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O sr. dr. José Boabaid, Presidente da Assembléia :êegisla

tiva no exercício do cargo de Governador do Estado, recebeu o

telegrama seguinte:
." _ ,

RIO 12 - Ao regressar de mmha inesquecível excursao a

gloriosa terra catarinense, desejo renovar �o eminente e. p-:e::a_
do ami0'0 as expressões do meu reconhecimento pelas mume,

ras gentilezas de que 'cercou minha permanência nesse Estado.

Com os melhores votos de felicidades pessoais e de êxito na sua

brilhante administração, receba os meus cumprimentos muito
cordiais. (a) João Dauâi ti'Obiteirc".

/
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Inaugurou-se a Coo
ferência lotero8cio
Dal de Imprensa

Quito, 13 (U. P.) - Com
uma sessão plenária no amplo
edificio do Ministério das Rela,

ções Exteriores, decorado com

as bandeiras de tôdas aki vinte
e uma repúblicas americanas,
inaugurou-se ontem nesta ca

pital à Conferêncía Intera-ame,
ricana de Imprensa. Inscreve
ram-se para fazer discursos os

representantes da Bolivía, Co
lômbia, Costa Rica, Cuba, E

quador, Estados Unidos, Gua
temala, Haiti, Honduras, Mé_
xíco, Nicaragua, Panamá, 'Re_
pública Dominicana e Venezue
la.

Mais um desastre
tom avião. da FAR

Rio, 13 (A. N.) - Aos jorna
listas acreditados junto ao ga
binete do ministro da Aeronáu,
tica, foi fornecida a seguinte
comunicação: "O ministro da

IAeronáutica comunica, com

pesar, o ::'alecimento do pri
meiro tenente aviador Job
Martinho Wande_l,_ em conse,

quêncía de acidente de aviação,
ocorrido hoje, nas proximida
des de Ribeirão das Lages".
Segundo informações do Mi

nistério da Aeronáutica, o ex

tinto servia na Escola de Aero,
náutica e pilotava um PT-19.

4 Aeronáutica terá
sua Policia Especial

Rio, 13 (ARGUS) - A exem

plo do que fizeram :) Exercito
e a Marinha, a Aeronáutica
tambem está organísando sua
Policia Especial. Desse modo
esperam' os cariocas que tere,
mos menos conflitos em Que se I
envolvam militares, sobretudo
os inferíores, pois. estarão ví
giados de perto pelas suas P. E.
e a cidade estará melhor poli-
ciada.

-

Ofensiva BnU-comu
nista na Ausirália

Sidnei, Austrália, 13 (U. F.)
- A policia de Segurança Iêz
uma incursão nas oficinas do
jornal comunista "Tríbune",
como parte da ofensiva anti- \

comunista do govêrno, tend.en_
te a romper a paralisadora
greve dos mineiros de carvão,
que já se prolonga por 16 dias.

,

Libertos da «vigilância»...
o egrégio Tribunal de Justiça, julgando on

tem a apelação interposta pelo advogado dr. Wilmar
Dias em mandado de segurança requerido na Comar
ca de Blumenau pelo vereador Waldemar Selke, deu
!provimento àquele recurso judicial, contra o ato do
presidente da Câmara Municipal blumenauense, que
aceitou a renúncia préviamente assinada por aquele
vereador e post-datada pelo Diretório local da U, D. N,

ltsse pitoresco episódio politico teve, ao tempo, o

nosso comentário, que ressaltava, no lance vexatório
para a dignidade do vereador, a circunstância de,'ha
vendo sido efetivamente eleito sobsa legenda udenísta,
ter sofrido o constrangimento de assinar sem data
e previamente a própria renúncia. No mesmo caso,
aliás, esteve até agora o Prefeito ,Frederico Busch, a

cuja inteireza moral o Diretório blumenauense da U.
D. N. lançou, também, a mesma suspeição apríorístí
ca e aplicou as mesmas restrições infamantes.

Quando, pois, o vereador Waldemar Selke, visan
do melhor servir a causa de sua terra do que às mes

quinhas perfídias de facção, firmou um acôrdo com

os elementos do P. S. D. e do P. T. B. para uma frente
única, a U. D. N. local não teve dúvidas em lançar mão
da renúncia antecipadamente assinada por aquele
vereador, e datando.a para efeito. de atualizá-la, apre
sentou-a à Câmara de Blumenau, por intermédio do
então Presidente, -sr. Antônio Cândido de Figueiredo.

Sucedia, porém, que <O próprio vereador, cuja re

núncia se pretendia concretizar, se' achava presente
à sessão.em que, mesmo, foi lida uma comunicação de
seu próprio punho, segundo a qual não pretendia re-

nunciar ao mandato.
'

Essa comunicação, datada de 48 de janeiro' do
corrente ano, fora enviada ao dr. Juitqle Uireito <{lida
em sessão da Câmara, nem porísso mereceu maior
consíderação, uma vez que o referido Presidente defe
rira .. sem mais consulta ao interessado, a suposta re

núncia. Não houve meios de persuadir a presidência de

que o Regimento da Casa não lhe conferia competen
cia para decidir no caso. Manteve o seu ato e daí o

mandado de segurança, a que o dr..Juiz de Direito
concedeu provimento em caráter provisório e que, fi
nalmente denegado, originou a apelação agora jul,
gada pelo egrégio Tribunal de Justiça.

Com a decisão de ontem, essa instância superior
da Justiça condena o expediente iníquo e extrema
mente vexatório das renúncias previas, tão do gôsto,
aliás, de certas organizações extremístas,

Já agora, não somente o vereador Waldemar Selke
poderá livremente retornar à Câmara para propugnar,
sem a "constrangedora vigílâncía", os interêsses de
Blumenau, como o sr. Frederico Busch, liberto da
mesma pressão duma renúncia previamente assina
da, poderá voltar a exercer o cargo de Prefeito, se

gundo os ditames da sua consciência e sem arra,

nhões na sua dignidade de cidadão.

o MOMENTO

Expressivo pronunci9-mento da C?âmara Municipal de Mat.ra.
Da do expediente nao houve tísmo com que aquele prestígio
matéria. Declarada livre a pa, so administrador se conduz no

lavra pelo sr. Presidente, fez exercício do mandato que o

uso da mesma o Vereador Dr. P. S. D. lhe confiou.

Eurípio Rauen que fez a se- A:ssociando-no.s ao jubilo dos
zuínte proposta para constar amigos do Prefeito Pedro Kuss
da ata: - "Proponho seja por mais êsse testemunho elo
aprovado por esta C�s� um vo- ; quel1t�, �e sua con�uta digna
to de louvor e gratidão ao sr. e patríótíca em funçao do man
Pedro Kuss, dd. Prefeito Muni- dato popular, muito nos apraz
cipal dêste Município, pela transcrever, em nossas colu
brilhante e profícua adminís, nas, a ata dos trabalhos da

tração dos negócios munící- Câmara Municipal d.e Mafra,
pais, os quais vem sendo geri- em q�e se acha consignado o

dos com indiscutível honestí, merecido voto com que a una,

dade, sem paixões partidárias nimidade da-quela Casa consa.

I 'ou deslíse i)ólitico,_§ernpre ten- I grau? estimado gove_rnante
do em mente o bem estar dos da prospera comuna. E a se

seus munícipes e a prosperída- guinte: '

de de Mafra, apesar dos pou, "Ata da 122a sessão ordinária
cos recur�os _

com que conta I d� .Câmar� Municipal e 13a .da
para realização da sua vasta

I' setlm� leglS�atura. =: Aos Vlr:�
obra administrativa", subme- te e cmco dias do mes de mato

teu a votação obteve aprova- de mil novecentos e quarenta
ção unaníme 'dí!_ Casa. D:;t 0:_ e. �ove, às vin�e horas n.o .edL

f dem do Dia constou a pnmei- flCIO da Prefeitura Mumclp�l,
ra discussão e votação do pro- presentes?? senhores Verea�o

I jeto de Lei n. 44, tendo sido res: Emilío Evers,. Frederico
aprovado. Esgotada a matéria

I H�y�e, dr. Raul Ervm?? Ble:y>

I e a hora regulamentar o sr, Mano Andrade Sapontl, GUl

presidente declarou encerrada II:-e:'me Valé!io, Olympi0';'l A�a��
'a Sessão, convocando outra I tácío Pereira, Dr. Eurípío
para amanhã, dia 26 do cor, Rauen e Al_�r�do Herbst e au,

rente, com a seguinte "Ordem I sentes Hercll!o Buch, Be�to.
dg Dia"; -_Segunda díscus-] Manoel de. LIma.e Waldemíro

sao e votação do ante-projeto I Popp, o sr. Presl_?ente �ecla_
de Lei n. 44. Do que, para que rou aberta a Sessao c�n�lldan
tudo ficasse constando eu, Ary do o segundo SecretarIo Ve

Honorato Farias, secretário reador Mário Andrade Sapo
municipal designado pela Cá.. rití a proce?er a leit:ura da

mara, lavrei a presente ata ata da Sessao antenor. gue
que vai assinada pelo senhor foi aprovada sem restrições.
presidente, secretário e demais
Vereadores presentes que o

quiseram fazer.
,

(aa.) Emilio Evers, Erede
só poderá ter lugar mediante rico Heyse, Mário Andrade Sa
requerimento a esta repartição, poriU, dr. Euripio Rauen, Gui_
que deliberará a respeito. lherme ValéTio, Olympio Anas- BUENOS AIRES 13 (DP) -_ Cc··

Transcr.eve-se a legislação rlmonias observada no satüo .l� 111-
- tádo Pereira, Alfredo Herbst". vemo da Casa do Goverll0, rrel'óí-vigente, que regula a matéria: A Câmara Municipal de l.\1a- di,da pelo general Perón, oferec,::![J,

Decreto n. 17.770, de 23 de fra em sua sessão de 25 de oportunidade ao ministro da Dde-·
abril de 1927: 't sa, general Umberto SO'S1l Molina,maio do corren e ano, aprovou
Artigo 198 - As es,tatiões ar- t d

({;; condecorar com a OrdelH do
-

\' por unanimidade 11m vo o e Libertador San Martin, no grau üerecadadoras não poderão re_ louvor e gratidão ao Prefeito grão oficial, ao ministro J.) Güerra
cusar O recebimento de notas Pedro Kuss, ressaltando a ab_ do Brasil, general Canroherl Pê
dilaceradas, ou das que, estan- soluta honestidade e o b1'ilhan- l'pira da Costa, e os generais :'.lva-

do em substituição, lhes forem re, Fiuza de 'Castro e Mári:l Travas-

apresentadas até o da em que exame ou as inutilize. sos, alem do tenentc-coronr.l b.dgm·

t
.

A t' 201
'

g f 30 A Abreu Lima.
'ermmar O pra2lo para o seu re- r IgO , para Ta o -

- Estavam presentes aHa� patentes
colhimento sem desconto, con- nota ain:da nova., que apresen- nas forças armadas, hem r:01l10 o

tanto que tais notas sejam ver_ tar indIcios de ter sido estra_ embaixador. do Brasi), general Mil
dadeiras achem-se completas, gada propositalmente, só pOde-ltc.!l d� FreItas AlmeIda.

•
.

,
/

"d Peron na mesma OPOrdlllilbde •

não se componham de pedaços 1'80 ser trocada depOls de OUVI a (,p!l'('oo� aos oficias eO'l'�t'('on;d,)';
alheios e não tenham carimbo, a Junta Administrativa, qU'3 111lodel�s do sabre curvo do general
ou marca que lhes dificulte o' d,eliberará a respeito". San _:,Iartin.

Blelto O diretório do P.S.D. de Laguna
o sr. dr. Pai. lo Carneiro, Presidente

Na cidade de Laguna, reali- aário - Dr. Angêlo Novi, 2°
zou.se no dia 2 do corrente Secretário - Silvio Castro, 'I'e,
mês concorrida reunião pes- soureíro - João Wendhausen,
sedi�ta para a eleição do novo Membros: - Aparicio Martins
diretório do Partido naquele de Oliveira, Osmar Florentino

próspero município sul cata- Machado, Euclides Lucio Nas
rinense. Com a presença de cimento, Antônio Pedro de
zrande número de correligío, Sousa, Laudelíno João de Oli

�ários, e sob aplausos gerais, veira, Julio de Oliveira, Ivo Si
foram sufragados os seguintes meão da Luz, Heitor G. 'I'eixei,
nomes que passaram a constí- ra, Manoel Olavo da Rosa,
tui-lo: Franscisco Fernandes de Oli

veira, Almiro Conéeição, Ino
cencio Turibio da Rosa, dr. Ar,
mando CaliI Bulos, Alice Pe
trelli, dr. Ernani Bíttencourt
Cotrin Filho, e Ataliba Brasil.

Presidente - Dr. Paulo Car,

neíro, Vice Presidente - Alber
to Crippa, 2° Vice Presidente -
Luiz Severino Duarte, 1° Becre-

Voto de louvor à administração
do Prefeito Pedro Kuss

Quando' as cédulas ficam inu
tilizadas para a circulação

Luxuoso navio com o
Dome de Pero"

Southampton, 13 (U, P.)
Foi hoje entregue á emprêsa
argentina de navegação "Rio
de la Plata S. A.", o novo pa
quete de luxo "Presidente PA
ron", para ela construido pela
"Vickers Armstrong Ltd.", e o

�rimeiro dos três encomenda,
.

dos por essa emprêsa argenti
na para o serviço regular entre
a Inglaterra e Buenos Aires.

Um esclarecimento da

Rio, 13 (A. N.) - O diretor
da Caixa de Amortização pede
a atenção das Delegacias Fis
cais do Tesouro Nacional 'nos
E:stados, das repartições arre

cadadoras e do publico, para os

dispositivos regulamentares
que regem o trôco e a substitUÍ
çâJo das cédulas do papel-moe
da, qua.ndo dilaceradas ou inu_
tilizadas para a circulação:
"Consideram-se inutiljzadas

contenham dizeres ou carim
rasgadas, manchadas ou que
bos estranhos aos que lhes são
próprios.

.

Sempre que a cédula apre
sente indicios de ter sido inútL
lizada propositadamente, a sua

substituiçãó por ontra cédula

Caixa de Amortização Oficiais brasileiros,
condecorados

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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JULHO
Um n1Ímero de Seleções
com fascinantes artigosl
informações cientificas,
histórias amenas e a een

d"nsoçõo de um livro

sensacional:. I'Como a

Europa vê o Tio San=. • .J.

Um médlee nos confins
do mundo
Em 25.00u quilômetros quadrados da Suécia

art ca, assiste a 4.800 pacientes. Veja-o Em

Seleções
do Resder's Digest

fatos que não sei explicar
As chamadas mensagens de além-túmulo

serão uma forma. de telepatia?

lições de experiência socialista na

Inglaterra
Persistem os defeitos do capitalismo. Re

forma do sistema de indústria privada.

Meu tipo inesquecível
Imaginou um passado de façanhas exótí

cas e resolveu viver de acôrdo com elas.

SELEÇÕES se encontra em toda o país

PECA HOJE O SEU EXEMPlaR

do cancer

Guia
.------

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

do Paraná,

Ajuda a Espanha
Washington, 12 (U. P.)

O Comité de Verbas do Senado,
numa' decisão surpreendente,
decidiu destinar á Espanha,
como empréstimo, a soma <1€-
50.000.000 de dólares do total

de 3.778.000,000 de dólares

aprovado para o Programa ,de

Reabilitação Européia, duran
te o ano fiscal de 1950.
A decisão a respeito da Espa,

nha foi adotada quando o Co
mité estava dando os toques
finais ao projeto de lei para Ia
cilitar fundos para o Programa

= conjunto de ajuda ao exte, \1'101'.

A emenda. parC!- incluir 3: Es
panha no programa foi apre
sentada pelo senador demo

crata pelo Estado de Nevada.

sr. Pat MacCanan. Essa emen-
....

da dispõe que 50 milhões de

dólares dos créditos concedidos

para a Administração da Co,

operação Econômica sejam uti

lizados em empréstimos à Es

panha ou, em caso contrário,
-não sejam utilizados de modo

algum.
O senador democrata Ken,

neth MacKellar, prseídente do

Comité, recusou-se revelar a

votação pela qual foi aprovada
a emenda. "

Embora o Comité tenha re

duzido para 3.628.380.000 os

créditos para o Programa de

Reabilitação Européia, essa ci

fra sobe a 3.778.000,000 de do

láres, pois serão acrescentados

à mesma 150 milhões de dóla,

res, os quais serão facilitados

à Europa Ocidental mediante

empréstimos do Banco de Im

portação e Exportação.
Essas concessões, entretanto,

terão que ser aprovadas pelo
Senado em sessão plenária e

ajustadas de acôrdo com as !aprovadas pela Câmara dos

Representantes. Por conse

guinte, poderão sofrer modifL

cações.
O Comité rejeitou, por vota

ção empataaa, a proposição do

Isenadot republicano James

Kem, no Senti:do de hão conce

der mais ajuda a qualquer na�

ção que nacionalize as indús
trias. A proposição era dirigida,
princípalmente,--contra a Grã
Bretanha. O Comité rejeitou a

emenda para inc1uir a China
entre os beneficiários de novos

fundos da ACE.
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Descaberia
. por novos processos
Foram anunciados nos Estados berla do canccr, que tem cornu ba

TInidos dois novos processos para a se a extração da medula do osso

descoberta do cancer nas fases em elos quadris, foi revelado pelo dr.

que o paciente ainda pode ser c=ru- Michael A. Bubinstein,· do Hospital
do· Montefiori, de Nova York.

O primeiro deles, inventado pelo O dr. Hubinstein estudou os ca-

dr. Harry S. N. Greene, da Escola sos de 216 paciente e chegou a con

de Medlcina da Universidade de clusão de que o novo processo 6

Yale, tem como base a transpl-mta- mais fácil, mais seguro e mais eO!1-

ção de tecido humano para o oll-o vcnicnte que a utilização reur tida

de uma cobaia- Por esse meto-lo. os do método padronizado de cxtrnçúo
desenvolvimentos "pre-caucerc.iov" da medula do esterno

C01110 as protuberanclas ÓU inur- Verificou lambem o dr. Hu'<i ns

chas malignas, podem ser Iací luien- tein que, pelo novo processo, tor

te distinguidos das fases postcrio- na-se possível a descoberta de relu

res, ou seja, a condição conhecida las cancerosas que não se revelam

por matastase, O dr. Greene consi- quando utilizado o metcdo padroni
dera "simples" seu processo. p01'- zado. O

_

Cientista alienta WH' o

que o tecido canceroso sobrevive à processo por ele descoberto auxi

transferencla de uma espécie Pi,l'il. lia também a dçterminar a extcn

outra, ao passo que o tecido não são do canser no osso, tendo ,�.illda

canceroso deixa de desenvolver-se a vantagem de permitir a 1Wj1'1 :i(:1

depois de tranferido. indicação positiva do cancer si'ua-

Quando o cancer se maniresta do em local oculto, quando os LI

muito longe de seu ponto de origem mcs de "raios-X" não o revelam.

como na matastase, a forma de O novo processo, segundo afirma

desenvolvimento do tecido trans- o dr. Rubinstein, pode ser cmp' c

})luntado para o olho da Cf)haia gado no diagnostico de leuquf:rnia
conlitlli uma indicação do local miilloma 111l1ltipla, anemia, moles

onde o cancer se ariginou no "01'- tia de Hodgkins, cirróse do fig[tt{(),
lPo l1Uma no. psiosis e eallcer dos ti'us.

i
O ou! ro processo para a (le.�co- (USTS)

Publica relaçã{l dos comerciantes e índustrisís com seus ende-

���os.
'

Cada guia é vendido aoompannado de um ma.pa rodoviário d<l

�araná e Santa Catarina.

Redação: Rua P,rudente de- Mor&e8, n. 626. CuriUba._

Ou,am diariamente, das 9 àslllJ e das 17 às 22 horas Encontram-se atualmente em USt,

em todos os recantos do munjo,
centenas de milhares de Motores
de popa JOHNSON, proporeionando
aos seus possuidores ano após ano,
um SERVIÇO SEGURO. Distribui
dores: Comércio & Transportes C.

-' - -�------------------------_

'

Ramos S. A. - João Pinto, 9.

-RADIO TUBft' ZYO 9
1530 kilocic;;Ios ondas médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

PERDA DE MEMORIA; ESGOTAMENTO EM
AMBOS os SEXOS, cansaço, falta de fosfatos
convalecenças de moléstias graves, anemias �
magreza. TO,,!te Z colheres de Fosfosol, ou f
ampola .ao dia, tntramuscu!ar. (Use ampolas
sob receita m<!dica.)

Aç:IDEZ DO ESTOll;fAGO- DIGESTAO DIFlcIL
Dor�s, ma':l hálIto,�lcerasl azias, enjôos, arrotos
e_ dlspep�la. Auxllia o funcionamento do
fígado e mtestmos. A venda em papeis (pó),
ou �'!' comprImldos. Use 2 doses após cada

, refeiçao.

NORMALIZA O FUNCIONAMENTO DO FI
GADO, combate as cólicas, CORRIGINDO A
PRISAO DE VENTRE e as funções intestinais.
Remédio :regetal em gôtas. Tome 20 gôtas, 2
vezes ao dta.

ATAQUES, INSONIA, PALPITAÇOES; depres.
são moral, agitação) angústia; acalma as irri ..

tações, elimina o desassossêgo e as crises

nervosas e dolorosas.

FRAQUEZANEURO-MUSCULAREVIRIL. Este
produto contém um vegetal da flora brasileira
com propried_ades estimulantes e Vitalizadoras:
em.combmaçao com oalcaloide da "Iohimbeôa"
malS 0_ hormônio sexual testicular e ce.rebral:·
Age rapldamente no combate à astenia (fra
queza nervosa) e desânimo.

5 REMÉDIOS DE VALOR!

A direção não se respon
sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados.

Viacão Aérea
"

Horário
Segunda--feira

!apre.1O Uo CtlJt6vlo - � --

7 horu.
Auto-ViaçAo ltajal - tttJa1 - 1. a.-

I"U. -'W_�
�:l:P..-e.1IO BruIIqu_ ltrIüiiiu--

1ft boT".
Expresso Bru"queIlH - Nova �.

- 16,110 boral.
.&.uto-Vlaçlo CatlU'ln_ - Jo1Jlvn..

- • boras.

I
.A,uto-Vlaçlo catu'lnenM - CuZ1U'ba·_

- II horas.

I
RndoTliria Sul-Br..u - !-6rto .AletP'•.

- 3 haras.
Rápido Sul-Brasileira Joínvíle _.

, 13 horas.
! Rápido Sul·Brasileira
6 horas.

Curitiba

TERCA.l"EIR.A.
Áuto-Vlaçlo catarlnena - P&rto �

gre - 6 horal.
Àuto·Vlaçk Cat�r1Il_ - CUritiba

- 15 horas
Auto·V� Cawl.nenH

- • horu.
A"c� VlaçAo CatarlIlenM

-- 6 horas.
Expresso No Cr�t6vlo - IAclJ,Da _

7 horas.
Emprêsa Glória - 1ACUIDa - '11Ar

• 61;i hor...
Jlls:preuo s:ru.qUUH - aru.Qu. _.,

11 hor....
"·uo-Vlaçl.o ltaJa4 - IUjal - 11 )lo.

....s. ,

,
rcápido Sul·Brásileira - Jolnvile--

13 horas.
Rápido Sul·Braslleira - Curitiba _.

6 horas.
QUARTÂ-J'ER4

Ãuto-VtaçAo Catarlnen..
- II horas.
Auto-VlaçAo Catarln.DM

- 41 horas.

, A,uto·Viação catar�DM
_ �!ln heras

�
I Rápido Sul-Brasileira - Curitiba
6 horas.

,

Rápido Sul-Brasileira - Jolnvile
13 horas.
Expresso Sil.o Crlirtovao - I...acuJne

7 horas.
ExpreS60 Bru!!Quena-e - BrwIQu.

16 horas.
Autn-VlaçAo ltajal - ltajal - II )lo.

raso

Expre880 Brusquense
- 16,30 horas.
Rodovlãrla Sul Brun - p� �".

- 3 borlfol.

Jol21T1leo

QUINTA.FEIJU
Auto-V1sção Catarl.n.ellM

Alegre - 6 hora•.
Auto-Vhwli.o Catarlnena.

- II horas.
Auto-VlaçAo catarlnenee

- I horu.

Auto.Vlaçlo catarlnenM - T1)'badlll:'
- 6 horas.
Auto·Viação C1tta�IIft -�..

- 6,30 horas.
Exp,ressa São Crl,ato'f"o - � -

7 horas.
Empr�1l8 Glória - L..,�:n.a - • 1/.--

• 7 1/2 horae.
lIlxpres80 Brl1squellH - :BrlaaWl -

18 horas.
4uto-Viação ltaJaI - ltalal - 11 Jao..

DOMINGO

Sereta-fetra Rápido Sul·Brasileira - CUritlb!l
6 horas.

"TAL" - 13,00 - Lajes e Pôrto

Alegre

'o�:eUZEIRO DO SUL - 7.20 -

Escritório Técnico
PANAIR - 10,40 - Norte

VARIG - 11,40 -- Narte

PANAIR - 13,50 - Sul
Sábado

"TAL" - 8,00 - Joinville
Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

<torte

ENGENHEIRO CIVIL
Aviso aos srs. interessados qu�

tendo regressado de sua viajem aow:'"

Estados Unidos ,da América do Nor

te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro

cha Amaral reabi'il'â seu es'uJ'itório \

(Rua Presidente Coutinho n. 22),
nos primeiros dias de agôsto, e3'Ptl'-"

Domip.Qo raodo continuar a merecer as t"Spl:-

PANAIR :1.0,40 - Norte dais atençi'\es de seus aT'ligos �".

CRUZEIRO DO SUL - H,OO - clienteSl.

PANAIR - .J3.IiO 11& U� I. Pedro ..Medeiros. A";xililflli" _

BISMUBELL
Para o estomago

MftRIiVlll
Calmante dos nerV'JS

Procure nas farmácias e drogarias 9, na falta, com

V. SANDOVAL JR. - Caixa Postal, 1874 - São Paulo - Remessas pelo r,aembôlso.

,"TAL" - 13,00 - Lajes e P&,te

Alegre'
PANAIR - i 0,40' - Norte

VARIG - 1o,.tO - Norte
PANAIR - 13,60 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 1S.55 -

.orte

r.'

RápIdo Sul·BraslleJra
13 horas .

R�pldo Sul·BrasUeira - Curitiba --

• horas.
&mpresa Sul Oeste t,.tda - XapecO - ....

Jolnvue --

- • hOlal,

SE'XTA-lI'Ji;:IRÁ
RodoTiAr!lI Sul Brllisll - PtrI'to .AleeN'"

- 3 horas.
Auto.VlaçAo r:atarlnen..

- lI"horas.
Auto-Viaçlo catar�·_ Joln..u..

- I horas.

Auto-Vlaçlo �tar!a1en.. -�"
- 6,110 hora•.
Expresso $0 Crll'tovAo - � -

I
'1 !���'l'laçlO ItaJ,a1 - lUla! - li )10..

Põrto ral.
EXpresllO BrullQUenN - s:ru.qu. -

UI horas.
Rápido Sul·Brasileira Joinv.lle -

13 horas.
RápidQ Sul·Brasileira

6 horas .

Curttlbil ---

UBADO
Auto-Vlaç:io CatarineruHI - �-

- li horas.
Rápido Sul·Brasileira

13 horas.
Rápido Sul·Bras!leira

6 horas .

- • noras.

Auto·Vlação catarm,ense
- G horaa.
Auto.V\ação Catutnen..

- 6 horu.
_ EX1lrp,sso São Or1flto'f'lo - � --

7 horas.
.

ExpreSllO Bru&qUflIlft - BrwIqu. _.
14 horas.
Aut(' Viação Itajal - Itajal - 1. B-

1'1.••

Expresso Bru9Q'u_ - No,", TrfttO�.
- 9,110 horas.
Expresso Gl<\rI. - La«tma - ·1 1/,.",

.• 7 1/2 bor...

Joln'Vlle

Cid Rocha Amaral

Ter�a-/�t,.. . -._ '::,_ ,

"TAL" - 8,00 - Joinville -

Curitiba - Parailaguá
- Santos e Rio.

i \�:\{R - 10,40 - NorII
CRUZEIRO DO SUL - il,OO -

torte
VARIG - 12.30 .:..... Sul

PANAIR - i3,50 - Sul

Quarta--fefra
"TAL" - 13,00 - Laje'il e

Alegre
PANAIR - 10,40 - Norte

CRUZEIRO DO SUL - H,OO.-
•orte
VARIG - {t,40 - Norte

PANAIR - 13,50 - Sul

Quinta-feira
. "TAL" - 8." - Joinville

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio_

PANAIR - 10,40 - Norte

PANAIR - i3,50 - Sul
- VARIG � 12,30 - Sul
CRUZEIRO 00 SUL - tUi

torte

.1 CRUZEIRO DO SUL - tl'i,30
,uI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Crônica da .Assembléia
ANIVERSÁRIOS:

GUSTAVO NEVES FILHO

- o sr, Luiz Be:rão, :!onta·
<dor.
- o sr. José Donário de OlL

-v.eira.

- a sra. Maria Tolentíno
Rodrgues, espôsa do sr. AdelL
no Rodrigues,
- a sra, Bastilha Bosco

Mendoza, espôsa do sr. Noé
'Mendoza, comerciante.
- a sra. Estelita Ramos Fer

nandes, digna espôsa dI() sr. In
{fio Fernandes.
..,..••-.-•••,. -.-.1

ALFAXDEGA EM rrAJAI
O sr. Kor:dcl' Heb ,da f_1. li. N.,

Iellcaminhou indicação 110 selltidn
dI' ser criada uma Alfand('�a, em

ltô:iai.
Recorda-se que esta é 'I segunda

(pntativa do representantt' ndcnis
ta. tendo. no ano passado, "jdo re

jeitada pelo Sr. ·Corrêa e Castro,
['lü{io �Iinjstro da FaZE'llda.
CONSIDEHACõES SôBHE i) TríA-

BALH'ADOn: m;RAI.
Em seguida (J sr· Estivalelc: Pi.

t'e�, 110 P .S. D., teceu série de cnn

·,ident('ôl's sôbre o amparo do t)'�
I>n1harlor rural. assunto vcntil:o..!o,
'l1(lmentos ::ntes. pelo I'C]ll'Q.QCllt(ln
I .. populista. Afirmou o OI w�()r qUf:,
"'11 nosso Estado, não hit mOl'opú
!:{ rural e, sim. o ngilllt' da pe
flueml Ipropriedade. IPara a S:;hl
':io dn problema, declarou C1'lC a

primeira cnndiçiio !' (l fonH:cilJ}Cl!,O
,h lllaqui núria agricola, forned·,
.,,, nt(' de se1l1pntes sclpciont.l'l<ls,
l'(·prlldulores, etc. 1)cclnr,nl 1llai;;'
ql1e {: rator importante para ?��a

3

Tronsport6s, rtgulol'es corgos dopôrto de

sIo FRANCISCO 00 sut "para NOVA fORI
Informações cornos Aqenteu

FlcrÍf ntpoll! - Carlos HoepckeS/1\ - C I - T�1etone 1.212 ( En i. te lego
SEo FrBnci�co do Sul-Carlos Hoepcke S/A -�t - T�\ÜJ 1: 6 \1,))� � \tIACl\:

Que.ndo ..lgu6m. taI_ • til.
lheiro da UUBtraQllO 1OoO��
lhe, em lLIlJável gesta. � a&lkIe ...
excelente aperiti"o ENO'l', ......
.... V. Si&. de &01'IlIIOODtar. ao .."...
oe... goocU_,E'TEI1M-
BEl.., () I1EU APERITIVO

-v PREDILETO!

Inaugurado
Beleza

o Instituto'
«Moderno)

de

Requerida a transcrição, no Diário da Assembléia, elos eliscvrsos
dos Senadores Ivo d'Ãquino e Ferreira de Ssuea, sôb. e Raü.ino
Horn.-eDiário da 'Assembléia».-Reunião convocada.-Reajus
tamento.

, Amparo ao trabalhador Tural.---Nova tentativa para
uma alJândega.--:-O sr, Estivalet Pires foi feliz em considera-

ções sobre o trabalhador rurat.s=Ordem-Lo-dia.
Ocorrências em Campos Novos-

A data ele hoje assinala o aui vrr
.5úrio cio sr. Gustavo Ne v=s Fi lho
•.digno Secretário do Dir-etor {lo
Departamento de Educacão c ('Ie-

���I���d�aestl���!fi��(:�ri�I��7����i() no ;fC::���;�:,!1�ni�i��10lU�� °i�����\I;::�s �la ��t������a d�� ,�,�;��d�� (:u����lab��
O

. sessão de ontem, a's 1",30 ',>,')1".'.'. 1'11' 01'1'01' (11lS Estados o uue con OI'Jovem aniver'sariantc, que,
� ,_., r r c " c .. , _' .,c·-

.corn louvável esfôrço e incgúvci ln- Aprovada, sem restrições, a <.I1<l, rerá, grandemente, para 'll1e os
'

fi-
. ieligência vem crindo o rárIio-Iea-

foram Iidos vários oficio;; e (de- lhos dos trabalhadores venham :l

tro através da Rádio Guarujá, de graruas. prestar serviços à Nação, sr-m 0

·.�[ll(, é, tambem, apreciado locutor THANSCIUÇAO. DE DISCUHS(IS
abandono das suas atividades i:I);'

c animador-, val ser, por ruotivo . NO l)UIUO DO LEGJSr.Nrl VO
ruais. O discurso do represeru antc

1:lest� data� alvo de eXj)re,>.'sil'as II À mesa, subscrito pelos srs. Ar-
pessedista versando assuntos que

f t
.�

d
.

I interessam ao 'lavrador, mereceu
lJ,Jam cs açoes e anuzac e e sunpa- mundo Calil, Nunes Varel.i, Osval-
t harmônicos apartes de seus cole-
J:l,' ae: Cabral e Antônio Dib Mussi ll)i
'0 E t d " f li 't'

. gtiS de várias bancadas, que lhe re-
,�s a o e ICI a-o. [\SSOCIi,In- l"�eallli-nhado �C{{uenimento solrci.,

• de-se aquelas homenagens. l.ando a transcrição pelo "Diário da
It.rçarum o pensamento.

� ORDEM DO DIA
-0- Axscmbléia", dos discursos pro- Em regime de urgência íornm

JOÃO-CARLOS DA CUNHA nunciados, no Senado F-ederai, p!'- aprovados, em 111 discussão. os pro
Comemora, hoje, festívamen- I�)� S)�S, senadores 1':0 d'Aquino e jctos de lei. ns. 4(j/49. com a res

te, o seu 80 aniversário o inte. �'crr�lra. de So�za, llustr('<;. l�deres pcctiva emenda, visando autorizar

t . t J
-

«(I I ar.tido Social Demn['ratLcn e ,> aquisiçâo de -prédio 1''''''( as' Es-T,essan e garo o oao Carlos 1 (,.
-

D
.. x'

� '" ><,1. < .

_ .

,(:1 )IllaC�_ emocratIca' ,ac�(JIl:1l, COlas Reunidas de Canelinha, JjO
enlevo do lar do nosso �stIma- P01·. o�a�Iao do lr�nSCUl'S(, no 1.° municipio de Tijucas, e, o que SlI

do coe:staduano sr. Zurí segut centenário de nasctrnent-i �l(! euu- plerncnta a verba necessária II li
da Cunha e de sua digna espô,

ucntc lagunense cel- �ial1lJn(, .JU-I vros para a Biblioteca da Tvsem,

d Nil MdC h V'
110 Adolfo Horn, as quars f'orain pu- bléía

sa. . .1 za . a, un a, ivaz b!ic�l(ias ,!lo "Diário do CO�)gl;;SS') 2'; A..�lVERSÁTUO DA CON!':.TITCf-
e mtellgen�e, dedlCad?, aos es- ;'\aelO,I�;l , de. 2 do corrente, 113?1. cxo DO ESTADO
tudos, João-Carlos ja conta, !,[' 5.6::>_

.. que este ac.omJ?an!!a, af'irn O sr. Nunes Varela, lider da
em o meio da petizada, de um r1�'. servJl'en� como .SUbSIdi,) a Bis- n.aioria, requereu providências
'número considerável de ami- tona. �atannense, J�Hllamente (\)111 para que seja comemorad(l o tl'uns-

,
.

h
O�, (!Iscursos profe�l�os ]):-los 81'S. curso do 2° aniversúrio fia (;(;1lsti-

gUIn ?S'. �ue" com cer�e.za, 10- (�eplltados Lopes' Vleu'a,
. Ç)svahb tuição 00 Estdo, aeontedl11':nto túo

go maIS, �rao a Av.l!erclllO Luz, Cab;al, �r�z Alves .� OIncl1lo Cns- �rato e jubiloso para o GI)Vl'l'l.,()" e

onde reSIde, abraça_lo pela fe- ta, este ultlmo �� Lamara dc.s De- puvo catarillcnses.
']iz efeméride. Em volta de uma l'�ltados, e que Ja consta:1l r�r,�·. re-. A Prcs.idc'ucifl, atelldewlo ao pe-

farta mesa de doces e refri e_
�I

..'��ros parlamentares desta fI.%em- rI.ido, c.Ol1VOCOll os Lideret·. dns di-
.

..
g bltfa. VHsas hancadas para, h",le, CHI

rant�s" os. seus �mIgumhos, em .

Com � palavra () sr. Armando Cn- [-('união, tratare.m das comerJj(:ll'tl
cordIalIssImlÜ coro, cantarão tO 1.1, da Dan�3da �o P. S. D., pn:r:0- çôes.
feliz aniversário pal'a a ventu- I'()S oraça�) dlsse. da� rawes OCORRENCJAS EM CA:\IP0S
rosa existência do e ueno :lu re.qLl�nmen.to, _1oc�IlI?�nd.. a NOVOS
.. ,I? q Il11p�)rtaI1Cla hlsto1'1ca 'le�se alo· O sr· Waldemar Rupp, dll r. D.

anlver�ana�te e alegn�, dos ()un�a, a casa concor:Jcy com I) 1.\:. leyou ao conhE'cÍlllentn da ca,�).
seus pIogenItores. Os de O Es- dC'I�l:llll('lltO da propo�l�ao. fatos ocorridos em Campos [';l}"O�,
tado" lhe desejam felicidades. FOI aprovada ,tampem, a (:men- e�{'larec('ndo haver s()lici�ado mll-

_ _

,�:) ao req�erimento. pan! ql!� () \'iriências às autorid,adrs (,oll1P�t('n-
VANDA MUSSI LUZ f�Is�l�rs�, sobre a ��da dI: jll_lst�'c te::-:.

. .' _

• c�tU! IllCnSE', pronunciado nc! C"lll<.\- A segUlr fOI a sessa:o el1cprr�da.
C.0mpleta, nesta data, o seu' I'a l'eeleral, pelo sr. Max T, d'Ama- - - ,._.. _.. , ... '" �.. _.

:20 aniversário a graciosa meni- r�l, seja tran5('r,i�o pelo mesn,o ór

na Vanda Mussi Luz, estremo- gao da Assemhlela.

sa filhinha do nosso prezado "Dumo DA ASSEMB!.tTA"
amigo Arnaldo Luz, 0omercian- o sr. J. J. Cabral. da U. li N.,
te nesta praça. solicitou à :.'.lesa provirl.:'ncias no

.À!S homeIl:agens que são pres __

S( ...l�!;�O d:�. que () :'�i�rio (�:: _A�:f.em
tadas à pequenina Vanda nós, blcla s�J� publIcado d(;'l,IO de
.'

'prazo 11ah11 p<lra qUI' cOiL.nll< ,JS
nos aSSOCIamos. ipleresses elo Legislativo.

-0- () sr. ])I'esidente comnnkol1. a

SRA. JACó TAVARES 'egi'tir, qlle tais j)rovirlê-ncl:ls Já
Vê passar, hoje, o seu aniver- foram tomarIas peja Mesa:

sário natalicio, a exma. sra. d. REUNU.O
Guilhermina Tavares, digna Os prpsldentes das Comi'.s(if's <la

,espõsa do prestigioso político. Casa. !oram. C'onvoc.a(!os rai':) uma

�sr. Jacó Tavares, procer do P.· J'?lI}lW?, apos a sessao, �n!t a :P���
S D

.. .

d T"
sIdencla do sr. Saulo Ramos, w

. ., no mumcIplO e

IJUCaS,! VICc-Presidente,
o

que.
se verificou.

'Dama de nobres predicados de
'espírito e coração, conta na 80- R�AJeSTAMEN'I.,()
ciedade 1;ijuquense e nesta ca_1 O sr. Car,doso cla. V�,g:1. cio P.

·ta 'IR p" da trIbuna pnnclp'll. C()lllll-
PI 1,_ de UIn largo CIrculo de nicou que teve a gl'ata n"I.icia .de,
relaçoes de amizade. Muitas, I em breve, ser tratado 'pc-lrr Assmn

-"p_?rtanto, serão as manifesta- hlé�<l, L) rea,iustamenl,o J{\, �nndo
'çoes de simpatia que receberá IHahsmo. esh�dual. Apos, va;'lo� a�

nesta data' .;� I suntos focallzoll, entre os ([milS ela
.'

' as quais n�.:,. res- situação de emigrantes que, em

,peltosamente, nos aSSOCIamos. eJU11lenau. pro('.uram trabalho. em
-0- Ulbrieas. Abol'llando o easo do Ira-

FAZEM ANOS, HOJE: hlllhador rUl'al, face à i"gblaçi.io
tl':.;halhista, foi o orador �Da)'teado
por vários colegas, entre �� quai.s
o, srs. Nunes Varela e Dib ::\Iil�si,
,1" P. S. D" que lhe prcsbraJl1 vil
rios esc.larecimentos sôhr� {\ ,l'gll-
1'0 das Associa�ões Hurais, t('�do

a srta, Maria Izaura o lide]' da maioria afirmado que
Paim. as leis cll' segurü e111 grupo cxi"ielll,

o�segural1do garantias a(l�; la vrado
{'('s.

f .

l
(/.f'fPlloouro lIA KlToTfA,IIt/J.j.'OI'f.rU�DI
.,.. • IT"".0\1_

Com a presença de represen- sr, Edalicio e sua exma, consor

tantes da imprensa escrita e te sido pródigos em cumular

falada, de convidados e do res- gentilezas a todas as pessôas
pectivo corpo técnico, teve lu- presentes. Foram batidas va

gar, segunda-feira ultima, cêr- rias chapas e servido abundan
ca das 17 horas, á rua Trajano! te cerveja e guaraná-
n? 31, a solene inauguração do I Ao digno proprietário do Ins
moderníssimo Instituto de Be, tituto de Beleza, sr. Edalícío
leza "Moderno" de propriedade' dos Anjos auguramos as maio
do dinâmico e esforçado indus, res felicidades na sua iniciati
trialista, sr. Edalicio dos Anjos, .va, e agradecemos as atenções
que no mesmo prédio possue dispensadas ao nosso represen-
luxuoso e moderno salão de, tante.

.

barbearia e cabeleiria, e que
tantas simpatias gosa no nosso
meio social.
O Instituto de Beleza "Mo

derno", pela sua modelar ins
talação, confôrto e ambiente de

grapde distinção ,e fino gosto,
esta fadado a grande sucesso e mTZ ODEON
será o encantamento do riosso I ,

- Simuttaneamente :- _

-

culto mundo femí E IA;;
5 e 7% hs: Jo,S í hs.

. In�no, sse
_ Sessões elegantes .�

explendído estabelecimento es- - Um filme que eleva-se. glorio
ta apto a proporcionar o mais. snmente sôbre tôdas as o .tras

completo tratamento da pele,
.

obras que até agora nos
_ okr�ce�i o

como sejam eliminacão de era- C!�lema. em sua expressao clássica.
.

� Nao há palavras com que se pos-
vos,_ espinhas, manchas, rugas 1':1 descrever a grandeza da inter
e pelos, por processos cientifi- pretação de BETTE DAVIS nêste
cOS. Terá serviços de massa- drama em que vive intensamente

O'ens elétrica e vibratória más- c morre como uma santa!
.

�.' 'I VITóRIA AMARGA
v�I as amencana, de lama,. es- com
tImulante calmante e vegetal, George Brent - Geral��ll(' Fit7-
além de apurados serviços de gerald - Humphrey Bog!li't c Ro

penteados pela ultima moda nald Reagan.
ou á I'nteI'r Ih f

A
- Quando ela encontrou l' ver.

. ,a es�o a e p:e eren- d,ldeira feliódade não mais' teve
Cla da maIS eXIgente cllente. O tempo para gozá-la: a morte ron

completo tratamento de bele- dHYU aquela vida estuantc de me.

za pelos mais modernos proces- cidade!

sos cientificos incluem tambem Comovente, ..
.

d'
Arrebatador ...

serVIços e mamcure e pelicu- Sincero ...
re, executados com grande No Programa:
perfeição. 1) - Noticias da Spman�,--

A d'
-

d t
. Nacional,

IreçaO O es abeleClmen- ?) At l'd d W P '1
.

t' ,
-

- ua 1 a es at'neI' í" le
O estara a cargo do seu propn- _. Jornal.
etário, sr. Edalicio dos Anjos, I Preços: Cr$ 5,00 e 3,20.
coadjuvado por sua digna con-

.

"Li vre" '- Çreanças TII�lOrcs �e
sorte, d. Maria Oliveira dos An- i � a�lOS poderao entrar na sr�; �al)

jos, e com o concurso ainda de
ce ;) horas.

sua gentilissima filha senhori-
.,.

noxy .� 'H�i�' às' :; :3'0' I���'��'"
ta Ana Amélia dos Anjos, ANJO SEM-AZAC;
A parte - técnica foi confiada com

á pericia da renomada profes-
.June Alvson - Van J')hnsü!l e

Butch Jeniáns,
so'ra, Madame Marieta Perei- No Programa:
ra Nogueira, conceituada pro- 1) - Cinelandia .Tornai - :,,\,1(".

prietária, em Curitiba, do Ins- 2) - Doutor Passarinhü - Des.

tituto de Beleza "Gardênia", Colorido .

..,.. '1 t f" Preços: Cr8 4,20 e 3,20.
1!.;ssa 1 US re pro IsslOnal possue "Im. l4 anos",
curso do Instituto Krassota, de .. , , , .

Madame Eugenie Charevitch, ll\'[p(m,ro - Hoje às 7,311 llOrns

de São Paulo, e mais dois cur- OS ULTIMOS DIAS DE POl\rrÉIA

sos, no Rio de Janeiro, com
Preston Fostel' e BasH Rathbo-

Madame Campos e Instituto ��:....... ........ .., ..
' ........

americano, E' diretora e profes- IMPERIAL - Hoje às 7,10 'coras

sora de cursos de beleza e tra- NÃO sou COVARDE

tamento da pele no seu próprio Robert Lowery ('.�l�oger Proycr
[nstituto, em Curitiba, No 1ns- No Programa:
tituto ora inaugurado Madame 1) - JOl;naI da Tela _.' NacÍo
Marieta tem sob a sua imedia- nal.

ta direção seis profissionais, 2) - Fantasmas em Cat�pldsll!.!!S
_' com - Hugh Herbert,

que por certo emprestarão ao Preço: Cr$ 3,20 único.
novo estabelecimento seus vali- "Imp. 14 anos".
osos conhecimentos em

bene-,
•••••. • . • •• . • • •• . .

ficio da distinta clientela. CASA MISCELANEA dllJtti'
A solenidade, posto que sin- buidon do. :Rádio. R4" C. A

gela, decorreu num ambiente I VictOfi Válvula. e Di.coe.
de franca cordialidade, tendo o Rua Conselheiro' Matre

PASTA DENTAIJ
ROBINSON

CINEMAS

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NAVIO-MOTOR "ES-TELA"
maxima rapidez e garantia para transporte de !USS mercadoria'

Agentes em Florianópolis CARLOS HORPCRÉ S. A

Representações
FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM..

RESPOSTAS À C!\IXA POSTAL. 245 - SÃO PAULO •

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

I Daf!lógrafa I
,

I Of����?��ç�a. r
I Cartas a Maria Inês

I cai:.e:::::; 55 •

...o �

BRONtUITE
ASMATICA
Durma bem a noite toda
Aqui está um remédio caseiro

e econômico que lhe dará alívio
rápido da tosse é da bronquite
asmátíca, proporcionando um
sono reparador a noite tôda ,

Nada mais garanttdo no mun ,

do do que Parmin' - tomado
duas ou três vêzes ao deitar -
para combater a, asma sufocante
e a tosse rebelde da bronquite.
Compre hoje mesmo um vidr,Q
de Pênmlnt nas boas farmá
cias. Confie em Parmlnt que
lhe proporcionará alívio seguro
e rápido dêsse esforço asfixiante
para respirar.
P-19

•.. reune som ... acabamento ••

solidez... no piano perfeito!

Além de váríos modêlos para
pronta entrega." êste maravi
Ihoss piano pode ser seu hoje
mesmo, através d.o plano ds

pagamerito a longo prazo!

Suh�vartzmaDD
REPRESENTANTE
para Santa

KNOT
Catarina

S/A
ex. 134 - Tel, KNOT

Florianópolis

I Se ncos quereis fic...
.

De modo tacil elegat

I Fazei hoje uma in8cri�ão
o Credito Mutuo Predia

Departameato de Saúde Pública
�ês de Julho - Plantões

16 Sábado - Farmácia Catarinense - Rua Trajano
17 Domingo - Farmácia Catarinense - Rua Traiano
23 Sábado Farmácia Noturna - Rua Trajano
24 Domingo Farmácia Noturna - Rua Trajano
110 Sábado Farmácia Santo Agôstinho - Rua Conselheiro �rafra
31 Domingo Farmácia Santo Agostinho - Rua Conselheiro Mafra
O serviço noturno será efetuado pelas aFl'mácias Santo AntíJnio e

Noturna sitas ás ruas João Pinto e Trajano n. 17.
A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia aut ..lI'i:I[t(,:ão

dêste Departamento.
Departamento de Sande Publica, 24 de junho de 1949.

LUIZ OSVALDO d'ACAMPORA - Farmacêutico-Fiscal

����)"'-<�)4"()�.

I T I Serviço de Força e

i Transportes Ae'reos 'll-ml"tada i ..', ..:IeA V' I 5 O
II , - ." Obras Públicas - Serviço de Luz e Fôrça - avisa

1'1' I que serão racionadas 110S dias abaixo relacionados e no período das 17
2as. Aos. e 6as: : Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba às 21.30 horas, as seguintes zonas:

- JoinviIe - Florianópolts Lajes e P. Alegre. I� Dia 12 - 4[1 Zona - Servida pelos transformadores situados na

3as. 5a�. e sábado�:. P. Aleqre -- ;_'J.,jes -- Florianópolis Av. Mauro Ramos (próximo à praça General Osór'io e rua Dr. Ferreira
Ioitunte -- Curitioa -- Pcranaouá -- Santos e Rio.

,�
Lima) c rua Laura Caminha Meira.

Opera com Aviões Douglas DC3 de 21 lagares. �

Dia 13 - 5[1 Zona - Coqueiros, Silo José e Palhoça.

,�
Dia 14 - (j'l Zona - Estreito.

Agentes: Fiuza Lima & Irm·a"'08 Dia 15 - ta Zona - Pedra Grande e rua Duarte Schutel.
Dia 16 - 2" Zona - Saco dos Limões.

; Rua Conselheiro Mafra, 35 _ Telefone 1565
i Dia 17 - 3" Zona - Servida pelos transformadores situados na

�_ : rua General Bitcncourt '(perto do- SENAI), rua Major Costa (esq . .la

�l..�OI!lllRl_Q._-()�IIiiIII!!!!O��)�L41!1lI.().:GIIII8:<):4IIIIfD{t._.()_� rua Lajes) c cidade de- Biguaçu,

Luz Auxiliar de
Escritório

'CLUBE DOZE DE ftGOSTO'
PROGRAMA PARA o MÊSDE JULHO

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

T ; J eo S
V. S. quer construir e não sape onde adquirir os tijo

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

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

construção, .

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

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

QUALIDADE

B,OM NEGOCIO
pata quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100,000,00 rende
�.rta de.10·1. ao ano com recebimento de juros mensais.

Informações neete redação

• vôos DIÁRIOS DIRE,TOS,A S.P�UlO E RIO • 3 VEZES POR SEMANA VIA JOINVILE
·VÔOS DIÁRIOS ÁPORTO�lEGRE EXCETO' SERViÇO INDEPENDElIITE REGULAR DE
AOS DOMINGOS.

,,'.

CARGUEIROS.

ARARANGUA - Às 39. - 5a - Sábados.
:.'IfAIS INFORMAÇõES NA

FILIAL À Praça 15 de Novembro Edifício
TELEFONE: 1.325

HOTEL LA PORTA

PREGUIÇA E FRAQUEZA
VANADIOL

MOÇAS DESANIl\1AfJAS/.
, HOMENS SEM ENERGIA,

. _ . Não é sua culpa!
É a fraqueza que o deixa cansado, pálido,
com moleza no COl'l'JO e olhos S('!1l brilho.

A fraqueza atrasa'. a vida porque rouba

as fôrças para o trabalho.

VANADIOL

I
aumenta os glóbulos sanguíneos c VITALIZA � sangue CIl

fraquecirlo. É de gosto delicioso c pode ser usado eUI tO('ho;

as idades
----

.;

Dr," CLARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime II cív.l

CODilitltulção ri. Soci.4ad..
NATURAL�ZAÇÕES
Titulo. D.olarat6rlo.

E.crit6rio e Reaid. é\:: '<1
Rua Til·odente. 42

�ONE •• 1468 I
Confecção

d� GRAVATAS

Aceitam-se encomendas para
quoiquer quantidade
, .

Rua An h Gõdbõl :Ji, 58

fLORIANÓPOUS
Santa Catarina'
Casa Recém
construlde
DE S o c U PA DA

RUA FELIPE lvEVES
6x10 metros, "teda de

material.
TRATAR NESTA REDAÇÃO

'O�TÕ AL�rlf:
('(UÂ 1l0L1JNTARIOS OA PÁTRIA N.· ea . f.'O ANO".
Cc.L_",po'ltr,,\.,.04) ·lELEJ'"OMIi I;o�,," . 'EI,.(.4i.M'14o .I>AOJW!�

AgenciaGeral para S. Catarina!!
Rua Felipe Schmidt. 22--Soh.
C. Postal, 69· Tel. «Protetora»

FLORIANOPOLIS

Importante organísação co

mercial, precisa de um rapaz
com pratíea de escritorio, que
seja bom datilografo e que es

teja quites com o serviço mfíí
tar.-
Informações com a filial

VARIG

Muitas felicidades pelo "..seJa." \

to de seu filhinho I

Mas, nio esqueça, que o melll,,,

presente para o ...eu "PIMPOLHO't
é uma ('!1(IE'r,,�'� do CR�D!T(l
MUTUO PREDIAL. )

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DIA
.

16 SÁBADO - MAGISTRAL SOlRÉE
ENCANTADA" SElRÁ A z- FESTA ORGANIZADA PE

lOS ESTUDANTES CATARINENSES PERTENCENTES A UNIVERSIDADE DO PAiRANÁ - TRAJE: SENHORITAS: AZUL -' BRANCO - CAVALHEIROS:
_
PASSEIO' - INíCIO 22 HORAS. DiA 30 SÁBADO - GRANDE SOIRÉE DE ANIVERSÁRIO' DA ORQUESTRA JUVENIL DE FLORIANÓPOLIS. NOTA:

,PARA TODAS AS FESTAS HAVERÁ RESEIRVAS DE MESAS.
,GRANDE SOIRÉE UNIVERSITÁRIA NO PRóXIMO SÁBADO' 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 ECONôMICAS. AS MESAS

PODEM SER RES.ERVADAS N A RELOJOARIA MORITZ E COM O DIRETOR SOCo DO DIRETÓRIO A:ADÊMICO DA F. C. E.

LIRA TENIS CLUBE - PROGRAMA PARA JULHO
"'BOITE ENCANTADA" - MúSICAS - LUZES - ORNAMENTAÇÃO SURPREENDENTE "BOITE

ifmpresa- «Víação Santa Catarina» Variedades Avi�o aos

A V I S ( ) (�;:v�:'"�:nA�ê::i,:,.::'��:'\e; !��for!!IO GUANA
A Emprêsa "Viação Santa Catarina" linha de ônibus que faz o BARA, do Rio de Janeiro -

Bomains numa palestra em que se 1 360 '1' 1 f 1·"percurso Florianópolis - Estreito e Escola avisa aos possuidores de . qUI OCIC os, O erece va 10·
faúam comentúrios sôbrc D =torno A

t,,-permanentes e aos que viajam gratuitamente por imposição da lei, a . .. 'I' f I'
•

so premio a quem lhe reme er a
.. . ... Ieminíno - que ljllan( o a a,!lO::: ua hi t' .' tí

.

f t,"comparecerem dentro do praso de 30 (trinta- dias no escrítórío a Rua ,11S orra, a no reia OU o a o
�. .

. -, . . - mulher pensamos em todas as i'llI- . •... 1 ioso bs rva.João Pinto n. 9 afun-de regulartzarem sua situação perante esta Em.I, .,
mais orrgina e cun ,o e -

lhercs, e, quando dizemos 'as ruu I
do nesta regiãõ. O programeJ�lPrêsa. , )\, b

lhcres", pensamos sórue nte em un.a
'

.• "Copacabana Bluce" e '·0 E's·Findo o prazo respectivo não será permitido viajar gratuitamente -

-aos que não satisfazerem ás exigências desta Emprêsa.
-0- tado" darão o resultado dêsse

Florlanópolis, 7 de Maio de 1949. SãQ Valentim é o "santo caSlJ!11"Il- concurso mensal
COMÉRCIO & TRANSPORTES C. RAMOS S. A. teiro" dos ingleses c nortc-arucr-íca- Escrevam para a Rádio Gua

nos. Festeja-se em 24 de fevereiro, nabara - Avenida Treze de
quando os namorados trocam entre IMaio, n. 23 - 25° andar - Rio
si 'cartões postais, telegramac, CH!'- de Janeiro, contando o que -sa·

tas e presentes, bem, de trágico, de engraçado
�o- . 1011 fora do comum, e candida-

Achando que o marido era del1l:l-1 tem-se a um valioso prêmio qUE
si ado carin hoso, lima espõsa de aquela emissora remeterá a

Londres resolveu cobrar-lhe 11:,1;[ quem fôr contemplado .

libra por cada beijo. "Foi apenas "Copacabana Clube" - de
uma idéia que tive para conte-to um Segunda à sexta-feira, das 1"Í:,O'J
pouco", explicou cla. "Seus beijos às 15,30 horas; e aos sábados
constantes estavam me írrttand«, "O das 13,30 às 15 horas.

espôso obteve divóvcio". Diretor do- programa: Carlos
-0- Pallut.

'Irnnsportes Coletivos
SRS. PASSAGEIROS __ rcmoí nhos que. Jazem à sua passa-

PARA �elll, rlestróeru a quietude romantice
I'FAJAí - JOINVILE e CURITIBA nesses caminhos de água sôbrc I)S

OS novos MICRO-ONIBUS do Rápido Sul-Brasileiro ore- quais, há séculos, os namorados SP
'1.'ecem O máximo em

CONFORTO E· PONTUALIDADE gações, arrulhando sob a cadência
\ :Carros para 14 passageiros � Poltronas individuais Pulman monótona (los remos,

H,ORARIOS:
--0-

Carro direto a Curitiba: parto 6 Hs,
De cima do monte Irazu, no Pa-

Carro 'de Fpolis. a Joinvile nos dias úteis: Partida às 13 narná, pode-se vêr, ao norte, o Ccca
.horas, podendo prosseguir de Joinville a Curitiba no dia se-

ao Atlantico, e ao sul, o Pacifico.
. guínte ás 6 horas.

Mantemos trafego mutuo a São Paulo e Londrina, ven

�endo-se passagens.
Aceitam-se despacho de encomendas.
Agencia: Rua Deodoro, esquina da Tenente Silveira nO 29

Proprietários

� ..

�,. DR. I
.,.� I Ji.1.. �

� .l ,

J ·�a JC,

� .. � '=-�,
. ,.,.. j.'

-

....�

I._'�,,_, '

•

ll! ' $' •
... �L.�: _ I
1+ I

•

F1orianópolis - Santa Catarina J.........

A. DAMASCENO 'DA SILVA
ADVOGADO

AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS

Praça 15 de Novembro, 22 - 2" ando

(Edifício Pérola)

Fones: 1.324 e 1.388

USANOO Ao VACIHA

,."W5td lliotstá
� ç'"

.

. ::,.,i;�i,f:;,:: DO INSTITUTO PINHEIROS
"'�"',. iNOIC AOA PARA U50
...

INUAOÊRIoIICO E INTRAMUSCUlAR. (OtlrOIMf
OOSAGENS FEITAS PELO INSTITUTO IIOLÓGICO

DE Silo PAULO

INSTITUTO PINHEIROS
SANTA CATARINA

RUA NOVE DE MARÇO, 638·CPOSTA1.95·JOINVllLE

,·••••••••••••••••• lmiil ., ..

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 Antig�s do Brasil
.

Pejo correio Cr$ 25,00

Arvores frutiferas
Arvor-es Frutíferas enxertadas e plantas ornamentare nar
melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de

Flori e Pomicultura
'

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

W�tijM�������1
INCêNDIOS E TRANSPORTES I

. Cifras do Balanço de 1944 �CAPITAL E RESERVAS ,...... Cr$ 80.900,606,30 �
Responsahildades .•.... _,..... Cr$ '5.978.401.755,97
Receita •.•.............. Cr$ 67.053,2,t5,30
Ativo ,... Cr$ 142.176.603,So
'Sinistros pagos nos últimos 10 anos.... Cr$ 98.687.816,30
Responsabilidades Cr' 76.736.401.306.20

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

, Aní�io Ma!!80rra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abrt'o.
w.._-_...-_·_·..-.·.:-.·.·_-...·_·_-.·.-.-_-..-.·_......

-
..-.·.....,..-_-.-.-..--

...--.-------�.....WI"!ta....,..."

Protestando contra a motorização
ge.lM1:aJizad�\ das embarcações que
circulam pelos pitorescos canais (h

cidade, os gondoleiros de Veneza

ameaçam declarar-se em greve, Se-
gundo eles, as lanchas moderna, t'

os motores de pôpa, com a indis-
ereta trepidação e os intcrmin.ivcis

DORES NJlS COSTAS?
Para um olívio rápido

EMPLASTRO,

SABIA
H6 multo. ano, rocomendndo pelos médi
cos poro olívio Imediato das dores reumá·
ttcos, contusõ es, tumbago,toreeduras,etc .

.

caDa mn, HÁ MAIS
KOLYNOS-ISTAS !

abandonam em seus sonhos e diva-

-0-

.A� ':CTfas� spil�itllellc" atl"il�ul�'1 a
Rimbaud � publicada como inédito
110 "Mercurc de France" foi dcnun
ciada como apú(,l'iff\ pelos prój.r íos
autores, Nicola Bataille e ruadcino-
iselle Akakia.

bet1\C.O",O be'"\
e S\t\,t\

..se

Sim, se não esquecer de
- que Magnésia Bisurada

deve estar sempre à

mõo para eliminar os sin

tomas de uma digestão
imperfeita: azia eólicos,

.

HAH. ROCKWELl
A linda trapesista do famoso
circo americano de Rínglíng
Bros. and Barnum & Bailey,
tambem é Kolynos-ista, por
que para a coordenação de
músculos e nervos se exige
saúde ... e esta requer den
tes bem cuidados! Seja
você tambem Kolynos-ísta,
usando Kolynos.

•

CATAL0GO DE MOEDAS DO
BRASIL

Já se encontra a venda com

todos os preços de moedas de
Ouro, Prata, NiqueI e Bronze.

Preço 20,00 em todas as livra
rias da cidade.•
Pelo correio Cr$ 25,00.

..

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

I ··��������R�S·���·����".·
TlmRENOS

o Escritório Imobiliário A. L. Alves,
sempre tem compradores para casas ,

terrenos,

Rua Deoloro 35

A vista e a prazo
Enrolamento de motores, -dínãmos 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 ínsuperáveís
receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY".

A ELETRO - TÉCNICA
Rua Tte. Silveira. 14 - Caixa Postal 193

-

- Fone 793.
---------------------------------------------------

,'2,l

Cirurgia- eUojca - Obstetrícia
Dr_ Antônio Dib Mussi
Médico efetivo do Hospital de Caridade

Servi ço especializado em Doen�as de Senhoras
Modernos rné todo» de tratamento

Horários
Das 10 ás 12 horas e das 13;30 às .14,30 horas

Residência:
Hotel La Port«

Consultório;
Rua Tiradentes, 9

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Empclqonte noitada de cctch, omc
nhã, no Teatro Alvaro de' Carvalho
Antônio Cardoso, mais ,�')nlIl'cido

por Torpedo, forte e agil lutador
paranaense que se exibiu nesta ca

pital há seis meses atrás derrotando
fucilutente Mário Nascimento, apre
sentar-se-á novamente ao publico
amante do esporte violento. :1I1"01:,l1ã
n-, Teatro Alvaro de Carvalhr., en

frentando José Moreira, "Super-Ho
ruem" que tantos aplausos colheu
h á

tempos quando realizou um" dé
monstracão de força no estádio -Ia
Federação Catarinense de Desuor;
��. '

-

1;. aam(Q$ X
.

Atlót!co
Domingo, próximo. inician�o. o Campeonato citadino de rrofissionais

I
I

I I

�

Podemos afirmar, serr. exagero,
que não haverá "marmelada" como
tem acontecido muitas vczus. (: t!S

],ctácula de amanhã na velha casa
de diversões da Praça Perclr-i e o li ..
vcira reunirá no tablado dois e x i
mios conhecedores do "catch-ns
cntch-can", ansiosos por ver sr.rri r
a vitór-ia. Trata-se de um embate de
5 rounrls de 3 minutós 1):1:' um de
descanso com bolsa ao \'PI1.�e(Jor.

Em torno ela luta entre "Torpe
do" e "Super-Homem" reina vivo
entusiasmo nos nossos l1l,:,i"s l'!;l)l;r
ti I"OS, prevendo-se um grande ]JÚ
hlico,

Na tela será apresentado o fi lrue
"Segredo".

.

Os ingressos, 110 preço <II' C r� ....
10,00. já se encontram à venda.

:":ão deixem ele assisti,' lO iuaior
duo lo de casch de todos os tempos
amanhã no Alvaro de Carvalho! -'1'ORPEOO

IPIRANGA E LIRA TNICIAHAO
SÁBADO O CAMPEONATO CITA.

t
DINO DE AMADORES

-

Os [ogos do Campeonato du Di
vj�ão dr Amadores, conforme ficou
decidido em memorável reunião da
r. C. D., serão todos efetuados aos
sábados a tarde.

N:J próxima sabatina, o;;Cgc'!ltio a
tabela de jogos, será efetuada a par
tida inicial do certame, que reunirú
uo estúdio da rua Bocaiuva os con

juntos do Ipi ranga e do Lira '1 cnis
Clube, encontro este que desce jú
está despertando enorme ansiedade
entre os aficionados dos dois clu
bes.

TONICO DEIXARÁ O PAULA
RAMOS!

'l'ONH'O

Mais um de S01lS balm,rtcs vai
perder o Paula Ramos, bi-carnpcâo
da cidade e vice-campeão (lo Estado.
Primeiro foi Nicácio que se trans
feriu para o Santos F. C" da cidade
naulísta do mesmo nome; .iep-ux foi
Bcntevi que passou para o Avaí e
mais tarde Chocolate, que roi cnri.,
quecej- as fileiras do Fipwii'cnse.
Agora, ao que apuramos dc 'fonte
digna de todo crédito, é I) jovem e
futuroso guardião Tonico quem vai
deixar mais uma lacuna 110 tricolor
(b Praia de Fóra, ern cuias hostes
�(' H'VelOU, chegando a se:' considc,
rado o arqueiro mais espetacular do
ultimo certame máximo do Estado.
Tonir-o não irá para um centro

mais adiantado que o nosso. Jrnhí
tuba é o objetivo do JOlll',) :;'1larda
valas panlaino. O arqueirt; Lauro,
l'm dos valores catarinen!>cJ do pas
sado. há muitos anos radi(':ldo na

qnela cidade, esteve em 'l<}s�a t::clpi
'31 há pou('os dias e vendA 1'o;]i('o
aluar entrou Jogo em eontacto com
o jogador. afim de levá-](� i.13rl. TlH
hituha para integraI' o E�'1�rtl' Clu
'18 Cer:lll1iea Henrique L:l,!.{'�' n�(hl_
,'OU-BOS Tonico que a p;,()p()�la .�
bastante vantajosil e tenb(]!)r;� pelo
([ue resolveu accitfl-Ia, l1l,�r;,an,l() o
Ó:' 19 para o seu embarqllC.
O CAMPF:\O AMADORISTA PODE
RA SER INCUTIDO NA PHTl\mWA

DIVISÃO
A F. C. D·, em reuni:io l0v:1.da n

efeito na semana passada. r�s()hcll:
tI, as,_ociaçiío de sef(un(b �"tegol'la
campeã' da divisão de' all'.w]ol't'S r!.-
19-19, fica asseguvildo o <li rt'ih, ,]"
]1leitear a wa inelusiio na 10. c�t('
glo1'i::!, des(Ie que satisfaçn :IS Cfllldi
çf,es legai s.

Com a peleja entre os quadres do
Paula Ramos c do Clube Atlético
Catarincnse, inicia-se, domingo pró
ximo, o certame citadino (1'1 divisão
extra de profissionais.
Ambos possuem credenciais para

vencer. devendo ser travado un: em

b:ltc repleto sensacional, onde, por
certo, não faltarão técnico e ,; nra.

II. conduta dos dois trroolores no

"lnitium" de dofningo pass ICO foi
das -melhores, tendo ambos dispu
tado a luta "mais movimentada, :501'

rrsdo o triunfo ao Atlético na dedo
são dos penaltes.
Aguardem o confronto Paulo Ra

mos x Atlético, marcado para domin
go no estádio da F. G. D.

Recomendações da F.C.D.
A F. C. D., tendo em vis!n div ..'r- ceriça para tomarem parte corr jo

sa:, filiadas ainda não aaldaram gos amistosos. Comunica a presi
seus débitos com a tesourariu, rc- dcncia da F. C. D., que recomendou
cnmenda uma vez mais tomem as à Secretaria não ele andamento acs
medidas necessárias à Iiqnidaçâ., de processos enviados a parti I' de l°
S,Il�S contas, de vez que .

é condiçãü: do corrente, senão qua.ndo acom.,
"sine qua" para participarem dos IPanhados das taxas devidas.
campeonatos oficiais ou obterem li-

Variedades
Dr. Liodolfo 4.6.

Pereira
Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Con.tituiçõe. de .oei.aade.
e .ervigOI cor.l;1to., .m o.ral.
�Organizoçõe. contobei•.

Regi.trol e marca., di.pondo,
no Rio, de cone.pondente.

,Eacrit6rio: Rua Alvaro d.
Carvalho n, 43.

Da. 8 ã. 12 hora. t
Tel.fone 1494

(Serviçoda Ag3nc':a Argus)
O CINCO DOS ÁRABES
Na lingua arábica vamos en,

contrar (ensina o saudoso mes

tre João Ribeíro) o vocábulo
KHAMSIN, designando um

vento do deserto. Acreditavam I

os beduínos que êsse vento so

prava durante cinquenta dias.
KHAMSIN é derivado de KHR
MNS cinco, na lingua arábica.

O CINCO DOS PERSAS
O número cinco," em persa,

é designado pela palavra PUN
CH" Dessa palavra originou-se
o PONCHE, bebida na qual en
travam cinco ingredientes.
O CINCO DOS GRE'GOS
Já vimos como se designa cin

co em persa.e em árabe. Agora
vamos a vêr que cinco em grego
é PENTA. O elemento grego .

-

PENTA aparece em muitos vo, DR. FRANCISCO CÂMAR,,\
cábulos do nosso idioma. Re- NETO
cardemos alguns PENTÁGO_ Advogado
NO-polígono de cinco lados, Escritório: Rua Felipe Schimidt
PENTAEDRO - polecho de 21 (sobrado) (Alto da casa "O

cinco faces. PENTAGRAMA - Paraíso")
figura formada com cinco Ie-] Resídencía: Rua Alvaro de Car-
tras. 1 valho, 36
PENTATEUCO os cinco li-!. Florianópolis

vros da Biblia. De um díaleto .

grego o EólIO veio POMP \ FERIDA.'" REUM\TISMO &

(
.

b

'O
'l

POl\iTPILIO e
PLACAS SIFILITICAS

cmco. s nomes J.VJ.

Elo. d N
•

POMPEU s�o d�rivad�S de mr e oguelraPOMP. O quinto filho ela, em Medic:c..çQo ouxilh'lf no tratcun.ntm
geral, chamado POMPEU ou d(l.ífili.
então POMPILIO. . �

k SIGNIFICAÇÃO ANTL . limita .., GrUtltu; Pilsmc t

GA DE FORMIDÁVEL Metal da. melhore., pelai m.• ·

A palavra "formidavel" sig- norea preço. 16 na CASAdUlff
nificavam primitivamente, o ""ELANEA - RuaC. Merrai
opôsto de hoje: "aquilo que •••••••••••••••.•• , 4

mete medo, aquilo que causa I PASTA DENTAL

pavor ou horror". Assim, em- ROBINSON

pregava-se: "Uma carga de di- '........................ . ... , ...

namite formidável". O VALE DO ITA.JA.'
DE UTILIDADE Procurem 11.• ..l1".�t9-

Os relógios costumam durar PrOçeSIIO,
mais se lhe dão corda sempre LIVRARIA 43, LlVRARliI
em um mesmo horário. ROSA

OUIlANTE rODO DIA.

n05 VAP�JOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Da Fábr-ica co consumidor.-- Grande estoque recebell a firma distribuidora .

«Fiuza Lima & Irmãos» - Rua Conselheiro Mafra 35.·- Fone 1565 - Fpelis.
-
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-, De acordo com os imperativos_ do ;
.

razõo, do ciência e do bom senso; ,

Rua 24 de Maio 80L (Estreito)

Industria Comercio e Seguros Knot S. ft. ,nici::�:i;;,tl·::��:::::.�:�::d:,::
c" 20,00 tiém d. ,.,.

VENDE-SE Dor motivo de mudança'
Grande árêa de terreno ià cultivada

(Distante cerca de seis q_uilometros da capital-Bairro-Barreiros. _

A rea de 142 metrós de frente por 1.850 de fundos, incluinio�
6 casas de madeira e uma de material. . \

II
TRATAR: -_,----

.

) l"lorianópoLis - nesta redação ou Escritorio J. de A L. Alves'
� Barreiros - com o proprietário Mathias Iha;

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

"VI'RCiEM ESPECIALIDADE"

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

Aceita-se r'presentante no interior do E!ltodo. Cartas poro
Caixa Postal 139 - Flcrian6polis

Y. S.. viaja 1 Resid.e no .Interior',� ��;"t;u;eso;:T�o ::oa=
.

v. S. VIaja ? ReSIde. no Interior ? Adquira um Catalogo de Moedas amigo analfabeto, levando-o a um
Antigas do Brasil e enrrqueça depressa. .

"urso da aIfabet.izacão no Grupo
Pesa em q�lalquer I:v-raria de ,Florian?polis. "Custo Cr$ 20.DO. Pelo Escolar São José; na Escola Indu...

C�)rrelO Cr$ 20,00; pedIdos. a !ose. Claudmo da Nóbrega. Rua GeneraJ trial de FlorianóPoli8 ou na Ctt...
Bíttencourt, 91, sob - -Florianópolis. dral M-etróllolitana.

Indu�tria de Maquinas'·Agricolas
Na.rdini Ltda.�

\

A maior e mais aperfel (oada Fabrica de

Maquinas Igricalasr Tornos, Teares e
Artigos de Cutelarias .

.

.

\

Fabrica em Ame'ticana - E3tado de São Paulo

RºpPQsQqtan tos º ..:){-�llJsi-vos papa o estado
. dw Santa (Qatapirlô

Praça 15 de Novembro, 20 - 2.0 andar

Caixa Postal 139 - Telefone - 1324

End. Tel. KNOT

7 .

N.O 1: Regras abundantes, pro
longadas, repetidas,-hemorragias
e suas consequências.

'2 N.c '2: Falto de regras, reqro s

,
atrazadas suspensas, deminuidas

\ e suas consequências.

- VAUMA&:J:·

LIVRARIA ROSA.
(RUA DEODORO, -N. 33)

ACEITA ENCOMENDAS
DE SERVICOS TIPOGRÁFICOS

APRESENTAÇio IMPECÁVEL -- ENTREGA
RÁPIDA

....�•••e ..

II C A P I T A L -A R II
Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais, conce

dendo mais outros beneficios de carater assistencial.

Representante em Florianópolis:
PEDRO NUNES

,

t ]A� WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE
TORNA A ROUPA BRANQUISRTMJ"

{Marcl! reQ'-1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



r Resposta americana
a nova tática russa
Parte para Berlim, escoltada

pela Policia Militar, uma cara

vana de 60 veículos carregados
de] víveres

Florlen6polb, 1. cte Julho, de 1949
Frankfurt, 13 (U. P.)

Uma caravana norte-ameríca,

1 d d I na de sessenta veiculas carre

n epen en e gados de viveres partiu desta

(Boletim Internacional distribuido pela Agência Argus, cidade para Berlim; escoltada

de Carvalho e Silva) pela policia militar. O pessoal
Já estão muito longe, no tem- dos caminhões não ia armado.

po e no espaço, aquelas capítu- ao turco, embora a China se O exército norte-americano

Iações, como era chamado o sis- orgulhe de seus se.s mil e tan- anunciou que, a partir de ago,

tema estabelecido pelas potên- tos anos de civilisaçao- A for- ra, seus veiculas irão em cara

cias europeias no Proximo e no ça armada, as esquadras os ca- vana à ex-capital alemã, uma
Extremo Oriente. Quando foi nhões, decidiam. N5.� havia co- vez por semana.

da revolução turca, chefiada mo protestar. Pacientes, os 0- Essa decisão é uma resposta
.

pelo libertador deste pais, Ata- rientais esperaram q ue sua vês à nova tática dos russos de de

turk logo após a guerra de 1914 chegasse. E chegou. Nestes ul- morar os caminhões "civis"

- 1918, as famosas capitula- timos dias um consul norte-a- alemães que abastecem Berlim

ções pelas quais se estabelecia mericano foi preso pela policia por essa estrada. O comboio de

nesses paises um regime espe- ultra-nacionalista de Changaí verá chegar a Helmstedt ama

cíal de que beneficiavam os eu- e surrado barbaramente, sob nhã à noite. Um porta-voz do

ropeus. Os consulados da In- pretexto de ter violado as leis exército disse que os viveres em

glaterra, da França, da Alema- de transito da cidade. Não pa- causa se destinam exclusiva

nha e dos Estados Unidos da rece que uma surra em um di- mente às forças norte-amerrca
America do Norte na China, plomata seja coisa aceitavel nas de Berlim, Sublinhou a no

por exemplo, estavam situados por qualquer cronista interna- ticia da partida do comboio

em zonas com extraterrítoria- cional, por mais objetivo que com a observação: "Parece-me
lidade. Os crimes de seus na- êle seja. Entretanto, sejamos de muita importância". .

cionais eram julgados, não pela algo sêcos em julgar os rátes: A nota distribuída à impren
justiça chínêsa, rr.s.s pelos seus a nós nos parece que essa sur- sa diz que o comboio é um

consules, E, assim, viviam es- ra foi um desabafo, esperado "exercício de adestramento",
ses quistos de Estados dentro durante meio século, por chi- mas acredita-se que se chegou
do Estado chínêz 0<.) turco, neses, povo ou mandarins que à decisão de enviá.lo a Berlim

num �acinte dolorosa para os se viram surrados, tambem para conhecer qual será a rea

brias nacionais daqueles povos. barbaramente, molestados em ção dos russos, isto é, se proeu

Era a consequência do predo- suas casas, onde não tinham rarão deter ou demorar os veí,

mínío da força bruta. A Rus- direito de estar sosinhos, pelos culos, da mesma maneira co

sia cazarista era também be. representantes das nações ditas mo o têm feito com os alemães,
neficiaria desse regime, e seus civilisadas. Prepotência géra ou não.

diplomatas não estavam entre violência. Surra chama surra. -S-E-R-V-Iç-O-n-E-M-E-T-E-O-,�s :nenos arro.gant�s e atrabi, I Faça:no� .um rápido r.etrospeto �

nanes. Essa situação que se I
na história das capitulações. ROLOGIA

prolongou durante meio secu- Os chinezes conseguiram ven

lo, criou um estado de espírito cer a primeira etapa de sua li
de recalques perigosos nos na- bertação, pois que lhes falta
cíonaís do Oriente. Viria o mo- pôr para fóra de seu território
menta da libertação. Pouco a o mais perigoso invasor, que é
pouco <15 "cani+ulacôes foram o bolchevismo russo. A vês des
atenuo-I l,<j e, finalmente. de- te tambem chegará. Pedimos

pois de lD14--1918, ínteiramen- a Deus vida e saude para pre
te abolidas quando os paizes sencia-la. E como .os russos

oríentars sentiram sua 1"J�a deixaram na China a fama i C A S A

crescer no sentido da liberta- dos mais bárbaros surradores Aluga-se uma nova, em Ca-

ção desse abominaveí jugo es- do Ocidente, havemos de saber queiras (Praia do meio), íntor,

trangeíro, Mas, o resalque exís- de surras magistrais, deante mações: Umberto T1bau.

tia. O branco era, então consí- das quais a do americano é ca, SEMPRE A VERDADE
derado superior ao clânez e çoada. A curiosidade, na criança, é

Nã;;'-···-;;·-·-'-··;;i�id;;····'-;···-'·-;;;��J:;� �����!t�r��r�a�ee�ee���:��
mente. Inúmeros defeitos do

Foi atirado cio preczpicro pela sua comixmluira caráter, vários desvios de com,
Rio 13 (AN) - Divulgamos on- , A confissão

tem como suicídio a morte L:e um Voltando ser Inquerida Haria sa- portamento e outras deforma-
ruarinheiro norueguês, que caíra de bendo das infoI'(macjões prestadas ções da personalidade têm ori
um despenhadeiro na avenida �je- po_r Osm�r, resolveu confessar o seu gem nas explicações pouco
meyer, sendo o seu cadav!'!I: retira- crrme DIsse que "Ostu", -iome pelo exatas que os mais velhos ofe-
(�(J da grota pelos bombeiros (lo [qual ela o tratava vivia em sua. '

íosíd d d '"

posto de. Huma!tã. �o� reC;'lnllf.:ddo con�pan�ia ha 'J?lese� e que enquan.}
recem a cun<:,SI a e. a Crlê:l?Ja.

por Mana da Conceição Sílva, :ClO. to ele tinha dinheiro tudo c rrria Coniribua para a tonta.
radora no barracão 94 da referida bem, depois que fico{r er-m 1'e�tll·. ção sadia da personalidade
avenida, como sendo W:as�Üi";(tün ses passou a embriagar_se, viveu- do seu filho, desvelando-se
tI!, tal q�le �ostumava permutar em do a sua custa p01' não querer tr a- para que sua curiosulasie
que ha�Ita<;a'o. I?e. posse dessas. Jn- balhar. Na noite do 'Crime "Ostu" .

•
'

. ."

furrnações, a policia deteve Marla e regressou do Cães bastante aL�;;nli- Sel;! sempi e saiisieita de

sur; companheira de casa Dora S. z,ldo e declarou-lhe que !a vcltal' acordo com a verdade. -

Cllbral, para melhor ouvi-las .�ô- para o &eu navio de volta (010 nosso SNES.
bre o caso. Ma�ia �ersístia �1:1 afir- porto ..Disse-Ihé ela ent::o, que' já
mar que o marmhelro se Mirara ao IH lmuto tarde. Discutiram fo:·t(>- As agIras do Illar não constituem
despenhadeiro P?r estar intima�o lll.ente por isso e lutaram. ;105 fu!;-
a voltar ao navlO, do, qllul hav,a d?s. do barracão, a beira dr) prcci- perigo para a conservação dos Mo

�lesert.�d? em março deste �no. As plClO, sendo para ele empllll'ado t.ores JOHNSON Sea Horse pois to

]!1quellçocs estavam r,"pet1l1do-se por ela e por Dora, sendo ,","ta dos êles, antes de sair da fábrica,
I;�mpl'e com o l1les�o rt;'su�tado, Pc;uco depois inocentada nela erj� são tràtados por um processo espl'.

(fl�:an.do .compareceu a delcgac�a do mmosa, que esclareceu ni'in 11JVel
1 fllst:lto o men?r Osmal'. u<, 16 esta fomado parte na luta. A' c.�l'fis- �ial, idealizado e executado para

anos, fjlho de EJvIro_ VeJ'!u.:I, l'esj- sã? de Maria da Conceiç."ío Si;va f)roteger as partes metálicas contra

(�cnte e!ll um barracao Vl,jl11ho ao fo, .tomada por térmo, (]evcnd" ser )S efeitos corrosivos da água salga
�.('> Marla_ e Dora, o qual �ll"cs.t�u pedIda a sua prisão prrveutiv3. da. Distribuidores Comércio �
llll'ormaçoes que levaram J p')hcJa
ii. convicção de: tratar-se Ih nm cri- Identidade do morto. Transportes C. Ramos S. A. - João

me ·e não de suicirlio. .A policia' apurou ser o lI'G['lo Pinto, 9.
Disse que as 111,30 hO"[ls ouviu Olsten Esp. de 24 anos, :;oltl'Íro tri- .. .•.... .. "

ncalorada discussão rlas delas n:m- pulaule <lo navio norueC'tlê�· "Sio CASAS E TERRENOS
lheres com o marinheiro Sendo Iro- cJ;}lO!t", que estêve em �;s�� P0J't� Possue V. S. casas ou terrenos parti

c.<,dos pesados desaforo,. T,ntnmJn cm março quando o mrrrinllCiro vender?

!'llalmente e o ll1cnOE 'lh�indo :1 (>!sten, dele desertou. É proppÍet:'l
Jane�a dp seu bar:racao ::'iO nu o, rir, rlo nayio a Agência Grieg S. A.
HWrJnherro e OUVIU Marw dIl·�r fi 1 ccm escritório na avenida d� l"n
D M ". "I

I . a. ,1"

ora - 1 orreu o g!'In!�'). F:ral1Co 20, 160 andar.

A China

Previsão (lo tempo, até li1· horas
elo dia H,
Tempo: Bom. Sujeito a l.geir-a

instabilidade
'I'emperatura - Estavel..
Ventos: Var.iaveis, Irescos
Temperaturas estremas de 11,1.1(':
Máxima 23,9 - Miníma liJ.

Não encontra comprador?
Entregue ao Escritório

1>.. L. Alves.

Rua Deodoro 35.

Imobillfir1o

I
A_S, �E �'=. J

.._-"

PARA' FERIDAS,
ECZEMAS,
INfLAMACOES,
COCEIRAS,
F R I E I R

,;
E S D t N H A 5,

",'-' --

PARTlDO SOCIAL DEMOCRÁTICO -,

QUALIFICAÇÃO ELEITORAL ,

SERÃO ATEN·DIDOS TODOS QUANTOS DESEJARE�I
SE QUALIFICAR ELEITOR,"NA SEDE DO PARTIDO À

RUA FELIPE SCHMIDT,
HORÁRIO: DAS 10 ÀS 12 ]} DAS 14 ÀS 17 HORAS,

DIÀRIAMENTE.

Cemnanh» do Agasalho
Mais uma vez se revela a generosidade do povo de noss

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

"ribuição altamente generosa, quer em dinheiro, quer em roup
de inverno.

As zonas não visitadas sê-lo-:-ão nesta e na próxima seman

Nas ominosos tempos da ditadura, a malsinada ad

ministração estadonovista, então entregue ao quisling
Nerêu Ramos, conluiando-se ao gauleiter Medeiros.

Filho, Provedor da Irmandade do Senhor dos Passos,
interveio criminosamente no Hospital de Caridade r
para nele plantar algumas das famigeradas realiza:

cões. Foi executor dessa odiosa medida o celerado na

zi-fascita Udo Deek. Sob As vistas inconfidentes do
Provedor deshumano, o perverso agente do totalita

rismo catarínense, como que dominado por infernal

sadismo, não dava descanso à obra demolidora. Ve
lhas paredes e tetos tradicionais, sob o vandalismo de

alavancas e picaretas,' ruíam fragorosamente, uns

após outros. Nem mesmo a um perfumado e mimo

so jardinzinho de frente, poupou a desgraçada febre
devastadora.

A aurora redentora da democracia raiou feliz;
-

mente para a Pátria.
Ao sinistro iutierer barriga-verde, deram-lhe o me

recido castigo da Vice-Presidência da República, Como
se isso não bastasse, condenaram-no ainda a dirigir a

maior facção política do Brasil.
Ao Provedor sem entranhas, obrigaram-no a con

tinuar sua obra de benemerência.
Ao funesto executor da intervenção, quando ja

apeado do poder, a que o apenaram, fizeram cruel
cêrco de admiração, de respeito e de aplausos.

E o velho Hospital, fertilizado pelo humo demo,

crátíco, em haustos libertários sacudiu o jugo fascís,
ta para reencetar, maior e melhor, a sua destinação,
filantrópica.

xxx

Medeiros Filho é um privilegiado da energia e da
vontade. A constância no trabalho e o entusiasmo no

ideal, ativam-lhe aquela disposição mental de que
-

Spencer Wampré falava: "a de ser moço, eternamen-
te moço, da mocidade imortal do espírito, que quan-
to mais envelhece, mais remoca ainda ... "

Quando, ainda nos cargos 'supremos, encerrou sua

carreira de magistrado, fez voto de inimizade pessoal
à velha e acolhedora figueira dos aposentados, ali da
Praça Quinze. Os altos do Deus Menino, desde 1884
dominados pelo Imperial Hospital de Cariiuuie, gal
vanizavam-lhe já então as energias. Exausto de es,

tancar sofrimentos e refazer saudes, o antigo estabe,
lecimento porejava problemas. No mundo dos neces

sitados e sofredores, a aritmética não subtrai nem
diminui: quando não soma, mult�plica. Na guerra
eterna contra a dor e contra a morte, o engenho hu
mano, insuflado pelo irustinto de conservação, dia a dia
aprimora técnicas e estratégias Nas perfeições da fí-�
sica e da química de hoje, estão os sonhos e os impos_
síveis de ontem.

Problemas de lugar, para maior número, proble
mas de espaço, para m:elhor organização, problemas'

��

de aparelhagem e de atualização, para melhor con�

fôrto e maiores garantias, eram os que, no Hospital,
wmbavam de Medeiros -Filho. A indomabilidade de'
sua energia, negou-lhes quartel, enquanto uns após
outros, todos não fossem vencidos. Nerêu Ramos e'

Udo Deek ·foram aliados valorosos dessa cruzada.·

Hoje, dentro das exigências da moderna ciência e den-
tro dos pr,eceitos da solidariedade humana, o Hospital'
de Caridade é hospital e é de caridade.

xxx

E:ssa moléstia brasileira que é a desobediência
crônica ao não deixe para amanhã ° que pode fazer'
hoje, vinha adiando a visíta do jornalista ao HospitaL
Em lugar dele, entretantc, acabou indo o cliente. A
excelência que aquele não viu, este experimentou. Mas
ainda é aquele, com suas manias de independência,
que vem acusar a justiça de Santa Catarina de um

clamoroso erro judiciá1.io: o de conservar Medeiros
Filho prêso por tanto tempo.
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