
"POR INTERMÉDIO DF:SSE INTIMORATO DIARIÓ�'�UIT�.'�""H,) :�� i LEVAR A TODOS OS VALOROSOS CORREIJ

GIONÁRIOS DE SANfA CATARINA CORDIAIS VOT��, D� -'rELIC����?�O ANO D�, 1949. (ASS.) CELSO RAMOS, PRE.
SIDENTE DA C���, '<Jt���EmTt� ,�;_�0_'_P._S_._D. �_--.-_

Renuncia o embaixador americano
em Moscou

.
)-

Ano ,XXXV I Florianópolis ��'-'cldo, 1 -de Jôeirn de 1949 I II!. 10.429 No mesmo avião, regressou da

Alemanha o vice-presidente eleito

Alben Barkley.

FroprietáriQ e

� MAIS ANTIGO DlARIO DE SANTA CATARINA

D. Gerene s SIDNEI NOCETl- Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA RAMOS
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES

'

o dr. Nerêl Ramos
visita obras do Estado

Feliz 1949,
dr. Nerêu

Católicos h\úngar�s escemungades
pelu Vaticano

O sr. Vice-Presidente {ii República, dr. Nerêu Ramos, acompanhado
pelo sr. dr. José Boabaid, fi:overna�or em exe�cício, e ,pela, ��. Arll?�L.do
Simone Pereira, Secretário da Justiça Educação e Saúde, VISItou varras

obras do Estado, inclusivt a nossa adutora de abastecimento de água
desta capital, interessandése vivamente pelo andamento dos trabalhos.

Os comandantes e oftialidade do 5° Distrito Naval, 14° B. C., 16a

Circunscrição de Recrutanento e Base Aérea estiveram, ontem. pela ma

nhã, em Palácio, onde fOilm levar ao Chefe do Poder Executivo do Es

tado cumprimentos por notivo da e,ntrada do ano novo.

"�CORôA DE SANTO ESTEVÃO

mos em todos os instantes em

que se nos deparam a confi
dência e o entusiasmo popula
res.

sete ano de 1949 se dá ares

de exuberantemente promissor.
A presença do sr. Vice-Presi
dente da República nos alegra
e nos conforta e nos estimula.
S. Exia. poderá contar conosco,
como até aquí o fez. Solidari
zamo-nos, de novo, neste pri
meiro dia do ano, corri S. Excia.
Pedimos a Deus que o proteja
e lhe dê muitos anos de vida.
Mil felicidades lhe desejamos

e a sua exma. tamilia neste
1949, sr. dr. Nerêú Ramos. Que
êle lhe traga mais -oitôrias, re
tumbantes vitórias. Ê a voz

unisona de Santa Catarina. O
coro do Brasil de hoje. A voz

do povo que lhe quer bem, dr.
Nerêu.

Possivel a volta de
Rômulo 6aU�gos ao

govêroo
Bogotá, 31 (A. P.) - Admite-se u

possibilidade de um entendirpento,
entre a Junta Militar que ora go
verna a Venezuela e o presidente
deposto, Romulo Gallegos, no sen

tido de ser êste reposto no poder.
Essa possibilidade surgiu no díá

rio "Hoy", desta capital, em des

pacho procedente da cidade de

Cucuta, na fronteira entre 'l Co

lômbia e a Venezuela, e -enviado

pelo correspondente do jornal em

Caracas.
Segundo êsse despacho, reprodu

zido pelo "EI Espectador", seis ofi
ciais de alta patente do exército
venezuelano seguiram, 'por via aé

rea, para Havana, a fim de ali se

avistarem com o presidente depos
to, ora exilado na capital cubana,

A transmissora <o Vaticano 'divulgou uma declaração a respeito da

prisão do primaz daHúngria, dizendo que o Vaticano "fêz todo o pos
slvel para descobrir < colocar sob sua custódia" a corôa de Santo Estevão.

A corôa é uma das mais sagradas relíquias católicas da Hungria.
Santo Estevão, o prineiro rei da Hungria, viveu de 975 a 1.038 e esfor

çou-se para transtornar o seu país numa nação católica. O govêrno
húngaro acusou ontm monsenhor Giovanni Batista Montíni, substituto
do secretário de Esado do Vaticano, de, em conivência com o cardeal
Mindszenty, ter conervado a corôa fora das mãos húngaras. O govêr
no disse que a corôr foi roubada pelos nazistas e se encontra agora nas

mãos das fôrças note-americanas na Alemanha.
A corôa tem o nesmo valôr que as mãos de Santo Estevão, conser

vadas através dos sculos, como uma sagrada relíquia húngara. A corôa
foi presenteada ao ei Estevão pelo Papa Silvestre II, tendo sido Este
vão coroado com el no ano de 1001.

COMUNICADO O VATICANO
O comunicado lo Vaticano diz: "No que se refere ao comunicado

do govêrno húngar., a respeito da intervenção do Vaticano, através de
monsenhor Montin:i, na questão da corôa de Santo Estevão, estamos
autorizacios a dizer que MIa excia., monsenhor Montinni, substituto do
secretário de Estam, fêz o possível para descobrir e colocar sob sua

custódia, a corôa dda a Santo Estevão pelo Papa Silvestre. Não rouve,
no entanto, nenhuns intenção política".

E' o seguinte < texto do decreto de excomunhão: "Desde que mãos
leigas se atreveraa sacrilegamente a tocar no eminentíssimo cardeal
da Santa Igreja J.lbmana Joseph Mindszenty e impedir que o mesmo
exercesse sua juridição eclesiástica, a Sacra Congregação do Consis
tório declara que adas os que participaram dêsses crimes incorreram,

sob os cânones 2Z43 e 2.334 do Código da Lei Canônica, na' excomunhão O cunhado de
especialmente

reserva::;L::��:� :=a��:�::
a "infamia juris". .

Ooering condenado
WASHINGTON, 31 (D. P.) - O presidente Truman declarou, du- Viena, 31 (A. N.) - O cunhado

rante uma entrevista à imprensa, que estava de acôrdo com o secretário de Herman Goeríng, Franz Hueber;
de Estado Interino, Robert Lovett, de que a detenção do cardeal Minds- foi sentenciado a 18 anos de prisão'
zenty pelo govêrno comunista húngaro era uma "farsa vergonhosa'k com trabalh�s forçados pela tôrte

Lovett mau essas palavras, ontem, ao expressar sua reação pela :Ropular, acusado de crimes de alta'
detenção do preclaro húngaro. tl1aição.'

AS CLASSES ARMADAS, REPRESENTADAS EM SANTA CATARINA PELAS MAIORES PATENTES DAS DIVERSAS ARMAS�
ESTIVERAM EM PALACIO, ONDE FORAM CUMPRIMENTAR, PELA PASSÁGEM DO ANO, OS SRS. NERÊU RAMOS E·JOSÉ
BOABAID, 'EESPECTIVAMENTE VICE-PRESIDENTE DA REPúBLICA E GOVERNADOR DO ESTADO.

OS DISTINTOS OFICIAIS FORA�.t RECEBIIDOS NO SALÃO NOBRE, ACHANDO-SE PRESE_NTES, ALÉM DAS
-",

'�lj CASAS CIVIL E MILITAR DO SRo GOVERNADOR, TODOS OS SECRETÁRIOS DE ESTADO.

I Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Carros pari o . interior do Estadol�m bln�cllo ._

o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada, Brande vlsa�
rirma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte: ,\\\
RAPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Curitiba 6 horas \�
RÁPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Joinvile 13 horas

EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque 16 horas

cf excessão de sábado 14 horas

EXPRESSO BRUSQUENSE - 28., 48• e 68• feiras 16,30 horas-

Nova-Trento
E. A. VIAçÃO ANITAPOLIS - �8. e 68• feiras

I

,_J

BSTAIO .:: iê"" 1 �_ ••nelro de �.49

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 - Estomage - Fígado

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

__ Fone 841. PLORlAN6POLIS

DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral _ Doenças de Senho

ras '_ Proetologia
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
Residência: Rua Vidal Ramos n.

65 - Telefone 1.422.

'.

Dr. Iilton SimOnej,Pereira '

Clinica Cirúrgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
Dos Serviços dos Professores Bene
dicto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
Consultas: nas 14 ás 17 horas
Rua Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS _ CI.'

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controleoe
'

tratamento
especializado da gravídês. Distar
bios da adolescência e da menopau
aa. Pertubações menstruais, .i :l��
mações e tumores do aparelho geuí
tal' feminino.
Operações do utero, ovários, trem
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica do' perineo [ru- i
toras)
:ASSISTENCIA AO PARTO E 01:E-

RAÇõES OBSTf:TRICKS
Doenças glandalares, tiroide, ová
rios, hipopise, etc.)
l'.hJturbios lIlerv>osos - Esterilidade

- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
1.461
Resíd, R. 7 de Setembro - Eúif.

Cru.z e Souza - Tel. 846.

DR. POLYDORO ERNANI DE S,

Médie�H�A��i't�ir� i.
Do Hospital de Carídàde de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, esse

cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gían
dulas internas

Clinlca e cirurgia de senhoras _

,

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR�
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HORARIO DE CONSULTAS: -

"Pela manhã das 10,30 U 1J
,

horas
Á tarde das 15 ás 19 horas"

CONSULTóRIO :

Rua Vitor Meireles n, 18
Fone manual 1.702

RESID:ENCIA:
A'Yenida Trompowski 62

Fone manual 766

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

'do Brasil)
Médico por concurso da Asststên
ela a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex·lnterno ,de Hospital Psiqulá·
trlco e Manicômio JudlciArio

da Capital Pederal
Ex·interno da Santa Casa de W·
sericórdla do Rio de Janeiro
OLíNICA lwttDICA - DOENÇAS

NERVOSAS
Oonsultõrto : Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
ReS),dênda: Rua Alvaro de 08r.

nlliõ, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Oonsultórlo - 1.208.
Residência - 1.305.

Dr. Roldão Conlom
-, CIRURGIA GERAL --I ALTA CIo

RpRGA - MOL1!;STIA� DE S�
NHOR'f'\S' - PARi' OS

.

'Pormado ,tI"la Faculdade de Medi.
"11a da, Umversidade de �o Paulo,onde fOI assistente por váripa anca do
Serviço Cirúrgico do Prof. Allpio

Corrêia Neto
Cirur![ia do estõmago e vias circula'
res, intestinos delgado e grosso ti roí

de, rins, próstata, bexiga ":tero
ovários e erompas. Varicoc�le, hidra

J:ele, vanzes e hernaa,
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. Paillo Fonte.
Clinico e operador .

Gonlultório: Rua Vitor Meirele.. 26.
Telef.one: 1.405

Con.ultas das 10 ás 12 e das 14 li
I! hra. Residência: Rua Blumenau,

22. - Telefone: 1.620

Dr. Mário Wendh--;...
�Inica médica de adultos e criança.
Consultório - Rua João Pinto, 16

,
Telef. M. 769

. Consulta das 4 á. 6 hor...
Retidência: Felipe Schmidt >ii. 18.

Telef. 812

Dr. M. S. CanlclldI
'

CliniC3 exclusivamente de criançu
Rua Saldanha, M'arinho, 10

Telefone M, 133

�05 CO�T�'
TRABALHO &

SF.OE SOCIAL!

PORTO ALEGRE

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

C A 'l(" POlirAL. 583 • TELEfONE 6640 • TELEGRAMAS: -PROTECTORA.

Agenca '8eral para 8ta. Catarn8
J;1ia Felipe Schmidt. 22 - Sob.

Caixa Postal. 69 TeJ. "Protectora" FLORIANOPOLIS

m..lho,e. IdbricClIlI; A Cala -A CAPITAL- ohcama a ataRgaO cio.
v!Clita cntl1llll a. efetuc!!'em iIIue. ClOmplI'OI1l: ,MATRIZ em

PROCURE

Alfaiataria

12,10 horas

QUER VESTIR-SE COM CONFORTO E ELECiAHCI.?
A

Mello
Rua Felippe Scbmidt 48

Produ,tos Veterinarios Vião maior e mais perfeita
qUI a de um bom binócUilG!

tlcança quem' tem sólida
instrução,

BOI' livros, sobre todo. o..
\

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.

1

Os primeiros já a "�enda, são:
SULFAGUANIDINA: Tubos de lQ

C,60 g.
.

VACINA CONTRA MANQUElRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de
JOú em3.

SÓRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cm3.
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cmâ, e frascos

de 100 cm3.
VACINA ANTI-RABICA: 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, entret�nto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessário
ao preparo dos mesmos que, àssim, serão sempre fornecidos com abso
luta garantia de atividade máxima.

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve

terínários 'de grande eficácia, como: Terneri-na (Buco-Vacina contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stílbestroí, e ainda, Vacina Contra "

Bouba 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
Dento de Veterinária.

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

centrados na localidade de residência do solicitante •

�� ;�--v�---------------------�,

'Arvores frulifer�s·
Arvores FrutIferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura •

assuntos:

e vidros de 100 comprimidos de LIVRARIA ROSA
RUIDeodoro, 33 - 'Florianópoli.

••••••••••• !lo ""

RAQUEZAS ' EM GERAL
�NHO CREOSOTADO
',i S I L V E I R A "

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

SRi. ASSINANTES
leclamem imediata

mSlte ,qualquer irre
gullrida'de na entrega
de eus iorneee,

-.•• II J
Re p'Bsentações
OU �racista
Of'erce-se para Laguna e Sul do

Estado, ofertas com detalhes &,

Caixa stal nO. f09

jguna
- Sta. Catarina

Pracistas
Escrí rio reêem organízaâe,» (

precisa te "pracistas" para tralla,..

lharem resta cidade e no ínteríor,
com arteos de fáci l venda, e CODll,'

boa manem de lucro.

Infornações á Praça 15 de No<>"
vembro :2, 20 andar, das 8 ás '11?:

H. J. Cipper.
Corupá .

Mun. de Jaraguá - Estado de
Peçam catalago gratuitamente.

Santa Catarina.

CASA \tIISCELANEA diatri-·
buidora dOI :Rãdio. R.:Ct A
Victor Válvula. e Dieco.)
Rua :-onaelheiro Mafra·Coqueiros Praia

'A v I SO
Clube

Muitas 1elicidades pelo nasci.iIIl
O encarregado tem o prazer de avisar aos senhores associados que to de seufilhinho 1

continua fornecendo refeições e bebidas geladas. Mas, nio esqueça. qae o melhlDl'

presente para e seu "PIM.P6LHO"lI'� ,

é uma �aderneta do CR:EDlJ.TGl
MUTuo IREDIAL.

II C A. P I T A L A R II

"Á�i��'s"'d�' .���.
d�méstico

Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes
dendo mais outros beneficios de carater assistencial.

Representante em Florianópolis:
PEDRO NUNES

pessoais, conce-

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da Jóia Você pçíerá ganhar de Cr$ r'''!

inicial de Cr$ 1(,,00 apenas. 50,00 à C, 100,00 diários, vendeíli-·
Participação DOS laeros do artigos de consumo domestico.

"

v......-_-_..""_..."".........-.-_-....-_·.,..-_-.-.·.....-...- ...._....-.,.,...-,..-,.·_ •••••-- ......-.- I Informaões na Praça 1 de No--
Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o 'vembro n. �2 _ 20 andar.

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

quanto antes, o nosso Cadastro Social.
Nome -.- '-� .

Rua '. . .. Est. Civil D. Nasc. . .

Mãe .. .. .. .. .. .. .. � .. .. ..

Pai ............... OI
.

Emprego. ou Cargo . ....•...

Cargo do Pai (mãe) . '.

Observo .

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

Fabrlcant. e distribuidores dai famGda. con·

fecçõe. -DISTINTA- • RIVET. P ••ue um grc,n ..

d••ol'tlmento d. oasemiral. � 'cede.,' brit'.1II
bon. e barato•• algodõ•• , mor'1os a,,,iamGll' toliO

para Glfa!atlllli. que recebe dil' 'tomento dO;!i

Snrllh Com81'olGJltol! I,) 'intel'ie\!!' !'ii,,: .entido d. lh fO:8l'.m -,ró

FlôricuI6poU., ...: FILIAIS em BluRJenau e LQ'u.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vida eocial Irmandade do Senhor Jesõs· dos Passos!Rádio Guarujá
.

e Hospital de Varílladrl ..PROGRAMA PARA HOJE
Escreueú J. S. �OUZAANIVERSÁRIOS sar-se antes de receber o Sacramen-

Da. Henriqueta Moré Ocampo to de Crisma. Não poderíamos deixar cassar
Completa na data de hoje, dia 10 RESTABELECIMENTO

.

sem um. registo na imprensa coti-
de Jáneiro, 83 anos de preciosa Teve alta, ontem, do Hospital de diana desta Capital ,a transcorrên
existência para sua família e suas Caridade, onde se achava internado cia, alo de janeiro do próximo ano

inúmeras amizades a sra. d. Henri- desde o dia 25 de dezembro último, de 1949, do 1840 aniversário de fnn..

queta Moré Ocampo, mãe dos nos- vitimado por um acidente de auto- dação nesta antiga Destêrro, da VC"

sos amigos senhores João Ocampo móvel àquele dia, o nosso diatinto nerável instituição que é a Irmanua
Moré e Francisco Ocampo Moré, conterrâneo sr. Oscar Pinto de Oti de do Senhor Jesus dos Passos.
funcionários do Departamento dos veira, muito relacionado e estimado Foi alo de janeiro de 1765, ano
Correios e Telégrafos e viuva do representante comercial. seguinte ao da chegada a esta cida-
nosso saudoso José Ocampo Hodrí-. O sr. Oscar de Oliveira, com sen- de da milagrosa imagem do Senhor
.gues. síveis melhoras- em. seu estado de dos Passos, que na então Matriz de

iDa. Hejrriqueta, que reside em saúde, se recolheu a residência de Nossa Senhora do Destêrro, nrr; puFlorianópolis, há 54 anos,' é natu seus venerandos pais, à rua Rui
·.1!"al da cidade de Guiana (Pôrto Ri- Barbosa n. 3, onde tem sido visi
"co), sendo que, nesta capital, por tado ..

tituindo logo a Mesa Administrativa,
suas qualidades de caráter e de co- 'Fazemos sinceros votos para seu

sendo seu primeiro Provedor o Go
ração, tornou-se para todos os seus completo restabelecimento.

vernador da Ilha, Brigadeiro Antô-
parentes e pessoas de suas rela.

VIAJANTES' C Snio ardoso de Menezes e . ouza.-ções, uma verdadeira e gratíssima
.amizade.

A aniversariante, por certo, es

.tará, nesse dia, rodeada pelos seus

amantíssimos filhos, netos. e bisne

.tos, que em conjunto lhe levarão
os seus votos de felicidades por tão

.

magna data.

Nós, os de ., ESTADO, juntamos
às muitas felicitações que recebe

-rá, os nossos mais sinceros votos

para que a distinta e veneranda
senhora, na Graça de Deus, possa
viver ainda pOI' muitos anos no

nosso meio, e que o 1949 lhe seis
portador de boa sorte.

novel, instituição foi a ereção de
Passageiros desembarcados, ÔU- uma capéla para veneração da Irna

tem, do Rio: Sidnei Nocetti, propr ie- gem do Senhor dos Passos, couse

tário deste diário; 'Júlio Scheir, eur- guindo para isto, com as beatas Gus
gento da Fab e Sra. Sara Schcir. mão, LIns terrenos sitos num 0'.'-

Passageios embarcados em F10 teiro ,1 cavaleiro da cidade" e com

rianópolis, com destino a Lajes: a Provisão obtida a 3 de julho de
Luiz Fiuza Lima, comerciário; l\'[l\_ 1767, deu início às obras da Igre.\!1
noel Fiuza Lima, comerciário; F!a- a 27 de julho de 1768, isto é, um ano

Aniversaria-se poje o sr. Abidias viano Cardoso, comerciário; CeI, depois. Já a 12 de dezembro de 1759

-Costa, o popular Petanha. Aristiliano Ramos, srta. Crernildn foram aprovadas as contas das
Ramos e sra. Neuza Ramos. obras .f'icando a igreja pertencendo

MISSA: definitivamente à Irmandade sórnen-
Foi rezada, ôntcm, na Catedral te a 19 de outubro de 1781, pOI' urna

Metropolitana, missa em intenção à decisão judicial, por morte dns re

alma do pranteado cidadão José do feridas beatas Gusmão.
Vale Pereira (Juca do Loidc) Ia- A 5 de julho de 1782 criou :1 Ir
lecido no dia 25, em consequência [rnandadc, anexa à Capela, uma saú
de lamentável desastre de autilmó-' ta casa de misericórdia, para abri-
vel.

.

go e tratamento dc enf'êrmos r.eces

A êsse áto de fé cristã, t:oll1r:'acc.- sitados. Somente a :l de novembro
ceram pessoas representativas do foi que êsse liospital provisório T}a';

ii. graciosa Sonia e a-seus pais, nosso m{.ndo social e muitos p: 'JlU- sou a funcionar. Dado Q movimento
nossas felicitações. larcs, pois o extinto, por sel! e:-;pi-. progressivo de doentes, resolveu a

rito alegre e bom, era estimadissi- Irmandade, a 5 de agôsto ele 1787,
mo por todos os que gozavará de seu cdar um Hospital ..0 qual foi ÍnauFaz anos hoje o menino Walter
convivia. gurado a 10 de J'aneil'o de 1789. Esse:Donato, filho do sr. Wilmar Costa

e de
"O Estado", por seu direll,r, se Hospital, entretanto, pÜ'l' uma Ple-sua cxma. espôsa Osvaldina

fez presente ao áto reÍigioso . diela atrabiliária do então Governa-:Sousa Costa.

Menina Sonia
Vê passar hoje seu primeiro ani

)"ersário a galante menina Sonía
,de Melo Lisboa, querida filhinha
-do dr. Antônio Adolfo Lisboa, di
retor da Secretaria da Junta de

'Conciliação e Julgamento do Mi.
.nistério do Trabalho e de su:

.exma, espêsa d. Eunice de Melo
Lisboa.

WaÍter Donato

Fazem anos hoje:
- a exma. sra. d. Ediná Brasi.

'1lha Ribas, enfermeira visitador:
dO' 5° Distrito Sanitário de Can<li·

'1lhas;
- o sr·. Benjamin Jorge, funcio

nário, público estadual;
-

.

a sta. Ligia S. Zuroski, í-csi
,dente em Laguna;

- a exma. sra. d. Léa Carl'[l}!1o
'Caldeira, digna espôsa do colega
de imprensa SI'. Almiro Caldeira.

Fazem anos 'amanhã:

Menina Vera
Deflue na data de amanhã o na

lalicio da menina Vera Grallls,
aplicada aluna do Colégio Sagrado
'Coração de Jesus e filha do sr. Ca I<&\':simiro J. Grams.

Sra. Alaide Pedreira Nocetti
A data de amanhã regista o ani

'\Versto)rio da exma. sra. d. Alaide
Pedreira Nocetti, virtuosa cspôsa
do sr. Mário Nocetti, superintein
·dente-técnico de Emprêsa Nacio·
nal de Navegação Hoepcke.
Desfrutando de geral cstima p

sociedade de Florianópolis, por
seus dotes pessoais, a anivel'sari·
'ante, por certo, será muito cum

primentada por seu circulo flc re

lações.
Aos muitos cumprimentos que

lhe serão trib�1tados, juntamos tam·

bém os nossos.

- o sr. Ernani Dalascio, funcio
nário da firma Brando & Cia.
CRISMA
Hoje, pelas 16 horas, haveni Cris·

ma ml Catedral Metropolitana. Os

\ 'bilhet('s podem ser procurados no

·o.'1si�Hrio da Catedral, da's 11 à�

\ hor;l� e das 15 ás 16 1101'::15. O�

(iOreS d� 8 aIlOS deverão .('onres-
"

\

gilo de abnegados católicos' fundou
a hoje tradicional Irmandade, cons-

Eduardo Virmond Constituida, inicialmente, de vit'-

dor da Ilha, Dom Luiz Mauricio, roi
por at\> de 13 de março de 1816,
considerado Hospital Militar, sendo

expulso do mesmo todos os doen-

Às 9,00 - Bom dia para você ...
Às 9,30 - Dick Haymes (Cornpa

nhia Telefônica Catarinense).
Às 9,45 - Ruy Rey (Banco Agrí-

cola). .

Às 10,00 - Mel�ias hawaianas

Acha-se entre nós o sr, Eduardc te e quatro irmãos, a Irmandade foi,
Virrnond, operoso Inspetor da Fa
zenda em Orleães. Desejamos-lhe
feliz permanência nesta capital.

pouco ol pouco, aumentando gradual
mente suas -f'ileiras, tornando-se, 1!,0-

[e, a mais numerosa das associações
dêsse gênero.
Um dos primeir-os cuidados (ia

À noite, ás 20 horas, a Gua-:uj4
tránsmitirá diretamente de seur:; es

túdios de rádio·teátro, O' segundo
programa da série Rádio-Canto Mu·
sical. O título da peça de hoje, é:
MEU PECADO, umd' história �e
Gustavo Neves Filho, com um sam

ba canção de Lupicinio RodrIgues.
Tomarão parte em MEU PECADO,
os elementos do cast rádiO'-teatral da
ZYJ-7. t
Às 20,30 estará no ar uma nol(lvel

audição com MÁRIO SOUZA e !"uaoutros Jidel'es, pela ordem, sã,): Ga

ry Cooper, Bob Hope, Hunphrey gaita. Um autentico sucesso.

ÁS 21 horas - AZES DO SAMBA.
Bogart, Clark Gable, Gary Graut,

Os ouvihtes nesse horário terãoSpencer Tracy e Ingrid Berg'lUlll,
Gene Autrey ficou na liderança "n

tre os "cowboyes". Os exibic!ores

ingleses escolheram os úutros br-i

tânicos na seguinte ordem: Anll:l

Neagle, Margaret Lockwood, John

Mille, Michael Wilding, Stc'wart

Granger, Michael Deniosn Jack
Werner, George Withers e Patrici;i

I Roc. James' Mason e Dennis f'rice

mnpataram.

MOVIMENTO DE PASSAGEIRO DA

TAL

'tes, os quais foram piedosamente.
recolhidos em casas particulares. (Fiuza Lima Irmãos).
Com essa medida, a Irmandade

I
Às 10,15 - �úsicas Leves (Edual"

ficou apenas com a igreja, mas a 13 do Horn & Cia.),
de julho de 1821 essa casa pia tor- Às 10,30 - Dircinha Batista (Pe-.
nou novamente às suas mitos. A

1'11
dro Xavier & Cia.).

de outubro de 1845, a Irmandade e .Às .10,45. -, �ito Schapa (Soe.
Hospital tiveram a honra de receber I Dl�trlb. de RadIOS e Ref. Lt�a.).
a visita � suas majestades irnj, e- As 1�,00 - Orquestra. �lellense
riais, Dom Pedro Segundo, Impera- Bohemía (Emp. Auto Viação CaU.

dor do Brasil e a Imperatriz d. Tere- Às 11,15 Vicente Celestino
za Cristina. Com a presença de SS. (Café Mimi):
MM. foi lançada a 23 do mesmo ruês Às 11,30 - Bing Crosby (A Ele-

a pedra fundamental do .vo e tro-Técnica),
grande' Hospital, que tomou, em 181 Às 11,45 - Francisco Alves .( "-
de junho de 1846, a Dom Pedro Se.' Modelar). .

gundo como seu Protetor, obtendo I �s 12,00 - Oferecimentos Musi·

licença para usar a denominação de

I
cais.

"Imperial Hospital de Caridade". ÀS. 16:0G - �amoradO's da Lua

Foi nesse ano de 1846 que reah- (Carioni & Irmaos).
zou-se pela primeira vez nesta ca.1 Às 16,15 -: N�lson Gonçalves (Ba
pital a procissão do Senhor Jesus I

zar do Comércio).
dos Passos. Pronto o Hospital, so- Às 16,30 - Silvio Caldas (A Ins-
mente a 5 de março de 1854 é ljl1C taladora.

se deu a transferência dos enf'êrtuos Às 16,45 - Sólos de piano (Helo-
do velho para o novo estabelecimen- joaria Muller)
to, o qual ficou sob a direção das Às 17,00 :...... Valsas Vienense's (Cl"-
Irmãs de Caridade a partir de 22; sa Ao Bom Gosto)
de. outubro de 1856. 17,15 - Rodolfo Biagi e sua orq.
É a S"cguinte a atual Mesa Arirni- (Elizeu di Bernardi)

nistrativa da Irmandade do Senl.or Às 17,30 - Severino Araújo e SU,l

Jesus dos Passos c Hospital de C'1- orq. (Kola Marte )
ridade : Provedor, des. João da Síl- Às 17,45 Sólos de Gaita (Cra-
va Medeiros Filho; Vice-Provedor, fica 43)
des. Jose Rocha Ferreira Bastes; Às 18,00 Xavier Cugat e sua

Secretário, prof. Luiz Sanches' Be-j orq. (A Capital) .

zerra da Trindade; Adjunto de Se- Às 1�,15 - Carlos Galhardo (f.:,.
cretário, José Tolentino de Souza; sa Freitas)
Tesoureiro, Rogério Gustavo da Às 18,30 - 4 Azes e 1 coringu
Costa Pereira; Procnrador-Geval, (Casa O Paraizo)
CeI. João Cândido Alves Marinho; Às 18,4.5 - Carlo .BuU (Relojoa-
Mordomo do Culto, Júlio Per-eiri I')ia Gomes).
Vieira; Mordomo (los .Orf'ãos, ,\íVH' J Ks 19,OU �. Dr Alfonso Ortiz Tl-
1'0 'iSoal'es de Oliveira; Mordomo rado (Camisaria Julio)
dos Expostos, Nabuco Duarte Sitv:l; Às '19,15 - La Gitanela

. (Casas
Consultroes: Ari Nicomedes Len.. Pel'nambucanas)
lz, Pedro �uarte Silva, dr. Éd�<) ?�-I ÀS 19,30 - Pedro Raymundo >Ca

tiga Fedngo, dr. Paulo PIlII !!)!, sa Perrone)
Manfredo da Silveira Leite e Ina·' Às 19,45 - .lanete Mac Doeahl
jo!' Lllpércio Lopcs. (Relojoaria Diamante Azul)
Para comcmorar a festiva dat� a Às 20,00 _:__ "Grande Show 1° 'de

Mesa Administrativa organizou o Janeiro

seguinte iJrograma: ÚS 6,30 ho"'l� (ti 1 - Radio-canto Musical
manhil, comunhão geral dos inl1ãos 2 - Mário Sa'usa e sua gaita
e irmãs, revestidos de balandraus e 3 - Vagalumes da Alegria
fitas; ÚS 8 horas, solene miss:{ fcs- Às 22,00 - Bôa noite - ENCEH-
tiva, com sermllO ao evangelho, seno RAMENTO
do celebrante o capelão da Irn:m-

'

NOTA� RADIOFONICAS
dade, revmo. cônego Bernardo Phi- A RÁDIO GUARUJÁ aprsecn-
lipi. rã hoje o GRANDE SHOW DI:
Aqui fica, pois, o merecido rf'�'js- ANO NOVO ..

· Sem Idüvida alguma
tro pelo transcurso de tã'O ausPicio-lcollstitllirá outro sucessO' da maior
sa data aniversária.' potência radiofônica de Santa Cata·

rina. Às 9 horas, estará no ar o P('o
grama "BOM DIA PARA VOCE" na

palavra do locutor Gustavo Neves
Filho. Segue-se a esse, outros pro-

gravações

MÃRIO VIEIRA DA ROSA
e

ESTHER DOMINGUES DA ROSA
'
..

_

PASTA DENT�
ROBINSON

As maiores. atra�ões
de bilheteria em

Hollywood
Hollywood, 31 (U. P.) -;- relo

quinto ano consecutivo, Bing C]'!)shy
conquistou o primeiro luga;' entre

I as maiores atrações de bilhe1eria

no inquérito realizado pelo "Mo

tion Picture Herald" .', Betty ,GI'a-

gramas especiais, com

escolhidas.

PASTA DENT.t'..L
ROBINSON

têm' o prazer de. participar aos parentes e pessôas de suas re·

lações o contrato de casamento cle sua filha NILDA com o

Sr. Solon Carvalho de SQusa.
MÃRIO ROBERTO BOTT

e

OTíLIA DE CARVALHO BOTT
têm o prazer de participar aos parentes e pessôa!; de suas rela
ções o contrato de casamento de 'seu sobrinho SOLON com a

Srta. Nilda Vieira da Rosa.
NILDA c SOLON

noivos
SÃO JOS't, 24/12/48.

rlJosÉ PORTO DOS
r
L I

ble, tal como no ano passado, OCUP:;l,

o segundo lugar. Os terceiros foram

os comediantes AboU e Costello. Os

oportunidade de apreciar êsse bd·
lhante conjunto, que e sem clú"ich
uma das grandes atraç6es do GRA "'.

DE SHOW DE ANO' NOVO.
A D01\A DE; CASA

prefere uma BATERIA DE; ALUMINIO?

Pode recebe-la de presente, preferindo oCA·

FÉ MIMI. E como é delicioso o café MnlL

SA�·H OS JOÃO CAETANO DE OLI�

I :E!RA
GEORGINA PRAZERES J)d �lANTONIETA SANTOS I .

OLIVEIRA �

pc.rticipam a todos os parell' participam a todos os par':J'� ;
tes e amigos, que sua filha tes (l amigos que seu filheo

�.

ODETE, con;tratou casan:en- NESTOR contratou casamen

I to com o Sr. Nestor Prazeres to 'com a Srta. Maria Odcte
l ,

de Oliveira. Santos.
.

t NESTOR e ODETE

e

� I confirmam

Fpolis, 24/12/48.

VIúVA MARIA FERREIRAOTACILIO FRANZONI
e

GEORGINA FRANZONI BATISTA
parti,�ilpa;l1l aos parentcs. e

pessoas 'de sua amizade o parlicipa aos parentes c fl{'S
contrato de casamento de seu soas de sua amizade o comr:!

filho ROMEU FRANZONI to de casamento de sua Elha
com a Srta. Odete Maria Ba·· ODETE com o Sr. Runwu

tista. Franzoni
ODETE e ROMEU

noivos

28/12/48
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,Viaue' com conforto
.

'

pelo
«RAPI'DO .SUl' BRISltEIRO»

Diariamente .- entre

Fpolis. - -ltajai�·Jeínvíle-Curitiba
ASENTES

Fiuza Lima,« Irmão

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

Despertador de bola0
i1umtna a noit-;-""

Suíno de qualidade '

Uma maquina fotoqrafiqa
americana de foci!

manejo

Nouo. ,elogios .ao a<lompanhado. dos re.p�ctivoa ,certificado.
d. garantia.

PEÇAM-NOS CATALOGOS -- ENVIAMOS GRATIS
mCEND & FILHO

Curitiba _, Preço Tiradente. 260 - Pe'raná
-.-_..-wI"M-_-.-_._-.i._-.-_-....- .. - .._� .._..- -_-_-_-_·.-_-.-_·.-_-.-•.",,_-.-_-.-....__......�.........,.

COMPANHIA "ALIANÇA. DA BAmA"
Fundada em 1870 - Séde: BAHIA

INCilNDIOS E TRANSPORTES
Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS ,....... Cr$
Responsahildades . ,.. Cr$
Receita .,.... .

'

Cr$
Ative , " . .. . :. ,........ Cr$
Sinistros pagos nos últimos lO anos Cr$
Responsabilidades Cr$

Diretores:

f
,

80.900,GOfi,30
5.978.401.755,97

67.053,245.30
142.176.603,1:10
98.687.816,30

76.736.401.306,20

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

õ·.-.-.---.·-....·-..···---·-·..-.-·-----..·-.............·---·-.-·-·-------..--------.-.-.-.-.-.-.......,.

c LIVRARIA ROSA
. (RUA DEODORO, N. 33)

ACEITA ENCOMENDAS
D'E SERViÇOS _TIPOGRAFICOS

APRESENTAÇÃO IMPECÁVEL ENTREGA
--- - ,- (_

-_ -= RÁPIDA

I

'i

DA'TI L-OGRA FIA
(orrespondenel ii
(omercial

.,

METODO:

Moderno e Ehciente

Confere
Diploma

OIREÇ!O:
Amélia M Pigozzi

'RUA ALVARO DE CARVALHO. €)5

., ..

I DatilÓgrafa I
i diplomada ii Oferece seus serviços. i: Cartas a Maria Inês

: Ferreira"

I• •

! Caixa Postal 55.

......................�

Escritório Técnico
Cid Roche 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 escritórte
(Rua Presidente Coutinho n. 22)"
nos primeiros dias de agôsto, espe
rando continuar a merecer as espe
ciais atenções de seus amigos e

cfientes,

t;m minha casa só se bebe o delicioso CAFÉ
hIl.!'o11, ainda mais agora que está distribuindo
como brinde, valiosas BATERIAS DE ALU-

MrNIO.

Pedro Medeiros, Auxiliar
.. . . . . . . . . . . . ...................•

O TESOURO
Da instr.ução . �tá ao alca.ncwl

de todos. Dá esse tesouro ao teU
.

amigo analfabeto, levando-o a um
curso de alfab'etizacão no Grupo
ESCOrIar São José, na Eseola IndtJlk
trial de Flori:8iÓópolis ou na Cate
dral Metropolitana.
� . . . .. . .

NEM SE DISCUTE t ,

. � . . . . .. . . . . . . . . . . ..

FERIDAS. REOMATIS MO E
Senhores construtores: - Usem sempre em suas construções as afa- PLACAS SIFILITICAS

mad�: t:!��:sM���RAN��os "Colonial" e "Marselha" _ distin- Elixir de Nogueira
Medicaçõo auxiliar no tratameata

. guern-se .das demais concorrentes pela sua da .ifUi.
I"

_ Classificação rigorosa •.•.................... " " ..••. _

- Absoluta impermiabilidade SENHORITA 1
- Facilidade ..e perfeição na cobertura A ultime cr

-

•

t'
R

. A • • eaçao em re rz-
- esistência no manejo e transporte Aerante é Q G

'

'KNOT
Q.

_ ce
15 uarana

- ueimaçao e� ?or�os de alta temperatura e por

I
EM GARRAFAS GRANDES

processo privilegiado. ' Prelerindo-o está
TELHAS ARANHA CO�REM MELHOR acompanhando 'a moda.

I Farmácias de plantão
I

'Mês de Dezembro

I
25 - (Natal) - Farmácia Sto. Agostinho - Rua Cons- Mafra.

I 26 - Domingo - Farrnáoia Esperança - Rua Conselheiro Mafra.
O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias Sto. Antônio e

Xoturna sitas às Tuas 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'Acmnp01'a,. farmacêutico-fiscal.

"',

A V -' S ()
Eliseu Aguiar, tendo assumido a dírecão da Fábrica de

Fógos fundada por seu saudoso pai JOÃÓ 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
I Saco dos Limões ou ao sr. Elyseu no Deposito de Carga da
Cia. Costeira.

A Eletro Técnica
V. Sa., já. escolheu o

presen-I
ra rotativos .úmícos em Flo

te de Natal para sua Senhora ríanópolís) , enceradeiras, rá
ou filha? Q.ue tal uma das ul- díos grandes e pequenos, fer-

--------------------__---, timas novidades em exposição ros de engomar, aquecedores,

R I·
·

p
. na "A Eletro-Técnica", a rua I fogareiros e mais, uma infini-

e 0Jearla rogre'iSO Ten�nte Sil,:ei�a? I
dade de' artigos elé�ricos, tu-

Formas elétríeas para bolos do a preços excepcíonalmen-
de ]UGEND � FILHO e pudins, abajours de cabecel- te baixos.

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

Faça seu pedido por carta 011 telegroma e pogu.e
aómente quando receber.

o VA.LE ne ITAJAJ
Proeurem na- A�.fjl.

ProgMSIO,
LIVRARIA 43, LIVRARI.A:

ROS,A

I

Telhas marca «BRANHA»

Transportes�regulorea de cargos do'pôrto de

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOVA fORK
Informaçõu com 011 Agente. ,

Florienópo'ill' - Carlos Ho'epckeS/A - CI- Teletone 1.212 ( Eni. r eeg .

BBo FreDci.co do Sul-Carlos Hoepcke S/A -CI- Telelone 6 MOO ��M: 'Clt

I

.

'Casas Pré-Fabricadas
Desde CR$ 300,00 a CR$ . 500,00 o

'melro quadrado
Consulte-aos sem compromisso

Reinisch .. S/A - Rua João Pinto, 4
TeJ�grama RE;��' ISGr1 - Fior.�l?�nópoIiS

-------------------�-----------------------------------
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(j BSTADO-Sébado , Ge Jallfi!irO de 1.49 5

Deixou o hospital
,0 gal. Marshall
Washington, 30 (U. P.) O

-secretárto de Estado Marshall dei
.xou .ontem o hospilal em que so

freu. uma operação rena� e seguiu
,jmediaLamente para sua residência
,.oem Pinehurst, Estado da Caroli
na do Norte..

Seus médicos assistentes dizem
cf-"l.ne Marshall ainda necessita de
.mrna longa convalescença.

_A beleza é
,,;obrigação

A mulher tem obrigação de ser

.bonita. Hoje em dia só é feio quem
rquer. Essa é a verdade. Os cremes

, .protetores para a pele se aperfei•
• .:Çoam dia a dia.

Agora já temos o creme, de alfa
".ce "Brilhante" ultra-éohcentrado

, ..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 á
�ista.
A pele que. não respira, resseca

.,.<j! torna-se horrivelmente escura. O
-Creme de Alface "Brilhante" per
Imite á pele respirar, ao mesmo

,ltempo que evita os panos, as mano

-chas e asperezas e a tendência pa
.l1'a pígmentação.

O viço, o brilho de uma pele vi.
'va e sadia volta a imperar com o

·t.tlSO do Creme de Alface "Brflhan
..1e". Experimente-o.

l É um produto dos Laboratórios
'Alvim & Freitas. S./Ao

Dr. 6oerrei,ro da
Fonseca

,

Especialista
�.i'\fédico - Efetivo do Hospital de

Caridade
OUVIDOS ,- NARIZ e GAR

GANTA
Tratamenlo e Operações

Residência: Felipe Schmidt, 99
Telefone: 1.560

·,Consult.as: Pela manhã no Hospital
A tarde: Rua Visconde de Ouro
,:Preto n. 2.

.

Horário: Das 14 ás 17 horas.

A DONA DE CASA"

prefere uma BATERIA DE ALUlVIlNl,O?'
Pode recebe-Ia (te presente, preferindo oCA·
:'$É MIMI. E como é delicioso o café MIMI.

,
.

,

'No medo, na ansiedade e na ignorância que
reta7'dam O tratamento,'eslâ o pe"igo mOi·ta!.

Nem medo, nem vergonha,
...mas cuidado imediato pode livrar
a humanidade dêsse velho flagelo.
Os sintomas podem não parecer
sérios. Muita gente tem sífilis e

blenorragia sem o saber,
Sintomas da sífilis: Uma pequena
ferida. Mesmo que cicatrize, não sig
nifica que a doença esteja curada,
mas que se está propagando. Dor
de garganta. Febre. Muitas vêzes
urna erupção marron-avermelhada,
10 a �l dias após a infecção. Sin
tomas de blenorragia: ardor ao
urinar, corrimento.

Todos devem fazer exame de sangue, preca,u
ção fundamenta! contra as doenças vené7-eas.

Sf'umérÁco !h" ciará bo�s noticias sôbre os no

vos tratamentos contm as doenças venéreas! .

Novos exames

...podem evitar anos de sofrimento!
.Moléstias venéreas podem ser con

traídas inocentemente. Elas são ex

tremamente contagiosas.e éngana
doras. Já que um exame de sangue
toma apenas um minuto, por que
arriscar-se a anos de sofrimento?
Se o exame mostra que você não
está doente, é um alívio. Em caso

contrário, antes sabê-lo a tempo.
Visite, portanto, o médico - faça �_.'

um exame de sangue imediatamen-
� te! Desta forma você protegerá a

sua saúde e a de sua família.

Medicamentos modernos
...encurtam o tratamento de forma
notável! Agora a blenorragia e a

sífilis podem ser curadas numa fra
ção do tempo que era necessário.
Mas, para uma cura mais rápida, as
doenças venéreas devem ser trata
das precocemente.Fazer o tratamen
to médico, o mais breve possivel é
essencial. Não se esqueça:-sífilis,
não tratada, pode causar doenças ",

·dp:'.cpraçâo, paralisia e até morte- ._.-........ ---,--.,

A blenorragia, não tratada, pode
conduzir à invalidez, esterilidade
e cegueira.

'

• Você ve"â o nomeSQUIBB nas�prateleiras de sua farmâcia .

Nas receitas do seu médico também. Porque SQUIBB é um

dos maiores fabricantes do mundo, de penicilina, estreptomici
na, vitaminas, anestésicos, hormônios e outros medicamentos
receitados pelo seu médico, para restabelecer ou conservar sua
saúde. Deste 1858 os Laboratórios de Pesquisas SQUIBB têm
descoberto, aperfeiçoado e produzido medicamentos para
me!ho,'ar o padrdo de saúde e aliviar o sofrimento humano.

• 1

'�'Rervo's�D.ebm:
,tados"Provocam !Projetil satélite
(j,ta Neurasthenla da terra

NAO DEIXE QUE o EX
CESSO DE TRABALHO
DEBILITE o SEU OR
GANISMO, PORQUE O
CANSAÇC PHYSICO
E INTElLECTUAL o
LEVARA', FATALMEN.
TE, A' NEURASTH�NIA

'I'os primeiros symptomas da
'meurasthenia são geralmente a

i insomnia, pesadelos, írrrtabili
i -dade, dôres de cabeça 'e ner

r vosismo. Ao sentir quaesquer
; -destas manifestações previna
: ee contra as suas consequen-
-eias. Trate-se immediatarnen

,

-te. com um remedio de' effeito
,jpositivo e immediato. Não
\tomê drogas perigosas. Vigonal
-ê o remedia indicado para
-qualquer caso de neurasthenia.
'Vigonal revigora o organismo.

'

restituindo ao fraco as forças
perdidas e a energia da juven
'tude ás .pessôas exhauridas.

Vi�onàl�
'10Kt1IFICA E DÁ SAÚDE
�lIbOrGlori!M,_t.LVIM & FREITAS. S. Paulo

\

Washington, 30 (U. P.)
secretario da Defesa, James For

restal, revelou esta noite <rue as

fm'ças armadas dos Estados Unidos
realizam experiencias para a pos
siveI construção de um "Projétil
satélite da Terra".
Furrestal não deu detalhes, po

rém, os escritores militares, em re

vis las das forças armadas têm dis
cutido, em varias ocasiões, a poso'
sibilidade teórica de disparar um

í'oguete que subiria "até fora da

força de gravitação a 'I'erra". De

acordo com esta teoria, o projeti!
ao chegar ao referido ponto se

converter ia em satélite da 'I'erra,
girando ao redor deste planeta
aTé que, obedecendo ordens pelo
radio, da Terra, se precipitaria so

bre [rapas instalações inimigas em

qualquer pais do planeta.
Ao terminal' a, guerra informou-

D�. RAFAEL ;. CRUZ LIMA

I
DR. CARLOS LOUREIRO

DA LUZ

ADVOGADOS
Escritório: Rue João Pinto

n.O 18 _. Florianópolis
-

DR. SAULO RAMOS
Avisa a mudança de seu coe

sultório e resi.uência, para a

Rua Trajano 41. Telerone
1.009.

Consulta das 10 ás i2 e das

1.6.30 ás 19 horas.

se que cientistas alemães, realiza
vam experieneias sobre a referida
arma rantastíca. Forrestal deu
conta dessas experiencias em sua

primeira informação anual ao pre
sidente Truman, dizendo que os

traba lhos realizam-se independen
temente por cada uma das tres

arrnas : exercito, aviação e mari
nha. A informação de Fl�rrestal
diz que OE e.studos aluais sómente
limitam-se a desenhos.

O

SQUIBB
FARMACEUTlCOS

Cabelos Brancos!

...

A"�'
"

;>- I
,

XAROPE
S.. JOiO

Combate o tosse, a

bronquite e os 'Tesfria
dos. João O Xo:ro-pe S.

éeficoz no tratramento

da� afecções gripais e

dos vias respirot6rias.
O Xarope São João
90lto o catarro e fazo

expecto�a/ fàcilmente.

Sinal de velhice
A Lo�o B"ilhqnta faz 901-

ta" a cár niÍtural p"4ttiti9a
(caata:nbai leu.a, d«irC:ida ou

neorcs) am pou.o tempo'. Não
, tintUt'G. Nãomancha e não
.U\iCl. o 'NU UIO é limpo,
facil a agradá..I,
A LOilão B�i1l\'anta extingue

a. Ca8pa11. o prurido, a "bor
rhéa 8 t8daa a.· afecçõel pa
ra.itdria8 do oab.lo, a..im
como combata II calvicia, re

.italizando aI l"a1zea copito...

,
re•. Foi apr09C1da pelo Depar
tamento Nacional da Saúde
Pública.

��=Ãf

o GINÁSIO EM UM OU DOIS ANOS D.c.L.;n�r�.�14.det94!
SECÇÃO ESPECIAL.IZAD,A POR CORRESPONDÊNCIA

Pontos estritamente de acõrdo com o programa oficial. Peça, sem compromisso, prospetoa e a últ irna Portaria

87 % de aprovações nos úl rirnos exames - Estamos Ministerial contendo os pontos para os exames de

inêciendo novas turmas - .. Mensalidade: Cr$ 80,00. madureza (Art. 91) - Preparatório por Correspondência.

PREPARATÓRIO !,OR CORRESPONDÊN- .

..
.

F
.

CI "

CIA Ã ESCOLA TÉCNICA DE AVIAÇÃO CURSO DE MIIDUREZA JOSE BONI fi O

EM 3 MESES :APENAS PECO INFORMaCÕES Praça do �é n." 28 . C. P n
..
• 6374· São Paulo

Programa integral com sôbre O Colégio em 1 ano _

I
Diretor: Prof. Ant�n,o R. Ro!IO

numerosos exer c tc i os Clá�slco ou Cientifico. Tezoureira: Profa. Gilda Rodrigues

Teme-s livros especialmente editados 'para o curso de Madureza contendo tôda a matéria de exame.

Descontos especiais para livrarias e cursos.

,

puro. \O Aperitivo completo
, \

I
\
Peça Bitte�

Aguia

Ao tomar aperitivo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Em disputa da taça "A Equita-
-Uva" (20 prélio), defrontra-se
ão amanhã, no estádio da rua

'Bocaíuva, os possantes esqua
drões 'do Paula Ramos e do Fi-

gueírense,
O encontro que abrirá a tem

porada futebolistica de 1949, es
tá despertando enorme interes

se em as rodas esportivas da

revestir-se 'mos -- Tonico, Chinõs e Nenem;
Carioni, Chocolate e Ivan; Lá

zaro, Nicácio, Bentevi, Forne

rolli e Mandíco. Figueirense -

Mafra, Marco e Moraci; Minela,
Jair e Gastão; Capeta, Nede,

cidade, prometendo
de sensacionalismo.

salvo modificações, os qua-,
dros deverão pisar o gramado
assim constituidos: Paula Ra-

CINEMAS

ACEITO (O CONVITE DA ASSOCIAÇÃO
DESPORTIVA FLORESTA

Noticiamos, há dias, I) convite feito

pela Associação Desportlva Floresta, de

S::Io' Paulo, detentora de vários títulos

na capital paulista, de basquete, yolei,
remo, natação, tênis e outras modalida

des de esporte amador, para uma ex

cursão a esta capital. Foram pela Fede

cação Atlética Catarinense dados os pri
meiros passos, cogitadas as possíbíüda
des, procuradas as datas " agora pode
mos adiantar aos nossos leit-ores que, se

gundo nos afirmou o dr, ()I;mar Cunha,
ilustre mentor da eclética catarinense,
é sua intensão tornar efetiva a realiza

ção dêste anseio.

Para tanto, será convocada uma reu-.

níão do Conselho Técnico, em conjunto
fiam os representantes dos clubes filia

dos, afim-de serem estudadas as bases

para a disputa, assim eorno convidar os

clubes interessados, pois segundo o con

víte em aprêço da A. D. Floresta, rea

Iízar-se-ão três partidas de basquetebol,
-ou mais algumas. É ainda intensão de

s. s. realizar algumas partidas em Join-
, vile e São Francisco do Sul, em dispu
ta com os clubes locais em data que de

verá aproximar-se a fins da última se

mana de Janeiro corrente.

O Floresta, que conta em seu seio com

.a presença de Massenet e Alexandre,
atletas que integraram a representação
brasileira nas últimas olimpiadas realiza
das em Londres, é um dos maiores clu

bes do Brasil, sendo portanto a sua pre

sença entre nós de grande proveito téc
nico.' Demais, cumpre-nos assinalai' que'
trata-se de um ótima oportunidade que
nos é oferecida, pois como exigência,
pede somente o clube excursionante qu,",
lhe seja custodíado o transporte de seus

atletas e a respectiva estadia,

'Estamos certos que os altos mentorea
da prestigiosa F. A. C. tudo farão para
tornai' efetiva mais esta realização, so

mando assim mais uma dentre as muitas

que lhe deve o público amador de San
ta Catarina.

ESTA
FRAQUEZA
ATINGE
PESSOAS DE MAIS DE

140 ANOS
I
I Diz-se que o organismo muda
1 completamente de sete em sete

anos. O certo é que com o passar
do tempo a saúde se modifica e

em muitas pessoas de mais de
, 40 anos começam a aparecer dis
! turbios, muitas vezes de natureza
! séria. Entre estes o principal é o

disturbio da bexiga, uma fraque
,

za cujas exigencias, que se ma
,
nifestam principalmente á noite

quando se está bem quente na

cama, são muito irritantes. Essa
debilidade da bexiga é um resul

tado de disturbios renais e si fõr

desprezada, poderá tornar-se pe

rigosa, transformando-se em cal

culos, pedras ou cistite (inflama
ção crônica da bexiga).
Não ha meio mais rapido e eficaz

de conseguir alivio desses perigos
\ do que uma série das afamadas
Pílulas De Witt para os Rins e

Bexiga, conhecidas em todo O

I mundo.

PILULAS � ';

t' DE WaTT
Para os Rins e a B.exiga

,

EM VIDROS ,DE 40 E 100 PILULAS.
': .;; GRANDE É MAIS ,oCONOMICOJ
i

f�i'i'
Hélio, Nicolau e Hamilton.
Como pelej a preliminar, em

disputa da taça "Liberato Ca

rioni", derrontar-se-ão soltei

ros e casados.

AMERICA x CAXIAS IMPERIAL, hoje ás 4 e 7,30 horas
Sessões Colosso

'1° Um sensacional e eletr izante
western

A LEI DO OESTE
COM: Kirby Grant -- Fuzzy Kni

ght
Lutas. Torcidas
20 Continuação do grande seria

do:
I) HOMEM DE FERRO

COM: John Hart
,

2°130 Episódios
3° Outro westen repleto de erno-

ções e torcidas- •

A MARCA DOS BANDOLEIRC;S
COM: Bill Elliott
4° Mais dois gigantescos episódios

do melhor de todos os seriados:
O HOMEM DE AÇO

COM: Tom Tyller
No programa: Jornal da Téla

Nacional
Preços: Cr$ 4,00 e 3,00
Censura até 10 anos.

Direção. de PEDRO PAULO MACHADO

Decidindo o campeonato da

Liga Joinvilense de Desportos
deverão preliar, amanhã, em

Joinvile, as equipes do Améri
ca e do Caxias. Para dirigir o

encontro foi convidado o sr.

Antônio Salum, o qual recusou,
alegando não dispôr de tempo.

.'

ODEON
(Teátro A. de Carvalho)

Hoje ás 2 horas
Grandiosa Vesperal

Mais UlTI fantastico espetácuro de
ROCAMBOLE

'

(O Homem Demônio)
E sua Companhia apresentando a

revista magica:
Em 16 quadros
Rir a Valer. Lenços Sirnpatices;

Garrafas Magicas.
O Relógio

.

de Vidr,? o Guarda
Chuva de Minha VÓ e outras ncvida
des.
Fi rsaiiza ,o espetáculo: O Supli

cio da Caixa Verde. O mais terr ivel.
Castigo Indiano.
Surprezas. Imprevistos

Na Téla
Uma divertidíssima e origina! co

média
DINHEIRO NÃO DA FELICiDADE.
COM: Betty Hutton -- Don ,d�

Fore
Abre o Programa:' Complemento

Nacional - Natural
Preços: Cr$ 6,00 e 4,00
Censura livre. Creanças maiores

de 5 anos poderão entrai"

ODEON
(Teátro A. de Carvalho)

Hoje ás 7,30 horas
Mais um assombroso espetáculo-de.

ROCA1\1BOLE
(O Homem Demônio)

Apresentando a suntuosa revista
mágica:

No PAiS DÀS MARAVILI-IAS
16 quadros. A hora fatal: O Bule

Encantado - Doble Vista -- Gn�ãO'
Impossível e mais mil e uma novi
dades
Finalizará o espetáculo a maior

maravilha do século XX
AS SOMBRAS AGRESSIVAS

O público terá a impressão de.
que ROCAMBOLE atira sôbre a;

platéia inúmeros objétos
Na Téla

O eletrizante filme:
AS JOIAS DE BRADDENBUnGQ.
COM: Richard Travis - Micheli

ne CheireI
Abre o programa: Complemento.

Nacional
Camarótes numerados Cr$ 40,00,
Censura até 14 anos.

Preços: Cr$ 8,00 ,�
. . . . . . . . . . . . . . . .. .

.

I"!UA VOLUNT ....RIOS nA PÂTRIA N." 68 _ 1,* ANO .... R;

Agencia Geral para S:Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22--Sob.
C. Postal, 69· Te!. «Protetora»

FLORIANOPOLIS
. . . . . . . . . . . . . . . . .. � .' .

Casa Recem
consfruída
DESOCUPADA

RUA FELIPE l'v,EVES
6xl0 metros, toda de

, rne t=rial,

T�ATARNESTi REDAÇ�O

NEY MUND ATIVIDADES DA A. A. BARRI

GA-VERDEProcedente do Rio de Janeiro,
onde está cursando com brilhan-

Em beneficio da construção
tismo a Escola de Medicina, de sua maj estosa séde social, a
chegou a esta capital o nosso

ASSOCiação Atlética Barriga-Ver
conterraneo Ney Mund, atleta
do Taubaté Esporte Clube, fa- de, que tem à sua frente o de-

tacado desportista tte. éel. Lara RITZ, hoje as 10 horas da manhã
vorito absoluto nas provas de G' _. M ti d t' "

Ribas, apresentará na tempera- rgaruesca a ma a com Sal' e-o ue

100 metros nado de costas e 50 Permanentes

50 metros "Buterfly" na com-
da do ano entrante, um vasto

c:tcuN,:,.. ,i2f.!.'

programa de atrações esporti- Atraente Programa
petição a realizar-se brevemen- 10 N

..

d S N I
vas e recreativas, destinadas a oticias a emana --' atura.

te. 2° Popeye Motorizado - Desenho.

OS CHILENOS NO
-

SUL'AMERI:
alcançar retumbante sucesso. 3° Bebé Magico - Desenho r;ol<ll'i·
Assim é que, já amanhã.vdo- do. 40 Riquezas do Transwail __;

CANO DE ATLETISMO mingo, em sua séde provisória, Short. 50 Os Intruzos - Desenho

Santiago, 31 (V. A.) -- O sita à Avenida Mauro Ramos Colorido. 6° Venha o Touro - De-

atletismo chileno está resolvido a valorosa agremiação levará a
senho Colorido. 70 Popeye �.l:o seu

melhor - Desenho
'

a enviar uma forte equipe ao efeito, à tarde, uma ínteressan- NA CAPITAL DO SAMEA
próximo Campeonato Sulame-. te competição de tiro ao 'alvo,' (Technicolor)-
ricano de Atletismo, marcado com ricos premios aos vencedo- 8° Uma verdadeira fábrica de

para abril; em 'Lima. res. A noite do mesmo dia, a A. gargalhadas
,

Já foram convocados 'i
JOGO DE DAMAS

var os A. Barriga-Verde, em combina- Comédia Sintética
atletas até um máximo de seis ção com o Teatro qo Estudante, 90 Extra. Extra. Extra. O prhuei-
para cada prova, e' todos vão realizará uma magnifica soirée 1'0 Short premiado pela Aca.íômia

iniciar' imediatamente seu treí- dansante, com hora de arte,
de Ciências e Artes de Hollywood:

t
O MENINO E O SEU cro

namentp para a seleção final. apresentando as revelações do COM: Billy Shefield _ Dorothy
OS EE. UU. NA COPA DO

nosso mundo teatral e musical. Adams e o cão Fleeta

MUNDO
Pelo visto, a domingueira de Preços: Cd; 3,00 e 2,00 ,

h- A A B
. Censura livre. Creanças maiores

Paris, 30 (V . .A:.) :- As fede- am�n a na . . arrrga-Verde de 5 anos poderão entrar.

racões de futebol da I I d
esta fadada a obter o maior .

Atenção: serão sorteadas 50 per-
-

.. "

r an a, êxito
da SIna, dos Estados Unidos

. manentes válidas por 6 meses.

do Uruguai e Jndías Holandesa� 1..... . � , .. , iurz. h�j'e' fts' '2',' 4: 6:;ió
-

� '8,30' il'S'
providenciaram sôbre sua íns- NOVIDADE SENSACIONAL Sessões Elegantes

'

crição para a disputa da Taça

I
Qualquer pessoa pode ganhar uma BATERIA A história dramatica de um pu-

"Jules Rimet" C d M
DE ALUMINIO, comprando o saboroso café nhado de homens que eram vertla-

, a opa o un- MIMI. deiros titãs. .. e de uma sedutora
do.

. •. •••• •• '.. •••• ••••
mulher que os dominava

••�•••••••••••••••••••••••-••••••••••••••••••

_._L!
Ela

Od.
iava-o como só urna cr iatu

,

ra apaixonada é capaz de odiar, ..

e para êle, maior do que a sua luta

ONDE CAFIASPIRINA CHEGOU. ,�:lâq�(�f:I;�����io::II�que dedica-

(Technicolor)

Pt PAROU COM: Ray MiUand Barbara
Stanwyck - Barrv Fitzgerald - Al
bert Dekker - Anthony Quine Ro
mantico. Espetacular. Inesquecível.
No programa: O Esporte e-n :\far

cha - Nacional. 20 Fax Airplan
News 30 x 100 - Atualidades
Preços: Cr$ 6,00 e 3,00

.

Censura até 10 anos.

ROXY, hoje IÍ.s 4 e 7,30 horas
Sessões Populares

10 Bill Elliott o rei dos ..
t'OW

bovs " Em:

A MARCA DOS BANDOLE1nOS
Lutas Eletrizantes.
20 Continuacão do seriado das

mil e lima emoções
O HOMEM DE AÇO

COM: Tom Tyller
9/100 Episódios
3° Outra sensacional aventura,

sob os céus do Arizona:
A LEI DO OESTE

COM: Kirby Grant - Fuzzy Kni-
ght

'

Novas Emoções. Torcidas Sensa
cionais

40 2,°/3° Episódios do
-

espetacular
seriado:

.

.

O HOMEM DE FERRO
COM: John Hart
No programa: Cine .TornaI - Na

cional
Preços: 'CrS 4,00 e 3,00
Censura até 10 anos.(.b

\I)
. . . . . . . . . . . . .. . �

.

PASTA DENTAL
ROBINSON

'I' 'E��;�t��l�-�� �i�ain���t�' ��. �;�
em todos os recantos do munjo,

I centenas de milhares de Motores

de popa jOHNSON, proporcionando

'I
aos seus possuidores ano após ano

um SERVIÇO SEGURO. Distribui

dores: Comércio & Transportes C.

I Ramos S. A.._ João Pinto, 9.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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utet- AVISO CATALOGO DE MOEDAS DO
BRASIL

Já se encontra a venda com

todos 'os preços de moedas de

Ouro, Prata, ,NiqueI e Bronze.
Preço 20,00 em todas as livra

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

o Crédito Mútuo Predial avisa aos seus distintos assocía
dos que o próximo sorteio, referente ao mês de Dezembro, que
estava marcado para dia 29 do corrente, rea1izar·se·�, por de
terminacão superior, a 3 de janeiro de 1949. .

"

Domingos Fernandes de Aquino, Superintendente Geral.

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

. Expresso 840 Oistóvlo _.�7 horas.
.

Auto-Vlaçlo Ra,fa! .... ltajaf _ li _
ruo \
Expresso BruaQueDH _ Bru.lque _

16 hOll"a..· .

Expresso Brusquens. _ NOTa TreDtc
- 16,30 horas.
Auto·Viação Catarinen.e - JomVUe

- ., horas.
.

.l.uto-Viaçlo CatarlnenM _ CUritl!ba
_ I) boras, /

Rodoviária SuI-BruU - }-� Ales-r.
_ 3 horas.
Rapldo Sul-BrasUeiro - JomY1le _

ú I) e 14 horas.
.

TERÇA-FEIRA

�U��lat";a;,atarineIIH _ POrto .Ale. A�50C'açãoAuto-vtaçAlo Cat.ar1n1lIlM - Curitiba
� 5' horas
Auto-VillÇllo Catarlnen.. - JomY1le

- II horas.
Auto·ViaçAo Cata1'1nen.M - TlJbU'lo

- 6 horas.
Expresso 840 CrIr.óYlo '- lACUna _'

7 horas. .

Emprêsa Glória _ IAcuIla - 7�
e 6l,!, horas,'
,Expresso Brusquenae - Bruaqu. -

16 horas.
A ·,to-VlaçAo Itajal - Itaja! - 1. ho

ras.

Rápido Sul BrasUúo - Jom'Y1l. - ..
5 e 14 horas.

QUARTA-FERA.
.

Auto-ViaçAo Catarlne,ll...
- I) horas.
Auto-Viaçlio Catar1nmse

- ., horas.

"r����i?:"Bra::�':-:o:vn�( Aéro-Clube. de' Santa Catarina
!

Expresso Silo CristoY&o - Lacuna -

1:6��� BrusqU�841 � Bruaqu. - Aviso aos Jnteressados
Auto-ViaçAo ltajal - ltaJa! - li *1 Cumprindo instruções do Excelentissimo Senhor Ministro da Aero

� raÊxpresso Brusquense - Nova Trento' náutica, em virtude do ofício n. 196, de .27 de dezembro do corrente

�
_ ��;�i�f:�� BrasU - P&'to .Alqre: ano, do se�hor Administrador do Aeroporto esta Capital" fica. expressa

.
- li hora8, I mente proíbido

..

embarque ou desembarque de passagerros, em - aeroQUINTA-FEIRA
Auto-Viação CatariDenBe POrto r:aves que 'exploram o "TAXI-AÉREO" irr-egular ou clandestino, que

Al��t':,_via�ohor�ta1"Íl1elUl. � Curitiba 1 p-or ventura venham utilizar o aeródromo desta entidade, situado em
- A�t�X�:ÇAO CatarinenH _:_ JOInY1le: São José.

'. ,

- ., horas. I A sterôide Al'Untes, Presidente.
Auto-VlaçAo catarinense - Tubario I .-----------�--_--=_- -

1=;hJ:�i�o :::::-- ���� Inscritos para a Escola Preparatori·a7 �::rêsa Glória _ ,t.agt,Ula _ II 1/2 Foram inscritos para exame na Escola Preparatória os seguintes
• 7 1/2 horas. candidatos: Augusto Luiz Gonzaga, Miguel Digiacomo, Randolf'o Saptia-,Expresso BrusqueDJIII - BrullQu. - _

16 horas.
_

.

go Fernandes, João Artur Sanford, José Mauro da Costa Ortiga, José
�!UlAu!1'-vlaçlio ltajat � Itaj_' - UI !iI)-

Edú Rosa, Mário Moreira .Leite"MaJL!!I!!�Jkf_:e Paulp""RQb.trtoQ Eranco.
<. Ráptdo Sul Bt'astlel:Fo - JoinY1le ..... -A. Cabral, os quais deverão se achar em Curitiba no dia 10 de ianeiro deII e 14 horas.
Empresa Sul Oeste I.td_ - X_pecó - lU 1949_

- li horas.

I A apresentação será no Q. G. da 5a R.. M., ás 12,00 horas do mesmoSEXTA-FEIRA
Roóoviárla Sul BrasU - POrto Alegre

=A�t�'Yr�(l Catarlnense - Qurittba Irmandade do S. Jesus dos Passos
- :::��:::: c:::::·�= e" Hosvpital de' Caridade_ 6,30 horas.
Expresso Slio CMstovAo - L&gu:ne F d d 1765 A' ""'d F d -7 }lOrns·· un a a

.

em -- nlversarlO e un açaoAuto-Viação ltajaf _ Itaja! - 111 ho- \ _
,.

.

ras. De ordem do sr. Irmao Provedor desta Irmandade, conVIdo I)S Ir·
Expresso Brusquense - Bru�u. '7 mãos e Irmã" para, revestidos de suas insig'neas (baland'l'aus e titas)16 horas. .."

., ,

Rápido Sul Brasileiro - ·Jo!.Iw1le
.
assistirem as solenidades com que esta Irmandade' comemorará o seub I) e 14 horas·SAB.AIX'· .

! 1840 aniversário de sua fundação.
'

Auto-Vla.çAo C8tartnenH _ Curitiba li' Dia 10 de Janeiro:_ 15 horas.
Rápido Sul BrasileJro - JoInY11. - Ás 6,30 horas � Comunhão Geral dos Irmãos e Irmãs'às I) e 19 hOll"u..

'8 I M·
-'

E Ih- II horas. '

I
AS lOras - ISSa com sermao ao vang� o.

Auto·ViacAo Catartn,ense _ Joinv11e. .consistório, 22 de Dezembro de .1948.
.... G horu.

L
.

S B d T· d d S t"Auto-Viação CIltartnense _ TubarA.o UIZ • • a nn li e, ecre ano
_ 6 horas.

EXl>r�sso São OrtstoYAo _ LaglUla
7 hotas,
ExpreSllO Brusquen.. - BrwIqu.

14 horas.
AutC·ViaçAb naja! - ItajaI - 11 ho

ras.

Expresso BruSqueIlH _ Non Trento
- 9.30 horll8.
Exp.resso Glória _ LatrUDa - • 1/2

Sezta-feira
• 7 1/2 hOIl"u. Transportes Aéreos Bandeirantes Ltda.

CRUZEIRO DO SUL f- 7,20 Rua São José, 63. _ 1° and�r. Telefone 42-4989 ..::_ Rio de
Janeirofiorte,

I D Viagens aereas em "Catalinas"PANAIR - 10,40 - Norte t. (L"RNO G. �

PASSAGEIROS _ CARGAS ..;_ ENCOMENDAS E CORREIOVARIG - 11,40 - Norte GaLLETTI Para o Sul: Laguna Ârar'anguá e Porto Alegre: Tod�s asPANAIR - 13,50 - Sul A D V O G A D O tercas e sextas·feiras as 13 horas.
ISábado Crime e ei.el

'

Para. o Norte: Todas as quarta-feiras e �abados ás 8 ho-VARIG - 12,30 - Sul Coa.tltuição d. Socledad.. tas com escalas em:Itajaí,- São Francisco do Sul, � Para-CRUZEIRO DO SUL - 13,55 NATURALIZAÇÕES naguá _ Santos __ Parati e Rio (ás escalas de Cananeia e.orte Tituloa DealCU'at6rlo.
Iguape são facultativas).Df!m,ingo

E.erit6rio . e R..idencia Agentes em Florianópolis: .Z.· L. Steiner & Cia.PANAIR - 10,40 - Norte Rua Tiradente. .7.

I'
Rua Alvaro de Carvalho n. 1.CRtTZEIR6 DO SUL - 11,90 roNE .� 1468 Telefone 1402. _ End. Te!.: "Steiner".-PANAIR - 13,50 Sul. _

·--_:__--_':"==�C�A�-���II,·I f Leia, Divulgue e' Assine
DI,cVULG '

II "Jornal de Joinvile"
i I o'
tiI i

..----.....-----� .m;. DiII_&_4Ii111111lWIlll-IIIIIll.'1iI1'1II-1I!.l:v_Qg��,·$c:g.;!1lIt?rlIi-�iIlIIiIi-l!IIIIli:;::::!_III!lIII_Iill§'*tl!:lmm:;:iZ�·�

V E N D E·S E

ASSINATURAS
Na Capital.

Ano .......•..... Cr$
Semestre •• r • • • •• Cr$
Trimestre Cr$
'Mês Cr$
Número avulso .. Cr$

No Interior
Ano _ Cr$ 100,00
Semestre _ . .. Cr$ _ 80,00
Trimestre . . .. Cr$ 35,00
Número avulso .. Cr$ 0,60

Anúncios mediante contráto.

Os origiOal!!, mesmo vnão
publicados, não serão

devolvidos. I

,.
A direção não s• respon-

�E�::�..�.

Viacão. Aérea
. "'Horário
Segunda.-feira

PANAIR - 10,40.-' Norte
VARIG - 1.0;40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

CRUZEIRO DO SUL - 13�55 --

Nort�

Terça-feira
"-dR - 10,40 � Norte

'H UZEIRO 00 SUL - 12,00
fiorte
VARIG - f2.30 - Sul
PANAIR � 1a,50 ..:::. Sul

Quaría.-feira
PANAIR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - 11,00

fiorte
VARm � Il,iO - Norte
PANAIR � 13,50 _ Sul

Quinta-feira
PANAIR "'"': 10,40 � Norte
PANAIjl - 13;50 � Sul
VARIG - 12,36 .:_ Sul
CRUZEIRO DO SUL

iVorte
CRUZEIRO DO SUL

13,55

15,30
.ul

ft
'

.. Prudencia Capitalizacão Dr. Liudolfo 4.6.
Pereira

Advogado·Contallilista
Civel •• Comercial

Conntituiçõe. da .oei.dada.
a .erviçoÍl eoral:ato•• em geral .

�Orgoilizaçõe. contabei•.
Regi.tro. e marco., di.pondo.
no Rio, de corr••pondente.
Eleritório: Ruo Alvoro 'de
I

Carvalho n, 43,
Da. ,8 à. 12' hora. I

Tel.�on. 1494

• A PRUDENCIA CAPITA'LrZAÇÃO, Companhia Nacional para Favo
recer' a Economia, avisa aos seus "prezados portaâores de títulos que,
o sorteio do corrente mês será realizado no dia 31 ás 11 horas, deveu- Ido os Snrs. portadores efetuarem' o pagamento de Selas mensalidades i

até essa hora. ." I.

Prudencia Capitalização
Praça 15 de Novembro' nO. 9 - 30 andar

Florianópol is.

ProJissi�nat dils Empresas de Trtrns
de Passageiros da Santa Catarina

,

•

t
.

Assembléia Gerai Extraordinária EMPRÊSA SUL BRASILEIRA
DE ELETRICIDADE S. A.

_ EMPRESUL _

•

Pelo presente edital, fica convocada a Assembléia {l-eral Extraor-
ciinária da "Associação Profissional das Emprêsas de Transpórtes de

Passageiros de Santa Catarina", para, ás 15 horas d<\ dia 11 de Janeiro
de 1949; nos galões do Clube 15 de Outubro, á Rua Alvaro de Carvalho,
geJ,1tilment� cedidos pela sua digna diretoria. Rara tal' fim, deliberar o

1 econhecirnento como SINDICATO representativo da respectiva cate-

, Serviços de energia elétrica
em Joinvile, Jaraguá do Sul,
São Bento do Sul, Mafra, Ti
jucas, Rio Negro e Lapa.'

Materíal elétrico para insta
lações _i Motores _ Dinamos
_ Bombas _ Lustres _ Fer
ros de engomar _ Lampadas
_ Ventiladores _ Serviço de
instalações por pessoal técni
co especialísado.

Loja e crítónío á rua 15 de
Novembro, n. 449 Caixa Postal
n. 62 _ End. tiegr. _ "Empre
sul" Joinvile _ Sta. Catarina
,_ Brasil.

CUrtUba ger-ia profissional.
Florianópolis, 28 de Dezembro de 1948.
AUino de Oliveira - Presidente.Jolnv1le

Se ricos' quereis ficar
De modo tacil elegal
Fazei hoje uma inscrição
No Credito Mutuo Predia

Um terreno em Campinas -

São JOSé" com 235 m-etros de
frente por 152 de fundos
Frente a Aéreo Clube. Informa
ções nest!'!, redação.

um aparelho de chá e café oe

porcelana. Tratar a rua Deo
'doro, 20.

SEU' RELO�IO· PRECISA
.

DE
.

... REVIMO? '

...••..
NOS�À;'(mCINA;É ESPECIALIzADA
Nossos concertos são '

..•'.
.

...
.

garantidos 100%
ÓTiêÀ:MOD�LO
JOAO PINIQ,<25 '(Frenteiao Tesouro

.

.

'dó Estado) ,,' ",

. ,
,.

'����iii� '�i;����'�U;;��'"
Cirurgião.Dendista

Curso de especializaçã'o em

dentaduras
Raios X - Infra-Vermelho

Diatermia
Exclusivâmente com hora niárcada
Rua Arcipreste Paiva n. 17 - Te

lefone 1.427
............_ ..

Vende-se
,
Uma Garapeira nova com

carretinha e latão.
Tratar com João Duarte, à

rua Capitão Augusto Vida112'l

I ��l�.o��: •••••••••••••• ,., •••
'FÁBRICA DE FOSFOROS (PRON

TA P. FABRICAR)
Vende-se

Maq'Jinário Cr$ 250.000,00
Frédio, lmoveis Cr$ 90.000,00
Sihwda em Campo Alegre - S. C.
Vende-se tIl. só maquinário
fnformações com A. Wehmut'l
,Brllsque - Santa Catarina"_
9 .

Revisia' do Paraná para o. Sul do Brasil
Intercâmbio Cultural

Economico Financeiro
Publicidade mensal. _: Assinaturas e Al1ií��;:-

CAIXA POSTAL,S77 CURITISA

• f

,I
.. .......__._.,_, .._--_ .._ .. _-

mais completo, ,Orgam
Santa Catarina

de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�'O ESTADO" SAUDA OS S�US LEITORES, FAVORECEDORES E AMIGOS, DESEJANDO-LHES UM ANO NOVO PRóSPERO"
E FELIZ.

--------------------------------------------------------------------------------------------�----------------------------------------------------------------�,.

Ontem no pa'ssado N t I d C t
.

A data de hoje recorda-nos a a
_

e a equeser,
que: Nos 15 centros catequéticos da Paróquia, espalhados pelos morn\s;.

_ em 1.753, em Lísbôa, ta- e outras zonas da cidade, o Natal, dêste ano, adquiriu um cunho nOVQ·

Ieceu O estadista Alexandre de e diferente: as crianças, por iniciativa própria, organizaram festinhas •. ,

Gusmão, doutor em direito pe- dedicadas aos pais, constituindo esta a primeira parte do programa da
las Universidades de Paris e distribuição.
Coimbra, nascido em Santos; A seguir, cada qual, recebia o seu corte de fazenda, bombons e, COIl-

São Paulo, em 1.695; forme a frequência alcançada durante o ano, eram conferidos os prêmios.
_ em 1.754, uma Provisão Alguns centros catequéticos contaram com a presença honrosa de-

Régia determinou a demarca- algum sacerdote, que não só presidiu, como também auxiliou a distd-·

ção dai; Sesmari.as; buir os presentes.
_ em 1.825, orientais co- Assim, no centro que funciona na Ex-Escola de Educação Física -'

mandados pelo Coronel

Leo-,
o Revmo. Cônego Frederico Hobold; nos morros do Mocotó e do Bode,.

nardo de. Oliveira,. s�rpreende- cuja festa se realizou no alto da chapada que une os dois morros, este
ram a guarda brasileira de San- ve o Revmo. Pe. dr. Itamar Luiz da Costa.
ta Tereza comandada pelo Al- Estes sacerdotes explicaram a significação da Festa de Natal e di-·
feres Joaquim de Oliveira e o

rigiram palavras de estímulo às crianças, aos pais, fazendo um apelo
destacamento de Chui coman- veemente ás mães para que mandem, semrpe, seus filhos, à Catequese;
dado pelo Major Inácio José Com vivas entusiastas e vibrantes à Igreja e ao Santo Padre e en-

Cabral da Costa; Loando as belas estrófes da incomparável canção "Noite Feliz", con-
_ em 1.843, na picada de l'tentes e felizes, vo taram as crianças a seus lares ...

São Xavier, o Major Agostinho
Gomes Jardim, da Guarda Na

cional, travou combate e. repe
liu os revolucionários riogran
denses comandados pelo Gene

ral João Antonio d.a Si�veira. O
Major Jardim foi morto nesta

ação' z

_ 'em 1.864, teve inicio o ata-

que de Paissandú, que veio a se

render em 2 de Janeiro de

1.865. Os atacantes brasileiros
eram comandados pelo Gene

ral João Propicio Mena Barre

to e Venancio Flôres e a praça
estava derendtda por tropas
páraguaial8 comandadas pelo
General Leandro. Gómez,;
_ em 1.868, os paraguaios se

renderam com 'a capitulação
de Assunção:
_ em 1.897, o Brasil e o Chio.

le celebraram um tr.atado de

extradição;
._ em 1.913, em Blumenau,

em Santa Catarina, foi inaugu
rado com 182 alunos matricu

lados, o Grupo Escolar "Luiz

Delfino".
.

Andre Nilo Tadasco

lorlanõpolls, 1 Jan airo ele 'Jg49

o MOMENTO gente ao Senado Nacional e,
daí, à Vice-Presidência da Re
pública.

Por mais que a cegueira das :Nem será sem 'fundada� ra

paixões vede a certa gente a
zoes que se orgulhem os iiltu»

faculdade de encarar, com ob- da gleba �atarinens� âe, ar

jetividade e com discernimento, par dOSA triuntos pol�tzcos do.
a situação política de' Santa �r..Nereu Ramos, esse 01ft1'O
Catarina, no panorama dêste znszgne �oestG:duano_ que e

.

o

grande instante da vida nacio- sr. Ivo d Aquzn� haia conquts
mal, o que é verdade e não sofre tati0?' en:tre a� w,guras d� proe
o mínimo efeito daquela cir- mzn:encza na:_zonal reun:z�as na
'cunstância é que Q nosso Esta- mazs, a�ta Cama�a _polztzca, da
rio inspira, no concêrto das uni- Repub�zcG:, -a posiçao de l1,d�r
'âaâes federativas irmãs, um da maiorta, em que �al atuaçao
conceito sem precedente his- exerceu que lhe nat? reçatea
tórico em tõâa a fase republi- ram,aplaueos os proprios aâ-

cana do país.. vers?,rzos. _.

Essa realidade feliz, que, pa- Toda a representaçao barri-

ra honra do nosso povo escla- ça-uerâe no Conçresso �ederal
recido e nobre tanto e tão le- tem, com a mesma dzgnzdade e

gítimo orgulho infunde a ilustração, põsto em realce a

quantos trabalham e produ-I terra que lhe c�n!iou o ma�
zem no aian. da prosperidade d.ato.e que se [elicita P?r hauê
e do desenvolvimento cuiturr 7 lo ieito sob elevada e Justa in

do nosso Estado não pode to- tuição política,
, 'E tdavia, lisonjear as almas som- no momen: <i em que, se-

"breadas pelo despeito, as quais renadas as patxoes agora em

nunca se ajustariam, como ex- tumulto, se houver. de compu

pressões aberrantes que cons- tar a soma de servz�os. presta
tituem. no ambiente sadio da dos pelos homens públicos que
conciência popular, aos senti- hoje possuem, dentro e iôra
mentes gerais, que definem o do Estado, encargos e man_da
estado psicológico da nossa' tos populares, ª personaliâa
gente. de de caâa um deles, objetiva-

É ver como um jornal que �a s�m os traços ?o_m que a in
se diz animado pelo intuito de Ju.stzça d� adversarzo.s tem pago
servir a nossa terra se com- tributo ta subalternzdade dos

praz em dar guarida 'a. grossei- ressentimentos. pessoais, há-de
Tas versões âeiormaâoras da aparecer glorzfzcada na bene

atuação de homens como. (Js me_rência dos espírit51s serenos

que tão aiortunaâamente o e Justos. O sr . .'Nere'll; Ramos,
eleiiarado caiarinense elevou dentre os demais, sera, no con

a mandatos honrosos à altura ceita. preciso de todos os seus

dos quais têm sabidd alçar o patrícios � e muito especial
que de mais glorioso fi repre- "!7'ente �os . s�us �oestaduanos
seniatiuo das nossas fôrças mo-

- uma iruiiuidualuicde em que
rais, espirituais e políticas os- s� descobrirão, tunauias; .as
tentam na maneira brilhante virtudes do homem público
como desempenham aquele através de quem Santa Catari

manâato. na se afirmou, entre os' Esta-

Santa Catarina, que pela dos, como uma unidade vigo
preponderante vontade repre- rosan:�nte disposta a suprir a

sentativa do eleitorado do P. relatioiiiaâe do seu espaço ter
S. D., constituiu govêrno e r�to_rial pela :xuberânsiG: do
maioria absoluta sob o presti- cunsmo e esforço homerzco de

gio da mesma corrente majo- seu povo.
ritária que prepondera no go- -M-I.I--b--o---es---d--e-dó--I--a-re-svêrno da República e nas

duas Oâmaras representativas
federais ,está ainda, não sà-· para a 4ustria"
mente incorporada nos quadros Washington, 31 (A. P.) - Os Es
majoritários do país, mas tam- tados Unidos tomaram uma hiicia
bém, e airosamente, ocupando tiva no' sentido de fortalecer a 1110('

posição bem expressiva e emi-
9-a austriaca, com a concessão de

nente nos destinos políticos da
145 milhões ce dólares, dos fundo3

nacionalidade.
Não lé sem motivos que os

Catarinense em geral, (excep
ção feita apenas de cada vez

mais restrito e insignificante
círculo dos que se fizeram seus

desafetos por incompatibilida
de originada na inveja ou no

despeito) pronunciam com res

peito e sincera simpatia o no

me do sr. Nerêu Ramos, ,O co·

estaduano preclaro e ilibado triacos.
_

que, depois de haver dignifica- . : i' �: ti ! 'OO! ,r � -I' I r·r i';�1! , _I '.

do a administração de seu Es·
está batendo {, suaAp:'�:�;efira 'o cafe MI

tado, dando-lhe rumos novos

ao encontro ,dos imperativos so

ciais, subiu nos braços de sua

de auxilio ao Exterior, a fim de
re'duzir a divida nacional da Át:s

tria.
A Administração da Cooperação

Econômica tornou pública essa no

ticia simultaneamente nesta capital
e em Viena, acrescentando que, PD-
ra compensar essa' concessão, o go
vêrno da Áustria fêz um depéslto
de 1.450 milhões de shillings aus-

MI, Que está distribuindo, como presente
aos consumidores, finissimas BATERIAS DE

ALUMINIO.

>II

,

Recital -de 'Caridade
Amigo leitor

Um cenário se vae deparar deante de seus olhos:

Flores, piano, algumas estantes com músicos, artistas

suave a alegrar a todos com belas canções.
e uma vOZ:

É a boa música, 1eitor amigo.
Três atrações de valor, o novo cartaz do "Teatro Álvaro de Carva

lho" em mais um festival de caridade, promovido agora pela Congrega-
ção Mariana da Catedral.

VELMA RICHTER - talentosa pianista condecorada recentemente

no Rio de Janeiro com medalha de ouro, onde cursa o Conservatório de-

Música.

ORQUESTRA JUVENIL - os consagrados artistas, orgulho da ar-:

te em nosso Estado.
'

Prezado leitor, substitua a téla do cinema da noite de 5 de janelrrs
e vá assistir o nosso Recital de Caridades.

Da Holaoda ao Brasil Gilberto Dojo Vieira
'1 á .,

Tendo realizado, na capital da Repú--

numa r gl blica, um curso brilhantíssiI�10, .acaba de

receber o diploma do pre-cíeritífíco, que-

embar"3Ca-O lhe confere ingresso em estudos supe-:

\I riores, o nosso distinto e jovem conter-

Rio, 31 (A. N.) - Após permanecer râneo Gilberto Doíri Vieira, filho do nos

atracado cêrca de duas semanas no Re- so estimado amigo sr. Bento Aguído
Vieira e irmão do jovem estudante Jú-

lia Doin Vieira, quartanista de medicina,

e Eugênio Doin Vieira, contador e escri

e com uma tripulação de apenas seis turário do Banco do Brasil.

pessoas. zarpou das costas da Holanda, O jovem conterrâneo conquistou ex--

pressiva colocação entre os colegas que'

Tomando

BittJer
I

4uuia puro i

Nãt> terá indisges tão \,

cife, deixou aquele pôr to, com destino a

Salvador, o rate holandês "Maagen",
que, com quatorze metros de extensão

nU111 arriscado crrzetro de turismo e

aventura. Faz parte da tripulação a es

pôsa do comandante, sra.' Ria' Moor
Schute, que, além de se encarregar da

cozinha do veleiro, é ainda jornalista e

escreve constantemente para diversas
revistas e jornais da Holanda sôbrs a

travessia e sôbre o que vem observando
de interessante nos lugares que se acbam

EiDstp O sera
operadO
Nova York, 31 (U. P.) - O professor

Albert Einstein. matemático de fama

mundial, será submetido a uma opera

ção abdominal, amanhã ou depois.
O dr. Morris Hinenburg, diretor-ad

ministrativo do Hospital Judeu 'de Bro

oklyn, declarou que os exames de Eins

tein ainda "não estão de todo comple

tos", mas que "pelos presentes indícios

será ê'le submetido a uma operação ab

dominal dentro de um ou dois di"s".
O dr. Rudolf R. Ehrmann, amigo do

cientista e ,'specialista em males inter

nos. disse que a operação não será das

mais difíceis. Executa-Ia-á o dr. Rudolf

.Nissen, ex-professor de cirurgia em Ber

lim, para a correção' de uma "perturba
ção abdominal já muito prolongada".

melhores notas obtiveram e dernoristrotr
em tôdas as fases do curso um notável"

aproveitamento, distinguindo-se pela sua

inteligência e pelo seu amor' ao estudo.,

"O Estado" regista com imenso pra
zer o ·belo êxito de Gilberto Doin Vieira'

e lhe formula votos de contínuados.
triunfos nas etapas de· estudo superior
em que vai ingressar.no

.

roteiro do barco,
. Em entrevista concedida à imprensa
do Recife, a sra. Moor-Schute narra as

per-ipécias da viagem, as tremendas tem

psstades, as constantes borrascas que
enfrentaram desde que deixaram as cos

tas da Holanda, mar a dentro, e, sobre

tudo, o desassombro da tripulação ante
a fúria das águas e a fragilidade <1a em

barcação, que bor.deja, à mercê dos ven

davais, arrostando tõda sorte de dificul
dades.

Referindo-se ao roteiro do "Maagen"
(em português "Gaiv-ota:.', dec�arou a

sra. Moor-Schute que, de Salvador, se

guirão para o Rio, Santos, Pôrto Alegre,
Montevidéu e, por último, Buenos Aires,
estando, ainda, em cogitações o prosse

guimento d-o cruzeiro até os Estados
Unidos.

smi•••, Gravata'l Piiame.
Meia. da. melhorei; pelo'r! me
norea preço••6 Da CASArMIS'
CELANEA - RuaO. Mafra.

Os motores JOHNSON Sea HorsE'
são construidos em fábrica mod�r

na sob todos os p'ontos de vista e

por operários especializados. S(\·
mente são utilizadas máquinas mo

dernas em precisão e rapidez. 0'"
engenheiros da Johnson são reputa
dos como os melhores 'do ramo. Dis
tribuidores: Comércio & Transpor
tes C. Ramos S. A. - João Pinto..

Interpelação do em
baixador soviético
Washington, 31 (U. P.) - O embai

xador soviético Alexander S. Panyuskin

pediu que os Estados Unidos declarem

se o general Douglas MacArthur preten
de "restabelecer o Exército japonês".

O diplomata russo fêz êsse pedido pe

rante a Comissão Aliada do Extremo

Oriente, de que fazem parte onze na

ções que têm interêsses no Pacífico.

Em seu pedido, diz o embaixador que

a questão do rearmamento do 'Japão foi

levantada em despachos de imprensa,
recebidos dé Tóquio. O diplomata sovié
tico não identificou taIs despacholl·
Ignora·se se a Comissão já respondeu

ao pedido. Recentemente, Panyushkin
havia pedido - e recebeu - informa

ções da Comissão sôbre conferências de

caráter militar entre oficiais nmte-ame

ricanos e o general .MacArthur em Tó

quio.

CarDaval, ôotem
DO Rio
Rio, 31 \A .• N.) - Com a avenida Rio

Branco profusamente iluminada e deco·
rada por corêtos, .bandeirolas e galhar
detes, a Associação de Cronistas Carna
valescos fará realizar, hoje. em comemo

ração da n.oite de São Silvestr... uma

animada batalha de confeti -naquela mo

vimentada artêria.

Bandas de músicas e fanfarras de cla

rins das nossas fõrças armadas abrilhan

tarão a noitada que terá ainda para tor-

!"lá-la motivo de atração e curiosidade
um desfile de escolas de samba a cará
ter, isto é, com suas fantasias, seus rit

mos e suas rnteressantes pastoras_

FRECHANDO•••

NUNO� EXISTIU IGU�l

FERIDAS, O sr. Wanderley Júnior é mesmo um incompreendido. Não

.no compreendem seus adversários. Incompreendem-no seus com

panheiros. E, ao que tudo indica, nem êle se compreende a si

mesmo. Se' não fôsse gente de fácil esquecimento ou se em dia

mantivesse seu arquivo, ao invés de apelar para nós, no sentido

de lhe avivarmos a memória -- publicaria uma carta que escre

veu ao então Interventor neste Estado, sr. dr. Nerêu Ramos.

Essa amistosa cartinha comprova a afirmação que fizemos. No

mais, boas-festas e feliz ano-novo ...

PARA

E C Z E MAS.
INFLAMAÇOES,.
COCEIRAS,
F"RIEIRAS,
ESPINHAS, ETC. Guilherme Tal.

i
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