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_\HAXA, 21 (De _\Dc\O "VHRANDA, Enviado Especial) - c\ Delega
ção ele, Santa Catarina, chefiada 11elO dr. Charles Edgar Morítz, à na

Con.f:el'ência das Classes Produtoras, e que é C0111pos1,a de 21 reprcsen
tantos do Comércio, da Indústr-ia e da Agr-icultura, após ólima viagem
n um dos aparêlhos da PANA'iR, fretado especialmente, chegou à Ca

pHar Federul às Hi horas de ante-ontem e, ontem, ti, magní ííca cidade

de Araxá, 110 ti-iângulo mínetro.
1'40 acruporto San tos Dumont, no Rio, toi a representação catar i

ncnse recehida pelo sr. dr. Nereu Hamos, preclaro Vice-Presideute da

ltepúhlica e, ao bota-róra, na manhã de ontem, contou com a presen

�a do Governador Aderbal Ramos da ;:;i1\ a, ora em gozo ele licença na

Cap ital do Pais.
� I \

/ A .lelogaçào harrtga-verde 1'01 uma das prírneí ras a chegar à es-

Esposto como o foi, ontem, numa entrevista cdleLi\ a :1 plendida cidade mineira, hospedando-se parte no Grande Hotel e par-
imprensa, J)elo ilustre secretário da Viação, Obras Públicas te no Colombo Hotel, o primeiro um dos maiores do Brasil, que não fi-
e Agricultura dr. Leober to Leal, o caso ela energia e]ótl'ica pa- ca aquern do Quintandinha e, o segundo, situado no mais elevado pon-
1'0 Plorianópol is e munioip.ios vizinhos está convenientemente lu de onde se descortina maravilhosos cenários de que encontramos
esclarecido. O público já' COnhece, nos seus pormenores, as cm nossa Santa Catarina.
providências tomadas naquele sentido e não pórle absolu, - AS DELEGAÇõES DE OUTROS ES'l'ADOS
Lamente haver dúvida a respeito da urgenoi» com que ° Go- A noite de ontem, sábado, ainda estavam chegando delegações de
vêrno do Estado atacará as obras indispensáveis à Iigução ela outros- Estados, sendo que a de São Panlo trouxe maior contingente
rêele local a usina da Siderturgica Nacional em Tubarão. de tf�fnicos e acessores, todos para estudos e soluções dos grandes:

É óbvio que a execução elos trabalhos demanda algum problemas de suas regiões, que dizem respeito á sua vida econoroica,
tempo -;- o máximo de um ano - a despeito de já se encontra- O. sr. dr. J050 Daudt d'Oliveira, Presídente da Confederação Na-
rem em adiantamenLo os estudos técnicos. :'\.cm seria possível cional do Comercio e o sr. dr. Euvaldi Lodi, Presidente da Conf'ede-
esperar-se que se operasse um milagre, dispensando os eui�; ração Nacional lÚI Industr-ia, bem como o sr. dr. Vicente Ráu, ex-)1i�
dos e minúcias recomendáveis em obras do tamanho vulto. uistro da Justiça, chegaram a. tarde de ontem. Estão também nesta

O que se deve ter presente é que nenhuma ouí.ra solução, cidade, além de grande número de expressões da índustría, do CD-

dentro das atuais possihiltdades, seria mais aconselhável e mércio e da lavoura nacionais, os srs, Pence Filho, presidente do Ins-
rápida. :i!; preciso considerar que o assunto, aêujo exame se JUnto Nacional do Mate, dr. Alberto Brochado, Presidente da Associa-
vêm aplicando os 'eiii'orços do Governo desde há muito, í'o i tão Comercial de Belo Horizonte, CeI. Caetano de Vasconcelos, Pre-
estudado por todos os seus aspectos, inclusive os de ordem si denl.e tla Federação do- Comércio de Minas Gerais, todos hospedados
técnica. :-\eria ainda errôneo supor que a solução agora el1- no maravilhoso Grande Hotel.
caminhada 3, lnun termo obedecesse à nrernéncía de círcuns, Segundo cálculos efetuados pela Comissão de Hecepção Mineira,
tâncias alheias ao próprio empenho ela adminístração esta- acham-se nesta

_

cidade cerca de 1.500 delegados, exceptuando-se se-

dual, que, na verdade, já em JiJJS elo ano passado se voltava nhoras e senhoritas, que vieram assistir ao desenrolar do grande con-

para as possiuílidadcs de um couãruto com a Companhia Se- r;]�'..e que marcará época nos anais ela história econômica e social de
de'l'(lJ'gica Nacjonal. MInas Gerais.

Agora vitoriosa e:S3U idéia. depois das prcltminn res COI1- - A INSTALAÇÃO DO GRANDE CONCLAVE _

sidcrações visando, sobretudo, o ínterêsse dás populações A instalação do grande conclave está marcada para as 21 horas
e os recursos elo Estado, só nos testa congratularmos-nos de hoje" sendo solene. Estará presente, tamhem, o sr, Governador do
com os 'lJOdel'8S públicos nào já apenas pela assinatura do Estado, .dr. :Wilton Campos, que Ialará aOS representantes de todos os

ncõrdo, ma" 1wl0 progresso dos trabalhos já ínícíados há al- Estudos da Pederacão Brasileira.
,):'UI15 díus, dl'sl.11" due II'icou :fsl'egUJ'}H{R a ,iahijid<t'.IQ, da S'>!;i-_ ,J ..:J.!;, B.p..l;ã"Jil"liL."�.:sD,.e-f��:}11!J �ltl� �xcE'd('rá á elÍ'peclatíva, o que nos leva a

�ã�> prupúsla.
.

,..'
.

� "i' j)lYógnostiéàr kej'à estiJ. "'Conferencia benéfica para o Brasit, pois touos
_\i3sinalamo�, neste ensêjo e maLs uma \.ez, a exí.empoJ'aflel·- i:P, apreS1'!11t81n cns-pQslos ás discussões, colocando acima de todo e

dadr do moyime�1t6 em: que insiste um grupo dl� pessoas, que quàlqucr üj'té'reFsQ a rne,llloria de COllclíções econômicas para o nosso

Cfviclentemelllc, não podem. ignorar a conclusão das providên
cias governamentais ü cêrca ,cio problema da luz, o qual tem
sCiry'ijdo a ex'JJloralções c·enl>ur'á'\�is, rlianelo mesmo p'ela
pro"ocaçno oslensi",a ás autoridad�s incumbidas de manter
a ordem pública. Não terá, sim, outra si,gnificação. a teimosia
com que, por um mandado de segurança iml)etl'ado no Tri
bunal de Justiça, esperam lhes seja concedida ncen!�a para
leval'e;m a efeHo um e.omício, antes proibido pela Secre,taria
de St'<gurança. Sabido que, em mmüfestação atiLerior, houve
excessos condenáveis por p:arte de elemenLos que aquela Se- )

,crel.aria, em nola a lluiPrensa, declarou ter identificado
como exh'e'rnistas, a impertinência dos proD?otores daquele
movimento é mais um flagranle de a.gita\:,ão tendenciosa,
·em a qual se pretende envoJyer o povo.

POl' lodo,s êsses motivos - e Dorque espl3cialmenLe re,s

:pondeu à justa e anS.iosa curiosidade tla população, é que a

entrevista do. dr. 1,eÜ'berto I_,eal, que ontem divulg�amos, se

revestia de excepecional importância e foi o·port.unissima.
Hazões 'aos sobravam para q�le, como o f:izemos reitera

damente, maniJes:lassemos a nossa confianoa na ação resolu
ta e honesta do Govêrno do Est&do.

Focalizando a' Confefêuía de'Araxa
---A GHE.(.:LmA D:\ DELEG-AÇÃO G:\.TAH)L\]�;\TSE - DE TODOS OS

ES'l'ADOS DO BRASIL H.EPHESEN'rANT�::l DA::;- CL:\SSE,s PItOD(j-·

TORAS DISGUTmAO, A PARTIR DE ::;EGUNDA-FEl.ItA, os PROBLE

MAS DE: SuAS REGiõES.' - A INSTALAÇÃO DO GRANDE CONCLA

VE, A.S 21 HORAS DE HOJE, PRESENTES CEl:tCA. DE 1.500 CO:'\Gl=t:E,S-
::lISTAS. - AS TESES DE SA:"/'l'A CATAR1:"lA, - NO'L\B-
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Essa. u impr'essão que, falando com os com'cncionai-s, tiv.émos nos

momentos qlle precedem a instalação solene da COllf'erência de Al'axá.
- AS, TESES DE SANTA 'CATARiNA -

.Santa CaLar'ina rnandou á Conferência delegação que ,sabeJ;á cmu

pril' com o seu eleveI', 110nranclo as. tradições gloriosas de - trabalho.
Os lll'(Jü.lemas qu.e oS seus re:pres'eniantes, homens da. indústria do Co
mércio e�da lavoura nacionai,s, os Sr:5. Ponce Filho, Presidente (!o llis
de Mafra, colocal'ão no ta!blado das conversações e diseutirilo em ple
nário, lodos em tôrno das suas grandes riquezas, entre os quais so

bressaem os do carvão, mate, madeira, transporte, indústria da pes
ea, h50 ele ser vitoriosos porque encerram assuntos de interêsse vH aI

}Jará a nossa economia intérna.
Distribuidas em 9 se.cçõcs, são as seguintes as tes'es que deverãO'

ser estudadas pelas Comissõ,es e l-evadas á di�cussã(), da Conferência:
Aleidcs Abreu, "Problemas de Abastecimento dos Centros Urbanos",
"Bases i)am a instituição de uma .Polí.tica Nacional do Fumo", "Assis
Lência Social e Educação Profissional ela População llural", Conserva

ção do Solo", Indústria da Pesca.", "Jlolítica da Preqos"; .A.rtur Buche
!e,

.

"AspecLos da Titri,cuHum em Santa Catarina"; Roberto Lacerda"
"Divisão da Propriedade Rural"; Edio Ortiga Fedrigo, "O Probl,ema

l'vIad,er'eko"; Cesar Soára, "O CaIwão Catarinense"; Mm'cílio N. da Ma

ta "Necessidades do Tl'anspoI'Le em Santa Cabrina" e "Estradas de
EDITAL �E CONCOnW�;VCfA AD- Dlel,·vado DOr alo de -

ootam DO M'·D,"stlar·lo F�rr.o 'de Santa Catarina"; Osmar Cunlla, "llís-tituição d� .Promiss:Í'r�a,MJJ\lSTRATIVA 1\. 1 ln, u , ti Ruml" "As AberLuras de Crédito e os Atrazad08 ComerClaIS"; Antonl!)

ühama-se" a atenção dos inte,re.s-l da Fa'zend-a ,'0 sr. 60ilberme SUv'eira ,Lis'�ôa, "P,ela Regularnent�ção das �sco�as, d? S:�viOO .Social" e :.'A
sados nara o Edital de 'Concorrên- " I JustIça do Trabalho face a suspensao d:lsclphnar , e fmalmente, GIO...

da Administrabva n. 1, publíca-! Pam a direção ·dó Banco do Brasil foi designado i \'anui FaraM, "União das Class�s Con�erv.a�oras.". O sr
..
Osmar C��

I "O E t d " i 26 d
.

Ih I o sr Ovidio Abrev I nlla a'presenlará também, du.as mel.lcaçoes: Heglme de Lwença Pre-
(O 110 �s a, o ,

( e e JU o .' ,
. . ,. .

."

do conente ano á 'ina 3a. ara ') T ,
•

� I,. ". ...•. • _n

mio" e "IJetras do Tesouro NaclOn� .

.

!.
'. P g '.' P, I RIO, �7 (AN) - O tplesldcn_� da Llm<l, que vlIlha exelcendo em c«-j Esses os trabaJ.bos da Delegaçao Uatanncnse para que a Confe ..

�::r�� �,�����:UJeOsd:e8�lJcerma, Republica assinou �ecretos. ��jc rater �nt:rino a :I:esidel�cia do no::- rência ele Al'axá estude, recehend'Ü-os como elementos fIe colabora9ão
"SANTA MA;RIA".

idem, nomeando o SI'. Gmlherme da ,,1l� &0 prInClpal estabeleCImento de
em soluções aos problemas maiS prementes por que atravessamos no

marca veira ministro efetivo da Fazcnda, credito, para diretor da Cart<:'.ra momento.
I

.são .José, 23 de julho de 1949. 'd' Ab 'd d P I R
.

d
.

t't'OVl 10 reU, (presl ente .G J�an- f e . edescontos a mesma JUS i m.·
JW'andlJ'r COrJ'€a .'Jalles

co do Brasil.. e Pedro Mendf'j1·ça ção.
Chefe da T. A.

fALTA DE CASA
./

Original e perigosa maneira
ele protestar

REVERE, Massassuchetts, 27
(UP) - A senhora Jean Ellís
de 24 anos de idade, completou
ontem duas semanas· de per
manencia do alto de um pos
te de quase 17 metros de altu
ra, de onde expressa seu pro
testo contra a escassez de alo

jamentos.
A senhora Ellis declarou

que não abandonraia sua es

tranha "habitacão" - uma

plataforma coberta de lona no

tope do poste referido _:_ até
o Dia do Trabalho, a menos

que ela e·seu marido consi
gam um apartamento para
alugar.
_____ 1

'Caroe de 'baleia para

s�bstitQir a de vacal
LONDRES 27 (UP) - Expe-!riencias levadas a efeito pelos 1

tecnicos do governo britaniCO!1demonstraram que a carne de
baleia tem valor nutritivo i
"apro�imadamente equivaleu-i
te' ao da carne da Alímentaçãoj
John Strachey, respondendo a

uma interpelação na Camara
dos Comuns. Essas experiencias
foram feitas pelo Departamen� Ito de Pesquisas Cientificas e

Industriais e pelo Ministério
Ida Alimentação, num esforço

para conseguir aprovéitamen-j
to dos recursos potencialmente Igrandes, tfm carne de baleia.
Essa .carne é excelente, princi-:
palmente se congelada ou pro-l
cessada logo depois de abatido:
o animal.

l'vIlINTSTJ':RIO DA AGRfCULTLJ.RA

DfjPOJ'.tamJel1!o :va.ci�n(/l do. pr'Odu.-!çau A.mmal
- I

DIVISÃO DA. DEFESA SANJTÁRlA
AiVDJA.L

INSPETORL\. REGIONAL B'M
FLORIANóPOLIS

\

Nomeação interina
RIO, 27 (AN) - o Presiden

te da República assinou decreto
nomeando, interinamente em

comissão, preside'nte do Insti
tuto de Aposentadoria e pen-lsões dos Maritimos, o sr. Joa
quim Pereira RibeÍÍ'o VidaL

o MOMENTO

o problema da luz

PARTIBO SOCIAL DEMOCRATICO
.

QUALIFICAÇÃO EtEITORAL
SERA.O ATENIHDOS 'rODOS QUANTOS DESEJAREM
SE QUALIFICAR ELEITOR, NA SEDE DO PARTIDO À

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

DIARIAMENTE. .10 , ...

País.

O PRESIDiENTE DUT.HA FAL_�RA AS CLASSES PRODUTORAS NA
SOLENE SESSÃO DE ENCEThRAM,ENTO -

o sr. Gal. Eurico GaSipar Dutra, Presidente da República, que

aqui chegará em avião da FAR, no próximo dia 31, i'alará as classes:

produtoras do País, na 'soleoo sessão de encerramento da na Cont'e
rência que menlraliza, nestes dias, as atenções do Brasil.

'Empresta-se grande importância ao discurso do Chefe da Naçã.o
que, pela primeira vez, terá ep.s,ejo -te, em um conclave como' êste, eni.:

que participam deleg:ações de toelo o País, repi'esentando a. indústria,.
o comércio e agfiioultura, dirigir a palavra do Govêrnq.

- D. JAliM,E DE BAliíROS GAMARA ESTARA PRESE;>lTE -

IConvidado especial, D. �alme de Barros .camara, Cardeal elo Bra-·

Conto na 3a página

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:
.. Caixa Postal 55.
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lnformaçõe�
�Õ--ESTAÕO Dorario das empre�,i .....'ão. Ofi';n.s à ,aa f 585 rodoviarias

João Pinto n. I; UlGUND.A.-J'DlU

Diretor: RUBENS A. RAMOS Ilxpreaao 810 Ctltóvlo - lAS'lIl1a
7 horu.
Auto-Vlaç,io ltalú - !� - l' .110-

rae. �
l!lxpl"esllO Bru8qu_ - Jlrwillll. -

HI hor...
ExpI"f!sso :BrIaqu_ - Noya Trato

- 16,30 bor....
Auto-Viaçlo CatarlilleDJM - Joln...u.

..... horas.

Aut.o-ViaçAo CataJrln«llM - Cul1t1i�
- II haras.
RndoYiârla Sul-BruU - :HIrto Ãlerrr.

\�
- 8 horu.
Rápido Sul-Brasileira - Jolnvile-

13 horas.

�
Rápido Sul-Brasileira - Curitiba -,.

Rua Senador Dantas, 40 - 6° 6 horas. !d TERÇA-J'F_.nu
an lU' Au't().ViaçAo CatarlnellH - P6r1o .Al.

Te!.: 22-5924 - Rio t'e Janeiro Jrre - 6 horu.
ÂUto-Vl!1Çl1'o Catar'ln_ - CurlUbI

) RAUL CASAMA\'OR _ II horas

Rua Felipe de Oliveira, 21 _ .A.uto-VlaçIo Catuln_ - Jom1'1le
- • horal.

80 andar Aulo-VI.cAo Ca� - TlJbart.o

Te!.: 2-9873 - São Paulo -- 6 horas.

ASSINATURAS 7 ���:.sso Slo Orllltó....o - Lqu,1la -

EmprêS3 Glória - � - "'li t
• 8'" hor.... , /

.

l'� BruIIu_ - It.r'dqUtl -I Patitidas de Blumanau: Segundas à Sàbri dos ás t e llt horas

,..:.\to-Viaç&o lta,1d - ltaJaS - II )10.

I. I Aos Sábados, às 1 e 16 horas:
Rápido Sul-Brasileira - Jolnvíle - i

13:á�i7i� Sul-BrasUel.ra _ Curitiba _: ParUdas de Florianópolis: Segundas à Sextas às 11 horas.
6 horas. # I Aos .Sábados, ás '1 e 16 horas.

QU.ART.A.-n:RA

_Á�lt�!:8�O catzr1nenifO - CurtUbe 1 AGÊNCIA EM FLORIANÓPOLIS
Auto-ViaçAo C&tarlillen.R - .1olnY11.l

- • horas.

• .A.uto-Vlaçlo catu'lMn..

,
- 6.30 horas.

�
R4pido Sul-BrasHel.ra - Curitiba -

6 horas.

.

Rápido Sul-Brasileira - Joinvlle -

I13 horas. I

\
Expresso SIlo Crllito'fto - LIftluiIle -

7 horas.
ExpreS80 BrulQuellM - Bru.JQu. -

16 horas.
.Àut.<>-Vi.cAo ltajl11 - ltajaJ - II )le-

ras.

IExpreB80 BI;lJQuenM - No.... 'l"rento
- 16_30 horas.
Rodo1'lár!. Sul BrUltl - � .&le1T'

I- a hal·....
QUINTA-JrEIlU

.A.UIto-ViaçAo C&tartneUf - P6r1o

.Alegre - 6 hor.... I

I
Aut<>-Viação Catarlnenn -

O.lir1.
tiba

I- II noras,
Auto-Viaçlo CataJrlnen.M - JolnY1l.

- • horas. .

Auto-Vlaçllo Catal'111en.. - Tubalrio
Segunda-feira _ li horas.

13 00 L ies p .. ...._ .A.uto-Vlação C1ltarlilleDft - �
-

,
- aJ e u:o__ 6,30 1\Ora3.

ExP..resoo São CrlatoTlo - ucuna -

'1 hora8.
Emprêsa Gló� - L�Ula - • l/li

a 7 1/2 horas.
Jlrpl'esso Brusquenu - 8r'UaQ:U4 -

II horas.
Auto-Vlaçllo ltaJaJ - Itl.ja1 - 18 IW

ruo
Rãpído Sul-Brasileira - Joinvile-

13 horas. .

Rápido Sul-Brasileira - Curitiba -

i hora!!. .

IEmpresa Sul Oeste Lta. - Xa:M!cO - lU

- O hocl.l2_

SEXTA-FEIRA
Rodo.,iúla Sul Brasil - PMtcl 4.lecn

- 11 horas.
Auto-VJ.ação \ CAtarlnenH CUritiba

- - li .. horas.
.

I Auto-Viação Catlll"ln-eIlH·_ Jo1nY1le
- G horas.

j
Auto-Viação C�·u.rlnen.. - Ln�na

- 6,:'10 har!!.!!.
Expresso São Crllltovlo - lACuna

7 horas.
Auto-ViaçAo lta,lai - ltala! - 1. 1\0-

e Pôrto ra.l. "'''''''!''�
EXp!'eBSO Brusquenn BrullQuc

16 horas.
Rãpido Sul-Brasileira

13 horas.
Rápido Sul-Brasileira

6 horas.
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Viação Aérea
Horário

"TAL"

Alegre
PANAIR - 10,40 - Norte
VAH.1O - 10,40 - Norte
PAJliAIR - 13,60 - Sul
CRUZEIRO DO SUL. _ t3,55

Tet'ça-feir. - _-'��
"TAL" - 8,00 - Joinville ,

Cnritiba - Paranagná
- Santos e R!o.

\t.'\tj1 - 10,40 - Non.
'l�tIZI.;J.RO 00 SUL - U,OO

"orle \

VARIO - 12.30 - Sul

PANAIR - t3,50 - Sul

Quarta-feira
"TAL" - 13,00 - Lajes
Alegre
i'ANAIR I' 10,40 - Norte
ORUZEIRO DO SUL --- B,OO

"m·te
VARIG - H,(O - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Quinta-feira
.!"l'AL" - 8." - Joinville

Curitiba - Páranaguá
- Santos e Rio.

PANAIR - 10,40 - Norte
PANAIR - 13.50 - Sul
VARIG - i 2,30 - Sul
·CRUZEIRO 00 SUL

Iftorte
CRUZEIRO DO SUL

lS,56

i5.30
lu)

"TAL" - 13,00 - Lajes
Alegre
CRUZEIRO DO SUL - 7,10
•orte
PANAIR - 10,(0 - Norte
VARIO - 11,40 -- Nort,e
PANAIR - 13,50 - Sul

Sábado
"'TAL" - 8,00 - Joinville

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

VARIG - 12,30 - Sul
.

CRUZEIRO 00 SUL - 18,156
.arte

DomÍlltlo
1JANAIR - 10,(0 - Norte

! C:�UZEIR.O
.
DO SUL - H,OO

l. f�AII\ _- t3.H ....��

uteb-

JoinvUe

Curltlb.a

SÁBADO
Auto-Vle.çAo Catarlnen.. - CUritl:ba

_. 5 hora·s.
Rápido Sul-Brasileira

13 horas_
Rápido Sul-Brasileira - Curitiba -

6 horas .

- • horas.

Auto-Viação Catarin.ellllll - Jo1n·v!1e.
- 6 hora..
.A.uto-VlaçAo catar1nenH - Tubr.rl.()

- 6 horas.
-Exorf!SSO 810 0rl6t0Yl0 - � -

7 hora·s.
Expres.o BruiIQu_ - BrulIqu. -

H horas.
Autc-Viaçl.o naja! - Itàja.l - ·11 )to

ras.

Expresl!O Bl'U8QuenH - N01'a !l'rftto
- 9,30 horu.
Expresso Glória - Lq\UItI - • l/I

• 7 1/2 hora•.
DOMINGO

Rápido Sul-Brasileira - Curitlba -

e Pôrto6...h...o...r...3S... _

Jo!nvile -

Dr. (L"RNO G •

GALLETTI
IlDVOGADO

Crime e oS••l

OO3:l.lItituição ri. Sooledad••

NATURALIZAÇÕES
Título,. Daalarat6rloa

EXPRESSO BRUSQUENSE
D E

VECCHI & cu. LTA.
Versa

Ferreira.

E8cri.t6rio II Re.idltnola
Rua Th-adant•• n.

�ONE •• 14.68

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

FRAQUEZAS EM GERAL

Linha 81umenau à Ftor ianópolls e Vice
VI,,. a-»- que

Oferece seus serviços.

HOttARiO

Cartas a Maria Inês

, �
.

BRONgUITE.
AS ATI'CA
Durma bem a noite toda
Aqui está um remédio caseiro '

e econômico que lhe dará alivio
rápido da tosse e da. bronquite
asmática, proporCionando um.

sono reparador a noite tôda ,

Nada mais garantida no mun.;
do do que lP'arrninl. _. tomado'
duas ou três vêzes ao deitar _. _

para combater a asma surocante .

e a tosse rebelde da bronquite .

Compre ·hoje 'mesmo um vidro,
de Parmlnl nas boas farmá
cias. Confie em VarmlÓI que
lhe proporcionará alívio seguro
e rápido dêsse esforço asfixiante
para respirar.
p-19

., �.

EMPRESA SUL BRASILEIRA
DE ELETRICIDADE 8-. A.

- EMPRESUL-

Serviços de energia elétrtca
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 per pessoal técni
co especialisado.
Loja e critório á rua 15 de"

Novembro, n. 449 Caixa Postai!;:
n. 62 - End. tlegr. - "Empre
sul" Joinvile - Sta. oataríne \

-- Brasil.
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Rua Ccmselheiro MaiTa n. 35 ._- Fone 1565

I Magnésia'
I ..�.i.��.�.'.'�.�:._

Mnítas felieidadetl pelo nascl••• -

to de !!leu filhinho r

Mas, não esqueça, que o melll...

presente para o sen "PIMPOLBO"t·
é urna cade�neta do CR�DJTO J

MUTUO PREDIAL.

AGÊNCIA EM BLUMENAU

CASAS E TERRENOS-

Possue V. S. casas ou terrenos par&>'
vender?

Não encontra compradQr?
Entregue ao Escritório ImoblU6r1�'

A. L. Alves.

Rua Deodoro 35.
• � • • • • • • •• • ,. q

rtUA VOLUNTARIOS OA PÀ ,-R' .... N.· 68 ..... ANOM

C�Ilr; .. I'OSI{l1,.,:l8] . TELEFONE 61140 • n.U:GR,.Io4A&I. _OlECTOIfAo

Rua 15 de Novembro. __ (Hotel São José) -- Fone 1283

Aceijam-se encomendas

PREGUIÇA E FRAQUEZA
VANADIOL

Agencia Geral para S. Catarina«
Rua Felipe Schmidt. 22--Sob.

{C. PostaI,. 69· Tel. «Protetora»'

.��:. FLORIANOPOLIS

MOÇAS DESANIl\L\fJAS!

HOMENS SEM ENERGIA,

. .. Não é sua culpa!
É a fraqueza que o deixa cansado, púl ido,
com moleza no corpo e olhos sem brilho.

A fr�(]11CZa atrasa a vida porque rouba

as fôrças para o trabalho.

VA1�ADlOL

aumenta os glóbulos sanguíneos e YITALIZA o S3DgU;_' en

fraquecido. É de gosto delicioso e pode ser usado em todas

as idades

I

N.o 1: Regras abundantes, pro
longados, rep�tídaSi hemorrogics
e suas can,sequêncics.
N.o 2: Falto de regras, regras
atrozados suspensos, cieminuidos

consequências.

VAUMART •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o BSTADO- QuInta telr. 2.8 ae Julho a. '949
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Vida eocial Focalizando
..

A�lVERSÁR[OS :

DR}... :'IIAR IA DE LO [' RDES
.fH'BERBl�CK PRIMO

mo.'

A distinta nataliciante que a

in vulgar cull ura a tia excepcionais
dotes c1 o eSipít'i to e de coração. tem
;I'llgur de destaque na nossa socie
dade, onde tonta com a simpatia
e a estima do grande circulo das
.suas relações que, hoje, sem dú

víría, aproveitarão -a oportunidade
vara lhe tributar expressivas ho

anenagens, as quais com prazer nos

associamos.
D. NDl1'E

/
VmiRA DE
GOl\1DlM

SOUZA

,

-o sr. Eduardo V. Cabral, ca-

�tegorizado funcionário d os Cor-
reios e r.relégrafos.
- a sr. d. Vitalina Botelho,

,digna eSl1ôsa QO sr. Gercino Bo

telho, hábil motodslta muito es

timado nesta capital.
- a srta. 'l'erezinha, filha do \(,sr. Francisco li. Silveira, residen-j

te em São PunIa.
- a ;::rta. Jel'usa, filha do nosso

disLinto COlüel"lf'ân:eo Comte, A.

-Boiteux, residenle na Capi.lal da

República.
--_ a srLa, Natalia, filha do sr.

,"olidoro Amaral.
- a srta, JnracÍ Jaqnes, fnn-

ciom'trla da Cin. Tele,l'6nka Cu

rinense.
- [) inler'essante Joao .Alonso.

filho do casal Hélia Pacheco e

AnLô'nio 7.anini.
- o garoto Sebastiuo Carlos,

filho do SI'. Jo,rg'c 'l'onel'a e de cI.
Linalll'a 'l'OIlt'ra,
- () ii1tclig'ent,e Paulo Roberto

·Can-allw Pereira, Ii1ho do SI'. Yita
lino !'L'rci]'a, conceituado c:omcl'

I

e iunte, P de sua senhora d. Ineide
C. Pereira.
VlAJA�TES

nn. AFO��O RABE

3,

a Conferencia••.
Conciusão

sil, também participará da solene sessão de encerramento do grande HITZ - As 5 e 4.30 horas.

conclave, O dignaaário da Igreja Católica do Brasil viajará em avião n.OXY - As 7,45 horas

especial, aqui eheganelo também no próximo dia 31 do ccrreutc. Sessões Chies
_ A IMPRENSA BR.A!SILElRA _

- Mais lima gigantesca apreson-
A Imprensa Bras ilíera, cuja presença se faz necessár la, aí'im de tação de .T. ARTHUR RANK

poder informar do desenrolar dos acontecimentos que estão empol- CORAÇõES AFLITOS

gando a
.

quantos assistem o grande conclave economico do com

Brasil, está os seus representantes, na maioria repor-teres, chefes de Michael HEDGRAVE

notiéiário, í'otograí'os e redatores. "Mel'vyn JOHNS

Aqui estão cerca de 48 jornalistas, /trabalhando incessantemente No Programa:
na formação do noticiário para os seus jornais, muito embóra saibam, 1) - AMatcha da Vida Nacicrud

com antecedência muitos deles que as noticias í.alegrn í'icus não chc- 2) - Atualidades Warner Pathé

guem ao seu destino dentro da hora exata, pr-ejudicando, em muito, -Jol'llal

milhões ele hrasilei ros que desejariam estar de pósse de informativos Preços:
no menor tempo passiveI". RITZ - CrS 5,00 - 3,20

Mas, ainda assim, não deixam os jornahstas de cumprir com o ROXY - Cr$ 4,20 - 3,20
dever para com o público, não medindo estorços no sentido de lhe "LIVHE" - Crianças ruaiores do

fornecer informações precisas, com a maior hre vídadc que lhes í'ôr 5 anos poderão entras ás .') horas,

permitida". . ' , , ,.,.

A data de hoje recorda. nos que : DiViSÃO DA DJiPESA SANITÁRIA
- em 1637, uma carta-régia c' '!l- ANIMAL

cedeu distinções honorificas, pela INSPiETORIA REGIONAL EM
bravura e intrepidez com qLH' se FLORfAi\'óPOLlS
portaram na Batalha, de Corua-r.tai., EDITAL DE CONCORRENCIA AD-
tuba (18 ,de Fevereiro de Hi:17), JflNISTRATIVA dY, 4
aos Capitães Sebastião, Souto, Heu, 1) - De ordem do S1'. Diretor

em
riquece Dias c Frauscico Rebelo; da Divisâo do Matetial, por despa-

1"15 André V'J I i N Tradução de R. .MAGAL.E.\ES
- em I.N. n re l' a l e 1 t'. dto exarado no Proc. SC�20893149, JR. '1filf

grciro e Martins Soares Moreno de- í'aço público, pma conhecimento
,,' I t. "

xembarcar.uu C011l suas tropas em d in l J. I di Direção de:
os III e 'cssat os. qUE' no ia onze

BJB[ FEHHElRA
de agosto cio corrente ano, às Lre
Zf' horas, serão abertas nesta Ins

petoria Hegíonul, PI'()1)OSÜ1S sela
das na forma da lei, em en\·plo.pes
J'echados, para veilda em' concOl'

Tcncia ndmini�h'ativa. do material

OLMOS IRRITA'DOS ?

COlíRIO .

MOURI BRISll

eot-rcllgionário.
Dosejamos.Ihe feliz estada nesta

capital.
SH. OC'f_'\VIO NES1� LABARBE:!\

CHON
Procericnte do interior do EIl-

Hoje DO passado
28 DE JULHO

Tamanduré ;
- cm 18tH, 0110 acarnparucnto .1.:

General Curado, no Hincon dI' Ar

do, falece!! o Capitão de Mi.licias

G.lbriel Hibeiro de Almeida in';,},

de Bento 1\1anoel Ribeiro c um dus

flUC conquistaram o Territorio (.Í�;';

Missões, em 1801;
- em 1821, o General .'OSl- dc

Sam JIartillJ proclal11ou a Tndepen
deneia do Perú;
- em 1823, foi !]..lrOdalllpda c ,iu

rada a lndependencia do Rrasil, eilj
S;';o Luiz do l\I:H'an.hão;
- .em 1:-;31, uma 5[\ fei1'à, (. :1;)

preço ue Gü réis, surgiu em F]('··ia_

núpolis, cntão Destel"l'<J, o $('lYl,,�:il
rio ilustrado ';0 Calarinense", HJ.:')

a rEt'eção do J eronimo CodJ").
Eram consi,d-Cl'ados assinante 2 !l.,

dos os que não t.le\·'Ü[\·eSSell' o

exemplar;
- .em 1843, o Rio Amazolllu f cd

sulgado, pela primeim vez, pe[0 'a
por de guerra "Guapiassú". sd. o

e01l1ando do Capitiio-lenente J' ",,:

Maria Nogu,ejra;
André Nilo Tada;:(!o

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
Importante organização I necessita -de um com bas

tante prática e que já tenha trabalhado no comércio,
sendo necessário estar quites com o serviço militar.

Os interessados deverão se dirigir por carta do pró
prio punho, à Caixa Postal 62 - Florianópolis.

É inutil apresentar-se sem aptidões.

i\HNIS'l.'BRIA DA AGRTCULTURA

Deportamento Nacional da. Prodú

ção Animal

-CINEMAS

TEA'l'RO ALVARO DE CARVAT,HO
As 8,30 horas

- Mais uma inolvídavel noitada
de arte!

Novo espetáculo da graur'c
companhia

RIEI FERRBIRA
apresentando a extraordinária

peça em 3 átos :

A PEQUENA CA'rARINA
de Jacques THERRY

Cadeiras numeradas. '. Cr$
Localidades avulsas ,. Cr$
Camarotes ,'., .. ,.,.. Cr$

"Imp, até 1 4anos"

251:(')
�Ii,lii.i

1::3,1)1}

Ocorre. nr-stu data, o anivcrsá- Vindo de Blumenau, onde exer-
rrio natalício da exma. sra, dra. co o a!{o' cargo de diretor do Ccn
Maria i!e Lourdes Haberheck

_

Pr i- 11'0 de SlÍ.úde daquela cidade, e�lá
'mo, virtuosa espõsa do conceítua- eulre nós, o distlnto médico con
-do radiologista dr. Modesto Pl'Í- (Lerrâneo >;1'. Afonso Rahc, nosso

A efeméride de hoje consigna õ, d iais cumprimentos.
auivcrsát io natalicio da exrna, sra. NOIVADO r

d. Edite Vieira de Souza Gondim, Com a gentil (' gracíosa senho-
digna consorte elo nosso estimado rtta Ariana Ariette Poet.a Lehar
.conterrünco sr. Vaseo Gondim, benchon, mategurizada Funcioná
conceituado l'(,!H'esenLan,le comer- ria tio Tribunal Regional Eleito
-cial. ral, e ornamento do nosso "set"
A ilustre senhora que é mãe de social, dileta ('ilha do nosso ]Jrc

numerosa familia da nossa sccie- zado conterraneo sr. Octávio lte
dade, pelo transcurso cio feliz e- nó Lebarbenohon, o1)e1'OSO lnspe
vento, ver-se-á cercada do car ínhô 1.01' Regíonal de "A Equitativa" e

e das homenagens dos seus í'ami- dt' �ua exma. pspôs:i d. Am{>ri
liares e Tlcssoa:s das snas relacões ca Poela Lebal'benchon, acallCl de
de amizade. -o "0 Estado", res-pei- ajustaI' núpcias o nosso estimado
tosampnte, eons.igna-lhe aqui I)S conterrilneo sr, IJuiz Polli, eoncei-
lnelhores votos dt' felicidade)', tuado comerciário neRta pl'aç',a.

MENJNA ADIl{ Os noivos vêm sendo muito
Em meiodo regozijo da sua Ja- ('·umpril11E'ntadus pejo ntsto circll

ruilia f' �a alegria da� p�tízada que I! lo de S\1,U ,r�la�\�es de amizadl'. A
lhe quel bem, vê pas"al, nesta da- I-'ssas teJlclta�'oes, com prazer,
í�a, o seu aniversário natalício, a ,juntamos as nossas.

inteligente menina Adir, dileta fi
lhinha do jornalista di'. Alfredo
Damaseeno da Silva, consultor da
'Secretaria de Viação, Obras Publi
·ca e Agl'icul,tnra, motivo porql1e
,oferecerá as snas amiguinhas uma

Jestinha, intima.
Aos votos de felicidade que re

-ceberá, ,juntamos os nossos,

SItTA. CORA NUNES
Ar iv.et'saria hoje a srta. Cora

1\'unes, dedicada funcionária do

Departamento Estadual de ]i;sta

tistica, onde goza da amizade e da

simpa-tia dos colegas e da direçrtO
,geral.

.

Por essa aus})iciosa data -li se

nhorinha Cota rece'berá os cum�

'primelltos de suas mimerosas ami-

15'uÍnha;s.
D. G.\.RLO'1'A PoftA'l'EIS BRUGüE

MANN
Transcorre, hojP, o ani\'e'l'sário

'natalício da exma. sra. d. Carlota
Prates Bl'-uggemann, lligna espÔsa
do nosso eSI,imado eonierrâneo sr.

"reodoro :Bruggemanl1, hábil cons

,trutor civil.
FAZEM ANOS, HOJE:

lado, onde esteve a serviço de "A

Equitativa", da qual é Inspetor
Hegional em Santa Cal arina, te

gl'CS;;OU, ante-ontem, o nosso pre
zado amigo OêTá"lo Heué Lebar;

hcnrhon, pessoa largamente rela

cionada nesta oapital.
Apresentamos-lhe os nossos cor-

"Ingressos a venda nos es('rit,i)�
rios do Cine Ritz".abaixo relacionado, por não satis-

fazeI" a's -exi,gências da Farmaeopéa
Brasílril'a e pOl' não podeI' ser uti
lizado no prcpar'o de produtos de
eSQ Veterill:lJ'io, elen'ndo e preço
ser oferecido por qu ilógrama.

2) - Relaçiio do material:

a) - GLfCEMNA, marc-a "GLO
BO", 1'tO .(cento e q.uarcn1a) qui-
los e

na!.

b) - GLrCBRl�A, ma.rca "SA..'!- 2) - Carnaval

TA ?\L-\R.L\", 850 (oitocentos e oin- Short.

qnenta e .,:ci,;) quilos. Preços:

3) - Os inl.cl'essados poderão Cr$ 4,20 ,- 3,20
examinaf' o material na sede desta "Rig'orosamente

18 anos",f. R" sita :1 rna Joaquim Vaz, s/n.,
em S[io Jos(', nesle ]:,sLado.
lf) - O concolTelrte, cuja

proposta rô I' aceita, rlevel'Jl rerú

lher á 'fpsouraria ,da Deleguei!] Fis
cal do, Tesouro Nacional em Santa

Catarina, dentro do prazo de qua
renhi e oito 11o['us, contado da da
ta da noti,ficação, mediante guia a

ser fornecida :por Bsta Repartir·fio,
a im;porlaneía resultante da venda.

i[lfOvidenciando, ainda, dentro .dés
se IJraZO, a fim ele que o material
acima _mencionado seja removido,
à sua custa.

-
.

São .Iosé, 2,3 de ju1ho de 19/[9.

JUl'and'yr C01'7'êa Salles
CheJe do 1'. A.

Ao de�ped ü'-se, após uma per.
manência de quasi três horas, S. .íiiii�tiíii�N;Rii�t;iiiifi9iiiiExcia" manifestoll, de viva voz, a i:U ........._""r�_,_

ótima imlJr'essão qne recebêra da

visila realizada, felicitandu o Ins

petor-Chefe, Dr. Altamil' GOll(,�al
yes de Aw:vedo a ({l1em, em bôa'
hora, fôra confiada a Chefia d'a

Defosa Sanit.ária 110 E�tado, pela
grandiosidade da obra que, junta
mente com seus auxiliares, vinh(l.
reahzando pdo engrandecimento
lle Sania Catarina.

A IDSlJetGria� ..

:Condusão da 8a. pago
cumpria dest'!l.cal'. além de S, K'Ccia.

o 8nr, Ministro da Agricultura, o

dinamismo c a competênda dos

diretol'es BJanc de Freitas c A.luí
zio Lobato do Vaie. lhe pC'l'mitial1l
desenvolver um programa de fra�
balllos á altura do exigid; por
Santa ,Catarina, mercê da impor
Lâneia que desfruta no cenário e

eOllôrnieo nacional.
-- o -

CASAS
Vendesc 3 casas boas,
Bem situat.las, ncs:ta capituL
Tratar à [{ua Bocaillva, nO la9.

Alta1l1Jir Go.nça,lves de r1 zevedo
Inspetor-Ghefe í -. - - _. ----

:.

IC�!!�}� !��!!��j
,

Geral O"diná1°ia
De ordem do sr. presi lente

O Departamnto de Saurlc Puhlica e de acordQ com· o al"tlgo 110
�() Estado, clwma a �tenção �os 79 I, dos Estatutos er.ü vigor"
lllteressa�l,()� par� ,0 Edrtal Pllb�\C1I.- conv?co os 81"S. associados para:
do no Dwno Ofl(�laJ, que ahre 1.10.;- reunIdos em AssemoIéia Geral
cTição panl o Curso de Guarda Sil" no dia 7 de agosto pr'oxhuo, as
nitario, dez horas na séde do Clube,
Os candidatos deverão pedir 1us, procederem a eleição do Conse

crições ao Diretor do Deparlanwn- lho Deliberativo.
to juntando ao requerimento l)� se- Na �_egunda cOYlvot;ação_
guintes documentos: meia hora, após, a nrllneira se-

1 -- PrQva de identidade da {]"I:,' rá procedida a eleição com o
se· infjra a idade do canrlidni;. nU1YlerO de sacias prp"; ntc:,

2 - Atestado <1<; sanidar.l_e fisi- Florianópolis, 28 JI: julho de
ea e nlC<utal. :�;·19,

3 -- Atestado de vacina. O Secretário Geral Arnaldu :nu-
.4 - (luitaçicio escol.ar, toa.
O p1'aso de inscrições é de J 5 Enéontr�:;"e atualmente emus;:

(quinze) dias a contar >da data de em todos os recantos do munJo.
publicação do Edital no niill'io centenas de milhares de MOIores
Oficial, tendo o curso a dm'açiío de popa JOHNSON, proporcionando
de ti meses· aos seus possuidores ano após .ll.flO,
Para mai(lr info'l'll1ações, os -.<'an- um SERVIÇO SEGURO. Distribui.

rlillalos pod('rão 1se dirigir a0 De· dores: Comércio & Transportes C.
partanH"nto de Saude, Ramos S. A. - João Pinto, 9.

D1PEHIAL � As 7,30 horas'
A LEi DO MAIS FORTE

r.om

James CAGNEY
Humphrey BOGART
'l\'O Programa:

1) - Notióas da semana N'ar:;;n.

no Descrh -

Proibido atá

Curso de gmsfda.;
sanitário·

'

--�_._-----� ---------.....- ......---

Vendedores--lnlerior
Precisamos de vendedores locais, em todas a cidade do

País; para a venda de sedas, camisas, linhos tropicais, joias
e, relogios, ternos, roup.as profissionais, camisas, çalçados,
bravatas, artigo eletricos, radios e vitrolas, utensilios de co

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

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

Escrevam-nos, para maiores detaLhes, pará a Caixa Postal,
5231 - S, PAULIO.

IMPEIUO - As 7,30 horas.
SENSAÇÁ.Q NO CIRCO

(Circo Serrazani)
• eom

Harry FIEL

J\USSAS
Hoje, ás 7 horas da manhã, será.

rl'zada na Capela do Divino Espi
rito Santo, no Asilo de Orfãs c'São
Vicente de Paulo", a Praça Getu.
lio Vargas, missa de 6° mês 'por
alma .do saudoso ancião, sr, l\hnoel
do Nascimento Freitas, fUlld'ldor rio,
referido Asilo, mis�a essa IDIlUflada
rezar :pela exma víuva, d. Rit:nha
Freitas,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Transportes Béreos Limitada I
�;���.��� I 23:;. ��i;��:���8o;�a�:!; -�::���;1��;::;::�:·1

RA IOS X � I Jouunle -- Curitiba -- Paranaguá -- Santos e Rio. i
DR. ANTôNIO MODESTO ) c Opera com Aviões Douglas DC3 de 21 lagares. ,

Atende, diàriamente, ne Hospital de Caridade � , Agentes: Fiuza Lima & Irmãos I
.?,-_-.-.-."..- __-..,.."...,..". - - - 'W.- -.., "",..-.1'10-.1'10':".,.,- ,., - -

•..,- .,.----""'- -""'••""..- - - -.--•...:... I Rua Conselheiro Mafra, 35 _ Telefone 1565 I
Dr. Alvaro de �arva,lho I Dr. Guerreiro da i

� i
Doenças de Crianças

' ....()_()_()_()-4I...()-4II..O ()��}.-.<��}.-.<,.

Consultorio: RUa Tenente
. Fonseca YEl1D[ er

.

t·, d dS����io2�e consultas: 9 ás 111 Especialista ,51 l-uL por mo IVO e mu aUGa,
111 Médico - Efetivo do Hospital de fi d

(. d t
· ·

11"
i

d'Sábados: 14 ás 17 hs. OUVIDOSCar���IZ e GAR-
urau· e area e err8DO Ia cu Iva a

GANTA (Distante cerca de seis quilometros da capital-Bairro-Barreiros
Tratamento e Operações A rea de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, inciuuuio

Residência: Felipe Schmidt, 99 6 casas de màdeira e uma de material.
Telefone: 1.560 TRATAR:

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

CUniea Médi�a e Cirúrgica 40
Viagnóstico, controle-.e tratamento DR AUJOR LUZ
Npecializado da gravides.

Di�tur-I
Médieo:Operador-Parteiro

�i()IJ da adole�cência e da �en�p�u- Doenças internas de Adultos e

N. Pertubações menstruais, .i '1, �, Crianças
mações e tumores do aparelho geui- Alta Cirurgia _ Cirurgia Geral _
tal feminino, Doenças de Senhoras - Partos _

Operações do utero, ovários, trem- Vias Urinárías _ Rins _ Coração
pu" apendice, hérnias, varizes, etc.

_ Pulmões _ Estomago _ Figada
Cirurgia plástica do perineo -<ru· Tratamento da Tuberculose
ruas)
ttSSISTENCIA AO PARTO E - O.t'E-

RAÇõES OBSTF.TRICAS
Doenças glandulares" tiroide, ovi·

riOt" hípopíse, ete.)
VbtUrbios nervosos - Esterilitiade
. - Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
1.(fl1 I!

Resid. R.' 7. _de Setembro :.._ Edil.
Cru. e Souza -� Tel, 846.

Dr. Milton SimoDe
Pereira

Clinica Cirurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
I)oa Serviços dos Professores Bene

dicto Montem;gro e: Piragihe No

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

Rua Fernando Machado, 10
----,-------------

DR. LINS NEVES

Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - GJ�

RURGIA PARTOS

DR., POLYDORO ERNANl DE S
/

,THIAGO

, ,�dieo e. parteiJr�
PG ,Hospital de. Ca,ri.dtlde de FI(j�

'l'lanópoüs. Assistente da
,',. 'Materni4ade /

Poepça!t dos órgãos .Intemos, es 1fl'
'

clàJmente do coração e 'V1I.�Q!j
,

Doenças, da tiroíde e demais gtlln-"
dulas internas

('Jjn1ea e cirurgia de. senhoril" -

r',

. Partos, '

FISIOTERAPIA.. - ELECTROCAR

DIO,GRÀFIA - METABOLISMO
BASAL

IIOlURIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 às 19 ho
ras.

CONSULTóRIO:
nu'a' Vitor Meireles n. 18

Fone manual 1.702
RESIDENCIA:

Avenida Trompowski fi2
Fone maDual 76ft

Dr. Mário Welldllluàe.
C1b!dc& médica de adulto! e cri ..nca.
Oonsultório - Rua João Pinto, 16

Telef. M. 769
Consulta das 4 ã. 6 bar...

rtuldéncia: Felipe Schmidt II. JIl.
Telef, lU

Dr. R�ldão CO.....
CIRURGIA GERAL -- ALTA CI
'URGA -- MOUSTIAS DE S"

.

NHORAS - PARTQS
Formado pela Faculdade d. Medi· .-.---

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

aDa da Universidade de Sio Paulíi. UVRARIA ROSAonde foi anist�nte por ...árioa UOII do
Serviço C;rúrgico do Prof. Allpie

Cirurgia do ���!!;"-:' Tia, e1reuJa" (RUA DEODORO,
-

N.. 33)
rei. intestino! delgado" grollO, tirai·

A·C;,E, "TA ENCOM".ENDA.Sde, rins, próstata, bexiga,. utUQ,
"'rioe e trom",,�" Varicocel�, bidre-

cp���tae�:��ii����·e(���� 'c.� DE SERVICOS TIPOGRAFICOS
Psraiso), T�lef. 1.598 ,.

�

Ruidiincia: ����f.E��vr64Il1Dior. 170; APRESENrAçÁO IMPECÁVEl' ENTREG�
RÁPIDA

DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Senho�
ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vítor Mei.reles n,

28 - Telefone 1.307
Consultas: As 11,30 horas e à tar·

de, das 15 horas em diante
Residência: Rua VidaI Ramos n,

65 - Telefone 1.422.

Florianópolis - 'nesta redação ou Escritório I, de A L. Alves
Barreiros - com o proprietário Mathias Iha.

Blumenao - com o sr, Christiano Knoll, no Hotel Crueeíro.

Ouçam diariamente, das 9 às;J3 e das 17 às 22 horas

. Rn'DIO TUel' ZVO 9
1530 kilocieloe ondas médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

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

Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.
Consultas das 9 ás 12 e das 3 is fJ

__ Fone 841. FLORlAN0POLIS
-c,

Dr� r..1e '0....

roMP�H� O �O;S CO!NJlfRJ\
�_ACCIDE_t,lTES DO -TRABALHQ A

SÉCE SOCIAl..:

porao AlJ:GRE,
RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N,' 63 . L° ANDAR

CAIXA POSTAL, 683 _ TELEFONE 66>1-0· TELEGRAMAS: .PROTECTORA·

Agencia &eral para ,8t8. Catarina
Jjua Fe.lítll SthmitU. 22 - Sob.

.

Caixa' Pos.tal. 69 - Tel "ploleetora" - PLORIANOPILlS

(
Clinico e operador ! .

CoB.ult6rio: Rua Vitor �eirelee., .s.'
--..._---------------------.-

Telefone: 1,405 :
Ctm.nlta. da" 10 á. 12 e da. 14 t,'
U lar., Residência: Rua Bhua_.,

22. - Telefone; 1.630

•. ,l'eune som", acabamento ••

solidez .•. 110 piano perfeito!

Além de vá-tos rnodêlos para
pronta entrega." êste maravi

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

ScllwartzmaUII
REPRESENTANTE

Santa Catarina

5/ÍA

CATALOGO DE MOEDAS DO

C1inil:. ef��;�tr:a1;��m::çu EspeCializada 'em artigos para Já se enc����� venda com

DR. A.-SANTAELA homens tOd9S os preços de moedas de-

(Pol'mado pela Faculdade Nado- . Ouro" Prata, NiqueI e Bronze.
nal de MedIcina da Universidade RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA- Preço 20,00 em todas as lívra-

do BrasU) ClONAIS E INGLES'AS OVédIco por concurso da Asslstên,
. PARA ,H MENS E SENHORAS. I rias da cidade.

cía a PSic�e':I::aldO DIstrito MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS Pelo correio Cr$25,00.
Ex-Interno dr HospItal PSlqUh'i-' PARA HOMENS
tl'ico JA �:�lf�lmi.?ed��lciArio ·14.RMARINHO

EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA�
.. ,. -.-

I!:x_-:nterno da San.ta Casa de MI- TAS PIJAMAS CHAPEUS ETC.

.:;_:�;:.Ji1\4,i"';:::'1 lado peló menor precó da praça

.al��.idl�:ja:5 Rà:a t:l:a::agde oar.! Faça uma visita ii Dossa Vasa. e verifique
oon:��A��?;�e:_ 1.208·.1 SUH��O� nrefin� G 8f1itin!m[iReSl<,enc!:t - 1.305, , IIIUl'hl .� ii \lU" \J fi X�'jJ.)

�s=-..ztttt.'.·maza�..����nm��� _

Fab.,!oQ&.t... diptril::m.idol'ea dae afcmcda.a COJ�

focçõo. "DISTINTA'" 1$ RIVF,T, Pomr.UEJ vru P·VI...

Ide. dor'U:mlitlõtc dat :rc!1Lemha.. lriaoo(iclId;: lt;rbu
bôrne ii bKlirO't.,•• olgodõea, m'c:u:1n. � D�ionl"l\'�o.

pr.tu::a ilSlftl.;i�ht!ti,. qut\ recebs c:BvfJltoi't';I!!:nto deu. IA C(í�a "4\ CAPITAL'" h
.

..J
.

CB ema '..1 'e$t'llt"'gl1o clIOIl 8nltk" 't)(.'�)' "'�""�,f1'l�t"'M c:.o. hítfui(il!' no _..Jont\do d. Ih. f",.,,, PGa> �nw&."7{5�ta f.Ulf::t"f.l <iCl e;'í,;"tuP'5't'J:1:tA IUU!11ll I;loinpj!>j'illl: M,�'rRl,Z �1!t'l 'iC'l�,)l'�or I" :l'df�Q �. ?'Y!;IA-I S .�� �hJ! rr 0rwl' ii> Lo .(, ....

GBíI.*jea;i-5óa=!*s&!Ja�' rpm"'ww:::wW4M FI'éA _lM_��.....
-

_

\
. __

' "1:
·-�·Ji:wu;M'g\!Jm;ç:;�l1�.mDm"it�r�mpgw-twMciií:���éjiJ."ft�m�J'�

.;

Dr. M. S. Canbad LOJA DAS CaSEMIRAS

para

KNOT
Cx, 134 - TeJ. KNOT

Florianópolis

Aviso aos

leitores
PRC-3 - RADIO GUANA

BARA, do Rio de Janeiro -

1.360 quilociclos, oferece valio
so prêmio a quem lhe remeter a

história, a notícia ou o fato
mais original e curioso, observa
do nesta região. O programa
"Copacabana Bluce" e "0 Es
tado" darão o resultado dêsse

I concurso mensal.
Escrevam para a Rádio Gua

nabara - -Avenida Treze de

Maio, n. 23 - 25° andar - Ria
de .Taneiro, contando o que ga

bem, de trágico, de engraçado
ou fora do comum, e candida-
tem-se a um valioso prêmio que
aquela emissora remeterá a,

quem fôr contemplado.
"Oopacabana ,clube" - de

Segunda à sexta-Ieíra, das H:,O'j
às 15,30 horas; e aos sábados..
das 13,30 às 15 horas.
Diretor do programa: Carlos;

PaUut. '

I !' :--;
,._ .

'. .. .. . . . .. ...

FRANCISCO
NETO

CAl\'IAR&DR.

Advogado
Escritório: Rua Felipe Schimid't
21 (sobrado) ,(Alto da casa "O

! Paraíso")
Resídencía: Rua Alvaro de Car
valho, 36

Florianópolis

SENHORIT,Al
A ultima cieação em reiri

�erant� é Q G,uarana KNOT
EM GA�RAFAS GRANDES

,
Preterindo-o está

acompanhando . li moâs.
.......... � _........... .. ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO-Quinta felr. 28 aa Julho o. '949 s
,

\ -j
DIA 30 SÁBADO NO LIRA TENIS CLUBE, GRANDIOSA SOIRÉE DE ANIVERSÁRIO DA ORQUESTRA JUVENIL DE FLORIANóPOLIS. APRESENTAÇÃO
DE UM GRANDE PROGRAMA DE MÚSICAS PORTENHAS, E MEXICANAS; DIVIDIDO EM DUAS PARTES. INíCIO DA SOIRÉE, ÀS 21,30 HORAS�

- MESAS A
'

RESERVAR NA RELOJOARIA MORlTZ, A PARTIR DO DIA 20 - PREÇO DA MESA CR$ 30,00
����������������==��====�������==��====��====�==��-

C t-t F. R--E M

/'

ARARANGUÁ - Às 3a - 5U - Sábados.
MAIS INFonMAçõES NA

FILlAL À Praça 15 de Novembro Edifício HOTEL LA PORT_<\
TELEFONE: 1.325

'i: e e�..e8 :

I
DR. I,

I : para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ lOQ.OOO,OO re.nda
A. DAMASCENO 'DA SILVAi Oflrla de 10'/. 80 ano com recebimento de iuros aUWS81S.

, li Informações nesta redação
• ADVOGADO •
• •

: �

• AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS Q

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

, e
o e

: (Edifício Pérola) :
• O
• •
• Fones: 1.324 e 1.388 �

I �
c:. Florianópolis - San ta Catarina :
e ,�
p �
�e� eo•••G e••e e.�e.

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxime rapidez e garantia para tr anspor te de !U�S mercadoria I

Agentes em Florianópolis CARLOS HOEFCKE S: A
-, -- _--'----

Sociedarte de sorteios e seguros .contra acidentes pessoais, conce

.. .dendo maJS "li! r.,� beneficios de carater assistencial.
Representante em Florianópolis:

PEDRO NUNES
Rua 24 de Maio 1$01 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade. de CrI 20,00 além dl! 16h

rlnÍcial de Cr$ tu.oo apenas.

Pariicipaçfto 110" luerol

Arvores frutiferas
Arvoreaj.Fruttteras enxertadas e plantas ornamentais na,

melhores qualidades oferece o �rande Estabelecimento de
,

Flori e Pomioultura

H. J. Cipper,
Corupá. (

Mun. de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.
Peram catalago gratuitamente.

'

Departamento de Saúde Pública
Mê� de Julho - pfan.ões

'

30 Sábado Farmácia Santo Agàstinho - Rua Conselheiro :\[afra

31 Domingo Farmácia Santo Agostinho - RU:1 Conselheiro Maf'ta

O serviço noturno será efetuado pelas a'Frrnácias Santo Antônio e

-:Noturna sitas ás ruas João Pinto e Trajano n. 17.
A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia autorlcaçâo

-dêste Departamento.
Departamento de Sande Publica, 2'1 de junho de 1949.

,

LWZ OSVALDO g;ACAMPO'RA - Farmacêutico-Fiscal
a. ..

\
'

'

#��d
VA�IG

• vôos DIÁRIOS DIRETOS Á S.PAULO E RIO • � VEZES POR SEMANA VIA JOINVILE
• VÔos OtÁRIOS;Á PORTO AlEGRe-El<CETO': S�RVIÇO IN�EPENDENTj;.REGULAR DE
AOS'DOMtl'lOOS,

,- -

,CARGUI::lR'OS,' ',_ -,
,

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 lO e vidros de 100 comprimidos de

11,60 g. .

VACINA CONTRA MANQUElRA: Ampolas de 10 cma e f.r81lCOIl de
lOú cIlÍ3.

SORO ANTI-TETÂNICO: ampblas de 20 cmS.

'VACINA CONTRA' BRUCELOSE: Ampolas de 20 em3 e frascos

de '100 cmâ, _ ,

"
'

VACL�A ANTHUBICA: Ampolas de 5 em3 e de 10 cmS e 'frascos
de 100 cm3.

Dos dois últimos, por serem os seus- prazos de validez relatívamen

te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atenden

do, entretanto, a qualquer pedido' dentro do prazo mínímo neeessárío
90 preparo dos m�sm?s que, assim, serão sempre fornecidos com �q-,
'uta garantia de,atividade màxímà, '-' '

/Ú"Í��.:
.

Brevemente o I�sÚtuto Pinheiros apresentar' outros produtos'"Vif;J
teri�ários de grande eficácia, como: Ternedna (Buco-Vacina' contra

diarréia infecciosa dos bezerros)"Stilbestrol, e ainda, Vada C.ntra •

80uba Aviária, Vacina Centre a Peste Suina, etc. •.•. .. . .. ' .•.. -' ••

, Quaisquer consultas sõbre os mesmos, bem como sõbre as doe,nçaJ
dos animais domésticos, serão prontamente respoadídas pelo Departa-

-.

'

Os motores JOHNSON Sea Horsa
nento de Veterinária.

-

- 'fáb . d
Pelo sistema de reembôlso postal, o--INSTITUTO PINHEIROS_aten. são construid'és em rica mo, er-

derá diretamente' a todos os pedidos de seus produtos, Quando não en der-nas em precisão e rapidez. Os

centrados na, localidade de resídêneía do solicitante.
'

engenheiros ua Johnson são reputa-

mente são utilizadas máquinas mo

na sob todos os' pontos de vista e

dos como os melhores do ramo. Dís

tribuidores: Comércio &. Trallspor�

tes C. Ramos S.' A. - João Pinte,

e Força
S (:-)

A Diretoria de Obras Públicas - SERVIÇOS DE LUZ E

FÔRÇA - avisa que serão racionadas nos dias abaixo relacio
nados e no período das 17 às 21,30 horas, as seguintes zonas:

Dia 27 - la Zona - Pedra Grande e rua Duarte Schutel.
Dia 28 - 2a Zona - Saco dos Limões.
Dia 29 - 3a Zona - Servida pelos transformadores situa

dos na rua General Bittencourt (perto do SENA!), rua Major
Costa (esq. rua Lajes) e cidade de Biguaçu.

Dia 30 - 4a Zona - Servida pelos transformadores situa
dos na Avenida Mauro Ramos (próximo ao Largo General Osó
rio e rua Dr. Ferreira Lima) e rua Laura Caminha Meira.

Dia 31 - 5a Zona - Coqueiros, São JO,�é e Palhoça.
Dia IOde julho - 6a Zona - Estreito.

Serviço de Luz
V _1

MAQUINAS DE ESCREVER
"H E R fi'[ E S"

Temos para pronta entrega todo os modêlos e tamanhos
de carro

Hermes BABY

Máquinas de somar "VICTOR" desde Cr$ 3.400,00
Agentes autorizados:

,

PEREIRA OLIVEIRA & elA.
Rua Arcipreste Paiva, 5 - Fone 1.358 - Florianópolis

Produtos Veterinarios

Guia Paranádo
Puhlíoa relação dos comerciantell e tndustrtaíe com seu. ande-

reçoe.
Cada guia e vendido aoomnanhado de um mapa rodovíárío

Paraná e Santa Catarina.

Redação: Rua Prudente de Morse., n. 628. --: CUritibL

,BOM NEGOCIO-

vista e ii prazo
Enrolamento de motores, dínãmos e transformadores.

Instalação de luz e força.

Venda de motores, rádios e acessorios, outros aparelhos elé

tricos, artigos elétricos, etc.

Representações diversas, conu exclusividade dos Insuperáveis
receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY".

.

A ELÉTRO· TÉCNICA

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

caDa DIA, .HA MAIS
KOlYNOS-ISTAS!

XAVIER CUG4T
o famoso diretor de orques
tra, tambem é Kolynos-ista,
porque tem que sorrir dian
te do público e sabe que den
tes brilhantes embelezam o

sorriso. As' gravações de
Xavier Cugat são apresen
tadas pela Columbia Re
coreis. Inc. Seja você tam
hO::'n Kolynos - ista, usando

I Kolynos.
..... � � : /

.

QUARTOS
Alugam-se quartos para ra..

pazes sdJ.teiros, à rua João Pin
to. 29, sobrado.

Casa Recem
consmnde
DE S o cu PA DA

RUA FELIPE f.lEVES
6xl0 metros, toda de

material.
TRATAR NESTA REDAÇÃO

1?áfddo.�
para DORES REUMÁTICAS.
CONTUSÕES. LUMBIlGO�

TORCEDURaS!
-
,

/t;�.-,�l :;;:�;
'{',. �j .:�

::::;:;\:, I

, ,

.i .. �... .. ......... ,

.......................... " .. ..,
.,

Vende ..�e
Uma casa residencial sita à

rua Bocaiuva, nO 199.
Tratar na R. Cons./Mafra, nO

33.
....... o • • .. .. .. .o ..

() VA]') f, I}() i'r ,1\,1U
P1,'OCU'!!HIl U A�;:-#.,!C\d�

Pl'ogr01!1�O,
LIVRARIA 4S, LIVliARI�!

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

PASTA DENTAL
ROBINSON

, ...... � .....

••

����;��;;���� .;��. �ASAS �
,

TERRENOS

o Escritório ImobiliárIo A. L. Alves.

sempre tem compradores para casas -

terr,,-no�

! Rua Deo,ioro 85,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Transportes Tenestres
.

Transportes MaritimoS
Acidentes PessoaiS

Auto,moveiS
_

.

Ince.ndio
.

.

,

,

!
•

.
�

.�.
�

.

_ -

/'
.

(asc'o-s
� .

.

\
-. .-

, .

I,

8u�Drsal ,de;'Santa Catarina .

.

I
/

t

:1

I
. -

.

I
,

.'

..
_ Telegramas:' PROSEBR1\:S '

.

!
-

/

Praça 15 de Novembro, 22 ,

__

o

'20 andar . ._

TELEFONES 1388 \-- 1324

.

�

........ CaixaPostal' 1"39 ,.
. - .- .. -

...
_

... _

,

.

/
_.--

\
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BSTAOO--Qulnta fefra 28 Q. Julho ce '.49
---,._..-._..._,�-.......--,.._..._ .... -�

ConittituiçÕe. de .ociedad..
fi llerViçOIl core1:lto., fim gorai.

i !:Organizaçõsr. contabei•.
I �egi.tro. e marca., di..pondo,

I no Rio, de corr.spondente,

i

Eacrit6rio: Rua Alvaro d.
Carvalho n, 43.

I Da. 8 àll 12 hora••

1 T_e_le_f_on_e__14_9_4 --J

)
..

-'

I
FERIDAS. REUMATISMO y;:

O E..8 tado' PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira
I M.dicaçéio auxiliar no tratam.ntc

I'VI'RCiEM ESPECIALIDADE"
C1A, WETZEI.. INDUSTRIAL-JOINVILLE (Merei!

. '\.__

I

Industria de Maquinas Agricolas
Nardini ltda.

A maior ce mais aperie1coada Fabrica- de

Maqui'nas Agricolas,
Artigos de

I�rnos� Jeares. e
Cutelarias .

Fabrica em Americana - Estodo de São Paulo

f�QPPQ8ºqta n tQ8 QÀ�I 1..:.18i1l08 PÔ PCl

u� Santa <Satapina

End, Tel. KNOT
C9alôpina

de �����:O�ir�o :;ea�c:, V. S. viaja 1 Reside �o Interior
amigo analfabeto, levando-o a um V. S. viaja? Reside no Interior? Adquira um Catálogo de Moedas
curso da alfabetização no GruJ;;C Antigas do Brasil e enriqueça depressa.
E!;oo!ar São JOii4é, na Esoola Indus- Peça em qualquer livraria ele Florianópolis. Custo Cr$ 20,DO. Pelo
trial de Florianópolis ou na Cat.. Correio Cr$ 25,00; p�didOS a José Claudino da Nóbrega. Rua General
.dral Metrovol�__ Bittencoul't, 91, sob - Florianópolis.

'

Aceita-se f'"'presentante no interior do Estado. Cartas para.
C ... ixo pr)'Itnl 139 - FJrl'ínnAooH"

I�
f
-,

�

o Sahão

7

'Bom
I
I

binóculo
Grande visão

Dr. Lindolfo 4.6.
Pereira

AdvOQl8do-Contabilista
Cível -- Comercial

Visão maior e mais perfeita
que 8 de um bom binóculo

alcança quem tem sólida
instrução,

Bon. livros, sobre todo. o.

assuntos:
'

LIVRARIA ll.OSA

".,._ __ -_- _- -_-_-_-_-_-_-_w_-.-_ -_-;".-_-_-.-._ - -.-_-..-. -_-- _-__�

Transportes Coletivos
SRS. PASSAGEIROS

PARA
ITAJAí - JOINVILE e CURITIBA

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

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

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

horas, podendo prosseguir de Joínvílle a Curitiba no .día se-

1 guinte
ás 6 horas. .

.

.

"
.

Mantemos trafego mutuo a São Paulo e Londrina, ven-

dendo-se passagens.
'

Aceitam-se despacho de encomendas.

Agencia: Rua Deodoro; esquina da Tenente Silveira na 29

r QUER VESTlR·SE COM CONFORTe E ELEGAMCI! 7
PROCURE A

Alfaiataria "Mello
Rl.HJ Felíppe Scbmidt 48

Cirurgia-Clínic'8 .. Obstetrícia
Dr .. Antônio Díb lVlussi l

Médico .eietivo do Hospital de Caridade
Servi ço especializado em Doenças de Senhoras.

Modernos métodos de tratamento
Horários

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

-

Residência:
Rua Tiradentes. 9 Hotel La Porta

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

QUALIDADE
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p{lr�icipacão.

Antônio Carlos Quintana Britto
e :\Iarília SiL'veira ele Souza Britto

participam aos seus parentes e

amigos o nascíméuto ele seu pri
mogênito João Alcihiades, ocorri
elo na Maternidade Carlos Corrêa,
no dia 23 do correnLe.

Flor-ianópolis, 2,6 de julho de
1949.

'I Inspetoria Regional da Dete-sa�S-ani--tá---ria
Animal recebeu a honrosa visita do' sr.

Vice-Presidente da República
Aproveitando sua curta estada Deteve-se, então, ::l. Excia., lon-

I

preventiva da Peste Suína, sóbre

<11nesl a Capital o Snr. Vice-Presiden- go tempo no exame atento

dosl.CIual
colheu Lodos os mtorrncs c

te da Itepúhlica, Dr. Nerêu Ramos, gT<\Jico�, l)lanlas, rotograrías e detalhes [.('cnicos da sua prepara
distinguiu a Inspetoria Regional completos dados, estatisticos cluci- (,'iio tendo, iuclusivc, manifestado o

da Divisão de Defesa Sanitária I dativos do assunto que lhe eram deseja de assistir á sangria dos,
suínos sacrificados para aquele Ifim, que. foi realizada pelo f'uncio- _'

�_nál'io :Xey de Aragão Paz, sob a \
melhor atenção de R. Excia. Nêsse
selor não deixou R. Excia. escapar,
a ohservação as menores varticula-,
ridades, examinando até as mais
elementares instalações, como os

,dois gTUpOS de pocilgas : de espe
ru. e jJclJ'a "t.estes", por sinal que
ele caprichosa construção e manti
das ern óLi mas condições,

tie Julho de 1949

- 0-

Dentre as obras em execução S.
Excia. percorreu, dcmoradamen

te, as destinadas ao preparo I da
"urina contra a Aftosa, em vias
ele conclusão, intei rando-se de que
esse produto, de transceclental im
portância paru a pecuár-ia catarí

nr-nse, vencidos os obstáculos ini

cias à aquisição da custosa apa

relhagem que requer para o seu

preparo, 'será uma realidade, em

futuro. não mui d istunt e, dentro de
Animal com uma visita sohremo- apresentados e seguidos, de mi
do honrosa para aquela impor- iruciosa exposição oral feita pelo
tante Repartição do Ministér-io ela Inspetor Allarnir Uonçal'Ves ele' dois mêses, o mais tardar.

Agr-icultura. ' Az�yeê!o. ....
- o -

Es�e acontecimento, por si só já A seguir foi 8. Excj�., apresen. Foi, ainda, sob a agradavel írn-
da mais alta signif'lcação, avulta tado a todos os Servidores ela Re- pressão de tudo quanto lhe rOra
de imjiortãnc ia si atentarmos pa- partição acompanhado dos quais dado observar que S. Excia. i'ece
-ra a expontnueidade do gesto de passou a percorr-er as demais de- beu do Dr. Altami r Gonçalves de
S. Exuia .. que sem alardes, sem <pendências do Serviço. _-\.zL'I\'Bdo a afirmativa ela excelência
puhl iridarle prévia, sem as comi- - o - do "Acórdo" celebrado entre O'S
Livus r.ie praxe foi, com a maior 1'10 laboratório de Iabricaeão de I Governos Federal � Estadual, cu-

Simplicidade, entra!' em íntimo
'contato com 1.IDl Serviço Público
ao qual pesa a respcnsabilidade
da proteção sanitária do vastíssi
mo rebanho catarinense, a-fim-de
'se inteirar com segurança das su

as realizações e auscultar-lhe, de
perto, ,as neeessidades.
Demonstl'Oll S. Excia., que nem

os momentüs da mais i'llLen�a agi
tação na vida politica do Pais, co

mo os que óra vivemos, em plena
discussão do pl'oblema sucessório,
o impedem de olhar eom o mesmo

�)aril1ho, a mesma solicitude de

sempre, os setores donde proma
nam reais beneficios para a coleti
vidade.

- 0-

À entrada da Hepartição foi S,
Excia., l'eeebido e cumprimentado
;pelo resp-etivo InSl)etor - Che'fe,
Dr. AJt.amir Gonçalves de Azevêdo,
em companhia de quem ingressou
no recinto,.

No gabinete da chefia, para onde
dirigiu-se inicIalmente, S. Excia.
em meio .a uma 'Palestra cordial,
foi sendo .informado das realiza
ções e süuaçã,o atual d'e desenvol
vimento da Inspetoria, bem como

dos peojetos de novas construções
e de ampliaoão das instalações ,e

s6rviço� já existentes, com o obje
tivo de aumentar-lhe a eficiência
no cumprimento das suas 'l1leis fi
alulidades.

produtos de uso veterinál'io S. ja execuoão 'vinha sendo fator

Excia., teve oportunidade de cons- decisivo do êxito alcanç'ado nos

tatar o notavel desenvolvimento trabalbos de defesa sanitária dos
alcançado por aquela importante rebanhos de Santa Catarina.
secção, através á ex'posição deta- 'Manifest.g,u-se, nessa ,opasião, o

lIlada que, dos trabalhos da mes- referido chefe de Serviço, da ma

ma, lhe fez o respeti'Vo chefe, Dr. neira mais elogios'a à atuação, do
Irapuan Campelo Bossa.

I
Sm. Executor do "Acôrdo Ünico"

Com visível satisfação S. Excia. e às autoridades da Secretaria de
constatou a exist,ência dos mais Agricultura do Estado qlle, bem
variados produtos biológicos

.de fa-I
secundando 0,5 ingenLes esforços e

bricação local lendo concentraüo ext.remada dedicação d'as altas au

seu maior interêsse, especi;almen- lorldades federais entre as quais
Le, sôbre a vacina Cristal Violeta, Conclue na 3a pag,

COCEIRAS,
E

PARA fERIOAS.;t
E C Z E MAS,
INfLAMAÇÕES,

F R

ESPINHAS, ETC,

Com letras gordas, honras de primeira página e sem cohrru
tostão, o Diário anunciou que estou vendendo discos velhos, ar
ranhados, batidos, sovados, rachados, tolos e chatos.

l� verdade! Vou torrai' minha querida discoteca política.
Tive, cm outras épocas, oportunidade de vendê-Ia a bom prêço.
Com a imiuê ncia do acórdo ela se desvalorizou de todo. E n n ..

tcs que rue obr+gncrn a sucrificú-Ia no altar da paz, passo-a JlOS

cobres! .lá o teria feito, não fôra o llICU temperamento emotivo,
COlIJO Machado de .Assis que, certa vez, ao sair de casa com I1J1l

chapéu novo, não resistiu ao olhal' para o velho, abandonado e

triste no cabide, e acabou trocando-os - eu me emociono à
idéia de separar-me dos meus velhos, arranhados, batidos, sova
dos, rachados, tolos e chatos discos, Ainda ontem espanei-os 'l.

todos, carinhosamente, Depois meti a também velha e Ianha \'Í
trela sôbre a mesa e rui ,re,passando, "como se fuera la ultima
vez" nre us discos velhos, batidos, tolos e chatos .. , todos gr:l
vades por Oswaldo Rodrigues Cabral e falando todos do SI'.

Nerêu Ramos:

O n. 12, por exemplo, é bonito: -- A linha ascensional da
nosso evolução buscou um novo êngulo, e novas dir'etrizes foram
firmadas com a elevação ao Govêruo do Estado do sr, Nerêu
Ramos, de quem, sem injustiça, não se poderão silenciar os no.

táveis serviços que vem prestando ao Estado.
O n. 17 é um modelo místico de eloquência: "-Neste, como

em todos os, demais setores da administração, podeis afirmar,
soubestes cumprir o vosso dever e bem merecer da gente har
riga-verde. E, se somardes tôdas estas realizações às que em boa
hora vindes realizando concernentes à viação e ao ensino, no ,

deis pôr o vosso coração à Iacga e af irmae ainda que a bênção
do vosso venerando e ilustre Pai, ao iniciardes Q vosso GOVêJ"llO.
teve a sanção divina ...,.... e vos tem acompanhado em tôdas as

horas.
O 11, 29 é 111ll hino de sinceridade : - E de vós, sr, Jnter\,�n_

tor, só desejamos um favor, pelo qual temos todos trabalhado: -

que continueis a conceder-nos a vossa simpatia. e que coloqueis
esta casa, que .outra coisa não pretende ser sinão a mais mo.

desta - entre estas obras de assistência que vindes construindo
em todo o Estado e que são o galardão da vossa vida pública _.

.porque ela nasceu dentro da vossa administração e só deseja.
colaborando sinceramente, contribuir para o seu brilho e para
a sua glória.

o n. '],3, infelizmente rachado, só tem o final: pondo em

,execução um plano' Iougamente amadurecido, trazendo vara o

Executivo idéias modernas e arrojadas, o atual Interventor. ser

"ido por invulgar cultura e não menor capacidade de "iraba1ho,
impulsionou a vida do Estado, ditatando-lhe as energias.

O n- 99 é o meu predileto. Nele o sr. Getúlio Vargas sofr,'
também uma puxadéda. A síntese, entretanto, é lapidar: -- Aí

estão, monumentos .de uma época, as Colonías Santa Teresa p'

Santana; o Departamento e os Centros de .Saúde ; os postos .-le
puericultura e as maternidades e Os hospitais; os campos ele df:!;.

por tos ; a instituição obrigatória da educação í'ísfca e das mt>

rendas escolares - ,demonstralwo que soubestes ir ao enconh'{}

,aos postulados do Estado-Novo e aos desejas do seu grande cne.,

fe, traçando o ,os�o programa governamental com a clarividên
cia dos espíritos adiantados e cultos.

Apesa,!' de si'ngeJo, o n. 114 tem um forte conteúdo babn

gwndí,fero: - Todos acreditavam - e cOm sobrada razão _'- que
iriamos fechar as portas e sucumbir ante o vulto da obra pela
qual o sr. Nerêu Ramos iniciava o seu grande trabalho de assis·-
tê'ncia médico-social em nosso Estado.

�

A assistência social é tema que se' repete em vários outros

diseos. No de n. 163, POI' 'exemplo: - Alí estão vossas obras de
saúde e assistência a atestar a compreensão nítida ,das VOS'las

obrigações, que assumistes na hora em que tomastes a dil'eçãlY'
da tena catarinense. ,

Em (} n. 312 há outro resmTIO muito delicado: - Em todos
os setores da admiuistração, a mesma intensa febre de trabalho"
a reformat, modernizando: Os ,serviços públicos, a bem da cole.
tividade; a instruir, criando aparelhos técnicos e controladpres
que facilitam ao administrador a verificação de todo o volume'
da sua obra, tôda a frutificação dos seus esfo'rços.

O 11. 681 é um pouco chato, com a citação de algarismos: -
As rendas subiram a ,40.000:000$000; trocas comerciais eleo;a"

ram-se a outros: milhares de contos; a extensão das nossas es.

tradas ascende a 19,000 quil'ômetros; a illBtrução 'l1ública elevou'
seus números de maneira impressionante, atingindo uma fre.'

guência, superior a 90.000 alnnos, sôbre ll-ma elevada matríCuI:i'
excedente a 100.000.

O n. 1.115 está também quebrado. Só se aproveita êste pe.
dacinho: ... e emiuente consolidMlor. mas t.ambém ao Ílltrépldir
guião de lutas demqcráticas e iru;igne servidor da causa pública;'

O valor da discóteca à venda pode ser auferido pelo que :iii
fica. Os interessados que me procurem, como o diz o anú�cio,:
a qualquer hora do dia ou da noite, aqui na redação 0\1 nD dn
be em f,rente. No Cbj'quinho ou no .Kosa também. NUld-a de _pro
postas de prestação: dinl]eiro contado ou :íá largo a carga rdO'
frete! Esclarecimento: Houve, acima, um engano. O disco n;,

1,115, no qual o s'r. Nerêu Ramos é chamado de ,consolidadQr;
de intrépido g'uião de lutas democráticas e de insigne sel"Vidor"

.. da causa I)ública, não pertence à coleção gravada pelo sr. Cabral.
Grayou-o, a 3 de setembro de 1943, o sr, 'Wanderley Júnior, ('W

homenagem ao anh�rsário do sr. Nerêu Ramos.

GUILHERME TAL.,
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