
4_ marinha 'chinesa afundará
navio em operaeóes no rio

1
'

NANQUIM, 27 (U. P.) - Com receío lda travessia comu

nista: a Marinha chinesa anunciou que afundará qualquer
navio em, operações noturnas no rio Yang Tsé, a última bar

reira importante ao norte desta capital. A neve, a chuva e a

neblina reforçaram a trégua nos campos de batalha, exten

dendo-se a mais de cem milhas ao noroeste e ao norte de Nan

quim.
Nas proximidades de Suchow, as tropas do general Tu Li

Mings, cercadas pelos comunistas, se, encontram em situação
crítica. O Ministério da Defesa mantém contacto pelo rádio

com essas fôrças, mas ao que parece o .general Tu e suas fôr

ças, num total de menos de 100.000 homens, não terão outra;

alternativa senão ,a rendição aos comunistas.,
'

.

Na verdade, tôda a 'China ao norte de Yang Tsé é consí-

U Papa instou' para � forma"a-o de uma R t· d I �l
derada pelo govêrno como perdida para os comunistas que

, ii V e Ira o o con ro e tem agora apenas de liquidar os bolsões nacionalistas isolados.

�omunidade de nações «que se mantenha da Streptnmiéioil
'.

I
ELIMINADOS

a par da vontade dd Deus»)' --'
. / NANQUIM, 24 (De Harold Milks, da A. P.) - Os Exércí-

,', \Vashington, 27 CC. P.) - O

I
tos nacionalistas no norte da China foram, tão eficazmente

Cidade do Vaticano, 27 (U. P.) meia hoia, deli' o Papa a bênção Departamento de Comércio anun- eliminados como os destruidos na Mandchúria.
- O Papa, Iraçando um triste ha- apostojíca ao-mundo. Foi adécírna ciou que f-oram suspensas as exi- As tropas que defe,ndem as cidades isoladas de Peiping
lanço do ano de 19!18, declarou ho- vez que o atual Papa, Pio XlI, di- gências de licença prévia para a (Pejim) e Tientsin estão bem armadas e bem alimentadas, mas

je que de novo está o mundo arnea- r igiu ao mundo a sua mensagem exportação de su-eptomici na, .\ os anéis de aço dos comunistas, que, as envolvem" terminaram

çado pela guerra. de Natal, mensagem irradiada pelo única axeceção serão os países da com a sua participação ativa na guerra civil.

Em sua mensagem de Natal pa- Vaticano 'e retransmitida pelas ca- Europa e ál'C'ás adjacentes tio :\,le- Isto foi confirmado por uma viagem aérea a Peípíng e

.ra o mundo disse o Sumo Pontífice deias radiofonicas de todo o mun- di�errâneo. 'I'íentsín, 'de/ que acabo de voltar.
que o ano que termina, parecendo do já traduzida em vinte idiomas. A impressão que tenhe é a de que os soldados simples-
a pr-incípio ser o início de um sur- mente esperam - ao mesmo tempo que fingem fazer uma de-

to de paz verdadeira, hoje "pare-M'
'

d P T' B defesa real - por negociações de paz, A vontade de combater,'

-ee, €111 vez disso', uma porta aber- ensagem. � . iii,. no norte da China, parece ter desaparecido completamente.
ta sàbre a borda de um precipí� S C

Os comunistas, comandados pelo general Lin rtao, da Mand-

cio", As r()rças cio mundo carni- ania alarina chúria, também relutam no atacar. Lin e os seus oficiais evi-

.nharn vara palas opostos, ambas dentemente preferem' esperar a queda de Peiping e Tientsin.

desejando .a paz, mas "ambas pon- O deputado Saulo Ramos, -lo :P. firmou doutrináriamente o seu prin- Com o ataque, arrisca-se o comandante 'comunista a destruir

do-a em perigo". O Papa nem men- T, B., leu, na sessão de 23 do cor- cipio Ideológico, politico, SOCIal c OS tesouros históricos de Peiping, capital do antigo Império,
danou pelo nome os comunistas rente tias Assembléia Legis'utiva, econômico ; consignando nos Anais

e as facilidades comerciais e industriais de Tientsin e de Pei-
uma expressiva mensagem de con- desta Casa os ideais do sacia ',-Lra·

nem aludiu diretamente às diver- gratulações por motivo das. restas balhisrno. píng.
gências oriente-ocidente. de fim-de-ano. Sr. Presidente e nobres Represen- E' de notar que a guerra civil na China está parada.
Disse. êle q ue "estamos adol an- Extendeu-as à imprensa, cuja mís- tantes - Termino estas considera-

do o velho dizer, não inteiramente são qualificava de nohilítan+s c ás ções, formulando em nome do 1'. T.

falso mas capaz de haver ao êrro,
Famílias Catarinense €m geral. B. votos de Boas Festas e Feliz Ano
De nossa parte, agradecemos o no- Novo, .l Vossa Excelência, Senhor

de que "se se deseja a paz, que bre gesto do Ilustre representante- Presidente, à digna Mesa. aos ilus
se esteja preparado para a guer- trabalhista, cuja bancada não obs- tres Representantes do Poder Le

Ta". Outros, disse êle, acredit am tante constituir', dentro daquela gislativo, extensivos aos Poderes

que encontrarão salvação na for- Casa, .uma minoria, COl11poll('e-�(' c!e Executivo e Judiciário e a tantos

dois deputados, póde legitima'llente quantos trabalham nesta Casa; Fun
-mula - paz a qualquer preço. Am- declarai' que prestou, durante I)S cionários, Jornalistas e à nohil irantc
hos os lados desejam a paz, acres- trabalhos legislativos deste ano Imprensa 00 nosso Estado, para

centou, mas ambos põem-na em apreciável cooperação. E sohretuH_� que leve à Familia Catarincnse e

perígo : "um, porque origina des- porque, como bem acentuavan, na Brasileira as nossas saudações e 3S

confiança: outro, porque protege
sua Mensagem os representantr-s nossas mensagens de paz, de f'''1ici-
do P. T. B. catarincnse, cumpr-Iam a dade e de bem-estar, material c ("s

a segurança dos que se preparam sua m i s são "pela assidud;)d[� pÍritual, nos dias que hãorle vir.

para a agressão". Disse mais que parlamentar", e "no seio das 'co- Sala das Sessões, 23 de Dezembro

o (}psejo cristão de paz vem de missões leglslutivns e especiais". de 1948.' ,

Deus, que "criou o rnmrdo para
Pela consideração pessoal que uox Assinado - Saulo Ramos II Bruz

.ser 11m lugar de [Jaz", e 411e o de-
mer-ecem os ilustres deputado:, Sau- Joaquim Alvea",
lo Ramos e Braz Alves e pelos ele

sejo cristão de paz "tem também ,vados termos em que está rir!igLh,
as suas armas, mas que às pr inoí- transer�velllos a seguir, a mensagem

paios são a prece e o amor". do P. I. B. catarinense:

Aludiu brevemente à. esperança
"EsLlllJOS no limiar dum X::>\ o

Ano", e práticamente, no fim dos
da Igreja Católica - a reuníf'ica- trabalhos legislativos de 1948.
ção das crencas éris-lãs. Por isso A velha praxe nos envolV'e cm

,está "ansiosa para, enoontrar os n�anifestação de júbilo, de s01.id�

meios de apressar essa hora ..

I'
es-

nedade fraterna, e de bons augúrios
neste Natal e neste Fim de :\.n.):

tá pr:on I a para tudo; para lucIa A par ciestas manifestações, a ban-
menos Lima coisa: que não lhe pe- ca.da do Partido Trabalhistll Bruri
çaro qll'e consig'a a volta dos seus leIro o faz-na certeza de ter cumpt'i.�
filhos que a abandonaram - no do com � sua missão legislatIva.

passada distante ou no próximo -
Cumpnu-a, pela assiduidade liarla-

mentar; cumpriu-a, nos debafcs do
à cusLa de qualquer diminuição ou PI.en�rio.; c�nnp�iu-a, no seio das Co-
mancha da fé cristã". ml�soes legIslatIvas e especiais; etllll-
Sem mencionar dil'etamente o p�'lU�a, am�l�mente com aItivês e

comunismo, disse 'Ü Papa que está dIgmdade CIVIca e por fôrça do man-

d�to da 2a Vice·Presidência di.-l·-
cient'e do "cruciante caminho" a. '

gm nes_e periodo, quasi em caráteJ;
ser trilhado pelos membros da permane�te, a Presidênci3 ccstn
Igreja que "um sisLema público AssembleI�: c: o 111 imparcialidade,
:de violências desviou da Mãe Igre- c.om obedu,ncra a Lei Interna, eom

.J·a": Instou paea a formação de
fIrmeza serena e enérgica--e-s13TfllJTc
p ocede�' _democráticamente C,lo.1 a

uma- comunidade de nações "que se cola�01�çao dos demais membrt,s da
mantenha a ,par da v0l!tade de C.OllllS,W'O Ex�cutiva, aos quais. \)fe

Deus", expressando sua esperança reço, en.l nome do P. T. B. 9s -mcas

de que as Nações Unidas "se Lor- asrad�ellnentos pela a.lta coopera-
çao dIspensada, a esta Comisi,,'O, a

nem a expressào completa e sem certeza de que a lllesma soube 0ri-
jaça desta solidariedade inte'rna- cntar esta Assembléia com hOllJ''l.
ci,onal pela paz". Disse que é evi- �om. sabedoria, com patriotismo �
dente a responsabilidade das na- .JustIça.

I d dI' d
Senh:)r Presidente - Seli::ores

çõe�. "Cada via a 01' a eI eve Rep"esentantes: Por um dev(:r e
/Ser banido em desgraça para a, so- obrigação civica peço vênia, p�ra
lidão pela sociedade ci,'il; assim ,neste momento, prestar ao povu Cil'

'

t.ambém 9 violador cIa paz,. Rx- tarinense o seguinte esc]areclá,cll-
"

pr:essou também a su a espel'anca
to: O P2.rtido Trabalhista B:';;',ilei-
ro se reartícula e se fortalece 110

de nma paz próxima para a Pales- Estado. Nesta Casa soube ap!Hddir
tina. .

como p�tpstal' em tôrno d1 <,<,rto

No curso da sua oracão, abord,01) ou do (rrado. Em tudo e por tudo se

.() Papa a miséria ]Jumuna 'e a n1- oefiniu com firmeza, convicçi'io e

cessidade de reformas sociais, fà- com vc,'ticalidade, s('m'tef, tido ati-
turfe dúbias, sinuosas ou controver,

zendà um especial apêlo à. juven- tidas.
tllde caLólica, salientando dois de- O P. T, B., como l)[IJ:tido OI' plino

veres principais: 1) fé no "patri- ria, n'mca fez oposição !'ish�ill,1t(ra,

mônio de verdade" dado ao mundo como não deu e nã'o rlará apôi.: in-
condicional!

por Jesus Cristo; Z) o cllmprimel!- O P. T. B., quanto à política eco-

.toO consciencioso dos "preceitos da nômica foi semore �evero, pree;is.o e

justica e do amor,.. necessários vigilante, na fiscalização d0 patd-

ao triunfo na f'erra da ordem social mônio público.
'

.

d P " v'11l re1::lcão ::lO fator ecollôp;ko,
dig'na do divino ReI a az. inoividual e coletivo. causa dos (Ic-
Ao l(�]'l11ino da .01.1(1 oração de sajllstes sociais, emitiu conc!,'t(\<; c

..

t IT""" �lliTfi�'"
�, I' "í\ � "'lh]W\ I
l. iii ,\;.1' .�� �.:... -
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, Qualquer
fang Tsé

Ano xxxv r florhnopólis- Terp-feira, 28 de Dezembro de 1948

Tôda criança sente um grantle prazer ao receber algum di

nheiro. Dê esse prazer a seu filho, por meio de uma caderneta

da CAIXA ECONóMICA FEDERAL DE SANTA CATARINA,
o melhor presente de 'Natal,

•

\

I W. 10.425

,-----------'----

CAIU KALGAN

SAN FRANCISCO, 27 (A. P.) - A rádio dos comunistas

chineses disse que as tropas vermelhas capturaram Kalgan, a
100 milhas a noroeste de Peiping.

A transmissão, ouvida aqui pela "Associated Press", decla
rou que tôdas as fôrças nacionalistas em Kalgan foram "des

truidas" até o meio da tarde de hoje:
A notícia da rádio comunista chinesa, que não foi confir

mada por qualquer outra fonte, não revelou o tamanho da guar

nição do govêrno em Kalgan.
Kalgan é uma das quatro cidades do govêrno sob a in

vestida dos comunistas no norte da China. As outras três cí

dades são Peípíng, Tientsin e 'I'angku.

O Diário, de 24 do corrente,
noticiando a presença do Si,

Neréu Haruos nesta Capital,
alude ao presidente do partido
'que propôs e aprovou o "es

candaloso" aumento de sub
sídios e conclui: ".Já com us

proventos aumelltados, S. Exa.
vem passar entre os seus, �:,
fcsta� do Natal". Ontem, inter
pretando a notícia anterior, va
zada em linguagem polida e pa

cienté, como afirma, acrescenta
um recebimento de ajuda de

custas, inventado, sem dúvida.
para obediência ao empenho de
evitar ataques l)essoais! "Quell1
diz o que quer, ouve o que nf\ü

quer", feIa velho ditado. Ima
gine o jovem diretor do j�Jrnal
que se valeu da honrosa pre·

sença do sr. Nerêú Ramos entre

nós, onde vem passar as festas
de Natal no seio dos seus, panl
agredi-lo, se, amanhã, ao nüti·
ciar-mos o aniversário de mn

prócer udenista escreve,;;;l"

•
mos coisas assim: "Cercado p'>
los seus, festeja hoje sua data
natallcia o sr. Fulano, políticv
udenista, ciue há tempos, quan ..

do situacionista, foi prOibidu de
entrar nas repartições públicas,
segundo portaria do saudoso
dr. Vitor Konder. Se isso for
linguagem polida e p::u:i.
ente. , . Polido, muito lllelis

, polido, nã'o seria esquecermos
a noticia? E como êsse esqueCl·

menta, ao invés da noticia su

pra, não estariamos respP.itandn
ullla data afetiva para um ad-

I vers[trio? Se o que trouxe ó
${'. 'Nerêu Ramos a Florianó

polis, segundo o Diário não ig
nor:.lVa, foi o desejo afetivo de

passar o Natal entre os seus, a

noticia do dia 24 poo.erá ser i 1�

terpretada ao largo do elll['l'
nllo de agredi-lo?

Se isso não é política de ódio
é de mesquinharia.

'

Os .mílítares dos,
também serão

Estados Unidos
aumentados

\Vaslling'tol1, 27 (U. P.) O

secrelário da Defesa, James For

restaI, deu à. pUblicidade um infor

me l)pdindo melhores salários e

aumento nas pensões dos militares.

Caso seja. aprovado 1) rcfei-itio

informe , calcula-�e que, os gastos
serão de mais de 150,000.000 de

dólares durante o primeir'o ano,

baixando gTadualmenLe- atr uns

3000.000.000 de dólares' depois de

cÍn00 ano

Forres'Lal disse aos jornalistas
qüe êle € ,os demais secretários da

Defesa Nacional ,�stão de acôrdo

sôbre "as disposições principais"
do informe, porém que o estão "es�

tudando deLalhadamente".

Comissão Feminina
de D. do Petró-Ieo
A Comissão Feminina da Deh:sa

do P:etr:óleo, em ilten�ioso .:J:ldo,
nos comunica que, em Asse"'bli>ia

Geral, foi eleita sua nova dit'e!:ü'

ria:
Comunico·vos que, em asscúlLléja

geral, pela diretoria pro isória da

Comissão de Defesa do Petróleo de
. Flol".tanópolis, foi eleita a direto

ria efetiva, assim constituida:
Patrona - Sra. Alice Teblrk:'1
Presidenles de Honra: Sras. �"laria

Fragoso Gallotti e Iracema Pedro
sa

Presidente - Adi Garofalis HibeI
, 1'0

I Vice·Presidente - Janice Lun2
Freire
la Secretária Eurydice Monteiro

I Sagaz2 Secretaria - Jucira Bra7Í't'ha
Moreira f

P Tesoureira - Hella Fanny Ka
ther

2a Tesoureira - Ilza Ferrcir:,
Conselho Fiscal - Silvia Amélia

Carrieíro da Cunha. Lanrita FilGil1{�
no e Isabel Machado.
A diretoria eleita tomará oosse,

em ato púJ)lico, a 21 de Janeiro de
1948.
Aproveito a onortunidadc p.1:-a

I
�lDresenatJ'-lhe minhas cordiais snl1

nações. ,

lYlaria I< ragoso 'Gallotti, President�

Reunião dos chance ..
leres dos Quatro
Grandes
Wflsl)inglon,27 (U. P.) - Os Es

la.dos Unidos propuseram qu� os

delegados dos ministros do Exte�

rior dos "quatro gTandes" se reu

nam 'em Londres, em fe�ereiro
próxima, para reiniciar as negocia

ções sôbre Ü' fraLado de paz aus.,

�rfaco.,

O c1elep'ado, norte-americano Sa

muel Reber, que presidirá a reu

nião, pedILl ao sec�etário geral do

Cons'elho de Ministro do Exterior�
H. /J. Pa.ton Smith, qU€ avise a

Grã-Bretanha, a França e a União

SoviéLica da data da conf'erência.

EneontraIll-se atualmente em LT�Oj

em tod'os os recantos do munjo,

centenas de milhares de Mo,tore�

de popa JOHNSON, proporcionandO- ,

aos seus possuidores ano após !J:J10'.
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Horário
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Segunda-feira
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - to,40 - Norte
PANAIR - i3,50 - Sul
CRUZEmO DO SUL - i3,55

Norte

..
Terça-feira

',lfI 10,40 - Norte
\ 'z.b:IRO lJO 8UL ..:_ i2,OO

N,orte
VARIO - i 2.3ú - Sul
PANAIR - ta,50 - Sul
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.
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VARIG - i2,3G - Sul
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Norte
CRUZEIRO DO SUL - 15,30

eul

Sexta-feira
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

, �orte
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 11,40 - Norte
PANAIR - 13,50' - Sul

SábadQ
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

1iorte

Domingo
PANAIR - iO,40 _:_ Norte
CRUZEIRO DO SUL - 11,90

. PANAIR - 13,50 Sul.

utet-

90,00
4�,oo
25,00
9,00
0,50

Curitiba

Brul'qu.

I Dr. (LAANO G.·
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e civel

Coa.tltu�b de Socledad..
NATURALIZAÇÕES
Títuloe Deolarat6rloe

E.crit6rio e Ra.idencia
Rua Tiradent.. el.

I!'ONE •• 1468

-

A DI··VULG·ACAO
Revisia do Paraná para, o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural .

Economico Financeiro
Publicidade mensal. - Assinaturas e Arlúncio;:-

CAIXA POST AL,577 CURITIBAI
-------------------------------------------

Tintas Esmaltes Vernizes YPIRANSA
.DIRETAMENTE DA FABRICA AO CONSUMIDOR, POR PRE

ÇOS DE TABELA, SERAO VENDIDOS PELA LOJA YPIRANGA,
A SER INAUGURADA EM JANEIRO - A RUA TENENTE SIL-

VEIRA - EDEFICIO ROMANOS.

UM ESTABELECIMENTO ESPECIALISADO DA CONDQROIL
TINTAS S. A. - RIO, PARA SERVIR A CAPITAL CATARI

NENSE

Irmandade do S .. Jesus dos Passos,
e Hospital de Caridade

Fundada em 1765-,-Aniversádo de Fundação
De ordem .d o sr. Irmão Provedor desta Irmandade, convido os Ir-»

mãos ,e Irmãs, para, revestidos de suas insígneas (balandraus e fitas),...
assistirem as solenidade3, com que esta Irmandade comemorará o seus

, 1840 aniversário de sua fundação.
Dia 10 de Jàneíro:

..-.·-·.·.-.-_·_·.·_·.·_-.-.·.,-.._-_-_·_-.........e...._.rJ"C,."._.._..·.·.w."._.._._.�......_- ._._._

DENTRO DE POUCOS DIAS CIRCULARÁ O SEGUNDO NúMERO DO>'
':,<\NUÁIUO CATARINENSE"

Abundantes inf'orruações sôbre o ano astronômico, religioso, f'iscaf
do Estado, agrícola do sul brasileiro. Principais festas da Igreja. Efemé--
rides nacionais e Catarinenses. Calendário da FEB. - Épocas de paga-
mento de irnpôstos em cada município catarinense. - Horários com
pletos das emprêsas rodoviárias e muitas outras informações de utili
dades geral, - PARTE LITERÁRIA: colaboração especiais, assinadas"
por D. Joaquim Domingues de Oliveira, Arcebispo Metropolitano; AI
tino Flôres. Osvaldc Lopes, Francisco Sabaden, Arnoldo São Tiago.
Mons. Gersino de Oliveira e muitos outros intelectuais. .

Esboços biográficos de Juvêncio Araújo Figueiredo, Horácio Nu
nes Pires e Ogê Manebach. - Contos, poesias, anedotário, histórias.

Pedidos de exemplares pelo serviço de reembolso postal ao Di-
retor - Comercial.

Praça Getúlio Vargas, n. 29.
.: ,... "
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=;: O Sangue é. a *
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y @! ...

.� J.
� '_ �
:. PURGUE o SANGUE DE PRE,FERJ!:NCIO AO E,STOMAGO ,.,
.� �.
:. Inotesioo ao orçanismo - Aaradâ- , ,.,
.� �.
:. »el como tt'/11: licor :.
+:+, REUMATISMO! SIFILIS 1 �:�.
+:.. Tome, o popular, depur-ativo com" !�:'+;
l· posto dr- Hermofenil, samambaia, �:...
+t nogueira. pé de perdiz, salsaparri- ��

+:.. lha e- ou�"'l.S plantas med'icinai� de '.::.
+:+ aj-!-·· valor depurativo. ��
+.+ Aprovado pelo D. N. S. P. como

,••�
.:. medicação auxiliai' no tratamento I.:.'
••• da sifílis e reumafismo da mesm" ..... '

..t. origem. . .::�
� 'k
�,

-�-�-�- .. � � � � � � .. �� � � .. -�-�-� �
..:..: � f'-'

As 6,30 horas - Comunhão Geral dos Irmãos e Irmãs
ÁS 8,30 horas - Missa com sermão ao Evangelho.

Consistório, 22 de Dezembro de 19'18.
Luiz S. B. da Trindade, Secretário

Horario das emp,re ..
1

sas rodoviarias \ I
8E(}UND�-FEIlU'

.

.

I!
Expresso São ClstOvlo - lACUID&

I7 horas,
Auto-Viação Itaja!. - Itaja! - 18 bQ.

ra.. '

.Exlpresso BrullQuen.. - BruAlqu. -

16 horaa.
Expresso Brusquense - NOTa '!'rente>

- 18,30 horas.
.

Auto-Viação Cata1'inen.. - JoinvUe
- • horas.

Áuto-Viação Catuinen.. - CUr1Mba
- fi horas,
Rodovíârla Sul·BroU - }O� Alecr.

- 3 horas.

IRapldo Sul·Sra.81lp.1rO - Jom� -

,A.a fi e 14 horas,
.

i TIDRçA-FEmA
Auto-VlaçAo Catarinenae - POrto Ale-Igre - 6 horas.
Auto:VtaçAlo Cat.armehs� Cm'lt1bs

'1_ 5 horas
Auto-Viação CatarinenH Jom-nle

- • horas. I
Auto.Vlação Cata1'!n.e.nN TI)balt'lo

- 6 horas.
Expresso São Crlr'óTão - Lquna -

7 horas,
EmpI'êsa Glória - Lacuna - 71á

e 61,í, hora•.
Expresso BrusquenH - BrullQu. -

16 horas.
A -,to-Viação llaja:l - Itaja! - 111 ho-

ras. '

Rápido Sul BrasUetro - Jom'Y11. - ..

� e 14 horas.
. QUARTA-FERA

Auto-Vlação catarlnense -' CurWba
- fi horas.
Auto-Viação Catarlrulnst - Jomvlli! 1- II horas.

Auto.Viação CatarlneIlH - LagUna,
.. • - 6,30 horas.
,

, Rápido Sut· BrasUelrO - JoinV'll.. - li
� fi e 14 horas.
,

Expresso São Orist.n-vlo -- LatrUIl'a -

� 7 horas.

"I
Expreseo Brusquense - Brusque -

l 16 horas.

Anúncios mediante contráto. � Auto-Viação Haja! - Itaja.! - 111 bo-
� raso

-1 - E���ss�o:!�uenae
- Nova Tren.to i E'M'

.

p''R':r..s·A'
..

S·'u·L
.

BRASILEiRAOs oo"'a"s, mesmo não � I Sr li p _ Al I .c..
ea

_ ,_�dhooVrl�r8.1a Su as - e

I' DE 'ELETRICIDADE S. A.
publicados, não serão

I
c a

devolvidos. Auto .. vlaçA�ung��1!! - POrto' - EMPRESUL -

I
A direção não se respon- Alegre - 6 noras. . Serviços de energia elétrica

Auto-Vlação catarlnense - Cm'ltiba ..
. ,

d S I
sabiliza pelos conceitos - 5 horas.

'

em Joínvíle, Jaragua o n,

emitidos nos artigos _ �u��!:�ãO' Catait'inenH Joln...ue São Bento do Sul, Mafra, Ti-
assinados. . "_uto,VlaçAo Catarlnense - Tubarlo jucas, Rio Negro e Lapa.

� - �J horas.

�_ - - - - - - - - - - _ .,.(, Auto-Viação C'atarlneIlBll - Laguna , .

t�'h _. 'h - - • -�. - lu IV
_ 6,30 horas. Material eletrico para íns a-

7 ��f�:.sso SAo Cr1stOTAo - Laguna -

Iações _ Motores - Dinamos
Emprêsa GlÓrl.a - Laguna - 6 1/2

... Bombas _ Lustres - Fer-
e, 7 1/2 horas.

.

Expresso Brusquense ,- BrullQu. - ros de engomar - Lampadas
111���.:&iaçAo ItajlÚ _ Itala! _ 111 no-

l__ Ventiladores - Serviço de
na. .

'. instalações por pessoal técni
RApldo Sul Brasileiro - JoinTli. - b

8 e 14 horas. CO especialisàdo.
�presa Sul Oeste Ltds - XapecO - ta

_ • horas.
SEXTA-FEIRA

Rodol'1flrlll Sul Brastl - POrto Alegre
- 3 horas.
Auto-Vl.ação Catarinense

- :; horas.
Auto-VJaçAo CatarlnenN'- Join'Y11e

- 8 horas.

Auto-Viação CatllrmenN - 'Lacuna
- 6,30 horas,
Expresso São CrlBtovAo - Laguna -

7 horas,
Auto,Vlação Itala! - rtaja! - 111 ho

• raso

Expresso BrnsquenslI
16 horas.
Rápl.do Sul Br8ls11elro - Joinvil. -

à. :; e 14 horas.
SABAIX'
CatarinenN - CUrtUIbaAUlo,Vla,çllo

- 5 hora,s.
Rápido Sul Brasileiro - Join'Y11. -

às ;'; e 19 hor8l1. C
.

_ II horas.

I
Um terreno em ampmas-

Auto·Viacão Catarinense - Joinvile. São José, com 235 m-etros de
-lIhoraa 2d f d

.

Auto-ViaçAo Ca,tarmenH _ Tubarto fr-ente por. 15 e un os -

- 6 horas. Frente a ,Aéreo Clube. Informa-
Exnrp'SSO São CrlstoTAo - �

7 horas. ções nesta redação.
E:f!:Preseo Brusqueilln - BrlHQue

14 horas.
Autc Viação ltajaJ - Itaja! - 13 ho.

raso .

Expresso BrusquenH - NOTa Trento
- 9,30 horas.

.

Expresso Glória - Laguna - • 1/2
e 7 1/2 hora..

Loja e critório á rua 15 de

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

-

Se ricos quereis ficar
De modo tacil elegeI
Fazei hoje uma inscrição
No Credito Mutuo Predia
.................................

,Vende-se

• .. ... ....... ........ ....... • o ••

PASTA DENTAL
ROBINSON

l
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I
BOAS FESTAS", 1

··V·d '-,.' �oc·aI . As segui�tes firmas e pessoa�1 Ql � 1 nos cumprimentaram com vo
' CN "'- 'tos de boas festas e feliz �I'",,')

.

I novo: Panair do Brasil S. A.,

320 B. C., de.Blumenau; Antônio

Fleury Barbosa; Fiuza Lima &

Irmãos: Antenor Morais; Ju�e
nal Pôrto; Z: L. Steiner & Cia.;
Oscar Cardoso; André Maykot;
srta. Velma Richter, aplaudida
pianista; Domingos Albir;o;.pre
feito em exercício de Sao Joa-

ANIVERSÁRIOS .

Couto", de Ibirama;
- o sr. Oscar Vieira de Souza;

EDWARD RODBOURNE
_ a srta. Lidice Maria, gen-

Transcorreu na data de on-, til filha do sr. Antonio Manoel
--tem o aniversário natalício do

da Silva, funcionário público e
-sr. Edward Rodbourne, alto tun,

de sua exma. espôsa d. Maria
v rcíonárío da "The Western Te-

Bittencourt da Silva;
legraph Compariy, Limited",

_ a exma. snra. d. Carmen
.nesta praça.

.

'
Vieira Lins;Profissional de alta comp�- a srta. Virgínla Maria;

-tência e engenheiro . do� mal� _ a srta. Janir Pain;
· 'proficientes, o antversaríante e

_ o sr. Elidio do Nascimento
uma das mais prestigiosas per- Valgas;

> sonalídades na importante Com-

panhia inglesa, à qual presta NASCIMENTO:
.os seus profícuos serviços há MENINO ANTÕNIO

.. longos anos.' Acha-se em festas o lar do
Possuidor de uma cultura e nosso estimado conterrâneo

, de um coração boníssimo, o sr. sr. Ladislau Grams e de sua

Rodpourne. goz_a de geral afei- exma. espôsa I d. Epopéia Lima
ção e admiração nas rodas s�- ,Grams, com o advento de um
letas de seus amigos, que no dia robusto menino que, na pia
de ontem tiveram o feliz ensê- batismal, se chamará Antônio.

· [o
.

de manifestar-lhe o elevado Os nossos parabens ao dístín-
.aprêço e a sincera simpatia que to casal.
lhe dedicam.

·

A tôdas essas demonstrações
de amizade espontanea o dis

tinto aniversariante soube cor

-responder naquele modo modes
to e cativante, . que coristitue
.uma das mais belas qualidades
"de seu caráter.

Embora tardiamente, ao sr.

.Rodbourne nossos efusivos pa-

.rabens.

< JULIANINHA

A encantadora Julianinha, ale
gria e enlevo do lar do nosso

: confrade Hermes Guedes, viu,
no dia 26, transcorrer seu pri
meiro aniversário.
Por êsse jubíloso aconteci

mento o lar do nosso colega de

imprensa foi visitado por uma

turma de gárrulos garotos, an
siosos de manifestarem à Julia
ninha e a seus progenitores, a

. grande estima em que é tida.
"O Estado", embora tarde,

envia-lhe votos de felicidades,
.extensívos a seus felizes pais.

SENHORA IVO BANDEIHA
CôRTE

Fez anos, ôntem, a exma. sra. d.
Nerina Mom Côrte, dignissuuo
"·consórte do sr. Ivo Bandeira Certe
"e alta funcionária da Secretur iu da
.Justiça, Educação e S�úde. ,

A aniversariante CUJO CirCUI') de

relações e amizade é vastícsuuo,
foi muito cumprimentada,
"O Estado" apresenta-lhe tam-

·

bém embora com explicável atra

'$0, �s suas felicitações.

RAUL WENDHAUSEN
Aniversariou-se no dia 26, o

nosso prezado conterrâneo sr.

'Raul Wendhausen, alto tuncío

'tJário do Banco Nacional do

-Comércío e Delegado do Insti
tuto dos Bancá]' os no Estado
de Santa Catarina: O estimado

.aniversariante, por suas quali
dades de cidadão probo e de
notável espírito cristão, foi al
-vo de muitas homenagens no

..seio das pessoas de suas rela-
cões de amizade, recepcíonan ...

do-as, à noite, no Clube 12.
As inúmeras felicitações dos

.amigos, embora tardiamente,
nos associamos com votos de
crescentes felicidades.

FREDERICO DE DINIZ
O sr. Frederico de Diniz, fun

donário do Ministério da Fa-

NOIVADO:
Com a gentil senhorita Celina

Nocetti, ,dedicada auxíiiar dês
te diário e dileta filha do sr.

Rómulo Nocetti e de sua exma.

consorte d. Orlandina Nocetti,
contratou núpcias, no dia 26
do corrente, ° nosso distinto

conterrâneo sr. Lyrio Búrigo
Bez, funcionário da Cooperati
va da Estrada de Ferro d. Tere
sa Cristina, em Tubarão, onde
desfruta de muitas amizades.

Aos distintos noivos e a seus

progenitores, os parabens de
"O Estado".

Com a graciosa senhorinha Za

nir Simas, filha do ..sr. Basilicio
Simas e exma. esposa d. Irací Si

mas, contratou casamento o nosso

jovem cnní errãneo Milton Faria,
competente linotipista da Imprensa
Oficial ",lo Estado.

CASAMENTO:
Na cidade de Tubarão, reali

za-se amanhã, às 17 horas, o

enlace matrimonial da senhori
ta, Lígia Reis, dileta filha do sr.

João Pacheco dos Reis e de sua

exma. espôsa d. Laura Pacheco

dos Reis, com o nosso prezado
conterraneo sr. Jabes Garcia,
Inspetor Regional de Coopera
tivas, com séde naquela cidade.

São paraninfos do· ato civil,
por parte do noivo, o sr. Dario

Cunha, . guarda-livros da Casa

Hoepcke de Laguna, e sua exma.

espõsa d. Laura Reis Cunha;
por parte da noíva, o dr. Annes

Gualberto, diretor da Estrada
de Ferro D. Teresa'Cristina, e

a srta. Teresinha'Moreira.
O ato religioso terá lugar na

Igreja de Nossa Senhora da Pie

dade, sendo paraninfos, por
parte do noivo, o acadêmico Al
cides Abreu, diretor da Direto- i

ria de Economia e Assistência I'ao Cooperativismo, e a exma.

viuva d. Lucinda Rocha; por I

parte da' noiva, os seus pais. I
"O Estado" cumprimenta os I

jovens nubentes, desejando-lhes
perenes felicidades.

. F.ALECIMENTO:

CINEMAS
ODEON, hoje não haverá sessões

Cinematográficas.
Simultaneamente

RIrZ, hoje ás 5 e 7,30 horas

ROXY, hoje ás 7,45 horas
Sessões das Moças

Um cios -melhores filmes uacio-
n�L

.

ema Iíriíssima comédia, Iocalí-
zando um assunto ainda não e"plo
rado pelo cinema Brasileiro

.

O DIREITO DE PECAR
COM: Cezar Ladeira - Sarah

Nobre e um fabuloso elenco
Drama. Romance. Músicas. (.ap.

ções
No oroarama: 1° Noticias ua Se

mana �- Nacional. 2° Enrie 1\1aori ..

PELOS CLUBES: guelra e sua Crehestra - Short
CLUBE 15 DE OUTOBRO Preços: Sras e Srtas CriS 1,20

. _.

€1 b 15 de Ou Estudantes Cr;, �,ooO· símpátíco . u e -

Cavalheiros Cr$ 3,00
tubro, desta capital, que tem a

" Censura livre. Creanças niair I'�S
presidí-lo a figura dinamica C}Q ide 5 ansa poderão entrar na se .sao

sr. Astrbgildo Machado, come-. de 5 }loras.
morou a passagem do Natal, IMPERIAL, hoje ás 7,30 horas
oferecendo aos seus associados 10 Complemento Nacional. :!o

dia 24 uma animada "soirée" Charles Starret - o masculo cow-

dansante que se prolongou até boy em mais uma sensacional f,v;>n·
tura: .

a madrugada. Afinadissimo FANTASMA DO DESERTO
"jazz-band" abrilhantou a noí- Preço: Cr$ 3,00 único

tada, fazendo-se ouvir na oca- Censura até 14 anos.

síão O acordeonista itajaiense
de 13 anos Oscar Nicolau Kleis

(garoto Neni), que arrancou

fartos aplausos dos presentes.
Conforme informou-nos um

dos altos mentores do querido
grêmio da rua Alvaro de Car

valho, dia 31 será realizado o

grandioso baile de São Silves

tre, e para o qual estão sendo

feitos preparativos, pelo que se

prevê um êxito completo.
"Ó Estado" agradece o con

vite com que foi distinguido.

ALFREDO TIBURCIO LOBO J.
Faleeeu, a 25 do corrente, no Hos

pital de Caridade, onde, em qearto
reservado, se achava em tratament'),

-zenda, residente no Rio de Ja- o sr. Alfredo Tiburcio Lobo Júnior,
neiro, vê transcorrer hoj e seu

I antigo, flincionári.o. d� firma. Ga:�l�snatalício. H.oepc,(e S. A. e I r m.ao ,dt? Si. Alll,r
.

I TlburclO Lobo, funClOnano da l11es-
-

. ll1a firma.
ALTINO DE OLIVEIRA

I O seu enterramento, que
.

tf!'lt·
Deflue na data de hoje o ani- gran�e a�ompanhamento, Ase rpali

versário do sr. Altino" Oliveira, I ZOll .a� �;) horas de �Iilte·ontem, 11L)
d d· d t d Emprêsa ,Cel111teno da· Irmandade dQ Senhore lca o agen e � _ cios Passos.

."Transpo_rtes Auto-Vlaçao, Cata- . À famiJia enlutada "O Estado"
rinense S. A., nesta capital. apresenta sinceras c�ndolência� Para os devidos fins" levo ao conhecimento dos senhDres int('''es-

.. .. .. ..

fsados que, d'oravante a séde desta 9a Delegacia Regional funcionará à
FAZEM ANOS HOJE:

I
A DONA DE CASA

,.
rua Anita Garibaldi, 85, para onde se transferiu.prefere uma BATERIA DE ALU:\llNIO'

..

l' d b d 1948
- a srta. Irmgard SChlup, se- Pode recebe· la <te presente, pretenndo o CA'I Flonanopo IS, ezem 1'0 e '.

.cretáj:ia do Hospital "Miguel FÉ MIMI. E como é delicIoso o café MIMI. THIAGO VIEIRA DE CASTRO --Delegado Regiollal
,

quimo
A todos os nossos

agradecimentos.
sinceros

D. F. DE AQUINO E SENHORA
de seu filho

3

Na Caff:dra,1
:Metropolitana

Dr. Guerreiro da
Fon�eca
Especialista

Médico - Efetivo do Hospital de
. Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR
GANTA

.

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schmidt. 99

Telefone: 1.560
Consultas: Pela manhã no Hospi tal
Á tarde: Rua Visconde de Ou co
Preto n. 2.
Horário; Das 14 ás 17 horas.

Comissão Execuiiva dos Pro
dutos de Mandioca

Te Deum.-A Missa de Ano
Novo.-Crisma

Haverá, as 20 horas do dia 31 de

Dezembro, solene Te Deum OLo. ca?-�
to. de ação de graças pelos b�nel.1�
cios que Deus dispens?u. à par oqtua
ela Capital e à Arquidiocese, d�
rante o ano que se finda. Prestei l
rá a cerimônia o Exmo.e Revmo. Sr.
Arcebispo Metropolitano. Ap�s <,:.

o

Te Deum havera adoração do SS. -»:
cramento pelas associações e fiéis
em geral. A meia noite Missa de
Ano Novo.

'

CRISMA
No dia 1° de Janeiro, pelas !Ji 110-

ras, haverá Crisma na Catedral Me
tropolitana. Os bilhetes, podem �er
procurad s no conststório da .:

D

tedral di s 11 ás 12 horas e da-, 15
ás 16 'horãs. Os maiores de 8 anos

deverão confessar-se antes de rece

ber o Sacramento do Crisma.

Rádio Guarujá
NOTAS RADIOFONICAS

Alcançou o êxito esperado, os

shows realizados pela Guaru]á, .eJI�
comemoração ao Natal de 48. j a ("

pensamento da direção .artistica da-
. que la emissora, realizar out�()S
shows para o dia 1° do ano viu

douro. Não resta dúvida que a l:á
dio Guarujá está tomando um rm

pulso, decisivo. Anuncia-se para
muito breve outras grandes novida

des, como por exemplo a instalação
dos novos estudios, na prrmcu'a
quinzena de 1949.

Hoje ás 22 horas, a Radio Guaruiá
apresentara mais um programa -ía
série "ELA E ELE", papeis vividos

por Córa Nunes e Aey Cabral Teive.
Patrocinio da Casa Esperança

Todas as segundas, quartas e sex

tas-teu-as. a Gurujá vem apresentan
do pelo Teatro Singer a novela
"ESTRELAS CADENTES", uma

gentileza das máquinas de costura

Singer.

A MÁXIMA GARANTIA CONTRA A PESTE. SUíNA

NORBERTO RffiL

e

LUIZA CUNHA RIHL

Participam, aos parentes e pessoas
de suas relações, ° contrato de
casamento de sua filha ILKA com

° sr. RODRIGO AZAMBUJA.

RODRIGO AZAMBUJA

Participa, aos parentes e pessoas

de suas relações, seu contrato .de
casamento com a srta. ILKA RIHL

PASTA DENTAL
ROBINSON

RODRIGO

e

ILKA

Confirmal1l
Florianópolis, 23 de dezembro de 1948

Clube Recreativo
6 de Jao@ír;()
limo Sr. Redator de "O Estado"

- Florianópolis
Firmado pelo sr. Gualberto S��I<l,

1° Secretário do Clube Recreativo
"O de Janeiro", recebemos o seg�ll!l
te oficio de comunicação da eleição
da nova diretoria dessa socieuade,
que agradecemos:
"Tenho a honra de comunicar

:vos que, em sessão de Ass�mtlé�a
Geral foi eleita a nova Diretoria
desta'Sociedade que hà de reger cs

seus dstinos no periodo ,social de
Janeiro de 1949 a 1950, ficando as-

sim constituida:
.

Presidente - João Pedro Nun es
.

Vice-Presidente - Rodolfo Quint
1° Secretario - Gualberto Senna

(reeleito)
..

2° Secretário - Ivo MOrIZ! (re-
eleito)

. ..

1° Tesoureiro - Alípio Castro
(reeleito)
20 Tesoureiro - Belmiro Garcia
Orador - 08n1' Silva •

Comissão Fiscal - Lídio Si�vai
Manoel Barbosa, Juvena] Martins,

I
Jader Goss e Prospero Lapagesse .

Cordialmente, Gualberto Senna.
10 Secretário".

,----�------��----
--DR. SAULO RAMOS

Avisa a mudança de seu C01�· .

..I
sultório e residência, para a

.

Rua Trajano 41. Telefone

1.009.
Consulta das 10 ás 12 e rIas

1.6.30 ás 19 horas.

••••••••.• c •••• u •••••• ···········,

participam aos parentes e pessoas amigas o nascimento
MARCELO, ocorrido na Maternidade "Dr. Carlos Correia".

Florianópolis, 24 de dezembro de 1948.

DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
Escritório:

n.o 18 -

Rua João Pinto

Florianópolis
... �

.

C�;A����'��' MOEDAS DO
BRASIL

Já se encontra a venda com

todos os preços de moedas de

Ouro, Prata, NiqueI e Bronze.

Preço 20,00 em todas as livra

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,

Viage com conforlo
pelo

«RIPIDO SUL BRASILEIRO»
Diariamente' entre

Fpnlis. _._ Ila] aí ...Joinvíle-Curitiba
"

AGENTES

Fiuza lima & Irmão

I Farmácias de plantão
I Mês de Dezembro

'1'
25 - (:\"atal) - Farmácia Sto. Agostinho - Rua Cons Mafra.

I 26 __! Domingo' - Farmácia Esperança - Rua Conselheiro Mafr;a.
O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias Sto. Antônio e

I'
Xoturna sitas às ruas João Pinto e Trajano n? 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'Acampo ra, farmacêutico-fiscal.

o TESOURO
V. Sa. já escolheu o

presen:-I
ra rotativos (únicos em Flo-, Da instrução está ao alO&nM

,
• , •

< ., de todos. �á esse tesoueo ao teUte de Natal para sua Senhora rianópolís) , enceradeiras, ra- 8lIDigo analfabeto, levando-o & UDt
ou filha? Que tal uma das ul- dios grandes e pequenos, ter- curso de alfabetização no GrupQ
timas novidades em exposição ros de engomar, aquecedores, E�oJar São José, na. �scola Indu..

na "A Eletro-Técnic.a" a rua I fogareiros e mais uma infini- irlal de Flor�nópoh8 ou na Gate.
..' .' . dral .Metrôpohtana.Tenente Silveira?

,I
dade de artigos eletncos, tu- •••••. ........•..... . ...••

Fôrmas elétricas para bolos do a preços excepcíonalmen- O VALE D0 ITAJAI
'

e pudins, abajours de cabecel- te baixos. - ProC1U'elq na- A.gêlllela
Progresso,

LIVRARIA 43, LIVRARIA:
ROSA

FERIDAS, REUMATIS MO E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de NogueiraAs telhas ARANHA - tipos "Colonial" e "Marselha" - distin-
Medicação Quxili(1r no trotamento

guern-se
\

das demais concorrentes pela sua da .iflH ..

- Classificação rigorosa ... o • o •• - o • - ••••• - ••• - • o. ". o •••••

- Absoluta impermiabilidade SENSORITA!
'

Facilidade e perfeição na cobertura A ultima creação em retri-
Resistência no manejo e transporte gerante é o G�araná KNOT
- Queimação em fornos de alta temperatura e por: EM GARRAFAS GRANDES

processo privilegiado. I' Preferindo-o está
TELHAS ARANHA COBREM -MELHOR acompanhando a modá.

r\_ V I' S ()
Eliseu Aguiar, tendo assumido a direção da Fábrica de

Fógos fundada por seu saudoso pai JOÃO 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 Técnrcc

E�critório Técnico
Cid Rochil Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

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

Estados Unidos da América do Nor.. \

te e' paises visinhos, o
\Dr. Cid Ro

cha Amaral reabrirá seu escritório
(Rua Presidente Coutinho n. 22).
nos primeiros dias de agôsto, espe
rando continuar a merecer as espe
ciais' atenções de seus amigos e

clíentes,

•

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

•••!:. Datilógrafa lidiploma.da
Oferece seus serviços.

: Cartas a lVIaria Inês I: Ferreira.

i Caixa Postal 55.
:
.......................etM

NEM SE DISCU'l�E \

..... minha casa só se bebe o delicioso CAFÉ

h111\11, ainda mais agora que está CÜ,_Stribuindo
como brinde, valiosas BATERIAS !I'E ALUo

MINlO.

••• 9 •• .: •••••••• '. • •••••••••••••••

Pedro Med'eiros, Auxiliar
• • • • • • • • • • • • • � ••• 4t

Relojoaria Progfe�5o
de ]UGEND s- FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
hEEMBOLbO POSTAL

Faça lIIeu padião por carta ou telegroma. e pague
sóment9 quando receber.

.

,

Telhas marca «ARANHA» .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ...

_ .. __._._--------------------------

Senhores construtores: - Usem sempre em -suas construções as af'a-
, -

madas telhas MARCA A'RANHA.

1
I

1ranaportes regu<ooh'8 d", corgo8 dopôrto de

SÃO' FRlNCISCO 00 SUL pa'ra NOVA fORI
Iriformaçõea com o. Agente. .

.

F1orienópo". - Carlos HoepckeS/A - OI - Teletooe 1.212 ( En 1. c e eg

do Sul- Carlos Hoepcke S/A -CI - Telelone õ MO:) � t VI i\.:!KEfOFunei.co'"
. ,

Vasas Pré-,Fa'bricadas
Desde' CR$ 300,00 a CR$ 500,00 o

metro quadrado
CIte lOS s e rn compromi:;so

. on.au,!·-

Reinisch SI n· - Rua João Pinto, 44
T�� r'r�gr�rna K E i �\ ISG, r� - F�OI"anõpo.lis

_----

I

N. 31 cr$ 100,00 N, 9 cr$ 260.00I

I
!

, !
Despertador de bclse

iluminei a noite'
SuillMo de qualidade

l

Uz:na maquina fotografica
americana de focil

manejo

NO.IOI relogiol Ião aaompa :nhadol dos rellPectivol' oertific<:1do.
de garantia.

fEQAM-NOS CATALOGOS -- ENVlAMOS GRATIS
mCENO & FILHO

Curit ba _. Pro çe Tirede.Qt•• , 260 - Poraná
·

...._·.-..-_·J"_-�-_-.-.... -6-....._.___..., ..._...·_,...._.-_-.-_-.....-.-_-_-.__ .M_·.-.-_...._w.,...,....,...........
.

_
COMPANHIA "ALIANÇA DA BAHIA"

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

Cifras do Balanço de 1944
CAPITAL E RESERVAS .... _......... Cr$

. Responsahildades .. _ . _. . _ Cr$
Receita _ _..... .. _ _ _ . Cr$
Ativo ; _ Cr$
Sinistros pagos nos-últimos 10 anos . _ . . Cr$
Responsabilidades ..... _

.
. . .. ..: ... _ . . Cr$

80.900.60[,,30 ,

5.978.401.755,97
67.053,245,30

142.176.603,1!0
98.687.816,30

76.736.401.306,20
Diretores:

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,
Anísio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.

�·······-······��······LivRARÍÃ·-··ífõSA
..-.-·-·-·---

(RUA DEODORO, N. 33)
ACEITA ENCOMENDAS

DE SERViÇOS TIP'OGRAFICOS
APRESENTAÇÃO IMPECAVEL •. ENTREGA

.

_

_.-: - -- �_\ -- RAPIDA

DATI L.OGRA FI'A
(orrespondencl !
,Comercial

METODO:
Mol)ernó e Eheie�,fe

Confere
Diploma

OIREQAo:
Amélia M PigoZZ,i

RUA ALVARO DE

fmPeza de
(ARVALHO. 65

navegação
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,a_4iO$ inBle_e$ �'. 04�
.

I Da Fábrica ao c,onsumidor. -- Grande estoque recebeu a firma distribuidora
«FIuza Lima. & Irmãos» - Rua Conselheiro Mafrn 35 - Fone 156'5 - Fpoli�_

BUREAÚ UNIVERSIT'ARIO

. Direção de Dr. Pedro Olavo de Menezes. - Av. Alte. Barros 11 _
um aparelho de chá e café de

I? andar. Cx. Postal 3932 _ Rio de Janeiro. porcelana. Tratar a rua Deo

doro, 20.

Transportes Aéreos 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: Todas as

terças e sextas-feiras as 13 horas.
Para o Norte: Todas as quarta-feiras e sabados ás 8 ho

.ras, com escalas em:Itajaí - São Francisco do Sul - Para
naguá - Santos - Paratí e 'Rio (as escalas de Cananeia e

Iguape são facultativas).
Agentes em Florianópolis: Z. L. Steiner & Cia.
Rua Alvaro de Carvalho n. 1.

.

Telefone 1402.' - End. Tel.: "Steiner".

'rLeh1, Div�lgue e Assine I
�i

'··JornaJ de Joinvile"
o mais completo Orgam de

San la ta t� riDa
. ;

ORIENTE racionalmente sua publicidade, tornando-a inlensa e

proficua
Um veiculo de grande utilidade c ao seu alcance lhe é oferecido pela

onda da ZYH - 6

RÁDIO DIFUSORA DE LAGUNA
- 970 kilociclos - 309 metros -.

e pelas páginas do Jornal, "Sul' do Estado"

�
,

Dr. Liodolfo 4.6.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

'

Conetituições de sociedade•
• serviço. cor.la,toa. em geral.
�Organizaçõ.. conto.bei..

.

IRegistrc•• marca., dÍlipondo,
no Rio, de corr••pondente.

'Eu:ritório: Rua Alvoro d.
Carvalho n. 43.

Da. 8 Clli 12 hora••
'lelafone l494

.

eeu .... VOLUNTARtOS DA pA,TRIA N.- 68 • I.· ANOAIJ

e ..1K"P'O:J'''I..,.l .• ra.Ef"��.g,. fELC&I!"....S. ""'OfECTOI!' ....

Agencia Geral para S.'Catarina
1-{UB 'Felipe Schmil!it. 22--Sob.
C. Postal, 69 - Tel, «Protetora»

FLORIANOPOLIS

,Vende-se
Uma Garapeira nova com

carretínha e latão.
Tratar com João Duarte, à

rua Capitão Augusto Vidal 127.
Palhoça.

'

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

PASTA DENTAL

RO�INSON

V E N D E-S E

A Pomada Man Zaa lhe dari o afi'rio cte.ejado,
combafendo as d6ree e oe pruridos" desconges
tionando .. dilatações. Graçaa ú .ub.tanciaa
dQ> real efeito an6Séptico-bactericida que entram
em sua f6rmula. a Pomada Mau Zan pce\riDe ..
infecções e oaparecimoento de outros males ain
da mais &l'avea. deeoerentes da8 hemorroidea.
A venda em toda. as Farmaciaa ali bi8nag..

•

com cáDuJa especialpc. facilitar allpÜCação.
, '(U.� De W"

VENDE-SE por motivo oe mudança
Grande área de terreno ià cultivada

(Distante cerca de seis quilometros da capital-Bairro-Barreiros
A rea de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo

6 casas de madeira e uma de material.
TRATAR:

., 6xl0 metros, toda de

Florianópolis - nesta redação ou Escritório I. de A L. Alves. material.
Barreiros - com o proprietário Mathíae lha. . TRATAR NESTA REDAÇÃO
Blumenau ----, com o sr. Christiano KnoU, no Hotel Cruzeiro,

Escola de Aprendizes Marínhelros
Acham-se abertas na Escola de Aprendizes Marinheiros dêste 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 entre 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 Porte

nas suas Delegacias e Agências e nas Prefeituras Municipais de tôdo (I

Estado.
Florianópolis, 13 de dezembro de 1948.

-

Mauro Balloussier - Capitão de Corveta - Comandante.

LOJA DAS CnSEMIRAS
Especializada em' artigos para

..

homens
RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
CIONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
MANTEM PERMANENTE ESTOQUE, DE ROUPAS FEITAS

PARA HQMENS? ,

ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA
TAS, PIJÀMAS, CHApEUS, ETC.

ludo pelO menor preço' da praça
Façr� uma visita à sessa Casa euerlflque

�OS80S preços e artigos

.

REGiSTROS DE DIPLOMAS
TRATA-SE de registros de diplomas, registros de protessores, e

todo em qualquer assLln�o referente 'ao ensino em geral, Iívre ou ofi
cial.

....ov60�••� AO••• s•• " a

� ARMACIA E.SPERANÇA
4� Fal'llllaeê.Ue6 lOLO LA.U8
R.,. •.•__11' ..ri ...a .rtofer1Ala

11>....... _et..... e _r....ua. - B.....6t1u - r....

..n. - .A'" •• _UM....

............ a uata ........... reeeltúrt. ........

REEMBOLSO I POSTAL
Para casemíras,' linhos, brins, etc. precisa-se representante.

Ofertas dando fontes de referencias a "TECIpoS�. Guarda-se sigilo.
Gaixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital...

Casa Recem
consfrutda
DESOCUPADA

RUA FELIPE l'vEVES

I�eiro da UustraçAo a.oima, 0..
lhe. em &Dlàvel gesr.o. QlD CI6Iioe do

ucelent<lloperitlvo KNOT. !em....
_ V. Sia.. de 'ó.creaceDtar. �

.

oe' • gen�:E.TEÉTÁIf-
BtN O I1EU APERITIVO

PREDILETO!B R I· N QUE D OS
V. S. encontrará na GRÁFIC.tJ. 43 S. A. à rua Joâo Pinto 9-A.
o mais variado sortimento de brinquedos e livros infantis.

Presentes 'de Natal,
comesmeiores e melhores vantagens.

;RUi��(�1
UI'f Jlf;O/)(/TO DAKI10rU,/IIlJ.'aVf:e SBiVIUJS
.. BT....u.í_· .JII

'FABRICA DE FOSFOROS (PRON
TA P. FABRICAR)

Vende-se
\faq"Jinário Cr$ 250.000,00
Prédio, lmoveis Cr$ 90.000,00
Situada em Campo Alegre - S. C.
Vende-se tb. só maquinário
Informações com A. Wehmut':t
Brusquê __. Santa Catarina".
9.

,

BOM NEGOCIO
para quem 'possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100,000,00 renda
-luta de 10'/. ao ano com recebimento de juros mensais.

Irdcumeções nesta redeção,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



s ("BTAO J�Ter(. tetra l8 qe Dezembro ele "48

ESPORTES
CAMPEAO o FERROVIARIO
Em Curitiba, no estádio do

:,A,tlético, foi disputado ante-on

tem o "clássico" do futebol pa
ranaense entre aquele clube e

b Coritiba, bi-carhpeão local de

1947. Realizando uma perfo
mance das mais brilhantes, o

Atlético conseguiu derrotar o

poderoso esquadrão de Sanford,

pelo escore de 4 x 3, sendo Rui

o autor do tento da vitória, nos

últimos minutos de jogo. Com

a derrota do Coritiba o Ferro

viário foi proclamado campeão
de 48. Mário Viana, o árbitro

nO 1 do Brasil dirigiu o encontro.

DERROTADO O FLAMENGO
Rio, 27. (V. A.) - Em díspu-:

ta da taça "Orsini Coriolano",
defrontaram-se ontem no está

dio de General Severiano os

quadros do América e do Fla

mengo, vencendo o prímenro ]
por 3 x 2.

'FUTEBOL JUVENIL
Defrontaram..:-se, ante-ontem

no gramado da Praça GeneraÍ
Osório, os conjuntos juvenis do
Caxias e do Curitibanos, triun
fando o primeiro peda contagem
de 4 x O.

I Ao tomar aperitivo

Peç� Bitte�
Aguia puro

o Aperitivo completo

NOVIDADE SENSACIONAL
<Qualquer pessoa pode ganhar uma BATERIA
DE ALUMINIO, comprando o saboroso 'café

MIMI..
,

, ,

Censo Econômico e Social
dos Comercíéeros

At6llçãO_f senhores construtores
Já se encontram à venda as 1l'ELHAS COLONIAIS da afamada

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

problema das suas construções estilo colonial, porque sob a garantia:
da' marca "ARANHA", acaba de ser lançada no mercado a mais per

feita telha par êsse fim.
TELHAS ARANHA COBREM MELHOR

r ,O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística está rea

lizando o censo da classe comerciária, disseminada nos gran
des centros do país, pelo interior e o litoral brasileíro.

Ao contrário dos censos anteriores, abrangendo apenas de
terminadas categorias de empregados, o de' agora visa levantar
um cadastro dos trabalhadores em geral, objetivando conhe
cer as suas possibilidades econômicas e sociais, para que aos,

Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões possam os pode
res públicos imprimir novas orientações no campo de previdên-
ciaSOClal., Publica relâção dos comerciantes e lllpustriais com seus anue-

Iniciado com os comerciários, o censo se estenderá a outros recoso

profissionais, assumindo, assim, as proporções de um verda- Cada guia e vendido aco-uoannado de um mapa rodoviário da;

deira inquérito nacional. E os seus resultados serão, sem dúvi- Paraná e Santa Catarina.

da, os mais proveitosos, não só para os interessados diretamen-
'

Redação: Rua Prudente de Moraes.. n. 626. - puritiba..

te, como também para a população em geral.

Guia do Paraná

Rep resentações
FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL'
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSI10, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS A CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o.

coupon abaixo' e remetê-lo à nossa Redação, afim de
-

completarmos.
quanto antes, o nosso Cadastro Social.

Mãe
Pai

Nome . .

Rua ',' Est. Civil D. Nasc _

Emprego ou Cargo ."
.. -

Cargo do Pai (mãe) . -

Observo -

o .. -; o ..

Agradeceriamos, também, a gentileza de notícias de nascimentos.
casamentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas.

o Cao,adá reconbpce
O Estado de Israel

Vlnte e nove países mantêm

relações com a nova reput Iic«

Oltawa, 27 (U. P.) - O govêrno
canadense reconheceu oficialmente

o novo Estado de Israel.' O Oanadú .

é a 29a. nação a tomar essa medi

da. O ministro do Exterior, Lester

Pearson, disse contudo que o re

conhecimento não significa que' o

Canadá apoiará o pedido do Israel

de ingresso nas Nações Unidas.

Acrescentou que com 'o reconheci

mento o govêrno canadense espera

tornar possível a solução dessa e

de outras questões, no espírito da

resolução adotada pela Assembléia
Geral da ONU, a 11 de dezembro.

Tel-Aviv, 24' (U. P.) - As forças
terrestr-es e aéreas cio Israel contí

'nuaram atacando as linhas de co

municação egípcias na área de Ne

gev, segundo anunciaram fontes'

oficiais.
Aviões judeus também atacaram

o aeródromo de 'I'el EI Arhis, si
tuado sobre a fronteira, do lado

egípcio.
Despachos de Haifa dizem que

estão chegando à sede da Comis

são de Trégua da ONU, naquela ci

dade, notícias- sôbre a luta em Ne

gev, mas os membros da Comissão

se negaram a revelar o seu conteú

do.

VITóRIA MAIUSCULA DO

AMÉRICA
Pela espantosa contagem de

� x 3, o América venceu ante

ontem o Caxias, na segunda
partida da "melhor de tres",
€m disputa do campeonato da

Liga Joínvilense de Desportos.
A terceira e decisiva partida
entre os dois velhos rivais de

verá ser realizada no próximo Existe um provérbio holandês que diz "Um fio cada dia e

domingo. I ��m-se a ma�ga ao fim do ano". As grandes emprezas aplicam
.

[êste velho ditado quando mandam o seu pessoal principiar e

SEGUIU O ATLETA WALDE-, acabar a sua faina exatamente à hora da tabela. Com efeito,
MIRO MONTEIRO I um �erda de �empo dum minuto por dia corresponde a seis horas

Via aérea, com destino a São perdidas no fim do ano. Isto multiplicado por centenas ou milha
Paulo, onde concorrerá à Corri- res de pessoas! ... Mas existe uma perda de tempo contra a

da de- São Silvestre, promovida
I

qual nã? há grande coisa a fazer: é a que corresponde ao tem

pela "A Gazeta Esportiva", a' po perdido por causa das doenças ou epidemias. O fato dessa
realizar-se na noite de sexta-. perda de tempo Jter uma influência desfavorável sôbre os pro
feira próxima, seguiu ontem o, gressos dum pais ou dum estado ressalta nitidamente duma

experimentado atleta Waldemi-I conferência feita por A. �. Hendrey, inspetor de saúde pública,
1'0 Monteiro, pertencente a So-

I perante o Rotary Club de Whiteville (Estados Unidos), a qual
ciedade Esportiva "Dr. Lauro vem reproduzida no "Whiteville N. C. News Repórter". O con

Soares", de Porto União, e que! ferencista encarava especialmente o caso do paludismo e apon
representará o Estado de Santa! tau aos seus ouvintes o fato do Ministérío da Agricultura dos
Catarina na maior prova rústí- Estados Unidos ter verificado no decurso dum estudo relativo

ca da América do SuL .' I ao problema
_

do paludi�mo, que. e.sta doença acarretava, para
,

,uma plantaçao bem gerida da LUISIana, de maio a outubro, uma
CORINTIANS x PALMEIRAS perda de 1066 dias de trabalha, porque os membros das 74 fa-
São Paulo, 27 (V. A.) - En- míl�as que lá trabalhavam enfermavam cada ano. Sem opa.

cerrando o Campeonato Paulís- ludismo, bastariam 60 famílias para fazer os trabalhos. A per ..

ta de Futebol, jogaram ante- d� de tempo era de 2.000 dólares e a do rendimento de 4.300
ontem Palmeiras e Corintians, dólares, Durante os quatro mêses que dura o paludismo, o

vencendo este último por 2 xL' chefe da exploração doutra fazenda de algodão de Roanoke

Rap�ds !lcha-se privado de 4Ó a 60% do seu pessoal, Uma gran-
NAO HOUVE JOGO NESTA de f�bnca d� papel,. a leste do Texas, pôde elevar a sua pro-

CAPITAL duçao de 20 ,'{, depois de ter conseguido lutar com êxito con-

Por, motivos que ignoramos" tra o paludismo.
não se efetuou ante-ontem ? i '0,. <? conferencista terminou por desejar que cada um con
encontro �aula Ramos e Aval, I t�lbu:sse tanto quanto _possível para assegurar a bôa obser
pelo que tívernos que passar um vancia das recomendaçoes da Comissão de Paludismo da So
domingo em branco. ciedade da� �ações: t?mar, a título preventivo, 40 centigra-

mas de q�mma por dia durante a estação das febres '8, a ti-
EM BRUSQUE O FIGUEI- tulo �uratIvo, 1 grama a 1 grama, 30 centigramas de quinina

RENSE por día durante 5 e 7 dias.
Com um esquadrão desfalca-,

No seu relatório publicado em 1938 a mesma Comissão
do de vários titulares, o Figuei- de Palud.ismo; �a qual �a�em parte especialistas eminentes na
rense enfrentou ontem, em, luta a�tI-pa.ludlCa, a pa:g�nas 129 (edição francesa), acentua
Brusque, o quadro do pais�ndú,:l que a inocuidade da qumma permite a sua ministração pelos
local, sendo batido pelo escore' empregados subalternos, sem vigilância médica constante.
de 4 x 1. Enorme assistência
acompanhou o desenrolar da
partida.

O PiesidenLe da Comissão, gene

_) ral de Brigada Wil�iam _Riley, .

co

mentando a nova situação, disse

'que as suas negociações de paz cle

muitas semanas foram anuladas pe

las hostilidades irrompidas em Ne

gev. Acrescentou que "nada se tp.m o prazer de. participar aos pa

pode fazer, agora, senão esperar o rentes e pessôas amigas o contrat••

desfecho da presente luta". ' de casamento de sua filha NOI':MA
com o sr. Viriato' Soares.

Inf'ormações de origem 'egípcias
dizem -que o ministro do Exterior /OÁO GUIMARÃES
dó governo do Cairo, enviou um Le- e

legrama ao Conselho de Segurança ZULEIKA CORRU GUIMAHÃES

da ONU reunido em Paris, para têm o prazer de participar aos seus

informa:' que as fôrças judias lan- parentes e pessôas amigas o cor:tTa-,
• ,

. to de casamento de seu entea o e

çararn novo ataque sobre as POS1- I
filho Viriato com a senhorita NOR-

ções egípcios em Negv, com a aju-'] MA Séheidmantel.
da ele tanques. Acrescentou que os NORMA e VIRIATO

ataques prosseguem e o qualificou noivos

de "flagrantes" violação pelo Israel F]orianópolis, 20-14-48

da ordem de. cessação do fogo na Cami.a., Gravata., Pijam9
Paleslina. Pediu que o Conselho Meial d•• melhorei; pelol/ me-
-delibere sem demora sobre .a s1- -"Iprell preçol .f> na CASA Ml�
luação. �ELANE.!\ - �.11C. Ma ta.

.. ,reune som ... acabamento .•

solidez... no piano p,erfeito'!'
Além de vários modêios para ':

pronta entrega ... êste maravr

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

pagamento a longo prazo!

SchwartzmaUD
REPRESENTANTE
para Santa

KNOT
Catarina

S/A

PrejUíZOS causados pelo paludismo

ex. 134 - TeJ. KNOT
Florianópolis

ARNOLDO SUAREZ CUNEO

Cirurgiãe-Dendísta
Curso de especialização em

dentaduras

Raios X - .Infra-Vermelho
Diatermia'

Exclusivamente com hora marcatial
Rua Arcipreste Paiva n. 17 - Te.

lefone 1.427

RODOLFO SCHEIDMANTEL-
e

ELSA BRUCK SCHEIDEMANTEL

AVISO
o Crédito Mútuo Predial avisa aos seus distintos associa

dos que o próximo sort�io, referente ao mês de Dezembro, que
estay.a m�rcado �ara día 29 do corrente, realizar-se-á, por de
termmaçao supenor, a 3 de janeiro de 1949.

Domingos Fernandes de Aquino, Superintendente Geral.

-
, ,

Rua MarechGl Deodoro, 34 I. J .• 0"4." A;�""""'(l..,.'I'O\
CURITIBA PARANATE:.u..CRAAU,: PROSE'BRAS

I
AVI�O DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA

ADMINISTRATIVA .

_ Cl�amo a atenção dos interessados na concorrência admí

mstrat�va a ser efetuada por esta Delegacia Fiscal do 'I'esou-
ro Nacional, para o edítal publicado no Diário Oficial do Es
tado, do dia 23 de dezembro de 1948, (página 8).

D
..
F, do T. N., em sta. Catarina, 24-12-1948.

Orlando Lyra Seara, Secretário da Comissão.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
CLINICA Dij SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS
Diagnóstico, controle' .e tratamento

especializado da gravídês, Disrur
bios da adolescência e da menopau
•a. Pertubações menstruais, .i:J.�',\.
mações e tumores do aparelho geni
tal feminino.

Operações do utero, ovários, trom
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica do perineo (ru
turas)
ASSISTENCIA

.

AO PARTO E 01'E-

RAÇõES flBSTÊTRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová-
rim, hipopise, etc.)

.

lHsturbios lIlervosos - Esterilinade
- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - TEJ.
1.461

Besid. R. 7 de Setembro - Edif,
Cruz e Souza - Tel. 846.

DR. PÚLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteí>..
Hospital de Caridade de Plo

ríanópolís.,Assistente da
.

Maternidade

Do

Doenças dos órgãos internos, es .)e
cialmente do. coração e vasos

Doenças da tiroide e demais glan
dulas internas

Clínica e cirurgia de senhoras -

Partos
FISIOTERAPIA - ELEC'J'ROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HOlURIO DE CONSULTAS: _.

"Pela manhã das 10,30 ás 1:1
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles 111. 18

Fone manual 1.702

RESIDÊNCIA:
Avenida Trompowski 62

Fone manual 766

DR. NEWTON d'AVILA

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

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

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

de das 15 horas em diante

Besidência: Rua Vidal Ramos n.

65 - Telefone 1.422.

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

do Brasil)
Médico por concurso da Assístên
ela a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex·lnterno de Hospital Pstqulá
trico e Manícõmío Judiciaria

da Capital Federal
Ex·lnterno da Santa Casa de lILI·
sericórdla do Rio de Janeiro
CLíNICA .MÉDICA - DOENÇAS

N1!:RVOSAS
Consulti5rlo: . Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de Caro

't"alhõ, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Consultório - 1.208.
Residência - 1.305.

Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL -- ALTA CI.
RURGA - MOLÉSTIAS DE SE

NHORAS - PARTOS
Formado peja Faculdade cie· Medi.

ema da Universidade de São Paulo
onde foi assistente por vários anos d�

� Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio
Correia Neto

Cirurgia do estômago e vias circula
res, intestinos delgado e grosso tirai.

de, rins, próstata, bexiga, ,Itero,
ovários e trompas. Varicocele, hidra

cele, 'varizes e hernas.
Consultas: Das 3 ás 5 horas • rua
Felipe Schmidt, 21 (altos d� Casa

Paraiso). Telef. 1.598
Residência: Rua Esteves Junior, 170;

Telef. M. 764

Dr. Paulo Fonte.
Clínico e operador

Ulnlultório: R ua Vitor Meíreles, 26.
Telefoue : 1.405

Consultas das 10 ás 12 e da. 14 i.
IS hra. Residência: Rua Blumenaa,

22. - Telefone: 1.620

Dr. Mário Wendhaue.
"",,·ica médica de adultos e manca.
Consultório - Rua João Pinto, 16

Telef. M. 769
Consulta das 4 á. 6 hor••

ae.idência: Felipe Schmidt >l.. Ja.
Telef. 812

Dr. M. S. Cavalcanti
Clínica exclusivamente de criança.

.
Rua Saldanha Marinho, 10

Telefone M. 7311

OOlí��AN iHI� o
. ACCIDENTES. DO

$ÉOE SOCtAI..:

po�ro Al�GRf;.
RUA VOLVNTÁRIOS DA PÁTRIA N.o 68 • 1.0 ANDAR

,-o·v, POSTAL, 583. TELEFONE 66100· TELEGRAMAS: .PROTECTORA.

I Carros para· o interior do . Estado 180m bio?colo .-

! o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada . Grande vlsao
: firma Fiuza Lima & Irmãos" é o seguinte:
.

RÁPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente Curitiba

i RÁPIDO'SUL BRASILEIRO - Diariamente - Joinvile

I EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque
cl excessão de sábado

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

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

6 horas

13 horas

16 horas

14 horas

16,30 horas

12,10 horas

VUTlR·SE (OM (ONFORTeouu E ELEGANCIA 1

. Dr. Milton Simone
I

Clí,nicaD:��UJÓRCií.triica do

Pereíra "Do!�:�c���:::::o�t��:!;:s e

Clinica Cirurgica Crianças
, Molestias de Senhoras Alta Cirurgia - Cirurgia Geral

_I(IRURG·IA GERAL Doenças de Senhoras - Partos -

.

Vias Urinárias - Rins - CoraçãoDos Serviços dos Professores Bene
- Pulmões - Estomago - Fígado Idieto Montenegro e Piragibe No- T t t d T b I I ü'.l.- ílIellPp• Scnmrdr 48ra amen o . a li ercu ose

,

' ., .. [" c u

guelra (São Paulo) Raios X _ Eletrocardiografia � _

Consultas: Das 14 ás 17 horas Praça Pereira e Oliveira (atráz do
RUlO Fernando Machado, 10 Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.

.Consultas das 9 ás 12 e das .3 ás 6
__ Fone 841. PLORIANóPOLIS

PROCURE

Alfaiataria
A·

Mello

Visão maior e mais perfeita
que a de um bom binóculo

alcança quem tem sólida
instrução.

Bons livros, sobre todos o.

assuntos:
LIVRARIA ROSA

cm3 e frascos 'de

lI) e vidros de 100 comprimidos de
Rua Deodoro, 33 - Florianópolil

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

Produtos Veterinarios
o INSTITUTO PINHEIFiOS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis).

tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros
e Farmacêuticos, que está iniciando o lançamento de uma grande séríe
dêsses produtos.

Os primeiros já a ·venda, são:
SULFAGUANIDINA: Tubos de

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

IOu cm3.
'

SóRO' ANTI-TETÃNICO: ampolas de 20 cm3.
VAClNA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO 'CREOSOTADO
"SILVEIRA"

de 100 cm3.
VACINA ANTI-RÁ.BICt\: Àmpolas 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 necessarro

ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso
luta garantia de atividade máxima.

Brevemente o I.nstituto Pinheiros apresentará outros produtos ve

terínáríos de grande efieácia, como: Ternertna (Buco-Vacina contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra IJ,

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

Quaisquer eonsultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doenças
jus animais domésticos,· serão prontamente respondidas pelo Departa
nento de Veterinária.

Pelo sistema de reemhôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten,
.íerá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en

contrados na localidade de residência do solicitante.

Arvores frutiferas
-

Arvores Frutiferas enxertadas e plantas ornamentais 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.

SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre

gularidade na entrega
de seus iotneee.

Coqueiros Praia
A VI SO

Clube

Oferece-se para Laguna e Sul do

Estado, ofertas com detalhes à.

Caixa Postal na. 109

Laguna - Sta. Catarina

Procístos
Escritório reêem organizado.

precisa de "praeistas" para traba
lharem nesta cidade e no interior,
com artigos de fácil venda, e com

boa margem de lucro.
Informações á Praça 15 de No

vembro 22, 20 andar, das 8 ás f�

CASA MISCELANEA diltri
buidora dos :Rádios R.:C. A.
Victor; VálvulaI e Discol.
Rua Conselheiro Matra

Muitas felicidades pelo naseime.
O encarregado tem o prazer de avisar aos senhores associados que to de seu filhinho 1

continua fqrnecendo refeições e bebida ... geladas.

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

tendo mais outros beneficios de carater assistencial.
Representante em Florianópolis:

PEDRO NUNES
Rua 24 de Maio 801 (Estreito)

Mas, não esqueça. que o Dielhol
presente para 8 seu "PIMPOLHO"
é uma caderneta do CREDITO
MUTUO PREDIAL.

Artigos de 'uso
doméstico

Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da lóia Você poderá ganhar de Cr$
Inicial de Cr$ 1(,,00 apenas.

'

50,00 à Cr$ 100,00 diários, vendeo-
Participação DOS Iueros (lo artigos de' consumo domestico .

......

p;di.;:";"·=�;-·���:O_;·-di�ii;-��·i;it�-;:_:.
..-�

..

-�b;·é;i�-d-;--;;;;��h;;'" o I Inbformaç2õ2es n2aO pradça 1 de No-

b
.

tê I' R d
-

fi d I
vem ro n. - an ar•

coupon a aixo e remeCe- o a nSoss� I
e açao, a rm e comp etarmos, •••••••••••••••••••••..••••.••••.quanto antes, o nosso adastro ociai.

J

Nome •....... . .

Rua Est. Civil ·D. Nasc. . .

Mãe
Pai

•••••• '0 ••••••••• o 'O. o •••••••••••

Agenca Geral para 8ta "atarna Em:rego ou .Carg� .

," ,... . .

• U Cargo do PaI (mae) . .

�ua Felipe Schmidt, 22 - Sob. Observo .. . . . .. . . , ..

,Caixa Postal, 69 Tel. "Pretectera" FLORIANOPOLIS I .

I " C ",-r.z.·
... riiIII Fabrlcant. e distribuidores da. afamada. con· I.

)

. .. '. iI.lI f.cçõ•• -DISTINTA- • RIVET. 'PaGa.ue um grano
d••ortlmento d. aosemiral. rtlca(1).,' hrhu

I
bons e baratoa, algodõe., m01'1net • ayion\ltntoOl Ipal'a alfaiate.. que recebe diretamente do"

"meU,ora. h!bl"toa .. , tA. Ucua -A CAPITAL- ..homa O otergf!o dOI Snrla ComareIGat•• do lntl8l'iol' (1,0 ••ntido d. Ihli'lt ra:Ul!'8rC ·UDr

Ivl.hel ont&iI1 d••f8tuorem lIuca compra.! MATRIZ em FlorioElóPoU•• - FILUUS em Bl')l1"l\enI"iU .. Lajoi< •

......__..�..__ =-._ am ma __UB ..� .

•
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florlan6polls, 28 tia vezembro de 194·8

Assinalamos, com natural
constrangimento, os pendores
do jornal udenista desta capi
tal para as agressões pessoais,
raiando na injúria aos homens

da situação e, muito especial
mente, à pessoa do preclaro
Vice-Presidente da Repúbli
ca e Presidente do P. S. D. na

cional, sr. Nerêu Ramos. Abra

se qualquer número do "Diá
rio da Tarde" e, invariàvelmen
te, se encontrará um tópico
afrontoso à dignidade dos ho
mens do P. S. D. e, preponde
rantemente, à personalidade e

à vida íntima do ilustre coes

taduano que, por fôrça da po
sição que

. galgou no cenário

político do país, dirige os tra
balhos do Senado Federal.
Até há Pouco, o "Diário".

deserto de responsáveis, vinha
sendo um coletor de tudo

quanto se escrevesse, por .aí
para denegrir a reputação dos

pessedistas, desmoralizar os

poderes constituidos da Repú
blica e do Estado e injuriar o

nome do sr. Nerêu Ramos. Dei

xára-o, havia já alguns mêses,
o sr. Osvaldo Bulcão Viana,
que se atemorízára, talvez, das
consequências ou inconsequên
cias da função diretora, em

que, todavia, lhe era imperio
so, como parece o é também,
agora, ao seu sucessor, renun
ciar ao esfôrço de fazer parar "a
roda que vinh,a girando com

mais fôrça do que êle dispu
l'lha". E' que ao sr. Osvaldo
Bulcão Viana, portador dum
nome cujas tradiçôes lhe im

porta zelar, não se sentiria
bem, amparando com o seu

nome, alguns escribas auda
ciosos e sem educação, que
achassem graça em jogar com

a reputação alheia, sem os ris
cos da respons�bilidade, - que
esta caberia à direção do jor
nal. Nem o sr. Bulcão Viana a

elas se eximiria em caso de um
dilema: delatar o pasquineiro
acovardado ou assumir-lhe as

responsabilidades. E, se bem
não haja tido publicidade o

motivo por que s. s. se afastou
do órgão do seu partido, é bem
plausível que a nossa interpre
tação se ajuste ao caso,

Como quer-que-seja, o "Diá
rio" viveu alguns mêses no gô
zo do mais estranho anonima
to, já que o sr. Adolfo Konder,
residindo no Rio de Jàneiro,
não teria muito que responder
pelo jornal de sua propriedadt'

-

na distante terra de Santa Ca ..
tarina ...
Eis senão quando· aparere

no cabeçalho do jornal udenis-.
ta um nome: o do sr. Hercílio
Luz Filho. Bacharel, como '0
que dalí fôra retirado mêses
antes; como aquêle} também
com um nome de tradições na
vida politica do Estado. Ei�
uma promessa de maior com

postura da parte do �'Diário" e

nisso confiámos. Chegámos a

externar as nossas esperanças
naquêle sentido.
Os fatos, potêm, nos trazem·

- -.-••_.•••-•••-.-.-••of'.-••.-•..-.-•.•.•••...-..•-.-..•..- - - "'.

n MOMENTO Quall�o no dia de Natal se cltr!- Excia. o Sr. Nerêu Ramos, Vil�I'-Pre-

gia para o almôço festivo com sua sidente da República, acompanhado
tamitia foi vitima de ímpressronan- da exrna. sra. Beatriz P. Ramos e'

te e fa'tal acidente o nosso estunu- S. Excia. o Sr. Governador José
dissinto conterrâneo, sr. José do Va- Boabaid os quais' também aCI)l1)-··

le Pereira, vereador à Câmara Mu- panharam ao enterro. O sr. Nelson .

nicipal. Dirigindo o- carro de S111'. Nunes representou S. Excia, o Sr.

propriedade, ás 12,40 horas, na Ave- Aderbal Hal110s da Silva.

nida Hercilio Luz, o veiculo. eles- Os funerais, por dehberação -Io '

I
zuiando foi de encontro, a. uma arvc- sr. Batista Pereira, Presidente da :

;e, com :�x�rema _violência, rêsul":lIl,- Câmara, foram feitos a exprensas

do °TaViSSI1110S fenmentos no SI. desta.

Jose'" do Vale Pereira e, também, Ic- VERDADEIRA CONSAGR\Ç lO

rimentos graves no sr. OSC31' Pi.1Íu, No domingo, pelas 1() horas, a

que se achava junto .. Transportados Câmar-a :\1unicipal realizou UP''l Sl'S-·

imediatamente para. o Hospiatl dI' 5;'0 fúnebre, com a presenç-i dos
.

'1 d ( Caridade, o pr-imeiro não resisti lido restos mortais do vereador � jl·�d-
Hoje no Teatro A varo e ,.II'Va-

lho, ás '::w horas, teremos nova opof- 'à gravidade dos ferimentos. expira- cio. Os srs. Osvaldo Machado, pelo,
tuuidade de ouvir o aplaudido S0- va ás 13,15 horas. P. S. D.; e 'Gc·rcino· Sí lva, 'pela U. D...

.

N' �f DE LUTO A CIDAnE K, profer-iram comovidas ornçõe.s,
prano càtarinense azrra I. ansur, .

. A ti'a'zica ocorrência. de pronto despedindo-se do valoroso C')lllpa-'
que interpretara um programa Sé- �

<

leto e dedicado à sociedade lucal. foi espalhada por toda a C:(1.:1d,�. rrheífo: -.
.

Verdadeir-a romaria, 6'ntã:o, COll1C�'.:1l Em � cguida foi fechada. sob Í'J- .

para o Hospital, em visita a'l cirp» tensa emoção, â urna funerária. O,

do inditoso conterrâneo. Pessoas de sepultamento efetuou-se no cerni

todas .is classes sociais afluiari ao
.
térío da Irmandadedos Passos sen-··

estabelecimento' de �fenj'no Deus, ! dó o percurso todo feito a pé', com'
testemunhando 'asso im a.

enoru.e

PC-I aco�p�nhamento d_ e ver:d_:'ldr:ira
pular-idade e a amizade com que o multidão. O povo nao permitiu que

extinto contava em novsa ,;-,,·;�d·'·· a urna fôsse colocada no ca-r.i fu

fie. Os Clubes Doze e Lira Ténis, .Ie nebre: Iransprotou-a. Na Ca!w]::. rb
sua narte suspenderam os fl·,,�,'j<)s Irmandade foi feita a encomendação
natalino.s, em homenagem :'1 ll1::'f'õÓ' do corpo e em seguida este rui J,,

ria de seu querido diretor r:: S!·'cj'J, I vado ao cemi!ério. O dr. :{l1b�•.
n s:

respectivamente. Ramos, pelo Cluhe Doz» de ,\1;05-
. N,\_ CA:.vIAHA MUNICIPAL to, proferiu sentidas palavras f1,='

À tarde, os rest�s mortais ue i despedidas e o S�'. Hip�lito Perei-

saudoso Juca do Loide - como to-, ra, irrnao do extinto, disse pala
dos lhe chamavam - vieram para r. vras de agradecimento pelas con

sala das sessões da Câmara Mp nici sagradora homenagens prestadas ao

pal, onde permaneceram até a !lu!'êi ente querido. .

do sepultamento. Aí, durante a

nOi-,
Com José do Vale Pereira perde

te e no dia seguinte, o corpo foi ve- a nossa cidade um de seus PHIlS·

lado e visitado por milhares cl� pes- sinceros e leais servidor�s; perde. (l.
soas, que vinham prestar �lIas ul-', P. S. D. um dos seus mais pr('.�h�I')-·
Umas homenagens ao ami 0;;0, �,.)

.
sos elementos; e perdem os TTHllOS

companheiro, ao· protetor. SBI"pre I humilde:> um verdadeiro protei:or e
'

solicito a servir e a auxiliar. P''lI' I amigo das horas dificeis.
..

.sôbre as mesas e bancadas vianl-5t; Deix:l o extinto· os seguints fi

cputenas de coroas e corbpj], fU'le·, lhos' d. �Tilma Pereira Wendh:->�!sell.
bres. I'om homenagens ria fq:nilia' casada com o dr. Mário· Wendh:-.u-··,
enlutada. dos poderes púhlicos, das sen I' os iovens Hui e Silvio.
associacões de classl' (' d'lS ;'''';!.IOS ... familia enlutaria iS ex�)re.>sces:·
0.0 indittlso pxtinto. Pela manhi'i ('<- dó nosso maior pezar.
tiveraJ1l na Câmara, P111 vis'!.I. S.

Boje, 'o cODcêrto de
Nazira Mansur

a eloquente evidência do equí
voco em que incorremos. O sr.

Hercilio Luz Filho, depois de:
haver permitido uma agressão
estúpida. à pessôa do nosso di

retor, que, à altura, opôs ore·

vide, veio confessar, de público,
o que por longo tempo o sr.

Bulcão Viana lográra díssimu
lar: que, não obstante, ao as

sumir o compromisso de dirigiJ
o Diário, levar o desejo d
"evitar o quanto possível ests

troca pública de desafôros peso
soais, eJ. que vivem empenha
dos os vários calunistas dos

jornais", (e não excluíra, é ela-

1'0, o "Diário da Tarde") a êl€
"parece que a roda vem gíran
do com mais fôrça" do que a

de que dispõe "para fazê-la

parar". Nde sorte que, por detrás dr Pref. Oscar ·da ova
nome de s. s., que tão Iísonjei- Encontra-se nesta capital o sr'.

ra confiança inspirára ao apa- Oscar Hudrigues Da Nova. d;g!lO
recer sob O título muito signi- Prefeito fio Município de Joaçaba,

ficativo de "diretor", contí- que vem tratar de interêsse de sua

administração.
nuam a insultar, a mentir e 8 C' "t S t.0111 esse pr-oposi 0, .S. es teve,

intrigar, com a despreocupação ôntem, em Palácio. couf'erencí ando

da irresponsabilidade, os mes-: com o sr. Governador José Boabairl.

mos inimigos pessoais do sr Em companhia do Prefeito Oscar
Da Nova chegaram os srs, D()I'l;il

Nerêu Ramos. Um dêles já S(
gos Barreto e o capitão José Curtos

celebrizou por uma carta, re- Veloso, comandante da lU C. Isola
cheiada de intrigas, escrita da- da, com séde em Joaçaba.
quí para o sr. Ademar de R:ll"

ros, e publicada, com todos os

destemperos de Iínguagem, está batendo á sua porta: prefira o cafe MI.

não pelo "Diário": de Floriano

polis, onde reside o missivista,
mas por um órgão da (·api.t31
do Paraná, de onde é filho :l

to missivista.
Elementos assim apaixona- C Hdos, vencidos pela própria ne- urt eringgação de melhores estímulos,

hã Em Blumenau, onde havia longo3
o-de, com efeito, comprome- anos r-esidia, faleceu, ôntem. o indo

ter a qualquer direção que lhes sr. Cuet Hering, cuja exisLência, (,il�

não oponha, ao revés da su 1.·� grande parte, esteve ligada ao d�

advertência a prol de uma cl'Í- senvolvimento econômicc uaquete
ti t� h t

- municipio.ca em ermos, - a,\"s raçao Militando na poUtl,ca do E.'lado,feita de pessôas, - a enérgica exerceu o seu inegávél presUgiv pes
e férrea reprimenda educativa soaI fazeIldo-se eleger dpputac]o,
e' disciplinadora, capaz de im- bem COllIO ocupando o cargo t:c

primir sentido de cooperação Prefeito, em que se houve COII! oe-

dT t
' dicaçã'o e operos"idade.

e 1 lcan e mesmo a imprer.sa Com) industrial, deve-lhe E!I�me-
minorista. nau uma grande e efetiva parçt::la .do
Fóra disso, ao sr. Hercílio seu admirável progresso.

O desaparecimento do sr. \.t!rt
Luz Filho só se há-de franquem Hering, é, porisso, profuurlalilcnte
o caminho tomado pelo seu sen'tido, ;peta· !pop'ulação daqu.cle
antecessor, a-fim de que se Ih... adiantado lllunicipio. .

.

não atribuam as responsabili-I
Logo que teve c<.mheclll_Içnto da

dad d t· lt
morte do honrado IndustrIal, u ,r.

es e quan os lnsu os se ldr. José Boabaid Governador rIO

�ontenham em notícias como a I exerciei0, telegrafou à familia do
que o "Diário" inseriu na úl- extinto, expressando-lhe COll(colt'1-
tima página da edição de 24 cias, ha_v�ndo, também �or teleg.I'�'
do corrente a propósito da ho _

ma, solIcItado ao PrefeIto MUlllCI-
,

�

n paI de Blumenau que o reprr:sen-
rosa presença do sr. Nel'eu na- tasse no .ato do enterramento.
mos nesta capital.

'

-----

A ""RTf;

MI, que está distribuindo, como presente
aos ·consumidores. finissimas BATERIAS UE

ALUMINlO.

�

��;Z;;�":;;�;;-;--�;;;;;-;;:�� "j
e

�-'(NDINA G. MOCETI 'HELENA BÚRIGO BEZ �
Participam aos seus paren- Participam aos Seus paren-
tes e amigo.s o contrato de tes e amigos o contrato de
casamento de sua filha casamento de seu filh()
CELINA cam o, sr. Lyrio LYRIO com a senhorita

Búrigo Bez. Celina:- Noceti.
Fpolis., 26-12-48 Guarda, 26-12-58

PA R A F E R I DA S�. •

.E C Z E MAS;
.

'INflAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESP'''.IHAS, ETC.

'

-=--=-==-'=;;"_---:::::::::::=:. _ ...))

OI "'(

Vítima de
·

trágico acidellte faleceu.
o vereador José do' Vale, Pereira·

De luto a cidade. � Consagração popu-'
,

lar. - Homenag'ens 'da Uâmaro.

..-

AQ,_

Tte. 4ri Capeta,
�'i

Os ln>otoFes JOHNSON Sea Horse- "

sãó cnnstruid·os em fábrica mode-r-

Tivemos, ontem, a satisfação na sob todos os _.pontos de vista e·

da visita do nosso, conterrâneo, por operários especiaIizados� Sb-·

sr. Tte. Ari Capela, que nos'trou- mente são utiliz�.ct_as máqu�nas mo

xe o sfu agradecimento pelas dernas �m preCisa0 e ra!lldez. 0',;.

referênCÜl.s com que destacamos engenheiros da Johnson Sa'O repu�a-
o brilhantismo dr sUa CWl'iei.· d�s\'C.om:o os melh?r�s'do ·ramo. DJs

ra-toda ela feita como primei_ltnbUldores: ComerCIO & :ran�por
ro aluno, na Escola Militar. tes C! Ramos S. A. - Joan Pmte.

FR'ECHANDO� ••

o Diário não respondeu, até agora, à nossa per

gunta: considera os vereadores udenistas de Bom-Re

tiro castrados morais? Esperamos pela resposta. Como·
é sabido, o órgão udenista atirou aquela ofensa aos.

senadores e deputados - inclusive os udenÍstas - que
votaram pelo aumento do subsídio. Acontece que os

vereadores de Bom Retiro, na última sessão da Câ-·

mara, fizeram uma LEI, com efeito retroativo, man
dando que os cofres púl:!licos fôssem esvaziados nos,

bolsos de 8S.· exas!!!
Para evitar resposta à nossa impertinente curio-

sidade, o jornal dà:'. U. D,· N.: desanda em desaforos;

contra o sr. Nerêu Ramos. Não procura criticá-lo;
quer é ofemde-Io.. E. nomo o jovem diretoc do Diário
não tem senão o desejo de evitar desaforos - desejo
a que faltam' fôrças para objetivar - o jornal volta
ao passado e acolhe'outra, vez.;.:velhas :�eCrévelhas ex-:'

plosões' de -ódio, de recalques identificados pela rep�:
tição com que mancham o papel, de patranhas la,
desfeitas, etc: etc:.

Falaado sôbre Araranguá alude a folha, por. exem-·

pIo às tremendas denotaS (sic'alí sofridas pelo P. S. D.,
em' três pleitos. Que pleitos serão 'êsses? Serão os de'

2 de dezembro, de 19 de janeiro e de 23. de novembro?

Não! Em Araranguá houve pleito para Presiden�e da

República; para senadores;' para qepu�adós federais;·
para governador; para senadores, outra vez; para su

plentes; para deputados federais, outra vez; para de

putados estaduais; para prefeito e para veTeadores�

De todos êsses .pleitos, por pequena diferença,. a U.

D. N. venCeu' três. Nõs demais levou surras de criar'

bicho. Surras de diferença de mais de dois mil votos! ! !

As alusões do jornal, assim, como se vê, são .enche-lin- .

guiça para �ugir à' pergu��a: os _vereadores de Bom-··

Retiro, da U. D. N. o que e que sao?
GUILHERME TAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


