
Cumprimentos
dente da

ao Vice":'Presi
Repúb-lica

Estiveram, n amanhã de ontem, em visita ao sr. dr. Nerêu

Ramos, no Palácio do Govêrno, os srs. Arno Bauer Prefeito

Municipal de Itajaí, Vereadores Arnou Teixeira d�e Melo e

José Bahia Bittencourt, Lottar Cunha, Jornalista Dagoberto
Nogueira, Archelau Lopes e Tiago José da Silva os, quais se

fizeram acompanhar do sr. deputado Heitor Laberato.
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Reunião secreta do Comité de.
Energia Atômica

8eueral José Pessoa
Viajando em avião da FAB

d
'

'

evera chegar hoje a esta capi-
tal, acompanhado de seu es
tado maior, as 11,30 horas, o

general José Pessoa de Albu
querque, Comandante da Zona
Sul, que deverá inspecionar o
140 B. C., prosseguindo viagem
para o sul do Estado onde ví,
.sitará Tubarão, Cresciuma, Si
derópolis e Urussanga.

S. Excia. será recepcionado
pelo mundo oficial e pessoas
da sociedade, sendo-lhe presta
das as honras de estilo.

Contra Otto Abelz
PARIS 20 (UP) - o ex

"premier" Paul Reynaud acu
SO?l oito Abeiz, embaixador
nazista em Paris, de ter ten:
tado, por tres vêzes, durante a

ocupação o seu iuzüamnto.
Depondo no julgamento de

Abetz, Reynaud citou o ale
mão como tendo dito a Mau
rice Ribet, antigo chefe do Eô,
ro Francês: "Se eu tivesse
Raynaud e Mandel aqui, eu

os estrangularia com minhas
próprias mãos".
Georges Mandel, ex-niinis

tro do Interior, fài entregue

Iaos franceses pró-nazistas

��;ante a {luena e ass�.':..Sj?l�;:
Alietz enfrenta uma possi-j..ve!' ..W?' itenca de morte, por

(rZUle de g'uerra, mctusroe
.

cumplicidade no assassinio,
rapto e roubo de franceses.

Entregou credenciais
o ministro do Haiti
Rio, 20 (A. N.) - Em au_

diência solene, o presidente
da República recebeu, ontem,
no Palácio do Catete, às 16
.horas, o sr. Jacques Léger,

.
que lhe fez, entrega da Carta
que o acredita como enviado
extraordinário' e ministro ple
nipontenciário do Haiti, jun
to ao govêrno brasileiro.
A guarda de honra foi da

da pelo Batalhão de Guardas,
{]ue executou os hinos nacio
nais do Haiti e do Brasil. à
chegada e saida daquele' Te
pTesentante diplomático.

Candidato a pref8ito
de Nova York
Nova York, 20 . (U. P,) - O

Partido Trabalhista America
no escolheu Vito Mar,cantünio,
deputado desde 1934, como seu

candidato a prefeito de Nova
York, nas eleições de novem

bro.
Marcantonio concolTeTá con_

tra o atual pr,efeito, William
D'Dwyer, democrata, que se

candidatará à reeileição, e con
tra um candidato_ 'republicano
ainda não esoolhido.
HenryWallace, candidato do

Partido Progressista às eleições
presidenciais do ano passado,
talvez seja o candidato do Par�
tido Trabalhista Americano a
uma cadeira no Senado.

o MOMENTO
Washington, 20 (U. P.) - clusive a Grã.Bretanha.

O senador McMahou, demo- O Congresso terá de decidir
crata, anunciou que o Comité sôbre se Os Estados Unidos di
de Energia Atômica da Câ, vidirão ou não os seus segrêdos
mara dos Representantes e com qualquer outra nação..
Senado se reunirá secreta- McMahon confirmou que a

mente, amanhã, a fim de' dis- reunião que o presidente 'I'ru,
cutir as relações com a Grã- man teve na quinta-feira pas
Bretanha e 'Ü Canadá, no sada com altos funcionários,
campo da energia atômica. abordou a questão da energia

. Embora o senador McMahon atômica.
nada tenha dito a respeito, Acrescentou o senador que o

acredita-se que o principal Comité discutirá ° problema
problema a- ser discutido será com o Departamento de Esta
o que diz respeito atualmente, do, com o Estabelecimento Mí
à revelação de tais segrêdos a litar Nacional e com a Comis,

qualquer país estrangeiro, in-I são de Energia Atômica.

A Conferência 'de Araxá
A delegação co,tarinense àquele conclave, que está presi

dida pelo dr. João Daudt d'Oliveim, sequirá,
amanhã, em ama0 especial

Em aviuo especial da Panair se- cio Rio de .laflé'lto, se reaalizará nu

guirá, amanhã, ás 8 horas, a d,'lcga- próximo dia 24 do mês .em curso .

çã'o catarinense à Conferência de Santa Catarina estará presente
Araxá, que, sol) a presidência di) sr. aquele certame que reunirá, para

dr. Joào Daudt (�"Dli veira P.\ e"í- estudos e soluções, representantes
ciente (la ConredoôJl'Slção Nacional cio das classes produtoras do E<;I:d0,
Comércio e .� -socíação r:'()j}Jcr::ial que terão a presidência do sr. dr,

Charles Edgard Moritz, Presidente
da Ferleraçào de Comércio c da

Associação C�l1erciaL
A delegação catarinensc está in

I tcgradu das seguintes pessoas: De

Floriunópolis, Charles Edgard "l\Ío
W,\SllII\(iTON. HI (C.P.)·- O rilz, Presidente da Federacã« d ...

I
senador rcpuhlir-nno C.l'Ó,Y 111�� 1','<1:"';1, t:olll(·'l"cio c Associação Corncrr ; .. 1;

I
ont=nt n'l. ":cnarln, f{\J{' n� ;H1tN'�C I ,,',r ,',l,�ii(1, nHviJ 1""1' ·ei '·1 f ;!ll'.1 '-;,.

d" P'ldo do Atluntico Norte f'i)·pd '_ I.Tcl.:\l'Ío a Fazenda, e,)1)y](hi(f'JI�::
dor Cairu, lf�JC foi p'araqllcd:st<l du- pedal; Prof. Flávio Ferraí-í ��.·ae-

rum um grande erro. deixando de
lado a Espanha e Franco. O �r..mador

.

Caim referiu-se a posição ,;stratc

gira da Es:panha, na Europa. s'l!ié'll
lado a sua importancia no �a!'u de
nm conflito com os países cOnlw!i!l
t3S. O mesmo orador afirmou lJl;e
deveria ser I�ermitida a adesã,) ao

Pado, a qualquer momento da Sué
da, Grécia e TIIl'(IUia.
,A votação final do Sl'nado (er,í. lu
gar ás Hi,OO horas de quinta-feira
sendo que os representantes do ;;0-
Vêl'110 stão confiantes em que al
cançarão os dojs terços lH'Cess{l?"ios
para a apro, ação do Pacto. O 5epa·

Caim, que foi paraquedista duran
te a segunda grande guerra. deCla-
rou que vo1ara 11e1a aprovaçi'i:,: do
tratad.o, a l)e"ar dos seus numerosos

erros.

O senador KellJ, republiea!1o 11(;r
MissOlll'i, opôsse veementempl1te ao

.

tratado, afirmando, mesmo: "O Pa-

I cto do Atlantico constitue uma ini- A primeira turma do Curso ile
ciativa muito perigosa para os H.,- Arte Culinária, mantido pelo SE::.;C
tados Unidos. A I,ngraterra c a Fran- e SENAC que terminou os seus

_
ça possuem, atualmente, tratados estudos, será diplomada no t'rú.xi
de aliança militar com a Untáo So- mo dia G de agôsto vindouro, COl\1,

"iéLica? Já o sr. Arthllr Horn�r, lima solene festa.
no poderá ter a certeza d� que COll- Nessa oportunidade, as alunLlli"
taI'á com () apôio da Inglatel'l'a e da' dac!ue]e Curso prestarão homena-'

França, no caso de uma gnerril en- gens sendo que convidou o H�·

tre os Estados Unidos e a União So- Charlt's Edgard Moritz, Pr,�sidenk
viética? ,Tá o sr. Arthm' HO':"J;er da Federa.�'ão de Comércio de San

presidente do sindicato dos minei, ta Catarina p'ara seu Patrono e I) sr.

ros da Inglaterra, afirmou qUl' em Prof. Flávio Ferrari, Direto]' Gerai
caso de gnerra entre a Grã·.Bretnnha do SESC c do SENAC para Par::-·

e a D,RS.S., não será prOdl_l:�íJa ninfo.
nenhuma tonelada de carvão em ter- O sr. Prof. Eugênio Svabh, (j1:C·
ritorio britanico. O SI', Clement lecionou nesse Curso, prshrá ]io-·

Attlee, por outro lado, {�i<;se ha menagem c&pecial.
pouco tempo. que a Inglatt�rra l'm r\ festa ele encerramenjo se1'ú na

aSslllltos econolllicos, prefere EC(i'O- dai a acima assinalada e cOllsti tui ,'oi
ciar com a Fnião Soviética do <1l/e nota marcante na vida sücid úa-

com 05 Estados Unidos." quclas entidades de c1asses.

.

Querem a Espanha
DO Pacto'

,; -

_ .:.

rante a segunda grande guerra, l v
,

clarou que votara pela aprovação
do tratado. a pesar dos seus numc

rasos erros.

túrio da V'.le;.{a.�ã{ , S","i',O Sinlõ�>;
Prcsitlcnte do Sindicato dos H(·JH"':
sentantes Comerciais; dr. Roberto

Lacerda, diretor do DER; Edio 01'

liga Fcdrigo, PI'esidente do SindieJ.
io dos Marci-neiros; Manuel D(lI1:1.td
da Luz, Presidente do Sindicato>
dos Varejistas; Antônio ,Adr,lf(�
Lisbôa, Osmar Cunha, Gio'Vani Fa
I"a ('o.' Alcides Abreu, Marei!io �fot
·ta, Artur Büchele e Adão }1inmda�
representante da Associacão Cata
rinense de Imprensa; De S!lo Fran
cisco do Sul, S1'S. Oswaldo Zattal' e·

Alvaro Tancredo Dippold. D,.' Joa
çaha, srs Antônio Ludo e /\titio

I;ontana. De BlnmellHu, srs. Ingo
Henrig e Cassio Medeiros,
A instalarão úessa Confcrtncia,.

que será solene, veriflear-se-á no

dia 2'1 deste mês.

Primeira 'turma dtJ
curso de CuliBári�

Confiar no Govêrno
�sse caso da �alta de energia elétrica na capital

cata�'1l!-ense .

tem �mdo a calhar para certas vocações
oratórias e jornalísticas que andavam, de há muito, à
procura duma causa bastante condigna. " O proble
ma!, na verda?e, �mp?rta indisfarçavelmente às popu
lações de Florianópolis e cios municípios vizinhos. Sen
do, embora, u� problema local, a exploração políti
ca e a emulação regional lhe têm emprestado um

c�l.l1ho de flagelo público e não haverá como ímpe
dir a sua repercussão, nem somente em território do
Estado, mas ainda fóra das fronteiras estaduaís atra
vés do anedotário mais ou menos picaresco de' algu
mas estações de rádio.

O fat_?, porém, é que muitos surpreendentes ta
lentos estao encontrando, no caso da luz de Ftoríanó
polis o motivo gostoso para a revelação sensacío

�aL Para muitos, tem sido mesmo ideal por excelên
CIa, entre os que mais nobremente e mais heroica

mel!-te no mundo, agitam as consciências sublimadas
ou Iluminam as cerebrações maravilhosas.

. E.m Santa Catarina, houve um governante que,
clarividentemente, traçou, à administração caminho

n_unca dantes palmilhado, rumo às vitais reivindica
çoes das ,ma�sas. Olhando a população do Estado co
mo um so nucleo humano que reclamava a assistência

govern�mental a �l'aves necessidades gerais, deu-lhe,
uma rede d� serviços de saúde, ampliou-lhe, melho
rand o o slsten:._a escolar; disseminou hospitalar
e desbravou regioes, cruzando-as de boa rodovias
'num plano global que obedecesse às solicitacões da ex�
par:-são e�onômica da unidade estaduaL Fezl mais"
mu�to m�ls, doia�ldo �e serviços_de água e esgôto
mUl�as cldades. do mteylOr ..No entao, porque não con

sezuiu. sob as írremoráveis dificuldades de uma esce

peionaí {á:S� .l.ü�Mr·iL;a- (.(-0 país -4- ':t qu·'! HUIJ. {af:'Jriam

a� consequencias de uma guerra mundial - dar solu

Ç8;0 a? problema lo�al da energia elétrica para Floria

:10polls: eIS q!.l� o ângulo visual de alguns estadistas
ímprovísados poe o dedo acusador na questão que pre
tendem elevar à categoria da calamidade pública ...
Por ent�'e todos os �lamores do desconfôrto, por entre
os gemidos angustiosos dos enfermos no fundo das

P!�fundas restrições. econômicàs e inquietações so
ClalS do. panorama coletivo, não_ enxe�'gam, nem sen

terr:- maIS d? que os protestos tendenciosos dos que ex

I?!mmentanam a felicidade nirvânica no próprio con

forto, a custo, embora, do bem-estar de muitos milha
res de outros seres humanos.

� o pit�r�sco do episódio reside, pli.ncipalmente,
na clrcunstacla de nada de prático trazerem como

contribuiç.ão ao visado objetivo da solucão de um ca

so que realmente preocupa o govêrno e'a pO.pulacão .

. , Proble�a �omplex�, ° que querem resolver" com
hlpoteses sImpllstas esta, no entanto em vias de uma

solução convenientemente estudada �m todos os seus

pormenores, sem faltar o de ordem técnica, sem dúvi
da funaamental.

Não basta opinar, sugerir ou teorizar. O assunto
que men.os rec!ama dissertações do que ação técnica �
construtiva, I?-ao se presta, absolutamente, ao jôgo de

valor�s neg�tlvoS, postos em circulação por alguns ca

valhe�ros, amda que respeitaveis como cidadãos, de
todo mcompetentes para qualquer pronunciamento
razoável a respeito dêsse problema.

Não há, portanto, senão confiar no·Govêrno e nos

órgãos ::d�níI?-istr,3;tivos a .cujo cargo está a realização
d� p�ovld�ncIas Ja enuncladas, no interêsse da causa

publIca. Nada se deve esperar dêsse movimento - di

ga�os - marginal, . ao qual, ainda que assistissem
malOres motivos para existir e para solicitar o apôio
popular, fa�t� inteiram�nte capacidade para trâçar
esqueI?a pratico e exeqUlvel para um objetivo que nun
ca s�na aI.cançado. se?-l a conjugação de muitos fatô
res, mclusIVe e prmclpalmente os de caráter técnico
a que já aludimos.

'

____C?0nfiemos, portanto, no Govêrno.

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO

QUALIFICACÃO ELEITORAL
SERÃO ATENDIDOS TODOS QUANTOS DESEJARE)I
SE QUALIFICAR ELEITOR, NA SEDE DO PARTIDO À

RUA FELIPE SCHIlUDT.
-HORÁRIO: DAS 10 ÀS 12 E- DAS 14 AS 17 HORAS

DIARIAMENTE. .

'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SIDNEI NOCETI

!JXprHIO 810 Clltóvlo - IAIfIHIII -

7 horll.ll.
Auto-ViaçAo rUja! - Itajat - 1. Il1o

ra.. �__�
Expre..o BrlYQu_ - JlrUQu -

le horu.
Expresso BrullQuen.H - NOTa Tre3lU

- 16,30 horu..
Auto-VlaçAo CatanneDJH - JoUITU.

- • hor...

ÁtIto-Vlaçlo Catarln_ - CUrlUba
- II horu.

ROOOTIAr!.& SUI-BraU - Jo6rto Al-.r'

\- 8 horas.
Rápido Sul-Brasileira - JolnvUe-

13 horas.
· Rápido Sul·Braslleira CUritiba -.

6 horas.
TERCA-J!'EUU.

Auw.Vlaçlo CatarlnellH - P6rtO Al.
lIrl'e - 6 hora ..
Auto-Vlaçllo Cat.arlDenH - CUritiba

- 6 horas
Auto·'l'Jieçlo Catuln_ - JolIlY1lt

- • hora.
.A.uili V!açlo CatulneDJH - TubUAo

- fi hora•.
Expresso 110 Cr!Jrt6T10 - � -

7 horas.
�mp:roe8a Glória - IACIIIIA - f�

• e'io horu.
Ib:prülO BnuIq\HII.H - Bruqu. -
II horu.

.4 ·)to-Viaçt.o naja.! - Itaja! - l' lao-
r&lt. •

Rápido SuI-:BraslleIra - JoinviJe-
13 horas.
Rápido Sul·Braslleira - CUritiba -

fi horas.
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GUSTAVO NEVES
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ASSINATURAS
Na Capital

Ano .. , Cr'
Semestre •. r • • • •• Cr$
Trimestre ......• Cr$
Mes ••••...•••••• Crt
Número avulso .• Crt

No interior
Ano Cr' 100,00
Semestre ..•..... Cr$ 80,00
Trimestre Cr$ 35,00
Número avulso .. f;rS 0,60
Anúncio. mediante contráto,
f)s orl..... , mesmo não

pnblicados, não serão

I
deYolvldos.

A dire_9 Dlo se respon
sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

âssínados.
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QU.ART-4·J'I:RA
Ãum-Via,olo CatarlJlenH - CIlr1Uba .

- II horas.
Auto-V!açAo Catuln.n.M

- • horas.

Auto-ViaçAo CatM'men.t
_ fUlO horas.

(Rápido Sul·Braslleira - Curitiba -

6 horas. .

Rápido Sul·Brasileira - JOittvile-113 horas.

\ Expre&»o 8110 ertato'l'ao - Lacun.
7 horas.
ExpreSliO BrulQuen.M - Bru�u.

1e horas.
Aut.<IoViaçlo H.aja1 - ltajaJ - II bo

rAI.

ExprellllO BrulQueILM - No"a 'I'!rcIto
- 16,30 horas.
RodoTiárta Sul BruU - p� Alqr.
- I 001'&1.

Jotnvn.

QlJINTA·FElRA
Auto-ViaçAo CatarlnellM

Alegre - 6 horu.
Auto-VlllçAo CatarineD.ft

- II boras;
AutO"Viaçlo Catar!ne>nM

- • horas.

Auto-Viaçlo Catarln*Il.lf - Tubaa'Ao
- 6 horas.
Auto·Vll1çAo C'atarinenH - Lquna

- 6,30 t'\Oral.
·.Exp-resso SQo CrtstoTlo - L.�f'UlUI -

�1
.

hófllM. ....

Ilmprêsa Glórt. � LIl&'\6l.1r .... � "'lA
• 7 112 horas.

.

Ilxpresso BruequellM - Br1uQue -

1. noras, "

Auto-VlaçAo !talai - ltaja! - 1. )lo.
ruo
Rápido Sul-Brasileira - JolnvUe-

13 horas.
Rãpldo SUl·Brasileira - Curitiba -

• hora••
Jlmpresa Sul OeIlte Ltda - XApecó - iii
- • boras.

8EXTA.-J'J!j!RA
RodoY1Arla Sul BrallU - PõT'to Al..,n

- li horas.
Auto-V!.açãc, ('!atarlnenn Curitiba

- li .. horas.
Auto..Vlaçlo Catarmen..

- • bor...

Áuto-VlaçAc C!I,ta1'UlenK - �
- 6,30 hora•.
Expresso São Cr1&tovlo - � ,-

7 horae.
Auto-Vlaçlo ltajat - ltaj8f - 1. )lo.

ruo
Expresso Bru8quen..

18 horu.
Rápido Sul·BrasileIra

13 horas.
Rápido Sul·Braslleira

6 horas.

ComUba

Viação Aérea
Horário
Se(/unda-feira

"TAL" - 13,00 - Lajes e par"
Alegre "

.

PANAIR c-;: to-A.!) - Norte
,/

""'h'fiID � 10,40 .s: :'.v."Lii
PANAIR - 13,60 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - f3.�G."",

fI1ort.e
rm;a-f�t,.. -,�

-TAL" - 8.00 - loinville _

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

":'11ft - 10,40 - No11l
\.,mUZEIRO DO SUL - iI.oe -

•orle
VARIG - t2,30 - Sul
PANAIR - ta,50 - Sul

()ttarta.-feira
"TAL" - 13,00 - Lajes e Pôrto

Alegre
pANAIR - 1ü,40 - Norte
CRUZEIRO DO suL - ti,OO

lIorte
VARIG - iMO - Norte
PANAIR - 13.50 - eul

Quinta-feira
-TAL" - 8," - loinviUe

CurlDa - Paranaguá
- Santos e Rio.

PANAIR - 10,10 - Norte
PANAIR - i3,50 - eul
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO 00 eUL - i3.5G

.\'Rorle
CRUZEIRO DO SUL - Ui,30

�l
Se:eta-feirrl

"TAL" - 13,00 - Lajes e Pôrto
Alegre
CRUZEIRO DO SUL - 7,10

Jforte
PANAIR - iO,.O - NQrte
VARIG - U,40 -- Norte
PANAIR - ia,50 � Sul

Sábado
"TAL" - 8,00 - loinville

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO 00 SUL - f8t�G

..orte
Dom�nao

PANAIR - iO,oI0 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - t i,OO

I fANAIR - }S,IO" J ..r ]":

Jolnvile

CUritiba

SÁBADO
Auto-Vla.çlo Catarinen.. - 0U!1t11ba

- li horas.
Rápido Sul·Braslleira

13 horas.
Rápido Sul·BrasIleira - Curltll>& -

6 horas.
- • horas.

Auto-Viação Catar1n�l1!Ie - Jo1nYtle
- 8 hcru,
Áuto·Viaçlo Cla.tar1IlellM - Tub&rlc

- 6 horas.

. Exorllsso SAo Cr1.IftoTIo - LI!� _

7 horas.
ExpreSllO BrullQ,uenR - Bru.lQue _

14 horae.
Autc,Viaçlo Itaja! - fuJa! - II ho

ras.

Expre� BrullQ,l1� - Non Trato
._ 9.l'lO borH.
Expresso Glór!e - l'..aCu'na -- • 11'

• 7 1/2 horu.
DOMINGO

Rápido Sul=Braslleira - CUritiba _

6 horas.

Jolnvlle -

Escritório Técnico
Cid Rocha Amar.1
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs. interessados que
tendo regressado de sua viajem' ao�
El;tados Unidos .da América do Nor
te e países visinhos, o Dr. Cid Ro
cha Amaral reabrirá seu eSl�ritório,
(Rua Presidente Coutinhú D. 22),
nos primeiros dias de agõsfo, el'lpe·
rando continuar a merecer as espe·
ciais atenções de seus aJ'1ig08 f

clientes:.

U� Pedro Medeiros, Auxiliar

A VENDA NAS MELHORES FARMÁCIAS

CLUBE DOZE DE nGOSTO
PROGRAMA PARA O MES DE JULHO

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

]:--
0 '

i Dôfilógrala :

(I diplomada
I '

! Oferece seus serviços.

• Cartas a MUTia Inês

Depar�amento de Saúde P�blica I .i.: 55

Mes de Julho - Plentões :.. ...
• • • • .. .. .. .. .. .. .. .. ..

'
.. ! ..23 Sábado Farruácia Noturna - Rua Trajano

. 24 Domingo Farmácia Noturna - Rua Trajano
30 Sábado Farmácia Santo Agôstinho - Rua Conselheiro :\l<1fra
31 Domingo Farmácia Santo Agostinho - Rua Conselheiro Mafra
O serviço noturno será efetuado pelas af'rrnácias Santo Antônio e

Noturna sitas ás ruas João Pinto e Trajano n. 17.
A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia autLli'Í:lft\'ão

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

LUIZ OSVALDO d'ACA�IPORA - Farmacêutico-Fiscal

Dr. Liodolfo A.O •

Pereira
Advo�do-Contabilis ta
Civel -- Comercial

Ccnltitulçôel dll .ociedacf••
••C!�vtgo. corelJ.to•• Im 1J8I'el

��OI'gQniZQçõ.. contobei•.
Regiatroa e marca.l, di.pondo,
no Rio, de corra.pondente,
Eacdtótio: Rua Alvaro d.

Carvalho n, 43.
Oaa 8 à. 12 horel.

Telefone 1494
."

--------------------------�

NÃO f4ça
CONFUSOES!/']

Ih /

.�:,.� ,:.>"..

! �

111/1$rI/Rl/tIL,4$'tJHRElflEs,

,Il(Irl/Clbti'I/!fI!i:s'r;fj6VtW�s
De acordo com os imperativos da
razão, da ciência e do bom senso:

N. o 1: Regras abundantes, pro
longados, repetidos, hemorragias
e suas consequências.
N.o 2: Falta de regras, regras
ofrozadas suspensos, deminuidos
e suas consequências.

VAUMART

Guia do Paraná

trate a sua Bronquite e ficará
livre da Tosse e do Catarro
A bronquite comeca muitas.

vêzes com um simples' resfriado.
Soorevêem, então, a tosse rouca
sêea ou síbtlante, o cansativo,
chiado no peito e a obstrução
�'- -v't'a1> ·têspTrátifr;,� 'j:l'<.1;,;· �a
tarro mucoso ou mucopurutento.
:Estes são os sintomas da bron-.
quite. E muitos procuram, com
batê-los. E' um êrro. O que deve'
ser combatida é a bronquite -

causa e origem daqueles males
- porque' quando os bronquios.
estão inflamados podem surg11'
graves complicações nas vias
respiratórias.
Para tratar acertadamefite 'ã,.

inflamação dos bronquios. exist�, .

agora, um eficaz preparado. E'
O Pannlnt, que age direta..
mente sôbre as mucosas inter·'
nas dos bronquios, descongestio_
nando.as completamente. Tra··
tads., assim, na SUa origem. lI;.

bronqUite desaparece e desapa....
reCem também a tosse, o catar-'
ro � a opressão do peito. Pax
mint tem proporcionado alíviG'
a muLtas sofredores. Se O Sr.
sofre de bronquite ou traqueoa
bronquite, peça na sua farmá... ·

cis. um vidro de Parmi...t �

P-16

Publica relacão dos c(}mercia,ntel e industriais com seull enUe-

rellos.
Cada guia é vendido acomJ.)anbadô de um mapa- rodoviário d(

Paraná e Santa Ca.tarina.
Redação: Rua P'rudente de M(wae., n. 62(t - Curitiba.

•

I
Dr. (L"IlHO G.

GALLETTI
ADVOGADO

Orimo .. cível
.

Oon.tltu1ção tia Socieclad..
NATURALIZAÇÕES
Títulol D.olal't1t6rio.

l

Elcrit6rio • Re.id, 1.C (]

Rua Til'ad.:nte. n
FONE •• 1468 �--------------------�

Caso Recem
construida
DE S O c U PA DA

RUA FELIPE l'vEVES'
6xl0 r.n§tros, toda de

r.naterial.
TRATAR NESTA REDAÇÃO
DR'

.

'FIÍÂNCÍSCÓ" CÁMAR&
NETO

Advogado
Escritório: Rua Felipe Schimidt.
21 (sobrado) (Alto da casa "O
Paraiso")
Resi'dencia: Rua Alvaro de Car�

.
valho, 36

.

I Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO-Qulnta·f.lr. 21 eI. Julho •• t949

Crônica da· Assembléial
Sem oradores a hora do expediente.-Ordem do dia.-Respondi- �

.

da a consulta da Prefeitura de Mafra. - Grave denuncia: }
Presidiu a sessão ele ontem t: sr. no Hcgisto Gcr àl ele únévcis da

Hui C. Fucrschucttc, estando pre- Carnara". O parecer aprovado, que

sentes 21) srs, deputados. é da Comissão de Justiça diz "W1C
Aprovada a ata foi lida :1 nJat.é- é obrigatórIa a transcriç:'ío no ::'.'.

ria do expediente. gisto do imóveis dos contrato" ou

Não hou vc oradores i nsc r: tos e títulos de enfiteuse". Em "O I<lÇ:10
nem quem fizesse uso da pulavra esse parecei' foi aprovado pI;!'

ncssu primeira parte dos trc1:wll!uF, maior iu

pelo que se passou a ORDE'\l 1)0
DIA

O pleruuio atendeu rC([liCnrtlé'r,
to do sr. Nunes Vareja, Ii-ler da

maioria, no sentido de ser o parecer
exarado no processo n. l:!!)j<H) in

cluido na ordem do dia, para Clt' re

gime de urgência, ser díscntido e

votado. Refere-se este a COI1,>,t1ta -la
Prefeitura Municipal de Maf'r«, r,a
ra saber, "se por lei é obriltatóril\ O

I Registo dos Têrmos de Transforên
cia dos terrenos foreiros urlanos,

eocial

clarou esperar os providências do
sr. Secretário da Segurança Publí
ca, afim-de ser coibido o abuso.

� a gentil senhorita Zeni
Lourdes, filha do sr, Tte.
Orion Platt, distinto oficial da
nossa Policia Militar.

SRA. LEOBERTO LEAL
A -data de hoje consigna o

--aniversário natalício da exma.

':sra. d. Ivone Bruggmann
:.Leal, digna consorte do sr. dr.
.Leoberto Leal, operoso Secretá- VIAJANTES:
-río da Viação, Obras Publicas DR.·CARLOS BUSCHELER JR
.e Agricultura. De sua viagem a Salvador,
A distinta senhora que, pe- capital da Bahia, aonde o le.

los elevados predicados de es- vou a feliz escôlha do sr. Go

pirito e dotes de coração, go- vernador do Estado para re

za na sociedade local de desta, presentar Santa Catarina no

.cada posição, pelo feliz evento, Congresso Nacional de Estatis
.com certeza, será alvo de ex- tica, retornou a esta capital,
pressivas manifestaçõ_es de

I
o nosso estimado coestad�ano

suas numerosas relações de sr. dr. Carlos Buscheler, digno
amizade, às quais, por justas, diretor do Departa.mento de
nós nos associamos, respeito, Geografia do Estado.
:samente.

DE�U�C[A
O sr. Waldemar Rupp, ela r D.

1\., denunciou fatos graves q:ll' se

teriam verificado em Capinza'. rc

ferentemente ao emplacamento de
veicules pela Delegacia RegioltaJ
daquele Município. Finalmente, de-

3
, (

I

CINEMAS
Il l'I'Z ás ;) e 7,30 horas

ODEON, �IS 7,45 horas
Sessões Chies

O acontecimento cil]el11atográfi�
co do ano! Finalmente na téla u,

obra imorat Ide Alphcnse Daudet

Mecha Ortiz - Roberto Escalada
Mirta Lcgrand em:

S A F °

(A Historia de Uma Paixão)
No programa: 1) A Marcha da

Vida - Nacional. 2) Atnulidades
Warner Pr.t hó - Jornal
,

Preços: Cr$ ;),00 e 3,20
Censura até 14 anos-

Atenção: Para as exibições ·dt}$te

filme Iicarn suspensas todas a:' en

tradas de favor, exceto Imprensa e

Autoridades
Estudantes sem caderneta 11,,0 te-

FESTAS

"NOITE ORIEN1;AL"

rá direito a abatimento.Em seguida foi a sessão encerra-

da. ROXY, boje ás 7,30 horas

A VIRGEM MORENA

A Associação ,. Carlos Gomes"

(Cultura Musical). apresentar,1 SÚ,

bado próximo, dia 23 do Iluente,
lima notável sorrec, intitL,laela

"NOITE OHIENTAL"; nos s.ilõcs

do Clube Doze de Agôsto.
Em toda a sua magnificeneia uma

��;���S(�"� lendária: "MIL E mvIA Serviro de· Luz e Forra
Lili espetáculo ínesquecivrI. (1]'- � �

nanientado tipicamente, rnostrun- j\.. �.T. .l � .(_.) m:U°.a pror��������I� �Ot�i�O�I�(.:..·e�do a todos, n beleza do Oric itc. " -\.., ...

O cintilante bailado, de osplendi- A Diretoria de Obras Publicas - SERVIÇo DE LUZ E FORÇA ._ i Mus�c� : el�� � Des�nho Colorido

da marcação coreográfica. .il.sl�. avrsa que serão racionadas nos dias abaixo relacionados e no perto-to daS!
PI eço. Cl $,3;-40 umco

. mente chamado. - "O BAILADO 17 ás 21.30 horas, as seguintes zonas: Censura ate. �nos.
Decorre, ne:sta dat�,. maIS; DOS DEUSES" despertará, por. Dia 21 _ 13 Z{)�,\ _ Pedra Graude.e rua Duarte Schutel, ll\iPÉRIO'ó1HJJe as 7,30 horas

'um aniversario natalicío do' _
.

. ,
iVIT RIA AMARG�

t. d te AI'
I certo a atenção dos prcsentev pe- Dia 22 - 2;1 ZONA - Saco dos Limões.

D
.

•

G.
.

,es ima O con rraneo s.r. ..1 i Ia su'a original aprC'sclltaç�IO.. . Dia 23 _ 3" ZONA _ Servida pelos transformadores situados na COM:, BeUe aVIS -

T',o(,[��eMachado competente clrurgl .,.,. . Brent - Humphrey Boczart -- ,�o-.

,.
.

-I' N te 1 ·'11' t f' .. ti ''''I «uc ! cm rua General Bittencourt (perto do "SENAI") rua Major Costa (eStI'
I .

• ,00
-

d t· t
.

t 't 1
1 es e. )lI lan e es 1\" ,. •

1 Rao en IS a, nes a capI a. f'" d b I .1 t d t. l'O I ') 'd .1· d B'a lnçl' na ( eagan
A ·t h bene IClO fi o sa uO es 1.1 <111.( ,- ma A1Jes e CI aue EL I",l ... 1.

':1' d HITZ
Ih

s Il:2Ul as
t 0:ena1ents que bre que deseia seguir li cúL'C':ra Dia 24 __:_ 4a ZONA - SeI'vida pelos transformadores situado.� na

Sa Ja 0,

çÁ RCOe serdao pres af a� I?de o ratnl�- I 1111�inosa da (Ii "ina musica lw"erá Avenida 'Mauro Hamos (próximo ao Largo General Os'ório e rna Dr. DO"l.L'SIJEN'.�GT"�� RIOTZNOe OCI01<'O·N. ·curso e sua e emen e na a 1_ \
..' L C 1 .L' '" _ •

. _ '. .

b' i muita alegna, mUlta .beleza, e mUI- Ferreira Lima) e rua aura ..aminltl Meira •

.ela, nos nos aSSocIamos, 'JU 1-
I'

'.

DI'a ?5 _ ;a Z.ON,- _ .CoqtleI·roo., Sa-o Jose' e Palhoç.a. SINFONIA DO PASSADO
-1 te d

...
d lh tas melodias vivas c pa pltantes. - v..... J

osamen eSe]an 0_ e· pere- .

.

])' l'a 26 _ "a ZON' _ E.otl·'el'to. 2" Feira dia 25 Teátro A!v�1'O de-

f l' 'd' d
.

üma noite tle arte que pCI'f!ura;-a u � '" .,

nes e lCI a es. .
__....__._._.__ .__ .' .___ Carvalho

.

CESAR BASTOS GOMES :�: tle('::�:.rança de sociedade de ilúS-

a Shell Mex· Bras·,·1 LIda p(�r:! ::;i����R
Deflue, nesta data O anl'ver- Os sa]õc, uo Clube Doze. ti"f'llJOS

..

�. -. .' .

•
A" d A t 't T t 'I� 111 a eS e mes. {'.a l'l' 1:'. varo

sário natalicio do jO'Vem con- ocash�o de <tprccia1:, esl;lo, �('ndo
'I �"- ,� ..�, .

de Carvalho
'tel'r...,nOO Cesar Bastos Gomes ornamentados com lllllita al'['- " é "A Shell-Mex Brazil LinÍited avisa á. sua distinta, freguesia IBI FERREIRA G d........ B '.... e sua ,1'an fi

:aplicado aluno do Ginásio Ca� ele se yer como tantos jo�'cn� ..

ali que, a partir do qia 15":7-49, os produtos Companhia
tariense, e dileto filho do sr.

I trabalham dUl'an�e. todo dIa e Il:lJ':- Shelltox
Valéria Gomes, operoso comer-: te da noite, na. l,ama. de contn.HH- Protetox
-ciante e industrial no munici-I rem para o allx!110 dos m�no� 'lIo_r- Lustra Moveis Shell

_pio de Tijucas) e de sua exma'l
tU!1atfos, JlJ�S que tem

.

mehna�ao
.
Tira Manchas·

'-espôsa d. Jorgelina B. Gomes. para a. sllbhmc arte mUSIca!, n>'\c�;- Limpa vidros Shell
O jovem .Cesar será. alvo de silando do amparo de todos elll Oleo Doméstico' Shell

.,cumprimentos e feHcitacães I gera'l. .. .Fluido para Isqueiro' Shell
.de seus inumeros amigos ê fa_I··· A ,!'l'serva de mesas ú grande. Pulverizadores de inseticidas
,miliares. .

. . Grande tem sido a procura dos U!e- e Limpa Vidros

! lhores lugares e quem deixar. por pas.sal'ão a ser distribuídos exclusivamente em Santa Cata.
SR. ARNALDO DUTR'.A (ultimo natur;-li'nente não ter&. mn tina pela Drogaria ti Farmácia Catarínense S. A., Matriz si-

Faz anos hoje o sr. Arnaldo i bpm Illgar.
.

. ,ta a Rua 9 de Março 6338, ex, Postal 95, JOinvile, com filiais
':Dutra, categorízado funCioná-I As nlCS<ls podem S(,I' resel'\ ;ida... em Florianópolis, Blumenau e Brusque."
rio dos Correios e Telégrafos e I·durante o dia nu Clube Doze. !:<)D1

pessoa largamente relaCionada! os promotores (lu sensacional festi-

A G---'--R'-A O· -EC -I M--E-' NTOnesta capitaL I val. .

Enviamos�lhe sinceros .para-
.

_7 1J�_l7r :-- VVA OTTO BERNHARD'f, MARGARETE BRAND,
:bens. .

.
.

I
T ArRO

A�BERTO MU$�ER e familià,
.

-

.
AVE-MARIA NO MORRO ERNESTO BR!AND e famHia,

SR. ZEFERINO CARVALHO! Promovido pelo grêmio."Sau- EDGAR PANOCH,
NETO ! dade", filiado ao Democrata profundamente sentidos com o falecimento de seu ines-

Em Tijucas, onde reside, vê! Clube, será levado á cena ho.. ouecivel marido e tio
,passar hoje o seu aniversario je ás 20 horas, no pal-co desta OTTO BERNHARDT
'natalicio, o distinto conterra_1 sociedade o drama em 3 atos vêm de publico manifestar os seus mais sine,etos agrade�
neo sr. Zeferino Carvalho N�-I "Ave�maria 'no mor�'o", d� au- c!mentos ao snr. dr. Djalma Moellmann pelo modo dedicado no
to, operoso gerente da

conceI-1 toria do sr. Deodoslo Ortlga. emprego de seus conhecimentos médicos, às Reverendas I1'
�uada firma Valério Gomes, e Tomarão parte neste espetá- mãs da Casa de Saude São Sebastião pelo seu desvêlo e cu.
'lnfluen,te procer pessedista na- I culos diversos amadores co- rinho para com o extinto, ao rev_ Pastor Scliemann pelas
quele município. nhecidos da nossa platéia. palavras de conforto religioso, e a todos emfim que externa··
Amigos e admiradores e cor- �.,..,..,._........�_.,._......__J".IY ram as suas condo�encias por vd!sitas, cartõe_', telegr,amas

relig'ionários do sr. Zeferino QUARTOS ou flôres e aos que acompanharam o querido morto á sua
'Carvalho Neto, o homenagea- Alugam-�e q1!artos p�ra :-'a,. ultima morada.
rão pela auspiciosa efeméride pazes solteiros, a rua Joao

pm-1.
,

promovendo_lhe festivas manL to. 29, sobrado. -_._,. ,--,--------.---------

festações. .....

-

V d d I I·
•

Os de "O Estado" se asso- en e ores--·n erlor
ciam as mesmas, jubilosamel1_ Precisamos de vendedores locais, em todas a cidade do
te. País, para a venda de sedas, camisas, linhos tropicais, joias

e relogios, ternos, roupas profissionais, c-amisas, calçados,
bravatas, artigo eletricos, radios e vitrolas, utensílios de co

zinha, faqueiros, instrumentos musicais, artigos religiosos,
canetas, pastas para corretores, objetos de material plastico
lê muitos e variados artigos de uso diário, para a venda pelo
sistema do REEMBOLSO POSTAL, diretamente aos consumi··
rl.ores,)

Bons elementos, candidatem-se!!!
Otima comissão, há, pois, boa oportunidade de lucro.

Escrevam-nos, para maiores detalhes, para a Caixa Postal,
5231 - S. PAULIO.·

SR. AR! MACHADO

SRA. JOÃO KUEHNE
Aniversaria hoje a exrna. sra.

d. Elvira Kuehne, diretora da
vitoriosa revista "Atualidade"
.·e espôsa do nosso estimado
conterrâneo e confrade sr. J0-
ão Kuehne, destacado íuncio
nário da Delegacia de Ordem
politica· e Social.
A distinta natalicíante que é

muito relacionada nesta capi
tal apresentamos os nossos

.cumprlmentos com votos de Ie-
.

Uz aniversário.
.

.rave, pela sua brilhantisstma e h.c

DiA 29, SEXTA-FEIRA, AS 20 HORAS, NO TEATRO ALVARO
ns CARVALHO, A ORQUESTRA JUVENil, DE FLORIANó
POLIS, FARÁ REALIZAR UM GRANDE ESPETÁCULO MU

SICAL, EM COMEMORAÇÃO A PASSAGEM
DO SEU 20 ANIVERSARIO DE FUNDAÇÃO.

FAZEM ANOS HOJE:
- O sr. Irtdalécio Arruda,

próspero fazendeiro em Lajes.
- o sr. Dante Corradine,

,competente regente de musica
rçesidente ,em São Paulo.
- a srta. Célia Brognolli, fi

lha do sr. Adolfo Brognolli.
- 8. srta. Vanda-Regina, fi-Ilha f'''_ distinto casal Hilda e

Edual'ClO Luz. i

CO�I: José Luiz Jímenez - Am

paro Morillo
No. programa: 1) Ciuelaudia ' Jor

nal - 'Nacional, 2) Pássaros Hurna

nos -=- Short
Preços: ces 4,20 e 3,20
Censura até 14 anos.

IMPERIAL hoje ás 7,30 1101':18
SUBLIME DEVOÇÃO

COM: Michel Alfa

DR. BiASE FARACO
e

SENHORA
tem o prazer de·participar
ás pessoas de suas relações
o nascimento de sua filha .

LúCIA HELENA
Fpolis, 13-7A9.

IIAU,TEIH
NÃO SAlA RUtlCI

SERVIÇO, DE METE0..

ROLOGIA
Previsão do tempo, até 14

horas do dia 21.
Tempo, em geral instaveL
TemperatuTa, em d,eclinío
Ventos, do quadrante sul,

frescos.
Temperaturas, extremas de

hoje:
.

!\!laxima 13,3 - Minima 14.2
--------------------------

FERlDI\S, R80MA.TB './{o E
PL !\CAS SIFILITICAS

Elixir de r�op.oeh�a
lVl.dioagco nuxilicl1' DO tratom.ntJ

d:1 lIiflli.

Vende-se
Uma casa residencial sita à

rua Bocaiuva, nO 199.
Tratar na R. Cons. Mafra, n()

33.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE DOZE DE AGôSTO
DIA 23 - SÁBADO GRANDIOSA SOIRÉE PROMOVIDA PELA "ASSOCIAÇÃO CARLOS GOMES"

� NOITE ORIENTAL
ORNAMENTAÇÃO CARACTERiSTICAMENTE ORIENTAL, JAMAIS APRESENTADA AO púBLICO FLORIANOPOLlTANO APRESENTAÇÃO DO "BAILA-

DO DOS DEUSES" - E MAIS UM GRANDIOSO SHOW
UMA FESTA QUE DEIXARÁ SAUDADES

MESAS À VENDA NO CLUBE 12, PELO PREÇO DE CR$ 50,00 - (OS SÓCIOS DA "ASSOCIAÇÃO CARLOS GOMES" TÊM DIREITO A 50%
DE ABATIMENTO NO PREÇO DAS MESAS). -TRAJE: PASSEIO

EMPRESA SUL BRASn.EIRA
DE ELETRICIDADE S. A

- EMPRESUL-

\

e· --o--

Serviços de energia elétric&
em Joinvile, Jaraguá do Sul
São Bento do Sul, Mafra, Ti·

,

jucas, Rio Negro e Lapa.
Material elétrico para insta

lações - Motores - Dínamoe
- Bombas - Lustres - Fer·
ros de engomar - Lampadas
- Ventiladores - Serviço de
instalações por pessoal técní
co especialisado.
Loja e critório á rua 15 de

Novembro, n. 449 Caixa Postal
:no 62 - End. tlegr. - "Empre
sul" Joinvile - Sta. Catarina
,..- Brasil.

CASA
Aluga-se uma nova, em Co

queiros (Praia do meio), ínfor,
mações: Umberto Tibau.
. . .. . .. . .. ..

Confecção
d� BRAVATAS

Aceitam-se encomendas para
qualquer quantidade

Rua Anih G6i'ibõldi, 58
FLORIANÓPOLIS
Santa Vatal'in8

CASAS E l.'ERRENOS
Possue V. S. casas ou terrenos para

:vender?
Náo encontra comprador?
Entregue ao Escritório' tmobíüârío

A. L. Alves.
Rua Deodoro 35.

{. . . . � . . . . ..
.

.
.

�UA 'IIOLUNTARJOS DA pATRIA N.- 66 • ',0 Af"06"
Clllx"po:;r ...L.5n . l1'.LEFONE tHO • TElf:IiIi'AAAiJ of>f(Ol'CC1ÓR'...

Agencia G�:ral nara S. Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22--Sob.
C. Postei, 69· Tel, ( Protetora»

FLORIANOPOLIS

Arv-ores Prutíteras enxertadas e plantaa ornamentais na'

melhores qualidades oferece. (} grande Estabelecimento de
Flori e Pomíeuítura

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

QUER VESTlR.SE COM CONfORTe E ELEGA"CIA'

I
f
!

PROCURE A

Alfaiataria ello
Rua Felippe Schmidt 48

I
MóVEIS. LOUÇAS E MOEDAS ANTIGAS

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

Católogo de Moedas Antigas do Brasil
Pelo correio c-s 25,00

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

FiLIAL À Praça 15 de Novembro Edifício HOTEL LA PORTA
TELEFONE: 1.325

Ouçam diariamente, das 9 às 13 e das 17 às 22 horas
,

_._ -------�---_._--�--

�'l _
.

.

f8pra .. ;��.�,.�@(t>
_, � 'Gít� t1,_d iii � � .,�.���:J' �� �

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

RESPOSTAS}. CAIXA POSTAL, 245 ._. S.\O PAULO.

. RnDIO TUOft' IYO 9
1530 kilociclos ondas médias de 196 metros

TUB.4RÃO -- S. CATfiRINA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Agencia Geral para 8t8. Catarina
Jiua Felipe Schmidt. 22 - Sob.

'

Caixa Postal. 69 . TeI. "Prateetera" - FLORJANOPOLlS. 'I'eee .

I : IDR. I i

I A. DAMASCENO DA SILVA II',. ADVOGADO CI

: : i

i AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS I I

I Praça 15 de Novembro, 22 - 2° ando :

I
(EdUid. Pérola) I

• Fones: 1.324 e 1.388 •
• CI
• •

: Florianópolis - Santa Catarina :
• e

L09l)�0"G4Ii�4li41H!tt2••••••••&·••••OG.eGH.O .., _

,

Comer com prazer fdigerir sem 50 rer

, 'a Bisurada ajuda a quem
o uso da 0agnes� f rta e não quer correr o

. allmentaçoo o
.

.

oprecld oh' erocidez e disturblos
riSCO a. IPMognésia Bisurada -

estomacaiS. , 'd ....�r;�IiiJ"�,

em comprimi os.
em po e

, '--"'fW,a;o'A$li!Rll! II!ZI!enll!lill2fW\t�
2'!1M'M'SdJ- r« _."..

'

Magnésia Bisurada
Produtos Veterinarios

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.

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

<1',60 s.
VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 em3 e frascos de

:10ú cms.

SORO ANTI-TETANICO: ampolas de 20 cmS.
VACINA CON1'RA BRUCELOSE: Ampolas de 20 emS e frascos

,..de 100 cm3.
VACINA ANTI-RABICA: Ampolas de fi em3 e de to em3 e frascos'

-de 100 cm3.
Dos dois últimos, por serem os seus prazos de valídea relatívamen

te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atenden
<:do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessário
ao preparo 'lU .... mesmos que, assim,· serão sempre fornecidos com abso
'lIta garantia de atividade máxima.

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentar' outros produtos ve

terinários de grande eficácia, como: 'I'erneeína (Buco-Vacina contra
-diarréía infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina C.ntra a

:Bõuba 'Aviária, Vacina Contra a Peste Suina, etc. ..:. .. . .••......•

Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sõbre as doenças
-dos animais domésticos, serão prontamente respoadidas pelo De�arta
nento de Veterinária.

Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten.

derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en

�ontrados na localidade de residêncía do solícítante,

BOM NEGOCIO
1/P.ra quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ lQO.OOO,OO rend",
..a.rta de 10'/. ao ano com recebimento de [uros mensai•..

Informações l1'l�sta redsç60

$ÊOE SOCI,A.I.. ::

po�ro ALEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS O,"' PÁTRIA N." 68 • 1.· ANDAR

�AIXA POSTA�. 683 - TELEFONE 6�4() • TEI.EGRAMAS: .PROTECTORA-

Ólda d�. há mais /(o/�nos-;sfaS

Jr�
A linda estrela americana.
tambem Kolynos·ista • ciclts
ta nas horas de lazer Exer.
cicio físico e dentes cf:m tr""
todos, tornam-na einde mais
bela. Lynn Bari é a lictrela
do filme "lhe SpiritO.Ii.t",
da Eagle lion.

.

,

,

7 �i'-'=
Seja Kolynos-istt.1
Conserve seus dentes divinos
Visite o dentista
Prefira Kolynos1
A fórmula de Kolyno.s é criação de
um dentista, o Dr, ti, S, Jenkjns.
Kolynos utiliza um derivado de
oleos vegetais. neutro e de alta
r-cão detergente. A espuma de
Kolynos penetra ros espaços
inter-dentais, agindo contra as

manchas, alcalinizando e limpan
do os dentes. Por iSSJ, Kolynos

limpa mais I
I
!
I
i

I
I

Em cada hora mais de
1.359.949 Kolynos·istas
limpam os dentes com

Kolynos!
E esta preterencía, que au

rnente-xíe- hora em. hora, ,ê
tão natural! PorqueKolynos
é concentrado. Somente Ko

lynos não tem riem uma só

gota ele agua; não necessita

de agua, como acontece com

Gôsto de hortelã
e frescor de orvalho!

Kolynos combina três essencías
naturais' de três continentes, e

que, sob fórmula exdu"j,.\(a..:d)rg��_
duzern esse sabor refrescante e

caracterí-tico, agradável a todos
os p ,I] a da r e s . Por isso, todo o

mundo diz que Kolynos

Mc-(_ano

Basta um em

na .scova seee,

* USE· KOlYNOS. SEJA lAMBEM KOLYNOS-ISTA!

T'r c rispor to; .. r�"guIOl""8 de corgos dopôrto de

Florien6po'i e
São Francisco

FRANCISCO DO SUL para NOVI YORK
Informaçõe. com 05 A(J'ente.
- Carlos HoepckeS/A. - C[- T�letot1e l ..ZU ( &'11. relego

do Sul - Carl'vl Hoeocke SI!\, - � ( - 1" �1�\') 1 � I) \1] ) � C MAC �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'I:. OlA 36 SÁBADO NO LIRA' TENIS CLUBE, GRANDIOSA SOIRÊE DE ANIV.ERSÁRIO DA -Ó:ORQUESl'RAJUV-ENIL DE �ELO,RIANÓPOUS.- APRESENTAÇÃOI i

�I'II. 1.".1
,DE UM GRANDE PROGRAMA DE MÚSICAS PORTENHAS, E MEXICANAS, DIVIDIDO EM DUAS PARTES, INICIO DA SOIRÊE, ÀS U,30 HORAS.
MESAS A RESERVAR NA RELOJOARIA MORITZ, A PARTIR DO DIA 20 -- PREÇO DA MESA CR$ 30,00

1,,:1:', IIIlil, - -
. .

I�l,llando prosseguimento ao Campeonato de Profissionais, jogarao· do-
li,l DiROO as equipes �o Avai e do Bocaiuv8.. Sábado,: pelo. cçrta.me de
ji'i i amadores, estarao em luta os· qbadros do·Guarani e do Ollmplco
!, I t::oo:2lI!

. _ .. _ __ _.. .... _a. .." .. �.

f�:
-

Faculdade de Ciências Econômicas
II: (ip Dire'ório Acadêmico

'1([
, !�r�t��o d���a��!�aC!��da�o�os���Ps���!nen-

111,1'11 I Direção' de PEDRO PAULO MACHADO

I ML.'esA'CeIAos-odemOaNiSTDOLiro,etóG'rrAiOs
das Faculdades de tD1lRE'IhTO e FAadR-.." .L) .l: " para a monumen a c urrasc a,

!lllil •

t I d· "d I d FI t
VISTóRIA NO CAlWPO DO IPI· que fará realizar dia 24 do-corrente (domingo) no·CAMPECHE,

i I.

ampeona O D IVI ua
..

e
.

ore e Em homenagem aos Campeões de Futebol do Torneio Uníver-

illjl,' "'.
.

.' .i: d�\:':�:�� ��3:�r:I:.s ��� [;�;1��r:�����a:�a�:1�5b�������b;� t �3:'h�:!��O em oní-

'I �I
. Conforme notíciámos duelá, Fizeram jús aos cinco prê- mões, e emitir parecer sôbre as Para os acadêmicos da Faculdade de Ciências Econômicas

I'
' am-se, domingo p. passado, mios oferecidos pela CASA condições técnicas do mesmo p:I a

e respectivas famílias a LISTA DE ADESõES acha.se em po
,'! !. a sala d'armas da Policia Mi- PERRONE: 1° lugar: Carlos nns de reconhecimento ofiei.al, a

der do Diretor Sccíal.Esportivo do Díretórío, áCadêmico Moa-

II!-I tal'; os 'esgrimistas catarí- Hugo, 2° Leonel Pereira, 3° F. C. D. nomeou para constituircrn cyr Corrêa.
'.

.enses, Nêsse campeonato in- Gilberto Silva, 4° Fernando Comissão, os 31'S. major Aldo Fer- Pelo Diretório Acadêmico da Faculdade de Ciências Eco-

11111,ill :)vidual de florete sagrou-se Murílc t,! ,5° Benito Nappí. nandes, Capitão Duarte Pedra Pi- nômícas
ampeão Carlos Hugo de Sou. O Juri estava assim constí,

I'
res e Osni Ortiga.

I a e vice-campeão Leonel Pe- tuido: Presidente, cap. Rui
.

li, eira (Nelito), Stockler de Souza. Vogais: O RAPID DERROTOU o T'LCAM.
, O torneio decorreu num Bruno Bchlemper, dr. Walde- PEÃO DO ESTADO Caixa' I" mbiente de cavalheiresca miro Cascaes, D. Salomôni e

Fato inédito na históría rlc fies-
ordialidade e teve seleta as. João Makowiesck. Secretá-

porto catarinense, um clube europeu

I
ístêncía que põe em eVidên-1 rio sargento Armando e coo-

esteve em Joinvile, domingo ultimo,
. ia.o ínterêsse gue desperta na. nometrísta João Julio de Sou.

conseguindo, diante de enorme puocíedade floríanopolitana O
i za. .' blico, abater pelo escorre de fi x :3 o

legante desporto das armas. \
.

t I dos rorê f
forte "onze" do América, bi-cam-

:1
Inscreveram.se os segum es A entrega os premios e e-

II
peão do Estado.

i sgrímístas: Alceu S. Tiago, tuar-se.á, solenemente, hoje
,I lenlto Nappí, Carlos Hugo, na séde da Associação Atãéti- -_....._...- ..._.._..._.._.._

'G'lb ::::Jr=Jr=;Ir=tr=Jr:;:.Ir=;Ir=Jr=J
II' I 'ernando Murilo, 1 erto ca Barriga-Verde.. 0= _

II ,lUva, Iraci Silva, Leonel Pe- Está programado para o

II )Bira, Manoel Gomes, Valmor próximo mês um torneio en.

, sorgea de Aguiar e Euclides. tre uma equipe civil e outra

I�I'
• limões de Almeida, sendo que da Policia Militar, o campeo

i· 'j,ste ultimo. não compareceu nato feminino e o campeona,

; i 'k proya, tendo,. portanto, to de espada, �s 5lu�is s� �spe·
i II i,'ompetIdo, nove atíradores. I ra obtenham idêntíco êxito.

II!i,I-. ,

JI,jiAGAR40
PELOS ESTRAGOS QUE, MEtWBRO DO CONSELHO RE.GIO.

III .r ,FETUAREM NO CAMPO DA RUA NAL DE DESPORTOS O SR.

,i r BOCAlUVA WALTER LANGE ,

1-,
ricano.

I De ordem geral, eomunicu-nos a Foi. há dias, empo�.sado no cargo Agora dividido em comissões c
!

'. c· D.: "Tendo em vista que. du- de membro' do Conselho .He��ionaJ subcomissões, o Congresso oferece

III
ante os treinos realizados no de Desportos, para o qual for;:: uo- aspectos mais a��tados. desen vol-

I', I::ampo desta entidade, 'não tem si- meado por ato cio sr. governador vímento metódico e crescente das

111 1//,0 observa�as as sOlidtaçót':, f�i� do Estado, o sr, Walter Lange, 11�1 suas atividades.
1,1 r las, no s�nlldo de serem e�H<I�,I:' dos maiores pugnadores do pro- A Primeira Comissão, enio presi
J

it,cpredaçoes
e outros estragos. I_)e� gresso do desporto catarlnensc. O dente. é o sr, Agustín Maggi esteve

'II�; falia de cuidado dos atle\�s ,e nto do sr. chefe do executivo bar- reunida e distribuiu. aos l'elatllres l\f.AGROS E FRACOS
1.I.io que' por. êlc são l'CJ)'spon�t\v('J:<;, riga-verde foi recebido com sim- 47 tran:Ú.hos, tendo o presidente �ú-

Iii!
, prcsidênda 9<1 F. C. . ay,sa :JS patia !lOS meios desportivos tln Es- gt'rido que nove trabalhoo, fO,3,;em V A N A O ,:1·O LII liliuda.s que, dO'l'aVaill� vel'-�t:·a lado, onde o sr. Walter Lange é distribuídos á subcohússào d<' trans- E indicado nos ca.sos de fraque:11,lbrioCTad�' a tom.ar medIdas mais bast�urte l'elaciollado. f

..

f
..

11 d• por es erl'ovwrws, para � e

"0-1
za, palidez,·magreza.e.fastio, porqúe'l-ev"I-as em relação a qualquer ln'e- .,.... .....• .1 •

12' de tl'''llsportes nl""j'tl'v uOY'las, a. c<' c.. -

em sua fórmula entram substancías·,'Ul·ZO causado, debitando cluhe .1-'('- EMPOSSADOS OS NOVOS JUIlES 1110S �ete a' SUbCOJll1'ssa-() di> ti"ll'S-
"" " � . < ,.

tais como Vanadato de sódio, Lici-
I
as despesas que efeuar" . DO T. J'. D· portes flu\'Íàls e J�custrcs � 'l'I!rOS

tina, Gilcero:f<osfatos, pepsina, noz
i ., .••.•••••.

,., .•.••..••..• ,.....

para aSSUl:tos geraIS.; -

t f
A RENDA DO TORN�IO Em sessão realizada no dÜI 9 f

.

I
de cola, etc., qe açao pron a e e lCaz

/Iil,'. Submctida á votos, 01 a11l'OVal a nos casos de fraqueza e neuraste':"INITIUM" do curn)nte foram empossad,\s os a sU!:!estào do presidente, fi<."'nd.o
� nIas. Vanadiol é indicado para ho�

novos juizes- do Tl'lbunlll dr Jllstíç.a a Comissão de Transportes dIvidi- d
.

I Iii
j 'l'

.

"'I' mens, mulheres, crianças, sen o Jór-
1
.. ·., 1./1

na renda. bnlta (O Drnel0 IH- Desportiva da F. C. D., s1's. Tte.cd. da nas seguinte,'; suhcomissõe�: (1 .

, I, '

t "mula -conhecida pelos grandes m(�4

�
..

i' ium", realisado a 13 do C01'1'1'11 e, Paulo Wcber Vieira ria Bo,a f' dr, ferriviária, 2) rorloviúria, �) .....ari-

I· dicos e está licenciado pela Saude
I l'I'�;�Ollbe

à Associação dos Cr(lmsla� Alvaro MiIlen da Sih'cira e JlISl' Uma, 4) fluvial c lacustre e fI) HI�- Publica.!i '�sportívos de Santa Catarina t�r$ Esmeraldo da SilVfl. reas. ...

fi. I:U 15,00: ou seja. 5?(!o,. A cada um

I . �a mesl�a reunião o T. J._ D. de- Enquanto li P deliberava sôhre Deleg.!:iC·18 '1'8"81 mais Ministérios
1 110s clubes partlcIpante toco:' fi. cIdlll realizar as suas seS50e" or_ a sua constituição, a 6[1 Comiss1o, U \I Dia 28 -- Aposentados

III Ij,luantia de Cr8 264,30. O Figuci-l dinál'ias irs quartas-feiras, ás 19 110- dcstinada fi cstudar assuntos �r-fe- Pagamento de vencimentos Dia 29 e 30 - Pagamento aos Hei-
,

,'euse, segundo nos comul1iearaDl, 1 ta. rentes ir Encrgia Indllstrial. e"'Gía e pensoes ma especificados e (rue não tenham

11.';>referiu n1}'o. receber a sua (uta, t. ". ". () sr. M. Steinberg, dos Est.'ldos lJni-, A DELEGACIA FISCAL DO TE- recebido nos dias próprios,
llllll'i.estinando-a à entidade elos jerJ):t.1 NOVO AUDITOR DO T. J. n. dos, para presidente, e o sr. '!ustin:'-

.

SOlInO NACIONAL, NESTE ES.- Mês de Agôsto
- I':,lstas esportivos, num gesto allt.uv.,., Na ocasião da possc dos }1(>VO;;

I ano POS1ie, da Argentina ]Jara yjee-! 'fADO, para conheómento do<: jn- Dias 1° e 2 - Pcns.iouaistas Mí-

� 1,li ico que muito louvamos. membl:o.s do, :r�'ib�lllal ,de Jrst:ea. presidente, es.eolhelldo o sr. D!l,n::ll! teressados �cc�ara quc. [) ��gapwa- lUares

�i 1: .•• , .• ••···•••·· •••.•. , < •••• , ••• " DespOl tlva, 101

llHheado. a jll'esldel1-1 ReIS, do BrasIl, para seu scerelar;o.' to <lo.s VenCllTICntos c pensocs, do -Dias 3 e 4 '_ Pensionistas r:iYü:
_

I
TRANSFERIDO TONTCO cia da F. C. D. o nome do esportis- Foram, na rennião; classific1das ImêS corrente, a ser efetuado na I'(:'S- Dias 5 a 9 - Pagamento a lr;los;

\Ii! A F. C.H. concedeu a lransfc,rLI- i ta Anlônio Gomes de Almeida para 28 têses para cstudos espeeializn,]<!s, I pectiva Tesouraria, será de acôr.l'l que não tiverem recebido DOS dias
:ia do guardj�() ?'ouico, dn!'):mia I at1(�itor do· ól�g�'O diSciP!ill.al' �

da distribnidns entre as três s\1bc;).lIis� I com a seglli!1te tabela: próprios.
Ramos, desta Capllal, para o E�pn- el1tIdade,I)rC!'H(ü(lo ])elo (51)Ortlsta -c Mes de Julho I NOT,A: _ Para boa ordem doSo

_ W�
I,.e Clube Ceramica Hcnrique I.agl', dr. Osmar Cunha, () qual r('as.�l'mill " ,..,.".... Dia 25 _ Fllncionários ti" :Minis- serviços a ('argo da Delegada Fts-
, �

, il'1c 11lIhituba. suas funções a 13 do c()rrent� r\ CASA MISCELANEA dhtl"i lério da Fazenda cal, fóra das époeas acima eS:J"cl-
,I' O \'a101'o,';0 gnurchl-vala" hoje indicação foi aceita por nnanilllitla- buidora dÔII :Rádio. R. O. A Dia 26 - FL1ncionários dt) P'J(ler ficadas não s(:'r:�o efetuados (jlwis-

, -_lcixarú eS!3, ('apital rumo flquela de, sendo ]1(}]llcado o dr. António VictOfi Válvulas e Disco". I JllCliciário . C[l.ler pagamentos de vencimt'l'tos

I( 111:,"jdade do '.\11. Gomes de Almeida· RUBi Conselheiro l\IhtUI
I Dia 27 _ Funcionários dos ·k- ou pensões.

" 1/111I �.It

OS MEIOS DESPORTIVOS LOCAIS COMENTAM, FAVORÀVELMENTE A INICIAtiVA DA NOVA DIRETORIA DO IATE CLUBE, QUE ATENDENDO À
CRESCENTE PRÁTICA DO JôGO DE BOLÃO NESTA CAPITAL, FARÁ CONSTRUIR ÀQUELA SEDE, UMA CANCHA PARA O INCREMEl\lJO DO POPU

LAR ESPORTE

No ,I Congresso
Pau-lmericaDo de

Moacyr Corrêà
.

Diretor Social-Esportivo

de Esmolas aos Indigentes
de Florianópolis

EDge�baria
Petrópolis, 19 (A.N,) - Prosseguem

Resumo das ativiiades do l' semestre de 1949
Receita .. , : .. ", " . .. ., -. Cr$ 95.872,5<i
Despesa .. . . , 84.471,00

A despesa assim se decompõe:
com a Caixa de Esmolas .. , , ... , , Cr$ 81.753,00'
com o Albergue Noturno .. , " � .. . .. 2.718,80.

A maior despesa da Caixa de Esmolas foi a de .....•... �

Cr$ 77.200,00 na distribuição de 1.456 esmolas aos indigentes
por ela socorridos, na média mensal de Cr$ 12.866,00 e 242 in
iUgentes, sendo que, no mês de junho p. findá, foram dístri,
buídos Cr$ .13,180,00 a. 248 indigentes.

O movimento doAlbergue Noturno Santa· Catarina foi':'
o seguinte:

ALBERGAMENTOS:
em Quitandinha, cada vez mais In

tensos, os trabalhos tio 1° Congresso
Panamerícano de Engenharia, dn

qual participam representantes de
todos os países do continente ['lJ)f-

Do sexo masculino , . . . . . . . .. ., '.. .,., .

Do sexo feminino , .', .. '. " .. ..,..... . .

203
111

Total- 314
na média mensal de 52 pessoas.

PERNOITES:
Do sexo masculino � ..... , ....

'

Do sexo feminino .' . , .... . .. ..,., ...

999
603

Total - 1.6na
na média mensal de 267 pessoas, às quais rorneceu-se café 0'

pão antes de se retirarem à procura de trabalho,
----_.----_.

I
J
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o 88TADr\-Qulnt. fe'l'. 21 ... Julho" '9"9

o Doutor Léo Pereira Oli
veira, Juiz de Direito da 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 C;v:18Tca de São
José. Veronica Schmitz, brasi
leira, viuva, domestica, resi

de dente no distrito de São Pedro
de Alcantara, dês te Município
e Comarca, vêm com o devido
respeito, por seu Assistente in
fra assinado, brasileiro, casa

do, solicitador, com escritório
à rua Felipe Schmídt, nO 34,
em Florianópolis e telefone n"
1620, onde recebe as citações,
expôr e requerer a V. Excia., o
seguinte: - Que, ha mais de
40 anos, seu sogro Nicolau
Freíberger, entrou na posse,
por abandono de seus proprie

Consultório: Rua Vitor Meireles n. táríos, de um terreno sito no
28 - Telefone 1.307 referido Distrito de São Pedro
Consultas: ÁS 11,30 horas e à tar . de Alcantara, com a área de

de das 15 horas em diante mais ou menos 45.504 metros
Residência: Rua Vidal Ramos n. quadrados, em fórma irregular,

65 - Telefone 1,.122. acompanhando o curso do Rio
Imaruy: extremando' ao Nor,
te, com José e Maria Freiber
ger, filhos da Supte. e a Estra
da Geral São Pedro.Florianó-
lis e, ao sul, leste e oeste, com AVISO'

,

o rio Imaruy, conforme cro- Acham.se á disposição dos
quis junto; que, tendo falecido senhores acionistas, os docu-"
seu referido sogro seu marido mentos a que se refere o artí-
José Freiberger lhe sucedeu na go 99 do Decreto.Lei 2.627 de
pósse e, tendo êste também ra- 26 de Setembro de 1940.
Iecído, a Supte., como sua mu.: Cresciuma, 13 de Julho- de
theT�-o sucedeu na me§m.�-p_Ó�"",- ,

1949..
se, tendo desde seu, S"ogl'd' atê .-

r-

'. lüéas-Sàv{ - Dírêtor
agora a Supte. tido essa'mes- ------�-------.......----��-----.----- ...

�:n����!� !e����a�:�a, :�� Carros pa)ra o 'i�nterior do' Estado
que jamais fossem molestados;
e, como a Supte., por si e seus

Dr. Roldão Co�.aI r sucessores possuem como seu
CIRURGIA GERAI, -- ALTA CI· Iúdíd t t 1tlURGA - MOL't8TfAS m; S� o a li l' o .erreno a como se

NHORAS - PARTOS
. acha supra escrito e croquisFormado pela Faculdade de Kedl_· . r •

• ioa da Universidade de 810 Paulo. Junto, ha mais de 40 anos, EXPRESSO BRUSQUENSEnnde fo:i assistente por vário. aDoa do
if' tServic;o C1.rúrglco do Prof. Allplo mansa e pac Icamen e, sem

Cott& Neto I b d
.'.

1
Cirurgia do estômago e T!at elff:ula'

em argo? e especIe, a guma,
rei, int�.tino5 delgado e .grOI.o, tiroi· quer legitimar s,ua posse, nos
de, rrns, próstata, bexiga, atera, tê d t 550 d C 'dooyériol e trompas. Varicocele, hidro-. ermos o ar . ,o o IgO ser reconhecida e declarado do. incertos, por edital, que será

Consalta��le'D::r1ee" e 5 h1:o�� , 'fU Civil; para dito fim requer a minio da Supte. sôbre o aludi- I afixado no lugar de costume,
Felipe Sehmidt, 21 (altos d. Cua designacão de dia hora e lu- do terreno, ficando citados ain- ! pelo prazo de 30 (trinta) dias

Paraiso); Telef. 1.598
.,

�

J t'f: - ..

1 1 bli dRe.ideocia: Rua EsteTe. Jullior. 110; gar para a us I icaçao eXIgI· da para o prazo ega, apresen- e pv iea o por uma vez no
Telef, M, 764 da pelo art. 451 dO Código do tarem contestação e para se- Diário Oficial do Estado ,e por

Dr. r••lo Post.. Processo Civil, na qual deve, guirem a causa até final seno três vezes no jornal "O Esta-
Clinico e operador rão ser ínquerídas as testemu- tença, sob as penas da lei. Da- do", que se edita em Florianó,

c..'".ult6ri(}:T�e��n:it��4Jteirel... 16. nhas João Stahelin e Miguel se à presente para os efeitos da polis, extraindo-se, para êste
Consulta. das 10 b 12 e da, 14 II Pauli, residentes em São Pe- Lei, o valor de Cr$ 500,00. Pro- fim, as cópias necessárias, que
15 brl. Residência: Rua Bl_•

.
22, - Telefone: 1.620 dro de Alcantara, que campa. testa.se provar o alegado com serão entregues ao requerente

recerão independente de cita- os depoimentos, pessoais de para as publicações determina
ção; requer outrossim a cita- interessados, de testemunhas, das. São Jose, em 11 de [unho

Clinfca exclusivamente de wlançaa
Rua Saldanha Marinho, 10 ção dos representantes do Mi- vistorias, etc. Têrmos em que, de 1949. (ass.) Léo Pereira Oli-

Telefone M. m nístérío Público e do S. do P. com os documentos inclusos, veíra, Juiz de Direito. E para
DR. A. SANTAELA da União, deixando de pedir a P. deferimento. São José, em que chegue ao conhecimento

CPormado pela Faculdade Naclo- citação dos confrontantes, por 11 de abril de 1949. (ass.) Ro- de todos, mandou expedir o
nal de MedIcIna da Universidade � t d·t I

'

f'do Brasil) ser,em eles filhos da Supte. e, berto Pedl'ozo, assistente. DES- presen e e 1 a , que sera a lxa-
Médico por concurso da Asslstên, dos representantes da União e

i
PACHO _ A., á conclusão. S. do no lugar do costume e re_

ela a PsIcopatas do Distrito
Federal do E'stado. Requer, ainda, se-l José, 18 de abril de 1949. (ass.) produzido uma vez no Diário

._����r�o M��ICÔ!��P!���I����Ié.. jam citados, por editais no pra_! L. p, Oliveira. DESPACHO - Oficial do Estado e por três
da Capital Federal ZO da Lei, os interessados au-II Faça-se as citações requeridas, vezes no J'ornal "O Estado'':..

Ex-Interno da Santa Casa de Mi- -
'

serlcórdla do Rio de Janeiro sentes e desconhecidos, todos' sendo os confrontantes certos que se edita em FlorianópoI'is,.
CLíNIOA W:��OSASDOENÇA8 . para acompanharem os têrmos I e o representante do Ministé- na forma da Lei. Eu, Artur Ma-

l(e��n�I�r::{�:3. EdifícIo. Amélia
t
e a,pre�ente aç� de ,!!socapião I rio Público, po�_ mandado, .

o riano, Escrivão Interino o da-
Residência: Rua A1va!'o de Oar- i e, aepols da termmaçao do pra- S. do p. da Umao em Flona- tilografei e subscrevo. São Jo-

nlho, �ás 15 'às 18 horas ! 210 dos editais nos térmos do I,' nópolis por carta precatória, sé, em 30 de junhó de 1949.

T�lefone: I art. 455 do Código do Processo ao Dr. Juiz de Direito da la Va- (ass.) Léo Pereira Oliveira,Oonsu.tórlo -- l.208,
C' '1' , ' .

t d J' d D' ·tResidência _ 1,30:!. IVl por melO do qual devera ra da CapItal e os m eressa os UlZ. e lreI o.

-.----.--...!A---.-.-......---.-.....----....- ....-.-.....- .....-.-.-.-..--.---.-.-.-...-.- • .-.-.-.. .-.-.-......

RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Atende, diâriamente, no Hospital dOe Caridade

Juizo 'de Direito da
Comarca de S. José

EDITAL

�. -_-_-_-.-...._-_._-_-...-_..._,._._••-.-.-_-....-_-_-_-.-.-_-""""""'-...-_..w.-_-_-_-••-_, ..

Dr. Alvaro de Carvalho
Doenças de Crianças

Consultorio: RUa Tenente
tulveira, 29
Horário de consultas: 9 ás 11

ba.
Sábados: 14 ás 17 hs.

Dr. Milton Simone
Pereira

Clinica Cirurgica
MoJestías de Senhoras

CIRURGIA GERAL
Doa Serviços dos Professores Bene
dicto Montenegro e Piragihe No

gueira (São Paulo)
COBsultas: Das 14 ás i 7' horas
Rua Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES

Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade

CLINICA DE SENHORAS - CI-
RURGIA PARTOS

lHagnõstico, controle- e tratamento I
lUpeciaJizado da gravidês. Dístur
ltioa da adolescência e da menopau
IP.. Pertubações menstruais, i '1�h·

mações e tumores do aparelho gemi
ta! feminino.
Operações do utero, ovários. trom
pa. apendice, hérnias, varizes, etc.

�jrurgia plástica do perineo . (ru-
� ,turaa)

... � ", _ ".,_

ASSISTENCIA AO PARTO E OiE-

RAÇõES OBSTÉTRICAS
!Uoenças glandulares, tiroide, avi
·rio&, hipopise, etc.)
Dfllturbios nervosos - Bstertlídade

- Regimes.
!:onsultórÍo R. João Pinto, 7 - Tel,
1.4ft!

Resíd, R. 7 de Setembro -- Edíí.
'Cm" e Souza - TeJ. 846.

DR. POLYDORO ERNANI DE Si
,THIAGO I

Médico e parteil!'Q
00 Hospital de Carídade de Flo

rfanópolís. Assistente da
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, es �e.
I

eíalmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais glan
dulss internas

t"Jtntea e cirurgia de senhoril'

-IPartos
fi1SIOTERAPIA - ELECTROCAR�
DIOGRI\.FIA - METABOLISMO

BASAL
HORARIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 1;3 às 19' ho·
raso

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles n. 18

Fone manual 1.702
RESIDENCIA:

A.venida Trompowsld 12
Fone manual 766

Dr. Mário Weadha••
.-::tlnlca médica de adulto. II cri&uCU
Consultório - Rua João Pinto, 16

Telef. M. 169
Consulta das • ãs 6 bora.

Ibaldência: Felipe Schmidt ll. ....
TeJef. III

Dr. Guerreiro da
Fonseca

•.. reune som ... acabamento ••

solidez... no piano perfeito!
Além de vários modêlos para
pronta entrega ... êste maravi

lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano di>
pagamento a longo prazo!

Suhwartzmaun
REPRESENTANTE
para Santa

KNOT
Catarina

S/A

VIÚVA GIACOMO BURIGO
S/A. COMÉRCIO, INDÚSTRIA

E AGRICULTURA

Cx. 134 - Tel; KNOT
Florianópolis

Se ricos quereis ficar
De modo tacil elegal
Fazei hoje uma inscrição
o Credito Mutuo Predia

• .. ...
'

.. ., .a.. ,..... �. � •

Plainct
VENDE-SE uma, de 4 faces, com.'
pletamente nova, marca RAIM.ANN, I.
com transmissões. Ver e tratar ns

ICia. Florestal de Santa Catarina. no
Estreito, ou pelo correio, dirjgir-se
à Vencedora - Caixa Postal, 225 -

Florianópolis

CONVOCAÇÃO
São convidados os senhores

acionistas desta Sociedade, pa,
ra a Assembléia geral extraor
dinária, a realizar-se no dia 29
de Agosto de 1949, ás 10 horas
na séde Social, á Praca Nereu

.

Ramos s/nv, na cidade' de Cres,
ciuma, afim-de deliberarem so

bre a seguinte .

'.

Ordem do dia
1° - Reforma dos Estatu-

tos.
'

2° - Assuntos de interêsse
Social.

Cresciuma, 13 de julho de
1949.

Lucas Savi - Diretor

Assembléia Geral Ordinária
Pela presente, ficam convida

dos os senhores acionistas pa
ra a Assembléia geral oridíná,
ria, a realizar-se no dia 29 de
Agosto de 1949, ás 14 horas,
na séde social, á Praça Nereu
Ramos s/n", nesta cidade de

l Oresciuma, atím-de �libera['
I sôbre a seguinte.

Ordem do dia
10 - Discussão e aprovação

do relatório da dire •

toría e demais doeu
mentes referentes ao

exercicio encerrado
em 31 de Dezembro de
1948,
E'leição da nova dire-
toria.

"

Eleição do Conselho
Fiscal.

40 - Assuntos diversos de
. interesse social.

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
_ 28., 48• e' 6". feiras

Nova-Trento
E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - 3·. e 6·. feiras

� 16 hO'TaS)
- 14 horas
16,30 aoras

12,10 horas

Especialista
Médico - 'Efetivo do Hospital

Caridade
OUVIDOS - NARIZ e GAR·

GANTA
Tratamento e Operações

Residência: Felipe Schrnidt, 99
Telefone: 1.560

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

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

ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Clínica Médiea e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador.Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Part-o! -

Vias Urinárias - runs - Coração
- Pulmões - Estomago - Figado

Tratamento da Tuberculose
�jj,�os X. -:-

. E���r�cll;rd�o�rafia . .

Praça Pereira e Olíveírà - (attaz (Jó

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

__ Fone 841. FLORIAN()POLIS

Dr. M. 5. Canlcull

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,Dr. Armando SimonelACONTECIMENTO SOCIAL �

Pereira Enlace Tereza Augusta Ramos-Zeno Rizzo::}

'iorlanópons, 21 de Julho de '949

Em tôrou de duis discursos
Zedar Perfeito da Silva

O Dr. João Daudt d'OUveira, grande uaer das classes

conservadoras do pa�s, recentemente nos visitou para con:

clamar os nossos homens de empresa a tomarém parte e con

tribuírem com as luzes de suas experiências na solução dos

problemas nacionais na próxima Conferência de Araxá.
A importância de sua missão [oi compreesuiiâa por todos.

O Govêrno de Santa Catarina cumulou o insigne visitante de

homenagens excepcionais, numa demonstração evidente de

sua compreensão do valor dos problemas econômicos para os

destinos do Brasil e do Estado de Santa Catarina.
Sou um velho e confesso admirador de João Dauât â'Oii

'(}eira, Há tempo, exercendo o jonialismo na capitat da Repú
blica, por mais de uma vez me ocupei com a sua persoruüiâa
de e por mais de uma vez comentei os seus discursos, sempre
tão úteis ao nosso país. ,

Nesta oportunidade, como o título deste trabalho indica,
desejo comentar algumas passagens dos discursos pronuncia.
elos pelo sr. Charles Edgar Moritz e João Dtuuit â'Oiioeira du
rante o banquete, realizado no Clube Doze de Agôsto.

O sr. Charles Edgar Moritz, Presidente da Federação do
Comércio de Santa Catarina, é um lider de sua classe bem ex.

perimentado nos contactos que há muito tempo vem manten

do lá fóra com os seus pares e também na direção de seus ne

gócios. Oferecendo o banquete ao Sr. João Dtuuit d'Oliueira,
além de por em destaque as qualidade pessoais do homenaçea
numa 'promissora antecipação do que fará a nossa luzidia re,

ao, ventüou alguns] problemas econômicos de nosso Estado,
presentação no proximo conclave de Araxá. Sem deixar de
reconhecer o valor de nossa gente e a 'importância de nossas

riquezas naturais, opinou pela conveniência de substituirmos
a arte de governar pela técnica de governar Declarou guerra
(/0 empirismo, Como consequência disso, indicou a erosão, que
J(! ameaça certas zonas do Estado] Condena os grandes açru:
pameutos de população só nos três ricos vaZes e nos centros
mdustrlais, principalmente quando a p11ivüegiada zona do
extremo-oeste reclama braços e mais braços para a sua expio,
ração. Espera que a nossa contribuição no campo internacio
nal ainda mereça uma recompensa, ou pelo menos um trata.
menta recíproco entre os nossos aliados e vizinhos] para aliviar Imigranfes
a crise de madeira, pasta mecânica, óleo sassairaz, madeira

dcompensada, fumo, tapioca] carvão, etc. Bate-se, finalmente, espera os
por melhores e mais racionais meios de transporte. Comunica-nos II Sub-Dele,iucia da

O discurso doo S1·. Charles Edgar Morite causou boa im- Comissão Mista Brasil _ O. 1. H.,
:'Ores;,;ão. A resposta' do Sr. João Dauât d'Olioeira não poderia desta Capital, estarem sendo espe
ter sido melhor, pelo esclarecimento que prestou sôbre o pró. rados, pelo navio "Charltou Sovr
.. imo conclave de A.raxá, o qual - assegurou S. Excia. - Itite- reign" a chegar em fins do corrcn

t essará sobremodo ao nosso Estado, devido á variedade de nos- te mês, imigrantes das seguintes ca

sa produção e devido à variedade de itens contidos no terna- tegorías:
�'io da conierencia. lÇst'udou os nossos diferentes problemas, Lavradores, ruecanicos, carp.ntr-i,
Mas, so 11m, mereceria por certo longo comentário. Refiro-me I'OS, torneiros, tecelões, ser alheiros,
lia carvão catarinense. Acho que ninquem colocou com mais cletrecistas, motoristas, sapaleiros,
:. recisão O valor desta l'iquesa e realçou a complexidade de sua engenheiros. ladrilheiros, desc
solução. O ilustre líder afirmou que o oceano bravio e muitas nhistas, ferreiros, marceneiro�, pe
'vezes agrcEsivo não nos deu acesso fácil peZas àa1�as de nos- dreiros, quimicos, arquitetos, mol
sos portos. Entretanto, a natureza nos fdi pl�ódiga ao dar·nos dadores, llletalurgistas, bombeiros,
O melhor carvão do Brasil. Estudando o resultado da mesa 're· encanadores, cosinheh'os, costurei

d.o_nda do carvão, r�alizafia recentemente na capital daRepú. l'OS, alfaiates, fabricantes de ferra
blzca] re_ssal�ou. - que? e�tudo em ,�preço revela que o pro_ mentas, soldadores elétricos, rádio.
gresso aa. tecnzca na crzaçao de petroleo sintético pode abl'ir eletricistas, envernizadores. o_.Jení-
: ovo horzzonte ao aproveitamento do carvão nacional, Ja' a

.

t t' 1 I' An.08 ex eIS, soprar ores (e nurv,
pequena diferença de custo industrial entre petróleo sintético curtidores, estucadores, soldauorc.i
e .0 natural_convida a 2neditar na c.onveniencia de extrair pela a oxigrnio Untureiros, qUIlUlC(l!ô"

hzdr,!gena��o do. car�ao, O óleo combustivel de que tanto ne- musicos, maquinistas e outras pro
cessztamos . Ma'ls adzante esclarece: - "Dependemos inteira- fissões.
1nente da importação do pet1'óleo para movimentar os moto- Dispõe, Ilas Hospedarias de flo
res i:z,dustriais] os transportes e mesmo a iluminação, Alinda l"ÍanópoJis e Blulllell3u, a Suh.DeJe_
precwamos b�lsc,ar fora; do país o carvão mineral e carecembs gacia, dos seguintes profissionais:de metais especiais e equipamento para novos empreendimen. sapateiros, mecanícos, soldadoI"(�s,tos e conservação dos existentes". marcíneíros e carpinteiros, especia_

_

Quando vejo aumentar a nossa crise de dividas com rela_ lizados em esquadrias, constmção
1M,�s Estados Unidos, penso como se:á interessante para o le e'arroças, móveis, pedreiros, eleHraszl /t,nconttrardono con!}lave de. Araxa uma solução para o tricíslas, ferreiros e algllmas fami_
aprOVel amen O carvao cl!:tarznense! lias ([e lavradores.

.

'"
.

Out1'O �eml!' que o �1". Joao D_a1f!1t d]C!liveíra focalizou com I Os interessados poderão dirigir

ln�zt: Op01 tunidade fm O da alzmentaçao_ no Brasil, Até os I se ás Hospedarias ou à Diretoria'de

leSgiCL_ o� bem d�ta�os, cdomo. o nosso, obngam "uma grande Terras e Colonização, nesta Cal'HaIao e marfJznaz� e esaJusta�os, economicamente". londe obterão todas as inforn;a-çõe�
I

Honra] P?ZS, seJa dada aos dou; zlust�'es representantes das necessárias, para a obtençiin de
�.. a_�ses c°lonsel�adoras Charles E_dgarMontz e João Daudt d'Oli-j técnicos 01I operários eSj:;ecializa-1JeZla pe s dlSCUrSOs pron'UnczCLdos .

.

.

.
. dos para toda a espéCIe de slTyi\:c}.

Em aviao da carreira, regrr-ssou,

na manhã de ontem, da Buhia on

de bri l hantemente represen ton S.1l1-

ta Caí arlna 110 Congresso "ifa('io,qj

de Educação em Estabclecimcutos

Particulares de Ensino, o sr. (Ir.

Armando Simone Pereira, ilustre
Secretúrio da ) ustiça, Edueaçàc c

Sande.
O d.igno titular teve. naqnde

grande conclave lima atuação .Ie

cxü-aordinúriu realce, tendo si.Io

designado pelo plenário para pro

nunciar o discurso de cncertamcn-.

lo.

Xcssa ocasião, aludindo ''lO pauo

rama de ensino em nosso Esta

rio, foi entuasiastícameutc apleudí
do.
O sr. (Ir. Armando Simone r�, Ú.

ra reassumiu, ontem mesmo o excr

cicio do cargo L1e Secretário <12. Jus

tiça, l:..\.lucaçiio e Saude, que, du-

raute a sua ausência, e�Le\'e com

° titular rl� Fazenda o sr. (Ir . João

David Ferreira Lima.

.(

COITRft CASPA,
QUEDA DOS CA·

BnaS E DfMAfS

AFECeOU no

COURO CA8flUDrt.

Florianópolis assistirá, hoje, ao enlace matrimonial da

prendada e gentilíssima senhorinha Theresa Augusta Ramos.

com o distinto engenheiro patrício dr. Zeno Rizzo. A senho-:
I rinha Thereza Augusta, além de pertencer à tradicional famí

lia catarinense, é dotada de invulgares qualidades que exor- .

nam sua simpática pessoa. Coração bom, solícito às ?ampa
nhas pro bem do próximo, patrocinando-as por vezes, e gran
demente estimada e admirada em tôdas as camadas socíais.

por suas maneiras cativ,ante? e a�nda po� sU,a, encan�a�ora sim
plicidade. O dr. Zeno Ii:"zzo e de Ilustr� família �ul-nogrand.en
se, Seus aprimorados dotes íntelectuaís e morais o credenciam ..

a lugar destacado ria nova geração. Seu casamento constitue,.
sem dúvida, uma nota expressiva e marcante no nosso mun

do social.
O ato civil, 'que terá lugarria residência da noiva, à Ave

nida Trompowski n? 17, às 9)30 horas, será testemunhado, por
:

parte da noiva, pelo sr. José Guilherme Rizzo e e:cma. espô�a>
e do noivo pelo sr. Celso Ramos e sua exma. esposa d. Edite

I Gama Ramos. O ato religioso realízar-se.á na Catedral Metro-'

politana, às 10 horas, sendo paraninfos, por parte da noiva, o
sr. dr. Nerêu Ramos e exma. espôsa, dr. Joauim Ramos e exma.

espôsa, dr. Hugo Ramos e srta. Maria Luiza Gama, e do noivo,
dr. Celso Ramos Filho e senhorita Maria Júlia Medeiros, dr..

Abelardo Gomes e exma. espôsa e sr. José Guilherme Rízzo e

exma. espôsa.

RegressaroUl da Bahia
Os delegados catarinenses â. AssembLéia Gemi do Conselho Na

cional de Geooraiia e Estatistu:a
Da capital <lo Estado da Bahia girafi� e Estatistica, regressou

onde, Gomo representante do Estado via-aérea, os nossos ilustres coesta

de Santa C;, tari na, tornaram parte, duanos srs, drs. Roberto Lncel"d:l",

respectivamente, na Assembléia diIlctor..'gjeral do Departamento
Geral do Conselho Nacional .lc I ,,�o- Estadual de Estatística, e Carlos

Büchele Junior diretor (lo Dr-pnr
tamento ele Geografia e \.artc·gra-·
fia elo Estado .O PRECEITO DO DIA

Certos defeitos da visão fa- Naquele importante certame. 011-

zem a criança mostrar 'falta. de foram tratados relevantes as

de gôsto e incapacidade em re- pectos dos problemas nacionais a

lação ao estudos. cujos estudos se dedicnrrnn lU!lle-

Entretanto, desinterêsse pe- les órgãos da administração. os-·

los trabalhos escolares, preguí, nossos prezados amigos e dicnos

ça ,e desleixo podem desapare, delegados catarincnscs tiveram non
cer com a correção de tais de,

rosa atuação.
feitos, a qual muitas vêzes se

faz unicamente com o uso de
oculos adequados. Gro 11" fI"co seNão estristeca nem âesa- .

-

nime se seu filho deixa de Quem entregar nesta reda--

dar conta dos deveres escola- ção, um isqueiro com as ini->

res. Leve-o ao oculista sem ciais P. C. W., que foi perdido
perda de tempo. � SNES'J sábado no Lira.

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

O"Diário da Tarde"] de ante-ontem, ralado de

uma ,satisfação que há anos não experimentava, abriu
colunas para anunciar que, no Perimbó, alguns ele
mentos do P. S. D., haviam passado para a U. D. N.

Lendo a espalhafatosa notícia lembrei-me, não

sei porque, da esplêndida filosofia que um motoris

ta resumiu na seguinte legenda, inscrita no para
choque de seu caminhão: Pobre vive parqué é tei_
moso! O que ocorreu no Perimbó foi uma recompo
sição nos quadros e na direção pessedístas.' A intran

sigência de alguns a:ntigos cotreligionários, não ob
teve o aplauso do órgão central do partido, no E's-·
tado. Mudaram-se os incomodados e o p, S. D., com
a pacificação dos espíritos, atraiu para ° seu seio a·

mais ponderável fôrça eleitoral do próspero distrito,
inclusive diversos próceres udenistas. Essa, em pou�·
cas palavras, a história, Sem saJber penetrá-la, oDiá··
rio publicou.lhe o capítulo negativo para o seu par
tido.

Não queremos, a estas alturas dos acontecimen-·

tos naci'Onais, alimentar discussões distritais, DentrO'
em breve l;laverá eleição lá pelas bandas do Perim
bó. O perde.ganha será decidido nessa oeasião. A dis_

cussào, antes disso, e como diz ° nosso Lourival Al
meida: não íntéréssa .. , Prestigio, hoje em dia, só
é substantivo concreto, quando é a boca da urna que
° diz. Nas colunas da imprensa e até prova em con

trário, é substantivo abstrato.
Nos tempos passados, o bica.�de�pena fazia o pl'es-·

tigio de muita gente. Mas fazia e garantia, porque
fazia a eleição também .. ,

A música hoje é diferente. No Oeste, por exem_

plo, a U. D. N. está desaparecendo por causa de uma

música de gaita, que anda por lá ...

F',!<
!:�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


