
· Florianópolis �Dspeda, desde domingo, o preclaro con-
.

terrâneo, sr. dr. Nerên Ramos, ilustre Vice-Presidente
da República e Presidente do P.S.D. Também está entre
nós sua exma. espõsa, d. Beatriz Pederneiras Ramos.

,

Chegou ao Rio
RIO, 18 (ARGUS) - Cj1egou

ao Rio um expoente da Iitera
tura francesa, sr. Albert Ca
mus, o qual vem fazer várias
conferências a convite de asso

ciações e institutos de cultura.

",
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Inamistosas as relacões
Estados Unidos e a

entre os

Espanha
{\'ASHINGTON, 18 (U. r.l -- o I de que tal poderia estar OCOI"l"('11·

prc:idCn!.e Tnll�lan referiu-ve hoje

I
do. As_sim foi interpr�t�ló, � de

à sítuaçào da Espanha em face do claraçâo dc Acheson, feita hà ni

JJJ3110 Marshall, declarando que 11\,,- gUI1l tempo, de que a resolução
ve ser considerado que os Estados da ONU retirando seus emhai xa
Unidos e aquele país não estão no dores de Madird havia fa�b:l(i(.
momento, com relações arui.stusas. Outra declaração de Acheson lJ'W
Adiantou que se os outros p-iiscs deu motivos às especulações f',i <t

europeus do programa de rccupe- de que os Estados Unidos não ti

raçâo quiserem que a Espanha seja nham mais objeções politicas fi J.1J1l

incluída, devem antes convencer empréstimo à Espanha, mas consi
os Estados Lnidos e a Espanha n dcravam aquele pu;í�, um p""igo.
chegarem :l um acordo, Acresceu- economicamente, Os subsequentes
tou Trumai, qUe Portugal seger.u esforços do govêrno espanhol. para
ü inclusão da Espanha, há a lgum ohter um empréstimo em Washing
í

empo, no (:011&cl110 das Nações ton, não foram bem sucedidos. ....,0

Européias 00 plano Marshall, mas mesmo tempo a visita de diversos
nunca se tomou qualquer dl'cisiio norteamericanos. hlfluentel; a Fr:"l-

I Florianópolis

o deputado Dib Mussi ocupou ontem a tribuna
da Assembléia Legislativa para tratar de um assunto
de relevante importância e de grande oportunidade:
a situação penosa em que vivem os trabalhadores das
minas do sul do Estado, Sugeriu o ilustre represen
tante do P. S. D, que, à semelhança do que já se fez
para ° problema da indústria carbonífera se promo
va também uma "mesa redonda" com o objetivo de es,
tudar o caso do operariado das minas.

O assunto comporta, na verdade, largas consíde,
rações, que deveriam correr paralelas às que alu
dissem ao problema do carvão em geral, no ínterês
se,.de cuja produção tanto se tem discutido última
mente, aliás muito justamente.

Ninguém ignora que o trabalho das minas re·

quer imensa soma de sacrifícios dos homens que a

ele se. consagram sem maiores compensações que as
de trabalhador de outras indústrias e sem o coníôr,
to e o ambíênte comuns ao operariado das nossas cí.
dades fabris. Mal pago, forçado a restrtngír ao mini
mo as suas despesas e a manutençáo da prole, o tra
balhador de carvão é, em muitos casos, um condena
do sem lugar ao sol, visto como, durante o dila tem de
trabalhar no sub-solo, com risco de vida e mal alL
mentado. A tarefa ingrata lhe rende, pois menos que
o suficiente ao lícito bem-estar social e ao mínimo de
sarôgo econômico que deve constituir a aspiração de
todo homem normal.

Não poderemos, porquanto, esquecê-lo deixan
do-o entregue às grandes restrições ao direito natural
de viver e de gozar das oportunidades que se não
recusam, já agora, aos operários de outros setores de
atividades. I

Quando, pois, se cuida de encontrar solucã.o efi
caz para problemas relacionados com o produto, in
cluindo.se os que dizem respeito à sua proteção nos
centros consumidores nacionais em condicões com-

pensadoras, não será equitativo desestimar ô valor do nOl\fA, 15 (CP) - Os poderosos tor do grande semanário cornunis-

t b Ih
.

d transmissores da rádio do Vatica- ta "Omnihus", predisse uma tortera. a! o nas mmas, on e uma legião de seres, que a

esperança de melhor sorte para ali encaminhou, ar- uo começaram a transmitir ii mi- perda de filiados do partido.
rancam do sub.solo, por processos primitivos, o car- Ihões de católicos do pais e sal; Ii- "Existe indignação geral nos círcn-

vão que se converterá em míngüado pão de cada dia. Ies da Russia que a Igreja ÜltóJica los comunistas" - disse acresceu-

O deputado pessedísta levou, assim, à conside- decreta a excomunhão dos eomu- tando "essa manobra do Vati�Hn().

ração da Assembléia Legislativa, um flagrante social llistas. Uma e outra vez o Vtlti��al1l) é considerada um ato jndi�no.· Os

que reclama, sem dúvida, a melhor atenção daqueles propalou o decreto ,1e excomunhão estudos do Partido Comunista 'lta-

'que, tem a seu dilSpor, os elementos para a conveniente em tcheco-e�lovilco, esloveno e)'ua- Jiano declaram que predsall1('·nte
assistência àquela massa de trabalhadores, aos quais la, ingles, fl'al1(;t-s, alemã, hungaro nãO' existe conflito algum c!]tr(:' \}

cabe, em parcela decisiva, o mérito da excelente pro- e espanhol. As fontes da Santa Sé I comunismo e o catolicismo", O

dução cal'bonifera, Uma "mesa r.edonda" para êsse expressaram a crença de que as jornal "filocomúl1ista "II· ?ae�;e"

foim - tal como a lembra o deputado Di'b Mussi _ transmissões diretas dirigidas un!: denuncia o decreto com() "gl'sto de

seria, talvez, uma ótima oportunidade em a qual os paises da Europa Oriental é o uni- ódio" destinado a intimidar o l'OVO •.

empregadores auscultassem, em condições de aces- co· meio de comunicar a notícia rá-

sibilidade de sua parte e em termos de lícita reivindi- I pklamentc
aos católicOS. do,� raf:;es

cação da parte dos trabalhadores, as razões que não como à Tcheco-{!slováquia. Nesse

faltam a êstes para melhores remunerações, em face país o govêrno comunista 11�\) só

do custo da existência nas regiões mineiras e das res_ 1 fiscaliza todos �s meios de propa-

Stallord "rl"pp� V8'· ctro'inÇsÕterSa.nde-el'doOrsd,em econômica e social a que têm sido I ganda como lambem proihiu dS

U II � dignitários da Igreja Catolica Ho- TARBES (França), 18 (U:

par S i
.- - -

mana de fazer prol1unciui}1('·.1[r,s P:) - O Departamento de Ve-

LO�!ES�7��P) _ Anun- Materi�1 par� COU- I'Adiado o jnl- ���;�i�CV�;;l�i�s ��s:;��ose d�o�'�!�:[: ��!��Ç��S pr:;c����/: ��r��:
dou-se ofici�lmente. 9.ue Sir' servacao de estradas gamento dizem qu� ?s diários, ,nem :stao fil'Ü'tiva do jovem Francis
Staflord Crlpps, mlmstro da

I"
. ções de radIO, nesses pal�es dIsse- Pascal, de 16 anos de idade.

Fazen a britanioo, abandona� RIO 18 (ARGUSr - A se- RIO't l8d (ARGUS) - O J.uL ram a menor palavra acerc:n do E'm 1948, Francis Pascal, en-
rá temporariamente seus elil- cretaria de Agricultura do Es gamen o

1
o pr�ce�o reh�.t,�vo: decreto, o que se explica por<Jl\I� (s- tão com 14 anos de idade, era

forças para encontrar uma 30- tado do Rio está adquirindo dO ;a�c�a�J1�n�. ,0 reglSdro í t:3o
fiscalizados pelos gJVf'J'lJos. paralítioo de braços e pernas;,

lução' para os problemas eco- nos E'stados Unidos material t
())
'," , 01, aI laGO tcomIo t e-! O decreto foi nm terrivel �oipe alem de cégo. Conduzido a

ltlO�ml'cos da GI'a- Bret"·n\.'''' po's t
'

d
ermma o regu amen o n er- ,

p' t'd ('
.

'I I ,.

d 'I� '" lJ.a., 1 rno o-mecanIza o para conser- d T S E t'
I para o ar 1 Q �omunls a to: 1I.� :10. Lour es, recuperou lnl agrosa-

na proxima semana, deverá

I
vação de estradas e proprieda-l n.o

o .

t:t ". pOl'lversar ma e-lO jornal inrlependente "�aampa" mente a 'vista, bem como o;
l'ntern l' uln t'" em d

.

T 'I d'd b
nas cons 1 UClOna .

d '1" I 1 '1 d
.

da _se n sana OIlO es ruraIS. a me 1 a vem e- e Urllll cu cu a que cel'('u (C USO dos membros, epolS' e

tr�tamento médico durante neficiar o rápido escoamento tante pr.ejudicada por falta de I ullla p,lrte da população <1:1 llúlin varias banhos tomados na
seIS semanas. I da produção fluminense bas·- boas estradas. I serú afetada. SaIYatore r.f11)2�li edi- pi�cina,

� Ano XXXVII

General João Pessoa
Chegará a esta capital, dia

22 do corrente mês, o General
José Pessoa, Comandante da
Zona Sul, que deverá inspecio,
nar a. brios.a unidade do nosso

Bxército, 14° B. C., prossequin:
do, em seguida, viagem para o
sul do Estado onde nisitará Tu
barão, Cresciuma, Siderópolis
e Urussanga.
---------------------__

-

____

Donativo argentino
Jar'8 o Papa

BUENOS AIRES, 18 (UP) -
o padre José R!Lúino Prato,
ajudante de ordens.eclesíástíco
do presidente Peron, levará
um donativo de 50 mil pesos
do govêrno argentino ao Papa
Pio XII. Trata-se da contribui
ção nacional á coleta anual de
·São Pedro, feita no mundo ca

tófíco.
O padre �'ato viajará na i

qualidade diplomática de mi
nistro devendo posteriormente
vísítar a Suíça em missão do
govêrno argentino.'

Regresso dos repre ...

leutantes do Brasil
Rio, 18 (AN) - Regressa-l

ram ao Brasil o delegado dos
trabalhadores a XXXII Con
ferência Internacional do Tra
balho e todos os seus assesso,
res.A delegação era integrada
pelos '81's. João Batísta de Al
meida, presidente da Federa,
ção Nacional dos Marítimos;
Sanchez Duran, presidente da
Federação dos Metalúrgicos de
São Paulo; Slndulfo de Azeve
do Pequeno, preside:nte da Fe
deraçã.o dos Trabalhadores de
Garri.s Urbanos; Lamartine de
Holanda Cavalcanti, presiden_
te da Federação dos Emprega
tios no Comércio do Norte e

Nordeste oe Ma.nm�l Cabeças,
presidente do Sindkato dos.
Estfvidores de Santos e secre

tário da Federação Nacional
dessa classe.

Terça-feira 19 de Julho de 1949 10.532

a respeito da proposta. Co criara a impressão de ql;e ha-

O cmprústímo proposto pr-lo Co- via poderosos elementos tra!;,Hhuu
ruité de Orçamento do Senado ja do em Washington �t favor da

mereceu a desaprovação do SC'C1'e- melhoria das relações hispano
tárío de Estado Acheson o '.Itwl, americanas.
Ida mesma forma que Truman, Hoje, funcionários norte.americ« lIOS

declarou que a Espanha !pJ'Ú Gue afirma que Franco ,possivelmente
ser primeiro admitida pelos países te criará uma atmosf'cra politica e

europeus na comunidade dt') j.lano economica diferente na Espa1"l-,H,
Marshall. Acrescentou mesmo o sc- na esperança de conseguir a ajuda
crctarto norteamericano que acha- dos Estados Unidos. O Departanu-nto
va que existem outros meios me- de Estado '" possivelmente fi Casa
1I1Ores r.'k gastai' dinheiro .Brnnca : gostarunu de HT· u:('no<>

A {leelaraç.ã'o de hoje do P1'8St-,! força nas mãos de Franco e mais
dente Truman paralela à de ..l,C!;c� [nas mãos do povo espanhol. Qnan
sou, põe um ponto final no perto- to ao aspecto economico o Depar-,
do de especulações sôbre se os Es- tamento de Estado acredita uue a

tados Unidos estariam amainando Espanha deve tomai' medidos para
sua atitude para <:"0111 o regime de construir um comercio exportador
Franco. e uma maior liberdade de ação co--

Haviam surgido alguns iudiclos mercial,

A radio do Vaticaoo iuiciou a trans
missão do decreto da ex-comunhão

paril os satélites soviéticos

o MOMENTO

BOA' CAUSA

Milagre em
Londres
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-Juizo de Direito da
Comarca de S. José

EDITAL
o Doutor Léo Pereira Oli

veira, Juiz de Direitoda Co
marca de São José, do Esta,
do de Santa Catarina, na for
ma da lei, etc.
Faz saber aos que o presen-

te edital de citação com o pra
zo de 30 (trinta) dias virem, ou
dele conhecimento tiverem e a '

quem interessar possa, que por
parte de Venorica Schmitz, por
seu assistente judiciário Ro;
berto Pedrozo, lhe foi dirigida '

a petição do teôr seguinte: PE
TIçÃO - Exmo. Sr. Dr. Juiz
de Direito da Comarca de São,
José. Veronica Schmitz, brasí- ,

�

Ieira, viuva, domestica; resí..]
dente no distrito de São Pedro ;
de Alcantara, dêste Município
€ Comarca, vêm com o devido,
respeito, por seu Assistente in
fra assinado, brasileiro, casa-r

do, solicitador, com escritório
à rua Felipe Schmidt, n> 34.
em Florianópolis e te,.leione, no't'1620, onde recebe as citações, :
expôr e requerer a V. Excia., o-I
seguinte: - Que, 1'1a mais de'
40 anos, seu sogro

NkOlaUj:Freíberger, entrou na posse,'
P;>l: abandono de seus propríe
"tanas, de um terreno sito no I'Teltrw,q pi.�trito de ::';ão Pedre
de Alcantara, SOm a área de I,maL! ou menos, 45·504 metros g
quadrados, em rôrma irregular, J

,!�ompa�hant!.� o ciirso cio Rio Iilllaruy: extremando ao Nor,
te, com Jo_s� e Maria Freibér
ger, filhos da Supte. e a Estra
da Geral São Pedro.Floríanó
lis e, ao sul, leste e oeste, com
o rio Imaruy, conforme cro

quis junto; que, tendo falecido
seu referido sogro seu marido
José Freiberger lhe sucedeu na
pósse e, tendo êste também ra
Iecido, a supte., como sua mu,

Iher, o sucedeu na mesma pós
se, tendo desde seu sogro até
agora a Supte, tido essa mes

ma área de terras como sua,
plantando-a e cuídando.a, sem
que jamais fossem molestados:
e, como a Supte., por si e seus

sucessores possuem como seu
. o aludido terreno tal corno .se
acha supra escrito e croquis
junto, há mais de 40 anos,
mansa e pacífícarnente, sem

embargos de espécie alguma,
quer legitimar sua pósse, nos

têrmos do art. 550, do Código A V,·' Q
Civil; para dito fim requer a

" �--,
designação de dia, hora e lu- A Emprêsa "Viação Santa Catarina" linha de ônibus que faz o

gar para a Justificação exígí- percurso Florianópolis - Estreito e Escola avisa aos possuidores de
da pelo art. 451 dO Código do permanentes e aos que viajam gratuitamente por imposlçãn da lei, a

'Processo Civil, na qual deve, comparecerem dentro do praso de 30· (trinta- dias no escritório à Rua
Tão ser ínquerídas as testemu- João Pinto n. 9 afim-de regularizarem sua situação perante esta Em
nhas João Sta:helin e Miguel prêsa.
Pauli, residentes em São Pe- Findo o prazo respectivo não será permitido viajar
dro de Alcantara, que compa, aos que não satisfazerem ás exigências desta Emprêsa.
recerão independente de cita- Florianópolis, 7 de Maio de 1949.
ção, requer outrossim a 'cita- COMÉRCIO & TRANSPORTES C. RAMOS
cão dos renresentantes do Mi
nistério Público e do S. do P.
da União, deixando de pedir a

citação dos confrontantes, por os depoimentos, pessoais de três vezes no jornal "O Esta
serem êles filhos da Supte. e interessados, de testemunhas', do", que se 'edita em Floríanó,
dos representantes da União e vistorias, etc. Têrmos em que, polis, extraindo-se, para êste
-do E'stado. Requer, ainda, se- com os documentos inclusos, fim, as cópias necessárias, que
jam citados, por editais no pra, . P. deferimento. São José, em serão entregues ao requerente
zo da Lei, os interessados au- 11 de abril de 1949. (ass.) RO-l para as publicações determina
sentes e desconhecidos, todos berto Pedrozo, assistente: DES- das. São José, em 11 de junho
para acompanharem os têrmos PACHO - A., á con-Clusão. S. de 1949. (ass.) Léo Pereira Oli
e a presente ação de Usocapião José, 18 de abril de 1949. (ass.) veíra, Juiz de Direito. E para
e, depois da terminação do pra- f L. P. Oliveira. DESPACHO - que chegue ao conhecimento
zo dos editais, ;nos termos do Faça-se às citações requeridas, de todos, mandou expedir o
art. 455 do Código do Processo I sendo os confrontantes certos presente edital, que será afixa
Civil por meio do qual deverá e o representante do Minísté- do no lugar do costume e re,
ser reconhecida e declarado do- rio Público, por mandado, o produzido uma vez no Diário
minio da Supte. sôbre o aludi- S. do P. da União em Floria- Oficial do Estado e por três
do terreno, ficando citados ain- nópolis por carta precatória, vezes no jornal "O Estado", I
da para o prazo legal, apresen- ao Dr. Juiz de Direito da la Va- que se edita em Florianópolis,
tarem contestação e para se- ra da Capital e os interessados na forma da Lei. Eu, Artur Ma
guirem a causa até final sen, incertos, por edital, que será riano, Escrivão Interino o da
tença, sob as penas da lei. Da- afixado no lugar de costume, tílografei e subscrevo. São Jo,
se à presente para os efeitos da pelo prazo de 30 (trinta) dias sé,· em 30 de junho de 1949.
Lei, o valor de Cr$ 500,00. Pro- e publicado por uma vez no (ass.) Léo Pereira Oliveira,
testa.ee provar ° alegado com Diário Oficial do, Estado e por Juiz de Direito.

li

, '

j':
!.!

Vacin(,�'ào - guardià ela saúde do se'lt
bebê! GTaças 'J t'!a, muito l111i'tI<;!§ l;>�h?j

.

'lnÓl'fi!l'ão Jste (1116.

Faça, LL si mesn1.a) esta pl'Olnes8a: salva-
9gurdur seu fiLho, fazendo com que êle

seja vacinado!

Faça vf.tciruu· seu fi1110, enquanto êLe tiv�r�

a.1:'enÇl� t.:lg1.i'nS 'meses!

P. Como ajuda, a vacin(lção 1 P. Em que efoénçói; à vacÍnaç5ó
é eficaz?

P. Com qUê idade você deve0·

vacinar seu filho?

R. Cont ra loq/(e[g he : de 3 2' 6'
meses. Contra vaTíü!a: (:) meses ou

antes; repita a vac.n=eão qu n:o

êle entr,:r para a escola. Con tr a :II

dijteTia: de r
ô

a 9 meses : rl"J'lÍ-?-<
entre 18 e 21, meses. qu-ndo e'e

entrar para a escola e aos 12 a'105 ..

Seguindo esse programa, ficará
tranquila, pois seu filho estará a

salvo dessas doenças. Não adie.

Consulte seu médico hoje mesmo

e informe-se sôbre a vacinação.

1'(', E a �tlIca !orma se g-rra de

proteger seu bebê contra : var.ola,
difteria (crupe), coqueluche, Veja

R. Coqueluche, varíola, dltter!a, são
os íním.g J;,; invisíveis dos bebês e

crianças. E'es atacam cem rapidez,
quase sem aviso. E uma criança
doente pode infeccíonar.Iogc.rnuitas
outras na vlz.nhança. Certifique- se
"de que seu filho está protegido
contra essas doenças, durante o

período escolar. A vacinação é uma
forma simples, rápida, econômíca.,
e pràticarnente Indolor, de' proteger
seus filhos! Consulte seu médico

o que a vacinação fez em apenas
uma geração: reduziu à metade o

número de mortes por essas c10-

enças. Ainda assim, as autoridades
médicas concordam que a difteria
'e a varíola não podem ser exter

Minadas até que (1) tõdas às mães

compreendam a necessidade vital

da vacinação e (2) Imunizem seus fi

lhos logo que O médico recomende. sôbre ; ela, hoje mesmo.

• Voc� verá Ó nome SQUiJ'lB nas pTlltetelrM tle sua farmácia.
No:s Teceitas do seu médico também. Porque SQUIBB é um
dos malOTes fabrIcantes do mundo, de penicHina, estreptomi
cina, vitaminas, anestésicos, h01'mÔ11ios e outros medicamentos
receitados pelO' seu méáico, para 7'estabe�ecer ou conserucr sua

satida. Desde 1858 os Laboratórios de Pesquisas SQUIBB �m

dlllScoberto� aperfeiçoada e produziria medicamentos paTa
melltorltr o JllldTão de sallde a aliviar o lIojTlmellto humano.

SQUIBB "

I
PRODUTOS FARMAcEUTlCOS

DESDE 1851
,.i

........

Empresa «Yíação Sanla Catarina})
( )

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

,

QUALIDADE

si O·S rins vão
BEM ..'

gratuitamente

S. A.

Proprietirios

ParanádoGuia ,

Publica relação dos comerciantes e industriais- com seus ende...

reços.
Cada guia é vendido acomnanhado de um mapa rodoviário

Para,ná e Santa Catarias.

Bedação : Rua Prudente de Moraes, n., 626.:� Ourjtitlll�._

du..

;1
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Vida eocial
De E. MONTEIRO para a ARGUS

O papel da mulher no cenário mundial requer, no mo
..mente, uma importancia prevílegíada. Na intimidade de se/.s
Jares, no contato diário em seus centros de trabalho, na quoti
-díana luta pelo labutar de suas aspirações tanto morais co
mo espirituais, está a mulher fadada a completar o ciclo das
benfasejas condições pelo qual veiu ao mundo, missão salutar
.de concordia e de amor, de caridade e de boa vontade, criando
-selando e auxiliando os seus semelhantes. A missão da mu-
lher é quasí divina, si é que, não a podemos classificar assim,
mormente, quando ela oferece em lições de magnanimidade, os
cnfluxos serenos de seu exemplo. Não pode, nem deve a mu-
.Jher na hora presente, se distanciar de sua missão. Não deve,
de maneira alguma, ficar indiferente ás coisas que estão .acon,
tecendo em nosso pais, tanto mais, que são motivos constan-
tes de inquietude e de apreensões, quando seu papel re,

, <,:uer o de completa vígííancía em beneficio mesmo da coletiví
-dade. Sempre estamos a, pensar. na grande. cooperação que é
dada a' mulher interferir para o bem da família e da pátria.
,�omos parte integrante e vítalízadora do organismo nacional.
.A mulher compete um setor preciosíssimo na formação do ca-
rater da juventude. Essa juventude que hoje, se afasta das
leis de Deus, se entregando as conquistas malévolas do mate
rialismo, esquecida das lições do passado, e das tradições
cristãs de nossa gente. Precisamos, nós que encerramos com
, bjetívídade, os movimentos precursores de uma reorganiza,
.I]ao moral e espiritual que se processa em nosso pais, precisa
JUOS, tomar como ponto de partida, a ação empreendida pela
Ação Católica, o centro de difusão das coisas boas para os
adultos e jovens. Encaminhemos, para lá, todos os que pre
císamos de alertar e amparar. Aos da lnfancía desprotegida,
.310S que não possuem nem lar nem profissão, àos que lutam
.nas trevas da cegueira espiritual, enfim, a todos aqueles que,
desprotegidos nas suas aspirações vão encontrar nos centros
católicos do Brasil, o motivo para o revigoramento de suas
·vidas.
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ANIVERSÁRIOS: I FAZEM ANOS, HOJE:
I

- o jovem Bernardino da'SRA. AVELIN� PEDERNEIRA
i Costa Vaz, muito esttrnado no

_�ntre os carmhos de sua fa-'
nosso meio.

�llla e as tra-yessuras de seus
_ Églai.da Costa Lima, apli

bl�net�s, fe��Jou on�e:n o seu cada aluna do G. E. ''SilveÍl'a90 anlVerSan? natalício � ex-
de Souza", e filha do sr. Daví

�a. sra. Avelma Pederne}ras, de Moura Lima, 20 sgt? da Po
VlUva d� sau�oso conterraneo licia Militar.
engenhe.Iro NlColau Paranhos

_ a sra. Braulina Purificaw
.Pedernelras.

. _ ção Alves, espôsa do ':;1'. Octá
. .

Para a fellz c�memoraçao vio Timóteo Alves, fundonário
'V.ler.am � esta capltal �s �eu,s da ftrma Carlos Hoepcke S. A.
fI!hos, dI. Haroldo Pedern�lra;�, _ Comércio e Indústria.

.

dll'etor da Empre.sul de JOIr:VI1- _ a sra. Ludovina Pelusü.
1e, e a sra. Beatnz, PederneIras .

Ramos, e.spôsa do sr. Nerêu ----.��---------

·.Ramos. � USE
Associando-nos repeitosamen- ! � ESCÔVAte ao júbilo da ilustre familia, .. �enviamos à veneranda natali- ��.... �ekci.ante as nossas homenagens �, I� �o ••e felicitações. "", ,�

1�}' LIMPA
,SRA. DIVA SABINO TAVARES /'-...._ fr'/, �4 MELH�

,

..Deflue, nesta data, o aniver-
sário natalício da exma· sra. d.
-.Diva Sabino Tavares, digna
consorte do nosso distinto con_

terrâneo sr. Mário Tavares da
c.unha Melo, tabelião em Jara-l ......-·

.......•....••...,;.....•..•.............••......•..••....••

gli! �����. senhora que, tanto' Missa de 30' dia
naquela cidade como nesta ca.. Jorge Firmino Bernardes,
pital desfruta de seletas amiza- convida á irmã tios, sobrinhos
des, ver-se_á, por certo, pelo. parentes, e pessoas amigas pa:
feliz evento, muito homenagea-! ra assistirem á missa que sera

da e felicitada. Os de "O Esta-I rezada dia 20 ás 7 horas, na
do", respeitosamente. se asso� 1 Igreja do "Senhor dos Passos",'
dam às expressivas manifesta-' em intenção á alma de sua

ções. Isaudosa espôsa Alcidomira
Santos Bernardes.

.

::SRA BENEDITA MEDEIROS A todos que comparecerem a

FERNANDES êste áto de Fé Cristã, antecipa�
damente agredece.

'.. f)fJffIf"'" ,

f}rIffJtn.··
�...

--- ......... -

Aniversaria, hOje, a exrna.

sra. d. Benedita Medeiros Fer··
nandes, digna espôsa do sr. Eu�,
,oelides Fernandes, operoso fun�
donário do Banco do Brasil e

destacado desportista.
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�.sRTA. ALDA MOTA ESPEZIM :

Faz. anos, hoje, a genti.l e·
distinta senhoTita Alda Mota
Espezim, dileta filha ctn Sl'.l'Francisco Mota Espezim, COD_,
ceituado comerciante nesta ca-:
pital. I

Vende-se
Uma casa residencial sita à Camisa., Gravat..i Pifan:u.

Tua Bocaiuva, nO 199. ' Meiel du -melhorei, peloit me
Tratar na R. Cons. Mafra, nO. oO'e"l'i preçol ,6 na CASArlMH

33. j (.'ELANEA .... R lOiC. MEl'u

CINEMAS C A •

ronlca da Assembléia
RlTZ, hoje ás 5 e 7,30 horas Lei que não está revogada.-Desalado o sr. Konder Reis. O s�·. n

ODEON, hoje ás 7,30 horas Dib Mussi falou ontem sôbre o carvão e os t1'abalhado1'es. de m2- ISilllllltanranMlente nas.-O S1'. Heitor Lioerato respondeu ao s1'·IKonder RsetSl��d-P�O- ,Sessões das [ oças jeto-de-lei doando uma area de terras, em marum,-- 02 ar_w- i
Canl inf'las cm: dade ao S1·. Dib Mussi.---Ordem-do-dia.---Aprovada a transierên- 1

NEM SANGUE NEM I\.REIA da para o município de Lajes do Servi�o de Aguas.
.

CO:'ll: Susana Gnizar - Pedro A sessão de ontem foi a pri1lci- bcrato; do P. S. D., que !"espon,wu,
Armcnduriz pio, presidida pelo sr. Saulo Ila- à altura, insinuações à sua pessoa
::\0 programa: 1) Jcrnal da 'I'élo mos, contando com o comp-ueri- dirigidas pelo sr. Konder Rcie, em

- Nacional. 2) Prémios de Popu. mento de 28 srs. deputados, p ao discurso a que nos referimos, aci-
lar-idade - Short ri nal pelo sr. Hui C. Fuerschuottc. ma. Demonstrou a lealdade CO'" que

Preços: Sras- e Srtas. Cr8 1,2(1. A ata foi aprovada e lida, a S"- vem tratando com o sr. �\.ollder

Estudantes Cr� 2,ou e Cavalheiros guir, a matei-ia do expediente da, Reis, ao se ocupar de assuntos rcfe-

Cr$ 3,20 qual consta telegrama do sr No- rentes à Itajaí!
LlVHE. Creanças maiores dt, 5 reu Ramos, Vice-Presidente da Re- S. Excia., referindo-se ao (aso

anos poderão entrar na sessão de publica, comunicando haver re-io- da estrada de Belchior - Lu.z ;\:

fi horas> "ado ao sr. Presidente do Banco do vcs, do qual o SI" Konder Reis pro-
. . . . .. . ,.,..... Brasil, pedido de reabertura, l'lll curou "tirar partido para a sua pu-

ROXY, hoje ás 7,30 horas Itajai, da Agencia daquele Banco. lilis;-agem" relatou a casa de que

SANGUE E PRATA
.

LEI AINDA VIGENTE conseguida a realização daquela
COM: Err01 FyJín - Ann She- () sr. Raul Schaefer, do P. S, D., aspiração para aquele povo não foi

ridan - Bruce Bennett __ o Tt umaz roi o primeiro orador a ocupai' a ainda, aquela localidade.':) que

Mitchell atenção dos seus pares. S_ Excia., não aconteceu com o seu colega de

No programa: 1) A Marcha rla respondendo a apartes dos 51'S. Itajai ...
Vida - Nacionalã 2) Metro Jornal Bulcão Viana e Osvaldo Cubra}, AREA DE TERRA
_ Atualidades udcnistas, proferidos na sessão em O sr. Armando Çalil, do p. S. D.,
Prcços ; Cr$ 5,00 e 3,20 que era discutido o projeto de lei encaminhou à Mesa um projeto de

IMPl:RIO, hoje às 7,30 horas que majoru o imposto de vendas e lei, que autoriza o Govêrno dr Es-

SUBLIME DEVOÇÃO consignações, provou, com doeu- tado a doar uma área de terras, em

. . . . .. . .. mentes, que o Decreto-Lei n. 2.4 tU, Imaruí, para fim coletivo

IMPERIAL, hoje ás 7,30 horas de 27 de julho de 1940, que regula SOLIDARIEDADE!
Ultima Exibição IJ assunto, ainda não foi revogado! Após, o sr. Saulo Ramo'). tio P.

ANJO SEM AZAS O ilustre pcsscdista, citando pare- T. B., apoiou o discurso do SI'. Diu

C03'I: Van Johnson - .JUl}<) AI- ceres üe renomados [urtstas, dCf�n-1 :\Itl�si, do P. �. ?". quan.�o c�lC [o-

I vson - Butch Jenkins deu a sua tese, colocando. aS"lm,
.

calizou a assistência que m. rocem
.

No programu: U Cinclandia Jor- a questão nos seus' devidos têrmcs, tos trabalhadores de minas d�. car-

nal - Nacional. 2) Passares Puma- ficando, dessa forma, os annrtes i vão.
nos - Short udenistas limitados a apenas aus

.

üRDE�1 DO IHA

Preço: Cr$ 3,20 unico interesses politico-partldários da-II A matéria foi a seguinte:
Censura até 14 anos- quelcs udenistus ! Redação final dos projetos IlS.

/ DESOLAÇAO! 18/49, 28/49 e 32/49- - Arruva-

Nu.13 mais, nada n1enos.. eas. -- AprovadO .

.4. INDCS1'HI:\ no CAIWH) Em ultima discussão e, \'d<lçiío
O sr. Dib �IlIssi, do P. S. D., I';"a· foi aprovado projeto de I<'i ql'l' !>t:

lizou a industria do carvão. fazrndll plementa verba para· aquisiç:io de

referências II Mesa Redonda, lIlti- HVfOS para a Biblioteca da }� 'se.n�

malllcntt" no Rio, citando UtJ1� rc- bléia. ./

portagem de Juel Silveim, nO' "Di:'!- Em regime de urgência a Cilsa
rÍo de Noticias": Particulal'!zl1dlJ. s. aprovou, em la discussão, a intli

excÍa. teve comentárÍos em tnrno caçãO' referente ús comemol'açõés, a

�oncorso Rainha da assistência social aos trabalht- 4 de agôsto, do primeiro cC'n�('ná-

da Pr·lmavera·
dores dO' em'vão, ressaltando () te riO' da morte de Anita GarihaMi.
mário quc foi assunto daquele ",en· SERVIÇOS DE AGUA DE L:\JES

Está obtendo grande scuces- e1ave. ,Collcll1ido declarou que o,; Também em rl'gime de urgôncÍa,
so, O "Concurso Rainha da "nO'SSOS lJ�inéi:'o,� devem exigir uma. o projeto dc lei 11. 42/49, do GII

Primavera", do Municipio de �1csa do CarvaO'
.• par.a que .lhe sc-- vêrno do Estado. transferindo para

Palhoça, iPa:trocinadb peTa ,lam dada a asslstcncla SO(·l.11 de o município de Lajes o Serviço de

Clube 7 de Setembro, e lança- que carecem! Ah'llaS daquela cidade, mef�i<U1te a

do a 10 do corrente conl a Citou o ora(101' as pessoas �o sr. indenizaçãO' ne. Cr$ 1.478.217,?3 a

participação 'de rep�esentan- Valdir Coimbra de Bittencumt 15 prestações, a partir de 1950, fot
tes de vários Clubes sediados Colrim e sua rxma. espOtia que l'[e aprovado, unanimemente. En

nos diversos distritos, visto llluito fazem no (lÍstdto rlt, Ll:U'O caminh{)u a votação o sr. Hiha(,\

que, a primeira apuração, Müller pelo bem dos mineiro!", Ramos, do p. S. \.0., quc disse da

apresentou-se a gentil senho_ O SR HEITo.R LlBERATO NA sua importancia, Opol"tlllüdade.
rinha Altiva Brasil, com e1e- TRIBUNA A seguir foi a s_'sâo encerl'lah e

vado numero de votos. Ocupou a tribuna o sr. Hr.itOl' Li- outra para hoJe COIl\Tocada,

Não resta a menor duvida
de que a senhorinha Altiva
Brasil mereceu a classificação
apontada, mas, conforme nos

informou a camisão de vendas
de votos, já se esboça intenso
movimento em próI de uma

outra candidata, tambel11 de
reais méritos.
Por sua vez, os elementos

da sociedade de Santo Amaro,
pretendem lançar, ao ooncur

so uma candidata, a exemplo
do que estão fazendo os de al
guns distritos palhocenses,
tendo, mesmo, apresentado, -...---------.-----------------
com muitos votos, as senhorL O Sangue é a Vida
nhas Zelí, Medeiros e IV'one

DEPURE O SANGUE COMTrierveiler.
ELIXIR 914

Os prêmios para as candida�
iNOFENSrVO AO. OHGANTSi\lOtas mais votadas, foram ofe-
AGRADAVEJJ COMO UM Ur.OH_

recidos pelas Relojoaria Royal,
nEt:MATISMO! SIFTLIS!Modas Clipper e Casa Sell.

Dia.23, com inicio ás 21 ho

ras, serão abertos os salões
do simpáti,co Clube R 7 de

Setembro, de Palhoça, onde
se realizará elegante "soirée",
em prosseguimento a serie de

votação.

- Em segui-da ocupou a tribuna o

sr. Konder Reis, da C D. N .. em

CI.lIC deixou entrever a sua desola

ção e O' SI:'U ciume por haver o seu

colega Heitor Liberato, do p. S. D.,
lido solueio,l}ado algo em :Jról dlJ

progresso de ltajai r O sr. Kondí'l'

Rcis, não há tlllvidII, estú d('sülad�!

das.
E\I nEGIME DE URGE:'IrCL\:
1) - Ultima discussão e votação

do parecer e respectiva emenda do

Projeto de Lei n. '4,6/49, que diz,

respeito, à aquisição fie um 1)J'6t1io e

respec:t.ivo terreno para as Esc,)las

Heunidas em Canel1nha, em Ti,iu-

rende maiS" !

Torne o PO'Pular depurativo compO'::,to de

HernlOfeníl e plantas medicinais d€. �lto

valor depurativo. Aprovada pelo D. N. S.

P. como medicação auxiliar no tratamen

to d aSifilis e l!emnatismo da me�llla

origen1.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



fi o t'STAOU- rarca.felr. 19 da Julho a. 1949
I ...-

'Binóculo
Grande 'visã,�

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

! firma Fiuza Lima & Irmãos, é D seguinte:

I EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque
et excessão de sábado

I
EXPRESSO BRUSQUENSE .; 2&., 4a• e 6&. feiras

Nova-Trento
_.._ _ -_- - - - -.-••_.-.- -....,. .r..-.� _' E. A. 'VIAÇÃO ANITAPOLIS - 3&. e 6&. feirll'S

l RADIOTERAPIA !

�
RAIOS X �

DR ANTôNIO MODESTO �Atende, diària�ente, no Hospital de Caridade �
___,. - - -...". -.-.- - -.-.-.-.- -.-..----"""�

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

� primeiros já a venda, são:
SULFAGUANIDINA: Tubos de 10 e vidros de 100 comprimidos de

(\,60 s.
VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cmS e frascos de

1% cmâ,
SóRO ANTI-TETANICO: ampolas de 20 cm3.

'

VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos
Cirurgia geral - Doenças de Senho- de 100 cm3. b ".- .4"; ... ,

<. '. , •

ras - Proctologia V�CINA ANTI-RABICA: Ampolas de 5 cmã e de lQ cm3 e frascos
de 100 cm3. . ........ 'q,:.".�:- ...........

Dos dois últimos, por serem os seus prazos de valides relatívamen,
te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atenden-

DR. LINS NEVES Consultas: ÁS 11,30 horas e à tar do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessário
de das 15 horas em diante a.o preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso-Diretor da Maternidade e médico do .,

Residência: Rua Vida] Ramos n. 'uta garantia de atividade máxima.

65 - Telefone 1.422. Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve-

terinários de grande eficácia, como: Térnerina (Buco-vacina contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stílbestrer, e ainda, Vacina Contra a

.

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

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

Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS ateu,
derá dirdamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en
centrados na localidade de residência do solicitante.

(P'ormado pela !'aculdade Naeto-.
nal de Medicina da Unlversldadf'

. do Brasll)
146dlco por concurso da .A.sslstêl'l
ela a Psicopatas do Distrito

Federal
h,lnterno de Hospital Pslqu1A·
trtco e ManicômIo Judlclii.rio

da Capital lI'ederal
h-Interno ria Santa Oasa de Mi·
serlcórdla do RIo de Janeiro
OL!NICA MWICA - DOENÇAS

'Dr -.!..I W dL
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Dr. Alvaro de Carvalho
Doenças de Crianças

Consultorio: RUa Tenente
Bllvelra, 29
Horârio de consultas: 9 ás 11

bi.
Sábados: 14 ás 17 hs.

I
/11
I Dr. MUton Simone.

Pereira
II'

II

I
I Clinica Círurgica

Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
POli Serviços dos Professores Bene

dicto Montenegro e Piragihe No
gueira (São Paulo)

Consultas; Das 14 ás 17 horas
Rua Fernando Machado, 10

. ,

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - CI

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controíe-.e tratamento

Npecializado da gravidês, Dístur
fltios do adolescência e da menopau
sa. Pertubações menstruais, .i '1 !,'\.
mações e tumores do aparelho geni
tal feminino.
Operações do utero, ovários, trem
&*U. apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica do períneo (ru
turu)
I&SSISTENCIA AO PARTO E OtE-

a�çOES OBSTSTRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ovi
rios, bípopíse, etc.)
Vmtnrbios nervOsos - Esterilidade
.- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Td.
1.481
Resíd. R.' 7 de Setembro - Edit.

Cl'IlS e Sousa -:- Tel. 846•.

[)R. POLYDORO Efu�ANI DE S
,

THIAGO
Médico e parteira

Po Hospital de Caridade de Flo
rianópolis. Assistente da

Maternidade
Doenças dos órgã"s internos, es )e·1
cialmente do coração e vagos

Coenças da tíroíde e demais gÜln
dulas internas

(}!!nIea e cirurgia de sechoras

-IPartos
fiSIOTERAPIA - ELECTROCAR·
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
1I0RARIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 às 19 ho-
��s.

1CONSULTóRIO:
Rua Vítor Meireles D. UI

Fone manual 1.702
RESID'BNCIA:

!Ilvenída Trompowskí 82
Fone manual 766

Dr.· Guerreiro da
Fonseca

Fobricciílta ft distribuidorell deli afomeda. ,",011.

focçõ•• "DISTINTA- .. RIVET. PO••UG l:om �I'an.
d. iJortim�nto d. ooaemirtu, ,Secado.. brina
bona .. bal'otcllIs algodõeo. mor'ine o o"lamentoi

Jí)all-Q ésHcsiaha. que recebe dit�tomcenb do!'

Snte. COft;.I'��Gl2,b::.l de int.dolr DO lonUdo d(l! Ih ... fO;:;;6l'em '1m ..

Fl(ul'ia:n6p(lU.� � FILIIUS �m Blum.ncu @ Lc:de:il

16 ho-ras
14 horas

16,30 horas

12,10 horas

QUUt VHTlR·SE (OM CONFORTe E ELEGANCIA 1

Especialista
Efetivo do Hospital de
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR
GANTA

Tratamento e Operações
Ilesidência: Felipe Schmidt, 99

Telefone: 1.560
Consultas: Pela manhã no Hosnital
Á tarde: Rua Visconde de- Ouro
Preto 11. 2.
Horário: Das 14 ás 17 horas.

Médico

DR. NEWTON d'AVILA

Eletricidade Médica
Consultório; Rua Vitor Meireles n.

28 - Telefone 1.307

PROCURE A

Alfaiataria ello

Clínica Médica e Cirúrgica do

DR. AUJOR LVZ
Médico·Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia ...;_ Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

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

Tratamento da Tuberculose
Raios X - Eletrocardiografia
Praça Pereira e Oliveira (atráz do

Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.

Consultas das 9 ás 12 e das 3 Ás 8
__ Fone 841. FLORIANéPOLIS

Dr. Roldão CODS."
CIRURGIA GERAL -- ALTA CI·
'RURGA - MOLl!STIAS n� S"

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de 1le4i.

ema da Universidade de S10 Paulo,
onde foi assistente por vário. aDa. do
Serviço CirÍlrgico do Prof. . AllpIe

Carr�a N4ItO
Cirurgia do estômago e "ia. ein:u}a·
l1!a intestinos ddgado e gra.ao, tiroi·

de, rins, próstata, bexiga, utero,
lI'fán08 e trompas. Varicocele. bldl'll';

cele, varizes 'e berna.�
CDtlaulUs: 0... 3 " 5 bor.., • nII

Felipe Schmidt, 21 (sito. da ca..
Paraíso). T�lef. 1.�98

Itetldencia: Rua �steve. JIlDior. 170:
'.f�ef. M. 764

Dr. -'.aJo '0••
Clinico e operador

Oluultório: Rua Vitor Mairel�....
Telefone: 1,405·

C>lUultas da. ·10 b 12 e i1ai 14 ,.
15 hT.. Residência: Rua 81__ ,

aa, - Telefone: 1.620

Rua Felippe Schmidt 48

Produtos Vete.rinarios

Dr. !VI. S. C.".lcuII
Cínica exclusivamente de <::iança.

Jlll& Saldanha Marinho. 10
TelefoDe 14, 73:1

LOJA DAS CaSEMIRAS
Especializada em artigos para

,

homens
RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS' NA
CIONAIS E- INGLESAS pARA HOMENS E SENHORAS,
MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE HOUPAS FEITAS

.

PARA HOMENS
ARMARINHO EM GERAL - CAPA.S, CAMISAS, GRAVA-

.

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

.Iod,u pelo menor preço, da praça
Faça uma visita à nossa Casa e verifique

.

nossos pre�os e artigos

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

DR. A. SANTAELA

S E o e SOCIAl..:

PORTO AlfGRE

RUA VOL(JNTAR10S DA PÁTRIA N,· 69 . 1.0 ANDAR

<;MXO\ POSTAL, é83 ,TEI.EFONE 6640· TEl.EG«AMAS: .PROTeCTORA.

Visão maior e mais perfeita
que a de um bom bínócule

alcança quem tem sôlida
instrução.

Bons livros. sobre. todo. o.

aasun toa t

LIVRARIA ROSA

:Rua De adoro, 33 - FlorianópoJiI
• • • • • • • • • • • • •• • ti.

'Plaina
VENDE-SE uma, de 4 faces, com

pletamente nova, marca RAIMANN"
com transmissões. Ver !! tratar na
".7'- • - .- "

•• 41 ""o .

0'0 ....
:,.-

• � •• ,�

Cia. Florêêtal de Santa Catarina. nCl

Estreito, ou pelo correio, dirigir-se
.

â Vencedora - Caixa Postal, 225 -

Florianópolis
.................., _��.>r<'-'�_

SENHORITA!
A ultima creeçêo em' refri
gerante é o Guaraná KNOT
EM G4RRAFAS GRANDES

Preterindo-a
acompanhando

está
a moda.

• •••••••••••••••••••••••••••••••#

SÊO' RElOGIO:'. PREeIS,\:.: DE:
·.·.<:.. ;<�V1SAQ.?.:; �:t<1.··.

NOSSA:9F1CíNÀ
..�:E$�E,CI�L��DA

Nossos cônc.rtos são:
' ,

•.:;.
'�;";��. ;,.garantido8 ,1Q()%

óTicA'MODELO'
JOAO 'f'INTO; $ (fiénle aO TêSoufil
.' ,:- _,

.

do' Estâdl») > "',:; .,' ::, .' ,

Q"a"do Alguém. tAl_ .......
lherro da dW!t1'&ÇllO Mm-.. .,.._
lho, em &mA...,1 gesto, VIl at.Uoe ..
trIt<l<lll..nte llperit1vO 1t1'l0'1'. t.a....
... v. Sia. de acrescentar. ao�
oe' .. gel1tilft&:ESTEÉ TAI1.
I3F1'10 NEUAPERITIVD
" PRED/LETO!

�'1lSI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1 H, -<C,�_ l'I s ,

I
�fái<Ill.�� �.........4ilI'»II

r

\Age=;:�:;;;a;;";.7:rína
;.t<ua Felipe Schmidt. 22-..Sob.
;C. Postal, 69· TeL «Protetora»
: FLORIANbPOLIS
;'

• • • •. •••••••. •.•••• • •••• 'I

: Encontram-se atualmente em US\!,
rill todos os recantos do mun.ío,

I eentenas de milhares de Motores
de popa JOHNSON, proporcionando

H. J. Cipper.

I
dO�r' seus possuidores ano após ano,

ii�n�p�� Jaraguá - Estado de Santa Catarina.
um SERVIÇO SEGURO. Distribnl-

Pecam catalazo �rªt.IJi.t!!1Dente. I
dores: Comércio � TJ:anspodes C.

=====:----------�----...:.....---...:........:.....��===.:--.....,;...".,.�---------,.. fiamos S. A. - .f030 Pinto. 9.

"Tantos depois êle ainda
. r"pre_sertte II •••anos e

--

dever generoso e fecundo. E é possível cumpri-Ia

através do seguro de vida. Mas a apólice de seguro
não é apenas a tranquilidade da espôsa e dos filhos.
É a tranquilidade do próprio chefe de família, a paz
de espírito, o afastamento de preocupações acabru
nhantes, Examine os vários planos da Sul America.

Entre êles há um que certamente' corresponde
ao seu problema pessoal. Para conhecê-lo, ouça, como

a voz de um amigo, a palavra do Agente da

lilÇ.l� Sul América.

�---�------------;;��I-�:�:�---------------CAIXA PO::;rl'AL 9íi - mo DE JANEIRO

Na saudade em que se prolonga a presença de um es

pôso _e· de. um pai deve .estar-também a gratidão... Sim,
por ter sabido prever.i .s-Por ter evitadô que a espõsa
precisasse deixar o cuidado imediato dos filhos para
frabalhar pelo seu- sustento ... POl: ter impedido que
'Seus filhos tivessem de abandonar os estudos... Por

lhes haver assegurado o encaminhamento na vida. Esse
i! o dever de todo chefe de família. Êsse é o seu

.

"Como a saudade, é o seguro de vida a presença dos

ausentes, ca1'inhosa p1'esénça de ampu?'o, desinteressado
testemunho de afeição'. Palavras de Sylvio Halfeld

Martins Teixeira, do Rio de .Ianeiro.d.? colocado no grande
Concurso Sul Arneríca.

I
I
I
I
I
j
I

.
I

T
I

Queiram enviar-me um folheto com informações sôbre o seguro.

11·0GOG·1 18 O

Nome : .: .:...• ; ::-:::-

i��s�r���:,',,�����7:··�.���:::: .. :;;,ic:::;::.�;;::�,�ô:��:
Casado? �;. ;.�; .• têm !ü.h.{J{t�.�.;,. t4 li ••••• , •••••• 0.0 .

StJI Ameriea
-e-

éompanhía Nacioriíd' d" Seguros de Vida
Fundada em 1395

Rua ..........................................• ;.;;��.;.�i •• :; •••••••• ;./o _ ..

Cidade Estado ; .. ;.;;;:;;;; ;;;;" ; .. " ••

-- · �·�--3������·==r�·=·=_===_===========_==== � �-----------

I'::..mpanh.a do A'nasôlbo DR. FRANCISCO CAMARA· CAS�S E TERRENOS

�U ..... �
, N'E1_iO p(j§SlJe ,,", ;". .;::as ou terrenos par,

Mais uma vez se revela a generosidade do povo de nô§sâ AdvO'ttsà6 vel1det'1 .....

--_ "',

err�: a "C?ampanha do agasalho", iniciativa da Congregação �títórid: �tiit reHPê §élIffli1àf I �!�fé�:�tifit:: e:��::�r-;;�1!Iraa
farIana, vem encontrando o mais franco apoio de nossas ta- �1 (§dbr:addY UUfá' dá ê2tsà ,''O :A. �: A'l"'é'�:
rílias. Os sectores visitados, assim nô-lo demonstram: con- Parâíse")

.

!:
Rua Dªôlibr(i'�.

ríbuíção altamente generosa, quer em dinheiro, quer em roupa I Reside'iletà: :fftú!r .&fvât.·Ó; d:él'.Ó1T. \. �';.": � .. : >�;:._ i t i s , •• 0.

e Inverno. . valho, 36 : PASTAt �R
�s zonas n�o_visitadas sê-lo-ã�esta e na p�xim�ma�_a, I �.

FloriailópoÜs: - ROBrNSON-'

LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO, N. 33)

ACEITA ENCOMENDAS
)E SERVICOS TIPOGRAF"ICOS
APRESENTAÇÁO IMPECAVEt .- ENTREGA

RAPIDA

ftrvlms frutíferas
Arvores Frutíferas' ebíêrtadas e plantas ornamentais Dal
melhores qualídádes:9J�rece o grande Estabelecimento de

FIMí e Pomicultura

Dr. LludoUl1 4.6.
Pereira

Advogado-ContabiHst&
Civel -- Comercial

Ccnstituiçõel de sociedade.
e lJervicoll corel.ltoG, em geral.

t OrgC:;nizaçõsL con tobeta
Regietr08 8 marCai, di.pondo,
no Rio. de COI'To.pond�;nte.

E�crit6rio : Rua Alvaro de
Carvalho n, 43,.

Da. 8 o. 12 hora. I

Te!efón" 1494 _

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

excesso de acido úrico se acu

mule e penetre em todo o

organismo.
A falta de cumprimento de sua

tarefa por parte dos rios é a

causa fundamental. das dores
na cintura, reumatísmo e irregu
laridades urinarias.
Este acido urico rapidamente fôr
ma cristais· agudos, que se' alo
jarn nas ar ticulações, causando
a sua inflamação e rigidez, as

cruciantes dôres do reumatismo
e outros males do sistema urina
rio. O tratamento apropriado de-.
ve fazer voltar os . rins ao seu
estado normal, afim de poder
ser filtrado o acido urico. :e por
isso que as Pílulas De Witt con

seguem dar alivio permanente
1.0S mais rebeldes casos.'

.

As Pílulas De Witt atúam di
retamente sobre os rins, de
vo vendo-Ihes a sua ação natur�l
de filtros das impurezas do
organismo.
Acham -se á venda em todas as

r�n·.� 0$ �,ns e a Bexigo
nJ t'íúfWS DE 40 E 101) PILUI.,\S_
o ONAN[)E É MAIS [;'UWOMICOf

1
Oi'" (L"IlHO G.

GALLETTI
ADV 00 A'D O

�im•• cí••l

Calt\.Utu.h;ão oi. Soo1ed4d••
NA'l'URALlZAÇOES
1'ituli)lt Oocdora-t6rio.,

E$él'it,sdo .,.,. Reaid,nC10
Rún Tb·o.d.nte. n.
fONE •• h68

.

Casa· Retem
�obsjrui-dã
RM��fiiv�
6xlO metros, toda de

materÍM.
TRATAR NESTA REDAÇÃO

�-'
.

QUARTOS
Alugam-se quartos para ra,

pazes solteiros, à rua João Pin
to. 29, sobrado .

.Vf\ !ô:'T'!\ DF.NTAI.
ROBINSON

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CONDUZIU-SE COM BRilHO O XI DO PAULA R
_.��������������==�==����======��==========��====��

foi o conjunto que se esperava', caindo vencido por 4xO. - Nenem
Lazáre, Cariem e Verzola, (Js arlllheíres. --. Venceram também

os aspirantes paulainos.
A quantos assistiram ao

de_j e Ivan; Lázaro, Carioni, Verzo,
senrolar do prélio inicial do r=r: la, Forenrolli e Careca.
Campeonato da ... Divisão Estra ]

cf

Atlético - Hélio, Calixto e

de Profissionais, domingo dís, Djalrna; Remor, Mírinho e Ali

APUtlt�t�coentre Paula R::nlOS e

(#.
Gil; Walmor, Fajardo, Hercllíc

. e 1 o, causoc surpresa a ma- e Chinês.
gnifica atuação do bi-campeão Preliminarmente jogaram os

da cidade e vice-campeão do conjuntos aspirantes dos mes-
Estado. mos clubes, vencendo o Paula

O Atlético, considerado uma /' Ramos por 3 x 1, depois de es-

ameaça ao "onze" paulaíno a' Direção tle PEDIO. PAULO MACHADO tal' perdendo por 1 x O. Mar-
par de sua brilhante atuação , caram os tentos: Paulista, Qui-
no torneio "ínítíum", teve Que dinho e Pardal, para o vence,
;se curvar diante do seu valo- dor, e Alencar, para o vencido.
'TOSO adversário, que tombando Hélio, Djalma, Mirinho e

ca-,
seu conjunto atue sempre co- boa distancia, aos 42 minutos. Dirigiu o jogo o sr. Waldemiro

pelo escore de quatro tentos a lixto. O quadro paulaino cor, mo atuou na tarde de domín- Ivan, aos minutos da primeira Melo e os quadros jogaram as-
Zel'1O. respondeu totalmente, sendo go. fase perdeu ótima oportunída- sim constituídos:
Durante todo o transcurso de destacar a perfomance O "pLacard" foi inaugurado -de para marcar, -desperdígan- Paula Ramos - Diruu-te"

da porfia o domínio do cam- cumprida pela zaga Chinês - aos 42 minutos, por intermédio do uma penalidade máxima, �uiz e Katcipis; Quidinho.
peão se fez sentir e, estivesse Naldí, uma das melhores do de Nenem, cobrando uma pena que foi defendida por Helio. Itamar e �enor; Betinho,
Mandico no lugar de Verzola Estado. Na linha média salien- máxima, terminando o primei- 'A peleja toí -dírígída com Paulista, Pinto e Pardal (10
as coisas teriam �rrido muit<? tou-se Nenem, que fez uma das 1'0 tempo com 1 x 0, pró.Paula acêrto pelo arbitro Newton Jogadores).
::nal para o Altétíco que foi suas melhores partidas, e, no Ramos. No 20 tempo conquís-] Monguilhot. Atlético - Oscar, Getulio e

.ímpotente nos ataques sendo ataque, Fornero1li foi o maior tou o tricolor praiano mais

I
Os quadros jogaram assim Walmor; Pingo, Ajor e Hylvio;

porem esforçados os compo, baluarte. Está o Paula Ramos três tentos, sendo seus auto- formados: Alencar, Oswaldo, Agapito, WaI

nentes. da. sua defesa, �nde'l capacitado para a conquista de res: Verzola, aos 17 minutos; Paula Ramos - Jaime, Chi- mor TI e Hugo Teto.
<em primeiro plano surgiram mais um titulo, bastando que Lázaro, aos 25 e caríoní, de nês e Katcipis, Neném, Cazuza Renda: Cr$ 2.639,00.

'o Atlético 'não
[penaln],

Ia Comissão Ventral Variedades Iale Clube· IVva GI·acomo 8Ufl-OO S IAJle ·Preços / ; CORIOSID!DBS be��/��I��r�á�:f��r�al�:C��= - . -' • N�
mos e agradecemos a seguinte
circular:
Floríanópolís, 30 de junho

de 1949.
,sr. Diretor .

Tenho a grata 'satisfação de
levar ao vosso conhecimento
que o Conselho Deliberativo
reunido em 16 de junho, ele,
geu e empossou a nova Direto
ria que regerá os destinos do
Iate Clube para o bíenío de
1949-1951, ficando este órgão
assim constituido:
Comodoro - Dr. João Morítz
Více-Oomodoro - José J.

OS antigos chi ucscs considera- Galluf
vam a mulher como "o pt-i nc-pio 10 Secretário _ Dr. Felix
de tôdos os males que aWnf.:\'m a Schaefer
humanidade", �'. A. 20 Secretário _ Dr. Alcione

José Osta
.

10 Tesoureiro - João Pinto
de Oliveira

2° Tesoureiro - Laerth Mel
do
Diretor Social - Newton

Djacomo da Silva
Diretor de Galpão - Nazare

no Simas
. Diretor dos Esportes Terres,
tres - Erico straeta
Diretor de Imprensa e Pro

paganda - Dr. Arnoldo S.
Cuneó

CONSELHO FISCAL
Arnoldo Sabino
Dr. Domingos Bezerra Trin-;

dade
Dr. Marcilio Motta
Valho-me do ensejo para tes�

temunhar-vds _os meus protes
tos de elevada estima e distin
ta consideracão.

.

Felix Schaefer
1 ° Secretário

Rio,18 (A. N.) - O více-pre- (Serviço da Agência Argus)
sídente da Comissão Central Os gregos e romanos, exatnrccn;
de Pr�ços, baixou a seguinte te como nos, se queixavam das '.,rinl

pO,�tana:, .. .

terações; conta-se que Plinio sem.

. ,I.- Fl�ar, pala todo o ter-. prc dizia que os padeiros de numa
.rítórlo nacíonal, para a caixa mistura varn na massa lima '. 'I ra
de banha de 60 quilos, de prí., branca, .suave ao tacta c de gClsto
meíra qualidade, nos portos e adocicado, mas completamente i nu
estações de embarque dos Esta- til como alimento segundo o mes
dos produtores, os seguintes mo historiador, o vinho também
preços: era ali adúltcrado, assegurando,

Plinío que nem mesmo os l"lCOS,-
que podiam pagar bons preços

conseguiam beber vinho purc A.A

Cr$
No período da safra 848,00
No período de entre-sa-
fra .'.... 908,10
II - Sôbre êsses preços-te

to FOB, as comissões locais dos
centros consumidores calcula.
rão as demais 'despesas e mar

gens de lucro até o produto
chegar ao consumidor e fixarão
'Ü preço-teto para a venda do
produto nas praças locais.
III - Para os Estados pro

dutores o preço-teto para o

consumidor será fixado sôbre o

preço das despesas e margens
de lucros.

. "

.

IV - As Comissões Esta,
duais de Preços nos Estados
produtores fiscalizarão os em

barques de banha para os 'cen
tros consumidores, ficando a

quota do Distrito Federal fi- A erosão ameaça fazer dcsnpa-
xada no mínímo de 15,000 cai- recer a ilha dos Faisões, situada

xas de 60 quilos mensais. no rio Bidusou, entre Fuentc-r, bl�
.'

V - Para a fiscalização a
e Helldaya, fronteira franco ._. C�

que se refere o item anterior, lJunhoIa, e célebre pelo trafado

entende_se que, sempre -que ali firmado entre Felipe TV ·iL' :r::s

tornar necessário o emprego de p�nh� e L�liz XIV, em 16Ml. A ilha

conhecimentos de embarque "a uao c .habJtada, tem 160 nwtr(".·s de

ordem", em vez de nominais, o cOl1lpr�mento e vinte rle largura,
embarque de banha só poderá mas sc�bre ,ela se eleva o n'CIlU

;ser realizado mediante visto menta comenl[l_rati vo daqllele fato

,das Oomissões Locais no refe-I histórico A, .A.

rido documento, não sendo
'também efetuado, hOS portos Quando Copérnico �lemol1str';u o

de destino, o desembaraço da duplo movimento da' ,Terra. em A.s águas do mar não _constiiueu1
banha embarcada com conhe. lôrno do Sol, a papa Paúlt>. V eOIl- perIgo para a (,''Onserv�çao dos Mo·

ccimento �'a_ordem" .sem o visto den
..

ou a te�ria hoje indiscútivel-I tores, JOHNSON
Sea .Horse P?i�.:o

das ComlSsoes liocalS. mente acCJ'ta e demosITada-e�Jl1'() dos eles, antes de saIr da fabn"a

V - As Comissões Estaduais J ct;ntrária (lS Escrituras. A. A, são tràtados_pol' um processo eS{j�'

'deverão comunicar cada em- Voltaire beLia 70 ehieara� de elaI, idealizado e executado parll

barque às Comissões do Estado café por dia. A .. A. proteger as partes metálicas cOlltr�

para onde se d.esti?a oproduto..
os efeit_os �ol':osivos da á�a .salga. �

VI - No Dlstnto Federal, o no penodo de entre_safra o' d.a. DIstnbllldores ComerclO !.

preço minimo permissivel pa- atual preço de Cr$ 18,00. t T�'ansportes C. Ramos S. A. - Joãt

ra O quilo da hanha do varejis_ VIU - Compreende-se como Pmto, 9.
-

ta ao consumidor, fica reduzi- periodo de safra o que vai de 1
do. de junho a 30 de novembro e

No periodo de safra para entre-safra, o de IOde dezem_
CrS 17,00;, vigorando sómente; bro a 31 de maio.

A quinta e ultima cópia do célc
bre discurso de Gettysburg, de
Lincoln, foi adquirida em ü:-ilão
pelo colecionador cubano D ...ear

B, Cintas, por cinquenta e euatro
mil dólares. f: a única cópia' que
tem a data e a asinatura de Lin,
conn. As outras cópias estão caas
no Congresso, em Washington
uma na Biblioteca de Illinols e a

quarta numa doleção particular.
A. A.

---0'---

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

FRAQUEZAS Ertl GERAL

/

Comercio Industria e Agricultura
Relatório da Di.reforja

rSão convidados os senhores I Cresciuma, afim-de cleliberrur
acionistas desta Sociedade, pa, sôbre a seguinte.
ra a Assembléia geral extraor- Ordem do dia

dínária, a realizar-se no dia 29 10 - Discussão e aprovação
de Agosto de 1949, ás tühoras do relatório da díre,
na séde ,8(:}cial, .á Praça Nereu ' .toria e demais doeu-
Ramos s/nv, na cidade de Ores, mentos

.

referentes ao

ciuma, afim-de deliberarem so- exercicto encerrada
bre a seguinte. em 31 de D€zembro de

Ordem do dia 1948.
1° - Reforma dos Estatu- 2° -,- Eleição da. nova dire-

tos.
.

toria.
20 - Assuntos de ínterêsse 3° - Eleição do Conselho

Social.
.

Fiscal. \

Creseíuma, 13 de julho de 4° - Assuntos diversos de
1949. interesse social.

Lucas Savi - Diretor
AVISO

Assembléia Geral Ordiruiria Acham.se á disposição dos
Pela presente, ficam convida- senhores acionistas, os doeu....

dos os senhores acionistas pa- mentos a que se refere o artí
ra a Assembléia geral orídíná, go 99 do Decreto.Lei 2.627 de

ria, a realizar-se no dia 29 de 26 de Setembro de 1940.

Agosto de 1949, ás 14 horas, Cresciuma, 13 de julho de
na séde social, á Praça Nereu 1949.
Ramos s/nv, nesta cidade de I Lucas Savi - Diretor

I
f
.t

MóVEIS. LOUÇAS E MOEDAS ANTIGAS

Deseja comprar ou vender?

Cartas a José Claudino da Nóbrega.

São José - Ponto final do ônibus, - DISTRl}3UIDOR DO ••.

Católogo de Moedas 'Antigas do Brasil

Pelo correio Cr$ 25,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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QUINTÂ·FEIRÁ
4uw...'VlaçAo CIltaI1l:lenH

ÀleÇ& - 6 har...

, yiAI"ãn Aérea __'�th�� catar1nenae

a'II!By__V, � Áuto-"'fal}lo cat,adnen.. ,JolDY1l.

- Horárí!)
-

--- lt-:�t���:�lo C&tU'1nenM - Tubulo
fF' Segunda-fetra - a horas.

.; "TAL"-- 13,00 _ Lajes e PitM Auto-Vlaç4t) ClttuUleu.t - LquU

� Alegre ,-E��êS�G Crlato'fto - � -
-

7 bOi<tS.
.PANAIR � 10,40 - Norte Emprtaa Glórll - IAnh - • l/II• 7 1/2 horu.

-

VARIq - iO..e - Norte
,'''�_ Il'im� ��lllIII =--; �� .. '0:,;-=;;:;-;0;;;-;;';;-""--=-""-';;:--=...- ---------------------

§ 'PANAm - i3,50 - Sul Âuto-Vlaçjl) IUJiJ = fUjaS _ 11 Il1o- Ouçam diaristrJente. das fi às 13'e das 17. à�t 22 horas
,- t:RUZEIRO 00. SUL - 13,56 rú.

1I0l'_.... Rápido Sul-nr8.8lleira - JolnTlle-

._ I/� "13 horas.
"

Tef'Ça-,_''''' .-:-',...: Râpído Sul-Brasileira - Curitiba -

-

_ • horaI. -

'!I -TAU' - 8,08
-

- JoinviJle" __ .lmpresa Sul Oeete LW. - XApeeO- II
3\ Caritibá _ Paranaga,á -. horp.

n - Santos e Rio. Ro<!.oY'1Art.���� p� .AI..-
,t � \!'t:\lR _ 10,40 - No:ztt - ! hOT8I.

.

Âu1;(;.VWiç&o �tarlllft...

,

011UZErRp 00 SUL - tI,oe - - Â�t��:-'Çao cat.a1\lne...
jaorte - • herD_

VARIG - 12.30 - eul f Àuto·VlsçAu oa'ta:'1n_ �

3 O S 1

,-
e.so nor...

PANAIR - i ,fi - U E.'q>res80 Mo cntt.o..lo - � -

(}uarta-,,�ra 7 :���VlaçAo ltaJai _ ltajaj _ 11 D'
"TAL" - 13,00 - Lajes e PÓI'tO 11l.. .

. l1lxpre880 Brullquet!JIe -:sru.qu.-
Alegre 18 hO!'18.

}#ANAIR - 10,40 - Norte

'I"
Rápido Strl"Brasilelra JolnT!le -

. , 13 noras.
,

CRUZEmo DO SUL - H,OO - Râpído Sul-Brasileira Curlt1ba �

t
6 horas.

. .-or e UBAOO

V'ARIG - ti 'O _ Nort. Auto-Vll-çAo Oltarlnenft - CUIrlUba
" - 5 noras,

PANAIR - 13,50 - 8ul _.
Rãpido Sul-Brasileira

. 13 noras.
Quinta-feira RápIdo Sul·BraslIeira - Cur1tibCl -

8 .. J. '11 6 horas.
-TAL" -. - 61n ...l e

_ • horaa.

Cadt",. - Paranaglllá Auto·ViaçAo Ca.tarinaIH - Jo1nT11e.

Sa 't R'
- • horu.

- n 011 elO. .Auto-VlaçAo Catarm__ Tul!&Tl.()

PANAIR - :lO '0 - Norte - 8 hOTU.
, 'ExPr'l8SO 81.0 CratoTlo - � -

PANAIR - 13,50 - !Sul 7 noras,

VARIG - 12,36 -.sul 14E�E;::� BrullQu.n.a" - aru.que _.

CRUZEIRO 00 SUL - 13,55 ratutc V!açl.o l'tajaJ ,_ ltajaJ - 1. to.

lIarte Expr!lsliO BrullQ'U_ - NOTa Treft,to
- 9,�O horas. ICRUZEIRO DO SUL - Ui,30 Ex-presllO Gl6rla - l�trUll. _, , 112

•ul
• 'I 1/2 boras

DOMINGO
Rápido Sul-Brasileira - Curitiba'-

6 horas,

Rua Senador' Dantas, 40 - 6°
andar

Tel.: 22-5924 - Rio l'e Janeiro
RAUL CASAMA\TOR

Rua Felipe de Oliveira, 21 -

8° andar
Tel.: 2-9873 - São Paulo

ASSINATURAS
Na Capital

Ano Cr$
Semestre .. ,..... Cr$
Trimestre Cr$
M� Cr$
Número avulso .. Cr$

No Interior
Ano Cr$ 100,00
Semestre .. , ;. Cr$ 80,00
Trimestre Cr$ 35,00
Número avulso " f;r$ 0.60
AnúnciOlJ tQediante contrato,
Os origínaa, mesmo não

publicados, não serão
d,rn-olvldos.

A díreção não se respon
sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados.

Sezta-tetra
"TAL" - 13,00 - Lajes e Pôrto

Alegre
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

"orle
PANAIR - 10,40 _ Norte

VARIG - H,40 -- Norte

PANAIR - 13,50 - Sul·
Sábado

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

VARIO - 12,30 - Sul
CRUZEIRO 00 SUL _ ts.fi5

Iforte
Domingo

PANAIR - 1.0,40 '_ Norte
I nRUZEIRO DO SUL - �1.00

I I fANAIR - I8,150 - .1j .d:-' J;

uter-

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

Tenha sempre em sua

'CIsa um vidro de

Mimol

Aviso aos

leitores
PRC-3 - RÁDIO GUANA

BARA, do Rio de Janeiro -
1.360 quilociclos, oferece valío-
50 prêmio a quem lhe remeter a.
história, a notícia ou o rato

Auxiliar de
Escrifório
Importante organisação co

mercial, precisa 00. um rapaa
com pratica de escrítoríc, que
seja bom datilografo e que es

teja quites com o servíço míll
tar,»
Informacões com a filia!

VARIG
. . . .. .. .. .. . .. . . .. .. . .

' .RnDIO TUBA' . lYO 9
1530 kilocielos ondas médias d� 196 metros lI.fta. feilehladetl .et...sei....'

I to ie MU filbinho I
TUBARÃO _. S. CATÁRINA Ma.. Dio esqlleça., qu••••11te,

t-
.

amelia Marce.lino Fragoso ���.ª�4T������
Me d 7 da

' O VALE »OITA1.U

lssa e'· la ProeilN_ •• !.«t.ela - ,

ProP'ft1O,
LIVRARIA fI, LJVRj.1U.f

�
Elpídio Fragoso, filhos, genros e noras, convidam os pa

rentes-e amigos para assistirem à missa de 7° dia que, em inten

ção à alma de sua querida nora e cunhada Amélia Marcelino
Fragoso mandam celebrar na Igreja de Santo Antônio no dia
20 do corrente às 8 horas,

JolIi-vUe -

-!

• vôos DIÁRIOS DIRETOS Á S.PAULO E RIO • 3 VEZES POR SEMANA VIA JOINVILE
• VÔOS' DIÁRIOS Á PO�.TO ALEGRE EXCETO' SERViÇO INDEPENDENTE REGULAR DE
)\05 DOMINGOS.

.

.oCARGUEIROS.
"

ARAHANGUA -- Às 3u - 5u - Sábados.
MAIS INFORMAÇõES NA

.FILIAL À Praça 15 de Novembro Edificio

TELEFONE: 1.325

HOTEL LA PORTA

• " •••••• <00 •• , 4--

CASA MISCELANEA dlltri··
buidor. dOI :RAdio. R. O. A

VictOfi V419ul.1 e Di.ca.,
Rue Con.elh�iro Mafra

• • ... ...... ...... ........ lo '" • ti •• " ...

CATALQGO 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 ltvra

tias da cidade.
Pelo correio Cr$ 25,00 .

• ., • *
•• *....... ... .... � ...

COIUPRADORES PARA CASAS •
TERRENOS

o Escritório Imob!l!ãrlo A. L. Al,,�
sempre tem compradores para Casa. e-

terrenos.

Rua DecJoro 85

..__

PASTA. DENTAL
ROBINSON

CASA
Aluga-lse uma nova, em Co

queiros (Praia do meio), infor�
mações: Umberto Ttbau.
..... 0 o:

FERID�S, 'Rt=;UMA.TISMO E
PLI\CAS SIFILITICAS-

Elixir de Nouneira
Ms:iioilçQO C\uxmOl' r.o trat<l rnent-:i>

da �iflJil

Escritório Técnico
Cid Rocha Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs. interessados que,
tendo regressado de sua viajem am

E.<.tados Unidos da América do Nor·
Je e países visinhos, o Dr. Cid Ro·
cha Amaral reabrirá seu e"t:ritório

(Rua Presidente Coutinho n. 22),
nos primeiros dias de agõsto, espe·
rando continuar a merecer as �spe
ciais atenções de seus aMigos e

cliente5l.
Pedro Medefros, Aa:r.:fUar

-BOM NEGOCIO
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 rendte

certa de 10'/. 80 ano com recebirr:enfo de ;uros mensais.

Informações nesta redação
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o «Indica» do sr,
Walter Santos

Por nímia gentilesa do au

tor, temos sôbre a mesa o "In:
di de legislação de inierêsse

para o servidor da Preieitura
do Distrito Feâeral",
O dedicado e culto autor,

neste volume de 250 páginas,
faz excelente obra de compila
ção. Um repositório utilíssimo
de legislação, iniormes e' deci
sões relativas à vida funcional
que o recomenda honrosamen
te à numerosa classe de servi.
dores publicas.

O S1'. Walter Santos, com ca

pacidade e método, faz de um

volume âespretencioso por ex

cesso de modéstia, é claro, um
valioso manual indispensável à
estante dos que pertencem aos

quadros administraiiuos.
-

Açraâecemos o exemplar que
nos oiertou, e o felicitamos,
sinceramente, pelo trabalho
elaborado, assim como o faze
mos "lambem à Prefeitura do
Distrito Federal;

Jllorlan6poll" 19 ele Julho de 1949

"Boletim Internacional

Minorias raciais
(Distribuido peLa Agência Argus, de Carvalho e Silva)

A reunião dos delegados dus

Ministros do Exterior elos chamados
"4 Grandes" csbarou, de Inicio,
contra o obstaculo das mínori,
as raciais. Trata-se de um ve

lho e tenebroso assunto que

envenena as Chancelarias eu

ropeias desde tempos longin
quos. Antes de 1914, a Europa
havia posto em surdina o pe
l"Ígol'oso assunto dessas 111 i norias

raciais e isso porque a Austria

Hungria, então potência de

primeira ordem era uma colcha
de retalhos do ponto de vista

raça. O imperador do Hei era

$enhor de inúmeros povos e foi
'0 milagre da Monarquís Aus
tro.Hungara a manutenção soh uma

só lei. sob um u nico soberano

na experiência. Hoje a Polonio en

cerra alemães cm seus limites, a

Tcheco-' Escolavaquia compreende
tchecos e slovacos, é a velha Bol.õ
mia rios tempos do Império (,'r-
manico.
A Austria ainda se compõe dI' gen
te de raças diferentes, a HIl;;�ia é
uma conglomerado de povos � na

ções. O problema racial, Ievauta-Io
com a guerra contra a Turquia em

1912,
.

nunca mais se reso! V\'U e

não deixou a Europa dormir tnw

qui la. Nessa guerra os grego!'>, ru

maicos, búlgaros, scrvios e mon

tenegrinos se revoltaram contrs o Hoje no passado
domínio turco que acabou. um ano 19 DE JULHO
depois, na Europa pela vitória (I·)S em 1617, iniciou seu go,
coligados. É um problema insr luvel verno na Capitania do Rio de 1

:J e que nos dará ainda eruocõcs pelo Janeiro, Ruy Vaz Pinto;
vida de numerosos povos, ct!' raças perigo latente que encerra, pois - em 1635, o General Ma
diferentes a, por vêscs, até InIIlH- que os nacionalismos jamais dosa- tias de Albuquerque ímpoz a

gas, Há o conhecido caso dos (;1 (1;1- parecerão da face da terra. capitulação aos holandeses
tas, "nação" católica; dos Servi- em Porto Calvo;
vios, dos Montenegrinos, dos slavos

J
'

- em 1838, em Namur,
em geral, sob a predominnncin dOR

use Andrade Bélgica, nasceu Emílio Car-
autro-hungares, as duas naçoes N los Jourdan, que se naturalí-
predominantes da Monarquia DEa- zou brasileiro e veiu a falecer
lista. Desfeita a Monarquia nr scr - Via aérea chegou ontem a como Tenente-coronel do Exér-
ram déla povos antigos: nações esta cidade o Sn1'. José Andrade cito, em 8 de Agosto de 1900,
C(l111 milénios de tradições cultu- alto [umcumario da Direção da no Rio de Janeiro, tendo se

rais, religiosas e raciais que haviam importante e conceituada Cia. destacado na guerra com o

cOl1servado cíurnentamente (1I:1'3nle de Seguros «Alliançà d.a Bahia».' Paraguai;
o domínio do suserano de Viena. S. S. que já visitou nosso - em 1852, faleceu o Gene,
E o problema racial da .\.l1:;'t;,.·ú- Estado Em outra ocasião, soube, ral Feliciano Antonio Falcão,
Hungria foi o atual ponto onc se pelo seu cavalheirismo e fino nascido em São Luiz do Mara
sabe muito hem o porquê ctn' tra- tmto, fazer entre nós grande nhão a 31 de Maio de 1810;
gieo assaslnato de Serajevos o ar. numero de amigos, que certos, - em 1865, em Magé, Rio
quiduque que substituiria nc trô- terão qrarule prazer em curn- de Janeiro, nasceu o grande
no ao velho imperador Frnnc.sco primenta-lo aimeuuuio-ttu: feliz [ornalista Alcindo Guanabara,
JOSt' era mn Magyar de coração estadia em nossa terra. que veiu a

.

falecer a 20 de

c tlf tendência. No poder trnrta Agosto de 1918;
'Para ii Monarquia a hegemonia .l.vs - em 1874, o intrépido Co-
.,.... PRECEITO DO DIA
lflagyares e' jamais os salvos tO'riam SOB DISFARCE

ronl Genuino de Sampaio ata-
o que desejavam, a realisução, a cou e tomou a casa em que
aceitação Jc seu amplo pn,grama

O cancro sífllítíco constitui estavam entrincheirados os

1
o primeiro sinal da agressão ao

c e autonomia, dentro dos quadros fanáticos "muekers" de João
monnrquicos Casada com uma du- organismo pelo micróbio da sí- Jorge Maurer:
queza hungára Francisco Fcrdl,

fflis. Nem sempre, porém, apa, - em 1882, faleceu Eduar,
,nando seria uni. soberano húngaro

rece com o aspecto caracterís- do José Nogueira Angelim, um
cem J)OI" ·cento. Os slavos decidi.

tieo. As vezes é tão pequeno dos "Cabanos" paraenses, nas
:ram impedir que assim o fosse. Foi

que passa despercebido, ou se cido em Aracati a 6 de Julho
apresenta como uma feridinha

o drama rapido fulminante, tia pe- - de 1813;
que nao chama a atenção.

qucna cidad-e de Seraievo, -le onde
- em 1944, foi hasteada na

Notando qualquer ferida
surgia a primeira grande 1:l'.leIT'-l ,- ,Europa, pela primeira vez e

que iniciou nova éra no ml1l H.Io
nos orgao genitais, procu.

I pela
nossa valorosa Força Ex-

t'e imediatamente o médi-
moderno. Dai vem a imporiancia co pa1'a determinar-lhe a

pedicionária Brasileira, a Ban_

tias questões de raça na Europa, causa.
deira do Brasil, cabendo esta

ondc 1) entrelaçamento de povos e
missão ao General João Batis�

nações é tal que difiólmente se

- SNES. f;a Mascar,anhas de Morais;
pod'erá encontrar uma délas (pIe G t· fJ8

- em 1948, na Costeira de

ll�O (',ontenha nos s�us liJllj�es Clt- la 1 lca-se Pirajubaé (Saco dos Limões),

t�as raças. A tentativa naZJst:; de Quem entregar nesta reda-
arrabalde de Florianópolis, um

es�abele�er as raças em ZOl.flS pro- ção, um isqueiro com as ini�
avião da Força Aérea Brasilei

pl'las nao deu o I'esultado prevista leiais P. C. W., que foi perdido
ra caiu ao mar, não se tendo a

Iporque a guerra sobreveio �m pIr- I sábado no Lira. .

lamentar maiores consequen-
cias;

André Nilo Tadasco

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
. QUALIFICAÇÃO ELEITORAL

SERÃO ATENDlOOS TODOS QUANTOS DESEJAREM
SE QUALIFICAR, ELEITOR, NA SEDE DO PAR'l'IIJO A

RUA :FELIPE SCHIUID'.r-
HORARIO: DAS 10 ÀS 12 ID DAS 14 AS 17 HOUAS

DIARIAMENTE.
'

DR. BIASE FARACO
e

SENHORA
tem o prazer de participar
ás pessoas de suas relacoes
o nascimento de sua filha,

LÚCIA HELENA
Fpolis, 13-7-49.

----------_._---...:._-----_. -,--_,.

J

Êsse caso da luz vai render. Antes de analisar,
mos o luminoso manifesto da Comissão Pró-Energia
e os resultados auspiciosos, prestes a se realizarem,
da democrática assembléia de sexta-feira última, de

sejamos dar resposta à seguinte carta:
"Senhor.
Sou uma das milhares de sacrificadas donas de

casa da Capital. Como tôdas as outras pago o meu

tributo à falta de energia. Náo reclamo os prazeres
que a inexistente energia elétrica nos rouba, pois já.
perdi o hábito de ouvir novelas. Reclamo, sim, os tra
balhos e os vexames a que essa falta nos expõe. Se,
por uma coisa, qualquer, dessas mil e uma que nos

entretêm o dia inteiro, me esqueço de arranjar, de

véspera, a roupinha escola'!" das crianças, lá vão elas
de uniformes mal passados para o Colégio. Temo, por
isso, que me chamem de relaxada. Se, de visita anun

ciada, mando encerar a casa, a enceradeira não fun
ciona. Se faço um crême para servir às visitas, a gela.
deira não liga, o dôce não presta e ainda posso ser

chamada de pão dUTO. Se arranjo tempo para um pu,
línho ao dentista, volto no mesmo, por nâo funcío-:
narem os aparelhos. QUÍs aderir a êsse movimento

pela luz, mas ouvi dizer que o comunismo está nisso.
É verdade? Devemos, as donas de casa, confiar no

Govêrno? A solução virá? Muito grata pela sua res

posta,
Anamaria".
Minha senhora: . , . , . . .. .... .... . .. �

Mãi de crianças que vão ao colégio, a sra., se sem-

pre residiu em Florianópolis, há-de lembrar-se de
outras crises que passaram: a da carne verde, duran
te a guerra, a do leite, a da água ... Umas após ou

tras elas foram vencidas. A batalha, agora, é com a

luz. E os clarins já estão anunciando vitória. Tenha
a sra. mais um pouquinho de paciência e tudo aca..

bará bem. Vá servindo o nacionalissimo cafézínho às
visitas; mande sua empregada encer.ar a casa pelo
antigo método de pedalar sôbre um esfregão de fla
nela; faça alegria ao seu marido evitando crêmes aos
visitantes e diminuindo a conta do armazém. As eco

nomias caseiras de agora servirão para uma futura e

próxima desforra, quando, com farta energia elétri
ca, a sra. tiver o confôrto da moderna aparelhagem
doméstica. . , � ,."

A sra. não acredita no Govêrno? Eu acredito.
Quem resolveu tantos outros problemas que afligia.m
nossa Capital e nosso Estado? A sra. se lembra do

tempo da Zuri vai largar'! A sra. se recorda de quan-
.

do, para uma viagem ao sul do Estado, o Max era o·

veículo exclusivo, ainda assim ao sabor da boa-von-'
tade oceânica, na barra da Laguna? Lembra.se a sra."
dos nossos �fln�os leprosos �onvivendo conosco e pro
pagando o Impiedoso mal? E do seu tempo a existên-·
da de insanos mentais pelas cidades ou acorrenta
dos, sem assistência, pelas cadeias e hospícios? Sabe'
a sra, quantas parturientes, antigamente, morriam
no Estado, por falta de cuidados pré-natais, de as

sistência médica e de maternidades? A sra. ignora
o número de crianças que, à falta de escolas, se con
servavam analfabetas? Desconhece a sra. que, não há..
muitos anos, um caso de moléstia contagiosa, sem

os r�c;IrSOS do isolamento, era uma ameaça de epi
demIa? E que nos menores abandonados creSlCiam
futuros delinquentes? O interrogatório seria intermL.

náv�l e faria com que a sra. se esquecesse dos seus
pudms, . que os advinho saborosíssimos! Mas, piano�
piano, que ROriw, não se fez em um dia, os govêrnos:.
de hoje, como os de ontem, acabam acabando com os:

mais agudos problemas de seu tempo. Não confie
nessas agitad�s comi'Ssões pró.isso e pró-aquilo. Se'
a sra. teme tanto ser havida por pão-duro ou Tela-'
xada, deve também não ser ingenua, no juízo alheio,
Veja a sra. êsse retardado movimento pró-energia:
enquanto não anunciara o Govêrno

-

as medidas de

solução, o movimento estava parado. Veio a ossolu

ção, veio a comissao. E quando o santo é demais, a
esmola desconfia. Diante do exposto, a sra., que sabe
usar a cabeça, resolverá com a razão. Entre os estu�
dos dos técncios e os palpites dos leigos, eu não' va.
dlo. Respeito. muito a comissão pró-energia, mas, cá'
em mim, latejam dúvidas de que seus ilustres ínte_·

grantes sabem, de eletricidade, que isso é uma coisa

que a gente não vê, que acende quando se aperta
num botãozinho e que, em se lhe botando o dedo, dá
choque.

-Respeitosamente.

CURITIBA
;,..

TULCRAMA,PROSEBRAS
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