.- gootes.. I·U.Z� i;m:l rma-os :":'\'el11 todos são capazes desta resoiu->
'1 horas.

�I
V U,] ção, mas somente aqueles a quem ísto-

F:mprês& G16r1a - LICUU -

'1�1 �,
foi dado". Que resolução? Ficar sempre-• �U'BrlHqU_ ..::. Bnlequ. - Rua ConseLheiro Mafra, 35 _ TeLefone 1565 vírgem por amor do reino elos céus. Nns-

18 horu. i 50 Senhor estava restaurando o Malr;-·
_"')oo-V1açIo Itajl4 - ItaJat - li )lO. • món io á sua pureza primitiva e proin--

rakápido Sul-Brasileira Jolnvile _ i ...-<)....()_()._,,() ()...o....()._.()....()�(),_()....()�o.
binelo o divórcio mesmo em caso de a-·

13 horas. dultério. Os díscípulos achando a dou-ri-

6 ���!�� Sul-Brasileira Curitiba Tratamento do cancer com
QU.ART.Â-J'DU.

_ Ã;t�!��O CatlPll'lnen.. curlU�

p ro tJutos quím icos
Auto-Viação Catuln_ JolnTil.

- II horas.

" _"uto-VlaçAo C&tul.IleDatl �. • Dois novos produtos qUi-, do mencionado produto qui-

� ,-
Rflá�?d�O��i.Brasileira _. Curitiba _I micos, derivados da vitamina mico em outras finalidades que

6 horas.
Joinvlle

chamada acido folico - o pte, não a de eliminar a dor,
Rápido Sul-Brasflelra -

.

_

I
13 horas. rcíltrlglutamíco e o aminop- O dr, Coy Walter, também

. 1 Expresso SIlo Cria1.o.,.o - Lacuna terin _ vem sendo aplicado17 horas. da Amertcan Cyanamid di vul
ExpreSIiQ BruSQue1lft - a-u-qu. no tratamento experimental116 horas. gou que o aminopterin, outro
Aut,<>-Viação ltajal - ltajaJ - 1. bo- do cancer e da leuquemía. membro da família do acido fo- Itbatár-ia e recomendou-a como nosso

ra�xpresso Brusquense NOTa 'l'reDto Segundo anunciou o sr. Ja ,

lio, tem auxiliado o tratarnen- Senhor, nunca, porém, como o Mestr-e,
- 16,30 horas. mes H, Boothe, da American impôs a ninguém como obrigação. O crts-

_��:r��a Sul Brll:lll - � .AIeg<re
Cyanamid Compny, OS doentes

to de lequemia em crianças; tão está, no celibato, melhor díspo=to
UINTA FEIRA. tendo sido empregado no Hos- para servír a Deus, para" sar santo no.Âuto--Viaçã� CatartneIlR - P&rto de cancer sentem dores meno�

pital Infantil de Boston, de�
Álegre - 6 horae. I res e precisam de menos narco .

d 't dAuto-Vh\çlio CatarlnellH - OJrltiba, ticos quando tratados com n pOIS e expenmen a o com
- II horlliS.

1
exito no tratamento de ani-

_ ;u\roi��o catadn_ - JoInTil. pteroiltriglutamico. Em alguns mais.
Auto.Viaçlo C&tarlnellH Tuibarlo casos, os tmllores tiveram seu

-- 6 horas.
L._.... desenvolvim.ênto estacionado Esse" produto quimico im-

.Âuto-ViaçAo C'6ltarlneIl.lllll _� _

e parte �. 8,30 1."'....... - ao syI:e1Il tr,;�tadps com eçse_ pede B,; super�produça>o de 'ce-

7 ��:.S8;l São Crlstorto - L...-una produto qui�co. Entretanto, lulas leuquemicas, mas é difi-
Empr�sa Glória - Lartwa - • 1/:11 O sr. Boothe sâlientou que 'São cil de ser empregado clinica�

• '1 112 hor8.l!. .

Expresso BrttsQuerute - BrlltIqUG - ainda .necessarios outros es- mente em consequencia das
18.Â���iaç!o lta�a! _ Iaja! _ 11)lo. tudos antes que seja possi- reações indesejaveis de seus

",-. ..u. vel determinar a eficiencia compostos toxicos. USIS
Rápido Sul-Bras!Ieira Joinvlle

18 horas.
T-"a-ft!ira • _,., Rápido Sul-Brasileira...,\' - ';:'''', • horas.
8,00L"- Joinville ,.... Zmpresa Sul Oeste Ltc1a - XapecO-1h

- O hol'lll.

SABADO
Auto-Via.çlo C&ta1'lnen.e - Curitiba

- 5 hora,s.
.

Rápido Sul-Brasileira
13 horas.
Rápido Sul·Brasilelra

6 horas.
- • horsa.

.Âuto-VlaçAo Catuinense
- e hot1l.l.
.Âuto·ViaçAo C&tarlnena

- 6 horas.
EJror'lSso Mo CriBtOTlo - �

7 horas.
Exprea.o BrullQu_ - aru.Qu.

14 horas.
Autc·ViaçAo lTAljll1 - "ltaja! - 11 ho

ras.

Expresl!O Brusqu_ - NOTa Trento
- 9,80 horaa. IUi_SO - Expresso Gl6ri. - Lquna - • l/I
• '1 _112 hora.. .

DOMINGO

- sle:,�:-fetr�3jes e P'Ô-rt.,6
_��!��_Sul.Br_aSilelra_-Cur_ltlbo

-

Cirurgia- Clínica - Obstetrícia
Escritório Técnico I D A tA.

'

D"b M
·

I M:;iC� ef�iV��!�OSPit!1 de cat�;!1
Serviço espt>eializado em Doenças de Senhoras

Modernos métodos de tratamento
Horário�

Das 10 ás 12 horas e das 13,30 às

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

panheiros em greve.
Ao mesmo tempo 500 trabé.fJ.hadores

elo setor de Wapping. na parte sudoeste-
r1e Londres, aprovaram uma resolução'

Curitiba

MiSlol

advertinclo que irão á greve use as trlJ

pas não forem retiradas dos cáis Imedia
tamente".

3.000 trab;;!Jhadores cios lanchões de:

descarga reunir-se-ão amanhã para de
cidir se talnbem vão ou não á greve,_
em virtude da ordem governamental pa
ra que az:> tropas "furassen1" ó.... greve.

Jolnvlle

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

FRAQUEZAS EM GERAL

8EXTA-FElRA
Rod.oTiArla Sul Brasil - PM-to

- S horas.
.

Auto-Viaçli.o er.tarlnen..
- li J horas.
.Âuto-Vlaçlo catarl.n.eJlN
-,I horu.

i ..luto-Viação Cl!tartnen..
- 6,30 001'&8.
Expresso SIlo Ortõtovlo -

7 horas.'
Auto-Vlaç!o Itajal -

ruo
Exprt!!lSO Brusquenn

16 horas.
Rãpldo Sul·Brasilelra

13 horas,
Rápido Sul-Brasileira

6 horas.
.

CUritiba

Se você deseia
cortar c)'.$eu

RESFRIADO
Itaja! - 11 ho

;"i"JiJ.N
BruJque

use

MisrolJolnvlle

Curitiba

Curltlbt.

JolnTile. Tenha sempre em sua

casa um vidro de

Cid Rocha Amar�1
ENGENHEIRO CIVIL

Avis'O aos srs. interessados que
tendo regressado de sua viajem aO!

E"tados Unidos ,da América do Nor. 14,30 horas
Residência:

Hotel La Porta

BOM NEGOCIO

te e países visinhos, o Dr. Cid Ro·
cha Amaral reabrirá seu eSicritório
(Rua Presidente Coutinhn n. 22),
DOS primeiros dias de agõslo, espe·
rando continuar a merecer as E.'spe·
eíáis atençi'ies de seus aMigos f para quem possue de Cr$ 10,000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
clientes. certa de 10'/. 80 ano com recebimento de juros mensais.·

l....L
Pedro Medeiros, Auxiliar

'

Informações nesta recÍação

Consultório:
Rua Tiraden teso 9

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANIVERSÁRIOS:
.SRA. COSETA D'AVILA FERNAl\

DES

Ocorre, hoje, o aniversário na

.talício do cxrna. sra. Coscta D'A'.'lla

Fernandes, viuva do saudoso '::,11'

, terrànc'o Odilon Fernandes.

SRA. JOSÉ BORN
Transcorrc, nesta data, o ti '11-

-versár i« natalício da exma. �l a.

.Guulberto Born, digna consorte lh

nosso estimado conterrâneo sr.

Eng. José Nicolau Born, l'ompe!:'I:
te diretor do Serviço de Terras do

Estado.

· SI�A, OLGA PEREIRA HERNL1NS

Transcorr-eu, ontem, () univcrsú

rio natalício da cxrua. sra. d. Olga
Pereira Herrnann, dignisxima cs

pôsa do nosso ilustre conterrâneo

�'Sr. Ottomar Herrnann, funci.mário
.da Imprensa Oficial do Estado.

À distinta aniversariante, ernho-
· ra tardiamente, apresentamos as

· nossas felicitações.

MAJOR PEDRO CUNHA

Faz anos, hoje, o SI'. major retiro
Augusto Carneiro da Cunha. tun-

· cionário estadual aposentado.

SR. WALMOR FRAl'iÇOSI
Aniversaria, hoje, o sr. Walmor

Françosi, competente c ati ...·o

Iuncionário da Imprensa Of'ir-ial do

Estado. Aos muitos cumpri-nen+os
.que o aniversariante receberá pelo
,transcurso do seu natalício, jtl1!ta'
mos, 1.'0111 prazer, os nossos.

_ i

SR. JúLIO Tp!:TZMA.�N
Faz anos hoje�» nosso distinto

conterrâneo sr/iÍr, Júlio Tie+zmnvn,
'brilhante aÓ;;ogado residente c.n

Brusque. Felicitamo-lo, efusívamcn
'te por êsse rnotivo.. e' o abraçamos
.cordtalmente-

FAZEM ANOS, HOJE:
- a srta. Arací ,da Luz Cunha,

. diligente Iuncionária dos Correios
,,"e 'I'clegratos.

- o menino Paulo Armando Ri.
'beiro, dileto filhinho do distinto ca

,-sal Adi Garofallis e dr. Telmo Ri
:beÍl'o residentes nesta capital,

Os Rins que devem eliminar
todos os traços de substancias
toxicas ou impurezas do organis
mo, estão permitindo que um

excesso de acido urico se acu

mule e penetre em todo o

lOrganismo.
A falta de cumprimento de sua
'tarefa por parte dos rins é a

.çausa fundamenta! das dôres
'Teumaticas, lumbago e irregula'
:ridades urinarias.
Este acido urico rapidamente f6r-

· ma cristais agudos, que se alo
jam nas articulações, causando
a sua inflamação e rigidez, as

"cruciantes dôres do reumatismo
-f! outros males do sistema urina
'.x-io. O tratamento apropriado de·
ve fazer voltar os rins ao seu

·.estado normal, afim de poder
:''Ser filtrado' o acido mico. É por
,.isso que as Pílulas De Witt con

·.·�eguem dar alivio permanente
"nos mais rebeldes casos.

As Pilulas De Witt atúam di
retamente sobre os rins, de
volvendo·lhes a sua ação natural
·de filtros das impurezas. do
· organismo.
Acham-se á venda em todas as

· farmadas.
PILULAS

DE WaTT
Para os Rins e a Bexiga

.EM VIDROS DE 40 E 100 PlLULAS.
() GRANDE É MAIS ECONOMICO I

lCrônica da Assembléia D�::Ó�:�oe��.!:n�:r ::.��üo�A Camiti�a de Parlame!!tares que reqreseou, ontem, do sul do
_

sivel�ualmente curar tração do pulmão afetado.Estado, fm alvo, na sessao de homenagem dos seus colegas ca- E pos
t d d cancer Entretanto tal tratamento so-. I h

. .

d d Yl as pessoas a aca as e '.tarmenses.-Em bnl ante tmpromsa o sr. eputa o mar
I de ex :mente pode ser aplicado nas

Corrêa, do PSD, saudou-os em nome da Legislativo pulmonar pe o processo -

fases iniciais do cancer, o queCatarinense.s-s-Folaiarn. varias parlamentares

CINEMAS torna importante descobrir aA sessão de ontem, que foi I tribuna, os srs. Senador Fer-
. molestia antes que ela atinjapresidida pelo sr. Saulo Ramos, nandes Tavora, da U. D. N., maior desenvolvimento..

t
.

d d 1 ()DFO�2° Vice-Presidente, foi de ho- que, ermman o ec arou que lUTZ -

Pelo exame' de saliva, pro-menagens aos srs. Senadores "Santa Catarina pode contar - Simultaneamente
cesso descoberto pelos drs.Ivo d'Aquino, lider da maioria em mim como um pequeno ser, Às 5 e 7%. horas Às 7'� horas
Seymour M, Farber, Mortimerno Senador Pederal, Jones Ne- vidor para todo o que possa Sessões nas Moças A Benioff e A. K. McGrath,ves, Fernando Tavora, Francis- concorrer para a sua prosperi- - l:m romance vigoroso em que d� Escola de Medicina da Uni

co Galloti e Euclides Vieira e dade"; sr. Deputado Antôn�o se entrelaçam ternura c vio lêucia l versidade da California, nosSrs. Deputados Bastos Tavares, Silva, do P. T. B., que, dep?IS - Entre ambos havia a sombra Estados Unidos, o cancer pulAntôn�o. Sil�a� Joa:,quim R�n:os de relatar fatos quepresenciá- de lllll homem - um homem (jllC manar pode ser diagnosticadoe Rogeno Vieira, estes dois �l- ra e;n sua �xcursao, a �ona, ca:'� ela jamais vira, e que, entretanto, em noventa por cento dos ca-timos da nossa representaçao bonítera, fez referências a Sl- talvez amasse mais do que ao l,HI-
sos. .

na Câmara Federal. tuação dos operários das mi- rido... QUCIll era esse homem? Quando a saliva é examina-
Chegados à Assembléia tô- nas, que merecem melhor pa- Ela própria não sabia! da ao microscópio, as celulas

ram os ilustres visitantes rece, ga; o Sr. Senador Euclides Vi- CORRENTES OCULTAS cancerosas mostram carate-bidos por salvas de palmas por eira, do P. S. D., que, após con, com risticas diferentes das celulastodos que assistiram à sessão, siderações em tôrno da situa- .Ttobcrt Taylo r K<lthcrÍl!c normais, carateristicas essassendo alvo de significativas ho- ção do carvão catarinense, dís- Hepburn e Robert Mitchurn. que podem ser percebidas pormenagens dos seus colegas ca, se que "na Presidencia do' Se- - Não conte a ninguém f) final um observador treinado. Atarínenses. nado da República um filho de deste filme, o quul contém uma Universidade da California es-Os ilustres parlamentares, Santa Catarina se distingue pe- arrebatadora eurpreza l tá agora desenvolvendo novas
que acabam de regressar da zo, la sua cultura, dirigindo a Cá- - Em seus olhos hav.am amj�' tecnicas para a aplicação em
na carbonífera sul-catarinen- mara Alta com imparcialida- e terror l massa do exame da saliva e
se, visitando Cresciuma, Lauro de". Forte. .. Impressiouante... l)ra- ensinando citologistas a dife-
Müller, Urussanga, Siderópo- Finalmente, o sr. Dep. Bastos mático! rençar as celulas cancerosas
lis e, por último, o pôrto de Tavares, do P. S. D., proferiu No Programa: das normais.
Imbituba, colhendo as melho- brilhante oração em que foca- r) - Noticias da Semana - '\ac. Em estudos a que se subme-
res impressões das riquesas de lizou, demoradamente, a situa, Preços: teram 671 pacientes suspettosnosso Estado, regressarão, na ção previligíada de Santa Cata- Sras. e sritas. Cr$ 1,20 de cancer pulmonar, 100 de-
manhã de hoje, ao Rio de Ja, rina, no terreno das suas ríque- Estudant�s........ Cr$ '2,00 monstraram sofrer de canceroneiro, em avião 'especial. zas naturais, S. Excia., ref'erin, Cavalheiro....... C]'$ :I.20 sendo que em 71 desses casos
Após acompanhados os vísí- do-se às Colônias Santa Ana, "lmp. até 14 anos". a molestia foi diagnosticada.tarites até o recinto dos traba- Santa Tereza e ao Preventório, .. . pelo exame da saliva. Porcen-

lhos, pelos lideres das diversas declarou que fôram razão para HOXY Hoje às H� horas tagem ainda mais elevada foi,
bancadas, srs. Nunes Varela, do comoção, face ao tratamento A REBELDE porem, obtidas em exames
P. S. D., J. J. Cabral, da U. D. com que ali os entêrmos eon- com mais recentes, como o empregoN., Braz Alves, do P. T. B. e tam. Terminando, depois de se Bárbara Stanwyek Van !'Tc- de cinco ou seis amostras (te
Cardoso da Veiga, do P. R. P., referir ao Govêrno do S1". Nerêu flin e Richard Hart. saliva, ao ínves de uma uníca
o Sr. Presidente concedeu a pa- Ramos, declarou: "No vosso No Programa: De 69 casos de cancer pulmo-lavra ao dr. Ilmar de Almeida Estado já se contruíu muita 1) _ O Esporte em Marcha __ nar comprovado, nos quaisCorrêa, o qual da tribuna, prín- coisa util e que deve inspirar o Nacional. havia amostras de salíva ade
cipal saudou os ilustres parla- Brasil com

o�_eu exemplo!" 2) _ Metro JornaL� .AJllallilil- uuadas �a exame, a presen-
mentares, cujo discurso brr- . Em seg�l c

, os .:51<i. p�rla:� des. ca damo sua rm Q1ag11O;�@;d.�
lhante arrancou aplausos da mentares for m levados a BI- Preços _ C"$ 5,00 c 3,20. da em 63, ou seja, em gO por
assístêncía. ,bliotéc;a, onde se mantiveram "Imp, 14 anos". cento dos casos. (TTSIS).
A seguir falaram, tambem da em animada palestra.

. .

A sessão, após, foi encerrada. IMPt.H.IO _ Hoje às 7 �� horas
Sessões das Moças

ABSOLVIDA

I"H.

SUA ESCÕVA �4«
'

\..t
ESTÁ ASSIM� �
COMPRE HOJEUMA I) ��.leI{ l����

.
t)u1?1n1,.. r

'"
t)1frIm... tivnw»..•

De Tuba�éio com

Martha O'Driscotl

way e John Loder.
Tom

Novo Juiz de Tubarão
Com a promoção do dr. Adal

berto Belisário Ramos; a de
sembargador, a comarca de Tu_
barão tornou-se vaga. Foi, en_

tão, promovido a Juiz de ter-
I ceira entrancia, o dr. Arí Pe

,.........,;..;...................,................,.......;...·.·.·..·.v reira Oliveira, que desempe-Sociedade Calarioen- nhava identicas funções, em

JaraJguá.
se de Avicultora o corréto magistrado, que
DA SOCIEDADE OATAR!.. já desempenhara as funções de

NENSE DE AVICULTURA 1'e-
Juiz Substituto nesta comar_

ca, há oito anos passados, foicebemos e a.gradecemos a se-
recebido na Laguna, pelo sr.guinte comunicação:

Florianópolis, l0de julho de Prefeito Municipal. Da Laguna,
o dr. Arí foi transportado em1949.
carl'\O especial, da E. F, D. Tere_Prezado (s) Senhor (es).

. za Cristina, gentilmente cedi
�enho a honra de comu�l- do, pelo dr. Manoel Martins,cal-lhe (s� que, em Asse�blela diretor em exercício da estra-Geral r�alIz�da aos 18 de Junho

I da.
'

p.p., fo� elelt!l e empos6;�da a
Na gare da estrada, a esperanova Dlr�!D�Ia desta SOCIedade

do jovem magistrado, estavam�ara o b�emo 19�9-�950 e que todas as autoridade do munifiCOU �sslm �onstltUlda: cípio, a quem, o sr. Prefeito Mu-Presldent�. D�. Lauro. Forte� nicipal, foi apresentando uma

BDustJa�ancte, lVlC��pSeresHtte?�e. a uma, ao novo Juiz.
r., �ao' ava azzI,. c�e a.rlo� A vinda do integliO magistra_Gel�l., �yo. M�es (�eelelt��, \, do, foi muito bem recebida pe�Seclet�l�o: OI.dwaJ Cont_,

. 20 la população, que se sente sa
Secretar�o ..Al'l,baldo Povoa�:. 1

tisfeito. O dr. Ar'í é o primeiroTesou�elro. Celso .Koe.lch luno da nossa Faculdade de(reeleIto); 2� Tesou�elro,: Ro� I �ireito, que atinge o elevedoberto c;ur� ....,chm(dt, Olado.r. car.go, de Juiz de Direito deD}·. J'�se.Nicolau �orn; Con�ls- Terceira Intrancia.sao FIscal: Dr. MIlton LeIte,
Dr. Abelardo Gomes e Pe. Ber- 11m prl·mel·ro luoartoldo Braun S. J. Ij

. I

Comissão de Sindicância: Dr. O Departamento de Educa-
Manoel Pedro da Silveira, Alex cão do Estado, vem publicando
Füllgraf e Italo Balbi. no Diário Oficial, dados rels.
Valho-me do ensejo para tivos à instrução publica. Pm'

apresentar-lhe (s) os protestos estes, vê_se que Tubarão, com
do mais elevado aprêço. relação à matricula efetivá, nas
Ivo I'vIaes, Secretário-Geral. I escolas isoladas e reunidas, é

J�IrEnrAL - hoje às 71,S h')n;�
última exibição

MUSEU DE HORRORES
com

Pat O'Bl'ien - Claire 1'rl'vol'
Hel'ber·t Marshall.

No Programa:
i) - Cinelalldia Jornal - 1'Tac.
2) - Doutor Passarinho - De

senho CÓJol'ido.
Preço: Cr$ 3,20 único.

"Imp. 14 anos",

HITZ � Amanhã:

ANJO SEM AZAS
com

Butch .Tenkins.

5" Feira: ODEON e RITZ:
Bette Davis - em:

VITóRIA AMARGA

Sábado - R rrz:
A ESPOSA DE MONTE CRISTO

de Alexand.re Dumas.

o primeiro do Estado, com
4.355 alunos .

Tubarão, em 28�6-1949.
O Correspondente.

COH-

e

Nnda envelhece muto as p!"S"","
e�'nuo () ftmclüuaJl:lfJutQ deficiente doe
r.in�. Faz sofrer de freqüentes levan�
fadas O'oturnas. nervosiamo" tonteiras,
reumnt�lnn. dô.pes nas costas e nas

perllaB, olhoe empapllç�O!!, tOTnoze!oa
it;ch:",do�, perdt\ de apetIte. de <:nergla,
tW. A rEl.�ão e�tá em que os, rIns de
ve-m elimiD<i.r os ácidos e toxmas c sc:

não renli.z;a.m esta funQáo permitem que
"""ee á<:idos e toxillllS se aour,nu!em.
era seu organL'imo. Em pouco tempo,
Cystex elimina o;; germes dos nu".
fortalecendo-os. PeÇA Cys:tex em qual
quer f"rmicie. sob llO$'" g!\rsnti�:,dc.que
o Mtiviad. ""pidamente. EXll"rlmenf.e..o
hoje mesulO e verá cemo se sentirá melllor.
No""", g..rltutia é .u" mfli"� proteção.

,.._. t .......
"IS eXII�.:

CISTITES, P;fUTfS E URlCEMf.

Re�vilaliie
S·�U-S Rin's

•• , - .....__..__o:r .. 'V.,v __
0 ;,.';!'_!t.1<"r":";'·S_-; •. __ --.;...�

F. 58 Se ..lird e !>Clrec>r6 Mais JOVflíiI

As águas do 'mar nâo constituem

perigo para a consel'Vação dos}l'1o�
tores JOHNSON Sea Hbrse pois to

dos êles, antes de sair da fábrica,
são tra.tados por um processo eSj)e

daI, idealizado e executado para

proteger as partes metáliéas contra

os efeitos corrosivos da água salga
da, Distribuidores Comércio .t
i Transportes C. Ramos S. A. - João
I

Pinto, 9
) .

I Dr. (L_RNO Cie'
GALLETTI

ADVOGADO
OrAma e cf".l

Coa.tltuir:ao ti. Sociedade.
NATÚRALIZAÇÔES
Titulol.l O.olart:lt6l'loll

EsCU'it61'io e Re.id� ,\C;(1
Rua Til·adente. 4'
!'ONE •• 1468

CASAS E TERRENOS
Possue V. S. casas ou terrenos pat'!l

vender?
Não encontra comprador?
Entregue ap Escritór10

A.. L. Alves.

Rua Deodoro 35.

Imobillâr!(J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Transportes Colefivos
SRS. PASSAGEIROS

PARA
ITAJAí - JOINVILE e CURITIBA

Os novos MICRO-ONIBUS do Rápido Sul-Brasileiro ofe
recem o máximo em

CONFORTO E PONTUALIDADE
Carros para 14 passageiros - Poltronas individuais Pulman I

H O R A R I O S:
Carro direto a Curitiba: parto 6 Hs.
Carro de Fpolis. a Joinvile nos dias úteis: Partida às 13

horas, podendo prosseguir de Joínville a Curitiba no dia se

guinte ás 6 horas.
Mantemos 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!J ,.

PELA

" .

'/Ie . �.�

VA·gIG
• VÔOS D�IOS DI�ETOS Á S.PAULO E RIO ;'. 3 VEZES POR SEMAI)!AV.lA JOINVILE::;
• VÔOSOIARIOS A PORTOAlEGR�. "XC�":OJ. SERVIÇO INDEPE�.ENJ,E,���U�fR �E :
AOS DOMINGOS. .,

,.. :,', ,;: ,- CARGUEIROS.�": :':t0 '-., '::" ,-.':' '-

ARARANGUA - As 3a - 5a'__ Sábados.
MAIS INFORMAÇõES NA

FILIAL A Praça 15 de Novembro Edificio HOTEL tA PORTA
TELEFONE: 1.32'5

T I 'J O lOS
V. S. quer construir e não sabe onde adquirir os tijo

los? - Procure a firma pnODUTOS S. J. TADEU DE E.
VEIGA à rua ALMIRANTE LAMEGO n? j)1), Faca seu pedi
-®-qUe 'será atêruUoocõái rapidez e terá ótimo material para sua'
construção,

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

-- �_."..wéijMPXNi1il·�-�AtlANçr�]JA""4BAíiíA';-"·""�
Fundada em 1870 - Séde: BAHIA

INC:flNDIOS E TRANSPORTES'
'Cifras do Balanço de 1944

CÀPÍTAL E RESERVAS Cr$
Responsabüdades . _ . . .. .. . . .. ,...... Cl'$
Receita

................• Cr'
Ativo........ ....•.. Ct1
Sinistros pagos nos últimos 10 anos ...• Cr$
Responsabilidades ,.... Cr$

.

, Diretores:

\ 80.900.606,3s
5.978.401.755,97

67.053,245,30
142.176.603,Ho
98.687.816,30

76.736.401.306.20

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,
Aní'ilio 'l\faMorra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e J08é Abreu.

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

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

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

receptores "SARATOGA", "INDIANA" � "·MERCURY".
A ELE'l'RO - TECNICA

E�p;;��Vcl::Víaçj';PO'S�;taFonC;tarinal ·1
AV1S()

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

percurso Florianópolis - Estre'.ito e Escola avisa aos possuidores de Ipermanentes e aos que viajam gratuitamente por imposição da lei. a

'clJompapr�cerem d9cntf�o ddo praso çl� 30 (trinta- dias no escritórío à Rua

I,:'
. oão ínto n. a rm- e regulanzarem sua situação perante esta Em
prêsa,

Findo o prazo respectivo não será permitido viajar gratuitamente
aos que não satisfazerem ás exigências desta Emprêsa. !Florianópolis, 7 de Maio de 1949. "

COMERCIO & TRANSPORTES C. RAMOS S. A.
Proprietários

........&I.iiI••• lIllli1I�.III�ICNMlI••all....SIIMIe=If••••••••mtI•• i\lIi I
MóVEIS. LOUÇAS E MOEDAS ANTIGAS

Deseja comprar ou vender?
Cartas a José Claudino da Nóbrega.
São José - Ponto final do ônibus, - DISTRIBUIDOR DO ...

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

.

, &da dia, há mais Ko(�nos-isfaS

A famosa estrela

do Metropolitan
Opera H 'use

t,mbem é Kolvnos
isto, e o utomo bi

listo nos dias de

desca n50. Ela

necessita de ar

puro e do cuidado

dos dente"

Rise Stevens é

tombem artista

da Columbia

Records, lnc.

Q
Seja Kolynos-ista
Conserve seus dentes divinos

'I Visite o dentisfa

,:�'-..... ,",,;)'ii1 Prefira Kolynos!
I�� ..';.--- A fórmula ele Kolynos e cria-

ção de um dentista, o Dr. N, S. Jenkins.
Kolynos utiliva um derivado de oleos

vegetais, neutro e de alta ação deter

gente A espuma de Kolynos peneira nos

espaços int r-dentais, agindo contra as

manchas, alcalinizando e limpando os

dentes, Por isso, Kolynos

limpa mais
Gôsto de horte'lã
&'_fres�o;i" d'e'orvatho!_'

I
i-
I,'

Em cada hora, l11ais
de 1.359.949
Kolynos-istas
limpam os dentes
com Kolynos!

Kolynos combina três essencías
naturais de três continentes, e que, sob

fórmula exclusiva, produzem esse sabor

refrescante e característico, a g r a d a ve 1 a

todos os paladares. Por isso, todo o mun-

do diz que Kolynos
' I

Basta um em

na escova seca.

• USE KOLYNOS. SEJA lAMBEM KOLYNOS-ISTA!

.
--------

..
�'

I

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOV4 VOHR
Inf.ormações como. Agentes

Piorisll{poli& - Carlos HoepckeS/A - C[- T�letone 1.H2 ( En I, t eleg,
São Fnncilco. do Sul-C�ii'los Hcepcke SíA -CI - 1:'�'�l()le Õ \1)) � � \<1:A.Crt

Tl'ansportell r�"gulor"!iI de co rqe e do põrto de

..._e � ......_
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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..a_4l0$ iRsle_e$ ��a"
.

_
Da - Fábrica c � consumidor.-- Grande estoque recebell a firma distribuidora

«Fiuza 'Lima & Irmãos» - Rua Conselheira Mafra 35 - Fone 1565 - Fpolis ..

...·..··..··7�.,"·..�···�·���·�...,I ��_�. DI;\, �'�1f.\i"ád,,�!:t·....�t...h�. ..

A�.it��•• �;���!;,;;:,f�-1!t�'!��!����;. �da, �n�. ,�Ji i ,��. _

�:-;AM;C��O DA SILVA�, -.
W_-s.- viaJ·a 1 Resl-de no' l�nt'e�r'lsor; '_�:,:cins�!��� a6 a�oan" �);l�J� AÇõES ;t:�::':::ERCIAIS d��I�

. de todos. Di eMa te80\ll'O ao te. ..;" ���
V. S. viaja? Reside no Interior? Adquira um Catálogo tib Moedas I amigo analfabeLô; làvlIJ1ldo-o a Um ';';� •

,.é.·Antigas d'O Brasil e enriqueça depressa. I curso da alfabetizacfio no Grupo 'i.�,,-- Praça 15 de Novembro, 22 - 2D and.. -

"''''''''
Pe.ça em q�alquer livrar-ia de Florianópolis. Custo Cr$ 20,DO. Pelo).', R�olar São José, na Escôla Illdua.. �j;; .�

. C?rrelO Cr$ 2iJ,oo; pedidos a José Claudino da Nóbrega. Rua General ti-lal...de Florianópolis ou na Cato., (Edifício Pérola)
,.,.....•r--'

�;.,BIttencourt, 91, sob - Florianópolis. .. tiraI �t.l"'J.!)olitan... ,i t: .�. ::.' .: '

1 Industria de Maquinas Agricolas l �,::o::�:::·�:.ta .::�� ·1
Nard'ni Ltda. _e(iüTã-do·-Paranâ.-

Publica relação dos comerciantes e Industriais com seus enue

�eí.lOs.
Cada guia é vendido aeomnannado de um �&P& rodoviário dO

u&rllná e Santa Catarina.
Redaeão : Rua Prudente de MOfael. n, 626. - Curitiba.

•••••••• 11••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••

I'CA'PITALAR"
{ �
,

Fabrica em AmeJÍcana - ElItado à� São Paulo Sociedade de sorteiqs'e seguros contra acidentes pessoais, conee-
r . dendo mais outros beneficios de carater assistencial..

.

[�ºppºSQntantGS G..x�!lJsi\(os papa o 6stado Representante em Florianópolis:
PEDRO NUNES

t d� banta �atapina Rua 24 de Maio 801 (Estreito)

I Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr' 20,00 além da Jóia

;: industria Comercio e Seguros KDOI S. ft.�.
lDicioJ de C,. Iv,oo ap·�:,;ü""••o a•• ,.....

Praga 15 de Novembro, 20 _ 2.0 andar ! VENDE-SE' por motivo de mudança
Caixa Poeuú 139 - Telefone - 1324 -� Grande área de terreno jà cultivada

(Distante cerca de seis quilometras da capital-Bairro-Barreiros
Area de 142 metros de f1'ente por 1.850 de fundos, incluindo

6 casas de madeira e uma de material,
TRATAR:

I fi'Lorianópolis
- neSla rec'a;�o ?u Esc_ritório 1. de A L. ALves

Barreiros - com o propríetárto Mathias lha,
Blumenau - com o sr, Christiano Knoll, DO Hotel Cruzeiro.

, ,

t
:

f
�.
.>

\
\

A maior e mais aperfel coada Fàbrica de

MaqUinas
'.

Agricolas, Tornos, Teares e.
Artigos de Cutelarias;

, '

,

End. Tel .. KNOT
Flopjanópn1is - Santa @atapina

,-'

I'VIR(iE ESPECIALIDADE"

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

I coupon abaixo p remetê-lo à nossa Redação, afim de completarmos
I quanto antes, o nosso Cadastro Social.
Nome ..

Rua Est. Civil C. Nasc...........•••

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

Pai . ....•.•.. IJ
...

Emprego ou Cargo . '.'
, . .....•••

Cargo do Pai (mãe) "..
. .......•.••

Observo ..

. . . . . . . . . . . . .. . "........ . .
. . . .

Agradecerramos,
.

também, a gentileza de notícias de nascimentos,
casamentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas.

Arvores frutiferas
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentais nlll

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura

H. J.' Cipper.
Corupá.
Mun. de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.
Peçam cata lago gratuitamente.

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

LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO,

-

N.. 33)
ACEITA ENCOMENDAS

DE SERVICOS TIPOGRÁFICOS
APRESENTAÇio IMPECÁVEL •• ENTREGA ".;

RÁPIDA

t.

CIA� WETZEL INDtJSTRIAL-JOINVILLE
TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

. Sr:-.'3Á��'RCtAt� .

EspECIAllOADE
,� .. :...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ar puro circulando livre- de lesa-Pátria por estar com:
mente. Profusão de sol derra, prometendo o melhoramento
mado por todos os recantos. da raca. Cidade sem estádio &.
Em disposição harmoniosa as cidade suicida que está permí
pistas, as caixas de saltos, as tindo o desregramento da sua.

quadras de jogos, o campo de juventude, dessa mesma [uven
ginástica, os aparelhos de brin- tude tlonde sairão os seus di

quedos infantis e os locais de rigentes de amanhã.
repouso, foram um conjunto Antes os nossos foros de povo
bonito, E' assim que se me afi- civilísado é medida que se im

gura o grande ESTÁDIO DA põe essa de toda a cidade pos,
CIDADE. suir o seu estádio. Todavia, um
Jovens de ambos os sexos estádio sem o complemento de

vôam sôbre o cordel transpon- um corpo de educação e de íns,
do o obstáculo em lindos saltes trutores especializados está.
estilisados; correm, pulam, ao com dois tercos dos seus resul

encalço de bolas de tamanhos tados anulados, Independente
variáveis conforme a variedade das praças de desportos que

Sagrou ..se campeão do torneio-inicio de f� j�fs���iSfo%ar;el�!P!d�:r��� ���f��e�x�s;��if�r::��e��a �
Ilmadores o C. A. Guarani· movimentos arremessam o dis- cidade deve possuir um estádio
11 co ou a dardo; a conversa de- público equipado com material

_

Com dois grandes c sensacionais Ari; Flávio, Rodrigues. Gilínho. sembaracada flúe livremente; suficiente e movimentado por
prélios efetuou-se lia tarde de do- Maneca e Alica, Venceu o Guaruni a risada'solta rebôa. A crian- profissionais capazes inclusive:
mingo, corno preliminar, () torr.elo por 1 x O, goal marcado por Acio- çada, num alegre alarido, mo, educadores imcumbidos de ve-
início cio Campeonato de Amadores u, no 1° tempo. vímenta-se brincando nas gan- lar pela formação moral, e de
da cidade, concorrendo fi C A. gorras, nas escorregadeíras, médicos encarregados da sal-
Guarani, o Ipirangu F. C. e o L1ra VENCEU O DELAPAZ 1". C

nas caixas de areia e nos ba- vaguarda da saúde dos jovens,
Ténis Clube. �o sábado ultimo realizou-se no T' Pc lanços. ecnicos, instrutores, f reqnentadores. ara o cn-

Em virtude de não encontrar-se campo do 14° B. C, o jogo de f'utc- juizes, ensinam, orientam, co- grandecimento da raça e, con
com vários jogadores Iegali zudos, bol entre as equipes do DFLf_PAZ mandam os jogos fazendo sil- sequentemente desta Pátria.
deixou de competir o C. A. H. OHm- F. C, do Ministúri» da Fazenda e

var os apitos, Sôbre todos, êsse boníssima que tanto merece r

pico a d.o SET F. C, do Mi�listé!'io da belo sol brasileiro, tisnando os assim se me afigura o grande
Saiu com os louros da vitório o Agricultura, desta Capital. Após filhos do Brasil com êsse tom ESTADIO DA CIDADE.

C, A. Guarani que abateu por 1 x O uma peleja arduamente disnutada, -amorenado e sadio que é o seu Rui Stockler de Souza.
o Ipiranga, vencedor do Lira. onde imperou a � lealdade entro os sinete. -

Resumo da partida: 22. �ogadores, saiú)
�

vencedora a Rapazes-moças-crianças são' MPRltSA SUL BRASILEIRA
1° Jogo - Ipiranga x Lira e!:�llpe .do DELAPAZ F . c pelr- cs- fleíveis, ág�is, vilZorosos. Estão �E ELETRICIDADE S. A..

Juiz: Norberto Rodrigues _ Oua- C(,Ie de 4 a O,.
, ,alegres. Nao estao amarrados

_ EMPRESUL _
dros: Ipiranga - Silvio, Waldir e

Os goals tio DELAPAZ F, C Io- às roupas nem às composturas S lcos d
.

!'trtca
l'a111 marc lo 1)0 'Ib" A '

('_>.) -',
d t erviços e energla e e

Zininho ; Hildefonso, Ari e Bot-Iho ;
. ar s r l' arn ",1'1 que sao ob.nga os a man er na em .Joinvile, JaY'!:lo'l1á do SuL..

I'l" R· lri e Sarará. 1 b
"""b�

. avio, O[ rigues, Gilinho, Maneca rua, no cm�ma, no c u e, na São Ben,to do Sul, Mafra, Ti-
e Alica. Lira --:- Knoll 'Valdir e

A realização do jogo teve u.na escola e ate m€sm9 em cas�. jucas, Rio Negro e Lapa.
Cadinho, Cuca, Nei e Getulio numerosa assistência, onde pr,�do- p�)l-que? Po�que estao no esta- Material elétrico para ínsta-
Walter, JUlillho, �olli, neni:zal't e

minou o elemento feminino, d:�! Os trajeS de d.esporto fa- lações � Motores - DínamoS
Odilon. Vencedor o lpiranga por REUNIÃO DA F, A. C. R. cllItam-lhes os movlmlentos; .os - Bombas- Lustres - Fel'-
1 x O,. goah de RodT'igues. DI; 2" S' ·1" h-' 1M 1 jogos proporci�mam- h.es O ia- roo de enu.omar - tampada... er.t rea lzaoa, 3man a :lS I ,,�- - l:>

tempo. ras, no Clube Doze de Agosto, relI'
-larem _alt�; nao sornem ape- - Ventiladores - Serviço dé

2° Jogo - Guarani x lpir�ng2 nião extraordinária da Dil'etorLo, (' na.:,s, dao .nsadas a �leno� p�l- instalações por pessoal técrn-
-�l1jz: Acari Margarida _ (lm- Consêlho ele Hepresentantes da

'moes· Rema � .alegn8:' mnlCe CO especialisado.
dros: GuaranÍ - Cláudio Anihal e FederaçãD Atlética CatarinenS'e ele se��ro da ,fel�cldade; �mpera a Loja e critõrio á rua 15 da

Abreu', Juca, Carlos e Fredn-t'ico' E t d t (F' A C V) r' i
atlvIdade, mdice de. sau�e. Ur:-a Novembro, n. 449 Caixa Postai

c. , S u an e . . . .I". , fi .1.111 i C
t I d t

Acioli, Jaime, Moacir,' Toinho e E�' concluir a revisão da I'efonna dGS
no a a egre n� Vl a ao ,CU'J n. 62 - End. tlegr. - "Empre-'

dinho, lpiranga - Silvio, "Valdir Estatutos da entidade atlética estu- cunspect,a. A�lm .� :e aflg� sul" Joinvile - Sta. Catarina
e Zininho; Hildefollso, Botelho e 1 n

ra O estadio a Cl a e --

- Bra.sil.
can I . FORJA DA RAÇA. _

.

Não compreendo porque to- :
d?s os paes hão ,d�sejem na s�:'L I DatilógrafaCIdade um -estadlO que faclll- I .

.

, ;

tar�lhes-á a tare�a proporcio- diplomadanando aos seus fllhos a opor- I
.

tunidade de educarem_se brin-. Oferece reus se1'viços.
cando; nem cerno todos os pro- I.fessores não estejam na van- Cartas a Maria Inês

guarda de um movimento para • Ferreira.

aquisição dessa oficina que irá I Caixa Postal 55. ·1
I
colaborar na sua obra ,educan- e •
do a criança física e moralmen - �••••••••

'

te; que todos os sacerdotes de
todas as rell'giões não dêm o FERIDAS. REUMATISMO E

� PLACAS SInLl'rICAS
seu apôio para a criação de

}'Elixolr dA Nogue-Ira.um ambiente'como êsse, atra-, U
tivo e salutar, que ajudar_lh€s- M.dlcoçõo Quxilhu no trotQJ!I'Ie:nta.

á a afastar as suas ovelhas d-:s .iElliJ

dos caminhos da perdição; CATAL0GO'--D-E-M·�O-E-D-A-S-DO
nem como todos os militares BRASIL

I não cerrem fileira� �m tor!l0 Já se encontra a venda com.

de tal o?r� que c,rI�ra. nos· )0- ,todos os preços de moedas de
vens o habIto da d1Sclplma con- i Ouro Prata NiqueI e Bronze_
cientemente aceita e praticada: pr�ço 20,0� em todas as livra
tornando-se aptos a trans.for-' rias da cidade.
marem-se em excelentes Glda-j Pelo correio Cr$ 25,00. •. ;

dãos-soldados; nem como os Igovernantes possam dar mais

I
PASTA DENTAL

apreço aos jardins e praças ROBINSON
com resultado único de repou- , ' .............•

so e estética, antes de propor� Muitas felicidades pelo nasel_e",

cionar uma praça de pesportos to de seu filhinho 1

que é embelezamento, é recreio Mas, não esqueça, que o mel li.,:

sadio e é ESCOLA, -I presente para o seu ''PIMPOLHO'l!

Cidade sem estádio é cidade é uma caderMta do CRi:D�

que está oometendo um crime &1UTUO PREDIAL.

Direção d! PEDRO PAULO MACHADO
----------------------------------------------------------------------------------

Figueirense--campeão do
de Projtssrcnaís

11105,

«lnitiuID»

Pela sua vitória no "Inítium" de
Li!) conquistou o alvi-negro uma

linda taça oferecida pela "A Sa'
zeta Esportiva", de São Paulo.
A renda da tardt_ esportiva de

domingo foi de Cr$ 4.850,00.

2° jogo - Aval x Boeainv>I --

Juiz. Newton, xlonguilhot - (/:J::1-
:<Iros: Avai - Adolfinho, Era;;)]],(J e

J)anda; Gunther, Jair e Ralll; Bi ..

Unho, Bentevi, Augusto, Níltinllo e

Saul. Bocaiuva � Ari, 1"Iiguc1 e Os·
"cal'; Acimar, Mafra e Gatinho; Mu

'dalena, Hélillho, Laura, Ad e Di-

I·(_!uinho. Venceu o Avai por 1 x n,
tento conquistado por Bentevi na

21\ fa,se.
3° jogo - Figueirense x ,HII�tlc')

- Juiz: 'WaIdemiro Melo .- 011a
'llros: Figueirense - Luiz, Meirdes
J e Monlei; Inicio, Bráulio � P:ipi
'CQ; Fcrnandinho, Gastão, Urllbú,
Meireles TI C' Abelal.·do. Veucen n I ----------------------------_
'Figuein'nse por 1 x 0, tento de
.Abelardo, nos últimos min%��s clt

peleja.
4° jogo (final) - Figllei!'c!ls" x

Ayui - Juiz: Newton Monguilhot
- Quadros: Figueirense - Luiz,
1Ifeil'C'lcs I e Moracl; Inicio, l�rftli�
lio e Papico; Fernal1dinho. (;astüo,
lIrn!)ú. Meireles II e Abelardn. },�'<li

Sexta-feira, no palco do Teatro D. de Carvalho� sensacional duelo de
III catch entre «Torpedo» e «Super-homem», com bolsa ao vencedor.
I, Na tela: apresentação de um grande filme.

'

�""""=="""",,__.

Pcran�e bô� �sistel1eia, l'eali�cu'l Gunthcr, Jair e Haul ; Bit iuho, ÜCll,

s.e,
domingo UItin io,

0,., l()r�1('lü 1m-,
tcví, Augusto, Niltinho e Sanl. "cu

ClO do campeonato Citadino da ceu lJ Figueirense por 1 x O. tento
Divisão Extra, de Profissional j de de Gastão, cobrando um �erdti
:1949, em homenagem à crônica C�- motivado por um fuul de Gunther
jiortl va escrita e falada e ClJJjt (I cm Fernandinho.
concurso dos clubes Eigucireusc,
Avai, Atlético, Paula Ramos e 130'

caiu va,

Por diversos motivos, apI'PSl'n-
taram-se dcstalcados todos os :fW.

dres, razão porque não ti vemos

oportunidade de presenciar co!ejo;;
oride a técnica predominasse, Nu

.entanto, as partidas lograram agra:'
dar,

'

Sagrou-se campeão o "onze" uo

Figuclrense, que, embora n niaix

desfalcado dos quadros eui Iide

])015 não se apresentaram Checo-

2ate, Nedc, Garcia, Geraldo, Leóni
das Ç, Minela, conseguiu passar pelo
Atlótico, vencedor do Paula Ra

mos, para, no final derrotar o Avai,
graças a 11m::.

-

Penalidade máxima
habilmente batida por Gastão. O
Aval abateu o Bocaiuva, mas n:1(1

teve sorte' ante o pelotão alví-ne

gro, embora sôbre êle exercesse

Ieve domínio. O Atlético. após um

ano de ausência, apresentou-se com

um bom quadro, consegubdo eon

vencer ao ,público. Téenicanwnte

gostamos mais do csquaul'i.ío do
Paula Ramos. O BocaÍuv1· qtlasi
11acla produziu de aceitável.
Abaixo damos um resumo- dos,

jogos:
10 jogo - Atlético x Panla Ha.

mo:; - Juiz: \Valdemíro �felo -

Quadros: Atlético - Hélio, Pedro

e Djalma; Ari, 1\11l'inho e RemoI';
'Valmor, Morais, Pallca, Delamar e

'Chinês. Paula Ramos -- Jaime,
Chinês e NaJdi; Nel1cm, Cazllza e

Fornerolli e Careca. O tempo reg�-
lamentar terrninoll sem abert'lra
de contagem pelo que a partida
foi decidida pelo sistema ,le pe
nalts vencendo o Atlético. por ti x

[. Bateram os penalts: Pali!"ú, para
o Atlético e lvan para o Paula R3-

- .\dolfinho, Erasmo e Df1.uda:

AÇOUGUES DO POVO, POPULAR E MODELO
.

OS MELHORES ESTABELECIMENTOS NO GENERO
-_ HIGIENE ABSOLUTA - ARTIGOS DE PRIMEIRA

QUALIDADE

ft Sifil
•

I S
Ataca todo o ol'g'aniSlIno

TEM SIFILIS OU HEUMATISMO DA

MESMA ORIGEM'?

USE O POPULAR PREPAUADO

A FORJA DA RACA

Apl'()vado pelo D. N. S, P., como auxiliar no tralamenlo

lla Sífilis c Reumatismo da mesma origem.
InofensIvo ao organismo, agradável como licor.

Côlnpanha do Agasalho
Mais uma vez s.e revela a generosidade do povo de nossa

terr�: a "Campanha do agasalho", iniciativa da Congregaçã{)
M��'Iana, vem encont���do o mai:s f.sa:::co apoio de nossas fa·
mlllas. Os sectores vlslLados, aSSlm no-lo demonstram: con

'ribuição altamente generosa, quer em dinheiro, quer em roupa
de inverno, '

As zohas não visitadas sê-Io-ão nesta e na próxima semana"
lAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTERAPIA
RAIOS X

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

Dr. Alvaro de Carvalho
Doenças de Crianças

Consultorio: RUa Tenente

I!Itlvelra, 29
Horário de consultas: 9 ás 1.1

lha.
Sábados: 14 ás' 17 hs.

Dr. Milton Simon e
Pereira

Clínica Círurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
I).oa Serviços dos Professores Bene

dicto Montenegro e Piragibe No

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

Rua Fernando Machado, 10
___ o ..

DR. LINS NEVES'

lDiretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade

CLINICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle- 'e tratamento

_pecíalizado da gravidês, Dístur

Idoll da adolescência e da menopau

.. Pertubações menstruais, i 'l�l,\.

lIDações e tumores do aparelho geuí
tAl feminino.
Operações do utero, ovários, trem
paa, -apendíce, hérnias,' varizes, etc.

Cinirgia plástica do perineo (ru
auras)
JlSSISTENqA A.O PARTO E 01"E-

RAÇõES OBSTÉTRICAS
l>oenClls glandulares, tiroide, ová.

rios, hipopise, etc.)
lH'aturbios nervosos - Esterílídade
-,Regimes.
Ennsuliório R. João Pinto, 7 - Tcl,
:'l;.tfU,
.' .Resi,d. R. 7 de Setembro - EdU.
Cml e Souza _ Tel. 846.

i>lt POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO-;_�

":, ,'. Médko e PllrteirQ
1)0 Hospital de Carídade de FIo

',.rianópolis� Assistente da
Maternidade

I)o�ncas dos órgãos internos, es)e.1
", eialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gían-
dulas íntemas

Cllnlea e cirurgia de senhoras -

Partos IFISIOTERAPIA - ELECTROCAR
-OlOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
BOlURIO DE CONSULTAS: _

Diàriamente das 15 às 19 ho
ras.

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles n. 18

Fone manual 1.702
RESIDENCIA:

Avenida Trompowski 152
Fone manual 766

Dr. Mário Weadltaueli
Cllniea médica de adulto. e eriaaça.
Oonsultório - Rua João Pinto. 16

. Telef. M. 769
Consulta da. 4 '" 6 hora.

«..!dêacia: Felipe Schmidt .. ".
Telel. 1112

• • •

Dr. Guerreiro da
Fonseca

Côrros para o" inttrior do Estado 180m
O horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada

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

,

e! excessão de sábado

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

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

16 ho-ras
14 horas

16,30 horas

12,10 horas

I
I

J

QUER VESTIR-SE COM CONFORTO E ELEGA"C" 7
A

Mello

P,odut�s Veterinarios
de

O INSTITUTO PINHEIROS _ (Caixa Postal, 163 _ Florianópolis)
tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros
e

A
Farmacêutícos, '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

(\60 g.
VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos

IOú cm3.
SóRO ANTI-TETANICO: ampolas de 20 cm3.
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos

Cirurgia geral - Doenças de Senho- de 100 cm3.
VACINA ANTI-RABICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascos

de 100 cm3.
Dos dois últimos, por serem os seus prazos de vaUdez relativamen

te curtos. o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atendeu
Consultas: ÁS 11,30 horas e à tar . do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessário

de das 15 horas em diante ' ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso-
Residência: Rua Vidal Ramos n. 'uta garantia de atividade máxima.

65 _ Telefone 1.422. Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve·'

terinários de grande eficácia, como: Ternerjna (Buco-Vacina contra
elo diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra a

Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. .... .. . .........•

'Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem COlDO sôbre as doenças
dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa
nento de Veterinária.

Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTI.TUTO PINHEIROS aten
derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando dão en

contrados na localidade 'de residência do solicitante.

Especialista
Médico - Efetivo do Hospital

Caridade
OJIVIDOS - NARIZ e GAR·

GANTA
Tratamento e Operações

Residência: 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

ras - ·Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 - Telefone 1.307

PROCURE

lHfaiataria
Rue F'elippe Schmidt 48

Clinica Médica e Cirúrgica
DR. AUJOR LUZ

Médico-Operador-Parteiro
Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia _ Cirurgia Geral _

Doenças de Senhoras _ Partos -

Vias Urinárias - Rins _ Coração
- Pulmões - Estomago - Figado

Tratamento da Tuberculose

Raios X -"Eletrocardiografia
Praça Pereira e Oliveira (atráz do

Tribunal) Rua Santos Dumont, n, 8.
Consultas das 9 ás 12 e das S ás 6

__ Fone 841. FLORIAN()POLIS

Dr. Roldão CODI.aI
CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo
RURGA ..:... MOL:tSTIAS DE S:!r

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi·

eína da Universidade de Slo Paulo,
onde foi assistente por vário. anal do

Serviço Cirúrgico do Prof. Allpio
Corréia Neto

Cirurgia do estômago .e
'

TÍJl. cire.ula·
res iatestinos delgado e grosso. tiroi·

de, rins, próstata, bexiga, utero,
OTários e trompas. Varicocele. hidro-'

cele, varizes e hernas,

Consultas: .Da. 3 ás 5 horas, 1 rua

Felipe.Scbmidt. 21 (altos da Ca..
Paraíso), Teld. 1.598

Ruidéncia: Rua Esteve. Junior. 110,
Telef. M. 764

Dr. r••lo 'oat..
Clinico e operador

Conaultól'Ío: Rua Vitor Meirel.... 16.
Telefone: 1.405

Coa"u!tas das 10 ás 12 e da. 14. l.
15 bro. Residéncia: Rua Blum_.

22. - Telefone: 1.620

Dr. M. S. ea..lcutl
Clinica exclusivamente de criaaça.

Ru& Saldanha. :Marinbo. 10

Telefone M. 7U

'binõnulo
Grande .visão

•

......•...............•••..�

Csmital, Gravetui Pitame.
Meiu da. "melhcres, pelo. me
norea preC01 116 n. CÁSAdMIS

_________________________

' ·CELANEA - Ru:aC. Mafrai

LOJn OIS CASEMIRIlS
Especializada em artigos para

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

PARA HOMENS
ARMARiNHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA

TAS, PIJAMA.S, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelo me/nor preço da praça
Faça uma visita à nossa Casa e veriUqu8

nossos preços e artigos

RECEBEU
ClONAIS
MANTEM

DR. A. SANTAELA
(pormado pela Faculdade Nacio·

nal de MedicIna da UniverSidade
do Brasil)

MédIco' por concurso da Asslstên·
ela a PsIcopatas do Distrito

Federal
Bx.lnterno de Hospital Pstqutá
trlco e Manicômio Judiciá.rlo

da Capital Federal
Ex-Interno da Santa Casa de MI·
sericórdla do Rio de Janeiro
OLtNIOA MÉDICA - DOENÇAS

Nl!.'RVOBAS
Oonsultl5rlo: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de oar

Talho. 70.
Das 15 &9 la horas

Telefone:
'

qonsultório - 1.208.
Residência - 1.305,

$ÊOE SOCIAL�

po�ro �!J;:��.
RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N,o 68 • 1.0 ANDAR

CAIl(A POSTAL. 583 • TELEFONE 6MO - TELEGRAMAS: .PROTECTORA·

Agencia Geral para 8t8. Catarina
, I J}ua Felípe Schmidl. 22 - Sob.

Caixa Postal. 69 - Tel. "Pi'otectora" - FLORIANOPOLIS

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

alcança quem tem .ólida
instrução.

Bone livros. sobre t odos O.

assuntos:
LIVRARIA ROSA

Rua Dê: rdoro, 33 - Flcrianópolie
de

. . . "

Plaina
VENDE-SE uma, de 4 faees.-eem«
pletamente nova, marca RAIMANN.
com transmissões. Ver e tratar na

Cia. Florestal de Santa Catarina. no
Estreito, ou pelo correio, dirigir-se
à Vencedora - Caixa Postal,· 225 _

Florianópolis
. . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Preterindo-o
acompanhando

está
a moda.

DR. FRANCISCO CÂl\fARA
NETO

Advogado
Escritório: Rua Felipe Schimidt
21 (sobrado) (Alto da casa "O
Paraíso")
Residencia: Rua Alvaro de Car
valho, 36

Florianópolis

Dr. Liudolfo A.O.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

. Conlltituigõe. de .ociadade.
fi lervi9011 co:rebto., em geral.
�Organizaçõel contabeil.

Registro. e marca., di"pondo,
no Rio, de corre.pondente.
Eecritório: Rua Alvaro de

" Carvalho n. 43.
Da. 8 à. 12 hora.,

Telefone 1494

ESCRITóRIO IMOBILIARIO A. L.

A.LVES
Encllorrega·se. mediante comissão,

compra e venda de imóveis.
Rua Deodoro 35.

Fabricant. O distribuidores cio.. af(Jm{)dta COI'l

focçõ_. "DISTINTA- II RIVET. POU'L* l.n, ÇJCl'i.
da IIOl'tlmultG d. ca!ilG�iro". fh ( o de i.' t. t !n"
bana e bcrotC)ft'f olqodéc;;�. UHnm... c'GiGr;,��'to.

para aJfa!ctea, �U., roceb. d'lilhI,nólnt.. ("06

Sru.i ComQrClI@lr�tfIJC1 dt!) ir.t.. :dot ;no :f!'r,tJdo do::- lhe �Q:a:e1�rr, 'an.·,

Flol'iaIJ.6poU •• -.. F1LiAJS ero BlulX t;r;,(iU Gl Lojsr.
A en.a ..... CAPITAL" aharoa Q 'iJhl'!gao dOI
ente., d. efetuarem SUOIi compre.' MATRIZ em

I
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o «alle padrão
em Santa

O depoimento do dr. Roberto Macedo em
missão do, Ministério da Educação

Em missão oficial do Institu- de Santa Catarina. - Termi
to Nacional de Estudo Pedagó- nada a missão oficial, de que
gicos e como representante do tive a honra de ser incumbido
Ministério da Educação, de que pelo INEP, como observador
é um dos órgãos especializados das escolas subvencionadas pe
aquele Instituto, o dr. Roberto lo Govêrno Federal, venho ju
Macedo teve oportunidade de bilosamente agradecer a coope,
colher, 'em IQ nosso Estado, a ração com que V. Excia., me

agradável impressão que se distinguiu no desempenho des

dignou externar em oficio diri- sa tarefa, e, ao mesmo tempo,
gido ao professor Elpídio Bar- congratular.me com V. Excia.

bosa, digno Diretor do Departa, pelo alto padrão atual do ensí
menta de Educação. no em Santa Catarina. Permí-
Porque se trate de referên- ta-me ainda destacar a dili

cias de quem se reveste não gência incansável demonstrada
somente de autoridade oficial, pelo alto funcionário pôsto à
mas também de incontestável minha disposição, o Assistente
mérito como técnico ilustre em técnico Sálvio de Oliveira, cuja

, tais questões, é que muito pra, eficiência, digna de irrestritos
zer temos em transcrever, na encômios, tenho satisfação de

integra, o aludido ofício, cujo proclamar. Sírvo.me de ensêjo
teor é o seguinte: para renovar a V. Excia. as ex-
"Exmo. Sr. Dr. Elpídío Bar- pressões de reconhecimento

bosa, DD. Diretor_do Departa-! pessoal e distinta consideração.
mento de Educaçao do Estado! (a) Roberto Macedo".

atual do
Catarina»

"

ensino

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

QUALIFICAÇÃO ELEITORAL
SERAO ATENIHDOS Tonos QUANTOS DESEJARE}I
SE QUALIFICAR ELEI'l'OR, NA SEDE DO PARTIDO-À

nUA FELIPE SCHIUIDT.
HORÁRIO: DAS 10 Ás 12 E, DAS 14 ÀS 17 HORAS,

DIÀRIAMEN'1'E.

Serviço de Força
A V 1$,0

e Luz

A Diretoria de Obras Públicas - Serviço de Luz e Fôrça - avisa'

que serão racionadas nos dias abaixo relacionados e 110 período das 17

às 21,30 horas, as seguintes zonas:

Dia 12 - 4a Zena - Servida pelos transformadores situados na

Av. Mauro Ramos (próximo à praça General Osór-io e rua Dr. Ferreira

Lima) e rua Laura Caminha Meira.

Dia 1:1 - 5a Zona - Coqueiros, São José e Palhoça.
Dia 14 - 6a Zona - Estreito.
Dia 15 - la Zona - Pedra Grande, e rua Duarte Schutel,
Dia 16 - 2" Zona - Saco dos Limões.
Dia 17 - 3a Zona - Servida pelos transformadores situados

rua General Bitencourt (perto do SENAI), rua Major Costa (esq,
rua Lajes) e cidade de Biguaçu.

Um disco para as meninas,
'Asilo de Orfãs

do

Continua a generosidade do povo ilheu a contribuir para a

campanha do "Disco para o Asilo de Orfãs".

R�g�stramos �oje os seguintes donativos:
Rádio Guarujá .

George Daux . .

Ermosina Jorge J ••••••••••

Instituto Brasil - Estados Unidos .

Irmandade do Espirita Santo, Trindade ..

.

4 discos
2 discos
1 disco
15 discos
10 discos

CLUBE DOZE DE aGOSTO
PROGRAMA PARA O MÊS DE JULHO

Dia 17 - Domingueira.
Dia 23 - Sabado. Soirée.
Dia 31 - Domingueira.
Todas as reuniões dansantes tem início ás 21 horas.

Ponte sôbre o ribeirão Gllrcia, em Blumenau

Ponte de concreto armado, mandada construir pelo govêr no do Estado, para substituir a velha ponte
metálica sôbre o ribeirão Garcia, em Blurnenau, cuj; largura e estado há muito ex igiam tal subsf ituição

Sistema .- a.vcO trí-ar ticulado

Comprimento - 50 metros'

Largura - 15 metros, assim distribuídos: 2 passeios laterais com 2,50 m. e a pista de rodagem com 10 ros.·

Essa largura de 15 metros é superior à dá rua Fi dcNovembro, artéria pr-incipal de Blumenau.

AGRADECIMENTO
Em nome dos meus po

bres, mais do que 120 fa
mílias socorridas, quero
agradecer à generosidade
do povo florianopolitano,
que sempre apoiou-a obra
caritativas, agradecer es

peciaimente aos Estabele:
cimentos J. Daux S. A.,
que ofereceram duas ses

sões no Cine Ritz que ren

deram um auxilio de Cr$
3.650.00, aos esforços em

particular do Sr. Miguel
Daux, aos jornais e a seus

redatores, em particular
ao Sr. Rubem Arruda Ra
mos que conseguiu colocar
200 bilhetes, à Rádio Gua

rujá com a sua valiosa pro:
pãçaruia e a todos que con

trtouiram. com os seus es:

iorços e eacriiicios para o

sucesso desta campanha.
P. Clemente Rehm. S. J.

SERVIÇO DE METE0-

na I Previsão�?��p�,I�é 11 horas
,

do dia 12
.

da
Tempo Bom - Nevoeiro
Temperatura - Estavel
Ventos - Variavel, Frescos.
Temperaturas extremas de hoje:
Múxima 21,5 - Miníma 15.4

Encontram-se atualmente em use

em todos os recantos do munlo
centenas de milhares de Motores
de popa JOHNSON, proporcíonandc

. aos seus possuidores ano após' ,!UlO
um SERVIÇO SEGURO. Distribuj-,
dores: Comércio & Transportes C

Ramos S. A. - .João Pinto. 9.

FERIDAS,
E M A S,

INFlAMACOES,
C O C E I R A 5,
fRIEIRAS,

,;

------_ .. _-_.- .. _-_._---'

Tenho em mão o Diário da Tarde de sábado últi
mo. A primeira página, sob a epigrafe União Democrá:
tica Nacional e o sub-título. Ao� meus correiiçioná
rios e eleitores blumenauenses! está uma espécie de
manifesto-mirim, assinado pela Mesa Diretora em ezer-

.

cício: Achiles Balsini, secretário, na presidência, Walter
Hauie, tesoureiro e De acôrdo: Antônio Cândido de Pi-
queiredo,

'

Com essa nota, o Diretório Municipal da U. D. N.
blumenauense explica haver considerado a atitude as,

sumida pelo sr. vereador Figueiredo, que há poucos dias
renunciou ao cargo. Li e reli a coisa, cheia de considera
ções consideráveis. Indaguei, depois, considerando aque,
le Açs meus correligionários e eleitores blumenauenses,
quem a eles se diriga?

Os srs. Balsini e Haufe? Não pode ser, porque se o

tôsse, por certo lá estaria no sub-tttulo: Aos nossos

correliçionários . .. O possessivo estaria obrigatoria
mente na primeira pessoa do plural, se <O manifesto
partisse do Diretório Municipal ou, .mesmo, de sua

Mesa Diretora em exercícío. Feita essas exclusões,
resta apenas '(li sr. Figueiredo como dono do manifes
to: Aos meus (dele) correligionários e eleitores biu»
menauenses! O conteúdo do manifesto, entretanto,
anula essa conclusão, por isso que trata o sr. FigueL
redo como terceira pessoa, isto é, aquela de quem se

fala. Por sôbre isso lamenta a perda desse correli-,
gionário da bancada. O sr. Fígueíredo, não poderia,
evidentemente, lamentar a própria perda de sua 'ines:
timâtel cooperação no legislativo de Blumenau! Logo,
aquele aos meus correliçionários não lhe pode ser atri-,
buido.

Encalhei na solução. Aí fica, pois, o quebra-cabeça
para um concurso: quem é, no aludido manifesto, a,

primeira pessoa, isto e, aquela que fala: Aos meus cor

reliçionários e eleitores blumenauenses?
Se algum dos nossos leitores decifrar o enigma;

será imediatamente nomeado Exegeta oficial na As,
sembléía Legislativa, com vencimentos iguais aos do ta
quígrafo. E que, por lá, segundo se vê do noticiário,
aparecem, de quando em quando, certas emendas
udenistas dignas da análise, e da meditação de cére.,
bros e inteligências diferentes dos que andam pelo
mundo. Estudando-as, à primeira vista, tem-se a im

pressão que certos representantes da U. D. N. desco
briram uma lei atômica e fulminante no setor admi
nistrativo: para que o Govêrno possa aumentar o [un:
cionalismo e realizar grandes obras, soiuciotuuioras de

grandes problemas, mister se faz a urgente redução
da receita. Amanhã voltaremos ao caso.

':

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


