
o CONSELHO NACIONAL DO PSD, EM REUNIÃO REALIZADA ANTE-ONTEM, NO RIO, ,RESOLVVEU RATIFICAR OS PODERES JÁ CONFERIDOS

AO SR. NERÊU RAMOS PARA QUE O PRESlDENTE PESSEDlSTA PROSSIGA NAS DEMARCHES INDISPENSÁVEIS· AO ENÇAMINHAMENTO
PROBLEMA DA SUCESSÃO PRESIDENCIAL DA R EPÚBLlCA. NA MESMA REUNIÃO O CONSELHO MANIFESTOU SUA INTEGRAL SOLIDARIEDADE

: AO EMINENTE CHEFE DA NAÇÃO, GENERAL EURICO GASPAR DUTRA •.

'
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Crônica da ASts'om,bl��a
Vários oradores na hora do expedien:te. -- Tra1!-scriçãp;!'nos Anais,
da entrevista de D. Vicente Scherer. _- Centenar'io da morte de

Anita Ga1'ibaldí.--A Agência do Banco' dn".Prasil, em Itajaí.
-- Tiros de Guena. -- Importante projeto-de-lei nií'Ordem do Dia.

-Transferência de impostos aos municipios e f!?-ajoração do de

venda e consignações. - Dentro em breve o aumento de ven

cimentos do funcionalismo estadual.

.....oprJetárlo e D.
o MAIS ANTIGO DlARIO DE SANTA CATARINA

Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA RA.MOS
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES

Presidiu o sr. Saulo Ramos :1 ccs

são de ontem, que contou coru a

presença de 30 srs, deputados..
Aprovada a ata foi lida a mate

ria do expediente, que carecei; de

irnportancia.
Três os deputados .que se Insere-

que requereu fôsse a votação da.

matéria, parte por parti'. A'.:,,;m;
em votação foi rejeitada o voto ;'cn

cido do sr, Fernando Melo, e, 'lpl u
vado o parecer que é pela sua cons

titucionaljdade, ficando, f'lnalmen-

te, o projeto aprovado, poc rua-o , __

Ano XXXVII I Fforl.n6polis· 9!:ta,f�ra 15 da Julho de 1949---
-

il 10,529

A Casa aprovou telegramlls '1e
antoria do sr. Heitor Liberato aos

�r�. i\;Iil1is1ros da Fazenda e Vice.
Pl'esidnele Ne)'êu Hal1los, Preslcien_
te do Baneo do Brasil, solicitanuo
a reabertura ela Agêneia d<lf[IlCle
Ranco, em Itajaí, feichada desde
1937,

TlnOS DE G'l'EH.HA.
O sr. Konder H.eis. udelli�tfl, so,

lidtoll apôio da Casa ao projet0 dn
GlIllara Fedel'a] sô))re a l'eabcrtu
I'a dos Tiros de Guerra nos ('o.lé_
gios e associações, O telegram:1 aI)

autor Ho projeto, a'poiaJlclo.IJ c

aplaudindo-o, Ipereceu aprov'l�·:I().
OIWEL\1 DO DIA

A Casa atendeu a seguin'te 111:';.

téria, em regime de urgência:
- Ultima ctiscussão e vota(;ân

do projeto de lei ·n. 163:'49, cem

pareceres, emendas e substjtlJl!v<.).�
'da Comissão de Finanças.

Em reunião de ante-ontem for"m

Este' pl'o,it'to regula a transf8r'�n"'
eleitos para Presi.dente e Vice Pn,
sidente da Comissã'o de Leis Com·

óa de impostas aos mlllücip�o;, 'e
.

d .
plementares, reslpectivamcnte, os ..

maJor.a o e "vendas e consigna'

'I"
· · - ReassumjB O dr. Protás in Vargas. em :!::�n�;��;:;:;:::' ,,�';';�;" p��, '::_

"" Lop" Vi,i" c Bc> loão Vi"",,

O��; ao d����::1 do c,r�t(�rA)ele!!!�: rl� ,P��,�t��,�,Çit�J,� �.�;!:_ �:�;����ci�::��:,�'P,"��lluoP':i':�; Tflm sérias dúvidas-
L

nhecuuento publlco o sr Prc L" " . . Washington, 14 (D. P.) - O se-

Bndr••SI'
. aSIO na geral do parlHio qut' estava va- constitucionalidade; Cardoso da

a es Var,ras se encontrava desde 't nadar \Valter F. George de�.larou
•

b
"

mm o ga desde o afastamento do deputado Veiga, qlle se manifestou favori!. L' -

telllpo lIcencIado da presl'd'�llcia "-lJ t J t l' I'
- . -'U que te.m sérias duvidas de (file

,
_ ',. '

,

,� . ;,ps OI' • os. ',stas (eClSOeS ,segun- vel a sua aprovaçao; ",'aI der'1ar •

Conced·tda exoneracao pelo chefe I do PartIoo SocIal Democratil'o l'io- 1 11· t' 'e! .1' d R dI'
o Congresso aprove o programa da

dA' _ .. [O co leme.s, enam SI o all0W, as npp, que cc arou ser o pnnel.o to governo ao coronel Raul de granaense,::: qual vlllha "endo ocu- durante a reunião fle ontem á -noite em. causa absolutamente consÚtu. darm�menb' 0l'� pra a Europa n� val�e
Albuquerque pnda por um dos quatro "ice-pl'». . '. . .. e um 1 Iao de dolares. SW'f' r lU-

HIO, 14 (I\, N) f) PI '.

t 'e! t d'
da Comissüo Executiva do PSD. ('lOnal, contrano, aSSIm, ao peHS9- t" I Df''''''

-

, .

"

.-
- \, : 'ClIit>n e SI en 'es a agremIação major; [,Iria menta do seu colega de banrilda

I
que. o secre ano. (a e ·es.::.,. sr:

da Hepubhea aSSlllOU decretos con .. do Estado. Em data de on[l'lll s. s. 4 t
·

d f
·

FernalHlo Melo' EstivaJet D' >
LOUlS John80n, se.]a autori:ractiJ a

cedendo exoneração ao coronel considerando a situação ]J(,liliea U orlza O a UDeIO- ([lln alltor elo 'PI'ol'eto I' llrl�<;; transferir determinadas ([U?lJtL1S
Hall! I Alb I

"
. ,a ong011-"c d

' .

. (e llquerque (O cargo, em atual, no Ej)tado e no pais, reas<;limiu .

4 VI b 0m considerações iu'd' ..
-

AJ �
dos exce entes do eqmpamentc' II 1-

comissão, de diretor-geral do De- em cal'a�er efc.livo a pre!>idcllcia Dar o ero- ue; constitllC'Íonalidade
1'1

d�cu;:cf:�':d: lHa: para as potências do Pacto dr)

paJ'�amento dos Cou/eios e TeM- pessedisia riograndense. Outro fa- d Cd' f', I . ""
AtJantieo e outras nações livres·

grafos l)ucll';"O CC 9 I t d
.

d

I e 8"8 or leI, e, ma mente, o SI ,I..T. I.,.t!'l.ll.

.

"
. a -�, e nomean\ 0, o e5tma o a ter grande influc:n- \I

. .

Frisou que o Congresso talvC'z de-

para. o ,mesmo, cargo, o CO!·Ollí.'ll ela na vioa politica local é a ('esig- RIO, 14 (A. N.) _ O :\Iillistr-o da I menta do Aéro Clube de Cacildo,',', sejc conceder a Johnson m�ic:res;
Lnnd, SaJes Gonçalves.

_.

I nação do sr. Gaston Englert r�ra Aeronáutic� autorizou e funciona- no Estado dc Santa Catarina. I verba, para tais propósitos.

Nota oficial
do P.S.D.
Após a reunião do Conselho

Nacional do P. S. D·, foi dístr i
buida à imprensa a seguinte 1'0.

ta:

"O Conselho Nacional do

P. S, D., tomando conhectmeu

to das propostas da U. D. N_

e do P. R., sôbre a sugestão de

serem ouvidos os partidos re

gistrados, no encarninhamen

to do problema da sucessão

presidencial da República, e

consideraudo que o P. R., por

seu turno, lembrou a necessf

dade de serem fixadas as cou

dições prefim inares parn a ese

eução da fórmula do p, C;;. D.,
resolve autorizar ao seu presi.
dente, dr, Nerêu Ramos, il pros
seguir nas demarches indrs

pensáveis áquele patriótico oh

jetivo.
O Conselho Nacional do P.

S. D., manifesta sua integra I

solidariedade ao eminente Chen

fe da Nação, General do Exér

dto Eurico Gaspar 'Dutra. que

o partido considera com jnsti
ça e apreço o mais alto Iider na

execução patriótica de seu lHO.

grama politico",

EL081ADO O BRASIL'
CondEnada a discriminação
racial pelo Conselho Mun-,

dial elas Ig1'ejas
Chichester, Inglaterra, 1<1 (U,

P.) - A maneira por que o frasil
vem tratando as relações �le ) aças
foi elogiada no Comitê Central. do
Conselho !\fundial das Igrejas, I (l.

presentando 44 nações, (IUe ontem

condenou -solenemente a disrl'l;ni
naçiio racial, depois ({ue os Sl'US

membros protestaram contra os

preconceitos contra o negro na

Arl'Íca do Sul e na parte mC"ülin,
11al dos Estados Unidos .

O dr. J. Earl Moreland, l_): e1:i.
dente do Halldolph Macon I.ol!ege
(Estados Unidos), fez o seguinte
elogio ao Brasil:
"O Brasil está realizando U1nr.

das .mais nobres experiências �m

relações d� raças na história re

cente. Há- eomplela amizade IJlltre
torlas ·as raças· O Brasil merece

muitos aplausos pelas suas t ;:nta
Uva de solução do problema".

o MOMENTO veram para a sessão de ontem: ,r s, ria.

Bulcão Viana, que tratou do pro- do dissurso da sua constituctonati

blcma cio carvão catarinense , cn- dadc, ficando, finalmente, o prole
trando com um pedido de inf'ortna., to aprovado, por maioria.

ções sôbre o fornecimento de cner- O sr, llmar Corrêa, que Sti cx.,

gia elctrica para a Capital. peja Usi- tendeu em considerações sôhre u

na do Capivari ; seguindo-lhe C'lm a substitutivo que apresentara e q!Jc
palavr-a o sr. Armando Calil ,(IU'� foi áprovado, ao finalizar, declarou
prometeu comentar vários tópicos que o processo cm causa fora por
do discurso do orador que lhe [Ji'C- 61e relatado no dia 11 dêste, <N
cedeu. O sr. Artur Muller ([IW SI:' horas após recebê-lo, ficando, as

referiu à recente entrevista (011- sim, destituído o boato de que, na

cedida por Vicente Scherer, de Comissão, procurava "congelá-lo"
Porto Alegre, à imprensa, 1'(:'!U0- Dess'urtc, II noticia que corrêrn no

rendo a sua tt'unseriçã'o nos -Anats seio da classe do funcíonalismo
da Assembléia. qual seja a de que aquele deputado
Em discussão e votação, esta pro, "estava entravando a marcha do

posição mereceu apôio das demais projeto de lei que possibi litará (>

bancadas, tendo sóbre o mesmo as- reajustamento- e aumento de ;vc n

sunto falado o sr. Biase Faraco, cimentos dos seus servidores". ti

pessedista elogiando a atitude do infundada!

ilustre prelado riograndense, 11fJ0� Falaram, ainda, expondo os �·cu:\

iando, por fim, em nome pró, pontos-de-vista os srs. Osvaldo Ca··

prio e cla bncada a que pertence. bral e Raul Schaefer, êste api-csen
O sr, Braz Alves, do P. S. D" tam- tando dados referentes às estimati.
bérn apoiou o pedido.·· "as sôbre o aumento de "vendas e

O ultimo orador inscrito .Io i o consignações", e, ainda, o sr, Bul
sr. Osvaldo Cabral, udr-nista, que cão Viana.

apresentou i ndícação no sentido de O sr· Nunes Varela, com a ÍlaJa
ser comemorado o dia 4 de avôsto vra, requereu a suspensão da ses

p. vindouro, que marca o centeuá, são por 5 minutos, uma vez que IJ

rio ela morte de Anita Garihaldi, plenário aprovara pedido de p"e
glória da História Catar-inonso. ferência para a emenda aditiva 11.

O sr. Armando Calil, do P. S D., 3 do projeto, que condiciona a 311S

com a palavra. secundou o pensa: aprovaçã oao aumento (lo fundo
.nento do autor da Indicação, re- na lisJ1lo.

ferindo-sr, dc maneira brilb·:i.J1te, Heüherta a sessão, foi a cl1lentla 11

iJos feitos heróicos {Ia grano'! he. 3 do sr. Fernando Melo reJeitada,
roi11a lagl!llense. por maioria, tendo feito dedaraçãú
li .\(�ENC1A DO BAXCO DO de VOTO, ln1'Urmarn.h:r- rr "'...... l4u.l __

BHASIL, EM ITA.IA! Sehaefel' que tem a certeza de

que o sr. Governador do Esb!i)
df'ntro em hrcve, mandará men.sa.

gem à Assembléia, atendeurto �II)

aumento de vencimento do fundo·
naUsmoJ Tambem envi/aram de

claração de voto à Mêsa as hanea.
das trabalhista, populista e lH1enis.
ta.

.

Em seguida, às 20 horas,
sessão encerrada,

fot p

Merêu Ramos peranle
o seu Parlido

9uando se houverem concluído as combinações,
e� tomo d? problema da próxima sucessão presídens
cíal da República, - e quaisquer Que venham a ser os
resultados do atual exame da situação política nacio
nal � um fato continuará incontestável e certo: a

s�)lna imensa do prestígio que o preclaro e nobre Pre
sídente do P. S. D., sr. Nerêu Ramos, concentrou na
sua pessoa, como representante inconfudivel da cor-

.

rente partidária mais ponderável e coesa, á qual cabe
sem dúvida, influir decisivamente na solução do as�
sunto.

. ,

Indiferente a tudo quanto, visando íncompatíbi,
lízá-lo com a opinião pública nacional, tem sido divul
gado tendencionamente pela imprensa oposicionista e

pelo rádio a serviço dos seus adversários políticos, o
eminente coestaduano continua absolutamente senhor
de si e das circunstâncias que acompanham os traba,
lhos,interpartid�rios em p:'ocura de uma fórmula capaz
de situar a Naçao e o regime representativo a coberto
dos perigos que lhes rondam a organização jurídica
e lhes ameaçam o espírito democrático.

O sr. Nerêu Ramos está, agora, de posse de mais
um .honroso título de confiança irrestrita do P. S. D.
nacional, cuja Comissão Executiva, ante-ontem reuni
da, lhe conferiu todos os poderes (aliás ratificando de
liberação anterior) para o entendimento com os de,
n;a!s par:!idos que, com aquela organização majorí
tar,la, terao de acordar uma SOlUÇa0 para o problema
da futura sucesSitlo do Presidente Eurico Oaspar Du
tra.

_

Veio na oportunidade precisa a reiterada defini
ç�o da atitude d� P. S. D., a 'qual repel'cutindo no am

bJ..ente de confusoes criadas por fôrças anti-democráti
ca� para o efeito de perturbar a próxima campanha
eleItoral, ac�arou !odos os �orizontes da política na�io�
nal. A oonflrmaçao do apOlO integTal do P. S. D, ao
seu insigne Presidente, sr, Ne:r,f.u Ramos e a mocão de
soli�ariedade ao honrado Chefe da Nação, General
EUrICO Gaspar Dut�a, são acontecimentos que se não
confundem, por assmalarem exatamente os rumos no
dentido dos quais se buscam adentar os pensamen
tos partidários,

�Certo, por mais surpreendentes que sejam as con
clusoes a que cheguem os entendimentos que ora se

pr?cessam na alta direção das fórças políticas do
pal�, o P. S. D.! s�� desdoiro para qualquer oqtra das
entIdades partIdaflalS que estejam sendo ouvidas ou

q?� venham a sê-lo,. terá assegurado o seu destino hís�
tonco, através da situação digna e elevada do seu gran
de Presidente, sr. Nerêu Ramos,

Não é, por!�nto, se.m o mais justo orgUlho que os
coestaduanos aesse emmente homem público, perten
çam a 9-ualqu�r dos setores partidários que militam
entre nos, aSSIstem ao fato político de ser um Catari
nens� .0 portador. d� tão honrosas e expressivas cre�

d.enCIaI� para deCIdIr, em nome do partido da maio
na naCIOnal,. em matéria de iniludível significação
para os destmos da República.

A HElJNIÃO DE ONTEM"
Em reunião, realizada, On'?l�;,

antes da sessiio ordinária ,os ,!'I"�.

Presidentes das diversas Comís
sões Legislativas e Especiais da
Assembléia, deliberaram meflidas

·�onc(,l·nentes ao melhor alldarncn
!o nos trahalhos internos.

LEIS COMPLEMENTARES-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ICarros para o interior do EstadolBom binóculo
Grande visã�l_;...-

o horário dos _carros de que é agente, nesta capital, a conceituada,
firma'Fiuza Lima & Irmãos, é D seguinte:
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

cf excessão de sábado
EXPRESSO BRUSQUENSE _- 2a., 4a• e 68• feiras

Nova-Trento

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

16 horas
14 horas

16,30 horas

12,10 horas

RADIOTERAPIA
RAIOS X QUER VESTIR-SE COM CONFORTe E ELEGANCIA 7

PROCURE A

lUfaiataria ello
_-

L _

I).R. ANTôNIO MODESTO ,

Atende, diàriamente, no Hospital de Caridade
• • •

,Rua Felrppe Schmídt 48

Dr. Alva'ro de Carvalho
Doenças de Crianças

Consultorio: RUa Tenente
etlveira, 29
Horário de consultas: 9 ás

�.
Sábados: 14 ás 17 hs.

Dr. Guerreiro da
Fonseca Produtos Veterin'arios

O INSTITUTO PINHEIROS _ (Caixa Postal, 163 - Florianópolis).
tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários Fazendeiros
e Farmacêuticos, 'que está inicíando o lançamento de uma grande .eérte
dêsses produtos. ,

Os primeiros já li venda,'sâo:
�SULFAGUANIDINA: Tubos de 10 e vidros de 100 comprimidos de

(\,6U' s.
VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de

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

rle 100 cm3. VENDE·SE uma, de 4 faces, eem-

VACINA ANTI-RABICA: Ampolas de 5,cm3 e de 10 cm3 e frascos pletamente nova, marca RAIMANN",.
de 100 cmâ. com transmissões. Ver e tratar nlr'"

TIos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relativamen- Cia. Florestal de Santa Catarina. })n--

te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atendeu- Estreito, ou pelo correio, dir-igir-ses
do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessarro à Vencedora - Caixa Postal, 223 -
ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso- Florianópolis
luta garantia de atividade máxima. -�SENHORITA!Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve

terinários de grande eficácia, como: Ternertna (Buco,Vacina contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra.
Bouba Aviária. Vacina Contra a Peste Suína, etc. .. . '

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

Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten,
derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en

centrados na localidade de residência do solicitante.

Especialista
Efetivo dp Hospital de
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR·
, GANTA
Tratamento e Operações

Ilesidência i, Felipe Schmidt, 99
Telefone: 1.560

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

11
Médico

Visão maior e mais perf'eitse
que a de um bcrn binôculc

alcança quem tem lIólida
ins trução .:

Bops livros, sobre todo. O�

assuntoa :

LIVRARIA ROSA
Rua De idoro, 33 � Plcr ianôpoltee

Dr. Milton "Simone
Pereira

Clínica Círurgica
Molestias de Senhoras

• ••••••••••• $:-1..............

PlainaCIRURGIA GERAL
Dos Serviços dos Professores Bene

dicto Montenegro e Piragíbe No

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

DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Senho

ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

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

de das 15 horas em diante
Diretor da Maternidade e médico do

Residência: Rua Vidal Ramos n,

65 - Telefone 1.422.

DR. LINS NEVES

Hospital de Caridade
CLINICA DE SRNHORAS _ CI

RURGIA PARTOS
A ultima creação em reiri

gerante é o Guaraná KNOT'
EM G4RRAFAS GRANDES.

Clínica Médica e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças- internas de Adulto! e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias - Rins - Coração
_

c

Pulmões _ Estomago _ Fígado
Tratamento da Tuberculose

Raios X - Eletrocardiografia
Praça Pereira e Oliveira (atráz do

'nibUnal) Rua Santos Dumont, n. 8.

CoD&u1tas das 9 ás 12 e das S ás fi
;:_ Fone 841.'FLORIAN<I>POLIS

Diagnóstico, controler.e tratamento

IMpecializado da gravidês. Distur

!bi08 da adolescência e da menopau

la. Pertubações menstruais, I 'l�1,\.

mações e- tumores do aparelho geuí
tAl feminino.
Operações do utero, ovários, trem
&;IUl, apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica do -perineo (ru
tUfEIS)
�,:S:I�STENCIA AO PARTO E OrE-

HAÇOES OBSTETRICAS
l)�nças glandulares, tiroide, ovi
rios, hipopilli>. cto.) .

Visturbios lIlervosos - Esterilidade
,- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
1L.461
Besíd. R. 7 de Setembro - Edít.

Crul' e SúU2:a - Tel. 846.

Preferindo-o está
a moda.acompanhando

. o- �,

LOJA' DAS CASEMIRftS
EspeCializada em artigos Rara

homens
'

Or. Roldão Cons.aI
CIRURGIA GERAL -- ALTA CI·
RURGA - MOUSTIAS D� SE- RECEBEU

- NHORAS - PARTOS. ClONAISFormado pela Faculdade de Mecu.·
tina da Imivereidade de S10 Paulo, MANTEM
onde foi !\.sistente por vllrio. anol do

Serviço CIrúrgico do Prof. Aliplo
Corr�1 Neto

Cirurgia do estômago e 'ria. circ,ula·
re. intestinos delgado e grosso. tirol,

de, rins, próstata, bexiga, utere,
o9{uioa e trompas. Varicocele, hid�

ceie. varizes e berna••
Consultas: Das 3 III 5 horas, • rua

Felipe Schmidt, 21 (altos da eaaa
Paraíso), Telef. 1.598

2e.idéncia: Rua Esteves Janior. 170;
Telef. M. 164

VARIADO SORTIMENTO DE CASEl\I1IRAS NA
E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PARA HOMENS
ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo' pelo' menor preeo da praça
Faea uma visita à nossa Casa e verifique

nossos preços e artigos

VR. POLYDORO ERNA.�I DE S
THIAGO

Médico e parteiro
Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Do

Doenças dos órgãos internos, eS,1e.1
eíalmente do coração e vasos

Voe,nças -da tiroide e demais gllln
dulas internas

Cllntca e cirurgia ,de senhoras

-,Partos
f'ISIOTERAPIA _J ELECTROCAR·
DIOGRAFIA - METABOLISMO

IBASAL
fIORARIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 às 19 ho
ras.

Dr. r.alo Poat..
Clínico e operador

c.mlultório: Rua Vitor Meir4!le., 16.
Telefone: 1.405

ColUultal da. 10 ás 12 e da. 14 ••
15 bra. Residência: Rua Blwn_.

22. - Telefone: 1.620

Or. M. S. ea....lcull
Cliniea exclusivamente de crianÇ&a

Rua Saldanha Marinho. 10
Telefone M, 73l

lheiro da i1URtrRQlItO lIrCima,�
lhe. em a,DIII.vel aurto. um ot.lioI do
excelente aperitlvo KNbT. Iamc.r.
... V, Sia. de a.crescentar. ao�
ce•• genti1�.. :EfTEÉ 7.41"1-
BEN o NEli APERITIVO

'X' PREDILETOI

-DR, A. SANTAELA'
(Pormado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina da Universidade

do BrasU)
M:6dlco por concurso da Assistên
cia a Psicopatas, do .Dlstrito

Federal
Ex·interno de Hospital PslqulA
trlco e Manicômio JudiciArlo

da Capital Federal
Ex·interno da Santa Casa de MI·
serlcórdla do Rio de Janeiro
CLíNICA bU:DICA - DOENÇAS

NERVOSAS
Consultl5rlo: Edifício Amélia

Meto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de oar

nlho, 70,
Das 15 IIs 18 horas

Telefone:
oonsultõr ío - 1-208,
Residência - 1.305. t_

CONSULTóRIO :

Rua Vitor Meireles D. 18
Fone manual L702

RESIDBNCIA:
Avenida Trompowski fl2

Fone manual 766

DO

fiItj�i�t,ll :�

'ill'! jJ{)OOUTO DAHnOTIA.llfo..ClIl1. é fEtillllDSt ITA�A' -4,

SEDe SOCIAL:

POíR'1l0 ALEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N,O 68 1.0 ANDAR

Dr. Mário Wendh...e.
Oh,lca médica de adulto. e criançu
oonsultõrro - Rua' João Pinto, 16

Telef. M. 769
Consulta da. 4 li. 6 bor,..

Iluid�ncia: Felipe Scbmidt .. '1.
TeIef. III

CAIXA POSTAL, 583 • TELEFONE 66>1-1;) • TELEGRAMAS: .PROTECTORA-

ESCRITóRIO IMOBILIARIO A. L.
ALVES

Encarrega-se, mediante comissão.
compra e venda de Imóveis,
Rua Deodoro 35.

Agencia Beral para 8t8. Catarina
Bua Felipe Schmidt. 22 - Sob.

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

FabrlcQ'dt•• distribuidora. 60a afomo de. een

fllcçõ•• '"DISTINTA- fi RIVET. PODlJllue um 01'61\.
d. raortim.nto dfí -:íQsemiro't rílcadcs. brill�
bane e haJ!'oto•• algodõe•• mo"ine >$ eviamUltoo

pOI'O aUc:dat6l1ló Que recebo dIutomente dl1�

Sllf.a CQn-,o,.ole.�tI!'lIJ do into:rilf.'J' no I.ntido d. Ihtt faS$Y'lólffi 'Im."

Flal'lon6peUs, -.; FILIAIS em Blumenau • Laje�
fdbl'lca.: lia peua "A CAPITAL- ..hemu G 'Oh�OaO dOI!!

vi.lta antftlJ d••f.t:uolI'em lIua. aompl'o.:� MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(Serviço da Agência Argus)

LIRA TENIS CLUBE - PROGRAMA PARA JULHO DIA 16 SÁBADO - MAGISTRAL S01RÉE
'''BOITE ENCANTADA" MÚSiCAS - LUZES ORNAMENTAÇÃO SURPREENDENTE "BOITE ENCANTADA" SE/RÁ A 2" 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 RESBRVAS 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 RESERVADAS N A RELOJOARIA MORlTZ E COM O DIRETOR SOCo DO DIRETóRIO A :ADÊMICO DA F. C. E.
--_

Qo-elea'1 Variedades Hoje no passa,do� CURIOSID lOf,S 15 DE JULHO

A data de hoje recorda-nos que:
- em 1()33, o Capitão Francisco

Em Rocha, no interior do Rebelo repeliu um ataque feiitl ao
Urugaui, um fazendeiro man- Engenho da Várzea, pelo Capitãoteve três meses no bolso, sem holandês Cloppenburgh. Nesse comsaber que estava premiado com bate foi feito' o bravo Henriquea sorte grande, o bilhete 20.068 Vias;
com 70 mp �est)�. Quando com-

- em 1'ió):!, começou a tunci.mar
p�receu a clda{.� e. et:treg?u o lo Tribunal de Relação do E'o debílhete para com:enr, este, leal, Janeiro, criado pela resolução ré
n:ente, lhe deu a boa nova. O gia de 16 de Fevereiro de 17ijl:

bll�ete era de. nove d,e :n::arço. - em 1824, um ataque dos rcvo-
s nove a!nzes mais :lcas d,e lucionários pernambucanos f'u: !'e-Holywood sao: Mary Píekford l'd I C

'-

1\'
,

Sh' 1 TI. S' pc 1 o pe o apIta0 �ifelra Lima em
Ir ey .emp e, ��rma he- Alhambra. na Paraíba;

arer, Cormne Griffith, Norma '-, .' .

T 1 d S· H'. M
-- em 182�, saiudo da COlühW dD

.a m� g�, pomal eme, a, Sacramento, o Coronél Vasco A11-

noGn tavGles, b au ette Goddard lunes Maciél, após rápido combatee re a ar o. .' d Q' d
'

L d P di to d
nas cercamas a .u1I1ta () BJCo .

eonar O aez, rre r a ,- f <1 iti
'

R' di Q ít d t id
poe cm uga os SI íantes:

a 10 UI o, .es rUI a p�lo _ cm 1839 diante da' harru de
poVO em fevereiro, quando lr-

' .

radiava a "Guerra de dois
Araranguá, em Santa Catarina, IlHU

fragou o lanchjio "Rio Pardo" damundos" de Welles, acaba de frota dos "farrapos";ser posto em liberdade e trans- "

fel'I'do r 'C lô bí
- cm 1866. o General ManuelI pa a a o om, la. I

'

O"
Pa b b d

.

h
. .auz sono passou o comando dora os e e ores de vin o: 10 C' 1 E'

'

B
.,

'

"O v' h' .

t orpo [O • xército rasile! ro aom o e a maIS san a e a ' . �

.

mais híaiênica das bebidas" (JCl:el'aJ Poh�oro da Fonseca �uin·

pensamerrto de Pasteur. E' ló,
tnnilha

.

Jordão,
. b�·avo. catartnense

gico que, quando tomado com
que muito se distinguiu durante a

sobriedade. guerra com o Paraguai;
Um lâmpadà de Cadmíomer-

-- em 1866, no Rio de Janeir-o.

cúrio de 10.000 watts, dá uma
Faleceu Paulino José Soares d�

luz como a metade da do sol.
Souza, Visconde do Uruguai, nas,

E'mil Arky em 1908 tomou
doo em Paris a 4 ',!e Outubro de
1807;um quarto por 2 ou 3 dias no

hotel Hayward em los Angeles.
Desde então, até hoje, reside no
mesmo hotel.

FLORIANÓPOLIS
Especial para "O ESTADO"

ACRóSTICO
POT Jaoécchio

Flôr do Sul Maravilhosa e perfumada
IJagôas que encantam e deslubram
Oceano verde que se confunde com a floresta das monta-

[tanhas
Riquissima natureza imorredoura que inspira poêmas
Impéra magestosamente como uma rainha que sorrí
Amores despertando nos corações amortecidos, ..
Numa poesia deliciosa de perfumes embriagadores
Orações, preces, juramentos, reconciliação ... tudo nasce ...
Perante a sublime magestade do espírito que despérta
Ouvindo no murmurío das aguas marinhas e no socego das

.

[Iagôas encantadas
Lamentos da alma e do coração que há muito dormitavam
Impávida flôr do Sul, ó Béla Florianópolis
Sorri sempre, sorrí eternamente a todos, levantando os co,

[rações a Deus!

SRTA LÉLIA MEDEIROS
A efeméride de hoje assinala

o aniversário natalício da gen
til senhorinha Lélia Medeiros,
dileta filha do sr. Francisco
Medeiros, do alto comércio lo
cal.
A distinta aniversariante que

é ornamento gracioso da nos,
sa sociedade, ver-se-á, por êsse
motivo, muito cumprimentada
por suas numerosas relações
de amizade.
Apresentamo-lhe as nossas

efusivas felicitações.

ANIVERSARIOS:

1)ep. Heitor Liberato

-()-

SR PEDRO XAVIER
Aniversaria, hoje, o nosso

prezado conterrâneo sr. Pedro
Xavier, co-proprietário da Li
vraria Moderna, e pessoa muto
to relacionada nesta capital,
pelos dotes de afabilidade e

distinção.
Aos votos de felicidades de

A efeméride de hoje assina- seus numerosos amigos e tamí
'la o aniversário natalícío do Iiares, juntamos, prazerosa,
.'81'. Deputado Heitor Liberato, mente, os nossos.
'prestigioso Presidente do Di-

-o-
retóno do P. S, D., em Itajaí OSWALDO FREITAS
-e representante daquêle prós, Deflue, hoje, a data natalL
.pero município à Assembléia cia do nosso estimado conter
'Legislativa Estadual. raneo, sr. Oswaldo Freitas, di-O ilustre parlamentar que ligente funcionário da Secreta
tem revelado interesse na defê- ria de Viação, Obras' Públicas
.sa dos problemas que dizem e Agricultura.respeito ao progresso, do prós- Gosando de grande estima
pero município que representa e gerais simpatias por partecom honra e ignidade, ver-se_á de seus numerosos amigos e
no dia de hoje, alvo de mereci-. admiradores, o distinto aniver_
dos homenages de seu vasto sariante, 'ora residindo no sub
<circulo de amizades, ás quais, distrito do Sa'Co dos Limõe.s,
prazerosamente, nos associa- em cuja sociedade goza de me_
mos. recido conceito, terá ensejo de

-0- receber, hoje, as mais inequi-DEP. CARDOSO DA VEIGA vacas provas de estima e apre-Faz anos, nesta data, o nos- ço, às quais prazeirosamente,so prezado conterrâneo sr. dr. juntamos as nossas.
.José Maria Cardoso da Veiga, -0-

representante do Partido de SR. JOÃO ALBINO MAR-
Representação Popular na As_ GARIDA
sembléia Legislativa. Às felici- Vê transcorrer, hoje, o seu
tações que hoje lhe serão ende- aniversário natalício o sr. João
reçadas, juntamos, cordialmen- Albino Margarida, filho do pin-te, as nossas· tor conterrâneo ACa1;:y Marga-

PAULO E JOEL DANGE rida.

A data de hoje coOnsigna o

aniversário natalício dos nos
sos estimados jovens conterrà_
neos Paulo e Joel Lange, os

gêmeos, que, pela jovialidade,
lhaneza no trato e apurada dis
tinção, desfrutam nos nossos
meilOS sociais e desportivos de
seletas amizades que se rejubL
lam com o auspicioso aconteci
mento, Às homenagens que lh8
s�rão tributadas por seus nu

merosC's amigos, os de "O Esta
do" se solidarizam, cordialmen
te.

-0-

FAZEM ANOS HOJE:
- a sra, d, Diva Delaite Mo

ritz, esposa doO sr. Carlos Mo
ritz, funcionário do Banco do
Distrito Federal.

- o sr. Anibal Clímaco,
- a srta. Alcina e o jovem

Waldemar Eloi, filhos do sr.

João Alcino Oliveira, funcioná_
rio ap'Üsentado.
- os meninos Esligni, filho

do casal Jovita da Costa e Daví
de Moura Lima; Valderlando
Henrique, filho do sr. João. Ma-

de Sousa Docca ; Preços:
- em 1889, a noite, a carruagem Cr$ 3',20 (Único)

que conduzia Do Pedro II e a Im. "Irnp. 14 anos."

pcratriz, foi atacada a tiros pelo .. . .. ' ... , , , . o ••••••••••••• - , • o

cstrangeíro Antonio do Vale Os IMPF;JUO
sohcrnnos ;;.qírarn Ilesos: O MORTO VOLTA
- em 1893, na bana Norte ao A GARRA DE FERRO

porto de Florianópolis, Santa Ca
tarina, foi aprisionado pelo Cru,
zador "Republica" o vapor "Jupi
ter" a bordo do, qual se encontra
va o chefe revoltoso Almi.rante
Eduardo \VandenkoJk;
-'-- em 1902, em Jagual'una, Sant.a

Catraina, surgiu o primeiro Jornal
"O Aeronave";

.

- em 1947. ·em São Paulo, teve

inicjo () IV Congresso Nacional da
"União da Mocidade Presbit",riana
Independente", terminando no ti ia

20, com ótimos resultados;
Audré Nilo Tada5'co

o ,YA.LE no ITlJ••
ProeuéJll ·.a A.�'.e"

Pro8'"IIO,
LI.-V'RAIHA ti, Uva...Jt.U

ROtU '"

chad'Ü Junior; MarUene, filha
dileta do st. Adoacir Schmidt.

- em 18.68, em frente ao passo
Benitcx, uma força paraguaia foi
derrotada peja guarda-nacionu! do
Río Grande do Sul, sob o comundo
do Tenente-corone] José Fernandew

CINEMAS
fUTZ - As 7,30 horas

VITORIA AMARGA
com

Bette Davis
Geor-ge Brent.

Humphrey Bogart
Geraldine Pitzgeraid
Ronald Reagan
No Programa:

1) - Noticia da semana - Nae,
2) - Atualidades Warner Pulha

jornal.
Preços:
Cr$ 5,00 - 3,20
"Imp. 14 anos"

ODEON "Nào haverá sessão cíne
matográfica' •

•• 0 •••••

Amanhã RITZ
John Loder
Lennre Auberte

em

A VOLTA DE MONTE CRISTO
de Alexandre Dumas

Domíugi: nITZ - ODEON
Errol FlYll
Ann Sheridan

em

SA.l�GUE E PRATA
..... �l

HOXY As 7,30 horas
O MÁGICO MiADOR

com

Chester Morrts

Truddy Marshall
Richard Lane

1) - Cinelandia Jornal -- Nac"
2) A voz do Mundo - Atualida ...

eles.

Continuação•

�.,.,;- -

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

JMPERIAL As 7,30 horas
1) - Jornal ria Téla - Nac,
2) - ('ma fabrica de gargalha..

das!
FANTASMAS E CATAPLAS�fAS

com

. , , . Hugh Herbert .... •. ,_,_

,

Hugh Herbert
VALE DA VINGANÇA

Buster Grabbe
(O homem leão)

Cr$ 3,2U (UlIico)
"Imp. 14 anos."

I
Procedente de lbiram:i 'lllde Iexerce as funções de Prefeito estú A'

.

I e n ç a- o Ientre nós o sr. Iyo l.füJlel que
aqui veio tratar com as autorhiadu; SOCIEDADES ANôNIMAS DO INTERIOR I
pstruduais a respeito de problemas O Escritório Técnico de Contabilidade B. C. Coelho LUla., I
administrativos daqUele. l\IllniLil:io,

I
à Rua �miliano P.e�neta, 568 - Curitiba.' ,encarrega-se ?e e�-

I

Desejamos-lhe feliz estada ncsta tregar a Bolsa OflcIaI de Valores de Cuntlba, as suas msen-

Icapital. ções, nos têrmos do Edital nO 1. - Atende também com pra�
.

1 zer, qualquer pedido de infol'maçõe3.

VIAJANTES:

DR. MARIO MAFRA
Está nesta capital, desde an

te_ontem, onde tem sido muito
cumprimentado, o nosso dis
tinto conterrâneo e brilhante
confrade dr. Mário Mafra, dL
retor do "Jornal da Semana"
de Rio do Sul, e prestigioso pro�
cer do P. S. D., naquele muni
cípi'Ü.
Ao ilustre visitante as nossas

boas vindas e votos d€ felicida
des.

PROF_ IVO MüLLER

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MEREM

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxima rapidez ;J! garantia para transporte de suas mercadoria t

Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCRE 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 Ct\IXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO .

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

�

.

I Dafilógraf� III diplomada I
•

I 'Oferece seus serviços.

: Cartas a Maria Inês I

=i
Ferreira.

It'aixa Postal 55 .

...� �

.. .reune som ... acabamento ••EMPRESA SUL BRASILEIRA
DE ELETRICIDADE S. A

- EMPRESUL-
Serviços de energia elétríea

em Joinvile, Jaraguá do Sul,
S® Bento do Sul, Mafra, Ti·
[ucas, Rio Negro e Lapa.
Material elétrico para insta'

Iações - Motores - Dínamos
'- Bombas - Lustres - Fer·
ros de engomar - tampada"
- Ventíladores - Serviço de
instalações por pessoal técní-
co especialisado. ,

_

.. Lej.!'!. e cri torto
.

â rua 15 dt Cx. 134 - Tel; KNOT
Novembro, n. 449 Caixa Postal Florianópolis

�. �,2 -: Ez:d. tlegr. - "Em}:!re- :Se nC08 quereis ficar
sul Jo�vile - Sta. Catarína ] De modo tacil eJegaí
- Brasil. .

. I Fazei hoje um� inscrição
,••.•..............••... ;...... o Credito Mutuo Predia

solidez••. no piano perfeito!
Álém de váríos modêlos para
pronta entrega". êste maravi

lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano de

pagamento a longo prazo 1

SclnvartzmaOD
REPRESENTANTE
para Santa

KNOT
Catarina

S/A

CLUBE DOZE DE aGOSTO

Ilepartament« de Saúde, Pública r
,Mês de Julho - Plántões

16 Sábado - Farmácia Catarinense - Rua Trajano
17 Domingo ,- Farmácia Catarínenss - Rua Tr-ajano I23 Sábado Farmácia Noturna - Rua Trajano
24 Domingo' Farmácia Noturna_- Rua Trajano ----- '-- _

30 Sába�lo Fa�·ll1ácfa. Santo Agôstinho - Rua Conselheiro }Iarra �erv"ço de Força e Luz31 Domingo Farmácia Santo Agostinho - Rua Conselheiro Mafra" 1
O serviço noturno será efetuado pelas aFrmáclas Santo Antô nio e

A'. V I 5 O.Noturna sitas ás ruas João Pinto e Trajano n. 17.
A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia autorizaçâo

dêste Departamento.j
'

Departamento de Sande Publica, 24 de junho de 1949.
LUIZ OSVALDO d'ACAMPORA - Farmacêutico .. Fiscal

PROGRAMA PARA O MÊS DE J'ULHO
Dia 17 - Domingueira.
Dia 23 - Babado. Soirée.
Dia 31 - Domingueira.
Todas as reuniões dansantes tem início ás 21 horas.

T I J O'L O 5
V. S. quer construir e não sabe onde adquirir os tijo

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

VEIGA/ à rua ALMIRANTE LAMEGO 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, fi e 8 furos.

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

QUALIDADE

BOM NEGOCIO
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100:000,00 renda

'luta de 10'/. 80 ano com recebimento de iuros mensais.
Informações nesta redecão

:

• .v:ôos DIÁRIOS DIRE.TOS Á S.PAULO.e RIO';' 3 V.EZES POR SEMANA VIA JOtNVI�E
'VÔOS'DI�R!OS ÁPO�!o:liL�GRE'�l\éE1'9� �ERVIÇO IND�,�E,NDENTE R���AR'pE',
AOS DOMINGOS. • ,,": .' CARGUEIROS.'·,

•

<f,: .•
-,

ARARANGUA - Às 3R - 5a - Sábados.
MAIS INFORMAÇõES NA

F1LIAL À Praça 15 de Novembro Edifício
TELEFONE: 1.325

HOTEL LA PORTA

(O HEGULADOH. VIEIRA)
A- mulher. evitará dores

ALIVIA AS CóLICAS UTERrr,AS
Emprega-se com vantagem para
combater as Flores Brancas, Cóli
cas Uterinas, Menstruaes e ap "5 o

parto, e Dores nos ovários.
É poderoso calmante e Regula

dor por excelência,
• FLUXO SEDATINA, pela sua com

provada eficacia é receltada por
médicos ilustres. ->,

FLUXO SEDATINA encontra-se em

toda parte.

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

que serão racionadas nos dias abaixo relaclonados e no período das 17

à/; 21,30 horas, as seguintes zonas:

Dia 15 - la Zona - Pedra Grande e rua Duarte Schutel.
Dia Hi - 23 Zona - Saco dos Limões.

Dia 17 -- 3U Zona - Servida pelos transformadores situados na'

rua General Bitenccurt (perto do SENAI), rua Maior Costa (esq. la
,

I

Guia do Paraná
Publica relacão dos comerciantes e industriais com seus enno

,'81:08.
Cada guia "'é vendido acomuanhado de um mapa rodoviário

llaraná e Santa Catarina.
Redaciin: RIJa Prudente de MOT'!\eA. n. 626. - CuriUtla

,

I
Dr. (LARHO G.

GALLIETTI
ADVOGADO

Crime. cível
Constituição fió Sociedade.

NATURALIZAÇÕES
Titulol! O.oiarr.i.t6rloe

Eacrit6rio iii Reaid H\C ia
Rua Til·adent.. 41,

E"ONE •• 1468 I
Confecção

dt1 GRAVATAS'

Aceitam-se encomendas pa1'u '

q-ualquer quantidade

Rua An t.!t G'Hibal di, 58
FLORIANÓPOLIS
Santa Vatarin8
Casa Recem
censtruíde
DE S o CU PA DA

RUA FELIPE lItEVES
6xl0 metros, toda de

material.
TRATAR NESTA REDAÇÃO
• • " • • • ,. ,. � lO". " • " ""

fUJA "'o:..UNTARIOS 0.-. PÁ fRIA N,� da • l.' �fiQa'"
çlUill.9'Q.3fA!..lIP· taJ;fQt!t:6'Jo!\\. ft:\ZAiUMA$,�Ucrfle" \.

Agencia Geral para S. Calarlntl
Rua Felipe Schmidt. 22--300.
C. Postal, 69. Te!. «Protetora»

FLORIANOPOLIS

Au�iliar de,
Escritõ-riô
Importante organisação co

mercial; precisa de um rapaz
com pratica de escritorio, que
seja bom datilografo e que eS4

teja quites com o serviço mili
tar.-
Informacões com a filial

I VARIG

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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graças ao transporte rodoviário

Elimine as

Esp.inhasA causa
Combatida no 1.0 Dia

Ao enfiar os dentes numa fruta madura c gostosa ou numaespiga de milho verde, tenra e nutritiva - nem pensamosno trabalho que se teve para plantá-Ia, colhê-la e. _. transportá-la. Neste último particular, a rapidez do transporte rodoviário desempenha um papel de máximo relevo.O caminhão promove a distribuição eficaz das riquezas,levando suas cargas de porta à porta - e reduz aomin!mo a de�rioraçãp. dàg .

mercadorias perc ·jveis..- Pequena encomenda ... ou volumoso embarque - Envie porCaminhão .-....> estimule o Plano Rodoviário Nacional.
I

,ãres,one
DR.

Logo à. primeira aplicação, Niloderm
começa a eliminar as espinhas corno, siIoeee por mágica. Use Niloderm á noitee V. verá sua pele tornar-se lisa, macia elimpa. Nhoderm é uma. nova descoberta.que combate os germes e parasitas dapele causadores das espinhas, Irieiraa,manchas vermelhas, acne, impigens eerupções. V não poderá libertar-se desuas afecções cutâneas a menos queelimine 08 germes que se escondem n03minúsculos poros de sua pele. Par)tanto, peça Nixoderm ao seu farmacêutico. hoje mesmo. A nossa ga ..

N:-oderm rantia é a.... flua maiorPari as Afecções Cutânlas proteção.

Dr. Liodolfo 4.6.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Con.tituiçõe. d. .ociedad••• �.rviço. corebto., em geral.�Orgonizaçõ.. contabei.,Registro. e marca., di.pondo,no Rio, de corr••pondente,Elcrit6rio : Rua Alvaro d.
Carvalho n, 43,

Doa 8 à. 12 horaa I

Telefon. 1494

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

FRAQI:JEZAS EM GERAL

DR. FRANCISCO CAMARA
NETO

Advogado
Escritório: Rua Felipe Schimidt21 (SObrado) (Alto da casa "O
Paraíso")
Residencia: Rua Alvaro de Car
valho, 36

INDOSTRIA BRASILEIRA

o -MELHOR HOJE ••• AINDA ME'LHOR AMANHÃ

Florianópolis
CASA

Aluga-se uma nova, em co
queiros (Praia do meio), íntor,
mações: Umberto TIbau.

..

"" ..

CASAS E TERRENOS
Possue V. S. casas ou terrenos paravender?
Não encontra eompradorr
Entregue ao EscritÓrio Imoblltirio

A.. L. Alves.
Rua Deodoro 35.

CURITI8A
FON!S;· ';.2:$2 4Z14 ç... P.".1. 549- 't

rIU ......... z ""OSIEBRAS "''''''I\..N'' �-.::

1··
.. ······

,.,.

\5'fO'RRI1AIA. DAMASCENO DA SILVA
ADVOGADO

AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS

Praça 15 de Novembro, 22 - 2° and.

(Edifício Pérola)

Fones: 1.324 e 1.388

Florianópolis - Santa Catarina

Si a insonia o atormen
ta.SÓ Adalina o acalma

rá e fará dormir,

Deseja comprar ou vender?Cartas a José Claudino da Nóbrega.São José - Ponto final do ônibus, - DISTRIBUIDOR DO .•.Católogo de Moedas Antigas do BrasilPelo correio c-s 25,00

arvores frutiferasArvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentais na'melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento deFlori e Pomicultura
.................................... I' .. ) ..

o VALE DD ITA3A1
P1'oetrr�m -na Ad..elc

ProUfI!!8o.
LIVRARV U T ,!VRAIU"':

l\OfL{

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

LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO,

-

N. 33)
ACEITA ENCOMENDAS

DE SERViÇOS TIPOGRAFICOS
APRESENTAÇÃO IMPECÁVEL •• ENTREGA

RAPIDA·
----------------------------------------�----
Empresa «Yíação Santa Catarina))

A V I � oA Emprêsa "Viação Santa Catarina" linha de ônibus que faz o
percurso Florianópolis - Estreito e Escola avisa aos possuidores depermanentes e aos que viajam gratuitamente por imposição da lei. a
comparecerem dentro do praso de 30 (trinta- dias no escritório à RuaJoão Pinto n. 9 afim-de regularizarem sua situação perante esta Emprêsa,

Findo o prazo respectivo não será permitido viajar gratuitamenteaos que não satisfazerem ás exigências desta Empr êsa.
Florianópolis, 7 de 'Maio de 1949.

COMl:RCIO & TRANSPORTES C. RAMOS S. A.
Propri 'os �'F"--Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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or motivos imperiosos foi �transferida de hoje para amanhã a 'luta de

catch entre Torpedo e Super-Homem

Oomingo, no estádío da FCD, realiza-se os cotejos ínícíaís dos certames citadinos de

profiss_i0!1a.is e a�pirantes,_ defrontal!do-se
US ccnjuntes do Paula Ramas e Atlético.

ESGRIMA faCUldade de filoso-

fia .de Santa
Ciltarin8

Campeonato
Estadual

de Florete,

ElO cumprimento ao que delíbe

rou a
Assembléia Geral c à deter

minação verbal do Exmo, Sr. Di

rctor da Faculdade, Dr.
Othon Ua-

-----�---------------------------------------------------------------------------------Direção de PEDlO PAULO MACHADO

,Conforme jú 1l0tiC'ÍOU êste jornal

realiza r-se-á no próximo donu ligo

o torneio que irá dar 'as respectivas

I classificações aos
Ilorestistas cu

tarinenses. Ferircse-ão
os dueles na

sala d'arrnas da Policia Milttar que

estará franqueada ao publico. Os

prémios foram oferecidos pel.i C "'

SA PEHRONE que os distr-ibuiu

EDITAL

DO MEU ARQUIVO

O primeiro jôgo da seleção br'lsi·

feira verificou.se em 1908, no dia O Ql'ADRO do São Cl'istóvã). do

'7 de julho, cm S.Paulo. Nessp en- Rio, foi apelidado de "Cadptes" hã

.contro os argentinos vencera'lJ os alguns anos atraz apenas por f'''Hl

nossos patricios pOl' 4 a O, No e!u
sa do ,seu uniforme

branco,

bate anterior haviam derrotado' NL'MA peleja efetuada em Bue-

a seleção paulista por 6 a O. O tel'- A' (1929) A'
. do

• '}'
.

110S Ires ,o menca,

ceIro pre 10 dos argentInos ne,�sa IJ' 1 t· F 'i (l •

•

.10. (el'O ou o ·t'rrocarl'l ('�. (>

temporada, r:ahzou-se . n� Rio, por 5 a 1.

-

,contra o seleclOnado bJ'asllell'O e N I 1\'" 1\" h d

.

e son '.ala Iac a o

,perdemos outra vez, por 7 aI, De·

pois coubl à seleção carioca exl'(>_!
. ..

�mentar a fôrça do� argentino� .e; C��l���:'
..

G:�����·.·,· Pij���'1cste�
venceram po� 3 a O, O Ul�l: i Meial d.1 '"melhorei. pel'.

me

mo .logo dos argentlllos em 19M! 101 i Goree preGo, 16 aa CASA11!lE

.contra o Internacional, de Sa·'·'J�,.· CELANEA _ R !tIC. Mafr.
-------------------------------------------------------------------------

O CHILE começou a disputar ti

Campeonato Sul Americano de Fu

tebol em 1916, entretanto
somente

em 1925, isto é, quasí 10 anos de

pois, conseguiu
obter a sua primei

ra vitória.

Eru 1930 o
selecionado de Paris

,mrpreendeu o de Londres ímpcn

(lo-lhe uma derrota de 6 a 3. Os

tondrinos declararam que se vin

gariam da derrota, vencendo (os

parisienses por i8ual contag-m,

Realmente assim sucedeu no ano

seguinte, pois a seleção de Londres

venceu a de Paris por 6 a 3.

....

BENTEVI FAZ ANOS HOJE

Faz anos na efeméride de hoie ()

sr. Anizio Melo da Cunha. mais

conhecido nos meios Jutcboilstí-
filé O 5° "lugar.

ma d'Eça, comunico aos ínteressa-.

Já estão inscritos Os seguintes es- dos que Se acha aberta a inser-i

grimistas : Gilberto Si!va, Leonel ção, pelo prazo ele 60 dias. na fur

(NiJito Pereir-a. Valmor Borges t1� ma do disposto no artigo 18 dos

Aguiar, Euclides Simões de Almci, Estatutos, para
preenchímento in.,

da. Carlos Hugo de Sousa, Iraci SU-
terino de todas as cadeiras da Fa

va e Benito Nappi, As listas de íns- culdade.

criçâo
encontram-se na sede da Sendo omissos os Estatuto' sô

Associação Atlética Barrtga Ver.Ie bre o numero e denominação das

e na Sala D'armas da Policia .Mi li, cadeiras. prevalece,
provisértamen

tal', e espera-se que venham a CCIl- te, a discriminação das cadeiras.

tal' com maior numero de adéssõcs concernentes à Faculdade de Flli)-

O torneio é livre e qualquer os- sof'ia, da Uníversidade do Brastl ..

grimisla poderá
Inscrever-se até cujos estatutos e legislação ser-

as 12 horas de sábado 16. vem
suhsidiàriament., para a iu.er-

O presente torneio conta a par- prelação dos Estatutos da Facalda

ticipação de azes tais como o Te- de de Filosofia de Santa Catarina.

nente Gilberto Silva comi�!cI'ado Os candidatos que se julgarem aptos

$Ie há muito uma das melhore-, es- para o preenchimento das vagas,

padas catarinenses, Leonel Perei- deverão dirigir-se, em petição, ai.

ra campeão de 19�0 e Carlos Hugo secretário da Faculdade, Instruía

de Souza campeão dos extrcnutes do o pedido com 05 documentes que

de 1949.
comprovem sua habilitaçâo. A Fa-

culdade 'não assume compromisso

em aproveitar os eandidatos Ins

critos, vistos que não é p('ssivcl

prever quais os cursos que fUllci·,

narão, garantida, porem,
ao candi

dato julgado habilitado, preferen-

PRC-3 - RADIO GU&.�A cia, na hipotese de funcionar a t:lÍ-

SARA, do Rio de Janeiro - tedra corr-espondente.

1.360 quilociclos, oferece
valío- Florianópolis, 15 de julho de J9'l!t.

so prêmio a quem lhe remeter a Elpídio Barbosa _ Secretárlo.

história, a notícia ou o fato Visto: Othon Gama dEça __ Dí

mais originale curioso,
observa- retor,

do nesta região. O programa

"Copacabana Bluce" e "0 Es· I

tado" darão o resultado dêssc: Encontram-se atualmente em llSLJ.�

concurso mensal
em todos os recantos do munln.,

Escrevam para a Rádio Gua·
centenas de milhares de Motores

nabara -
Avenida Treze d€ de popa JOHNSON, proporcionan:f�

Maio, n. 23
- 250 andar - Ric aos seus possuidores ano após a:na,.

de Janeiro,
contando o que sa· um SERVIÇO SEGURO. Distribui

bem, de trágico, de engr?-çadú dores: Comércio &: Transportes c..

ou fora do com�m, e �aI_ldida- IRamos S. A. - João Pinto. 9.

tem-se a u�
valIoso premlo,que FERIDAg:-"REUMIlTISMO-E-

aquela
A

emISsora
remetera a PLACI!S

SIFILITICAS

quem for contemplado. 'III· d N
·

N

"Copac�bana Cl_ube" - : �e Il IIr 8 oguelra

�eguJlda a sexta-feIra,
das h"u'J M.dloogóo Cluxilicu no

uatomentoo

às'15,30 horas; e aos sábados
d� lifllia

das 13,30 às 15 horas.
�.........

.

....................•
-

Diretor do programa:
Carlm CATALOGO DE MOEDAS DO

PaUut.
BRASIL

XVIII
Vindo de Porto Alegre, onde JlU�

ceu, para esta Capital em H:,18,

contratado pelo Paula Ramos, pc-

OS CLL'BES mais velhos da Til' la primeira vez se apresento" aI)

glaterra são: o Shcfield, Jun-tado

em 1855; u Mott Country, em lSIi:!

e u Notthinghan Forest, em 1865.

cos por
Bcntevi,

NO PEillODO de 1930 a 19ctO, o Os argentinos
trlunf'aram por ti fi

Brasil tomou parte em 13 comoeti, I,

ções
internacionais de futebol, I�

..Ie basquet; 9 de natação. 11 de

remo e 16 de tcnis. No Rio foram

.
realizados 43 prélios com quadros

estrangeiros ; 24 em São Paulo; 13

em Minas Gerais; 39 no Rio Gran

de do Sul, 11 na Bahia e 2 no Pa

«,anil. Foram disputados 26 compe

tições de
.

tenís, no Brasil. sendo

1� no Rio; 12 em São Paulo e 1 no

Rio Grande do Sul.

nosso publico integrando o '·O!1Z�·'

tricolor frente ao conjunto gancho

do Corinthians. Sua extréí« não

foi das melhores, isto
devido ii falo

o IRLANDEZ Mac Crun, f::d,·�i-
ta de ambiente, mas ,de logo para

jogo foi se agigantando até tornnr

se um dos mais completos craques

de Santa Catarina. Conquistou pa-

tio em princípios .de 19:-13. fl}! o

Idealizador do tiro penal, em 1891

FRJEDENHEICH ocupou
t"r!flf;

os postos n; linha atacante, 111('- ra o Paula Ramos, no ano passado,

nos a ponta direita.
os títulos de bi-campeão da cidade

e vice-campeâo do Estado atunndo

D03-IINGOS ingressou no Fia em diversas posições da linha (Ual�-

meng oem 1936, e saiu em 1944, teira. Atualmente está contratcdo

antes de começar o campeonato pelo Avaí, onde espera conquistar

dêsse ano.
novos louros.

'I'ranscorrcndo hoje sua data má-

fu\'l .JANEIHO de 1947 b Bo"'l xima, Benteví por certo será alvo

Juniors, de Buenos Aires, dtsnu. de Inequfvccas
demonstrnçõe-, de

tou 3 partidas em São Paulo. Ven- simpatia e amizade por partc de

ceu o São Paulo por 1 a 0, o Corín- seus numerosos amigos e admirado-

tians por 6 a 1 e empatou com o "O E t d E tívo" ç , ••

res,
. S a o zspor IVO

re .ier-

Palmeiras por 2 a 2. ta-o.

Aviso aos

leitores

EM 1947 I) Flamengo efetuou doi�

encontros em Pôrto Alegre. Perdeu

tio Internacional por 6 a 2 e em

patou com o Cruzeiro por 2 a 2.

As águas do mar não constiluerr

perigo para a conservação dos \lo

tores .TOHNSON Sea Horse pois to

dos êles, antes de sair da fóbricll

são tratados por um processo espp,

eial, idealizado e executado para

proteger as partes metálicas contra

os efeitos
corrosivos da água salga·

da. Distribuidores
Comércio t

Transportes C. Ramos S, A, - Joã�

Pinto,9.

Já se encontra a venda com

todos os preços de moedas de

Ouro, Prata, Nlquef e
Bronze_

Preço 20,00 em todas as livra

rias da .cidade.

Pelo correio Cr$ 25.00.

COMPRADORES
PARA CASAS •

TERRENOS

o Escrlt6rlo
Imobiliário A. L. AlTa.,

sempre tem compradores para casu •

terrenos.

Rua DeoJoro 35

rc.UGRAAtA
PROSEDRAS

CURITIBA
-----------------------------

-

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

terra: a "Campanha do agasalho",
iniciativa da Congregação

Mariana, vem
encontrando o mai-s franco apoio de nossas fa

milias. Os sectores visitados, assim
nô-Io demonstram: con

'ribuição
altamente generosa, quer

em dinheiro, quer em roupa

de inverno.
As zonas não

visitadas sê-lo-ão nesta
e na próxima

semana"

oe

SÃO FRANCISCO DO SUL pa ra NOVA YORS

.

Infol'maçõe. cornos Agente.

�:(rteDtP�lis
- Carlos HoepckeS/A

- CI - l'!letoae 10212 ( &:1 L teleg.

... ,,0 FrllDclIco do Sul-Carlos Hoepcke S/A -cr - 'f:lelole 6 'dJ)� �MACf{

""----,

í.
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,

Da Fábrica CD' consumidor. --, Grande estoque recebeu._il firma distribuidora
«Fíuza Lima & Irmãos» - Rua Conselheirc Mafra 35 - Fone 1565 - Fpolis.

A,�eita-se rf'presentonte no
í

n ter ío e do .Eatedo. Cartas para
Caixa Postal 139 - Flcrianópolis

Y. S. viaja 1 Reside no Interior 1e t��s�nsd;u;e�;l�r�o�lca=
,v. S. viaja ? Reside. no Interior? Adquira um Catálogo de Moedas amigo analfabeto, levando-o a um

AntIgas do Brasil e enriqueça depressa. curso da alfabetização no Grupo
Peça em qualquer livraria de Florianópolis. Custo Cr$ 20,DO. Pelo Escolar São José na Escola IndUfo<

C?rrI;io Cr$ 25,00; pedidos. a fosé. Claudino da .Nóbrega, Rua GeneraJ trial de FlorianÓpolis ou UIl CAte-
Bíttencourt, 91, sob - Florlanópolis. '

. dral MetrOpolitana.

I'ndus-tria de Maquinas Agricolas
Nardjni Ltda.

A ma:ior e mais aperlel coada Fabrica de

Maquinas Agricolas, Tornos, Teares é
Artigos de Cutelari-as

Fabrica em Americana - Estado de São Paulo

Rgppgsgn ta n tQS g)C.�llJsivos pôPô
(i� banta ·@atapin.a.

. ,b .

o 6stado

Industria Comercio e Seguros· KDol- S. B.
Praça 15 de Novembro, 20 _' 2.0 andar

Caixa Postal 139 - Telefone - 1324

Tel. KNOT
[ I . I II c;-"'

....OPlanOpni!S - �-)(jnta

o Sabão

Transport�s Colenvos
. •

SRS. PASSAGEIROS
PARA

ITAJAÍ - JOINVILE e CURITIBA
Os novos MICRO-ONIBUS do Rápido Sul-Brasileiro ofe

recém o máximo em
CONFORTO E PONTUALIDADE

Carros para 14 passageiros _, Poltronas individuais Pulman
H O R A R ,10 S:

,

Carro direto a Curitiba: part .. 6 Hs.
Carro ide Fpolis. a Joinvile nos dias úteis: Partida às 13

I horas, podendo prosseguir de Joinville a Curitiba no dia se

guinte ás 6 horas.

I 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 29

� _ .. __ .... __ " � .. .. v ..

'

__ - - - - --�
- _ ..

COMi»ÃN-üiX
-

"ALÍÃNçj(
-

DÂ
-

-BÂiii�;
-

.

Fundada em 1870 - Séde: BAHIA
INC:tNDIOS E TRANSPORTES

Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS Cr$
Responsahildades Cr$
Receita .,.... Cr$
Ativo........ Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$
Responsabilidades Cr$

Diretores:
..

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053,245,30
142.176.603,t!0
98.687.816,.30

76.736.401.306,20

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

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,
Anísio Mas8orra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abrell,;.

._....._.-_...........·._.....
_
.. ••a••••·.-__••_.......__....... .-_-._.·_w_-."._- -_-_-_-.-..-..-.-•....,..r�

Cirurgia-Clínica - Obstet,rícia
Dr. Antônio Dib Mussi
Médico efetivo do Hospital de Caridade

Servi ço especializado em Doenças de Senhoras
Modernos rnétodos de. tratamento

Horários
.

Das 10 ás 12 horas ..e das 13,30 às 14,30 horas
Consultório: Residência:

Rua Tiradentes. 9 Hotel La '- Porta

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

Instalação de luz e força. .

.' t
Venda de motores, rádios e acessarias, outros aparelhos elé

tricos, artigos elétricos, etc.

Representações diversas, com exclusividade dos insuperáveis
receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY".

A ELÉTRO-TÉCNICA

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

1 ..··········�·············a..........•.....•.••..I..

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

dendo mais outros beneficios de caráter assistencial .

Representante �m Florianópolis:
PEDRO NUNES

Rua 24 de Maio 801 (Estreito) ,

Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr' 20,00 além d. 161aa

inicial de Cr$ 1l1,00 apenas.
Partieipaçlo DOS laer.,.

"

-VENDE-SE Dor motivo de mudança
Oronde árêa de terreno iii cultivada

(Distante cerca de seis quilometros da capital-Bairro-Barreiros

I Area de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo

I
6 casas de madeirM;��� de material.

Florianópolis - nesta redação ?U Es�ritó1'io I .. de. A L. Alves

Barreiros - com o propríetário MathIas lha.

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

LIDADE"
lA� WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMi\
tMarCll reg

..��\?S���!RCt",
ESPECIALIDADE
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Homenagem doS'
Vereadores

.

As festividades do "Dia Çio.
Pescador", que deviam reaji
zar.se sábado e domingo pró.·
ximos, na Praia do Pontal, an,
tiga Ponta de Baixo, foram
adiadas para os próximos dias,
23 e 24 do corrente, em virtude

Na-o podera-o os cato' II"cos . aderl·r ao
·

Os lideres russos �=l.ter enfermado o pároco 10-

comunismo ..

d d
. As festividades constarão de

Ataque sem precedentes elo Santo Ofício do Vaticano, condenando o marxísmo temem a ver a e missa em ação de .graças pelo
.

como »doutrina material sta e anti-cristã. - QUatro perguntas. WASHINGTON _ (VOVS.'.) _
restabelecimento do Governa-

Cidade do Vatic:;no, 14 �U� bispo de Zagreb, monsenhor as normas comuns, que negam O Secretário de (:;;t�do assistente, dor Aderbal Ramos da Silva"
P.) - A Santa ,S.e anuncIO.u Luis Stepinac, assim co:n0 a 00 sacramento aos que não têm Teff Wylland, disse ontem que a havendo arraial, com barra

que todos os catolIcos que adi- todos os membros da Açao Ca- disposições necessárias. extrema resistcncia apresentada pe- quinhas e outras diversões,
ram aC? ?omunismo íncorrerão tólica, organizada pelo govêr, "A quarta pergunta, afirmá- Ia Russia, a qualquer pcrn.uta cujo produto reverterá em prol
au�omatIcam�nte en:; �xccomu_ no checoslovaco.

. _

tivamente: Na quinta.feíra se- de ideais entre os póvos, f> uni dos da ampliação da Igreja local e'

n?�o da Igreja Católica Apos- O decreto de excomunhao guinte, 30 do mesmo mês e nuitos indicies, ele que, os !i�lc!r.�" aquisição do respectivo sino.

tólíca R'Omana. consta de quatro perguntas e ano, Sua Santidade o Papa Pio Ia Russia temem a verdade. (. sr.

Em ataque sem precedeu- suas respostas em forma de Xli, pela graça da Divina Pro- IAllen, que usou da plavra uumu

tes, O Santo Oficio �o Vaticano catecismo.. v��ên?ia, em sl:la habitual au, assrp ·P.l[PUlJJA zn,l:) RP 0.IHUllJ.I

�Ohd�11:0U o coml:ln�smo com? As seguintes perguntas �o- d�e11:cla concedida ao revere�- que outra prova disso, é o esforço

d.ou!;,ma mat�nahsta � :;Il:tI� ram formuladas a es!a Suple� d.lsslmo acessor do. �anto on- c eugenhiosidade dos SovU'UCGS, Previsão do tempo, até 14 I�()ra�

cn�ta ,:; CUJC?s. partidários ma Santa Congregaçao: CIO, aprovou a decisão dos re- em procurarem obliterar as t, HfJS- do dia 15.

':nao s�r;� permitido pert_ence� "1 - Se é lícito dar o nome verendíssímos cardeais, que lhe missões radíorônícas procedentes Tempo, Bom com uebuloshlnde-
a .IgreJa . Essa decla�aça;o fOI ao Partido Comunista ou foi apresentada, e ordenou íôs. dos Estados Unidos e de c ntrr-s passando a Instável com chuvas,
feita em dectreto publl�a�o na apoiá-lo. se promulgada na "Acta Apos- paises, Temperatura. Em declínios
"Acta Apos olicae SedIS'. 2 _ Se é licito imprimir e tolicae Sedis" que é o Boletim ---------__

.Di� o decreto que "os .fié}s difundir livros, jornais, doeu
..

- Oficial da Sa�ta Se'. O- ti'
Ventos. Do quadrante Norte).,

-
- luan esco p ano I rondando para Sul fracos,

cristãos. 9.ue façam 'profIlSsao mentos ou panfletos que di- "Roma, 10 de julho de 1949, Temperatura. Em declínio.

d.a d?u�rma materI<l:hsta e an- fundam a doutrina ou atívída, (a) Pietro Vigorita, notário da de tonel Máxima 22,1 _ Miníma 18.4"

tI��ns�a dos comunistas e, em de comunista, ou escrever ne- Suprema Sagrada Congregação
primeiro lugar,. aqueles que a las. do Santo Oficio". Rio, 14 ·ARGUS). - O cngenhei; TR�S LETRAS SALVADORAS'

defendam e a difundam, incor- 3 _ Se os fiéis cristãos, que 1'0 Mario Paranhos acaba de :l1:;,'e-, Na primeira semana de vida,
rerão, "ips? fac��", como após- consciente e livremente come. Come�ou a vigorar o sentar um gigantesco plano de é conveniente vacinar as cri-

tatas �a te católica, em ex�o- terem os atos mencionados nos V tnn,eJ l:io - Nif.e rov, que porn a:,; anças contra a tuberculose. A

mun�ao �eservada �e espec},�l numeros um e dois, podem ser acõrdo do trigo nuas cidade em contato no l spaço vacina B. C. G. não apresenta:
maneira a Santa Se Apostólí- admitidos em sacramentos. de seis minutos, Sabe-se qu», no inconveniente e protege as eri, ..

ca".
_ . 4 _ Se os fiéis cristãos que WASHINGTON - (VOUSA) momento, a barca ele passnnch-os anças contra a tuberculose e

A d S t Of
. Ainda em Washington, entrou hoje ,

. .congr�ga.çao o an o I� professam a doutrina mater�a- mais rápida não vence a distan, ia outras doenças.
• • ClO e o or�arusmo .encarregado lista e anti-cristã dos comums-

em vigor, o acôrdo internacicnal Rio - Niteroy em menos de 15 Aumente a resistência'

da. proteção da ,fe e ,e constí, tas, e em primeiro lugar os que
do trigo, tendo a India, depositado minutos, sem contar a manohra de de seu filho contra a tu-:

tUlda. por �a�deals e O'ut�os al- a propagam, incorrem, "ips?
seu instrumento de retiücaç+o do desembarque. A despesa dessa »bra berculose, aplicando-lhe

tos dígnatáríos da Ig�e]a. A fato" como apóstatas da té pacto. está calculada em UI1� bilhCio de O B. C. G. nos primeiros:
êsse organismo cabe �al.�ar de .. católica, em excomunhão re,

'l'ambem firmaram hoje. ínstru, cruzeiros. dias de vida. - SNES.
eretos de exoo.mul}1"lao m:po�'- servada de especial maneira mentes de ratificação, a Austrulla,

tan;tes, o� .quals so O proprio à Santa Sé Apost6lica".
a Grccia e o Líbano. Os maínres

Sa�to OfiClO pode ,levantar. " "O mais eminente e o mai� paises exportadores, o Canadú c os

E essa .a prrmelIa vez ql:le e�- reverendo cardeal, a quem est� Estados Unidos, já haviam I'uliflw

se organIrSmo se pr�11:uncla so-' confiada a salvaguarda da fe do o acordo anteriormenle. Nos

il{re O caso dos cat�llcos que e da moral, tendo ouvido o vo- termos do pacto, os paises impur

p�rtenceI? a? PartIdo CC?n:u.. to dos 0onsultores na Congre� taclores comprarão aos I)xporla

n�st.a. Ate hOJ�, o papa.e vano! gação Plenária de terça-feira, dores, a quantidade de trigc l,�ti",

b:_spos se havIam �l}:lltado a 28 de junho, decidiu responder pulada, a preço estabelecidos

por em guarda os. fIe.IrS. contra. da seguinte forma:
os ,p�cados que s�gmflcava a "A primeira pergunta _ Ne-
pratICa do comurusmo. A exco- gativam nt· O

.

munhão é maior o que sio'nifi� .

e e. comumsmo,
, o. na realldade é mat

.

l' t
ca que os católicos afetados por ,. _' ..

ena IS a e
. antI-crISta Os dU'lO'entes co

ela não podem receber nenhum .' b
,

�

dos sacramentos, como Confir- mumstas, portanto, emb9ra as

mação Matrimônio ou Extre- ve�es pr:oclal?�I? que nao. se

ma U�ção. opoen:- a rellgIao, 1?-a reallda-

Essa excomunhão total veio de! �eJa com a doutrma ou com

em réplica à confusão criada at1Vl�des, demons,tram sua

em tômo ela Ação Católica hostll�d�5ie a Deus, a verdadei� As companhias em questãu, são

tchecoslovaca, patrocinada pe-
ra rellgIao e à Igreja de Cristo ..

a Dupont, A General Motors c ::I

io govêrno comunista. AI' segutJ.d� pergu�t.a_- N�-, United Slàtes Rubber. O De]Jarta-

O decreto excomunga tam� gat van:ente. A pr?lblçaO esta, mento da Justiça, alega que, a fir

Ibém aqueles que vão à missa
ha re�lIda�e,.contida na mes- ma Duponl, possue a\;ões das ou

e tomam comunhão, mais, ao m1a leI Can?�ICa (C. 1!'. Ca:_I0!l tras duas em quantidade hl' (]'Je

mesmo tempo, trabalham para
3329 do COdlgO da LeI Canolll� lhe permite domina-Jas. A· Conrpa

O Partido Comunista. Isto ocor� ca!,'. nIlia Dupont, negou que as ,'da

re principalmente na Itália, ,
� tercelr� pergu�ta - Ne� ções entre as firmas fossem Ue

onde o Partido Comunist.a no gatIvamente. De acordo com gais.
..

interêsse de atraii- partidârios,
não liga importancia ao anta

gonismo entre o comunismo e

o cristianismo.
O decreto se a;pllca a milha

Tes de sacerdotes e a milhões
de fiéis que são membros ou

apoiam os partidos comunis
tas em países católicos. A Igre�
ja deliberou que uma pessoa
pode ser católica ou comunista,
mas não ambas as coisas ao

mesmo tempo.
Recorda-se que o Vaticano

excomungou tôdas as pessoas
que estiveram vinculadas com

os julgamentQs e encarceramen

tos do cardeal Joseph Minds

zenty, da Hungria, e do aTce-

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTlCO

QUALIFICAÇÃO ELEITORAL
SER.lO ATENDIDOS TODOS QUANTOS DESEJAREIU
SE QUALIFICAR ELEITOR; NA SEDE DO PARTIDO A

RUA FELIPE SCHMIDT.
HORÁRIO: DAS 10 ÀS 12 E· DAS 14 ÀS 17 HORAS,

DIÀRIAMENTE.'lorl.n6polls, 15_ H Julho �. '••9

Violacão das leis
contra monopólios

'WASHINGTON - (VOOS,;) -

o Departallll'nto de Justiça instlfL'
['OU hoje o processo contra 1.1'�S
das maiores cQJ'porações do !Ja!s,
alegando vjolaç'ilo tIas leis (�,\11tr3

monopólios.

Diretoria de Obras
A V I S O

Públicas

A Diretoria de Obras Públicas - Serviços de Luz e Fôrca _
Avisa que serão racionadas nos dias a.bai�o ralacionados "e no

período das 17 às "21,30 horas as seguintes zonas:
Dia 15 -la ZONA - Pedra Grande e rua Duarte Schutel.
Dia - 16 - 2a ZONA - Saco dos Limões.

.

Dia - 17. - 3a ZONA - Servida pelos transformadores
ntuados na rua Gal. Bittencourt (perto do SENA!) rua Major
Costa .(esquina da rua Lajes) e cidade de Biguaçú.'

DIa - 18 - 4a ZONA --, Servida pelos transformadores si
tuados 1\ Av. Mauro Ramos (próximo à Praça General Osório
e rua Dr, Ferreira Lima) e ruir. Laura Caminha Meira

.

D�a - 19 - 5a ZONA - "':oqueiros, São José e P�lhoça.
DIa - 20 - 6a ZONA - Estreito.

! '

[.

!:

SERVIÇO DE METE0.
ROLOGIA

POlemicando aqui ou ali, sustentamos sempre, co�

mo ponto de vista pessoal, o erro da cassação do maI\''''
dato aos comunistas e do fechamento do partido ver

melho. Enquanto dentro da lei, com participaçãD no

parlamento, os stalinistas apenas faziam demagogís.
às claras. A falência de sua representação. nas casas

legislativas estava corroendo e desgastando o presti
gio do partido. Por sôbre a fronte de cada prestist3. já
não tremelicavam aureolas de vítimas e de martires,
Postos fora do Código e do Parlamento, a linha-justa
foi restabelecida. Do lero-1ero das tribunas legais, os

moscovitas passaram à ação subersiva e perturbadora
da tranquilidade, atravez da infiltração de seus agen_
tes em setores estudados e escolhidos: nas campanhas
de repercussão popular, nos pleitos das entidades de

classe, nos movimentos gre,vistas, etc. etc. Os exemplos
aí estão para testemuhho: a questão d6 petróleo, a

eleição da ABDE, o Congresso da Paz, o nosso caso da
luz, para citar apenas os mais recentes e conhecidos.

É um erro subestimar o trabalho de solapa dos
comunistas. Ele é permanente e nada tem de acadê�
mico. É manhoso e operante. Esconde-se, no geral, sob
rótulos vistosos e se nutre na íngenuidade pacóvia dos..;

que procuram popularidade a qualquer prêço. Dar-'
lhes a mão é arriscar o bTaço e comprometer o corpo·,
Auxiliá_los contra as instituições é vocação suicida.·
Na técnica vermelha a camouflage ilude: onde os in
cautos localizam os fins, estão os meios. Fazer-lhes o "

. jogo por ignorância é triste.

Acompanhá-los por convição seria menos feio, se

eles não fossem os primeiros a abusarem daiS másca� .

raso Os comunistas declarados, ostensivos, esses mere

cem vigilâncja apenas. Os cripto�comunas exigem'
mais: repulsa. Respeito um estivador q�e foi ou é co_ -

munista às claras. Nego, entretanto, valia moral aos

que, quando querem avermelhar-se, olham para todos"·
.

os lados, desconfiados e precavidos. ,.

Causa-me dó vê-los em público fazendo o jogo'
suspeito. .. mas sempre acobertados pela insuspeita_
bilidade das companhias. Melhor fôra que fossem'

cumprir a obrigação, muitas vezes atrazada, em pre
juizo das partes e do renome das próprias classes a que
pertencem. O mais interessante é que �sses tais pen- -

sam ser herois no julgamento alheio. E o povo os de�
fine por melancias.
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