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• ; !!ti!' IIPUda ··Ieilura nociva
I}J;,11"Q,tm�,ntp.. .. , ...;sÔb1à':';;; um episodio dctoroeo ocorrido. com um

. .

sobrinho do JornaLista Vitor do Espirita Santo

RIO,' 11 (V. A.) - Sob' o título decisivamente para que a tragédia

"Leitura nociva", o jornalista Vitor se registrasse.
do Espirito Santo escreve: Ganhara o menino, na véspera de

"Orlando Dantas vem sustentan-. Natal, presenteado por um antigo,
do uma luta benfazeja contra a má um revólver de brincadeira, ín.tta
literatura infantil com que os Es- ção perfeita da arma verdadeira.

tados Unidos abarrotam o mcrca- Dias passados, usando um revól

do nacional. É uma' luta desigual, ver verdadeiro, na suposição de que

na qual tem de enfrentar adversá- se tratava do de brinquedo, com

rios' perigosos e que não escolhem êle alvejou o amigo, que ia justa
meios para 'ferir o diretor do DIÁ- mente levar-lhe presentes que vi-

RIO DE NOTíCIAS, lançando rnes- ilha de adquirir. Na sua inocência,
mo, não raro, mão da calúnia, ape- o menino, apontando a arma, gri
gando-se a episódios antigos que, tou, tal como as figuras das histó

longe de colocar em situação des- rias de quadrinhos:
favorável o autor de tais perfídias,
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PerOD propoe a retorne da� ISério conflito

.

Constituição Argentina I e�DJs�����s Serro
BUENOS AIRES, 1.2 (U, P,) - O presidente Peró'n, .

com sólido
apôio da maioria peronista, rnjopôs uma emenda á Constituição, a

fim de obrigar os estrangeiros a SOlicitarem a cidadania argentina,
depois de dois anos de residência, ou deixar o pais, A proposta porte
Tá abrir algumas .exceções na forma final a ser redigida pela Corrven
ção Constitucional, que se instalará na próxima semana. A proposta
do. Partido Peronista, no entanto, não faz nenhuma exceção e desta'
maneira afetaria 30 mil ingleses e 4.000 norte-amer-icanos, Na mesma

.situação, í'icariam talvez centenas de milhares de chilenos, uruguaios,

.bolivianos, paraguaios e. membros de colônias sulamer icanas de 10U'
tros países mais distantes. São igualmente grandes as colônias espa
nhola, italiana, alemã e países da Europa Central, embora grandes
proporções dêsses grupos já tenham tomado a cidadania argentina,

As embaixadas estrangeiras se manifestaram espantadas com a

·I1ropos;{..a, que foi lida perante 'os membros da maioria,' "pessoalmente,
pelo presidente Perón, na sua residência de verão, subúrbio de Buenos
Aires, na manhã de boje,

O sr. James Bruce, embaixador dos Estados Unidos, encontra-se
·em férias, fora da cidade, mas um funcionário da emhaixada decla
rou que, de aoôrd'o com o tratado atual .com os Estados Unidos, a A'r
gentina concorda em conceder aos cidadãos norte-americanos os mes-:
mos direitos concedidos aos nacionals de qualquer outro pais, Êste
p:orta-voz, indicou que os têrmü;� da "cláusula de nação .mais favor-e
-cída" não dão aos Estados Unidos o direito de protestar, desde que o

dhijpositivo seja aplicado a todos sem distinção.
Um porta-voz da embaixada brilanica declarou que não podia

comentar oficialmente a proposta, sem um sentido mais completo, po
rém seu govêrno está interessadq no tratado dispensado a todos os

estrangeiros; especialmente aos súditos britânicos.

conflito ocorreu esta noite em um
mais zainda o elevam �.o conceito

cormcro politico real izado no East

End de Londres, quando o pr imei- público. Até a Igreja já se procurou tórias que a culpa cabe exclusiva-

ro ministbo, Clernent At.tlee, ata- lançar contra o jornalista, tentando mente aos pais, que permitiram ,eg

cou o "obLrucionismo russo" Asso- malquistá-lo con� a opinião católi- tive se um revólver ao alcance de

ca do país mãos infantis.
bios misturados com aplausos f'o- .

i-am ouvidos também nesse primei- Acompanhando embora com sim- 'Não houve, porém, êsse descuido.

ro dícurso . publico de Aí.Llee como palia a campanha benemérita de A arma estava escondida e perten

candidato trabalhista as eleições de Or-lando Dantas, evitei entrar na cia ã um amigo dos pais, que com

1950, pelo distrito de West Wlat- liça; preferindo guardar os rr.eus êles residia e que vinha de transfe

hameton. aplausos para qL!ando a campanha rir sua residência. E o revólv�r,
A polica r-estabeleceu a ordem, se tornasse inteiramente vitoriosa. que. estivera sempre escondido, fô

sem fazei: nenhuma prisão. A. de- Um doloroso episódio ocorrido ra retirado naquele instante para

sordem foi atribuiria aos comunis- agora no seio de minha família, en- ser transportado para a nova re

tas e aos partidarios do grupo í'as- lutando uma família amiga, abalan- sidência.

císta de �ir Oswaldo Mosley, e á do, profundamente a mim e a todos F'oi na policia, depois do fato

reação dos trabalhistas leais que os meus, faz com que me lance de ,inteiramente apurado} que ouvi da

gritavam: '-"abaixo o comunis- vez na luta ao lado do direto ..' do espôsa da autoridade que tomara
mo 1":

'

DIÁRIO DE NOTíCIAS, aduzindo' o conhecimento do fato doloroso:
Tudo começou quando AttIee meu depoimento aos que lhe tem

disse que "não existe direito de sido fornecidos.
auto-determinação na Russia. Os

paises que ·Se acham por traz da

cortina de ferro ,éstão ansiosos por

participar do Plano Marshall, mas

os partidos comunistas '.fQment�
ram lulas e fizeram quanto lhe foi

seus conhecidos.
·possivel para impedir o exilo do

plano, Os comunistas não se preo-
.dios de "mocinhosv t

que contí-ibuiu são contadas".
cuparn pelo que sucede aos traba-

lhadores e somente querem propa-

V d
.

I I
ti dga�t���: ��:o��)��a�� ligeira referen-

ota a pareia mente a nova er e

���l;O Poa�,���:m�iz��:on�i�:' "��� I OrgaDí�açã� t J�dici��ia .j, da Bahía
1:-;a�,oe", Nmd<!'" r)�ll'il qtk' o povo, -'� " '. .

' ,

•• �

pois há mais de uma, raça na Pa,- Procurando redUZir as despesas ao tndlspensavel.
lestina - plledesse decidir por si O G d OtP' M b· " '

mesmo," ov�rna or aVIo anga . eira opos o seu veto

á vários dispositi\vos que �ridvam novos cargos
Vbefe rus�so ,foge- o "Diário de Nbt�cias", do .Hio, vetou, também a lei de fixação de

para ii Alemanba edição de 7 do corrente, publicOQ fôrças com a criação de novos pos-
o seguinte:, tos o quadro da Polícia Militar, cem-

Ocidental "'BA�I�,,5 (D. N.), - 0rverna" cOl'dando, entretanto, com o au-

BERLIM, 12 (U, P.) _ A "De- dor OtavIO Mangabelra�etou, par- mento de vencimentos das praças

na". agência de noticias licencia- cialmente, a Lei de
.

Organização de "pré", visto serem demásiada
da p.elos· norte-americanos, infor- judiciária na parte' que criava vin- mente reduzidos. O governador,
mou que um cheff russo .de uma te e quatro novas comarcas, eleva- apoiado por quase a unanimi.dade

grande fábrica de ferramentas va de categoria muitas das existên- da Assembléia, evita intervir t'lU

em Chemnilz, Saxônia, fug'iu para tes, criava um novo quadro' com seus trabalhos, mas veta-os quando
a Alemanha Ocidenfal, Trata-se de seis lugares de advogados de A<;- é preciso sem que isso atinja de

um engenheiro crramado Vinog\ra- sistencia judiciária com venei,nen- qualquer modo a harmonia reinan

düv,. tos de· mil cruzeiros mensais, al- te, sendo os vetos geralmente acei-

Segundo a "Dena", o engenhei- gnns cartórios e estendia à CO!l1nr- tos. Os últimos vetos mereceram de
ro fugiu depois de. ter recebido ca da capital as férias coletivas do tôda imprensa comentários favorá
ordem de reg}essar a Moscou, sob Foro. O governador alega como veis, tendo a- melhor repercussão
a ,custódia de dois agentes da M. t razões ao veto, existirem atualmen' em todos os círculos".
V. D. (Policia Secreta Soviética). te dezoit\) comarcas vagas com di-

di
Esta é ,a _segunda �uga em' mes- ficuldade de preenchimento pC>l'

O sen.dot Ivo d'Aquino, saudado pelo deputado mas COndlço.es anunc.J�da e� uma falta de candidatos à Magistratura,

N V I
semana, O oulr.o fUgItIVO fOI o te- não se justificando portanto novas

une.s are a, respondeu em empolgante improviso nente-ooronel F;eldmann, ofici'aI' de oriações.
' ,

'"
' có;llrôle do "Na-cht Expr.essa", jor-

A Assembléia LegisI3.liva recebeu, "O digno líder da maioria do-,Se- ,Ponderou, ainda, que vem redu-
nal berlimense' de licença soviética. zI'ndo o 'd 1 t bontem, a visita do eminente se- nado Federal, em seguida, ocupou

" c nSl erave men e as ver as DETROIT, 12 (U, P,) -' A Ford

d t· I
.

dA' Felp.mann também, _disse que fo- do pessoal, o que o obrI'!!.a a dI',�.'�UI'- Motor' Comp.any reduzI'll' bOJ'e dena 01' ca arInense, sr. vo. ·.�quino, também a tribuna, proferindo bc· - � ,'�

lid d
'.

ra ameaçado de pnsao pela M, V. I d tdI' 10' ri, der a maIOrIa no Senado d'l Re- líssimo discurso, _ num improviso. D: i ( ar e o o e qua quer aumento ,por cen o a pro uçãO dos au-

púbFca. magnífico, de que colhemos as se-
I que não seja absolutamente indis- tomóveis "Mercury" o "Lincoln"�

S.' exa. foi intrOduzido na sala guintes frases: Salvou -o " pensável. Sobe a cêrca de mil o demitindo 1.230 <operários. A me-

.das st:ssões por uma comissão, dc- a cri nva número de cargos suprimidos pela dida visa equilibrar a produção
'signada especialmente pelo sr. Sau- "Não temamos que os espíritos - atual Administração. O governadc.r com o slJprimento de matéria pri-
lo Ramos, que presidia a sessão de

se incendeiem, que as opintões se di, DUma cesariana
.ontem da Assembléia, e composta ferenciem, porque nisto consiste !OI.

ph�t mortem'dós segu'intes deputados: srs. Antô'- razão de ser da nossa Democracia, « ", .- .

.
»

llio Nunes Varela, líder do P. S, D., que se funda nos partidos políticos, ABINGTqN, Virginia, 12 (U. P.)

João José de Sousa Cabral, líder os quais pela luta, pela manifpstr- - Com o auxilio de um canivete

da U. D. N., Pedro Lopes Vieira I
ção de suas opiniões, estabeleee'I�1 de bolso, o dr. Harry Hayter rea

do P. S. D. e Braz Alves, do P. T: um denominador-comum, que re. lizou uma operação cesariana, sal

.B.' presenta a média das opiniões ie- vando a criança, quat,ro minutos
,

Ad' 1 I depois <ie morta sua mãe.
Designado também 'para saudar ralS. emocraCla nasceu pe.a u-

t 1 I t
. Essa operação primitiva foi rea-

o ilustre visitante, o deputado Nu- a, conservou-se pe a u a e o seu

d t' 'I t " lizada nas ime.diações do moder-
nes Varela ocupou a tribuna, pro-

es mo e u ar .

no Hospital Ben Johnson, mas o
duzindo vibrante ,oraçã'O, em que Calorosos aplausos de toda a Ca- tempo urgia e êle' tomou calma
traduziu os sentimentos de tôda a sa, a que se associou a assistência, meDte a- deliberação de agir, sem
Casa para com o preclaro senarlor cobriram o' remate da empolgante espera-r pel'Üs insLrumentos ci.rur-
lvo d'Aquino. oraçã1o do senador Ivo d'Aquino. - gicos pedidos.

NENHUMA JNFORMAÇAO OFICIAL
WASHINGTON, 11 (A. P.) - O Departamento de Estado ainda

não recebeu nenhuma informação oficial sôbre a projetada emenda á,
Oonstítuíçãn da Argentina, no que diz respeito á permanência de es

trangeíros naquêle pais.
,

Essa emenda, segundo despachos recebidos pela imprensa, exi-
giria que todo cidadão estrangei ro adquira a nacionalidade argentina,
,aipós dois anos de permanência no país, ou então se retire do mesmo,

Entretanto, os mais altos í'unoionáríos oficiais _
manifestam sua

surpresa diante dessa projetada emenda, em virtude das consequên
(lias e ramificações a que a mesma pode levar, afetando seriamente os

homens de negócios norte-americanos que operam naquêle pais.
Prevalece, porém, a opinião geral de que, tratando-se de uma

medida a ser tornada extensiva a todos os .estrangoíros, não cabe a

nenhuma nação, Individualrnente, man if'esl àr oJ:ic.ialmenLe sua estra·
nheza !.lll ,."Ll proteslo, '.

{-

Parece, portallLo, extremamente ren1bta a possibilidaCle de qLlal·
quer eventual protesto do g'ovêmo CIos Estados Unidos, embora se

, eS.peTe uma intensa reação l1a im]Jrensa continental.

Desvalorização do cruzeiro
NOVA YORK, 12 (U, P,) - O "JoLlrnal of Gommerce" diz que se

gundo, a opinião quase unânime dos comercianLes e banqueiros co{ner
.eiais, o Brasil s,erá a primeiro país latino-amerioano a desvalol'izat' :t
sua "moeda, o que possivelmente se dará dentro d.e p,eriodo próximo,

Essa conclusão dêsse jornal financeiro foi expressa depüis de um

inquérito- que realizou enll'e auLoridades' com.erciais e bancárias a

propósito das recen;tes declarações" do sr, Camill Gutt., diretor-ge;ente
,do Fundo Monetário Internaci·onal, que regT,essou recen.temente de
uma visita a vários paises latino-americanos.

O "Joul'nal of Commerce" acrescenta que, na opinião da maioria
das altas personalidades que ouviu, "a maior alleraçã'Ü surgirá quando
.o mesmo se der na Argentina, onde a desvalorização da moeda poderá
,ser acompanhada de ,uma reviravoHa .politica".

Em visita á Assembléia Legislativa
o líder da maioria no Senado

"

Um sobrinho meu, menino de <10-

ze anos, primeiro aluno de sua tur

ma, fêz baquear morto um, [ovem
de vinte anos, uma das pessoas que
êle mais estimava, dentro todos os

- O super-homem, em' ação.
Dirão os defensores das tais his-

- A causa de tudo isso é a Ie ltu

ra dessa infame literatura infantil
com que envenenam impunemente
a criançada. ",

Efetivamente, cada criança que

lê. aquelas histórias, passa a ter UIIl

ideal: ser também um herói igual
Foi a leitura nociva dos eprsó- àqueles cujas façanhas fantásticas

Vendiam máqUinas ITercelra dentição
d�I!�!�r(�I�)bei!� Du- depOis de cem anos
arte Varangola, brasileiro e Fran
cisco Vila Flor, ,português, foram
pres'os sob a acusação de fal,siii
carem notas de banco,

Supõe-se que os acusados ,usa

vam as notas falsas em suas pró
prias despesas e vendiam também
"máquinas ele fazer dinheiro" a

ingênuos.

Reduzida a produvão
de automóveis

ma .

ARGEL, 12 (U. P,) - Noticia
se aqui a mort.e de uma mulher

muçulmana, com a idade de 12:1'

anos, em Philippeville.
Trata-se de Youksfi Sakria Bent

Amar,
.

que, segundo se diz, teve
uma terceira denticão completa,
depois de cOll1lPletados os cem

anos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Informações utets Pela Instrução-----------------------------------.--------------.---- \Horarlo das empre ... DISTRITO DE ,JACINTO MA- e esclarecer os vossos conheci-

d
,.. CHADO DE ARARANGUÁ mentos, as vossas ínteligên-sas ro OVtarlas Festas de raro espíritualis- cias, ainda em embrião. Eu vos

mo realizaram-se em "Jacin- aconselho a respeitar o nosso'
to Machado", quando 12' jo- govêrno, porque o grande de
vens catarinenses receberam senvolvímento que hoje des-Expresso Slo Otst6vlo - LIICUDa ,'t

7 horas. OS ambicionados titulas de frutamos no magistério deve-
Auto.VlaçAo ltaJal - IQJaf - 11 ..

professores. mos exclusivamente, a bem ori-I"IW.
,

E:Ilpreaso BruaQUenH - BrwIQu. _ Falaram, nessa, ocasião, os se· entada politica educacional deUI hori&
Expresso Brusquena. - Noya Trento guintes oradores: Sr. Inspetor Vidal Ramos, seu filho Nerêu

- A���l=-:!I. C&tarlnen.. _ JomVUe Celso RUa, Diretor Otávio Mu- Ramos e seu neto Aderbal Ra:- :....-.-••-.-,-.-.-••-.-,-.-.-.•--.-,-.,-.-,-.-.-.--_'
- 41 horas. nir Bacha e o paraninfo da mos da Silva, que, com tão boa
_Â:�� Cata1'lnen.. - CUr1tb turma Sr. Juvenal Cardoso. vontade, tudo tem feito pela
Rodovlária Sul·BruU - Nirto Alea-r. A numerosa e brilhante as- instrução pública de nosso Es-

- 3 horlliS. '

Rapldo' Sul-Brasileiro - Jom...u. - sístencía ouviu tambem díscur- tado, atendendo a todos os re-
te I! e 14.h�;CA_FEIilu 80 de um dos homenageados, o' cantos de' nosso território, den- Serviços de energia elétrica:"

Âu'tO-:V:lação Catarlnenae _ P6r\o Ale- ex-prefeito de Araranguá, sr. tro dos parcos recursos. Estou em Joinvile, Jaraguá do Sul;
greAUto-�=a8.catarln__ CUritiba Edmundo Grisard. Foram estas quase certo de que OiS vossos São Bento do Sul, Mafra; Ti-r-
- A�t!�t!.� Catarln__ Join'Y1le suas eloquentes palavras: avós, pais aprenderam a ler .jucas, Rio Negro e Lapa.
- 41 horas.

'

"Meus jovens patrícios. Não' porque o Governo. Italiano não I

_ Arah��:�� Catarlnen.. - TI,bu'lo poderiam vós, moços e moças esqueceu 'OS seus filhos que pa- Material elétrico para tnsta-
Expresso 810 CrIF.ó't'lo - Lqu.na _ que terminais o curso comple- ra aqui emigraram. lações - Motores - Dínamos-

7 =�sa GIóna _ lAC'UIla _ 71á mentar do Grupo Escolar Ja- Assim também nos foi man- - Bombas - Lustres - Fer-
ASSINATURAS e �pr�=.·Bnisqu__ BrwIQu. _ cinto Machado, me conferir da:do por Vídal Ramos, Nerêu ros de engomar - Larrrpadaa-Na Capital 18 horas. maior alegria do que a de me Ramos e Aderbal R'amos da Sil- - Ventiladores - Serviço de"

Ano , •.. , ..•..... Cr$ ra:.·\to-vlaçlo ltaJat - ltaj.l1 - _li ho-
escolher, como um dos home- va, os grupos e as escolas iso- instalações por pessoal técni-Semestre •• r •• , •• Cr:jl Rápido Sul BruUeJro - JofiIl'til. - te nageados da turma que encer- Iadas, os inspetores e professo- co especialisado.Trimestre ., .• ,.. Cr$ 6 e 14 horaBQUARTA-:rmRA

_ CUrWba
ra seus estudos nesta casa de res, e todos os recursos necessá-Mês .. , '. • .. Cr$

_ Ã���o catartn_
ensino, porque sou daqueles rios para que a nossa geração i Loja e critório á rua 15: d�Número avulso .. Cr$ Auto.Viação Catuinenae - Joln'YU. brasileiros que vêm na instru- saiba como é bom ser brasíleí- Novembro. n. ·449 Caixa PostabL

A
No InterioCr e tÔO

' -

':u:::S�o catarlDeflM _ Lapna ção do nosso povo a maior e roo Portanto devemos admirar n. 62 - End. tlegr. - "Em�re...

no .",.,.,.... r.p ,00
._ 6,30 heras. melhor poíítíca de governar a a respeitar êsses homens e ês- sul" Joinvile - Sta. Catarina»

TSe�estrste �r$$ �,oo II! �f!d�o��!.Bruumo - JO!nTU. - ..

Nação. Um povo 'de analfabe- te governo que foram e conti- i - Brasil.rime re,.", ",r .on

I
Expresso São OriatoTao - t.acune - tos está condenado a viver ex- nuam sendo os pioneiros da ',." .'.,., .. "., ..Número avulso " Cr$ O 60 7 horas,

,

Exprlll*) Brusquen.. - Bruaqu. - plorado nas sUaJS riquezas e na instrução pública de nosso Es-

A�úncioa.;Jiante contráto. rla68A.����iaçlo ItaJal - ItaJa1 - II )lo. sua soberania pelas nações de tado. Eu vos âconselho, sobre- Vende-se
Expresso Brusquenae _ NOTa 'l'rento 'maior deselvolvimento cultural tudo, a agradecerdes a Deus a

...__. _ 16,30 horas. e técnico. O Brasil é um país sua firma proteção, vos dando Uma Garapeira nova comi'Os ori80_8. mesmo não Rodoviãria Sul Brall11 - !'&:to Ale... . ,

ti h 1 tãcobiçado, porque poSSUI reser- saúde forças e esclarecimentos : carre m a e a�.publicados, não serão - li boras. I ,

I -..,.j. .... ,QUINTA.FEIRA
_ p....._ vas íncalculaveis de ferro, de as vossas inteligências moças. Tratar com Joao Duarte, A"',

I
devolvidos. Auto-Viaçlo Catlll"1I1enM' UI....,

t V'd 1 121'11<'"Alegre - 6 horas. petróleo e de matas por nos Meus J'avens patrícios, em meu' rua capitão Augus o I a' fi
'

A direção não se respon- taçA ca in � CUrlt1!ba
sabiliza pelos conceitos _ A��� o tar enH

ainda inexploradas. Conservar geados, fazemos vótos para que, Palhoça.
Auto.Viação Catall'lnenM - JotnT1l.

o povo 'na ignorância, s.'em 1.uz nome e no_d.os demais hom�na-I' •• ',' •.••••• '.' •

'.'
, ..••..••••

emitidos nos artigos 41 h
'

�

assinados,
-

Atlto��'::�o Catarlnense - Tubarlo no cerebro e sem eneI'gl� ena- sejais o que o nosso Governo
I
Se rICOS quereis fícar

•
- A���:'éAo catarlnenM _ Laguna dora é objetivo dos cob:90S?S espera d� todos; a _:nelhor ala- ,De �odo, tacil e�egal. _,· ........._-.-.-.-.-..-._._..."" .......-.·.·w·.....
_ 6,30 horas. ',' porque:enquanto a conSClenCla vanca na construçao da nossa

I
FazeI hOJe uma 1DSCr1�OEXP.!'esso Slío Crlsta.,.lo - Laguna -

dos brasileiros estiver adorme- Pátria brasileira". 'No Credito Mutuo Predl8'1 horas.
Emprêsa Glória ,- Laguna _ ,� 1/2 cida pela falta de aprendiza-

• '1 1/2, horas. '

'i t rrl os�e8so BrusqUeriM - B:usqu. ..::.. .gem .nas ftscq as,. es- �ret,�'
11���iaçao ItaJai _ Itajal _ '18 )lO. sempre á meI1c� da vont�liâe das
ru. ,potências cultas. Termmastes,
I �1d�o��!. Brasileiro _ JoInTU. -..

jovens patriciOlS, o cur,so de
Empresa Sul Oej!te Ltda - X!lpecó - b ,comple:mentaristas e com os co-

_ • horas.
SEXTA-FEIRA Rhecimentos que obtiveres com

RodoTiárla Sul Brasil - P6r\o Alei" vossos mestres, estais apare
- A�t!�i!:éAo C&tarinenH - Curitiba 'lhados para prestar á noss�
- I! horas.

_,_...0'
!

pátd:a O maior e melhor serVI-
Auto-Vlação Catar1nense '_ J........... . .

d h_ 41 horas.

I ço
educando as cnançaJs e 0-

Auto·Vlação CaurlnenlM - LB«tma je que serão os homens de
- E�����a�o Orlstovão _ � _ a�anhã: tirahdo-as da igno-
7 .i���Viação litajal _ ItaJaI _ II ho- i rância da própria vtda, en�i-
raso

, naI1ido-lnes a conhecer que sao
Expresso BrusquenH - BnNlqu.

-I d N
-

16 horas. filhos de uma .gran e açao,
àJI�á�kl� �:a:.rlllsile1ro - Jo1nv1l.

-, que possui ador_mecidas, rique-
BABAre zas incalculavels, mas que ne-

_ A;t�;!�s�O Catarlnen.. - CUritiba

I cessitam das nossas mãos pa
Rápido Sul Brulleill'o - Jo1rl.T1le -

ra' ,<'.0 transformarem em utili-às 6 e ]9 boru. """
.

- 41 horas.

I dades
melhorando aSSIm as

Aut&VlaçAo Catlll'lnenae - JolnT1le. nossa� condições da vida, Ain--ehoru. .. -

1Auto-Viação Catar1!n_ - Tubaria da tendes uma ffilssao e eva-
- E��::' Slo cratoTIa _ LqwIa _ da, tal seja a de transformar os
7 horas. carateres da inf.ância e!scolar,El!JpreSllO

'

Brusquen.. - BruIIQu. - . d14 horas. como um artlSta que torna e

ra::rut.c-ViaçãO naja! -.ItaJa! - II ho.
uma pedra sem f'Orma, uma

Expresao BruaQu- - NOft Treta 'obra miraculosa de arte,
- 9,30 'horu. "

-' . .

1 vossaExpresso 'Glória - Lacuna _ • l/I Nao e polS Slmp es a
,• 7 1/2 har...

missão de' professores; rela e �
mais nobre dentre todas, por
que uma riacionaIidad� mal
,conduziida nas 'escolas e cons

tituida de hordas nocivas à

humanidade. Como assim pen
so ,eu porque vos disse que me

conferistes tal alegria, incluin
do-me como um dos VOSSQlS

homenagéados.l Eu, vos acon

sêlho a agradecerdes aos vossos
Dqmin(/o Elorit6rio • R..id.ncla pais o sacrificio e dedi,cação quePANAIR - 10.40 - Norte Rua Tlradente. n.

I demonstra:ram, como bons bra-
CRUZEIRO 00 SUL - H,ao �ONE .� 1.aa

:sileiros, que calejando suas

_;'�:...A_N_A_I_R_ ___:1..:.3::.5..:.0...:S�U:l.:..._ .:.::============ mãos no tamanho da terra pa-
ra conseguir o sustento e o

mais necessario, 'para conser

var-vos neste educandário até
o fim desta etapa que hoje des
frutais, recebendo o vosso di-

ploma. '\

Também vos aconselho a

agradecer aos bons e dedicad?s
professores, que com tanta fu

meza e dedicação lutaram, pa
ra com sua sabedoria iluminar
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Constituiçõetl d. sociedad••
••erviço. corebtOll, em geral.
�OrganizoÇÕH contabeis.

Regi.tro. e marcaa, d'apondo.
no Rio, de corr••pondent••
ElElrit6rio: Rua Alvaro d.

Carvalho, n. 43.
Da. 8 ã. 12 hora••

Telefone' 1-494

EMPR1!:SA SUL BRASILEIRA\
DE ELETRICIDADE S. A.

- EMPRESUL-

rt;'ia, Divulgue e Assine
ffJornal de Joinvile"

o

I'

completo Orgam
Catarina

demais
Santa

�;
�..--..-- --------..-- �

Transportes Aereos Bandeirantes Ltda.
.

Rua São José, 63. - 1° an@lar. Telefone 42-4989 - RlO da".:'

Janeiro
Viagens ael'eas em "Catalinas" ,

PASSAGEIROS - CARGAS - ENCOMENDAS E CORREIO> I

Para o Sul: L�guna Araranguá e Porto Alegre: Todas as.,

terças e sextas-feiras as 13 horas,. ,',

Para o Norte: Todas as quarta-feIras e sabados as' 8,ho-"

ras, com escalas em: Itajaí - São Francisco do Sul - P�ra
naguá - Santos - Parati e Rio (as escalas de CananeIa e'"

Iguape são facultativas)," . . .

Agentes em Florianopolls: Z. L. Stemer & Cla.
Rua Alvaro de Carvalho n. 1.

Telefone 1402. - End. Tel.: "Steiner",I Dr..CLARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO

LOJa DIS CISEMIRISCrime. 01:••1

Coutltulgão d. Sociedade.
NATURALIZAÇÕES

Tl:tulOtl Deolarat6rl0ll Especializada em artigos para.�
homens

-

RECEBEU VARIADO SO�TIMENTO DE CASEMIRAS NA-,

ClONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS•.

:

MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS'
PARA HOMENS

ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA-
TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelo menor preço da· praça.
Faça oma visita à noss'a ,Casa everiliqu&'

,

nossos preços' e artigos"

A' DIVULGACAO
Revisia do· Paraná para o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural
Economico Financeiro·

Publicidade mensal. - Assinatu'ras e Ariú�7·
CAIXA POSTAL.�77 CURITIBA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE
..AS 21 HORAS. SÁBADO

•

OQ.ZE DEAG
DIA 15. SOIRÉE - DOMINGO - DIA 23. SOIRÉE. AS SOIRÉES TEl{ÃO INíCIO
- DIA 29. GRITO DE CARNAVAL DO ANO DE 1949.' APRESENTAÇÃO DAS MELHORES MÚSI•

CAS
.

CARNAVALESCAS DO ANO. INíCIO ÀS 22 HORAS .

CINEMAS
JÜíZ-O DE DIREITO DA COMARCA

DE TIJUCAS Prêmio de Previdência' Social-

Uma película verdadeiramente
admiravel, quer pelo desernpcn 11'1
dos protagonistas ou pelo realismo
brutal de suas cênas as quais pro
vocam emoções ainda não senti'
das!

Festeja mais uma daLa natalí-
- No Programa -

'Jeja, nesta data. o sr. 'I'te, Armando
1) - O Esporte em Mar-ch-i n.

Fernandes Guedes, da nossa Po-JO 243 - Nac.
, Jícla . Militar.

com

Jack CARSON
FAZEM ANOS HOJE: Martha VICKERS

- o galante menino . �overal, I
- No Programa

filho do sr. Soveral Barreto Neto, 1) - A Marcha da Vida n. 21;) -

·tesoureiro 'dá Prefeitura Municipal Nac.
de Omaruí e de sua e;x:ma. sra .. d. 2) - Ritmo no Gelo - 'Short :VIu-
Créia Cluser Barreto. sical.
- a menina Lilá, filha do sr.

Juvenal Silva.
- a exma. sra. Layce Silva Cal

.das, espôsa do sr. Laudelino Sarai
va Caldas.

- a graciosa menina' Silvia, fi·
lhinha do sr. Osmar Silva, funcio·
llário da Oaixa Econômica ·Fed·e-
1:al e de sua exma. Sra Diná Silva.
- a menina Suely dos Santos

Nunes, elileta filhinha do 51'. J030
"P. Nunes e ele sua esposa d. Tda

. 5. Nunes.
- a exma. sra. el. Oscarina 'Esle

",\'es Uchôa, digna espôsa elo sl'.

Raimundo ele Fr·eitas Uc]lÔ1\..

ANIVERSÁRIOS:
DR. HEITOR BLUM

Na data 'de hoje comemora 'seu

.,.aniver·sário natalicio o sr. dr. Heitor
Blum, destacada f'igura dos nos-

· sos meios intelectuais e 50C1a15.

Exercendo até há pouco tempo
· 'várias funções públicas, onde preso
Lou relevantes serviços ao Estado,

.. aposentou-se, no entanto, quando
,diretor do Departamento das Mu

-nioipalidades, cargo em que, ef'i-

-cientemente, muito contribuiu em

1:Jenefíóo da administração dos
, municípios.

Como Secretário da Caixa de

Esmolas aos Indigentes de Floria-
· nópolís, deve-se a seus contínua
dos esforços, o real prestígio da

".quela instituição.
O "O Estado", relícíta-o.

SRA. HELENA G. LA PORTA
Deflui' nesta dala o aniversário

· natalício da exma. sra, d, Helena

..f3aJ'ofalis· La Porta, espôsa .do sr,

,.dr. Míguelj La Porta.

TTE. ARMANDO FERNANDES
GUEDES

MENINO MARClO

Transcorre hojeo an íversá rio do

; 111tclig'el1te Marcia, f'ilh inho dÓ. SI'.

«ír, Joaquim Madeira Neves, ahali

.sado clínico em nossa capital. O

; .aniversáriante se verá, por-isso,
rodeado de seus ínúmeros arnigu i
'nl1os, os quais lhe darão parabens
,-com votos de muitas íelicídades.

"O Estado" o felicita, Lambém.

JAIME GEVAERD ,/

Faz a110S hoje o nosso conterrã
� neo Jaime Gevàerd, sub-oficial ,re

formado da Marinha de Guerr a

Brasileira.

DR. ALCIDES OLTVEIRA
Comemora seu aniversário nala

'lício o se. dr. Alcides Oliveira,
>compet.ente dentista da' Base Aé

-rea, Seus amigos, por êsse motivo,
. hoje, o homenagearão.

SRA. JOVELINA lVI. MAYR
Antversaria-se, nesta data, a

.�xma.. sra d. Jovelina Martins
..Mayr, digna eSpôsa \ do distinto
--c.onterrâneo sr. dr. João Ricarelo

�1ayr.

BICICLETA

Vende-se uma marca "Pullman"
.

para ]110ça. Ver e tratar a rua Anita

"Garibaldi, 47.

RITZ ODEO�
Simultaneamente -

Edital de praça, com o prazo de
20 dias

O Doutor Belisário Ramos da

Costa, Juiz de Direito da Comarca
de Tijucas, do Estado de Santa

Catarina, na forma da lei etc ...
Faz saber aos que o presente

edital virem ou dele conhecimento

tiveram, .expedido nos autos de ar

rolamento dos bens de Sebastião
Manoel da Silva, que se processa

perante êste Juizo e Cartório do

Escrivão que êste subscreve,' que
atendendo ao que lhe foi requeri
do pelo Sr. r». João Bayer Filho,

procurador do arrolante e tendo

em' vista ao mais que dos autos
consta, pai' despacho proferido aos

29 de dezembro do corrente" ano,

autorizou a venda, em hasta pú
blica elos bens abaixo descritos,
com suas respectivas avaliações,
per(en.cenLes ao espóliO de Sebas
tião Manoel da Silva, que serão le

vados a púhlico pregão de venda e

arremalação, a quern mais der e

maior lanço oferecer, acima das

respectivas avaliações, pelo por

teiro dos auditórios.sou quem suas

veses fizer, no dia 15 de Feverei
ro de 1949, ás 10 horas, no local

em que se realizam as vendas em

hasta publica determinadas
.

por Iêste Juizo, á porta ela Prefeitura

Municipal. Descrição e avaliação
dos bens que serão levados á Pra-'

ça : 1) Um terreno sito em Mar

retes, deste Municipio .e Comarca,
com 66 metros de frente e 660 di-

p. C I
A

tos de funelo e a área de 43.560 reuga. a OD ereo-
melros quadrados; extremando ao • f A.

.sul com t�H'ras de Mano.el,Ellsen, cla I)CODOmW8"
ao Norte com Guilherme de ou- BUENOS AIRES, 12 (U. p.)
ve ira Costa; a Leste com a estrada Comentando editorialmente a Oon
pública e a Oeste com Cipriana Silo Ierencia Economica ele Buenos Ai
vei ra, avaliado por Cr$ 440,00. 2)

res, a \naugurar-se a 28 de março
Um terreno, silo cm Marretes, dês- próximo. "La Prensa" afirma que
le Município, com 110 metros de

os boatos de adiamento do concla
fi-ente e 22-0 ditos de fundo e a

ve provêem do fato de que os mi
área ele 24.200 metros quadrados; nistros de Relações :Exl:erie>res não
extremando ae Sul com Manoel

puderam, até agora, pôr-se de acor

Florencio; ao Norte, com Guilher- do acerca do temarío da cbnteuen
me de Oliveira Costa, a Leste com cia.
a estrada elo .porto e a Oeste com A seguir, pede enfaticamente que
a estrada pública, avaliado por sejam envidados grandes esforços so".
Cr$ 250,00. 3) 1Jm terreno, silo em

para resolver as dificuldades eco- _

Mortetes, dêste municijiío e Co- nornicas americanas. ARNOLDO SUAREZ CUNEO
marca, com 15,94 metros de f'ren- "A América. confia em que o Cirurgião-Dendista
-te e 660 ditos de f'undo e a área ele desalento nã'o se apossará ele seu Curso de especialização em

10.52.0 metros quadrados; exlre- espirita, mas, pelo contrario, ° dentaduras
mando ao Sul com Manoel Teixeira

'pa1P.,jo vulto Idas di:1'!iculdades Raios X - Infra-Vermelho-
e ao Norte com Juvenal da Silva,

com que até agora tropeçou para Diatermia
avaliado por Cr$ 110,00. 4) Uma converter em fatos e palavras, 'Ie- Exclusivamente' com hora marcada
casa no lote n. 1, no valor de .... vá-Ia-á a realizar um .esforç,'o de- Rua Arcipreste Paiva n. 17 - Te-
Cr$ '400,00. "E para que chegue ao

cisivo capaz 'de abrir pers.pectivas lefoue 1.427
conhecimento elos interessados e

a nm entendimento economico. re· ••••.• _ ••.••••• _......... • •••.•• -

ninguem possa alegar ignorân.cia, aI, definitivo e nece.ssario para lo
manelou expedil' o presente eelItal, dos, sem a menor duvida. "Diz
que ser'á afixado na sede dêste

depois que resta v.er se os países
Juízo, no lugar do costum.e, e, por americanos chegarão a aoor-do an- Peça Bittef
cópia publicado uma (1) vês no

tes de ma.rço ou durant.e a confe-
Ajorna'l "O ESTADO", de Florianó- rel1cia acerca das formas e meios

I
guia· 'puro

polis. Dado e passaelo nesta ciela-
praticas para dar unidade á ,eeono·

O A 't'de de Tijucasf aos 30 dias elo mês
mia continental, tão á meude l1ar-' perI IVO completo

de dezembrü do ano de mil nove·' monízada.e recomendada em diver-
centos e quarenta e oito. Eu, (a)

sos congressos.
-...........

-� .;��,�,�.
- _ ••.......•

'GeI'cy' dos AnJ'os, Escrivão, o dati·
. n1·,z.. "l.a Pl'cnsa" que muito pou--v - está batendo á sua porta; prefira O café MI-

lografei e subscrevi. (a) Belisário
MI, que está distribuindo, . como presente

Ramos da Costa, Juiz de Direito. - me reporto e elou. fé. Data supra. aos c(msumidores, finissimas BATERIAS DE
Eslá conforme o original, ao qllal O Escri"ão - Gercy dos Anjos. '

AI,UMINIO.

RITZ - Ás 5 e 7,30 hs.
ODEON - ÁS 73/4hs.
LANÇAMENTO EXCEPCIONAL

_ Sessões Elegantes -

_ A 20TH CENTURY FOX apre
senta: '

- Um vigoroso drama que capta
toda a atenção do espectador desde
a primeira cêna até as sequencias
finais que constituem justamente i)

ponto culminante do filme I
_ Uma trama bem urdida e Quê

não deixa o interesse do espectador
decair um só momento!

BEIJO DA MORTE
com

Victor MATURE
Brian DONLEVY
Howard SMITH

CURSO DE MADUREZA
O CURSO DE HUMANIDADES mudou-se para Avenida Hercílio Luz

N..20, sobrado Altos do Albergue Noturno.
,

MATRíCULA para 1949: Desde 211 de Janeir-o, elas 18 as 20 horas.
�

na nova sede"
INFORIVYAÇõES corri o Prof. José Warken, Diretor, no pecíodo da

manhã. \

INíCIO das aulas em Fevereiro.

LUIZ ALBANI JúNIOR JOÃO SARTI
e

MARIA JOANA SARTI
e

DOTILIA CARDOSO, ALBANI

par-ticipam aos parentes e pessoas de suas relações o contrato

de casamento de s.eus filhos
c apresentando
eles:

duas personalida-
ANTóNIOWANDA e

Coleen GRAY e

Richard WILDMARK Florianópolis, 10-1·49. Pôr-lo Alegre, 10-1-49.

Nac.

2) - Atualidades Warrier Pathc

co foi conseguido até agora e aSA

si nala as complicações aduaneiras,
barreiras rio inter-cambio comer

- ..

cial,-quotas, "permissões, existen

tes através (lo Novo Mundo, que es

tão
.. estrangl1lal1clo o comercio"

Recorda, por fim, a solenidade
elos acordos economicos de Bogo
tá e diz que a Conferencia de Bue

nos Aires tem um programa espe
.cial:

_ Jornal.
_ Preços:

Em virtuele do aluguel elevadis
siruo eleste super filme, vigorarão
os seguintes:

Cr$ 6,00 e 3,00
"Rigorosamente proibido até 18

anos e 'impróprio para pessoas ner

vasas".

ra suprimir os entraves que se

opõem aos .principios proclamados
em Bogotá e reuniões prévias ou

reconhecer francamenle seu fracas-

ROXY _ ÁS 7,30 hs.
_ O filme inesqueci vel que vol

tà para matai' saudades!

SEMpRE EM MEU CORAÇÃO
com

Gloria WARREN
Walter HUSTON
Kay FRANCIS
- No Programa -

1) _ Imagens do Brasil n. 99

"Aelotar medidas praticas pa-

2) - Mercado Negro _ Desenho
Colorielo .

._ Preço: _

Cr$ 3,00 (único).
"Imp. 14 anos".

IMPERIAL - ÁS 7,30 hs .

NINGUEM CONHECE AS
MULHERES

Ao tomar aperitivo

- Preço: -
Cr$ 3,00 (único).
"Imp. 14 anos".

RITZ - Sábado
A SENDA DO TEMOR
com

Robert CUMMINGS

IVernizeslintas Esmaltes YPIRAN'SAMichelle MOl\tGAN
Peter LORRE

RITZ DIRETAMENTE DA FABRICA AO CONSUMIDOR, POR PRE

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

VEIRA - EDIFICIO ROMANOS.

UM ESTABELECÍMENTO ESPECIALISADO DA CONDOROIL
TINTAS S. A. - RIO, PARA SERVm A CAPITAL CATARI

NENSE

Domingo
ODEON

_ Mais uma gigantcca apresenta
ção!

COVARDIA
com

Gregory PECK
Joan BENNETTE

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Eliseu Aguiar, tendo assumido a direção da Fábrica de ,

Fógos fundada por seu saudoso pai JOÃO .BATIS'fA DE NEM SE DISCUTE I

1
AGUIAR, situada no distrito de Saco dos Limões, avisa a sua t;1Il 'minha casa só se bebe o delicioso CAFa
ri' ti t

.

f
.

tá Ih d d MIMI. ainda mais agora que está distribuindo.,1S ln a reguesia que es a apare a o para aten er com
como brinde, valiosas BATERIAS DE -AI,lJ.

\ prestesa qualquer encomenda. -

.

MINIO.

I Os pedidos podem ser feitos: Diretamente á Fábrica em
Saco dos Limões ou ao sr. Elyseu no Deposito de Carga da
Cia. Costeira.

Dafilógra_a
diplomada

Cartas a Maria Inês
Ferreira.

'A' V _[ S O
..

Caixa Postal 55.

Escritório Técnico
Cid Rocha Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

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

Estados Unidos da América do Nor
te e países visinhos, o Dr. Cid Ro-

I
cha Amaral reabrirá seu escrítórío
(Rua Presidente Coutinho n. 22:).

- nos prtmeíros dias de agôsto, esI>el-
---------.,,--- rando continuar a merecer as espe-

Eletro Técnica ���t::.enções de seus amigos e

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

· RADIO TUBA' zvo' 9
,

1530 kilocieloe ondas; médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

ANAVIO+MOTOR "ESTELA'"
Pedro Medeiros. AuxiliarV. Sa., já escolheu o presen- ra rotativos' (únicos em Flo

te de Natal para sua Senhora ríanópolís) , enceradeiras, rá
ou - filha? Que tal uma das ul- dias grandes e pequenos, ter

, timas novidades em exposição ros dé engomar, aquecedores,
na "A Eletro-Técnica", a rua I fogareiros e mais uma íntíní
Tenente Silveira?

I
dade de artigos elétricos, tu

. Fôrmas elétricas para bolos do a preços excepcíonalmen-
e pudins, abajours de cabeceí- te baixos.

.
.

maxima rapidez e garantia para transporte de luas rnercadoría a

Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A. .... . . .. .. .
�

O TESOURO
Da in&trução está ao aloane.

de todos. Dá esse tesouro ao t.e1I
amigo analfabeto, levando-o • nat
eurso de alf'lLbetização no GruPQ
Esool$or São Joaé na Escola Indu..
Lrial de FloriailÓpÔUa ou Da Gate
dral MetrUl>oUtana.

Relojoaria P'rogre'PiSO
de jUGEND Q;. FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
B:EEMBOLSO POSTAL

Faça .eu pedido por carta ou telegrama e pague
.ómente quando receber.

� . . . .. . ..

·0 VA.LE DO ITU..u
Proeuem .a- A.We.�I. \

PropalO,
LIVRARIA 43, I..IVB.AllI4 .

BOSA.

Comissão Executiva dos Pro-
- '. \-

dutos de Mandioca
Para os 'devidos fins, levo ao conhecimento dos senhores ínte+es

sados que.. d'oravante a séde desta' 9a Delegacia Regional funcionará à
rua Anita Garibaldi, 85, para onde se transferiu.

Florianópolis, dezembro de 1948 .

THIAGO VIEIRA DE CASTRO - Delegado Regional

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

FERIO"S. REUMATISMO E
PLACAS . SIFlLITICAS'

llixir de Nogueira
Medicação auxilia.. uo tratamento

da lifUã '

,

i

. 1
•

FARMACIA ESPERANÇA
'0 :r.r�.tlee lOLO LAU8
ao.. o .....111· ..ri • na pnfet1Aa .

........ _d.aab e ..raaplru - Bo�..,'u.. - Pllld...
••rIM - Arttc _nu'"

eua...... a uata .....,..b r....AArtAt a......

.

\
.

N. 9 cr$ 2?Q.OÓ
Despertador de boloo

ilumina a noitT""-"'"
Süiuo de qualidade

SEN'HOBITA!
A ultim a creação em retri

. gerante é Q Guaraná KNOT

IEM
GA.RRAFAS GRANDES
Pr eferindo-o está

acompanhando a moda.

N. 31 cr$ 100.00

Uma maquina fotografica
americana de focil

manejo
;

NOUotI ..elogioo .ao aoompa ahado. dOI r.lpecUvol certificadol
de garantia.

PEÇAM-NOS CATALOGOS •• ENVIAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO

, Curitiba - Proça TiradeDte•. 260 - Paraná
---------------------------------------------------------

, r

..._-_·.-a-.·.-.-_-.._·.-.·_..-.-.-_-_·.-� ...,.....- .. -

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

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

INC�NDIOS E TRANSPORT'ES
Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS Ci·S
Besponsabildades ;.. Cr$
Receita Cr$
Ativo .., -

.. , Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$
Responsabilidades Cr$

Diretores:

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053,245,30
142.176.603,80
98.687 816,30

76.736.40Í306,20
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,

- Anisio M&8IIorra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu .

..Tran.port•• ,regulares d·.· co'rga. dop&rto de

SÃO - FBANClSVO DO SUL para NOV4 fOBI
\

Infol'magõ.. como. Aoent••
Plori.aópoli.

.

- Carlol HoepckeS/A - 01- Teletone 1.212 ( Eni. te ego
São Pr.Ílciaco do Sul - C.rlol Hoepcke S/À -CL- Telelone 6 �OO U�.MA.Clt

......-.-.-_..-_ - -.-•..-.-.-_ _-.---.-_..-.-.- .-.-_-.-.-_-_-.-_--- -_-.-.-.-.-...

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

ACEitA ENCOMENDAS IDE SERViÇOS TIPOGRAFICOS
APRESENTAÇÃO IMPECÁVEL •• ENTREGA �--------

.. \ -

:"RAPIDA-- -

Casas·Pré·Pabricadas
I

Desde CR$ 300,00 a CR$ 500,00 o

metro quadrado
Consulte-aos sem compromisso .. ,

Reinisch S/I - Rua' João rin�o, 44
Teteqr-anea REI � ISGr. Florianopolis

DA T I LO'G RA F l-A
Correspondenel !
Comerciai

(onfere
Diploma

DIREÇAol
Amélia M Pigozzi

METODO:
Moderno e Eficiente

RUA ALVARO DE CARVALHO. 65
----

BO,M NEGOCIO
"ara quem possue de Cr$ 10�000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
certa de 10'/. ao ano com recebimento de furos mensais.

Informações nesta redação.

l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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" ESTADO·· Qulnte.felr. 13 ... .Ia..eiro ele '949

(o S�nhor quer um •

.

c'aminhêio que lhe dê

.'

�"

í
I,

"

-t

!{

e CHEVROLET
,

.,.

e o

lider em

ca racteristicas
<

que revertem
. '.

em mais

proveito

Se o seu negocIO é o transporte rodoviá

rio, os seus lucros dependem em grande
parte da performance dos seus caminhões.

Ou se o seu negócio depende do uso de

caminhões, os seus lucros em última análise

dependem dos custos reduzidos de transpor-
.

-

te ,que os caminhões possam proporcionar.

!
'

.\,
I'"

t
r'
,(
"

Pa 'a vendas e serviço, procure os conces

SlO 1,árl�S autorizados da General Motors.

PRODUTO DAJ

"

� ,

i :

.A pasta que r,ealmente consenva e dá beleza aos calcados em

preto, vermelho, marron, amarelo, azui e branco. Latas'de abridor
,

.

I 6

amerreano.

A venda na casa 'Renat-o e na LOJA YPIRANGA a ser inau
gurada em Janeiro - Rua Tte. Silveir�.

PREÇOS DE FÁBRICA
Um ótimo produto da CONDOROIL Tintas S. A. - Rio - Fá

bricante das afamadas
TINTAS YPIRANGA

. Aéro-Clu·be de Sanla Ca'larina
.Aviso aos interessados

Cumprindo instruções do Excelentissímo Senhor Ministro da Aero
"náutica, em virtude do ofício n. 196, de 27 de dezembro do corrente
.ano, do senhor Administrador do Aeróporto esta Capital fica expressa
'mente proibido "embarque ou desembarque de passageiros, em aero

r-aves que exploram o "TAXI-AÉREO" irregular ou clandestino que
por ventura venham utilizar o aeródromo desta entidade situado em

: São José.
'

Asteróide Arantes, Presidente.

Guia do Paraná
Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ande

'lI.'ecos.
-I' 'rCarla guia é vendido aco-noanhado de um mapa rodoviário do

.Paraná Ij Santa Catar-ina.

Redação : Rua Prudente de Moraes, n, 626. - Curitiba.

Os caminhões CHEVROLET satisfazem

precisamente estas exigências de lucro. nô

transporte rodoviário. A tradicional eficiên

cia CHEVROLET mantém-nos mais tempo
na estrada... menos tempo na oficina - e

o senhor encontrará na linha de caminhões
CHEVROLET ·05 tipos exatos de carrosae

na, capacidade e potência necessários ao

seu negócio.

Muitas características exclusivas dos cami

nhões 'CHEVROLET revertem em menores

custos de operação e manutenção dos cami

nhões CHEVROLET - e quando fõr pre
ciso repará-los, o senhor encontrará infalí

velmente um serviço de peças, genuinas
CHEVROLET e mecânicos especialmente
treinados, prontos a devolver o caminhão à

estrada em menos tempo ... com menos gastos.
-

GENERAL MOTQRS DO BRASIL S. A.'
..

IlcaDç� 200 dias 8 VENDE-SE por 'motivo de mudança
bloque� rosso Grande área. de terreno jà cultivadade Berlim (Distante cerca de seis quilometros da capital-Bairro-Barreiros

Area de 142 metrossie frente por 1,850 de fundos, incluindo
: i (I 6 casas de madeira e uma de material.

.

TRATAR:

BERLIM, I (U. P.) - Na vés
pera de se completarem 'duzentos
dias do bloqueio soviético contra
esta capital, o prefeito Ernest

Reuter, em entrevista com os jor
nalistas das zonas ocidentaís da

cidade, elogiou o serviço de abas- MARIA APOLINARIA DA COSTA
tecimento aéreo que os aliados Enfermeira Obstretica
ocidentais estão realizando, qua- . Parteira
Iií'ícando-o como "um milagre de Formada pela lVÍaternidade de Floriahóoplis. Com tongas
primeira classe".. prática. Atende chamados ,e exames

.

Disse Reuter que "Berldm pode Rua - Major Costa - Furidos 146
ser mantida e sustentada median.,

-

te uma determinação. inabalável", 'FÁBRICA DE FOSFOROS (PRON·
como a que os aliados ocidentais. TA P. FABRICAR)
estão demonstrando.

O prefeito Heuter, que já foi

comunista, chefiou o Partido Soo
cial Democrata nas eleições de
dezembro passado, e alcançou p�l
ra êsse partido uma vitória esma

gadora, embora sob a boicotagem
dos comunistas e, sob a pecha de

..
.. . .

legalidade do pleito, lançada pe-
los russos, Depois disso, foi una

nimemente eleito prefeito dos três

setores ocidentais de Berlim.

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

Blumenau - com o sr, Christiano Knoll, no Hotel Cruzeiro.

I

ARDOR' "DE
E'S�ÔMIGO?

"

Vende-se

Maquinário Cr$ 250.000,00
Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00
Situada em Campo Alegre - S. C

Vende-se tb. só maquinário
Informações com A. Wehmut�

Brusque - Santa Catarina";"

Vende-se
Um terreno em Campinas -

o São JOsé, com 235 metros' de
frente por 152 de fundos
Frente a Aéreo Clube. rnrorma
ções nesta redação.

Na entrevista de hoje, disse

prefe ito, logo de inicio:
- "Estou orgulhoso da minha

cidade. Nós, aqui -em Berlim, des

ferim-os o maior e o 'mais decisivo

golpe contra os comunistas na Eu

rapa. Pode-se dizer que não há

comunistas na Berlim ocidental,
isto é, há cinco por cento apenas,
e isso não 'é nada, Até certo pon

to, nós aqui, na parte ocidental de

Berlim, é que 'estamos defendendo

a Europa Ocidental contra os co

munistas" ..
Ernest Reuter manifestou 811.'15

dúvidas quanto á possibilidade de

os russos virem a levantar o blo

queio dentro de curto prazo, di
zendo aos jornalistas:

- "Há quem pense que a RLIS·

••••• o
_ .

CATALOGO DE MOEDAS DO
BRASIL

;rá se encontra a venda' com

todos os preços de moedas' de

Ouro, Prata, Níquel e Bronze.

Preço 20,00 em todas as livra-
rias da cídade.

.

Pelo correio Cr$ 25,00.

�ii�1tl� .

4' 6

I CQI11 írequênc.a a: cause

é excesso de acidez, isto é,
! o _ estômago contém um ..

I '\uantidade
de ácido gás

trico superior li normal o
.

I
dai essa sensação tão i.n-

I
cômoda de peso apus
as refeições o as dores

próprias .

d�;
í

n d ig e s-r

iso. Mt\GNESl1\. BJSURADA
é c.onhectda como excelen-

110 antiácido e corretivo o"à,di
f gestão normal. MAG�I<,�lA
, BISURADA alivia r1:kmda-

\ mente e permite digerir
sem dores nem índíspos>

ções.

�1n pó e em=':':
MAGNÉSIA 34

BUSURADA
ANTJÁCIDO DlGES-;-;',O

sia cederá .se nós conseguirmos
atravessar êste Inverno. Mas eu

duvido disso. :f<les só recuarão

quando ver-ií'icarem que pudemos
aguentar o bloqueio por um tem

po' inpefinido".

,
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6 (1 J!8TA')' . ..;.' aulnta ielr. 13 !le Janeiro cae ,,,., g

i
i

). amistosamente'. pelejarão" no próximo domingo, no ,estádio dà 'FeO, os'

pelotões do Figueirense. desta capilal e Payss8ndú, de. Brusque.

e Botafogo X Sanlos
pe São Paulo informam-nos mente, jogarão em carater amis

,que os quadros do Botafogo e do I toso nos dias 18 e 23 do corrente
Santos, campeão carioca e vice- devendo a delegação I botafo-
campeão paulista, respectiva- � guense embarcar a 17.

'

Em sua última reunião, a dir-e- jogos do Campeonato Estadual de

toria da Federação Catarinense de 1948, ficam estabelecidos o� se",

I Desportos tomou as seguintes deli- guint.es preços de ingressos : Ca

berações com relação ao Canipeo- deiras - Cr$ 30,00, (Trinta cru

nato, Estadual
.

de Futebol de
I
zeir-os) ,

O apronto final dos, paulaíaes para o i9�e�pesas de viagem e estadia' (tu:;�!b�;����;OS).
das delegações - De conformidade Geral - Cr$ 10,00 (Dez cruzei-

com o terror do Vale do Ita]aí com as pr-opostas apresentadas e ros). ,

. '

para a melhor solução 11(1 assunto, Criancas e militares não gradua-
Os numerosos "fans" do Pau- em Blumenau, frente ao Pal- ontem no estádio da F. C. D., ficou estipulado que a F. C. D., dos, na "geral - Cr$ 5,0-0, (cinco

la Ramos estão confiantes nas, meiras, cognominado o "terror sob as' ordens do técnico José contribuirá com as seguínte s im- cruzeiros).
possibilidades do conjunto para do Vale do, ItajaL Ribeiro agradou plenamente aos portancias para os Clubes concor-

.

Os ingressos, serão fornecidos

o prãxímo "match" do certame O rigoroso treino de fisica e diretores· do gremio da Praia de, rentes ao Campeonato: pelas Ligas onde se disputar cada

estadual, a ser travado domingo conjunto, levado a efeito ante- Fora. Todos conduziram-se com Dia 9-1-49 - Joinvile x Fpolis - jogo. .

muito acerto,' sendo vigorosos e Despesa de transporte - Cr$ .... Picam designados ós .seguintes
rápido nas jogadas, além de se 2.800,00 - idem, estadia - Cr$ .. representantes da FGD para OS ío
entenderem ás mil maravilhas. 2.500,00, ao Paula Ramos E.' C. gos do Campeonato Estadual a se

'Hoje, Bajé e 'seus pupilos irão (Campeão da Capital). i-sa lizarern no dia 9 do corrente:

ao gramado para mais um rígo- Canoinhas x Blumenaú - Despe- - Joinvile - Sr. Edgar Schneider,

roso treinamento, esperando-se sa de transporte � Cr$ 2.862,oQ - Presidente da LJD.

a repetição da excelente .ím- idem, estadia - 'Cr$ 3.500,00, ao Canoinhas - Sr. Carlos José Ba

pressão do último ensaio. Palmeiras E. C. <Campeão da LB tista, membro do Departamento de

Que se acautelem, pois, os pal- D). Futebol da FCD.

meíristas, que o quadro paulaino Dia 16-1-49 - Blumenau x F'po- Quadro de Juizes - Acham-51}

encontra-se em 'magnifica forma lis - Despesa 'de transporte inscritos os seguintes Árbitros para

e disposto a vingar os sx 1 do Cr$ 2.300,00 - idem, estadia - atuarem no Campeonato Estadual:'

ano passado. Cr$ 2.000,00, ao Paula Ramos E. C. Srs. Newlon Monguilhot e Antonío-
Joinvile x Canoinluis -- trans-: Salum, da Capital; Sr. Waldemiro

porte Cr$ 1.062,00,_.estadia Cr$ .. Mello, da Capital; Srs. Heitor Gon....

O SANTOS IRA AOS PAMPAS 2.500,00, ao Ipiranga F. ,C. (Carn- çalves Dias Santos e Rodolpho Ro-

Divulga-se em São Paulo. que peão da LMD). dr igues, da DMC;' Srs. Benedito

O Santos excursionará breve- Dia 23-1-49 _ Canoinlias :c Fpo- Cainpos, e Arcy Neves, da LJD, A

mente a Porto Alegre onde eff- lis _ transporte Cr$ 3.862,00, es- Liga, Blllm.énauense de Desportos
tuará duas partidas contra o tadia Cr$ 3.500,00, ao Paula Ramos até agora não fez indicação de ar-

Gremio e o Internacional, rece- E. C. bitros.

bendo 50 mil cruzeiros, livre de Blumeruui x Joinnile - trans- Q1wdros de auxiliares - Os Au-

quaisquer despesas. porte Cr$ 1.800,00, estadia Cr$ ..
xiliares dos Árbitros serão indica-

2.000,06, ao América F. C. (Cam- dos, no local dos jogos, pela respec-

peão da L. J. D.) tiva Liga.
Dia 30-1-49 - Blusneiuui x Ca- Remune1'ação de Juizes - A re-

noinhas - transporte Ce$ 2.862,00, muneraçãu dos Arbitres obedecerá

estadia c-s 3.500,00, ao Ipiranga o Acordo de 25 .de maio de 1.948.

F. C. Transcrevemos: "fixar em 4% da

Ppolis x Joinvile - transporte renda bruta o preço da arbitragem,
RESENHA DOS PROGRAMAS C � 2800 t di C � 2500 sendo que não poderá ser inferior

e", . ,00, es a ia ['''' . ,00,
DO DIA 13 DE JANEIRO DE •. .,

F C a Cr" 50,00 ,e a. nem superior a
ao 1,-menca '. .

'"

1949 Dia 62-49 - Ppolis :li Blumenau Cr$ 350,00"
9,00 - ABERTURA - BolU-1_ transporte Cr$ 2.300,00, estadia Remune1'ação de auxiliares

dia para voce...
I Cr$ 2.000,00, ao Palmeiras E. C. Perceberão os Auxiliares dos Ar-

9,30 - Grandes Artistas, I Joinoil t hi '1'05, por par-tida ern que atua-
Cano in LaS x Olnvz e - ranspor- v

10,00 - Músicas populares C " 1062 t di C" rem, a .r�l11uneraç,ão fixa de Cr$. �

te r." . ,00, €'S a a. e", ..••
brasileiras 2 500 A" F C 30,00 (Trinta Cruzeiro).

. ,00, ao menCa . .

10,30 - MUSAK Dia 13-2-49 :_ Ppolis x Canoinhas Remuneração de BilheteiJ:os e

11,00 - Informativo Guarujá � transporte Cr$ 3.862,'00, estadia P01'teiros - Serão observadas as:

11,05 - Dircinha Batista Cr$ 3'.500,00, ao Ipieanga F. C. tabelas em vigoe nas Ligas e Capi-
11,15 - RoYand Peachey Joinvile .7; BlWnenau - transpor- tal.

11,30 - Varieades em grava- te Cr$ 1.800,00, estadia Cr$ 2.000,00, A DIRETORL\. DA FCD conta

ções. ,ao Palmeiras E. G. com o apôio de todos os desportis-

12,00. - Oferecimentos musi- Se1'<1 concedida ao Clube local a tas para o bom auxilio do QAM-·
cais ajuda de custo de. Cr$ 100,00, des- PEONATO ESTADUAL DÊ 1949'.

14,00 - INTERVALO tinada ao transporte de ,atletas pa- permanecendo à disposiçã,o dos in-

16,00 - Em tempo de valsa ra o campo. O Clube vjsitante uti- ieressados para prestar, todas e

16,30 - Cantores do Brasil lizará, para ês'se fim, a condução quaisquer elucidações de que l�e-
\ 17,00 - Informativo Guarujá da viag,em. cessitar.em para a Ma consocuça&

17,05 - Orquestras de JAZZ .Quando os Dirigentes ou Repre- dêsse o'bjetivo, que é o de Lodos os

17,30 - Um programa para sentantes das Ligas Filiadas se 10- que militam no esporte.
vore. . . eomove.rem ao .'local de qualquer I@j'#!j#Jí#lêjJêjélêê
18,00 - Ave Maria partida, nenhuma desp,esaf dos OSMAR REGUEIRA

18,05 - Carta Sonóra mesmos será reconbecida pela F., VANDA RiGUEIRA'
18,15 - Joél e Gaucho C. I?

, . .• participam aos parentes e pessoas
18,30 - Lecuona Cuban Boys As bolas necessanas a eada .Jogo de suas relações o nascimento de

18,45 - Cantores .Intel'nacio- serão sempre novas e deverão ser f'lla filhinha Vannn. ocorrido em 9'

nais forneüidas pelo Cluhe lo.cal. do' corrente, 'na Maternidade Dt.

19
.. -

d F' " Carlos Corrêa.
,00 - Momento Esportivo Requzszçao e _cam_pos

- 1cam
:l"lorianúpolis, 10 de janeiro de

19,15 - Arco Iris Musical requisitados os' segumtes, para os 1949.
-

19,30 - Noticiario da Agencia Jogos deste Campeonalo:
,. l---W-'-A-L-T-E-R-K-U-E-N-'-Z-E-R--

Nacional Joinvile - Estádio do Amel'lca I ...

20,00 - Glenn Miller e sua F. C.
.

e
ZER

orquestra Blttmencm � EsnÍldio do G. E, MAGDA LlNA KUEN

I Oll'nlpl·co. participam aos pa:�ntes ,e
20,15 - Pedro Vargas �

d lacoes o nas
Canoinhas _ Estádio do Tpiran- pessoas 'e suas r� .' _-

20,30 - SiLvio Caldas cimento de sua fllhmp--'1. M.AR-
20,45 - Instituto de Cultura, ga F. C.

ClA ocorrido- em 4 do corren-

Religiosa F'lorianópolis Estádio da '.

21,00 - Rádio Conto Musical F.��t�' do inicio de cada jôgo, o ti'Maternidac.\<; Dr. Carlos
21,30 - Em Ritmos de Car-

d' regll.larmente Corrêà - Florianópolis.
naval campo e'i-era ser

22,30 _ Ultimas melodias marcado, cabendo essa responsabi- DR. RAFAEL G: CRUZ LIMA

23,00 _ Bôa noite � ENCER- lidade 'à Liga onde o me·smo se e
. acha.r silúado. Afim de atender as DR. CARLOS LOUREIRORAMENTO.

despesas deCorrentes da marcação DA LUZ ../
r.eferida, a F. C. D., contribuirá ADVOGADOSpara a Liga com ·a ajuda (�e custo

de ·cinquenta cruzeiros (50,00).
Preços de ingresso.s - Pal'a os

Campeonato \ Estadual
,

' de Futebol,

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Esta tarde
malch

Cr$ 15,c);}

Países que· participarão
Copa do'Mundo

da

guintes nações parncíparão do
Zurich, 11 (V.A.) - O secre- maxírno certame Internacional

tariado da Federação Interna- de futebol:
cional de Futebol elaborou defi- BRASIL, Belgíca, Bolívia. Bií:�
nítívamente a lista das ínscrã- mania, Chile, Equador, Inglater
ções para o Campeonato do ra, Finlandia, França, Indone ...

Mundo, a realizar-se em 1950, sia Irlandia (Eire), Italia, lu-
no Rio «íe Janeiro. goslavía, Cuba, Luxemburgo,
A Inglaterra efetivou sua íns-. Austría, Palestina, Perú, Ftlípí

críção, feita a principio em C!1- nas, Portugal, Espanha, Suecia,
rater provisorio. -Assím. as se- SUiça, Silia. e Turquia.

Francisco' Landí, o 3' do l\lundo
Rio, 12 (V.A. Motivo de gran- terceiro lugar no "ranking"

de orgulho' para os esportistas mundial de 1948. O nosso patrí
brasilei�os é a notavel. classifica� cio conta ellJ.feu ativo no perío
çao obtída por Fracísco Landí do 47-48 com \ 12 vitorias, sendo
no "ranking" mundial de 1948. 3 internacionais e 9 nacionais
De acordo com uma comunica-' além de 2 segundos lugares in�
ção que foi fei�a pelo cel, Santa I ternacionais. Esta é a primeira
Rosa, do Automovel Clube QO vez que um volante sulamerica
Brasil, o noss40 campeonissimo

I
no é classificado no -"ranking"

acaba de ser classificado em mundial. Parabens, Chico Landí.

R�dio Guarujã
PROGRAMA PARA HOJE

37
I

cracks para a formação' do
Scratch Nacional

Reunidp segun�a-feira ultima", Bauer; centvos.medios
- Dani-

o Conselho TéCnICO de Futebol lo, Brandãozinho e Waldemar
da C. B. D., convocou os seguin- Fiume; médios esquerdos - Ju
tes jogadores, .para a JO�J,nação venal, Noronha e Bigode; pon
da seleção nacIOnal que dlsputa- tas direitas - Cláudio Tesouri
rá. o campeoriato Sul Americano nha e Paraguaio; mei�s direita�
·de Futebol: �- Rubens, 'Ademir e Zizinho;

Goleiros - Barbosa, Bino e centro-avantes - i.eônidas Ni
Castilho; zagueiros direitos - nin40 e Carlyle; meias es�uer-

, Gerson, Juvenal, Augu.sto e Mu- das - Jair, Orlando, Otávio e
rilo; zagueiros .e s quer dos - Pinga I; pontas esquerdas
Mauro, Santos, Juca e Wilson; Cireno, Canhotinho, Nivio e
médios direitos - Rui,. Eli e Braguinha. I

...- ...- ....-.-.-..-..-.-.-...-_-.-...-_-.-.-...- ...-.-...-_-......."..-.-......-.-....-,.-......-_-....._-""

�

BAR FIGUEIR,EN'SE F. C.
ABERTO DIARIAMENTE

,óTIMO PONTO DE RECREAÇõES FAMILIARES
CAFÉ, CHOCOLATE, LEITE, SORVETES, FRIOS, PASTEIS, SAN

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

BAILES
5as FEIRAS, SÁBADOS E DOMINGOS DAS 19 HORAS ÀS 22 HORAS
5as FEIRAS, SÁBADOS E DOMINGOS DAS 17 HORAS ÀS 22 HORAS

MATINÉE INFANTIL
.

BARRAQUINHAS DE BRINQUEDOS ...
CADA úLTIMO DOMINGO DO M:E:S, RECEBERA UM PR:E:MIO A CRIAN

ÇA QUE TIVER MAIS FREQUÊNCIA NAS MATINÉES
Escritório:

n.O 18 -

Pua João Pinto
f lGriélnópolis

Cemi.à., Gravata.! Piiamee
Meia. da. melhore1i pelol. me·
nores preçol .6 na CASA rlMIS
CELANEA - Ruae. Marr�.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. Milton simonelPereira
Clinica Cirurgica

Molestias de Senhoras

CI,RURGIA GERAL
Das Serviços dOI> Professores Bene

dicto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
Consultas: Das f4 ás 17 horas
BUli Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES

..

Diretor da Maternidade fi médico do
Hospital

-

de Caridade
CLlNICA DE SENHORAS - CI

RURGIA PARTOS

Diagnóstico controleoe tratamento

e!pecializad� da gravidês, Distur-
- bioa da adolescência e da menopau
... Pertubações menstruais, .i:l�l,\,

mações e tumores do aparelho geuí
UI feminino.
operações do utero, ovários, trom
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica do períneo (ru
turas)
!A:SSISTENCIA AO PARTO E 01:'E-

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tiroide, OVá-Inos, hipopise, etc.)
I'Murbios nervosos - Esterilittade
- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
1.461

Res�d. R. 7 de Setembro - Edif,
Cruz e Souza - Tel, 846 •

DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteíz«
Vo .Hospítal de Caridade de 'Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, esoe

cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gían
dulas internas

Clinfc:a e cirurgia de senhoras -

Partos
PlSIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HORÁRIO DE CONSULTAS: -

"Pela manhã das 10,30 is 1J
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles 111. 18
Fone manual 1.702

RESIDÉNCIA:
ATenida Trompowski 62

Fone manual 766

DR. NEWTON d'AVILA

ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 - Telefone 1.3Q7
Consultas: ÁS 11,30 horas e à tar

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

65 - Telefone 1.422.

Carros para D interior do Estado pom biD�lo· · -

, o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada 6raode vlsae
firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:
RAPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Curitiba

RÁPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Joinvile

E�PRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque
cf excessão de sábado

EXPRESSO BRUSQUENSE - 28., 48• - e 68• feiras
,

Nova-Trento
E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - 38• e 68• feiras

6 horas
13 horas
16 horas
14 horas

16,3q horas

12,10 horasClínica Médica e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e
, Crianças

Alta Cirurgia - Cirurgia Geral _
,

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias - Rins - Coração
- Pulmões - Estomago - Figado

I'Tratamento da Tuberculose !

Raios X - Eletrocardiografia ....; _

Praça Pereira e Oliveira (atráz do
Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8. P dConsultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6 ro utos

__ Fone 841. PLORIAN{)POLIS
-

O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis).
tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros

Cirurgia geral - Doenças de Senho- e Farmacêuticos, 'que está iniciando o lançamento de unia grande sêríe
dêsses produtos.

,

Os primeiros já a venda, são:
SULFAGUANIDINA: Tubos de 1«;1 e vidros de 100 comprimidos de

e,fiO s..
VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 emS e frascos de

JOu cmâ,
SóRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cm3.
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 em3 e frascos

de 100 cm3.
VACINA ANTI-RABICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cmS 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 praze mínimo necessario
ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso
luta garantia de atividade máxima.

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve

terinários de grande eficácia, como: Ternertna (Buco-Vacína contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra a

Bou�a 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 ,resid�)lCia_ do, solicÚante.' � �.

.._"
.

....,,_ �.'
. .-,.1';' .�. >'V""4: .....':

.. � ';'" _. - --, ...

DR. A. SANTAELA
(Formado' peja Faculdade Nacio·
nal de Medicina da Universidade

do Brasil)
Médico por concurso da Assistên
cia a Psicopatas do Distrlta

_ Federal
Ex-Interno de Hospital Pstquíã
trico e ManlcOmio JudiciÍU'io

'da Capital Federal
Ex-interno da Santa Casa de 'Mi
sericórdia do Rio de Janeiro
CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

N1!:RVOSAS
Consultl5rlo: Edifício' Amélia

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

1'alRo, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Oonsultório - 1.208.
Residência _- 1.305.

QUER VESTlR·SE COM CONFORTO E ELEGANCIA'
A'

Mello
PROCURE

Alfaiataria

Dr. Roldão CODSom
CIRURGIA GERAL -- ALTA -CIo
RURGA - MOLÉSTfAS� S�

NHORAS - PARI�,Formado pela, Faculdade L ile Medi·
ema da Universidade de _,:São Paulo
onde fó\ assistente por yá'rios ano. d�
Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio

Corr êia Neto
Cirurgia do estômago e vias circula.
reg, intestinos delgadp e grosso, tirai.

d�! rins, próstata, bexiga, utero,
ovános e trompas, Varicocele, hídre

ceIe, varrzes e hernas,
Consultas: Das 3 á. 5 horas , rua
Felipe Schmidt, 21 (altos d� Casa

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

• Telef. M. 764

Dr. ,Paillo Fonte.
Clínico e operador

Co1l.ultório: Rua Vitor Meirelel, �6.
Telefone: 1.4{)5

Consultas das 10 á. 12 e da. 14 ii
15 hrs, Residência: Rua Blum_,

22. - Telefone: 1.620

Rua Felippe Scbmidt 48

Veterinarios'

Arvores fruliferas
.

Arvores Frutiferas enxertadas e plantas ornamentata nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
FIQri e Pomicultura

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

Coqueiroi Praià
AVI SO

'ClubeDr. Mário Wenclhauelll
Cllnica médica de adultos e crianca.
Consultório - Rua João Pinto, 16

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

,

Ileaidência: Felipe Sehmidt III. JS.
Telef. 812

O encarregado .tem o prazer de avisar aos senhores associados que
continua fornecendo refeições e bebidas geladas.

II C A P I T A L A R II
Dr. M. S. Canlcull

Clinica exclusivamente de eriauçu
Rua Saldanha Marinho, 10

Telefo1le M. 733

ro�AN�� �[E�=ó� �O� CO�TRA
= �CCIDENTES 0'0 TRABALH0a=r4

SEOE SO'CIA't..!.

PORTO ALEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.O '68 • 1.° ANDAR

_CAIXI\ POSTÁ-L. 583· TELEFONE 66�O • TELEGRAMAS: .PROTECTORA'

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
-

SorÚ�ios mensais: medi�nte mensalidade de Cr$ 20,00' além da lóia Voc� pOdffá ganh�� .de Cr$ .••

inicial de Cr$ 11.1,00 apenas. 50,00 a ,Cr$ 100,00 díáríos, vendeu-

---�di;:··;:;:�;:�·;;�;���;�:;;::i�;;:i.7���;:-d;·-;;�-;��h;;� o f::!:r�:��çEs �:�s::��;m�:ti��.
coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação, afim de completarmos •••••••••••••••••••••••••••••.••

quanto antes, o nosso Cadastro Social.
NOIDe .

Hua Est. Civil � D. Nasc ;.J

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

Representante em Florianópolis:
PEDRO· NUNES

pessoais, conce-

\,

Mãe .............................................. - .

Pai ......•.......

Agenca Geral para St
-

Cata Da
Emprego ou Cargo ........•... .

,

.'- ..•..... ···:·····18. r Cargo do Pai (mãe) .. : ..' ..

. �ua Felipe Schmidt 22 - Sob. Observo .. .. . . . • .. .• • . .. . _. . . . .. •
.

Caixa Postal, 09 TêI. "Protectora" FLORIANOPOLIS······ ·· � ..

.
.

Visão maior' e mais p�rfeita
que a

.

de um bom binôculo
alcança quem

-

tem sólida
instrução.

Bons Jívros, sobre todol OI
- assuntos:

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - Florian6polil
• • • • • • • • .. .. .. .. .. O'!II

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

. .

SRS. ASSINANTES
Reclamem imedia ta

I mente 'q'i".àlquer irre

�ularidad�( Hei entre�a
de seus iornaes,

Representações
00

-

Pracista
Oferece-se para Laguna e Sul do

Estado, ofertas com detalhes à

Gaixa Postal nO_ 109

'LágUna'':::' stâ.rc'à'târ1nã.
�

Pracistas
Escritório reêêm organízado,

precisa de "pracistas" 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 11

CASA MISCELANEA diltri
buidora dÓI :Rádiol R.:C. A
Victoró Válvulal e Dilco••
Rus Coneelheírc Mafra

............................................................. OI

Muitas felicidades pelo Ílaseim••
to de �u filhinho J

Mas, não', e!>queça. que o melbe.
presente para 8 seu ''PIMPOLHO''
é uma e�derneta do CR:f:DITQ
MUTUO PRE-DIAL.

I
...................... : .' ..

Art-igós de USO

demésííce

oW§ na.

I
I
I
5_

FCibrlcant. e distribuidores da. afamada. con
fecçõe. -DISTINTA- • RIVET."Pollllllllue um Grane
de .ortlmell,to do aasemira.. r'acado8.' brinlll
bana ., barato., olgodõelll, modo. 4 o"iam.n1:o.

para alfaiaielli Que recebfl cibetomento do::u
Snr8. Comerel_Dtolll do intenia. f1!') oentirf ... d. Ih. faaol' ..m ',mr,

Flo:rtaIl6ru·'HIII. FU.JUUS em Blumenau e Loil'le.
fdbrico.... A Ccua wA CAPITAL- ahuRla a ahll'loao do.

vhdta o.ntifl1l d••fetuaram eUGIR aomrUI':QIB: MATRIZ l!lm

'.

\
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Hoje no uassado I:: d� :�::��:�:::��::�;=:r���::
13 DE JANEIRO dindo medidas drásticas para bene-

A data de hoje recorda-nos que: ficiar a saúde pública ameaçada
- ea-l 1.636, a vanguarda do Ge- nesta estação perigosa.

neral Rojas, comandada pelo Capi- Aos justos reclamos do povo e

tão Francisco Rebêlo, apresentou- aos judiciosos � repelidos conselhos
se 'diante de Porto Calvo e iniciou do Departamento de Saúde, deve!
um tíroteib com os holandeses, co-

se juntar e sem mais tardança, a
mandados por Scekoppe, que sé

profilaxia de certa imprensa desta
retiraram; Capital, que está contagiando do

- em 1.MO, teve lugar a segun- peior contágio a mente do nessa
da batalha naval entre a Armada

/-, povo.
luso-espanhola do Conde 'da Torre

Há; forçosamente, de haver um
e a holandeza, em frente ao Cabo

desinfetánte poderoso que detefoní-
Branco;

d
'A

ze aquela incubadoura de esafô
_ em 1.7,50, os limites entre os

1'OS, mentiras, cinismos
dominios de Portugal e Espanha

.

I T t d d Ma tantos le perigosos elementos' queforam fixados pe O ra a o e lU -

_ _..

I cornpoem a redação do .Jornal. quedrid;
lei vive de ataques desabridos, mso-

lentes, estúpidos e morais.

Atitude mais eaer
nica contra o
comunismo
BUENOS AIRES, 12 (U. P.)

Acerca de reforma da Constf-
tuíção argentina uma proposta"
que induziu os observadores a

acreditar que o govêrno talvezc

adote uma atitude mais enérgi
ca contra o comunismo, diz:

"O Estado não reconhece as,

organizações nacionais ou. iX:
ternacionais, qualquer que seja

o seu objetivo que apóie prín->
cipios opostos a liberdades in-- ,

e outros
individuais l\econhecidos nesta

Constttuíçâol ou que ameace O"

sistema democrático no qual
esta ConstittYção se baseia. Os

elementos filiados a e�sas or=

ganízações, que funcionarem

ilegalmente, não poderão exer

cer cargos públicos," O Parttdo
Comunista é legalmente �eco

nhecido na Argentina, desde
pre o tiveram, o povo e a, elite inte- 1945, e ocupou ó terceiro lugar-
letual da nossa terra.

nas recentes eleições, embora,
As arremetidas contra os homens

não conseguisse eleger nenhum,
de valor e prestigio de, Santa Ca-

delegado à Convenção Oonsti
tarina, á frente dos quais ressalta, tucional.

'

justiça, a figura inatacavel de Ne-
Pelo menos duas propostas•.

rêu Ramos, chegaram a ponto de visam ratificar o programa de
um verdade'iro desgarre de todas legislação social e controle pelo
as coisas perdoaveis. governo do comércio interno e
Encastelou-se por detrás das co- externo. De acordo com uma.

Iunas do órgão do despeito e do das propostas, a propriedade se
ódio, meia duzia de decepcionados, rá considerada inviolável somen-'
que, deante da certeza de sua in- te quando servir a uma tunção
competêncía .e

.

de seu nenhum social. A outra autoriza o gover-
prestigio e valor polttico, porque no a dividir os grandes latifun
sempre derrotados e vencidos em dias, a fim de desenvolver a pe-
suas desmedidas ambições. se co- quena agricultura e criar novos

ligaram, por uma questão de afini centros de população. As expro
dades diabólicas. priações serão feitas de acórdo

com as leis e os proprietários in-,
denizados. O projeto reafirma os

principias de liberdade de loco

moção, liberdade de palavra de
religião, inscritos na atual Cons-··
títuíção, bem c-omo ,um novo di
reito implícito, porém nã-o decla-

rado, no documento de' 1853. -

vo de nossa terra, para rir de snas o de reunião.

palhaçadas. O sistema de colégio eleitoral;
semelhante ao dos Estados Uni-
dos, será abandonado, e o presi-·
dente e o vice-presidente serão
escolhidos em eleições diretas, e'

pelo sufrágio popular. O manda-
to dos senadores será reduzido
de 9 para 6 anos, passando os"

mesmos a serem eleitos direta
mente pelos eleitores de suas.,

provincias, em vez de pelos colé-
gios eleitorais.
O número de ministérios será.Temperaturas extremas de h()j",

aumentado de oito para vinte.
Os novos ministérios projeta-

dos são: Relações Exteriores, De-
fesa Nacional, Exército, Mari:
nha, Aeronáutica, Economia, Te- ..

souro, Finanças, Obras Públicas,.
Agricultura, Justiça, Educação""
Saúde, Industria e Comércio"
Trabalho e Assístencia Social,..
Transporte, �nterior, Assunto&�
Políticos, Assuntos Técnicos e;:
Correios.

ele Janeiro de' t949

8 MOMENTO

Wandick

É preciso convir, assim, em

que só os interesse subolternos, as
colroeniéncias mesquinhas de cer

to grupo, teriam determinado os

comentários destaoorâoeis ao ato

do governador José Boaõaide, que
usou daquelas [aculdades consii

tucionais com inteiro desem.pedi
menta, como o compreende a no

bre Assembléia· Legislativa, preso

tiqiando-lhe a autoridade e vendo,
no lance, nem a mais �eve restri

ção à competência e à clariuidéncio
dos parlamentares individualmente,
ou da Casa do Coaçresso coletiva

mente, - mas uma consequência
bastante airosa da dignidade e in.

dependência de cada wn dos po·

deres, convergindo hurmonicamen
te para o bem público.
Aliás, há, naqueles comeniârios

tendenciosos e vasios de sentido

substancial, que vieram à publi
eidade, urna minúcia que bastaria

para realçar-lh.es a intenção in

confessável de dividir e de 'iniriçar,
insinuando desconfianças mútuas,
os homens do situacionismo esta

dual: é quando atribuem a auioriii
ou inspiração dos vetos do Gover
nadar ao Secretário da Justiça,
Educação e Saúde, sr. A1'mando\
Simone Pereira. O ilustre titular

dessa pasta se enconiraua fóra do

Estado, por ocasião dos primeiros
vetos e, quanto ao mais recente, é

totalmente injusto conferir-lhe a

autoria. O intuito de incompatibi
lizar o Secretário da Justiça, pes

soalmente, com o liâer da maioria,
sr. Nunes Val"éla, nem sequer lo.

grau disfarçor-se nas aleivosias

que tioerum corno pretexto um fa
to perfeitamente normal e 'compre
ensível como o veto oposto pela
Governador do Estado a delibera

ções da Assemb�ia.

O direito de veto é preceito cons

titucional. O Poder Executivo, ao a-

1Jlicá-lo, exerce 'U1na faculdade
tanto mais consequente e incontes

tavel quanto assinala nma das

fundamentais . caracteristicas da
autonomia dos poderes. E

I

quanto
ma'ÍS 'se 'repitam os vetos tanto

mais se evidenciam o .respeito mú

tuo entre o' Efecutivo e. o Legisla.
tioo, no tocante às respectivas a

tribuições.
Assim não pensam os que dese

'[aritmi ver no Poder Legislativo
urna simples sucursal do Executi
vo, obediente aquela aos minimos

pormenores do pensanierüo go

-oenuimental, airaoés da pessoa do

lider da maioria, Nada disso, Os
'sucessivos vetos opostos pelo Go
vernador do Estado a deliberação
da Assembléia, ao invés de. impli
car a diminuição da autonomia le

gislativa, exoka-a 170 respeito que,

evidentemente, impedira qualquer
interferência clara ou dissimsila

da de um dos poderes no âmb i!»

funcional do outro.

Aos que estranham a aplicação
d'a faculdade do veto a delibera

ções do Legisllltivo convém lemo

brar que o """flles fato de conti
tuir mna instituição legal, consa

grada na Carta do Estado, lhe a

centúa a exequibilidade e a siqniii
eação. Dispensável. sim, teria sido

enouanto um dos poderes equiva
lesse a mero prolongamento do

outro, sem autonomia 'e sem indi

oidnalidade constitucional. Não

sendo: porém, essa a realidade po
litira do Estado, nada mais lógico
do que, em dete1'mi!wdos casos.

Iiaoer o Executivo usado da prer-

- em 1.822, uma carta de

extingiu ós tribunais criados no

Brasil por D. João VI, não entrando

em vigor em face do inicio da

Guerra da Tndependencia, com a

resolução tomada desde 9 de Ja

neiro do mesmo ano, pelo Princi

pe D. Pedro, de ficar no Brasil;
- em 1.825, .em Recife, Pernnm

bu�o, onde nascera em 1779, foi

fuzilado como um dos .prornotores
da ínsurreíeão de 1824, Frei Joa

quim do Amor Divino Rebêlo Ca

neca;
- em 1.844, no Rio de Janeiro,

nasceu o Almirante Joaquim An

tonio Cordovil Mauríty, filho de

Jacob Maria Maurity e Joaquina
Eulália Cordovil Maurity, falecen

do na mesma cidade em 6 de Ja

neiro de 1.915;
- em 1.869, o MarechaJ.Luiz Al

ves de Lima e Silva, Duque de Ca

xias, assumiu pela segunda vez o

comando dos exércitos aliados em

lu ta contra as tropas do General

Solano Lopes, Ditador do Para-

A imprensa catarinense nunca

foi tão enodoada como agora, pois,
o abominavel orgão oposicionista
da rua Conselheiro Marta, está \is
nando o .horn conceito em que sem-

.. De lá, descarregam suas armas

demoníacás, na estúpida presunção
de que o povo os tem na conta de

guai ;
André Nilo Tadasco

heróis ...

Que continuem os pobres desler
dados de quinhões políticos a ape
drejarem o sol ...
Nós aqui estamos com o bom po-

Produtos t<Crack»
�"''''''''�51.f......�.

O industrial Sr, Thyrso Meí relles,
que dirige em a no sa Capital a

Saboaría Catarinense, estabelecida
á rua r;aUro Linhares N. 120, te

ve a nimia gentileza de nos enviar

uma caixa do conhecido e concei
tuado sabão CRACK, antigo "Taba

jára" contendo tres tipos do refe
rid� �roduto: Sabão comum ama

relo, preferido pela lavadeira por

substiLuir com , ..dntagem outros

��ll.�iIJ�."t:·Qlto.;••l

SERViÇO DE
METEOROLOGIA

roqatic« do veto, que, como acima

dissemos, serve exatamente de frio O Poeta ,de Biquacú'sar a independência dos poderes,
O lívro de poesias, sob a epígrafe

fi despeito mesmo da ha1'1Jwnia em
acima enfeixando, cuidadosamen

q.ue funcionam, cada 1l1n na órbi·
te, os' b�los sonetos de Geraldin,ota q'lle a Constituição lhe t1'((Ç01�,
Atto de Azevedo, o poeta de BI

Ademais, não é apenas em Santa
'oo'uaçú, como o chamavam em vida,Catarina que se tem vai{icado o

já se' a.cba a venda, po.r seis cru-
reC1l1'SO do. Executivo ao veto, o�

azeiros cada volume, em tô as as"'olldo-�e a 1'esoluções legislativas. de e,oco.of'
II',rraI'ias da cidade.

"d" t ferI'do I'ndtlSVntre a.s unidades do Federação .'" lan ou-nos' o re -

P

]\Irais um'a vez felicitamos os srs.: ,

t 'b
'

d
'

oBrasileim em ,;ue o veto se fe.z trial, esLar dls l'l um o premi s

""anoel Feíix Card·oso e Sebastião
'd d S b- C" cltaplicado com maior incidência e lU

aos consumi ores o a ao ,a ,

B. VI'eira, feliz.es beletristas que " -

c ntr'ados noem escala muito mais ampla pela assIm e, que, sao ·en o
I'dea.ram e' realizaram o tão lou-

'd f 'd 'odu'o cllasua repe1'Cussão administrativa e intenor o re en o PI ",
-

.

, . va'vel h'abalho de divulgaçãô do .

I d etal qlle da-o direitopolitica, há-de inclui1'·se a Bartza, pm las em' ,
.

.

apreciado poeta, digno,' por -cer-
'd 'q

.

as de costllrafinde o gove1'nador Otávio Manga- ao pOSSLll or, ma Ull1 .

,

to, dos encômios de todos os
S· d ed I parelhOS de rábeira, que, como se sabe, pel'ten- Ing'er, .

e p. a, a- •

ce ·à U. D. N., ainda recentemen- .amantes das letras. dia, ferros eletl'icos e outros adi-
te vetou parcialmente a nova lei

PI- d M -t gos ..

de organização ,Íudiciá1'ia daquele U sena e arcasl a A Saboaria Catarinense que se

Estado opondo-se, por esse 1'ecw'- PERDEU.SE UMA NO CLUBE 12 DE êncontra sob a direção técnica do
so ao seu dispor, à é?'iação de vin-

•
AGôSTO, NO DIA 31 DE DEZEl\IBRO quimico Sr. Carmelo Framini, p1'e

te e quatro comarcas novas e à I úLTIlIfO, NO BAILE DE SÃO SILVES-
paTa tambem cêra pai'a soalho,

elevação de categm'ia de 1J�uitas OU-j
TRE.

creolina e graxa para sapatos,
1'ras já existentes.. produtos .esLes que se eneontram à

Ess� veto não foi; p01'ém, utiliza-I' venda em ás nossas casas comer-

do pela oposição corno instrll1nen-
OSCAR R. : PERÉIRA . ciais.

to de intriga entl' o Govêrno e a
'

e
A nova industria é de proprie-

Magistmtur_a; ao contrprio, lôda a
IRENE S. PEREiRA dade dos Srs� Inácio Loyola, dire-

imprellsa e elogiou. tor de identico estabelecimnto em

A lei de fixação dos quad1'os Participam aos seus paren- Curitiba, e Thyrso M:eirelIes, di-
da. F01'ça Policial, também foi ve· tes e amigos, o nascimento retor da filial ,em Florianópolis, a

tada pelo goverlÍad01' Mangabeira, de seu filho O S C A R, quem agradecemos a gentileza da
contrariando assim a c1:iação de ocorrido na Maternidade oferta.
novos postos naquela corporação. Dr. Carlos Corrêa" ':0 dia Recomend'amos ao publico os ex-

Onde. portanto, a J'Ozão de es· 3 do corrente. I celentes produtos CRACK, industria
tranheza, quanto ao caso de SaJlta

I '.
'.

catarinense qu� mer:e'ce ser ajuda-
Catarina? ....!.I...:�IIII.h._li� da por todos.

Previsão do Tempo, até 14 >to
ras do dia 13:

similares; bl'Unco e 1'oseo, especiais
tijo sabonete, fabricados com 'oleo Tempo: Instável, con) chuvas;

Temperatura: . Estável;
Ventos: Variáveis, frescos.

Máxima 24,2, Mínima 20,2.

Aluga-se
A __residência à rua Nunes Ma

chado 21 - contendo 4 quartos,
sala de visita, sala de jantar, Copa,
cozinha e partes sanitárias, com
instalação, agua qUenLe e Iria. Tra
tar na rua' Saldanha Marinho, 8.

FRECHANDO...
Quando, de longe em longe, reexamino a admilústração

do Sl'. Adolfo Konder, compreendo porque o jornal de. sua
propl'iedade', nesta Capital, não se cansa de, a.Lacar as obras.
d,o sr. Nerêu Ramos. ,

Enquanto .este, em -cada i[leríodo' orçamentária, no selar
de obras públiéas, criava e construía novas e modelal'es uni-·
dades es-colares• .ho�italaI'es e ,assiS'têI1iCliai,s, destinadas ás,
crianças, aos enfermos, aos abandonados da sorte, aquele não.
podia apresenbar mais que pobres consêrtos e _rer;ne�dos em
obras já existentes. Em 1927, por exemplo, as prll1ClpalS obras
p(cblicas do sr. Adolfo KDnder foram as seguÍI�tes:

Diversas obras no quarLel da Força Pública ., 69.109$000-
Ielem na Chefatura de Policia ., _ .. , , . , , " 26.G47$300>
Idem' na Estação Agro'l1omica , .. "".".". 18.800$000'
Nesl� últim,a residia, então, o atual proprieLário cio ór-

gão oposi-cí.ónista. E ela1 além, de exigir; naquele al�ó, gastos
que a colocav'am, em valor, com as �on�.as de i�rílelro lugar"
nas·obras públicas em ge�aI, COnS\lmlU mnd� maIS 18.800,$000
em aquisição de casas .vlzlllhas, para amplIar-lhe as areas

e. .. isolá-la. Com o seu confôrto, pois, o Goverpador �onder
gastou, em uma das gl'andes obras de seu gove�'no, a, Ill1_POr
tância de 34.770$000. Acima dessa cifra, em ob!"as, publIcas,
no ano .em referência, só há uma. Os reparos e o: �solamento
da residência oficial do Chefe do Executiv�, �onsllllllrarr� .

a:

SEGUNDA realização do govêrno do propneLal'lo do Duma.
As agressões desse jornal ·aos empreendimentos com os quais
o Sl" l\'erêu Ramos protegeu, amparou, assistIU,. ag'azalhQll, e

confortou milha:l'es de criancinhas, c.enlcnas de Jl1�anos, men
tais, de leprosos, de menores abando!lados, ele ,p'�l'Lllnenl.es
sem r.ecursos elc. ele. - estão plenamenLe Justl.llCadas.,

.

Gwlhe1'me Tal.

- �'" \

IAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


