
A ONU patrocina ii conferência entre co
mandantes ár.abe e judeo

Jerusalem, 21 (U. P.) - Os comandantes militares ára
be e judeus foram convocados para uma conferência sob os;

auspicias da O'N U a fim de discutirem a solução do conflíto,
O comandante da Legião Arabe, Abdullah EI TeU, dese

java encontrar-se com o comandante Israelita, tenente coro

nel Moshe Dayan, a semana passada, mas êste se recusou a.

conferencia, sôbre um armisticio, afirmando que o govêrno
de Israel desejava <;_onversações sôbre a paz permanente na.

Terra Santa. El Tel informou o govêrno transjordano do ocor

rido e em seguida foi autorizado o iniciar conversações de

paz.
DECLARAçõES DO REI ABDULLAH

Shune, Transjordânia, retardado - (De John Roderíck,
da A. P.) - "O momento está maduro para uma solução pa
cifica do conflito da Palestina com os judeus" declarou o rei
Abdullah. Interpelado sôbre se achava que os outros países
Arabes pensavam de igual maneira o monarca transjordano
declarou: "Creio que não, mas, a despeito disto, espero uma

paz próxima. Se os árabes quiserem reiniciar a luta contra os

judeus, que o façam.
O rei Abdullah fez estas declarações na sua capital de

.inverno, próxima a costa do Mar Morto na sua primeira en

trevista desde o Congresso de Jericó dos Árabes da Palestina
e da Transjordania, há dezoito dias.

(Os outros países árabes especialmente o Egito negaram
ao Congresso de Jericó o direito de tomar qualquer atitude
nesse sentido). Acrescentou que procura convencer os árabes
de que devem aceitar a unificação da Transjordânia e da

Palestina árabe. "Se depis de todos os meus esforços eles se

recusarem, não irei por causa disso sacrificar o futuro da Pa
lestina. Meu exército já está na Palestina e ninguém pode ti
'ra-lo de lá a menos que seja derrotado.

Não creio que os árabes briguem entre si depois de terem
terminado sua luta com os judeus".

A decisão- do Congresso de Jericó de pedir a Abdullah

que aceitasse a direção do Reino Unido da Palestina e Tran

Jordânia foi descrita pelo soberano como a vontade es

pontânea do povo da Palestina". Ao mesmo tempo convidou
, as, nações árabes a enviar uma comissão, a fim de verificar

pregnadas do mais puro civismo e

Por motl·vo de se êle interferiu na decisão de Jericó.
amor, á terra. '

Afirmou o monarca, que, embora o Parlamento já esti-
Quando, um dia, a perspectiva I 'lesse adotando as medidas constitucionais e internacionais

historica for mais longinqua, os segQranca oram necessárias para proclamá-Ia soberano da Palestina e Trans-
que vierem saberão guardar os no-

dem,'"t.·dos jórdância, êle insistiria nos esforços para obter o apoio dos
mes pr-eclaros daqueles que, num países árabes para a sua idéia. Em Amman, o tenente-coronel
milagre de I'orça de vontade, 10- Washington, 21 (U. P,) - Dezcs- Abdullah el Tel, governador militar de Jerusalem, respondeu
grarum realizar um sonho, - 050- sete fuucionários do Dcpartameutr. I 'f'

E 'I ,I demi '1 ao que c aSSI ICOU corno "uma campanha na imprensa egip-
n hn fabuloso ele mulíiplícaçâo, á de :,5ta( o toram ,enutl(lOS a partrr

_

,

,',
" '" t d' de Julho, por motivos de "segur-an- c�a contra o govêrno da Transjordância inclusive contra mim.

,m��a biblicav d; uma ��m Ç()U1:J. ,P: 'Ç'[I",,� d'eelm'oll (l SI', Kar l �bndt, pessoalmente", R'espondendo -ás acusações de que estava ne-

",(](ICS com, fJil}' a lu·,)(',dade ]1)'[\1'1-, I:epres�lltlllltl' rcpub'licano, <i li � goelando uma' tregua com os judeus Abdullah el Tel decla
l ..ira ve io atiríal dorn inar- o [J)ft1S exerce utualmcnte a função de prc- rou que o que aconteceu é que êle assinou .urri acôrdo de
a.�eampo Maro e .j[u�Ll'e Crll de to- sidentc da comissl:O parlamclllar par

,

investi:.{açl:o das atividades anti- cessar fogo sÍmilar ás medidas já adotadas pelas outras far-
da a America. - , - ,

E:lciol)ais, :vIlIndt acrescentou flue ças arabes, com a aprovaçao de seus governos. Ha indicios
a comissão, não suspenderia � in- de que ainda se passarão muitas semanas ahtes que o rei
ql1érita qúe realiza atualment:" a Abdullah assuma realmente o trono de um Reino Unico. Há
respeito dos assuntos (le �spicJlJa- ainda muitos detalhes tecnicos a resolver. Interrogado sôbre
gel11, apesar dos resultados obtidcs
aft; agora em consequência das re- se cooperaria com a Comissão de Conciliação da ONU que
v,elações ,ele 'Yhi,ttaker CI:alllhel's, chegará brevemente á Palestina, Abdullah declarou que re

, q sr, f !'anC1S Sap'e, antIgo seCTC- eeberia com prazer qualquer comité interna'cional interessado
fano de hstado adjunto, reCehf'li ,';1- ••

'

tem, ao chegar ele Paris onde 35-1 fom promover a paz na Terra Santa. ,

�istill à I'eunião da O, N, U., o;dem O JULGAMENTO DO CHEFE DA "STERN'"
de comparecer hoje perante ,) ;,ri, ACRE, 20 (R,) - Nathan Friedmann Yellin, acusado de
�unal rederal de Nova York, q_ne ser o chefe do bando "Stern", em seu julgamento que aqui se
Julga atualIllente os ca,sos de e�pl,)- realiza J'urou solenemente não ter tomado parte no assassi
nagem. Sayre pertencIa ao Dep:n'- , . ,

.' ,

tamento de Estado ao mesmo te111- nato do conde Bernadotte. Erguendo o braço, Yelhn declarou:

1)0 que AJger Hiss, funCl0nRrio ('Declaro, sob juramento, jamais ter tomado parte na decisão
con:pn�metido pelas revelaçõe;; dI' de matar Bernadotte".
WlnttaJl<er Çhambers. Interrogado pelo promotor sôbre sua opinião acerca de

Bernadotte, Yellin respondeu: "L'amento, 'profundamente, as

erianças que morreram em Jerusalem por ,culpa de Bernadotte

que esfomeou a cidade e provocou seu bombardeio",. Yellin
confessou que o grupo a que pertencia tinha um tribunal se

cr�to para condenar á morte os "traidores".
O promotor se referiu a um boletim ,distribuido pela

"Stern" e disse a Yellin: "O senhor escreveu: "Bernadotte,
executado". "Foi um lapsus linguae" � respondeu o acusado.
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�ol1les insig'nes, são inscrilos to
dos os dias, nas carlingas destes

aparelhos, como gal'anl'ia de que
não serão esquecidos, e de que o

\Ta'" exemplo da vida que "Í\'eram esses Banhe-.ros carrapa41-CI-das,,�� circunsLancia de fa1a1'-\'os, morlos iluslres será um roteiro
' •

nesse momento, me é pal'tic.ular- �eel�'l�lar.o para a jllventude de -nossa, M,afra e Ijaiópolismente grata, por dois motivos 80- L

Os rudes homens que yhem sob bremodo amaveis para mim. O seo'undo motivo que me

Lra7.1
Mafra, 20 (O ESTADO) - Realizou-se hoje a inaugura�

as arvores transformando-se, mui- O primeiro é um desejo de tra- ,.salisfaÇ"ão ao 1'ala1:-vos, ê ü vê!' ção do banheiro carrapaticida dos municípios de Mafra e

ta vez, com o correr do tempo, em zer o meu aplauso, ha tanto lempo que sE'rá gravado, como distico de- I�a�ól?olis, .construido pela I:hSl?eto,ria, Region::l de De!esa Sa:
.deslumbrados poeta,s amanLes da tácito,·á Campanha Naciünal de um drsses aparelhos' o nome de J'utana Ammal com verba destmada a ,execuçao do acordo en

natureza. A\'iação, que considero um dos Herminio Pena, crepitante entusi'-' tl'e O Ministério da Agricult;ura e o Estado
..
Ao ato de in�ugura�

Herminio Pena era um deles. O movimentos de maior palriotismo asta desse movimento. ção €ompareceu grande numero de autondades e cnadores,

ainda realizados em nossa lerra, Quiseram- os fatos que o seu po- que .demonstraram ime�s� satisfaç� pel�s �enefíci?s. que os

�ão vejo, nos resultados dessa me fosse inscrito na propria celu- SerVIçOS daquela Inspetona proporclOnarao a pecuana dos

Campanha, apenas os beneficios la ql1C ele ajudou a adquirir. réf,eridos cunicípios.
materiais que ela tl'ouxe, ou sejam Herminio Pena era uma alma ------------__;d-------.,-:--------.--,.estas centenas de aviões entregues llobre� O seu escudo heraldico, se Prêsos em Iiberda e Incênflio no
à moci.dade brasileira, para que ela ele o Livess,e traçado, bastaria COll-

I
•

R Iseja senhora, não apenas da terra, ter, num campo liso, uma linha Madrid, 21 (U. P.) - O !:ieJ1f;l':�- Pa aClo ea
mas dos céus do BrasiL vertieal. Porque era em verlical lissimo Franco I assinou dccre' (",

concedendo liberdade coneliciol'al a Copenhague, 21 (V. A.) __ o Veri fi-

Vejo nesse movimento, cOl11an- que ele agia e pensava, mais noventa e cinco presos ].)"Jlti- .cOll-se hoje um incêndio no p.tlúcio
dado pelo meu prezado amigo se- Continua na pago 3 cos, inclusive uma mulher. Ueal, mas as Chal!laS foram d?Jrilla-
narlor SalO'ado Filho e amparado I na�

em 'poucos 111lnutos" em vIsta <!�
'"

,
. açao �fIcaz dos bombeIros. O l'eI

pela pujanf e VIbração deste mes- Estimule seu filho a ter personalidade desde pequno, conflan- Frederico assistiu ao combate �l(.' fo-
Ire preclaro do jomalismo que

él
do-lhe uma caderneta da CAIXA ECONôMICA FEDERAL DE go, elogiando depois o trah,aJh:, dos,

Assis Chateaubriand, sobretudo o SANTA CATARINA O melhor presente de Ano Novo, para que �oJ1:be�ros. ,Segundo tudo ll1d1cR, o

seu sio'l)ifÍcádo civico qual o dá.
'

saiba co�'preender o valor da Econômia. lI1CCI?-I]tO, fOl provocado por um C'lll'-
'"

_ .: _, to CIrcuito no qllarto de um dus
reslallraçao de brazoes, que suo ' fâmu-los.

\

(cEra azul e

alraías
um poeta, do
o fascinava e

,

O' ceu

N. 10.421

Eternos vigi..
Jantes �••

em

Homenageádo pela Coznpanhia Nacional de Aviação o industrial
e piloto cunl. Hermínio Pena.-O avião doado ao, aero-clube de

Santiago do Boqueirão, foi oferecido pelo Instituto' Nacional do

Pinho.s-s-Discursoe de ojerecimento do sr. Virgilio Gulberto e do

paraninfo deputado Joaquim Fiuza Ramos.

Os mandeireiros dos Estados do vura e o nome que esmalta, hoje,
:R" Grande do Sul. Santa Catar-i na, esta car-linga signi rica uma bandeí
Paraná e �ão Paulo ofereceram ra para os jovens que se adestra

tres aviões de treinamento á Cam- rão na célula' que lhes vai ser en

panha Nacional .de Aviação, bati- tregue.
. sados no ultima festa aviatória le- Senhores:
vada a. ,rfeito na Calabouço com os A Campanha Nacional de Avia-

nomes de "Herminio Pena". "Frei ção não pode ser definida em pou
Leandro do Sacramento" e "Arau- cas palavras, Nem quer",.eu alou-

cár ia Bras iliensis". gnr-me em considerações f'atigan- <,

tes, ]� ela uma cruzada de solida-

.mara Federal.

Foram as segllinLés, as suas pala-

DJ�CURSO DE Oll'E.RECnIENTO
O "Her-mínio Pena ", assim deno- riedade e unidade nacional.

minado .ern memória do líder ela
Não diminuiu apenas distancia

gnogr-af'icas, mas, sobretudo distan-

cias afetivas: Brasi leiros de todos
classe riograndense e delegado dos
sindícãtos ganchos na Junta Deli-

05 recantos se dão as mãos atra
Iierativa do Instituto Nacional do

vés das solenidades como esl a, em-
Pinho, foi oferecido pelo sr. Vir

,gilio Gualberto, presidente da au

tarquia madeireira, foi doado ao

aero-cluhe de Santiag-o do Boquei
rão, tendo sido paraninfo o depu
i:aelo Joaquim Fiuza Ramos, repre
sentante de Santa Catarina na Ca-

o discurso de of'erecimento foi
:feiro pelo sr. Virgilío Gualberto.

"ql1e pronunciou ilS seguintes pala
Vl'as:

. I

"Considero j,l cerimón i a que sff

vai 1'ealizal' das mais cxpressi \'as
enlr.e quanlas teem marcado a Cam

panha Nacional' de AYiação de um

alto cunho de dvismo e brasil.ida
de:

Os oferlantes destes aparelhos
sã\) madeireiros modestos e poten
tados de São Paulo, Paraná, Sanla
Catarina e Rio Geande cio �ul.' _-\

'Üompre,ensão que tiveram todos

dêsse mOi'imenlo impl'e�cil1diu de

que .algo lhes fosse pedido. Aco1'l'e
ram espontaneamente em contri
buir e amontoaram um fundo de

perto de um milhão de cruzeiros.
Foi uma ad,esão em massa, volun

iár.ia e, poe que não dizer? en.tu

siastica, Não espanta, p01'�m, êsse

gesto, porque a, classe rpao,eireim,
aferrada á g'leba amig'a. e nurida

de um incomparavel influxo telu-

x'ico de patriotismo.
'

O homena,geado foi um lipo re

presentativo do madeireiro, afeiLo

á luLa, temperada' a vontade nu

mourejar constante, sobranceiro e

mi'sLico dessa inLro'specção que a

vida na mata estimula e dá pre
valência do subjetivo sobre o obje
tivo.

Es�e� nomes serão guardados na

lembrança coletiva, que, é o mais

duradouro pedeslal onde se ins-

crevem legendas g'loriosas.
Denlre muitos, sobresairão Sal

gado Filho e Assis Chateaubriand,
como os clois'pioneiros inLemeratos

da façanha magnifica.
Como pI'esidpnte cio Institulo Na

cional do Pinho, sinLo-me feliz em

ofer'ecer o avião "Hel'1l1inio Pena"
á Campanha Nacional ,de Aviação,
em nome da classe madeireirÍl dos

E�tados do Sul.

Que o destino desla eel'ula seja
nobre o proficuo, como foi a vida

daquele que lh.es deu o nome".

,DISCURSO DO ,PARANINFO

Discursou, em seguida, o paranin
1'0, deputado Joaquim Fiuza Ra

mos, discorrendo sobl'c a persona
lidade do pal1'ono Herminio Pe-
na.

.seu refugio era o Azul. Mo!',dia-lhe
, ,o' ésll'o e nele se alçava como um

jovem, ébrio da .esportiva satisfá

ção de voar,

Foi ,ele quem subscreveu' a pri
meira parcela da soma com que
foi adquirido o aparelho que, por

• nma caprichosa ironia do destino,
vai receber, agora, o seu nome.

'Não 'Sei se 'cabe dize-lo, mas acre-

.
dito que Hermínio Pena teve a

morte que desejáva. A sua eOl'agem
desmedida era um perpeluo desafio
ao perigo.
Mergulhou, um dia; para semprr,

:,mu;; rieixoll Q exemplo ele sua,' lJl'a-

Antes ele votada a graluí
tidade 110 exercício do man

dato legislativo, durante a

prorrogação 'dos tr-abalhos,
.uisentou-se o ilustre. dejiu
tado pessedista, sr. CeI. L(,

pcs Vieira, Depois de votada
a decisão que aos deputados
retirava o [eton, ausentou-se
J ,UI' motivos respeitáveis I)

deputado ndenista, sr. Actur

;-',1i.illi�r. Sem outs-a justif'rca
(:fio que a de TV.:iO rl'�S('jd"l'I'1
trebalhar de graça, apesar
dI' votarem nesse scun.Io,
abandonararu os trabathos
legislativos, os deputado
ndcnistas, srs.

Aroldo Carvalho
Max Collin I

Ramiro Emerencia no c

.Wal'i.el' Müller.
Esses são os tais que n.io

tnbHlham e querem qu« )�

outros' trabalhem de gt aça l
(, povo mar-que bem i.�:;s('s
nomes.

lustrados e tornam-se e.splenden
tes, em cada' cerimonia como es

ta.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BEGUNDA.lÍ'EIRA

Expresso São, Oistóvlo ,-� -

7 horas, '

,

Auto-Yiação ItaJa! - ltaJaf - II bo-
1.'88. ,

'�sso BruBQúenae ,- Bru.lque -

16 hora..
Expresso Brusquense - NOTa 'I'z'eD,tc

- 16,30 horl/iJ.
Aut,O:;Yiaçào Oatarlnen.. - Jomvlle

- I horas.

Autp·Yill-çAo CatulnenM - Cur1�ba
- II horas.
Rodov!ãrl.a 8u1-BnaIl - �brto Al�.

- 3 horas. 'f
, Rap!do Sul·Bra.Bileiro - JolnT1le -
ãs II .e 14 horas,

TERÇA.FEmA
Auto-:Vlação Catarlnenae - POrto Ale-

gre - 6 horas.
' ,

Auto-Viaç§o Catarlnense - CUriUba
- 5 noras
Auto·YiaçAo Catarlnen...

- 8 horas.

A melhor�e a mais ecúnomica
do Brasil pela sua alta den

sidade, maximo rendimento,
grande resistencia e brilho.

, ,

A LOJA YPIRANGA, a ser

inaugurada em Janeiro proxi
mo, venderá a preços de fabrica,
em latas qrandes de 5 kilos e

latas de 2/3 de kilo.

NA LOJA YPIRAN6A.Joln>T1le
Rua Felipe de Oliveira, 21 -

go andar
Tel.: 2-9873 - São Paulo

"

'�,Auto·Viação Cata1"1llellJ.. - TlIbarria
- 6 horas:
Expresso S!O Cri8t6Tlo - Lqu.na -

7 horas.
Emp�sa Glória - lACUII& - 7�

e 6',S norae,
Jjlxpresso BrusquenM � Bruaqu. -

�16 heras.
' �,

A '\to-Ylação Itaja! - ItajaJ - 18 ho-
-,

:a�áf!d�!�s.BruuelrO - Jom'til. - AtI
i\" NGI1 P;odutos da afam"d<t marca YPI R A N G A.

_-��:hho�ras�C.. :u:= ::= '� CONDOROIL TINTAS -- S ·:A. --- RIO

__�__ I;,...No Interior.. Filiais em São Paulo, Santos, Curitiba, Porto. Alegre e agora em FloTianópolis
Ano ....•... ': ... Cr$ 100,00 � Auto.YhiaçAo Çatumen. - lA.gunI

�;: :�:: q;-�fhE·"·"·"-J_--" UMA LUZ NAS TREVAS
AnúnciO.�nt�::ntr:: i': I:'�r.:,::,::,�,:,=:� Conforme IMa amplamente notí- ca QUO tornou a seu cargo toda,

ras,
_ Expresso Brusquense - Nova 'l'1re.n.to I

ciado pela imprensa destà Capital, tarefa de confecção de bastidores,
Os origlnaf!!, mesmo não

_ ���lá�::aS�l BrasU _ POrto AleC"
realizou-se a 14 do corrente, no Ci- jogos de luz e tantas outras e da

publicados, não serão - a horas. II ne Roxy, a dramat,ização do Nasci- própria representação. Parabens a
, QUINTA-FEIRA C

-

I
devolvidos.

, Auto-YiaçAo Catll4'llneDM POrto mento de risto, de autoria do ve- Juventude fiel ao seu lema de "par-
A direção não se respon- Alegre - 6 borail. nerando sacerdote, Revmo. Frei Ja- ticipando no Apostolado Hierárqui-

AUito-Yiação Catal."lnense cuntJba
sabiliza pelos conceitos -' 5 horas. ,

cob Hoff'e. O. F. M." profundo co- co da Igreja, recristianizar a socie-

emitidos nos artizos
A
..u1;?-Viaçl1o Catarln_ Joln'Yile nhecedor da Liturgia .e da difícil dade I Parabéns a todos que, direta... - .. uoras.

assinados, Auto.YI�o C8tarlnenH -, Tubarrio arte do 'palco e interpretada exclu- ou indiretamente contribuiram para
- A����çãO Cttarin_ _ Lquna

sivamente por componentes da Ju- o maior brfi.lho do espetáculo.
).w.-.:'!' -..-.-_-,.-...-.- •__'.-_-,,�.J'ta

_ 6,30 horas. ventude Católica secções masculina Parabens ao nosso esforçado vi-

7 Eh!!?{�.sSO SAo CrLstoTllo - Lquna -, e feminina.
,.

R CA F d
.

H
__ gano, evmo. onego re errco 0-

Emprêsa Glória .,... Laguna - I 1/2 bold, cuja paróquia conta' com êsse ,

e 7 1/2 horas. As inúmeras ,pessoas Que superlo- I
:E:zpresso Bi:"usquen.. - BrulQue -

tar i jil t d Ed'C" I) J
pujiJo abnegado de moços �i moças,

18 horas. aram a p a ea o meio . oa-' /' ., .

Auto.Yiação Itaja! - Itaja! - li !lo- 'f' f d t' Que a Paz emanada do Presépio
� , I q11l11l" icararn pro un am�n e 111?- venha para todos os homens de boa
N.pldo Sul Brasileiro - JpIn't'u. - AtI pressionadas pela beleza do espeta-I t d 'D" I f dI e 14 horas. ,. _

von a e e que o ivrno n ante

er-'I]bnpresa Sul Oeste Ltda - X&pec6-b culo e sua notavel interpretação. d 1 ild d
, , rame um pouco e sua lUllU a e

- • horas. Inteiramente gratuita, compunha-
'

-

t 1
8EXTA..FEmA I se a re resenta ão de diversos a-

e compreensao en re o lomens. pp
RodmAria Sul Brasil - POl'to Alep'e ,P ç

.

qu
ra que os homens, aprendendo de

- 3 horaB, dros sobre o magno aconteCImento
J

. " h' 'ld dAuto-Ylação C&tannenH OUorlt1oba 'd 1 d l" 1948" A d
e.sus que e l11anso e

_
uml e f •••••••• • •••••••••••••••• ; •••••• ',

_. 5 horas. esenro a o la anos. es- - " d l' D A ::.vRTE
Auto-YlaçAo Catlll"lnenM Jom...u.

. -

d 'd t d' coraçao possam, ar g Orla a eus

_ I horas.
crIçao OS qua ros apresen a os es-

nas 'alt-urás, são os n'ossos sincel'os
está batendo á sua porta; prefira o cafe MI-

teve a cargo do Re mo Pe It MI, que estã distribuindoJ como presente
-

Auto.YlaçAo CataT'men.. - t.acuDa v . . amar
t

_ 6,30 horas. Luiz da Costa.
vo os. aos consumidores, finissimas BATERIAS DE:;.

Expresso SAo Or1stovlo - :r...cuna _ Mário Tabajara AI.,UMINIO.
7 horail. A primeira cena mostrou-nos A-
Auto·Ylaçl1o ltajai - Itaja! - II ho- dão e Eva no Paraizo Terrestre,

("8,B. .

fi

Expresso Brosqulms. BruIIqu. sua queda e consequente promessa
16 horas.
Ráptdo Sul Brl/sflel1'o _ JolM1Ie da Vinda do Messias, filho da Vir-

o II e 14 hora.. gem Maria.
SABADC

Auto.Ylaçlo Catarl.nen.. - OurlUba Vimos, no segundo, quadro, o rei

-�pfá!a�ul BraBHelro _ JolnTfle _
David e os profetas que falavam do

ls li e 19 hor... Salvador prometido em suas profe
- 8 horas.

Auto-Ylac:Ao CatarineDse _ JOIn'Ylle.1
das. Aparece, 110 terceiro e quarto

- 6 hora.. quadros, Maria Santissima, quandó
_ A:�!�O Ca.tann_ - .Tubarlo menina, no Templo de Jerusalem,

IEXt>r�sso fIA0 oriatoTlo - Lquna edificando suas companheiras por7 horas.
�eljllO BrulQu_ - Bl"úQue sua humildade e obediência.

14 hb1-u r

Autc,Vlaçlo I'tAlJa1 - Itajal - II ho-
rI/s.

'

Expresso �ruaqu_ - Non Trato
- 9,30 horu. .

'

E:Jqn-eSl!ó' Glóri. - Latruna - • 1/1
e 7 1/2 hor�

,

Tenente. Silveira N. 24
- EdiJicio Romanos

Rua

ASSINATURAS
Estabelecimento especialisado de TINTAS, ESMALTES, VERNIZES.
A' venda na Casa Moellman e André Maykot - Estreito -

Na Capital
.......•..... Cr$

c-s
Cr$
c-s
Cr$

-o Mucus da
Asma Dissolvido
Rapidamente'
Os ataques deseBperador�8 e violen-

tos da 'asma e bronquite envenenam.

o organismo, minam a energia, arrul-
nem a saúde e debilitam o coração. Em,
3 minutos, Mendaco, nova íórmula..

médica, começa a circular no aangue ;

dominando rapidamente os ataques,
Dêsde o primeiro dia. começa a desapa->
recer a dificuldade em respirar e volta ..

o sono reparador. Tudo o que se faz. ne-
ceseário é tomar 2, oaatilbae de�end�co,
ás refeições e ficará completamente"livre.
da asma ou bronquite. A ação-' é muito
rápida mesmo que 8C trate de ca�o!'��

"

tebeldee e antigos, Mendaco tem tido- '

santo êxito que se oferece com a garant.ia
de dar ao paciente respiração livre e fácill

rapidáínente e completo alívio do sofri-.
mento da asma em poucos. dias. Peça
Mendaco, hoje mesmo, em qualquer
farmácia. A nossa garantia é a sua maior

proteção.

MendaeO A�a!�m:m

Viação Aérea
Horário
Segunda-feira

PANAIR -� 10,40
-

- Norte
VARIG - iO,40 ,- Norte
PANAIR - i3,50 - Sul
CRUZEmO DO SUL - 13,55

.

Norte

Terça-feira
,

-., I R - ,10,40 - Norte
'1l1�IRO DO SUL - 12,00

"orle
VARIG ,- t2,30 - Sul
PANAIR - f3,50 - 'Sul

Qu,ario.-feira
PANAIR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - i i,OO

Jlorte
VARIG - tt,'O - 'Norte
PANAIR - iS;50 - Sul

Quinta-feira
PANAIR - iO,4" - Norte'
PANAIR _: 13,50 - Sul
VARIG - 12;36 - Sul
CRUZEIRO 00 SUL - i3jli

Jlforte
CRUZEIRO DO SUL � 15,30

luI -

ORIENTE racionalmente sua publicidade, tornando-a intensa e
,

profícua
Um veiculo de grande utilidade e ao seu alcance lhe é ofer.ecido pela;

onda da ZYH - 6
RADIO DIFUSORA DE LAGUNA
:_ 970' kilociclos - 309 metros -

e pelas páginas do Jornal' "StH fio Estado"

-

Leia, Divulgue, e Assine
t .. •

"Jornal d,e Joinvile"
8

Seguiu-se a Anunciação, quadro
que arrancou vibrantes apláusos ela
seleta assistência. Depois, !Maria
Virgem ao visitar sua prima Izabel
mãe do precursor do, Messias, São
Joao Batista.

,i

"� .

Se:eta-feira
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

�orte

I
Os pres·enles ficaram vivamente

PANAIR - '10,40 - Norte Dr. eLARNO G. comovidos com o seguinte quadro
VARIG - 11,40 - 'Norte GALLETTI que, ao som do inegu,alável "Noite
PANAIR T 13,50 - Sul.. A D V O G A D O

Feliz" nos mostrou o Menino Je-

Sábado Crime e cf..l
sús, deitado numa pobre mangedou-

VARIG - 12,30 - Sul CoDlltltulção de Sooledad.. ,

ra, ladeado por José e Maria, sua

CRUZEIRO DO SUL _ 13,55 NATURALIZAÇÕES Mãe e rodeado por inúmeros 'anjos
fiorte Tituloa DeolCU'at6rloa e humildes pastores que atenderam

Dqmin(/o ao apêlo: Vind�, adoremos.
E.crit6l'io e RU1''''en"''1'Q Logo a se�'ll'r "m S t FPANAIR _ 10,40 _ Norte

Q - OL ,VI os a an a a·

Rua 'Tiradentee 47.

1'- '1' N' d
CRTJZEIR6 00 SUL _ 11,90 !'ONE .� 1468

nu Ia, em azare e a a oração dos

PANAIR _ 13,50 Sul. '

Reis Magos. Há aqui um detalhe in-

____.;__��_==:.__ .:..:=�============� teressante. O canto executado pelo
côro e que serviu' de fundo musicál

I foi entoado 'pela primeira vez em

934, há mais de mil anos, portanto.
Para finalizar tivemos uma bri

lhante apoteose em Que tomaram

parte todos os componentes da dra-'

I
matização, com o juramento da Ju
ventude. Católica de Florianópolis
ao Deus �Menino.
Cumpre salientar aqui, o traba

______ i lho I

exaustivo da Juventude Católi-

.

mais cOlII!pleto O�Dam
Santa Catarina

de

'-.8.
Transportes Aereos Bandeirantes Ltda.
Rua São José, 63. - 10 andar. Telefone 42-4989 - Rio de�

Janeiro
.

Viagens aereas em "Catalinas"
PASSAGEIROS - CARGAS - ENCOMENDAS E CORREIO>

Para o Sul: Laguna Araranguá e Porto Alegre: Todafi as;.
terças e sextas-feiras as 13 horas.

Para ó Norte: Todas as' quarta-feiras e sabados ás 8 ho-

ras, com escalas em:ItaJaí - São Frandsco do Sul - Para

naguá - Santos - Parat'i e Rio (as escalas de Cananeia, e1'
Iguape são facultativas).

Agentes em Florianópolis: Z. L. Steiner & Ci�.
Rua Alvaro de Carvalho ·n: 1.
Telefone 1402� - End. Téi):' "Steiner�'.

-

A DIVULGACAO
Revisia do Paraná para o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural
Economico Financeiro

Pu!:;,licidade mensal. - Assinaturas e Arl:U;;�io;:
CA1XA POSTÁL,577 CURITIBA1

._--_.-._- '�

i

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



_____

o ESTADO-Quarta I,�e.,a 2:..:::2-=O.::..:__:::!Q:_:.=z:::.::e�m_b=-rO�CI_._'_9_4_8=-- 3
__

,:0,:,e Tuba r'ão
IlIIAXOEL RODRIGUES DE �AÚJ� e

ANITA lII. ARAúJO

participam .aos parentes e pessoas de

suas relações O contrato de casamento

I de sua filha Na!'a com o SI', Hézio S;,de

INAUGURADO O CAFÉ CRUZEIRO
O .. Florianópolis, 16·12·48,

sr, Antonio Correa Larroyd, mais conhecido por La-
::lau, inaugurou no mês passado, o seu moderno "BAR e Café I'

,

<CRUZEIRO", à rua' São Manoel, no Edificio do Cine Vitória,
Ao ato compareceu o que havia' de melhor na sociedade -'---------'-.---

'tl\baronens_e, tendo agradado vivamente aos presentes, a bela IRa'diO' Gua r uJ- a'. .apresentação da nova casa, comercial, que ficou sendo, o mais
úpresentavel bar do sul catarinense. .

IRepleto de espelhos, com cadeiras estofadas, mesas de vi- PROGRAMA PARA HOJE
dro canário, variado sortimento, sorveteria, café expresso, 900 _ ABERTUHA - Bom dia
.etc., O Bar Cruzeiro, veio suprir' uma lacuna, que desde ha I, para você ...
.muito Tubarão vinha sentindo. , I 9,30 - Grandes Artist�s."

CAIXA ECONOMICA EM JANEIRO 110,00 - Músicas
• hrasl lcir-as ('1'.1

,

E tá ,
.

d t'd dA'
� .

d gravaçocs
.

s a para, ser inaugura a" nes a
�

CI a e, a. gencia a 10,30' _ MUZAkCaixa Económica Federal, por todo mes de Janeiro. i 11 iDO _ Fr-ank Sinata .

O Prefeito Municipal esteve recentemente em Fpolis, lÚ5 - Déo
, . . ' .,

'tratando com o sr. Newton Macuco, para que a Agência fosse lt,30 - Brinde muslcal das Fintas

.ínstalad
.

b
.

I f' d t id tã YPIHANGA
, .a, O mais reve possivei, ican o acer a o, en ao, pa- 1135 _ Variedades cm gTavaç.oesTa JaneIro.. 12:00 _ Oferecimentos musicais

CINE AZUL 1400 - INTEHVALO.
O Cine-Teatro Azul, está passando por uma reforma e

' ,

.,

-completa pintura. A popular casa de diversões está se adap- J 16,00 - EC'm te111Pod deB val.sla ODEON, hoje ás 5' e 7,30 horn s

t do ã • A •

d ,.' 16,30 - .antorcs o rsai Sessões das Moçasan O as exigencias o seu numeroso público, '17 00 _ Orquestras de JAZZ Uma das mais divertidas e origi-IGREJA DE OFICINAS ]7' 30 - Carta Sonora nais comédias do ano
O populoso bairro operarío de Oficinas, vae ver concreti- 18:15 r--r- Or�luestra V,ien.ense (Ga- A história de um jovem e tin.ido

.zado O seu grande sonho, com a construção de sua Igreja. !ena dos M�vels) , milionário cuja tácnica se salientava
D' 12

..
. -. 1830 - featro S[NGER justamente onde Romeu, Casunovu cla ,o vigario e as comissoes orgamz�ram as festas, 19:00 _ Momento Esportivo D. Juan entregaram os pontos-para o lançamento da pedra fundamental. FOI rezada missa 19:15 _ Pensamento Social Catf.h- AQUELE MULHER INGH.-\L\

campal, que contou com a presença do sr. Presidente da Ca-' co ,COM: Virginia Welles - Cass
::-mara Municipal, sr. Prefeito Municipal, demais autoridades e 19,30 - Noticiário da Agência Na- Daley .- Eddie Bracken - Johnny
grande massa de fiéis. cional Cov - Spike Jones e sua orches-

2.0,00 - Brinde musical das TInta .., tra
'

A pratica do Revdo. Pe. Dionisio Lauth, Diretor do Gina- YPIRANGA . Ouçam "-;\LA-;\IAE EU QUJ:;no".sío, foi um hino de louvor ao opêraríado, trazendo, com rara 20,05 - Variedades interpretado por "a lguem
"

que sabe
felícídade, em belíssimas imagens, a vida santificada do pa- 20.15 - Embaixada da Alegri« \A imitar uma estr êla muito nossa co-

droeíro da nova Igreja, São José. 'Elctro-Técnica) nhccida
20,30 - Valsa vienense (Drog. e No programa: JO A Marcha daAo ato do zenzimento da pedra fundamental, falou o sr, Farmácia Catarinenscj Vida n. 57 _ Nacional. 20 Vi,';) La'Francisco Salgado, Chefe das Oficinas da E. F. D. Tereza 20A5 -'Músicas hawaianas Conga - Short Musical

'Cristina e Presidente 'das Comissões, que, num discurso vi- 21 00 - Grande Diário do Ar Preços:
'brante, pleno de fé católica, exortou o contentamento do po- 21:30 - Orquestras Sinfônicas Sras e Srtas CrS L20
"VO do bairro, pela satisfação de ver coroado, um dos seus gran-

22,00 - Os Pampas Cantando

P:';-I
Estudantes ' Cr8 2,00

d d t
- ra você... Cavalheiros CrS 3,00es ' esejos: a cons ruçao da sua Igreja. 2'2,30 ._ últimas Melodias

_

Censui a livre. Creança smaior os
Em seguida houve barraquinha bazares, rifas, etc., em 23,00 - Bôa noite - ENCEHtL\- de 5 anos poderão entrar na la svs-

'beneficio do. novo templo. MENTO.
. •••.• , •• I são.

CALÇAMENTO DA RUA SÃO MANOEL
•.. JI.............. .

.

C b 12 d 4 t IMPERIAL, hoje {Is 7,30 h�;'��"
.

Dia 1° do corrente, o dr. Francísco Carlos Regis, imciou lU e P. gos o RUTH QUERIDA
o calçamento da rua São Manoel, que irá até encontrar a rua .

'

COM: William Holden _. .lnan
São José. '.terminado este serviço, iniciará logo, o calçamento AVISO Caulf'le ld
da Travessa 27 de Abril, ficando assim, a parte central da ci- Ficam convidadas, por es- No programa: .10 Paisagens do
d d I t t I d te meio, a comparecerem, às Brasil _, Nacional. 2° ATl11<.l� tiaa e, comp e amen e ca ça a.

Vitóríu _ Short'. .

JA' A-'T1INGIU O ORÇADO '1� .horas, 4a", reíra na Séde
,,L

.

,
- Preç.i: c-s 3,00 ú-nlco , ...

.

Pela primeira vez, na história do município, a arrecada- Social do Club todas as se· Censura até 14 anos.

ção de ,seus impostos e _taxas, aingiu a um milhão de cruzei- nhorinhas' inscritas como
.. _

"
.

ros. Atualmente, já ultrapasou o orçamento, isto é, um mi- Debutantes de 1948.

lhão e traz.entos mil cruzeiros. A Diretoria

FAZENDA BOABAID
Odr.Miguel Boabaid, humanitário médico e ,entusiasta

do pflOgresso de tudo que diz r·espeito a Tubarão, está termi
_uando as modernas instalações da sua fazenda a Fazenda
:Boabaid, no sitio antigamente pertencente á familia Ghizzoni. Pessôa residente no Estreit'), Il:)�

O grande estábulo já se acha pronto bem como, outras de- entreg,)U, ôntem, um molho dr eha-
.

t I
-

d b�
.

l·t· ves e,lIm canivete, encontrado� 11'1-})endencias para as ms a açoes ,e uma oa granJa eI eIra.
quele hai.rro; e que se acham à dhpn-Em ultimos retóques encontra-se a linda vivenda, ver- sição de sell,d_o_n_o•.'

III!!dadeiro sonho de bom gosto, •

.ção.
A granja leiteira já se acha fornecendo leite á pOPula� , .TO�g}_!OnidaO p'oUrlotterO Correspondente.

, ..

I Nãt' terá indisge��ão

'-Crédito .Mútuo. Preuial
"Dar muito, com o pouco de muitos:"
Pro,prietários: - J. MOREIRA & CIA.

Praça 15 de Novembro, 20 20 anelar. - Caixa Postal, 5 - Tels. 1.324·e
•

1.388

';Resultado do 18° Sor�eio 1;10 Plano "B:', realizado no! dia 10 de, Dezembro
de 1948.

CADERNETA N. 31.843
Prêmio maior, em mercad�rias, no valor de Cr.$ 6.000,.00

APROXIMAÇõES SUPERIORE<i APROXIMAÇõES INFERIORES
'Em merc�dorias no valor de Cr$ Em mercadorias no valor de Cl'�

1.000,00 cada uma 500,00 cada uma

CADERNETA N. 31.844 CADERNET� N. 31.842

CADERNETA N. 33.513 CADERNETA N. 33.511
CADERNETA N. 24.186 CADERNETA N. 24.18,1.

CADERNETA N. 8.932 CADERNETA N. 8.930

CADERNETA N. 17.190 CADERNETA N, 17.188
AVISO: O próximo sorteio realizar-se·à nl]> dia 3 de Janeiro

O resultado acima, é do sorteio do mês de Noyembro, extraido dos cinco

, primeiros' prêmios da primeira extração da Loteria Federal, realizad.a
no dia 10 de Dezembro.

Florianópolis, 6 de Dezembro de 1948.
-vrSTO: Hélio Milton Pereira, Inspetor Auxiliar de Clubes de Sort�ü()

pr;OPRIETARlOS: P. P. - .l. MOREIRA & CIA.

. D' F. de Aquino� Superintende,nt\'! Geral.

Sousa.

NARA e

Quem perdeu 1 .

•

ATALIBA CABRAL NEVES

,ai-tíclpa �:'::::s:u:�" de lEra
suas relações o seu contrato' de casamen- Madeireiro olhava no pinheiro
to com a senhorita Anita Nara Araújo. d

.

esbello,. não o volume da ma erra

que iria vender. mas a linha ver

tical do fuste. E se queria medi

lo, costumava alçar-se para do

alto, olhá-lo em vertical.
O homenageado' de hoje .era um

lider allle��ico, um chefe natural
dessa fAbu bravia de madeirei
ros ganchos. lVIorubixaba iudiscuti
do impunha a.sWl vontade como

um "ditado", entre os da sua grei •
Homem de príncíplos, votou,

muitas vezes, na Junta Deliberati
va do Instituto Nacional do Pinho,
contra os seus propr ios interesses
e os de 'sua gente, sobrepondo a

todos e a tudo o interesse colet i

\'0.

Dentro da sua aparencia de ho

mem pragmático, era um poeta do

azul. O céu o fas-cinava. E era en

tre as nuvens que lhe aprazia vi

ver.

Pode dizer-se que os seus pas

seios, na terra, eram episódios es

porádicos na sua vida. Gostava de

monta!' seus aviões para vôos de

negocio e de recreio, talvez mui.to
mais .snt.regúe ii alegria esportiva
do recreio do que ás obrigações te

·diosas dos negocios.
Desprezava as conLigencias me

teorológicas, como se_fosse, na ver

dade, um h6mem sideral.

'Corag'em e temeridade se COD

Iund iàm nesse que mostrava a to

do instante o fascinio do perigo,
na verdadeira viela de que falava

Platão.
Tudo 'O atraia para o seu destí-

.. F'Iorfanópoíis. 16·12-4!!.
HÉZIO

um poeta...

e

MARIA CELESTE CARVALHO
NEVES

comunicam as parentes e

pesSoas de suas relações o nas

cimento do seu filho ALCEU,
ocorrido em Tubarão no dia
10-12-48.
• •••••••••••••••••• e- ••••

M&R,IO ROVERE
e

IRENE JORGE ROVERE

participam aos parentes e pes
soas de amizade o nascimento
de sua filha MARIRENE, ocor
rido na Maternidade de Floria

.nópolis no dia 15-12-48.

DR. SAULO RAMOS

•
Avisa a mudança de seu C01�

sultório e res1uência, para a

Rua Trajano 41. Telef'Oue

1.009. ,

COl15ulta das 1.0 ás 12 e rlas
1.6.,;30 ás 19 horas.

confirmam

110.

Quando .

morreu, num acidente

de avião, o pilóto gaucho Herico

de Assis Brasif adquiriu-lhe a ca

sa, deixou os moveis como esta

vam e continuou a viver a vida do

companheiro. Essa homenagem ao

amigo, ele a prestou com todo o,
transbor-damento da' sua alma ge-

.

nerosa.

Por fim, ,soou a sua hora. Her

mínio .:Pena-il'ã"õ era-hõinem pãl'a
. adiar um vôo. Chega ao aeroporto.
O céu enfarruscado fechara-se, no

seu teto de nuvens sombrias. A

palavra dos amigos desaconselha
vam a temeridade.

:\. esposa e a i'ilhinha ao lado

mostl'a\'am-se irresolutas, n-a doee

passividade femin-ina, ante o impe
rio irreprimivel no mari'do e dO'

pai. � partiram todos para aven

tura ,em que fOl'am imolados. Her
minio Pena ,elevou-se, no ar, com

aquele' duplo patrimonio af.etivo de

sua fortuna e como um anJo de asas

rotas, .mergulhou de cima, em ver

tical, contra um pinheiro esguio
que :foi o ponto de exclamação que

pôz fim a' sua exislencia.
Não foi uma morte reticenci'Osa

e anonima na ,obscuridade de uma

alcDva melancólica .

Foi ao contrario, um fim de vi

da ,es'petacular, como uma explo-
são de um dinamo' que, em pleno
regime' mecanico, arrebentasse.
Os jovens que, de hoje em diante,

pilotarem este aparelho deverão,
lembrar-se daquele que punha 'O

ideal acima daquilo que a's mãos

podiam alcançar.
Seu coração ,generoso nã-o pa.rou,

no dia do sinistro. Continuará a

pulsar, nas l'otàções multiplicadas
des t e motor, todas as vezes que ele

for posto em movimento. É um

nome digno de ser levado á altu

ra, ,simbolicamente, nos remigios
destas asas que hoje recebem .a

espüma Instral do sacramento",

............... '" .. , .

As águas do mar não constituem

perigo para a conservação dos Mo

tores JOHNSON Sea Horse pois to

dos êles, antes de sair da fábrica,
são tràtados por um processo eS[Jp,

cial, idealizado e executado para

proteger as partes metálicas contra

os efeitos corrosivos da água salga
d}l. Distribuidores Comércio 'c

Transportes C. Ramos S. A. - Jo;�<)

Pinto, ".

A DO:oiA DE CASA

prefere uma BATERIA DE ALU),f! NTO'
Pode recebe-la' de presente, preferindo oCA·
FÉ MIMI. E como é delicioso o café MIMI.

14° 'BATALHÃO DE CACADOrES
EDlTAL DE COMPAREéI!.VIENTO·
Todos os cidadãos da classe ale

1930, aptos "A" e "B" em insp·�\.'ii.p
de saúde e residentes, no municipio
de Florianópolis, que ainda não com

pareceram ao Quartel do 14° TI C.,
devem fazê-lo até o dia 24 do cor

rente impreterivelmente.
Paulo Gor�;ahies Wtber Vieira da

Rosa, Tte.-Cel. Comandante.

,;,. ' RITZ
Ci�;!� .Olc:'Y:'j:"/:;.::.',,-,:.�.: :'� �" .. _,

I�ITZ, llOje ás 7,30 horas
Uma exploração de paixões vio

lentas nUI11 drama possante c arre ..

balado r
A história de dois coracões 11111-

reados pelo destino
>

DU,AS ALMAS SE ENCOi'\THAM
C�vI: Joel Mc Crea,�

.

.Mímnn
HopkulS - Edwarel G. RobinSull '

Dram�tico. Empolgante
Emoçocs ainda não sentidas
No pl'Ograma: 1° Noticias U;.l Se

mana ._ Nacional. 20 Pânico num
Pic-Nic - Desenho Colorido
Preços: Cr$ 4,80 e 3,00
Censu:'a até 14 anos.

.

',R'6X'v: i-;;j�' ã�' 7:3'0' h�l:�S
., .....

RAINHA DOS TRóPICOS
ÇOM: Maria 'Antonieta PonsLUIZ Aguidlar
No. prgorama: 10 Imagens (lOBrasll - Nacional. 20 Belezas clt)

Sião - Short
Preço: Cr$ 3,00 único·
Cen�ura até 14 anos.

. " .. , .

'FiLMES' 'DA ·SÉMANi.
.

TEATRO A. DE CARVALHO
(Cine ODEON)
Dia 30 Estréia
ROCAMBOLE

(O Homem Demônio)
E sua Companhia apresenta:
UMA NOITE NO INFERNO

Amanhã, RITZ e ODEON
A VIRGEM MORENA

Sábado, RITZ
EM CADA CORAÇ_\.O U:\'1 PECADO
Domingo. RITZ e ODEON

EXTASE DE �MôR
@@êêt=Jélê@Ê

NASCIMENTO

'MENINA SÔNIA
O 1:;)1' do sr. Amir Saturnino n.

de Brito e de sua exma. snra.,
acha-se engalanado com o 11:;,SC1-

mento ocorrido na Maternic1arir
"Dr. Carlos Corrêa" de uma linda
l11t:nina que. na pia batismal, "('ce'

berá o nome de SAnia.
Aos distinto professor da ES".!:1

Indllstrial e a sua ex'rua. e�l)(\�:t as

felicitações de "O Estado".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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4 BSTAOU':'::'Qu.,.a·,elr. 22 CI. Dezem_ro da 'U 48
------------------------------------�--------------------------------------------------------------------------------------------------.. ,

�����;c��r��:�l��\����a�t�;!��!�o� CLUF��a ID�a��EDO �! denN�!�TO
,
Area de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo _Haverá dia de �atal, uma Soirée �nfil:ntil 9as 16 ás 19 horas, para.

6 casas de madeira e um. d t' l
os f'ilhcs dos, associados, c?m. farta dlstnb,Ulçao de bombons, carame-

TRATAR� e .ma ena. los ·e o Sor-teio de dOIS premies para memnos e meninas.
. BAILE DE· SÁO SILVESTRE·

Florianópolis - nesta redação ou Escritório I. de A L. Alves. Já se encontra aberta na' Secretaria do 'Clube, as, ínsoríções para
Barreiros - com o proprietário Mathías Iha. moças Debutomtes, para o Baile de São Silvestre.
Blumenau - com o sr. Christiario Knoll, no Hotel Cruzeiro. M'-\itos nomes já foram inscritos.

Já se encontram à venda as TELHAS. COLONIAIS da afamada
w�_.. ._-::-

• ...,._- -_M_-_-......JIÇ?-.-••_-..._._._-_.J_._._-.-.-...-.-.-_..-...._..._....._-_-....._

marca "ARANHA", Sim Vv. Ss. poderão agóra resolver .fácilmente o

problema das suas construções estilo colonial, porque sob a garantia' ABERTURA PO C0o/1ÉRCIQ
da marca "ARANHA", acaba de ser lançada no mercado a mais per-

DE NATAL

feita telha par êsse fim. (Decreto nO 11)
TELHAS ARANHA COBREM MELHOR Do dia 15, ontem, até 31, in-

sive - até às 9 horas da noite. .
Raios X - Infra-Vermelho-

SABADO, dia 18, até às 9 horas
da noite. DOMINGO, dia 19, até
meio-dia. DOMINGO, dia 26

permanecerá fechado.

".CWA»Oa .a.a.a 0· ..·•••• ao.a ... se. o•• eaa

Escola de Aprendizes Marínheiros
Acham-se abertas na' Escola de Aprendizes Marinheiros dêstc Es

tado, a partir de 13 de dezembro de 1948 a 4 de fevereiro de 1949, as

inscrições de civis' candidatos à matrícula nas Escolas de. Aprendizes
Marinheiros; nascidos en'tre 13 de dezembro de 1929 a 26 de setembro
de 1932.

O exame para os candidatos inscritos será no dia 7 de fevereiro de

1949, às sete horas e trinta minutos da' manhã, na Escola de AA. MM,
em Barreiros.

Tôdas as informações que se fizerem necessárias podem ser obti
das na aludida Escola, no 5° Distrito Naval, na Capitania dos Porto

nas suas Delegacias e Agências e nas Prefeituras Municipais de tódo o

Estado.
.

'

Florianópolis, 13 de dezembro de 1948.
,

Mauro ]3alloussier - Capitão de' Corveta - Comandante.

B R I -N QUE D OS
..

V. S. encontrará na GRÁFICA 43 S. A. à rua João Pinto 9-A,
o mais variado sar timen to de brinquedos e livros infantis,

Presentes. d,e . Natal,
com' as maiores e melhores van tagens.

·Viage cem conforto
pelo

«RAPIDO
I

SUL BRASILEIRO»
Diariamente, entre

Fpolis .. -ltajaí_.Joinvíle-Curitiba

AGENTES

Fiuza Lima; &, Irm'ão

Atenção,' senhores censtrutores

Se ricos quereis ficar
De modo tacil elegeI
Fazei hoje uma inscrição
No, Credito Mutuo Predi»

Cami.a., Gravata.; Pijame.
Meia. da. melhorei i pelo." me·
norea prece' .6.·Da CASA MI!
CELANEA - �ua.C. Mqfr.

Farmácias de ,plantão
25 - (Natal) - Farmácia Sto. Agostinho - Rua Cons- Mafra.

26 - Domingo - Farmácia Esperança - Rua Conselheiro Mafra,

O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias Sto. Antônio e

Xoturna sitas às ruas João Pinto e Trajano nO 17.

A presente tabela não poderá ser' alterada sem prévia autoriza

ção dêste Departamento.
Departamento de Saúde Pública, em 26 de novembro de 1948.

Luiz' Osvaldo d'Acampora, farmacêutico-fiscal.
, /

..

.

'!'

t \
;.. . /" \ ;,

'" 1.);'

T I

../Eliseu Aguiar, tendo assumido a direção da Fábrica de
,Fógos fundada por seu saudoso pai JOAO BATISTA DE

AGUIAR, situada' no distrito de Saco dos Limões, avisa a sua

distinta freguesia que está aparelhado para atender com

prestesa qualquer encomenda.
Os pedidos podem ser feitos: Diretamente á Fábrica em

Saco dos Limões ou ao sr. Elyseu no Deposito de Carga da
Cia. Costeira.

,A Eletro Técnica
v. Sa., já escolheu o presen- ra rotativos (únicos em Flo

te de Natal para sua Senhora rianópolís) , enceradeiras, rá
ou filha? Que tal uma das ul- dios grandes e pequenos, Ier
tímas novidades em exposição ros de engomar; aquecedores,
na "A Eletro-Técnica", a rua fogareiros e mais uma infini
Tenente Silveira? J dade de artigos elétricos, tu-
Fôrmas elétricas para bolos do ,a preços excepcíonalmen

e pudins, abajours de cabeceí- te ôaixos.
lllês de Dezembro

ARNOLDO .sUAREZ CUNEO
, Cirur�ião-Dendista

Curso de especialização em

dentaduras
.

Diatermia
Exclusivamente com hora marcada
Rua Arcipreste Paiva n. 17 - Te

lefone 1.427

o Sabão,j

"VI'RCiEM ESPECIALlDADE"
( lA WETZEL' Il\JDUSTRIAL-JOINVILLE (MarcG

\

TORNA AI FOUPA BRANQUISSIMA

I

/

..,reune som .. , acabamento .•

solidez ..•. no piano perfeito!
Além de vários modêíos para'
pronta ·entrega .. , êste maraVi

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

pagamento a longo prazo!

SubwilrtzmaUD
REPRESENTANTE
para Santa

KNOT
Catarina

S/A
Cx.·134 - Tel. KNOT

Florianópolis. _

_ -'eA .-niiiiiiiiiiiiioiiii_

Vende-se
UU!. terreno em Campinas -

São Jcsé, com 2�5 metros de

frente pot 152 de fundos

Frente a Aéreo Clube. Informa

ções nesta redação.

EMPRESA SUL BRASILEIRA
DE ELETRICIDADE S. A.

- EMPRESUL-
Serviços de energia elétrica

em Joinvile, Jaraguá do Sul,
São Bento do Sul, Mafra, Ti
jucas, Rio Negro e Lapa.

Material elétrico-para insta

lações - Motores - Dínamos
_ Bombas - Lustres - Fer

ros de engomar - Lampadas
_ Ventiladores - Serviço de
instalações por pessoal técni
co especialisado.

Loja e crítório á rua 15 de

Novembro, n. 449 Caixa Postal
n. 62 .:.__ End. tlegr. - "Empre
sul" Joinvile - Sta. Catarina
� Brasil.'

r.

MINISTÉRIO DA AERONAUTI
CA

QUINTA ZONA AÉREA

Destacamento de, Base Aérea.

de Florianópolis
EDITAL

Aos srs, Fornecedores do De

partamento de Base Aérea de

Florianópolis.
•

O Comandante do Destaca

mento de Base Aérea de Floria
nópolis tendo em vista a Circu

lar n? 43, de 25-XI-48, do Exmo.

81'. Ministro da Fazenda, solici
ta aos srs. Beneficiários dos

cheques emitidos pela Tesoura

ria desta Unidade, que os res

gatem imediatamente na Agên
cia do Banco do Brasil S. A.

nesta Capital.
.

Florianópolis, 10 de dezembro

de 1948.

certos da Costa Dantas .

1° Tenente-Ajudante
.. : �.. .. . . .. .. -

CATALOGO DE MOEDAS DO
BRASIL

Já se encontra a venda com

todos os preços de moedas de

Ouro, Prata, Níquel e Bronze.

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

,s�?'Ã��:RCt�
Esp ECIAUOADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Oferece seus serviços:
Cartas a Maria Inês

Ferreira .

Pelas estradas de rodagem trafegam diàriarnente mi

lhares de carros de todos os tipos: desdé o elegante au-

Caixa 'Postal· 55 . tomóvel para famílias até os pesados caminhões
de carga. Essas modernas vias de comunicação

NEM SE DISCUTE I' representam hoje o escoadouro natural de
�m minha casa só se bebe o delicioso CAFÉ

.MIMI, ainda mais agora que está distribuindo
-eorrso brinde, valiosas BATERIAS DE ALO.

MINIO.

grande' parte dos produtos que abastecem os mer-
I

cados. Em meio a essas extensas redes rodo-

viárias, o emblema SHELL avulta como um

símbolo familiar a todos 05 automobilistas.
(

Desde o asfalto que pavimenta estra-

das, à gasolina, ,6léo Diesel e lubrificantes

distribuídos nos seus postos de serviço,
há sempre uma enorme linha de produtos
SHELL contribuindo para a conser-

vação dos veículos e maior segurança

do tráfego. É que, por trás do em

blema SHELL funcionam as intricadas

.. ,...................... . .

SENHORITA!
A ultima creação em reiri
_&erante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preterindo-o está
acompanhando a moda.

engrenagens de uma organização
que fez da pesquisa científica
a base de todo o seu desenvol

vimento. Perfurando poços petro

líferos, preparando gasolinas I

• . I

espeCIaIS para os motores

de hoje e amanhã; criando
novos tipos de combustí

veis, lubrificantes e materiais plásticos
para a indústria;' estudando fertilizantes e

insecticidas. para a agricultura e extr.i

indo do petróleo uma infinidade de pro

dutos par� uso doméstico, SHELL
.está sempre presente onde o pro.

gresso exige o auxílio da ciên-

cia em benefício de todos!

1
'Quando Alguém. tal como o ......

lheu-o da i1ustraQIl>o a.-oima, oftore_
Ih'\. em a.mBvel gesto. QlD c:\Jioe cio

". exc�le!'te a.peritivo KNOT. lam_
... V. Sie, de aoreacentar, 80 ag1'IIoda-
oe' .. gentil&r.u.:ESíEE, TAl'1-
�t:i'1 O NEli APERITIVO

I'»ED/!.ET(J!
��

,

St.f. i027

I'tUA VOLU/';'TAR.es DA PÁTRI ... No- 68 _ 1.- A",OAR
CIU�A, PO'ST"�, �n . JE1.EFON.E 66<1g • TElCGNAIoI""fl: _01.€(;1011';'

,

..Agencia Geral para S.'Catarina
,

Rua Felipe Schmidt , ,22"'-Sob .

.

C. Poatal, 69· Tel. «Protetora);
FLORIANOPOLIS

Encontram-se atualmente em uso,
-em todos os recantos do mundo,
-centenas de milhares de Motores
<de popa JOHNSON, proporcionando
aos seus possuidores ano após .!lHO,
'um SERVIÇO SEGURO. Distribuf
-dores: Comércio & Transportes C.

1{amos S. A. - João Pinto, 9 .

. (omissão Executiva dos Pro-' Escritório Técnico
. dutos de Mandioca

. Cid Rocha "Amaral
EN(jENHEIRO CIVIL

Para os devidos fins" levo ao conhecimento dos senhores interes-.' Aviso aos srs. interessados que,
:sados que, d'oravante á- séde desta 9u Delegacia Regional funcionará ii tendo regressado de sua viajem aos

.rua Anita Garibaldi, 85, para onde se transferiu. Estados Unidos da América do Nor-

Florianópolis, dezembro de 1948. te e paises visinhos, o Dr. Cid Bo-
,

THIAGO VIEIRA DE Ol\.STRO - Delegado Regional cha Amaral reabrirá seu e�dritórío
(Rua Presidente Coutinhc.. n. 22),

•••� .,.... nos primeiros dias de agôsto, espe-
rando continuar a merecer as e pe
ciais atenções de seus amigos e

clientes,
Pedro Medeiros. Auxili r . �ev�m comparecer ao Quaetel' do- 1'4° B. C., nas datas abaixo dís- .

criminadas, os cidadãos julgados- "APT0S A e B", - em inspeção de
. . . . . . . . . . . . . ... .. ........

····1 saúde � residentes no Município de Floríanópolls:

�"�"W!II��·lWII.1!.'-!! DIÁ 13: - Os cidadãos cuj'@&nomesiniciarem'comasletrasA,B.
• I •

•• • C, D e E. - Horas: 7,30.
.

DIA 1.4: - Os cidadãos ctl1os, nomes iniciarem com as letras F.
G, H. r e .I. - :{oras 7,30.

DIA 15: - (h cidadãos cujos nomes iniciarem com as letras K, L,
�r, 1 , O e P. - I oras 7,30.

'DIA 1 ti. - Os cidadãos' cujos nomes micrarem com as letras Q, R.
S, 1, r, V, X, W, Y e Z. - Horas 7;30.,

Florianójlolis, 9 de dezembro de 1948.
PAULO GONÇALVES WEBER ·VIEJRA ,D,A. ROSA

A rClA E�PERANÇA
.0 I'� HLO UUI
••te .....Ia• ...n atnlelMa ti

.............aalII •�.uu - ,MIM - p_"
..nu - .ktIpe ....

hra esaaá , .....

14° Batalhão ,de Caçadores
I

EditalBOM NEGOCIO,
.,para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
.certa de 10'/. ao ano com recebimento de juros mensais.

'Inlorm{jções nesta redação.

Guia dó
Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ende-

!Teços. I

Cada guia' e vendido accrnuanhadn de um mapá rodoviário do
,ilaran:\ e Santa Catarina.

heuação; Rua Prudente de Mqraell, n. 626. - Curfuoa.

5

1"-., "
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fSTAOO-Quana·felr. 21 a. Dezembro ele "4.6
----�----�--------------------------------------�-----------------------------------------------

assenlado para domingo um novo·«match» enlre ftvaí e Paula Ramos

Oirf!cio df' PEDRO PAULO MACHADO

o Sanlos excursionará ao

Nicolau ingressará· no Paula Ramos!
Segundo rumores correntes, fmdo, estaria propenso a dar

o explendído e agi! dianteiro do seu valioso concurso ao Paula
Figueirense, Nicolau, uma das Ramos, na temporada de 49. Se
sensações do certame citadino rá verdade?

Im favor das vitimas da eatastrefe que
abalou Minas 6,erais

Segundo se noticia no Rio, o

jornàl A Manhã" está desejoso
de promover um jogo entre.clu
bes cariocas e mineiros, rever

tendo o produto em beneficio
das vítimas da pavorosa enchen-

te da Zona da Mata, em Minas
Gerais. Sabe-se que o América

Mineiro" campeão das Altero
sas, pôs-se à disposição do ma

tutino carioca, oferecendo-se
para enfrentar o clube carioca

que lhe for designado.

luterltacional'Jogam boje
o quadro do Internacional,

vice-campeão gaucho, que do

mingo foi abatido 'pelD Boafo

go por 6 x 2, apresentar-se-á
de novo ao publico carioca, en-

e FlamenlJo
frentando hoje o Flamengo. Re
corda-se que o ultima vez que
o gremio de Tesourinha enfren
tou o Flamengo empatou rnes
mo no Rio,

Mais respeito pelo públiCO !
o amistoso de-domingo no campo pal 11'. 12 (Código de Posturas)

da F. C. D. \(eio uma vez mais de-

monstrar a nenhuma organização
do futebol local.

Jt assistência que compareceu ao

campo da rua Bocaiuva, sequiosa
como estava de presenciar uma

Iboa partida, foi miseravelmente
ludibriada pelos seus promotores,
que anunciaram uma coisa e apre
sentaram outra, sem o minimo n-es

peito pelo público, que deixou nas

bilheterias algumas centenas de

cruzeiros.
"Quem não tem competência ...

que não se estabeleça" - -díz o

velho ditado. Portanto; quem não

tem elementos, ou não possui fôr
ça suficiente sôbre êlfls, para obri

gá-los a cumprir os compromissos.
não invente moda. O que não está

.

certo é anunciar-se jogo entre A e

B e na hora pôr-se 'em campo um'
arremêdo de B, constituídos de

.elementos inteiramente estranhos
ao clube, num evidente desrespei
to não só ao seu corpo social co

mo principalmente aDS que se dão

3.0 trabalho de sair das suas como

didades, na esperança de assistir a

um "ma tch" digno do seu intérês
se.

Além de ser uma burla á boa fé

do� fans, o que se verificou domin

go fere igualmenLe a lei munici-

Quer conhecer o �A tlético Paranaense
porada interestadual naquela
cidade, já havendo se dirigido
ao Atlético Paranaense, vice-·
lider do certame de Curitiba,.

,

Informações chegadas de Ca

noinhas, revelam que os mento
res do esporte na cidade serra

na estão fazo/do esfor:ços no

seI'.tido de -promover uma tem-
Espera-se que as negociaçõe�
cheguem a bom termo.

Sul do" País

CAMPEÕES BRASILEIROS DE

TIRO
..
'"

,

Com os resultados favoraveis
das provas de revolver, os ca

riocas já têm assegurado o ti
tulo de campões brasileiros de
tiro ao alvo, certame que está
sendo efetuado na Capital Fede-
ral.

.

FLAMENGO X AMÉRICA

Rio; 21 (V. A,) - Devido ao

péssimo tempo reinante sába
doo ultimo, o prélío amistoso Fla

mengo x América ficou transfe
rido para o domingo vindouro,
no estádio do Botafogo.

PAULISTA

Fomos informados ontem ter se defrontarão os dois denoda

havido um entendimento entre dos rivais.

os dirigentes do Avaí e do Pau- A peleja de domingo ultimo,

la Ramos para a realização de terminou sem vencedor, embora

um novo embate entre os seus o "onze" avaiano se apresentas-
se desfalcado de vários elemen- •

tos, aliás os mais destacados.
Preliminarmente jogarão sol

teiros e casados.

esquadrões principais, no pró
ximo domingo, em carater de

desempate, para dicidir a pos
se da taça "Professor Flávio

Ferrari".

!lnVa pOlitica de pre
�os da G-C.P.
Rio, 21' (A. N.) - Já está en ':i

aor. desde ôntem, no Distrito Fe
deral] por ter sido pubhcana no

Diário Oficial; a portaria da CCP
que determinou a reduçâo dI' 40
ecnta V,)S no preço do quilo do café
em pó, entregue ao consumidor pe
los varejistas. Assim é que. de-de

ôntern, vem sendo cobrado, o qui
lo do produto [I Cr:íil 11,2,�, quun.lo
anteriormente era fixado cm Cr$
11,60.
A CCP adotará, doravante, E0,Va

orientação na politica de CO 11tI-Ó 1 c
.rc preços, devendo em suas reu

niões, deliberar sôbre um só aSSI!J1-

'to, ou dois nó máximo, concluindo
pela fixação de preço 011 liberaç ão,
desde que houver conveniência.
Em palestra com os jornalistas, o

senhor Luiz Rolemberg disse que
assim, a CCP ganhará mais em pro
fundidaàê o que se perder em ex

tenção.

Ao tornai apetitivo

Peça Bitter

o Aperitivo completo

A beleza 'é
'- brigação
A mulher tem obrigação de see

bonita. Hoje em dia só é feio quem

quer. Essa é a verdade. Os cremes
protetores para a pele se aperfei
çoam dia a dia.

Agora já ternos o creme de alfa

ce "Brilhante" ultra-concentradó
que se caracteriza por sua ação ra

pida para embranquecer, afinar
refrescar a cutis.

Depois de aplicar este creme, ob

serve como a sua cutis ganha um.

ar de naturalidade, encantador a.

vista.
A pele que não respira, resseca

e torna-se horrivelmente escura. O

Creme de Alfac� "Brilhante" per

míte á 'pele respirar, ao mesmo

tempo que evita os panos,' as IDaU.

ehas e asperezas e a tendência pa:

ra pigmentação.
e viço, -o 'brilho de urna pele '1-

va e sadia volta a imperar com c

uso do Creme de Alface "Brilha0-

te". Experimcote-o.
E um produto dos Laboratórios

Alvim & Freitas. S./A.

Esperamos um jogo empol
gante, despido de jogadas de

Tudo assentado em definiti- teítuosas e monotonas, afim de,

vo, teremos domingo mais um que o público veja bem empre-

Informa a imprensa paulista

I
jogos em Curitiba. Adianta

a.,
efetuar jogos também em Santa espetáculo pebolistico, no qual gado o seu dinheko!

que o Santo.s efetuará breve- noticia que é pensamento do Catarina e Rio Grande do Sul, Ta,bel� d"'., .1·'I,!a. j.S do �. I}stsdual "fi, Futebolmente uma temporada de três vice-lider do certame· paulista tão logo termine o campeonato. u r. IJ U li ,'r,
10 TURNO •

I 2° TURNO
CAMPEONATO PAULISTA DE

9-1-19 _ Em Canoinhas _ Cano- 30-1-49 - Em Blumenau - Blu-
FUTEBOL

inhas x Blumenau.
'

menau x Canoinhast

Com a realização da penulti- Em Joinvile - Joinvile x Floria- Em Florianópolis - Florianópo-
ma rodada. é a seguinte a colo- nópolis. l is x Joinvile.

'

cação dos clubes concorrentes 1ô--'1',9 - Em Blumenau - Blu- 6-2-49 - Em Florianópolis
ao certame paulista de futebol: menau x Florianópolis. Florianópolis x Blumenau.

10 .....:c. São Paulo (campeão), Em Joinvilc - Joinvile x Canoi- Em Canoirihas - Canoinhas x

6 p. p.... nhas. Joinvile.

20 _ Santos (vice-campeão), 23-'1-',9 -- Em Canoinhas - Ca- '13-2-49 - Em Plor ianópolis
8 no inhas x Elorianópolis Florianópolis x Mafra.p. p. _L.

30 _ Ipiranga, 13. ,Em Blurnenau - Blun,eI!)Ktr x Em Joinvi lc - Joinvile x Blu-

40 Corintians, 14. Jo'invi le. mcnau.

5° - Palmeiras .19. __....- :._..... a__ ..
_...............__._....-_-_-_..;,.oA.�...w.-_·..........-_-_·_-_...M_..._-......- ...... .... .

60 _ Porto de Desportos, 20.
7°'- Juventus, 21.
80 - Porto Santista, 23.
9° - Comercial, 28.
100 - Jabaquara, 31.

nos seus artigos 79 � ún ico e 80,
que provem penalidades para '0S

promotores de espetáculos realiza
dos di ferentemenle do an uncrado,
assim como também fora ela hora

marcada, como aconteceu domin

go.
Também no Saco dos Limões ef'e- PEDESTRIANISMO

tuo ú-se um "match" entre o clu
be local Jpíranga ,e o Cruzeiro do

Sul, de Joínvile.
A propaganda dêsse jogo Józ-se

em torno da apresentação do Com
binado Joinvilense, o que está cla
ro não se deu, pois um verdadei
ro cqmbinado daquela próspera
cidade de norte não prescindirá de
elementos do Caxias e do Améri

ca, elementos que ele maneira al

guma aqui poderiam vil', pois au

te-ontem aqueles velhos rivais estí
veram cm liça, na "melhor de
três" pelo campeonato da L. J. D.

Que a F. C. D. tome pr, ividen
'cias enérgicas para evitar lue Mi

reproduzam falos dessa natureza,
que muito depõem contra o nos

,80 futebol e apure devidamenle as

responsabilidades, uma vez que

domingo' foi o C. B. F. várias V('

zes burlado, se não quiser ass\unir
a grave responsabilidade da ovnU
l1uaeã6 dêsses descalabros.

y,

'Em São Paulo, teve lugar, do
mingo ultimo, o 120 Campeona
to Paulista de Pedestrianismo,
o qual foi vencido pelo Clube!
Atlético !piranga. _ Individua�:lNOVf)'" prel'os damente tnunfou Joao Soares 01- � .!I � \I
tíca, pertencente ao Corintians. gasolina �

,

-

J

Rio, :21 (A. N.) - Só entrarão CII)

• O FLUMINENSE GOLEOU • vigor as nov,as tabelas de .preç�,,; de

T· gasolina, apos a sua publicação .110NO CEARA "Diário Oficial"; foi o que nos ln-

Fazendo 'a sua p.artida deOdespe-_ f-ormaram ôntern no Conselho .Na
dida das canchas cearenses, o cional do Petróleo, pois os novos

"team" do Fluminense, do Rio, en- preços dependem ainda da aprova

Irentou ·e venceu por 5 x O o con- ção final do seu Conselhp Pleno .

Por outro lado já se sabe qual
junto local do Fortaleza E. C. foi o aumento concedido na cu
----,-- -, missão elos revendedores de Cül1'-

PASTA DENTAL hustivcl que passou de 1,25 para
ROBINSON 1,50, centavos.

BAR FIGUEIRENSE F. C.
ABERTO DIARIAMENTE

óTIMO PONTO DE RECREAÇõES FAMILIARES
CHOCOLATE, LEITE, SORVETES, FRIOS. PASTEIS,

DUICHES, CACHORRO QUENTE.
JOGOS DE PING-PONG ...

BAILES

CAFE, SA'\

Os motores JOHN§ON Sea Ror"€'

são construidos em fábrica moder

na sob todos os pontos de vista e

por operários especializados. Si..

mente são utiliza<las máquinas m(Joo

dernas em precisão e r-apidez. O ...

engenheiros da Johnson sã'O reputa
dos como os melhores do ramo. Dis

tribuidores: Comércio & TranspOl"
tes C. Ramos S. A. - Joã'O Pinte.

9.!ias FEIRAS, SABADOS E DOMINGOS DAS 19 HORAS ÀS 22 HORAS
5ai; FEIRAS, SABADOS E DOMINGOS DAS 17 HORAS ÀS 22 HORAS ••••••••••••••...•....••••.•

MATINÉE' INFANTIL V E N D E-S E

BARRAQUINHAS DE BRINQL"EDOS... um aparelh� de chá e café de
CADA úLTl.MO DO:\-IINGO DO Mf:S, RECEBERA UM PREMIO A CRI:\�- porcelana. Tratar a rua Deo-

ÇA QUE TIVER MAIS FREQUêNCIA NAS MATINÉES
. doro, '20.I'

. l
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Diretor da Maternidade e médico do
Hospital de Caridade

CLINICA DE SENHORAS _ CI-
Cirurgia geral - Doenças de Senho-

RURGIA PARTOS
ras - Proctología

.Diagnóstico, cont�ole',e 'tratamento ��etricidade. Médic�
especializado da gravidês, Distur- .Consultórro:

Rua VItor Meireles n.

lti08 da adolescência e da menopau-
28 - Telefone 1.307

,'18- Pertubações menstruais, .i:I�1,\..
Consultas: Ás 11,30 horas e à tar-

_ de das 15 horas em diante
l.Dàçoes e tumores do aparelho geni-
tal feminino. Residência: Rua Vidal Ramos n.

65 - Telefone .1.422.

Dr. Milton Simone
IPereíra

Clinica Cirúrgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
Dos Serviços dos Professores Bene

.

;dido Montenegro e Piragibe No
gueira (São Paulo)

Consultas: Das 14 ás 17 horas
Ru� Fernando Machado; 10
--_ ....•.._ __.-_ _--

DR. LINS NEVES

'Operações do utero, ovários, trem
!p&S,. apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica do perineo (ru
turas)
.ASSISTENCIA AO PARTO E Ol:E-

RAÇõES OBSTÉTRICAS
.Doenças glandulares; tiroide, ová
rios, hípopise, etc.)
nfBturbios lIlervosos - Esterilidade
- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tcl,
1.461

.

Resíd. R. 7 de Setembro - Edíf,
Cruz e Souza - Tel. 846.

POLYDORO ERNANI DE S.
'(HIAGO

Médié: e p'art�iiô.. . '"'

Hospital de Caridade de Flo
rianópolis. Assistente da

Maternidade
.

Doenças dos órgãos internos, es oe

cíalmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais glan
dulas internas

Clinlca e cirurgia de senhoras -

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
"DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HORARIO DE CONSULTAS: -

"Pela manhã das 10,SÓ is 12
horas

A tarde das is ás 19 horas"
CONSULTóRIO :

DR.

Vo

Rua Vitor Meireles 111. 18

1
Fone manual 1:102

RESIDÊNCIA:
Annida Trompowskí 82

Fone manual 766

Clínica Médica e Cirúrgica do

DR. AUJOR mz
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -
Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias - Rins - Coração
- Pulmões - Estornago - Figado

Tratamento da Tuberculose
Raios X - Eletrocardiografia
Praça Pereira e Oliveira (atráz do
Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.
Consultas das 9 ás 12 e das 3· ás 6

� _ Fone 841. FLORIAN6POLlS

DR. NEWTON d'AVILA

DR. A. 'SANTAELA
(Formado pela Faculdade Naclo·
nal de Medicina da Universidade

do Brasil)
Médico por concurso da Assfstên
cía a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex·lnterno dr Hospital Pslqutâ
trico e Manicômio JudlclArlo

da Capital Federal
Ex·lnterno da Santa Casa de Mi·
sericórdla do Rio de Janeiro
CLíNICA �DICA - DOENÇAS

NERVOSAS
Consult&lo: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
R�ldêncla: Rua Alvaro de oar

",sIno, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Con.sultório - 1.208.
ReSIdência - l.305.

Dr. Roldão C�-Dl-o-lli-
- CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo
RURGA - MOLl'tSTIAS DE S�

NHORAS - PARTOS
.

Formado pela Faculdade de Medi.
ema da. Universidade de São Paulo,onde fOI assistente por vários anoa do
Servi� Cirúrgico do prof. AlIpio

Corrêía Neto
Cirurgia do estômago e viaa circula"
res, intestinos delgado e grosso, tiroj.
de! rrns, próstata, bexiga, utero,

ovános e trompas. Varicocele hidro
�e]e, varizes e hernaa:

Consultas: Das 3 ás 5 boraa i rua
Felipe Schmidt, 21 (altos d� Casa

Paraíso); Telef. 1.598
Reaidência·: Rua Esteve. Jonior. 170;

Telef. M. 764

Dr. Paulo Follle.
Clínico e operador

€Gn.ultório: Rua Vitor Meirele., 26.
Telefone: 1. 4(lS

Conlultas das 10 (lo 12 e da. 14 ,.
15 hn. Residência: Roa BlumeJla1l,

22. - Telefene ; 1.620

Dr. Mário Wendh-;aeB
"1'nica médica de adultol e eria_.
Consultório - Rua João Pinto, 16

Telef. M. 769
Consulta da. 4 às 6 bora.

Itesidên"eia: Felipe Scbmidt lia. n.
Telef. 812

.

Dr. M. S. ü.,.lcanlI
Clinica excÍusiviímente de criança.

Roa Sald,anha, Marinho, 10
TeJefone M. 73a

roMPANH� '[D)!E��<'_' R05 CO�l'�
� ·ACCIDENTES DO TRABALHO A

SE De SOCIAl..;

POIRTO ALEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.· 68 . 1.' ANDAR

""V" POSTAL. 563 • TELEFONE 6F�C • TELEGRAMAS: ';PROTECTORA.

Carros para B interior dI Estado Bom biD�colo .-

o horário dos carros de que � agente, nesta capital, a conceituada
, 6ra,nde vlsao

firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:
RÁPIDO SUL BRASILEIRO _: Diariamente - Curitiba
HÁPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - JoinvHe

EXPI\ESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque
cf excessão de sábado

EXPRESSO BRUSQUENSE· - 2a., 4a. e 6a• feiras
Nova-Trento

E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - s-. e 6a• feiras

6 horas
13 horas
16 horas
14 horas

16,30 horas

12,10 horas

QUER VESTIR-SE COM CONFORTe E ELEGANUA 1
A

Mello
PROCURE

Alfaiataria
I

RulO Pelrppe Scbmidt 48

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 11l e vidros de 100 comprimidos de

e.eo s.
VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de

lOu cm3.
.

SóRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cm3.
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas' de 20 cm3 e frascos

de 100 cm3.
VACINA ANTI-RÃlÜCA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascos

de 100 cm3.
'

Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relativamen
te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atendeu
do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessário
ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso-
luta garantia de atividade máxima. .

Brevemente o Instituto' Pinheiros apresentará outros produtos ve
terinários de grande eficácia, como: 'I'erneeína (Buco-Vacina contra
diarréia infecciosa dbs bezerros), Stilbestrot, e ainda, Vacina Contra a

Souba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. .... .. . .........•.

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

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

contrados na localidade de residência do solicitante.

Arvores
.
frutiferas

Arvores Frutíferas enxertadas e plantas orn-amentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura

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

Santa Catarina.

Coqueiros Praia
AV I 'SO

o encarregado tem o prazer de avisar, aos senhores associados que
continua fornecendo refeições e bebidas �el uas.

Clube

I'C A P I T A L A
Sociedade de sorteios e' seguros contra acidentes pessoais, conce

(tendo mais outros beneficios de carater assistencial.
Representante em Floríanópolís

PEDRO NUNES
Rua 24 de Maio 801 (Estreito)

.. -Sorteios mensais, mediante' mensalidade de Cr$ 20,00 além da Jóia
inicial de Cr$ lu,oo apenas.

Participação aos lacr••

II

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

coupon abaixo e remetê-lo à nossa Bedacão, afim de completarmos
quanto antes, o nosso Cadastro Soçíal.
Nome .

Rua ...•... ,........ Est. Civil .......•...•.. D. Nasc. .. .. " ,

Mãe ........•...............•..•••••••••.••••..•..•.........

Pai ......................................................

Agenca Geral para 8ta. Catarn8
Rua Felipe Schmidt. 22 - Sob.

Caixa' Postal, 69 -' leli "Protectora" FLORIANOPOLIS

Emprego ou Cargo . .....•........... ' . .

Cargo do Pai (mãe) ..••........ .. . .

Observo .................•........................................

I"
I ",.11,0,.,

.....

-

.

'Visão maior e mais perféitt�
que a de um bom bínôcuío

alcança quem tem s6lida
instrução.

Bons livros, sobre todo. oe

aseun tos �

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - Florisn6poli.

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

FRAQUEZAS EM GERAL.
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qúalquet irre
�ulatidàite na entre�a
de seus iórnaes.

Re presentações
ou Pracista
Oferece-se para Laguna e Sul dG

Estado, ofertas com detalhes 2
Caixa Postal nO, 109

Laguna - Sta. Catarina

Prccístos
Escritório r'ecém onganízade,

precisa de "pracistas" para traba
lharem nesta cidade e ao interior.
com artigos de fácil venda, e com"

boa margem de lucro.
Informações á Pra�a 15 de No

vembro 22, 2° andae, das 8 ás 1!

",

CASA MISCELANEA diltri..
buidora dOI :Rádiol R.:C. A
Victor. Vilvula. e DiIC,O'.
Rua Con.elheiro Mafra

Muitas felieiêlades pelo aueim.a:
to de seu filhinho I

M,as, não esqueça. que o melho�
presente para e seu "PIMPOJ_,UOII!J
é uma caderneta do CIU:DITQ
MUTUO PREDIAL.

Artigos de uso

doméstico
Você poderá ganhar de Cr$ •••

50,00 à Cr$ 100,00 diários, venden..
do artigos de consumo domestico.
Informações na Praça 1 de No-

vembro n. 22 - 2° andar.

..

Fabricante. .. d stribuidouit da'&' a.fomada.. COltlm

fecçõ•• -DISTIl';iTA· • RIVET. POllOIJue Ul'n (ll'on ..

d. lII!ortimonto d. oll!lemb'o,lJil \ I'IIlCadolll, b:rina
Don•• ba1'41tol;. olgodõQ&. mOi'·tDII .. a ..iamAntol!
plal'u alfllio:tGD. qUe! recebe di1'lIiltomente da�

S:ni'lii� Comurdtl.<"""li:'HI �h kLt�1f'" 1\0 ,ontidQ de lhe faz:or.m DJmcs

Flol'hu.'l6paU., Fi:!.oHUS II!In 3!l'IlIT1::r(l)rltllll o La; •••
ft.fb:l'im;t<l>. � l}a. a -II. CAPITAL- ahalM c a o'!;'I('II't�ao deli

"bUt"i O"'�1l'''' ti•• f�t'.H:>lI'Clln:"l .U\!lI" cem prClrIl: MATRIZ .tIt"

. )
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COM O FIM· DE ORGANIZAR UM MOVIMENTO AO SOCORRO DAS VíTIMAS DAS' CALAMITOSAS ENCH ENTES VERIFICADAS NO ESTADO DE M!NAS�
"A GAZETA" PELA SUA DIREÇÃO, ESTÁ' CONVIDANDO A TôDAS- AS EXMAS.' SENHORAS .. ·E ,SENHO- t

QUE DESEJEM COOPERAR NAQUELA CAMPANHA DE SOLIDARIEDADE HUMANA A, COMPARECEREM, HOJE, ÀS 11 HORAS� NO CLU-,
'BE 12 DE AGôSTO, GENTILMENTE CEDIDO PARA ESSA REUNIÃO. NÃO SERÁ NECESSÁRIO ENCA�ECER A SIGNIFICAÇÃO SOCIAL E CRISTÃ,
DA INICIA'(IVA. FELIZ DAQUELA NOSSA DiSTINTA COLEGA, ANTE A CATÁSTROFE QUE ASSO LA VASTAS REGIõES MINEIRAS, CAUSANDD NU.

\MEROSAS MORTES, DESABRIGANDO INÚMERAS F A.MtLIAS E ESPALHANDO A MISÉRIA NO SEIO ·DE POPULAÇÕES ANTES LABORIOSAS E. FEJ.I-
.

ZES. DE NOSSA PARTE PODE "AGAZETA" CONTACOM TODO O APôlO, NESSE NOlfRE E PATRIóTICO EMPREENDIMENTO.
-

lO dia 16 de dezem- Nerêu P"',a'm,OI bro no passadO
A .data de hoje recorda-nos (IUC
_ em lli35, o General Matias de

Albuquerque partiu de Alagôas pa-
ra a Bahia; . (Autor dos romances « ...E os trigais ondulavam,,.
._. em 1815, por carta de Lei de e' «Ciume da Morte»)

D. João VI, o Brasil foi elevado:l Após ter lido o folheto NEd�U
categoria de Reino; RAMOS, de. autoria do sr. H. (OIl- mo tempo que possuem a beleza dos'
_ em 1822, na' cidade de Goiás, "t inentí no de Córdova fiquei peusan- helenos e o lirismo da mais pUra....

sações, de intrigas, de golpes ...:_ foi jurada a Independência; do se deveria silen'dar ou gr-itar poesia. Por isso, e muito accrta..
_ em 1830, foi mandado executar bem alto sôbre o que acabára de ler. damente, que dêle disse l;en'i'rill.

e golpes infelizes, porque âeste- o Código Criminal do Império, por Mas se -a eloquência do silêncio nos Tito Villalobos, anos decorrt-Ios,
ridos, não raro, contra si mesmo. Lei assinada pelo Visconde de AI- extasia, jamais comunica aos outros "H. Continentino de Córdova é um
Não por outro motivo, ainda' cântara;, '. . .

a grandeza de tesouros escondidos. primoroso l1lanej�dor da pena, ca-.
A insinceridade de certa im-

e,nt'e ontem a folha. oficial da _ em 184�, no RIO de .laneiro. ,fa- .Excitar com entusiasmo de �)alaYfas valeiros de esporas de ouro na Dr-.
prensa filiada ao uâenismo está

-
, '. .

lu- l�.eu .� Alnllr�nte reformado R??rI' o� que yivem ,anestesiados pejo in,- dêrn do Vernaculo que, com tale:

sendo, mais uma vez, posta em U. D. N. catanner:,se �br!a co
-.g Jose Ferreira �o�o, português de dif'erentismo, e quase um convite ,t to, excepcional maestria e rara in-

d nas para dar sanêncta a =»: fi' ,scimento � br.asl.IClro. desde 1 nos- ação. Um homem só, por maior qué telrgência, tão bem sabe def'endcr aevidência numa campatüia
.

e - �

crição de um artigo do sr. Asszs sa:IndependencIa, a cuja causa pres- seja, não existe. Seu valor .',\�I1tn sua terra e a sua gente". E assim.
descrédito, movida. contra as

Chateaubriand em que se pro- tou assinalados serv�ços; .
mais cresce quanto mais se f'alar é. Mas geralmente os que construern

duas Casas do Congresso Fede- '
. I _ em 1865, no RIO de Janetro, em nome dêle. "E quando Ulll »o- as frases C0111 precisão léxica são

ral e, extensiva e implicitamen- clamava, ao mesmo =s: que nasceu Olavo Braz .Martins dos vo é tão feliz e que produz 'llm hirtos como estatuas. H. Contincnti-.

te a todo o sistema de represem- a falência das duas Câmaras Guimarães Bil.ac, a flg�lra ,CllJim- grande homem, nunca deve uinii- no de Córdova conhece ';:I língua,
, da República e do regime que �ante da poesia brasileira. vindo a nuir a expansão d.e tal grandeza, prima pela construção dos . perio..

fação pôpular. Sem se deterem
l primacialmente sustentam, falecer em 28 de Dezembro de �;11.8;_ mas antes exaltar a sua pei-sonali- dos, mas é elegante, vaporoso mu-

'

na previsão do que, em conse- e as
,

' I _ em 1868, os encouraçados Sil-. dade", sical. E note-se que suas páginas não

quência de tais agitações, possa o suposto embaraço do sr. Nereu 'vado " e "Ma1'Íz e Barros", sob (JS O sr: H. Continentino de Córuova foram traçadas apesas com fi'ls;.

advir para o país, os jornais da �s ante o alto preço da comandos de Co�ta Azeved? e J. F. tomou por base o conselho do. »u- poéticos ou exibicionistas, El8.S Io-
coesão do P. S. D. em tôrno de de Abreu, respectIvamente, forç�I:,:m t<.��' de "Heróis e o Culto de )-!e-,ram escritas com um objetivo .strio.U, D. N. se entregam a verdadei-
seu eminente Chefe. O torna-,

a pass�gel11 de Angusturra, d,e." f 11- 1'(;;)1S", e escreveu. um bel.o traü.uho ,e elevado ao n.mndo. de que 50 0;.;

ra demagogia,' apregoando a [a-
. .t de ressa

do o RIO; .

" _ ,"
sobre o atual Vice-Presidente da homens C0111 dlscernllnento e saber

tência do regime representativo, usta esq"!'eceu muz � p. _ em \1909, a. Associação riu J H'O República. A coletanea de ar1.;go� 'I podem dar um novo rumo ao destl-·
..

d enfraquecimento, os conceitos que o ilustre liâer INncional C�tarInel1se, fundada ,',li que deu à luz lembra Papi ni ao i ni- no dos povos que se debatem nal.nsznuan O O
.. I da U. D. N. no Senado Federal Ftorianópolis em 2� de Nover,bn: ciar a magnifica biografia de )),Ill-' incerteza.

. ,',dos poderes constz,!:uzdos e
. e:�- externou. a respeito da pessoa, de 1902, re��solveu, ,!nc(Jl'pol'aJ'�:;e, a te. E isto porque o folheto ((u,e ser: I -
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em página vai
.

enu-

chendo de apreensoes o espirito
ü d t

_ 'la- Confederaçao do I'iro Brasrlcir _O, ve de base para este comcntúrro e morando predicados do seu b iogra-
público.

do cara er, a a u�ça? par destacando-se nesta transf'orrnuçâo escrito por um lageano em l0!'TIO fado e aponta-o como UIll -dos lJo0'-

Q t t m nos efeitos âes- mentor e da superzorzdade' po- e figura veneranda .d? Pr0t:essor de um lageano, assim como a hio- mens que amanhã- devem tOIllUI' 3'.

u� a en e
. . titica do sr. Nerêu: Ramos, na Fernando Machado VIeira. l.,Illlle- grafia do peta da "Divina C;Hnt\- direção do paios devido a sua ho

sa atituâe os que
_

aznda acreâi-
mais alta Casá do Parlamento, mora-se hoje o "Di� dr;> Rese�vi:;t:l '.._ dia" é d� autoria "de um piul:enti- mo?�nea cU1tur� de home,ril c" de

tam nas conmcçoes democrá-. . . _ _ .

t n -o ue
An,dre NIlo Tadasco no em torno de um f1oren[l,n�,". politico. E terminando apela:

..

Ao
ticas dos "eternos vigilantes", Alz�s;. nao fora sem zn e ça q

. Parece-me quero fator geográfico exprra c presente lustro Pl'eSlGcn--

ara os uais 'á a ora menos
olvzdara a ver�ad.e. de_ um fato «SOO ,·rma-o de Tro- do.s lugares on9-e se nasceu t�ry) cial. saibam os homens �a. :politJ�.a1! q, J g" de tamanha szgnzfzcaao, pare raizes no coraçao, Mas mesmo �IS- naCIOnal buscar no cenano bJ'a�l-

zmporta O 1!reço_ da lzb�rdad,e do
ater-se a vagas insinuações em m'8o»i, 101- O qoe 811·.r- s!m as pá,ginas do_ sr. _H. Contlile,?- leiro uma individualidade .fIlie, pe- �

que a satzsfaçao a znter,esses
t. d d t d d' tros tmo de Cordova nao sao apenas pa- Ias �eus talentos, seus 'serVIf,'clS me-

, subalternos e o jôgo político em �rno a con u a e OlS ou
g,inas impregnadas �e_lirisl11o scn- morávei.s a. coletivida.de, suas C9r;"

que com o risco embora de tô- dzgnos p_arlament�res, os
� se�a- mo'O um enlermo hmental, d� .ressurelçoes ?�ata� da I pr.ovad:Is v�rtudes prIvadas e p�_., ,

.

t l"b . dores Goes Montezro e VztorznQ terra que fOI berço do blOgnllu c I hhcasi esteja na altura de substI--
das as nossas conquzs as z erazs" .

t'b 1 t I
�

I"· biocrl'afado tuir o atual macristrado dn Nação
se lhes proporcione a simples e Frezre: a?� quazs a rz ue !!ape meo a a PO ICla N"'ão. El�s são pensadas, refertns

I
e seja digno do inequivoc� �preç(po

remota pOSSibilidade de assalta- maq"!'zave!z.c,o. na preparaçao de
'de ved�des onde plasma a ,:i�in do públi.co" ..Pode '

ser, que o Si'. H.

rem o poder. um zmagznarzo golpe de ES,tado, dLl Lunevl·lle ! . sr. Nereu �amo� como politIco e i ContIne�tll1O d� C0,rdova lJ,�1�se'
Tudo isso em suma esta na- (j como C2.tannense que ama a sua· como fihchelet: A fe faz coraçun,

Enquanto o Govêrno da Repú- quele progr-�ma de d�sprestigiO Nankin, 21 (United) "SOI1 ir- terra, o S�Ll povo; e� principal,mell-! dep?is do próprio coração te� f�;!o
. . mão de Trum.an. Acàbo de ellegal' te· o BraSIl. Confesso que tenoo fõll a fe." Mas se todos os braSIleIros;

blica, por todos os ór-gãos pelOS dos poderes constztuzdos, que de Honoluhl, viajando Ilum heUc'JI'- a' convivência conitdiana COil' li I tivessem a cOragem de escrevp,'

quais se �xpressa legitimamente, a imprensa da U. D, N. executa, tero. Não quero que incomodem autor �urpreendi-me ao senti-lo UJl" seus pensamentos sôbre os pohticos,..
procura atenuar e sanar males com o fim de criar ambiente meu irmão. Ele já tem bast mte escrit.or s_eguro. S�b�a-o há mtüto a politica! sem demora d� teir.po, ..

d 't l't' menos' favorável à solução dos ocupa'çi3es". Assim expreSS011-Si'. :1. um c,ldaduo pr,estlglOso, ,arlvo�arlo se tornarIa _ com!? querIa AID�r-·nem só e cara er po z zco, mas.
. , policia de Luneville um homem de inteligente, brIlhante jorrwl:st::., to Torres _ um conjunto dos meIOs...

preponderantemente de ordem problemas naczonazs. 50 anos, calçando chinelas. O SIP- homem enfim que ocupou v:idos destinados a realizar
..
a civiliza<,:'1o e-

social e econômica, o partido da A '-despeito disso, porém tô- guIai' vIsitante não possuia nenhum cargos de posição neste Estade, O a promover o progresso.
minoria, que ainda há poucos da a Nação pôde confiar no ci- documento de identidade. Foi f'1- casulo de S�l� n�od�sti� porélll só Aqui fic�, por isso, o meu apla�-
f, t

_

d 1 b' .

te'r r l do pidarncnle', examInado e encami- agora pernlltm famIlanzar-me com so de escntor ao sr. H. ContlllHltI-·meses azza ques ao e ce e rar o vzsmo e na zn. z .eza .

mo a, nhado n um hospital e em sf'gui- a sua cultura, seu pensamento pn!]- no de Córdova, pelo seu belo trJba.
terceiro aniversário da extin- �eu preclaro Preszdente, gene- da para um asil6 psiqniatrico. 'I".'a- derado, expresso num estilo flueete lho sÔDre Nc':êu Ramos, Vice-t're
ção do Estado Novo, está diligen- ral Gaspar Dutra, e no patrio- ta-se dê. um habitante de NaI1Jdn, e seguro. As frase que brotal'flm sidente da República, e pela suu Ín

cianao sabotar o esfôrço dos po- tismo de todos quantos, presti- vitima de enfermidade mental, não de sua pena estão cheias �e eoncei- depe�(�êlJ�ia de brasile�ro que quer

à 'bl' l t d .

d'o O d ··d'dament· na 'f'
sendo essa à sua primeira fuga, tos de quem sabe o que dIZ ao mes- a felIcld3de dO',seu PaIs.eres pu ?Cos, evan an O como gzan - ecz z e, s z-

.

óbice natural a qualquer ação leiras do P. S. D:, sob a chefia
construtiva, profunda inquieta- política do 'Sr. Nerêtt Ramos, já
ção no espírito público e graves mais atraiçoariam os interêsses
4preensões em todos os círculos do pais e menosptezatiam as
produtores e dinamizadores da esperanças do povo.
riqueza nacional. Não é preciso,
ademais, pOSSUir uma prodigiosa
agudeza mental para compreen
der que uma campanha desen
cadeada com tal vigor, simulta
neamente, pelo rádio e pelo jor
nal visando à desm.oralização
de in.stituições mestras do regi
me democrático, propicia ebu'li.
ções sociais, geradas pela tensão

, dos espíritos, sob a espectativa
de surpreendentes acontecimen
tos politicos.

GERAIS, 'A NOSSA PREZADA CONFREIRA
"RITAS

Florlanõpolb, 22 de Dezembro de '948

o MOMENTO

4mir Satoroino R. de
,Britto e Seohora

parlicipam aos p-areptes e !1eSSÔas
'de suas relàçõ'es (') nascimento de sua

filha Sônia, ocorrido dia 20-12 -4S,
na Maternidade "Dr. Carlos Cor-Explora�ão solerte

Um jornal de Itajaí, visando 1an,·
çar a eoufusã'O no espirita publico,
afirmou que o P. S. D. recuar:l do
propósito de dividir Joaçaba, à vis-
ta de Uma suposta ·ameça de renúlÍ-

C d·d tda de autoddades e diretórios si- .•.rmoo'a filO I' a Otuacionistas 'naquele l11utiiCipio. Es-
' • ". 'ti

sa 'a]egaçao hão correspon<ie à à .pres'l·d"o"I·!!Iverdade. Basta, para confudi-li\, li "U
examinar, no projeto de divisão ter- Lisbôa, 21 (V. A.) _ O atual. pre.-
ritorial do Estado, ora em dISCUS- sidetite da,nepiíblica, marechal Fr<�
são na Assembléia, aos limites do goso Carmona, foi designado ':an
futuro municipio de Capinzal. Por didato da "Onião Nacional" à re

Mas também não é necessá- êles se verá que a nova comuna uovação do mandato. A comunica-
�bI'ange território de Joaçaba, no çãó foi dl).da a publico por uma,'io muito esfôrço para perce- Clislrito de .laborá. Sôbre essa divi- nota ofiéüil da 'Secretaria Nacional

ber que a m·inoria, cada vez me- sã'o o fleputado Ramiro Emcreú-' de l�fdrhlaç,::io. �crescenta. a n�ta
nos prestigiosa no Parlamento ciano apresentou emenda udenisla, ,que Cannona aceitou a deslgp.açao,
e' fóra dele procura reagir ao exc,luindo de Capinzal ,a parte 'I'lC depois de uma visita que lhe fez o

.

'
.

,
sena desanexada de Joaçaba. Po- chefe do govêrno, sr. Oliveira S,lla-destzno que se lhe reserva como, demos adiantar ,que essa emen.rla zar. A éhdção se realizará em feH�.

agrupamento político hetero- não ter:] acolhimento. reiro ,lo ano próximo.
gêneo, sem unidade de princí- Com, o .expost?, cuja ve.r�a�(- está O marechâl Fragoso Carniolla foi

pios sem qualquer linha norma- n.o p_ropno proJeto_de dl,"ls�o_ 1.er- eleito presidente em 1928, tendi> si-
,

'
. ... n-tonal, a exploraçl:io do jOrn&l ItJ.- do reeleito, sucessivamente, emtwa, antes vzvendo de 1.mprovz- jâiense perde. seu conteúdo. 1935 e 1942.

PASTA DENTAL
ROBINSON

ESPJN�S, ETC,

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,
fRIEIRAS •

NUNCR EXISTIU IGURL

POR L. ROMANOWSKI

o Braço de Longa Distância levará aos Parentes e

Amigos votos de Boas' Festa. e Feliçidades

COMPANHIA TELEFO'1ICA CNrA�INENSE

FRECHAM,DO •••

Como hoje, por sôbre falta dê tempo, temos i'nfIação de

assuntos, baixamos tudo em diligência... Em compensação
prometemos, ainda p.ara esta semana, um pratinho especial.
rc.speito ao desprendimento dos udenistas, em matéria de

jeton ... Por aqui já todas' sanem' Q
. que aconteceu� A ban-,

cada udenista fez o farol de fingir que desejava trabalhar de

graça. O P. S. D. topou' a parada' e os eternos vigilantes estão
seguindo, um a um, para' as suas casas... Belo exemplo! :Ma�,
isso nito é nada! É pinto perto dó que,. dentro em breve, exibi- .

remos ao povo. Ninguem perde' por esperar. Nás horas há·

.. tanta filosofia, quanfÓ'., camouflâge;' em certos salvadores
....
da'

Pátria am·ada, ..
GUILHERME :TAL:.
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