
RIO', 20 POR INTERMÉDIO D' "O ESTADO"', E ANTES -QU� O FAÇA PESSOALMENTE, AO' M�U REGRESSO, Q_(JE ES

PERO BREVE, QUERO, EXPRESSAR COMOVIDO' AGRADECIMENTO' A TO'DOS QUANTO'S, DURANTE MINHA AUSÊ,NCIA,
l\'lE HONRARAM COM OS SEUS VOTOS E .INTERÊSSE PELA MINHA SAÚDE E, AINDA, À O'CASIÃO' DE �EU ANIVER

SÁRIO, CATIVARAM-ME DE GENEROSAS FELICITAÇÕES. POR FO'RMA M1)ITO ESPECIAL AGRADEÇO' AO'S AMIGO'S E

CO�RElIGIONÁRIOS O'S ATOS RELIGIOSOS QUE MANDARAM CELEBRAR EM ACÇÃO DE GRAÇAS PELO' MEU RESTA

BELECIMENTO. E À NOBRE E ALTIVA FAMíLIA CATARINENSE,. CUJO BEM-ESTAR' É PREO'CUPAÇÃO PERMANENTE
DE MEU ESPíRITO, PEÇO DEUS DÊ CONTíNUA PAZ E ABUNDANTES PROSPERIDADES EM 1949.

ADERBAL RAMOS DAl SILVA, GO'VERNADO'R".

.
,

Reagem os de
mocratas

cia aos monumentos públicos, às paisa- Quanto. ao. discurso. em geral, oonnal-

gens e aos anímaís, mais recentemente.: ly disse:

reproduz.íram-se retratos de personagens "O discurso. do. presidente, no. que diz

que se têm ilustrado. em todos os, rarnos respeito. às relações ínternactonaís, cori

da atividade. cordou com a linfia po.litica que está

sileiro. "e ainda que apareça algum. 10u- Nestes últ imos anos, numerosos países sendo. seguida atualmente. Contará, em

co. 'qualquer que quetra alterar essas re- também editaram, sucessivamente, váríos seus pontos principais, com a aprovação
lações e essa fraternidade, não o conse- do povo norte-arnertcano".
guirá nunca". Perori fez tais declarações

selos de beneficência por exemplo. o sê-
Lucas disse que o. pensamento. central

lo. antituberculoso, e ainda outros, cujo.
e um grupo. de médicos e rarmacêuttcos

valor suplementar é vertido. ern proveit.o
do. discurso. havia sido. "paz no. mundo

do. Rio. de Janeiro. que o. visitaram esta
de obr-as de beneficência.

através das Nações Unidas". Acrescento.u

manhã. Mais adiante, \Pero.n acrescentou:
No. México, não. há ainda muito tem- que "o. mundo. deve saber que lião. teme

"Nós, do govêrrio, tratamos de afirmar
po, paz-se em circulação U111 sêlo espe- ID?S a nenhum agressor".

êsses Iaços de fraternidade entre nossos
eia'! cujo. produto era destinado a

povos. Sei que muitas vêzes isso. pode
ser desvirtuado. por notícías írrtéressa- entregue ao. fundo. const ltu ído jiara lu

das".
tal' naquele país contra o. paludismo. Há

ração".
AssinaJ.;u depois Perori que, no mo-

rante a estação das febres, ao passo que

mcn to atuar;" "o, murido está sob a psi- receita, para o tratamento da doen.Ça,
cose -da guerra que pasí.ou e da que pa- uma" dose de 1 grama a 1 grama 30 cen

rece que pode novagrerrte sobrevir, corno tigramas de quinina por dia durante 5

Um açoite que seria extracrdí.náríament.e a 7 dias (a que chamam "o. tratamento.

perrgoso e dramático. para a humanida- rápido. pela quinina"). A emissão. da·

de. Nesse mundo. ainda agitado. pela psi- 'quele sêlo., o. sêlo. antipalúdico., no. Méxi

co.se de guerra, muita.s afirmações de tô- co.. será acolhida co.m alegria aO. mes

da o.rdem se po.de fo.rmlllar, ainda que mo. tempo. pelo.s impaludados e pelas
náo. sejam invenções de algllm.as pesso.as pe·sso.as que lutam co.nU'a essa do.ença.
mo.vidas po.r pro.blemas e interêsses de As co.leções de selo.s achar·se-ão. enri
o.utra natureza. Nós no.s o.po.mo.s sist�- quecidas co.m um no.vo. exemplar. Quan
máticamente a' qualquer questão. dessa do. êsses selo.s antipalúdico.s estiverem

:�. * Você sabe o que quer dizer "nó gór
dio"? A frase é histó�ica, nlas, muita

gente há po.r ai, que à fôrça de o.uvir

dizer, repetera sem saber ao. certo. a sua

significação..· Vamo.s ao. dicio.nário.:
"Nó górdio m. Ris·t. Famo.so. nó dado. na

co.rda que apertava o. jugo. do. carro. de

Zeus, em GÓrdJo., antiga cidade da Fri

gia. Afirmava a lenda que o. reino. fíca
ria pertençéndo. a quem fôsse capaz de

desatá-lo.. No. ano. 334 a C. Alexandre

lVlagno visitou a cidade e, com UIU gol
.

pe de espada, co.rto.u o. nó. Diz-se ho.

je de qualquer nó difícil de desatar. Si·

tuação. difícil de reso.lver. Mo.tivo' de di·

ficuldades, etc".

Depo.is desta amostra de cultura dicio.-
naresca vamos

J"

ao mi.olo.
'

Foi desatado. o. nó górdio. na po.lítica
da o.posição.. O "Diário." co.nfessa, que, mecanização. ·pelo que o governo
sua raiva pro.vem de náo. have:r sido. está providenciado ,no sentido de
apro.veitado. nenhum udenista para alto.s que seja ating'ida pelo Brasil uma

Um bebê raro cargo.s .no. Go.vêrno atual.
grande intensidade mecanica na

Quel'lam -um lugar ao. so.l ... po.rque· .

1- i na _So.lnbra ninguém se aquece,

,.
rmlt1..J.I'a do. trIgo.

� va IOSf' .... Terão. razão.? Encontram-se atualmente em uso.
KARTUM, 19 (D. P. -'Comple- Gerta:ne!,�e, po.r que, para a.U.. D. N.

em todos os recantos do munjo,
\.. essa hIsto.rIa de "Mateus, prImeIro os

'

Lamente abandonado e, sem qúe· se
teus" é bo.ato. -bíblico.. centenas de milhares de Motores

saiba quem são os seus pais,' e11- Estivessem os udenistas no. Go.vêrno e de popa JOHNSON, proporcionando
conlro'll-se, ao su Ido Sudão, um não. haveria tanto.s pessedistas desempre- aos seus possuidores ano, após .�nú-,
bebê. Mas foi trazido para aqui, gado.s. um SERVIÇO SEGURO. Distribui-

É do. "vademecun)" da eterna ... es-de avião, e agora está em muito dores: Comércio & Transportes C.
. pertesá.

bpas mãos, e é alimentado, diária- WANDICK Ramos S. A - João Pinto. 9.
mente, com leite. E não é em vão,

l
•

pois irata:se de um rinoceronte

branco, pesando 75 quilos, sendo
o s.egundo da sua classe enconlra
do no mundo. Esi e yalioso bebê
está avalado em [J,OOO Libras es

terlinas,

o MAIS ANTIGO DiA-HIO DE SANTA CATAfUNA

D. Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE AR.RUDA RAllIOS
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES
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Docum.entos históricos
II

PerOD sente carinho
pelo povo brasileiro
Buenos Aires, 21 (U. P.) - O' presi

dente Peron disse que o. povo argentino.
sentia verdadeiro carinho pelo. povo era-

•
/

,

Se indagamos, a fundo, as causas pelas quais o jornal do sr. Adolfo

Konder se .destempera no ataque ao dr. 'Tolentino de Carvalho. a· res
.

posta será encontrada na atividade médica e nos serviços que ligaram
êsse distinto patrício à terra catarinense, atravez da benemérita can

panha pela extinção da lepra em nosso Estado. Ninguém 'ignora que
construida a "Colônia Santa Tereza", O Estado' estava materialmente'

aparelhado para enfrentar o problema da lepra. Mas isso não era tudo!

Necessitava, daí por frente, o poder público dê um médico que se de

dicasse, sem se oupar a esforços e a sacrifícios, à obra de integrar a

Colonia dentro das suas beneméritas finalidades. Essa obra era in

gente. Por sôbre o levantamento geral de todos os portadores do mz l

e a permanente fiscalização dos comunicantes exigia beried'itino traba
lho de catequese para trazer os anseanos à reclusão voluntária na Co-
��

.

Confiado ao dr. Tolentino de Carvalho, êsse f'orrnidá vel e gjg�mtes
co trabalho dele recebeu execução completa e integral. A vcrdadch-a
odisseã que ês�e trabalhu representou estão ainda .Iigados, a par de brn
vos e devotados funcionários anõrrimos.. O,S. nomes: dos di.s: Polidora
Santiago e Homero Mü�;�d�. A ês�es nomes O Estado deve respeito e

deve gratidão. Assim, entretanto, não entende o pasquim do sr. Ad'jlfo
Konder, E porque? Porque.o problema da lepra foi um daqueles a (J')e
o sr. Adolfo. Konder, quando Governador, reconheceu neéessi'tado _ de
\lrgente solução e·... deixou C0111Q estava! Verdade que outros ficaram
piores ainda! Mas, hoje, 'quando o problema da lepra está solucionado
em Santa Catarina, o jornal do governante que não sonbe SOlUeiOllá.]o,
por despeito também nào sabe respe'itar os qué, COIÚO o dr. Tolentinü
-de Carvalho, faTam os artifices da solução. O' documento abaixo re

vela, em sua tristeza, a forma. lírica pelá qual a lepra foi tratada na ad·.
ministração do dono do Diário:
........ "Adolfo Konder _ Mensagem de 1927 - 79 e 80: LEPROSA�
RIO: Problema dos mais (mpol'tantes, oferecido hoje à Higiene púbJ.i
ca, que lhe procura nma solução, dentro dds mais modernos prineipins

- cientificos, a lepra vem, desde há anos, avultando no território dó Es
tado, à ,espera de que lhe ponham, de qualquer forma, um obstácnlo à
disseminaçào.

.

Sendo já avultado o número de leprosos existentes no Estado, ·s��
br,etudo no Interior e ainda na Capital, on<.le não pequena é a cUra das
vítimas do m�l de Ansen, faz-se precisa a creação, en� zona :tpropriada,
de uma coloma de leprosos, senão de um leprosário.

.

Por várias vezes a Dirt�toria de Higiene teve de recorrer ao Depa�'.
tamento Nacional de Saúde, pedindo acc1l.hida para I�prosos do Estado,
sobretudo da Capital, onde o lllal parece alastrar-se. Atendida duas ve

zes, fez ela recolher ao Hospital de São Sebastião duas vitimas' n�sse
mal. De �lá pou�o, num novo apêlo àquele Departamento, não poude
ser atendIda, por falta de vaga no mencionado Hospital".
..

Aí est�.,-�a mensagem: de seu primeiro ano de govêrn� o proprie
-tano do Dlano r,econhecia que o problema da lepra avultando no ter
ritório do Esmdo e sobretudo se alastrando na Capi�l, necessitava que
lhe pusessem, -de' qualquer forma, um obstáculo à disseminação. Pas,,\)u
se o segundo ano de s,eu govêrno; passaram-se o terceiro e o quarto e

-C0u: o govêrno tambén_l e também o problema a'inda mais agravado. So
lUCIOnou-o o sr. Nerêu Ramos, com a Colonia, a que '0 Diário chamá
de o�ra de fachada. Ne�sa solução, o dr. Tolentino de Cârvalho foi pri
m.us mter par,es. E por ISSO não o poupa ó órgão do sr. Adolfo Konoer,

Confere, isso tudo, com o documento acima reproduzido.
.

natureza e eu, co.mo. PPresidente da' Re

pÚbllca, quando. circular alguma no.ticia

dessas, escreverei ao general
r
Dutra, meu

amigo, e direi: "Acredito que tôdas es

sas no.ticias são. mentiras to.tais". Creio.

que essa é um!,- forma de desvirtura tõda

Peron pediu aos visitantes que trans
mitissem aos brasileiros "o nosso pensa
mento que é o de nos mantermos cada
dia mais unidos, por uma razão funda
men.te.I: porque assim o sen tímos de \ co-

a so.rte de Intrigas".
Disse ainda Peron: HAinda que alguns

digam que exercemos uma ditadura ter

rível, não sê pergunta a ninguém quem
é nem o. que faz. Go.zamo.s o.po.rtunamen
te dessa imensa liberdade po.rque há

tranquilidade interna. Muitas vêzes, o.s

argentino.s fazem mais do. que a liberda
de permitem e, no. entanto., até êsse ex

cesso. lhes é permitido. po.r o.utra parte,
não. temo.s idéias ditatoriais de natureza

r;_enhuma. Temos um govêr�o livre, em

um país livre, o.nde o.s cidadão.s gozam
da mais abso.luta itberdade".
q dl'. Alcides Co.rreia Bo.rges, presi

dente do. Clube Municipal
.

do Rio. de

Janeil;p, em breves palavras, destacnu

que o.s brasileiro.s, po.r intermédio daque
la delegação, "pediam à Providência o

seu amparo. para a o.bra de pan-ameri-
..canismo executada pelo. general Pero.n,

magistratura argenti-desde a primeiu
na".

o novo embaixador O ju-ramenl0 feito
Da argentina Washingto.n, 21 (U. P.) _:___ Truman, ao.

Bueno.s Aires, 21 (U. P.) _ O general
assumir a. presidência do.s Estado.s Uni

Milto.n de Freitas Almeida, no.vo. embai-
do.s, pro.nuncio.u o. seguinte juramento.:
"Juro. so.lenemen te que desel pI'xado.r do. Brasil na Argentina, é espera-

TI et11arel

.. . Co.m fidelidade o cargo. de presidente do.s...0 nesta capital amanhã. O general Frei-
tas de Almeida será recebido. pelo.s fun-

Estado.s Unido.s e farei o. melho.r para
preservar, pro.tege� e defender a Co.nstl

cio.nário.s da embaixada brasHeira e ·1·e-. t
. -

mçao. do.s Estado.s Unido.s" .• :t!:ste co.m-.presentantes de o.rganização. argentino.- pl'o.misso. está prescrito na Co.nstituição.brasileiras. americana.

Um sêlo anti
pi)lúdiCO
Hoje dificilmente se pode imaginar :j_;lC

a estampilha postal ainda não. tem um

século. de existência. O primeiro sêto of>

r-ial fo i corn efeito. impresso. na Ingla ter
c'a em 6 d� maío de 1840. Não. se está de

acõrdo sõbre a ponto de saber-se a quem
� que é devido o merecimento da inven

ção. do. sê lo. postal. Geralmente indicam-se

J jl0111e de Ja!11eS Chalmers, livreiro e

editor inglês, e também o de Sir Row

Iand Hill, econorn
í

sta inglês e reformador

'-105 correios britanicos, que paz enl exe
cução. os projetos .de Chalmers.

As
.,

pr imehas gra-vuras que figuraram
nesses selos foram os algarismos que

indicavam o. valor, as armas, os pombos
correios e os retratos dos reis ou

í

mpe
radores. Mais tarde. deu-se a preferên-

ainda muito. que fazer neste sentido. pe
lo. mundo. fóra. Importantes resultados
fo.ram já obtidos pela Comissão de Pa

.Ju d ismo dá' Sociedade :rIas Nações, que

.J.."'eeonlé-nda) a tí tulo
... ·

prevcntívo, 'éi· dose
diária de 400 miligramas de qu in in a duo

co.lado.s no.s albuns do.s co.lecio.nado.res,
quanto.

.

dêste·s serão capazes de avaliar

o. trabalho uti] já reallizado. po.r êsse mi·

núsculo. quadrado. de papel?

wasmngton, 21 (U. P.) - Até os diri

gentes de seu próprio. partido. no. oori

gresso reagiram cg.utelosarnent.e ante as

proposrções do. presidente Truman, para

pôr em prática. um programa "va.Ierrtes",
afim-de levar o. nível de vida das zonas

atrazadas do mundo. Em geral, os sena

dores e representantes abstiveram-se de

fazer comentários, até que tenham estu

dado. detidamente o. transcedental discur

so. inaugural do. presidente. O líder de

mocrata do Seriado, Scott Lucas, e o.

presidente da Corntssão de Relações Ex�
terrores da Câmara A.lta, 'I'om oonnaüv,
não quízerarn fazer comentá-rios sôbre o

aludido. ponto do. discurso. de Truman,
pedindo. mais tempo para poder estu-'

dá-Io.

ser

4s nossas desvanta
gens econômicas
RIO, 19 (A. N.) _ o diretor da

Divisão do Fomento da Pro-duçã-o
I Vegetal, sr. Oliveira Mota Filho,
falando á imprensa =sóbre a triti
cultura nacional, declarou que a

gronomicamente o Brasil pode
concorrer com a Argentina, au

mentando suas áreas cultívaveis.
Economicamente, porem, a nossa

conrrorrejncia, nas con(jições atu

ais, é impossivel. As zonas de pro

dução encontram-se n.o Hinterland,
e.stando, porlan to a produç,ão su-

jeila a transp'orte ferroviaria. 16

vezes mais caro do que -o marítimo,
o mais utilizado na Argentina.
O desaparecimento das ferrovias

contribui para dificnltar o proble
ma. Para que saiamos vitoriosos
nessa lulo é neccssario que o go
verno crie embasamento eoonomi
co capaz de garantir a .sobreviven
cia da produção, isto é, seja insta
lada uma rede de silos e armazens,
localizados estrateg'Ícamente nas

proximidades das zonas de produ
ção e que sejam construidos 00i
nhas de media capacidad.e para a

bastecimento local. Só assim evita-
riamos o transporte ferroviario,
alcançiriamos a industrialização
local e tornariamos mais barato o

produto na·cional. Terminando, -a

firmou que a triticuUiura exige no

seu t.ratamento moderno intensa

Tu.ECRA,w.t: PRq.sE'BRASCURITIBA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. Iilton' Simone
Pereira

Dr� Guerreiro da
Fonseca

Carros' Bara o ,interior 'do Estado Bom biD?Cnlo· ',. _-'
o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada Grande V1811.

firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:
RÁPInO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Curítfba
RÁPIDO SUL BRl\SIL.EIRO - Diariamente - Joínvile
·EXPRESSO BRUSQUENSE

I

Diariamente - Brusque
cf excessão de sábado

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

'

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

6 horas
13 horas
16 horas
14 horas

16,30 horas

12,10 horas

Clinica Cirurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
Dos Serviços dos/Professores Bene

d:i,cto Montenegro e Piragihe No
gueira (São Paulo)

Consultas: Das 14 ás 17 horas
Rua Fernando Machado, 10

. DR. LINS NEVES

,

r
"Especialtsta

IMédico - Efetivo do Hospital de
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR· .

GANTA
, Tratamento e Operações IResidência: Felipe Schmidt, 99

Telefone: 1.56/) -----------------------------

Consultas: Pela I?anhã no Hospital

p
/,

A tarde: Rua VIsconde' de Ouro 'd tPreto n. 2. ro u 0-=Horário: Das 14 ás 17 horas. ' �

o INSTITUTO PfNHEIHOS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis).
lem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros

Clínica Médica e Cirúrgica do
+:

e Farmacêuticos, -que e'stá iniciando o lançamento de uma grande série
DR. AUJOR LUZ dêsses produtos.

Médico-Operador-Parteiro Os primeiros já a venda, sào:
Doenças internas de Adultos e SULFAGUANIDINA: Tubos de 19 e vidros de 100 comprimidos de

"Crianças , e,fiO g.
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral - VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de
Doenças de' Senhoras - Partos - 10u cm3.
Vias Urinárias -' Rins - Coração SóRO A.(II'TI-TETÁNICO: ampolas de 20 cm3.

Operações do utero, ovários, trem- - Pulmões - Estomago - Fígado VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos
pas, apendice, 'hérnias, varizes, etc. Tratamento da Tuberculose de 100 cm3.

,Cirurgia plás!ica do perineo f ru- i Raios X - Bletroeardiografía VACINA ANTI-RÁBICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascosturas) _ Praça Pereira e Oliveira (atráz do de 100 cm3. ,ASSISTENCIA AO PARTO E Ol'E- ITribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.
RAÇõ;ES OBSTETRICAS

' Consulta's das 9 ás 12 e das 3 ás 6
Doenças glandulares, tiróide, ová- __ Fone 841. FLORIANóPOLIS
rios, hipopiSe, ete.)
B.hIturbios lI1ervosos - Esterüídade
- Regimes.
Consultório R. João Pinto 7 - Tel,
1.�61

'

Cirurgia geral - Doenças de Senho
ras - P.r.octologia
Eletricidade Médica

Consultório- Rua Vitor Meireles n.

28 - Telefone 1.307
, Dr. Mário WenAaue.Consultas: Ás 11,30 horas e à tar- alniCA médica de adultos e criaDçaa

de das 15 horas em diante consuatório - Rua João Pirito. 16 Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Hesídência: Rua Vidal Ramos ln. :' ConsuItaTe1e;; 1!f'1.696 bar..

Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr' 20,00 além da jóia Você poderá ganhar de Cr$ •• �

65 - Telefone 1.422.
.

I Reaidência: Felipe Schmidt lIl. li. inicial de Cr$ 111,00 apenas. 50,00. à Cr$ tlrO,oo diár-ios, vende0-
........... --------- - __

Telef. 812
Partieipaçjo DOS lacro. do artigos de consumo domestico.

VENDE-SE por motivo
.

de mudança _....P-;d·G;:�;-��;·:���·di;t�;�íci7�;;-;:--�....

-�bsé;i�
...�:-;;-;;�·Ch;; o Ive�!�:mn�ç:;s-n;o �:���; 1 de No-

Graode área de terreoo là cnltivada i�:::: a:'���o ,:F.�;������;eda"o. �f:�,de .. ,��ldanno'I······,···· ·:····t
(Distante cerca ck seis quilometros da capital-Bairro-Barreiros Rua .•..... _. _ Est. Civil D. Nasc ,...... �Area de 142 metr0s de frente. por 1.850 de fundos, incluindf,l j Mãe , i
f ' 6 casas de madeir,a e uma. de material. , I Pai " . . . . .. . . •

.

. . .. _..... ..

'ITRATAR: ','Emprego ou Cargo : �:
Florianópolis :::__ nesta r,edação' ou Escritório l. de A L. Alves.' Cà�o do Pai (mãe) . .. '... . .., -...... . .....•.....

Barreiros - com o proprietário Mathias lha.
IObseit.· . . . .• •..•. • ..

Blumenau - com o sr. C'hristl'''no Knoll, no Hotel C�.·llzel·l·o.
....•....•.•. .•.••••..• • _

I
'"

lO. lO. .�........... • .

Diretor da Maternidade e médico do
Hospital de Caridade

CLINICA DE SENHORAS - CI
RURGIA PARTOS

Diagnostico 'controle' e tratamento

especializado da gravídês. Distur
bios da adolescência e da, 'menopau
.... Pertubações menstruais, .i.:l�lq.,
mações e tumores do aparelho seuí
ta] féminino.

Resíd. R. 7 de 'Setembro
Cruz e Souza - Te!. 846.

D.R. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Edi!.

Médico e parteb-o
Hospital de Cari,dade de
ríanópolís. Assistente da

Maternidade
Doenças dos órgãos internos, es oe

ciaImente do coração e vasos
Doeaças da tíroíde e demais gían

dulas internas
C1inlc� e cirurgia de senhoras _

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO_

BASAL
HORÁRIO DE CONSULTAS: _

"Pela manhã das 10,30 ia 12
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTÓRIO:

Rua Vitor .Meir'eles 111. 18
Fpne manual 1.702

RESÍD:ENCIA:

IDo FIo-

Avenida Trompowski 62 '

Fone' manual 766

DR. ;NEWTON d'AVlLA

Dr. Rolaão CODSOm
CIRURGIA GERAL -- ALTA CI·
RURG"" - MOli�STIAS DE SE

NHORAS - PARTOlõ
Formado pela Faculdade de Medi·

eíaa da Universidade de São Paulo,
onde foi assistente por vãrios anos do
Serviço Cirúrgico do Prof. Allpio

Corrêia Neto
Cirurgia do estômago e vias circula,
res, intestinos delgado e grosso, tirai·
de, rins, próstata, bexiga, utero,

ovários' e trompas. Varfcocele, hidra
cele, varizes e hernas.

.

Consultas: Das 3' ás 5 horas, 1\ rua

Felipe Schmidt, 21 (altos da: Casa
Paraiso). Telef. 1.598

Residência: Rua Esteves Junior, 170;
Telef . .»M. 7-64

Dr. Paulo Fonte.
,

, Cllnicri e operador
Consultório:/ Rua Vitor Meirelea. 36.

Telefone: 1.405
Consultas das 10 á. 12 e das 14 la
15 hrs. Residência: Rua Blwnenau.

22. - Telefone: 1.620

Dr. M. S. Cavaleand
C1inica exclusivamente de. critnçaa

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M, 73a

QUER VESTlR·SE COM CONFO�T8' E ELECiAHCI .. ?
A

Mello

DR. A. SA'NTAELA
(Formado pela Faculdade Nacio·
nal de Medicina da Universidade

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

,

Federal
Ex·lnterno de Hospital Pstquíâ
trlco e ManlcOmiq Judlcia.rlo

da Capital Federal
Ex·lnterno da Santa Casa de W·
serlcórdla do Rio de Janeiro
OLíNICA �DICA - DOENÇAS

,

NERVOSAS
Oonsultt5rlo: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
R�dência: .Rua Alvaro de oarTalHo, 70.

Dás 15 às 18 horas
Telefone: '

Consultório - 1.208.
Residêl'lcia - 1.305.

PROCURE

Alfaiataria

Visão" 'maior e mais perfeiteJ.
que a de um bom binôcule,

alcança quem tem sólida
instrução.

Bons 'livros. sobre todo. 00-

assuntos:
LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro, 33 - Plorianôpolie
. . . . . . . . . . . . .. . ,.,

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO 'CREOSOTADO
"SILVEIRA"

�elmo� Scbrnidr 48

Vete"tinarios

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 necessárío
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: Ternerjna (Buco-Yacína contra
diarréia infecciosa Idos bezerros), Stílbestrot, e ainda, Vacina Contra a

Bouba .A.viária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. .. . .

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

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

centrados na localidade, de .residência do solicitante.
'

: 'arvores fruliferas,
Arvores Frutiferas enxertadas e plantas ornamentais nas

'

melhores qua]idade� oferece o grande Estabelecimento de
F'lor-i e Pomíeultura

. H. J.' Cipper, ,

Corupá.
Mun. de Jaraguá - Estado de
Peçam catalago gratuitamente.

Santa Catarina.
,

SRS. ASSINAcNTES
Reclamem imeâiete«

mente qualquer ir/e
guIaridade na ert treila
de' seus iornees,

Representa�ões
OU Pracista
Oferece-se para Laguna e Sul de

Estado, ofertas com detalhes' àJ.
Caixa Postal nO. 109

Laguna ..:._. Sta. Catarina '.

Prccístos

Coqu,eiroi Praia
A VI SO

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

Clube

Escritório reêem organízado.,
precisa de "pracistas" para traba

lharem nesta cidade e no íntertor.,
com artigos de fácil venda, e com,

boa margem de lucro.
Informações á Praça 15 de No-,

vembro 22, 20 andar, das 8 á!! 11,'
.'

.

'ÇASA MISCELANEA di.tri
buídora dOI. :Rádiol R.:C. A
Victor. Válvulal e DilCOI.
Rua Conselheiro Mafra

Muitas felicidades pelo nasclm•• '

to de seu filhinho r

Mas: não esqueça. que o melh••
presente para 8 seu "PlMPOLBO'll" '

é uma eaderneta do CREDITClt1
MUTUO PREDIAL.

,Artigos de ,u'so
doméstico

II C A P I T A L A' R II
Sociedade de sorteios e seguros contra' acidentes

�endo mais outros beneficios de caráter assistencial.
Representante em Florianópolis:

PEDRO NUNES

pessoais, eouce-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FEDERAÇAO DAS EMPRÊSAS 'DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO SUL
DO BRASIL

ARRECADAÇãO DÓ nMPOSTO SINDICAL
Exercícío de 1949

A, "Federação das Emprêsas de Transportes ROdoviários do Sul do Brasll", ell.
tidade sind1cal de 2° grau, devidamente reconhecida' pelo Govêmo Federal, pot des

pacho de 31 de março de 1947. com base territorial nos Estados de São Paulo, ps·
raná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com sede na cidade de São Paulo. (nu.
Conselheiro Crlspiano. 15,4, 60 andar) notifica, pelo presente edital, às émprêsas de

transportes rodoviários, compreendidas no 20 grupo da "Confederação Nacional de

Transportes' Terrestres", do qUadro de atividades e profissões a que se refere a COn·

soUdação 'das Leis' do Traba�ho, emprêsas sediadas nos Estados. referidoS', em cida

des não abrangidas (IOr' qualquer dos Sindicatos representativos da respectiva cate

goria econômica já oficialmente r!!Conhecido - que. nos "tênnos do artigo 591 da.

ConsoUdação das Lels do Trabalho (!iec. lei n. 5.452, de" 10-5-i943) deverão paga:' "

impôsto sindicaJ a esta Federação no presente exerclcio de '1949. .

Para cumprimento dêsse cUsposltivo de Lei, tôdas as firmas ou 'emprêsas lJa�tl
cipantes das atividades econômicas compreendidas nos grupos dos transportf-s de

passageiros, de veículos de carga, de garage e dos condutores de veículo� rodoviá

rios, que não se tenham constltuldo em Sindicato, devem reUrar, na seá� da Fede

ração as,guias mediante as quals possam recolher ao Banco �o BrasU "!. A., dura�.lte

o mês de Janeiro, o impõsto devido, de acõrdo com a tabela legal. No caso rte !lI'

travio ou lnutUização das mesmas, os Interessados poderão solicitá-las a esta Fede

ração ou perante os estabelecimentos bancários devidamente autorlza:los a .rec�b"r
e dar quitação do referido lmpõsto.

São Paulo. 31 de 'dezembro de 1948.

Vidaeocial Serviço Nacional de A. Comercial
'. .

S_ E. N_ À_ C_
Departamento Regional

- o exmo. sr. Amaro Cesar BOLSAS DE, ESTUDOde Melo, hábil pintor. Levo ao conhecimento de quem interessar possa que este Departa-
- o menino Francisco Sales menta Regional concederá, no corrente ano, bolsas de estudo aos co-

de Morais filhinho do sr .. .

d t d f'
.

I d f
- .

I d
�.

. 's 1
.

.

mercrarios, estu an es e curso o reia te ormaçao comercia e e 1,1-
FranCISCO a es Morais e ex- , .

E
,.

lVI
.

. enClas cononucas.
ma. sra.

.

afIa Sousa de Mo-
.

Os interessados deverão. dirigir-se à séde elêste Departamento R,�-
rais.

gional, à rua Arcipreste Paiva, 5 - sobrado-, todos os dias uteis das
- a exma. sra. Olinda Viei- 9 às 12 e das 14 às 17 horas.

ra.
- O sr. Vicente Rocha ..
- O sr. Francisco Juvêncio

Cunha.
- o menino Hercílío, filho'

do sr. Artur Livramento, tele
grafista aposentado.
- o menino Adilson Espe

zím filho do sr. Nilo .

Laus,
proprietário da Farmácia Es-
perança. .

- a sta. Maria Imaculada Chegou ontem a esta capital,
da Conceíção Ferreira, gracio- o sr. Alfredo Silva, Tabelião
sa filha do sr. Francisco Agai- €m Araranguá, onde gosa de

po Ferreira, funcionário da'geral estima. Em sua compa
Inspetoria de Saude dos Por- nhía, viajaram sua exma. es

tos do'Paraná. posa, sua cunhada Marta Sárdá
e as interessantes meninas Mi-

ENLACE riam e Mariza Saidá e Amorim, ODEON
ATHERINO - KOTZIAS filhos do sr. Egidio Amorim, - ÁS--7112 hs.

SRA. VALMOR RIBEIRO Realizar-e-á hoje, às 17 horas,' alto funcionário I Ido Acordo . .. o o sucesso contínua!
Aníversaría-se, nesta data, a na residencia dos pais da noiva,

I
Florestal, em cuja cidade esta- BANDOLEIROS

·

.. exma. sra. d. Honorina Ribei- á rua Esteves Junior 87, o enla- varo em goso de ferias. - Technicolor-
TO, espôsa do ilustre médico ce matrimonial do Snr. Icono- .

__ com

,<conter�àneo dr. Val�or Ribei- mus J. Atherino, do alto comér-I Acha-se nesta cidade, vindo Larry PARKS
TO, residente em Lajes, cio de nossa capital, filho do de Blumenau, o sr. Abílio de Evelyn KEYES
A distinta dama será, por I sn.r Jorge Th. Atherino e de d. Oliveira, escrivão da Delegacia - No Programa -

-êssse motivo, alvo das manítes- Maria r. Atneríno, com a Srta. Regional de Policia naquele Mu- 1) - O Esporte em Marcha
tações de simpatia e admira- Parasqqevi E: Kotzias, filha do nícípío.

.

- Nac. _
.ção- de suas inúmeras amíza- Snr. Estefano J. Kotzias e de d. Desejamos-lhe feliz estada. 2) - A Voz do Mundo
-des. Evangelia Kotzias� entre nós. - Atualidades

Ao ato civil, que será realiza- - Preços: _
,SRA. ALEXANDRINA JúLIA do ás 17 horas, servirão de pa- EDUARDO VIRMOND Cr$ 4,00 e 3,00

•

GRl!SARD drinhos o Snr, Demétrio C, Lu- Procedente de Orleans, onde "Irnp. ,14 anos".
Deflui hoje o natalício ·da. cas e Exma. Sra. Kirana A. Lu- exerce o cargo de Fiscal de Fa

-exma, sra. d. Alexandrina Jú- cas e o Sns. Antonio Pascoal zenda, encontra-se entre nós, o
.Iia Grisard, espôsa do sr, Raul Apostolo e Exma Sra. Maria A. sr. Eduardo Vírmond, pessoa
-Grisard, competente escrivão Apóstolos. Por parte da noiva, muito estimada naquele Muni-
-do distrito de Rerituba. servirão de testemunhas o Snr.

João Estefano Kotzias e Exma

Sra. Catarina J. Kotzias e o Snr.
Anastacio J. Kotzias e Exma.Sra. .

Moscopiá A. Kotzias. FALECIMENTO
Ao ato religioso que será rea- JOÃO EVARISTO DIAS

- com -

Iízado na mesma residência, ser- Na avançada idade' de 80 Raymond ROULEAU'
'Mic1ele ALFAvirão de padrinhos o 811r. Dr. anos,' faleceu, ante-ontem, su-

Theodócio J. Atherino e a Exma bítamente, o venerando con-
C t· -a Ia_! -do seriadoSra. Dona Isodia Atherino Ko- t

A

J
-

E
.

t D'
.

- on inu c o
.

\ e;,mdneo srC·I.toaod vsans o D�as,., repleto de sensações!tzías. par o �r.
I 1- o . e ousa IaS, O HOMEM DE FERROApós as cerimônias, o dístín- comercIante. nest3: praça, � ?O J hn HART _ 8/9 Eps.to par seguirá viagem de nú- sr. Wa}de;rmro DIas, �l�tnc�s- .

o
_ III _pcias.· , ta, e sogro d? s:..Aprígio S11-

Mais uma arrojada aventu-CASAMENTO: va, alto runcíonárío da Secre-
b êos d teLEO·....TETTI A'C'AUJO tari d S 'Públ' ra 80 os ceos o oes :

lL� - �\i afia � egUl:anç� .
ica.

. FORASTEIRO DE SANTA FÉ
DR. ACRISIO CA,STRO Realiza-se hoje o enlace ma- O estinto delXa viuva e resi-

I.

I d t'l h' d' d
' - com -

,PESSOA trimoma . a gen 1 sen on- la na.:c�sa I e. seu genro, a
Johnny Mc BROWN

Aru"ser:sa'ria-se nesta data ·0 nha Layr Joselita Araujo, di- ,rua Cnsprm Mira 88, onde 0-
L ta T . 'das'Uh d J' A

.

t u s- - OI'CI .

Dr. Acrisio Castro Belssoa, De- leta f .

a . o sr. ose rauJo, correu a sua mor e, que reper-
_ IV _

-legado Fiscal do Tesouro Na- exportador com o ,sr. João Leo- cutiu dolorosamente no grande Mais dois simsacionais epi-
,.cional neste Estado\ netti, filho do. sr. Emílio Leo-. círculo de relações da famí-

sodios de.
O aniversariante, alto fundo- netti, ind�stria.l. 9 A a� ,civil lia.

O ENIGMA DAS TORRES
nario da Fazenda Nacional, já se .efetuar� na �esldencla' �<?s O ·enteramento se realizou

La"''' THOMPSON.- '3/4
gmngeou a estima e a consi-. paIS da nOlVR, a Av. Herclho ante-ontem mesmo, às 17 ho- "'J

<leração do Funcionalismo fe-I Luz :n:. 137, às 17,30 horas, r�s,. no Cemitério do Itacoru- EPS'cr$ 4,00 e 3,00
deral pela fidalguia do trata- Servlrao de. testemunhas por bl.

. A "Imp, 10 (DEZ) anos".
mento e pelãSimpatia pessoal. part� da nOlva, o sr. dr. Arno�-l . "O, Estado" enY:a ,condolen-

Aos inumeros ,cumprimentos dO:a. l�tencort e senhora e o

s.LI
Clas a exma. famílla.

que receberá, "O Estado", Hennq�e Deuch�r e.�nhor� -

.

. com prazer, junta o� seus. pelo nOlVO o sr. Gaspan_?o Dl!- FALECIMENTO:
_ tra e senhora e o sr. ·Joao Ota- ADVOGADO JORGE KNOLL

EDIO MORAIS via Neves � �nhora� Por telegrama pa.rrticular,
--O -iritéressánté gáí-oto 'Edio- O· ato 'rellglooo sera ,ce�-ebra� que' nos �oi franque�o pelo
comemora hoje seu terceiro do na Catedral MetropolItana, sr. dep. CId. Loures RIbas, sou
<Aniversário 'natalício.para ale- ás 18 h:0ras" testen;�nhand� bemos haver faleci.do, em Pa�
�gria de seu pai o nosso amigo, pelo. nOIVO _o sr. Emlllo Leo so Fundo, no Estado n� RlO

,sr. Cantídio Morais. nett-l e exma. sra. Iolan_9.a Leo- Grande do Sul, com a Idade
,

netti Guatim e sr. Joao .otto de 90 anoo,. o advogado Jorge
FAZEM ANOS HOJE: Avila'e senhora; pelo nOlVO o Knoll, que serviu durante vá-
- a sta. Maria Ondina SH-' sr. José Araujo e senhora e dr. rios anos, como Promotor Pú-

·

va, filha do sr. João Pedro Si1� Teodocio Miguel Atenno e se- blico 'de Chapecó.
va, e de sua exma. espôsa.Mar- nhora, que se 'f-arão represen- O extinto, aposentado, com-
ciana n. Silva. tal' na asolenidade.

. pulsoriamente', após a Consti-
- a estudante·Ori Teresi- Após o ato religioso os nOl- tuição de 1934, contava com

nha Lis·boa filha do sr. Mário vos seguirão em viagem· de mais de trinta anos de serviços
O. Lisboa,' funcionário públi- núpcias para o sul do pais. �blicos', h�endo e:*rcido,
co. também, o cargo de Promotor

.

- a exma. sra. Dalva de Oli- VIAJANTES Público de Curitibanos, Pa-
veira Abreu, digna espôsa ido Acha-se nesta Capital a pas-. lhoça e a advocacia em Cam-
sr. Mário Abreu; industrial em seio o ISr. Walter Abreu, pos Novos, residindo, atual-

·

Bom Retiro. múitO àobre e conceituado co- mente, em Joaçaba.
- a exma. sra. d. Lídia' da merciante estabelecido em Pe- Colaborou em revistas e jor-

Silva Dutra, digna ·e:spõsa do rimbó, município 'de Ituporan- nais catarinenses por longos
..sr. Jcsé Dutra. ga. Nossos votos de feliz cestada. anos.

ANIVERSÁRIOS:
<SRA. DR. RUBENS RAMOS'

Vê passar hoje, em o meio
.da alegria e felicidade do lar,
.seu aniversário nataH.cio a

exma, sra. d. Gessen da Cos
ta Ramos, dignissima espôsa
-do nosso diretor sr. dr. Rubens
de Arruda Ramos.

.
,

A ilustre senhora que, na

noss'§, alta sociedade, desfruta
de relevado conceito por suas

<aprimoradas virtudes e por seu
.coraçâo magnânimo, sempre
dedicado ás causas ·nobres e

.merítórías, ver-se-á, estamos
certos, muito 'homenageada
:por suas %ricontáveis amizades.
que terão oportunidade de lhe
testemunhar o apreço e a ad
.míração em que é tida.

Sua estremada modéstia
mão conseguirá evitaressa ma

.nírestação de amizade geral
:por tão grato acontecimento, à
-qual, respeitosamente, nos as-

-sociamos.

Florianópolis, 20 de janeiro de 1949.
FL_.\.VIO FERRARI
Diretor-Geral do D. R.

CINEMASestá batendo á sua porta; prefira o caf e "MI
MI, que está distribuindo, como presente
aos consumidores, finíssimas BATERIAS UE

ALUlIilNlO.
'

RITZ
- ÁS 4% - 7% hs.

AZAS DO BRASIL
com

CELSO GUIMARÃES
MARY G0:NÇÁLVES
OSCARITO
Paulo Pôrto
St. Clarir Lopes
c-s 6,00 e 3,00

IMPER!AL

- As 4 e 711:2 hs.
- Se13(j� iPopulaT.e,s

- I-
.

-=- Um -filme de' aventuras
A AVENTURA ÁNDA'PELAS

RUAS

cipio.
Ao dístínto �isita�te nossos

votos de boas vindas.DR. PAULO MEDEIROS
Faz anos hoje o sr. dr. Paulo

Jv.IIedein/3 ibrij1J};lante causídico
-conterrãneo, resídíndo, atual
.mente, em Joinville.

,

DR. OSVAuDO HORN
Transcorre hoje o aníversá

Tio natalício do digno conter
.râneo sr. dr. Osvaldo Horn,
integro Juíz de Direito. Seus
amigos e admiradores o ho-

menagearão hoje por tão gra
-ta efeméride.

p e I a

p a r a

EUROPII.,
URUGUaV,
IRGENTINI.
Dois vôos sem c n c is
em ambas d irecõ cs,

ti P.OS50gens
.. Passagens de Chamada
• Carga e En(.omendas

mA:�i�jS
..

S€ANDINAI'IJlN
AIRLINE!l SYSTEII'

linhas Aéreas. Escandinavos
-::.... [nformaçOes e Reseruas:�êilB'8.

RlO:Av.RioBranco,277.1ojalBD
Tels. 22·2870 e 32·6583

sÃO PAULO: LadeiraDr. Falcão
Filho, 56,s..1075-TeL 6-4965.

RECIFE: Avenida Rio Branco,
155 • T e I e r o n e 9 O 3 2.

Ou em IMa. as Ag_tu ae 7'urImu> e

repre8entanw da "Aerovias Bra.nr,
"Cruz",.., do Svl". em._ o JmJril.

ROXY
- Áls 4 e 7112 hs.
- Sessões Colosso

-1-
Mais uma sensacional aven

tura vivida nas campinas ver

dejantes do Oeste:
FORASTEIRO DE SANTA F:If

-com -

Johnny Me BROWN
Proezas! "- Emoções!

-11-
Continuação do· espetacular

seriado:
O ENIGMA DAS TORRES

�com-

Lary THOMPSON 3/40 Eps.
-II-

'--- Preparem-se para novas

sensações com as sequencías
eletrezantes de.
A AVENTURA ANDA PELAS

RUAS
-com

Raymond ROULEAU
Michele ALFA

-IV-
Mais dois episodios do se�

riado:
O HOMEM DE FERRO

-com-

John HART 8/90 Espsd.
� No Programa -

- PreçOs. -
Cr$ 4,00 e 3,00'

Imp. 10 (DEZ) anos". .'

(a) JúLIO HAVELANGE, presidente .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Inform il,coes lltei�IParaliz�da a

)' _) l produção
==::-:-:�:-::-:-=�:------:::----------_..... I CARACAS, "18 (O, P,) - Ir
-...."-....---...-.--.-.---

Horario das umpre 'rompeu uma greve geral dos

O ESTADO' .

\J
�

I trabalhadores, na zona petroli- y!uva Judith Sant',Ana da .Rosa, Enedino q_esa�'i.no da Ros� e �a-
. .

sas rodovl·arl·as I' fera de Maracaibo em sinal de Farni iia (allsent��, Jul�o Cesat-ino da Rosa e Fam�l�a, P,,:a!rj Cesanno

Redaçãe e Oficinas à rua '. da Rosa e Familia, Joao Cesanno da Rosa e Familia, Mano Cesurrno

I
protesto contra as medidas da Rosa, Oswaldo Cesarino da Rosa (ausente), Antonio CI1Cdid c Fa-João Pinto n.5 adotados pelo governo militar, I milia ��llsente), Anibal Gomes e, ,Famíli� (ausente!. qt�.\'ia!](! .Botelb.oDiretor: RUBENS A. RAMOS SEGTJNDA-FEnU

i que substituiu o presidente Ro- e Falllll�a, Harold<_:> ,Pavan e Família, Osni Melo e Frun il in c J:.dlO Orh-
Proprietário e Dir.-Gerente Expresso &Ao Oistovlo _ Lacuna _' mula Gallegos, Os operarias 12.a Fedrigo e Fannl�a, por .este meio agradecem aos p.rrcutcs e pessoass

SIDNEI NOCETI 7 horas. .
'

.

.

I d amigas que
/
os confortaram com o r1assame!llu d,� seu sempre l.mhra-

Diretor de Redação: ra"AUto-via<;ao ItaJat - Itajal _ 11 bo-, atE;ndertem_ assllmdaot' ape O e do espôso, pai, sôgro e avô I,

GUSTAVO NEVES
.

ÊlCpreElSO Bru8QueIlH _ BrulQu. -I lima es açao c an es ma. ,LUIZ CESARINO DJ\, ROSA :
16 horas. Todas as companhias de pe- bem as.sllll aos ql�� acompanharam o feretro ate sua ultima 11l?ra-

Chefe de Paginação:
_

EXpl esso Brusquense _ NOTa 'l\!:ento troleo foram forcadas a suspen-
da eaproveitam o ensejo para c�nvIdar aos pàrentes e pessoas. r-rmgas

FRANCISCO' LAMAr..QUE A;��l:;r:s- c taeín
.

-, _ I para assistirem a rrussa de 7° dia, que mandam rezar. sexta .. feir-a, dia

Chefe de Impressão: _ • boras.
;a. en.. - JoinvUe der os trabalhos. A regiao do 21, no altar do Sgrado Coração-de Jesus da Catedral �l'tl"C)POlitall1, às

10AQUIM CABRAL DA SILVA Auto-V!ação CatarineILH _ CuriUba lado Maracaibo produz cerca 7,30 horas da manhã. \
_ II horas, de um milhão de barris de oleo Desde já confessam-se agradecidos a todos que comparecerem a
Rodoviãrla Sul-BruU - !-� .&.1�., ..... t d f' istã

,_ 3 horas.
. diariamente ou seja mais de 01-

esse a o e e crrs a.

Asa:P��4 S�����alle!.ro - Jotnrtle -I tenta por cento da produção I __� �-= \-'-' _

TERÇA-FEIRA , nacional. •

Auto-V.iaçAo Catazínensa _ P6rto .&.1., . . , .

gre _ 6 horas. As ultimas notícias adiantam
Auto:-V1açaJo Catannenae _ eunUbI

que tambem os estivadores en-
- li horas : ! .

Auto-ViaQAo catarin'en.. .JolDYlIe traram em greve e que os chauf-
- • horas. :

f d taxi t d t
Auto.Viação Catar1nen.. _ T!)bu"lo

eurs e aXI pre en em omar

- 6 horas/ a mesma medida, .

tExpresso SAo Cr1r.ó�Ao - La� � PATRULHAM AS' ,
.

7 horas. SOLDADOS.. Transportes Aereos Bandeirantes Ltda.
e �:PX:oS:liJ. Glória - lACuba - 7JA.

.

RUAS Rua São José, 63. - 1° andar.,Telefone 42-4989 - Rio de
Expresso BrusquellH - Brulqu. - CARACAS, 18 (U.P.) - O mo-I Janeiro16 borae, . J •

t d . .

A·\to-Vlaçlo ltaJaJ _ Ita;!a1 _ 11 )lo. vímertto grevis a nos poços e VIagens aereas em "Catalinas"

ra�A ido Sul Bra"lleir.o _ JoInW. _ ..
' petroleo desenvolve-se pacifica- PASSAGEIROS - CARGAS - ENCOMENDAS E CORREIO

:I e f4 horas. , '. I' mente mas os soldados patru- Para o Sul: Laguna Araranguá e Porto Alezre ; Todas as
QUARTA FIIlRA Ih d d in

b. •

Aut.o-Vtaçto cat�1nen.. CUl'Wba i am as ruas _arma os e n. e�, terças e sextas-feiras as 13 horas.
- ti horas. . I como precauçao contra possiveis Para o Norte' Todas as quarta-feiras e sabados ás 8 'ho-
Auto-Viação Catu-in_ .Toin'Vtle, , d

.

- • horas. I vlOlencI.as. ': grev:e n.a zona. e .ras, com escalas em rItajai - São Francisco do Sul ;_ P�ra'"
Auto·Viaçlo Catu-1Ja1lH - LAnna Maracaíbo e a pnmelra que lr- naguá _ Santos _ Parati e Rio (as escalas ,de Cananeía e

',-R�:?dohgr�tBrlUlue!ro _ .Toln�U. - li: rompe. desde que
.

os militar�s Iguape são facultativas).
•

ti ��e�:a�AO CriSWTaO __ Lquna _ i assumiram o 1overI1o do pais, Agentes em Florianópolis: Z. L. Steiner & Cia.
I 7 horas., I com a deposição de Romulo Gal- Rua Alvaro de Carvalho n. 1.

! I
Expre!*) BrusqueIlft - Bruaqu. -! I E .

16 horas. . 1 egos. sperava-se que as greves Telefone 1402. - End. Tel.: "Stemer".
Anúncio. mediante contráto. Á.uto-Vl.çAo ttajal ..t... LtajaJ - 11 )lo.' surgissem logo após a revolução

! r�re8S0 BrusqueIIM _ NOTa Trento: mas acredita-se que- a demora
I
,�()....o...-<>._.()._.()._.()._.()._.()._.()._.(,...o.....o..-<.

� J
_ ��:�i,�:a�Úl Brll!8U - Nrto .6.Ieçe' tivess�.' cOqlo causa � desejo d�s I � ,

'T"A t.
'

.. - li .hor&a. • '.' ,
' i orgamzações trabalhIstas de nao �

.

�

'AU'to--V1a����': P&rto
!
provQcarem uma, represalia do , I

. , .

. ,,'Alegre - 6 boraa, exercito· . _

Auto;Vlaç!io Cataunen..
'

CUrltitM -

"

�

I-- 5 boras,
. .

" INFORMADAA MATRiZ DA

I
'

:..... \U��!tÇlQ QI1.arinen.e - J0um1'1 "CREOLE PETROLEU�"

�AJI�'!�;'o Catarinen.. - TubarAO! N�VA, �ORK, 18 (Ud,P')d:;-' O �,� Tr'anspo-r't'e's Be're'·OS 'Lr·'m,·la'da ,-Auto.Vlação c.tarin_ LatrUD' .

funcIOnáno encarrega o i:l.S In- ,

_ 6,30 hora� I formações da "Creole Petrole- :::

,'"EXJ!resso ,São CrlstoTlo _ r..cun. - ., "
,.

_

7 horã�. !um", companhIa subsldIana da! 2as. 4as. e 6as: Rio - Santos -Pa1'anaguá -,Cuntiba.
.

• f������rta - Lapna - • 1/11 Standard Oil; na Venezuela in-' ,� _ Joinvile _ Florianópolis e Lajes. -,'
,

, Expresso BrusqueJlM _ a-u.qu. -, formou que a matriz reeebeu 3as. Sas. e sábados: LaJ'es -- Florianopo'lis -- Joinvile, 18 hora,s. ' -

Auto-VlaçAo ltajal _ ItaJat - 1. !Io-: noticias sobre a completa para- ,- Curitiba -- Paranaguá -- Santos e Rio.

'I:t:"�J)ldO $Ui Btallile!ro _ .TotnTU. _ .. ! lização dos serviços nos poços !

• e 14 horas. I da região de Maracaibo.

-,-
Opera com Aviões Douglas DC3 de 21 logares. ,

- -:�:e::..Sul Oeste I,tda - X.peco - ta

II FALTAM DETALHES

4 t fi LI- & I m'a-O I�ISEXTA·FEIRA WASHINGTON, 18 (U.P.) c, geo es: oza ma r S ,_i
_

RodoTUrla SUl Bra9lJ _ POrto A.lcre, Não existem noticias adicionaisI· IÁ.��<!J:Çao Catartnen.. Curitiba' sobre a greve dos empregadas 'd' Rua Conselheiro Mafra, 35 - Telefone 1565
_ II' horas. . '�

1-

Áuto-VlaçAo CatartnellH'- JoinTU. na industria petrollfera daVe-' ..
- • horas. nezuela. Numerosas compan_hias ......o._.o._.()._.o._.o.-.o._.o...-<>...o._.O._.O...-<,...04

Auto-Viação CaUlrlnen.. - t.anDa
_ ,S,30 horaa. americanas tem interesses nes-

7 :f::Ssa SAo Ort.u>vAo -:- � -. se . pais sul-americano, Pois a

Auto.VillçAo ltajal - Itajat - II 1l00' sua produção de petróleo é uma

ru.Expre81!lO BruaqUfln.l· _ Bru8qu. -I das maiores do mundo. A em-
16��� Sul Bra�le1ro ._ JomYUe _! presa que tem ,maior capl:al
la II·., 14 bora.. I' empatado na zona de MaracaIbo

BABAII('
Auto-VII,çlo Catu-inen.. _ OUrttlba. é a Standard di! Company, da

-ilp�d�a�UI Brullfll:ro _ J'o1rl� _ \ California. Ingleses e holande-
.. 5 e i9 horu.

.

: ses, tambem, pos,suemimportan-
-

..

' ::oVrail�" c
tes estabelecimentos petrolifero$

...u...,. a....o . atartn�DSe - Jotn'Yll.. _

- • llàru; nj!Sta zona e estao representa-
'-A:uh::r��o '" ��II1_ -', Tulw.rlo dqs pela Sl;1ell, Oil.

, 'Ex'Prp.uo.Slo OrtatoTlo - rAnna _,' i(.' .':'. ,', ,- ".' :Om veiculo

,7' ����_, �lIQueJlM _ Bruaqu. :__, ç.��., " GJ'1lftt... fit�:
H hOFaIt. ,. , '·M-", 'da. mel�or...t::'.", meÁutt',V1açlo IajaJ - ItaJa1 - 1..... _..?:� .....

"
- li·lI.l""ru.' _el Pr.ec•• .u, Da ,I V_ i:

1lXpres." BruIClU__ No�. :rr.to
"

CELANBA _ Ru.aO. Mafr.
- 9,30 hQru. .

lIlxrrfl8110 G:órill '_ Lacuna - • li.
• 7 /2 hora.

Pérmaoê:DCla di
,.estrAnGeiros '. '" '

....

RIO, 19 (A. G.) - O ministro A-

droaldo Mesquita da Costa, titular
da pasta da Justiça, visando sim

plificar a instl'"\.u;ão dos proc�ssos Ide permanencia de,finitiva dos es

trangeiros em nossO' pais, recomeu
d'ou que não 'mais fosse exigidú aos

-inter-essados, o ,contrato ,sobre a

locação ,de serviço a que se refilI'e

I o artigo 6° Hem 6 alinea da porta
ria 10.963 d.e 24 de agosto de 194:5.

1�--------------...:..;::=====::::====:==- A prova de 'meia vida, nesse ca-

A DIVUL'GACA-O' 80, sera feita r:>0ste�'iorment.e, den-.

.

iro do prazo de 6 meses, oom . a

I

.

apresentação ao serviço de r.eg-ÍsLro
Revisia ! do ParaDi para o Sul do BraSil dos estrangeiros, nos estado.s .da

IDtercâmbio Cultural carteira proJissiallJlI do Ministerio

Ec Fi I
do Trabalho, devidamente anotada.

. .

oDomico lna��iro Decidiu ainda, que nos documen-

PublICIdade. mensal. - Assinaturas e AnúnciOs. tos atualmente exigidos. bastará
CAIXA POSTAL,577 - CURITIBA 'a�nas a instruç,ão dos processos °

atestado de bons antecedentes.

Representante :.

A. S. LARA
nua Senador Dantas, 40 _ 50

andar
Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro

RAUL CASAMAYOR
Rua Felipe de Oliveira, 21 -

.go andar
Tel.: 2-9873 - São Paulo

ASSINATURAS
Na Capital

Ano , Cr$ 90,00
Semestre .. _.... Cr$ 45,00
Trimestre Cr$ 25,00
Mês· .' . . . . .. Cr$ 9,00
Número avulso .. Cr$ 0,50

No Interior
.

Ano Cr$ 100,00
Semestre' ..•...... Cr$ 80,00
!Trimestre Cr$ 35,00
Número avulso .. Cr$ 0,60

Os 'origtDaiS, mesmo não
publicados, não serão

devolvidos.
A direção não se respon
sabiliza pelos conceitos
emitidos rios· artigos

assinad0s,

Viação Aérea
t Horário""

_,., � ':)."

Seflunda-feira
:PANAJiR _ 10,40 _ Norte
VARIG _ 10,(0 - NorL9
(lANAffi - f3,6{) _ Sul
,CRUZEmO DO, SUL - 13.55

RorLe
Terça�'eir(J

�" IH 10,40 - No"-,
JtHJL'.J!;IRO 1)0 l::lUL - 12.00

!forte
VARIG _ t2,30 _ Sul
IPANAm - f3,i){) - Sul

(Jua1'ia-feira
>PANAIR _ 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SU.L - 1t.OO

Aorta
VARIG - !t.jO - Norte
PANAIR _ i3,60 - Sul

Quint.a..(ei7'1l
iPANÀIR _ iMO ,:";..Norte
PANAlR _ 13;Õ0 - Sul

"

!VARIÇ" -:- 1�136, -.�ul
CRUZEIRO 00 SlJL - 1S,&1

.orte
CRUZEIRO DO, SUL - 1-5,30

aul
Seztll·ff!if'(J

CRUZEmO DO SUL
Jlorte

.. ftkNMR"- -10;40 -� 'Norte .

VARro _ H,ol0 - Nort.
.pANAm - 13,50 _ Sul

Sábado
VARIG _ :12,30 _ Sul
CRUZEmo 00 SUL - 13,&6

.•�
. Dqmt.nqo·

PANAIR - 10,.40 - Norte
CltVZEIR6 DO, SUL - t f,1O
PANAIR - 13,50 Sul.

7,20

;.

agradecimento e Missa
Luiz Cesarínn da Rosat

CURSO 'DEMADUREZA
O CURSO DE HUMANIDADES mudou-se para Avenida Hercílio Luz

N. 20, sobrado Altos do Al,bergue Notui.'no.
MA'1JRtcULA par-a 194-9: Desde 2f! de' Janelr'Ü, das 18 ,ás 20 horas.

Z'
'nova sede. '

'

",'
.

INFORMAÇõES com o Prof. José Warken, Dire:tpl', no período dá
� anhã .

I INíCIO da.s aulas .em Fevereiro.

ORIENTE racionalmente 'sua publicidade, lornalldo-a intensa e

profícua
de ·grande utilidade e 11.0 seu, alcance lhe é oferecido pela

.
óridà'"da tyH - 6' .'

,

RADIO Qlli'USORA DE LAGUNA
- 970 kilociclos - 3M metros -

e pelas 'páginas do '·Jornal ':"Sul dp Estad�"

.,

I
·Dt.' . ·e....NO ·G.

GaLLETTI
ADVOGADO

. . CrIm. "m..l, '

Oo".,lt� cf. 8oc!_......
�.A1'URALJ.ZAÇOE8

.

Titulo. DeolGMt6rtoe

I

. COMPANHIA D
ACCIDENTESlar \, .

s·toa SOc ....... ,

PORTO ALEGRE>
MIA VoLONTMtlOS, DA pJ.p�IA N,· 88;,. 1.� AtfDAR

. , . "". ".

c�ld "8$1''"-'' . te4, • ��� oIlIaOIIiC:r�'

1genca ,6er,al para Sta�:._'Çala.rDa '.
.

,!úa F.lipe ·,;Ichmidt. Zl-Sob., ..
'

.

Caixa Postal. 69 • Tel "Protectora" - FLORIANOP8L1S

de 'calcular--CaixasMáqui�as
registradoras'--Máquinas de somar

.

Precisa-se de revendedores eX-l
re'f�rencias. Caixa Postal, 3.343 -

clusi\'os nesla cidade. Pedem-se Rio de Janeiro.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�STA[)O- Sébado 22 ae 1�"ei'o 0."."9
�-----_------�----------�-------------------------- ------------�---------------------------�---------

No estádio da FCD, com inicio às t 5,30 horas, jogarão hoje- Lira, T.. C. x Ipíranga
· F. C. e amanhã Avaí x Figueirense. Amanhã, no período da manhã, o Ríachuelo

levará a efeito a sua anunciada regata interna ..

Dois grandes trino'los alcançou
'a fACE em Lajes

Consoante divulgamos, excur- teu-se com o voluntarioso e [o
sionou a Lajes, viajando sexta vem esquadrão do Bocaiuva K

feira dia ts, via-aérea por um C. vencendo-o sem dificuldades

dos aviões da TAL, como a pri- pela dilatada contagem de 8 x 2,

do P.lula ,Ramos 'em 81u'meDau
meira equipe catarínehse que se tendo marcado os pontos. "fa-

U utiliza dêsse moderno meio de ceanos": Saulsinho (3) Boas

• transporte, a, embaixada "Pro- (2), Hélinho, Lauro e Bitinho. '

T8nic� o melhor e Bentevi o ·mais fraco. -- Otima arbitragem. -- O drama do fessor Flavio Ferrari" da Fede- O quadro da F. A. C. E: foi êS-,
uitiaru: mmuto. -- O impagavel Teixeirinha, -- V'iajou ontem para ração Atlética Catarinense de te: Fulvio, Dinhoca e Naldí ; Ge�'

Canoinh/ s. a delegação tricolor. .

'Estudantes (F. A. C. E.)t tulío, Boas e Ivany: Bitinho,
O choque intermunicipaal de do tenazmente ó veloz e técni- co. segl:lhdos depois soava o Sob a orientação dos acgdê- Hélinho Niltinho, Saulsinho e

domingo último entre o Paula co atacante 'I'eíxeirínha. apl�o final dando encerramen- micos Renato Ramos da Silva, Lauro.
- Ramos, desta Capital, e o Pal- Benteví � Foi o mais fraco

to a pugna. Os lanc�es em?CIO- Renato A. Nascimento e Hêlio Ambas exibições, assistidas

meíras, de Blumenau, travado da equipe mas mesmo assim nant�s desse derradeiro mu:u- Milton Pereira, respectivamente por numerosos publicas, {oram,
no campo do Olímpico, ,em COh- não ,comp�ometeu o quadro. to, rízeram com ��.e o pUb,l,lCO Presidente, Secretário - Geral e das melhores, deixando os rapa-.

tinuação ao certame estadual Esteve infeliz durante todo o permanecesse em suspense. Secretário da entidade atlética zes da F. A. C. E. excelente ím-

de futebol, foi farto de emoções" transcurso d 1 t T
x x x estudantíl, seguiu a caravana pressão pelo ótimo padrão e alta

" ':s a u a. emos cer- Teixeirinh �.
-

"Itendo proporcionado a quan- teza que no próximo compro- ,eIxeln a, esse ln:pagav� da mesma formada por uma técnica apresentados, forte mo-

tos o presenciaram um espe- misso ele mostrará suas ótimas "a�" do rutebol barrígawrde equipe de futebol constituida de tivo para as grandes vitórias al-
táculo verdadeiramente €xcep- qualidades.

deIXOU �atente n? gramado as estudantes e acompanhada de cancadas.

cional. Ainda se comenta o -as- Carioni __ Muito 'esforcado o suas.vastas qualidades de �u- numerosos outros colegas. A" delegação futebolistica dá,

sunto, o que é perfeitamente .meia direita, realizou unia das te,??llsta. POss�l�or de fama 11�- Na "Princesa da Serra", os F. A. C. E. foi alvo de bôa aco

natural. Todos os olhares do pu- suas melhores partidas. �eJavel, o ad�lravel ex-pontei- estudantes desportistas da enti- Ih ida pelo povo e desportistas
blico {estiveram concentrados Nícácío __ Impressionou vi-

Ia do Botafogo de Futebo: ,e dade que controla o desporto lajeanos.
no gramado, onde paulaínos e vamente no primeiro "half-ti- Regat�s e futuro def.ensoI da universitário catarinense, com Na tarde de sábado, foi recep
palmeiristas travaram uma par- me" quando exgotou suas P9rtuguesa de Des�or�os, de seu "onze." seletivo de futebol cionada com uma lauta mesa

tida gigantesca, onde o entu- energias realizando investidas
Sao Paulo, deu a9 púbüco uma realizaram duas exibições das, de guaranas pela diretoria do

•

síasmo, a coragem, a disciplina que alarmaram a def.esa adver- bel� d�m0!lstraçao de pujança quais sairam amplamente víto- Aliados F. C. na sua_séde.

e, emfím, a técnica futebolístí- sária. No segundo tempo sua
e teomc�, Jogando com sua cal- riosos. Em a noite de domingo, o Clu

ca estiveram presentes. O es- produção decaiu, desperdiçan-
ma habitual e honrando com Na tarde de domingo, enf'ren- be 14 de junho ofereceu anima

tádío da Alameda Rio Branco d b rt idad
sua presença as cores gloriosas tanclo o forte quadro do Aliados da "soirée" dansante, na sua sé-

o ; oas opa um . es para do Palmeiras.
'

vibrou uma vez mais com um vencer o guardião contrário, .
F. C. o melhor conjunto lajeano. de social, a que compareceu a

prélio cem-par-cento sensacio- devido á falta de chance.
Teixeirinha sobressaiu-se co- o "scratch" estudantil depois -de alta sociedade lajeana.

'

na!.' F 11' E 1 t
mo o melhor da equipe alví- árdua e magnifica luta levou a Na manhã de segunda feira, a

ornem 1 -- xce en e nas
verde. Jogoú maravilhosamen-O grêmio campeão da capí- duas etapas da luta o formidá- melhor por 3 x 1, tentos de: Bi- diretoria da F. A. C. E. e nume-

'

tal triunfou lá mesmo, wbaten-' vel meia-esquerda. Constituiu
te. Outro grande valor da equi- tinha (2) e Erwin para os "fa- rosas acadêmicos tízeram uma,

do e da forma mais sugestiva uma das grandes figuras no pe foi O meia Marzinho que se ceanos" e Tulio para os locais. visita de cortezia ao sr. Prefeito

o seu valente contendor, me- gramado.
revelou excelente coordenador. O quadro vencedor formou Municipal Vidal Ramos Junior.

recendo por isso
-

acalorados Mandico __

- Técnicamente O goleiro Oscar, os médios Ali- assim: Fulvio, Dinhoca e Naldi; Na manhã de terça feira, a,

aplausos da assistência. De superou suas atuações anterío- gusto e Adalberto, e o zagueí- Bitinho, Boas e Ivany; Hélinho, maíoría da caravana "raceana "

fato os paulainos fizeram uma
.

dc mai
1'0 Sehramm convincentes. Mílttnho, Erwin, Saulsinho e retornou pelo avião de carreira,

res, jogan o mais para o qua-
partida brilhante, tríunfando dro do que para si próprio. Foi

Com atuação regular apare- Lauro. Suplentes Getulio e Dal- da T A L, encerrando tão víto-

com a autoridade de Um verda- o autor do tento inaugural do
ram Juca, -Badínha e Antoní- mo. riosa excursão.

deiro .campeão. embate.
nho. Meireles, possuidor de vío- Segunda-feira à tarde, efe-

• x x x x X iK �

lentíssimo "shoot" e o técnico tuando nova exibição, a equipe
Passamos agora a uma a- O cotejo Paula Ramos x

e oportunista Juarez não con- representativa da F. A\ C. E., ba-

precíação sôbre os onze com- Palmeiras revestiu-se de gran-
venceram.

ponentes do quadro metropo- de brilho, como já dissemos.
x x x

Iítano, vencedor da árdua re- A magnífica arbitragem do sr.
O esquadrão tricolor realizou

frega. Antônio Salum
.

foi um dos ôntem, no período da manhã,
Tonico -- O jovem e futu- grandes fautores do sucesso

intenso preparo fisico, apron

roso arqueiro cumpriu uma verificado. Apitou acertada €
tando-se para o choque de

grande exibição, sobressaín- honestamente, demonstrando amanhã. O embarque da dele

do-se corno o melhor dos 22 conhecer bem as regras do foot- gação, que está, como sempre,
batalhadores. Muito seguro, ball association. Anulou corre-

chefiada pelo seu maioral, sr.

demonstrando ótimo preparo, tamente os tentos de Juarez e
Dirceu Gomes, deu-se ás 13

sem dar mostras de nervosís- Nicácío, conquístàdos ambos horas de ontem em ônibus es

mo, Tonico defendeu como pou- em 'completo impedimento. pedais, viajando até Joinville,
de, arrancando estrondosos Acertou ao punir a Jogada pe-

onde pernoitaram, rumando

aplausos - do público. Aquela rigosa de Schramm dentro da diretamente a Canoinhas hoje
pelota, habilmente cabeceada área do penaítí, com um tiro por estrada de ferro.

.

1 ta d t· da
'

"O Estado Esportivo" quepor Meíre es, €S va es ma indireto. O fouls, as faltas, os

a entrar no arco, sendo espe- ímpedímentos, os toqL�es,' fo- vem acompanhando com gran
tacularmente deí1endilda !pelo ram muito bem apitadOs pela de interesse a jornada brilhan
'inteligente guarda-valas, valen- mais alta autoridade dentro do te do Paula Ramos no Campea-
do-se de um salto sensacional. gramado, sendo suas decisões nato Estadual de Futebol, al- OSWALDO SILVA PERDEU

Chinês - .o 'iIiimitável 'za- acatadas pelos jogadores. Salum, meja á delegação boa Viagem e TODOS '-OS "ROUNDS"

guerra direito, com? se�pr.e não resta dúvida, ameaça tor- ê��to completo na formosa re-· Nova York; 20 (U. P.) - Infor

gostamos Ide aplaudIr, fOI um nar-se o melhor árbitro do mag- glaO serrana. mam de Newark, ,em Nova Jer-

dos esteios da defesa, dem?�,� :certame.: ':ASSOCIAÇãO BOX AMADOR" sey, que o pugilista local Char-

Q t p.tral}-d_o ser dono absol�l�''!\��:{;'''' ,x x x
'

Por iniciativa do jovem e co- ley Williams derrotou facil- uar O na rala
pos:çao no �stado. ;�'�a'r�ou. ,o episodio . ..mai� dramático. d.o nheci.do desportista_conterraneo,_ m-;-e_nte_ ��_�e�_ ':rt?un�s"_� __ !>1::_a-_ _ .. _ _ __ , __ .

mUlto bem o center, Juarez, atraente match entre o alvl- Newton Romeu Linhares acaba lelro Oswaldo Sllva. ESte mos- Casal sem jü1i;õs prõé'UTlr..
- .-.

�mped�do as suas ,p�rigosas .yeN:}e blumenauense e 'o tíico- 'de ser fundada nesta ca�ital, a trou grande coragem e_reslstên- q'l-arto com pensão na praÚl.
mvestidas.

.' , ..

.

.' ;\:f9f.:gOl'ianopolitano foi O plti- 12 do corrente, a AsSOCiação Box cia, mas Williams vem:eu todos Ca1'tas para esta redaçãq ende-

,�enem - .NervC?So n� pnR,- 'mn::>minuto. Após váriOs at'a- Amador". os dez "roundes". reçada a, C. M. P;
, ,

iClplo;ia �leJa, 101:8:€ i1rf1lan-' ques do Paula Ramos sem re- Sem' duvida 'alguIllit, a funda-
do aos poucos para se tornar sultado, avança o Palmeiras e ção da refenda associação re-

U
. -

B 'I' t' R O' e a'ri-ao melh,or 'elemenfi? do segun- ao ,apro�ar�se 'q� meia-lua presen.ta mais um passo para a .0180 eDe leeo e ,e '. pr,do penado da lutá.. um seu dlanterro e truncado implantação do "esporte do
Cazuza -:- C<_>rrespondeu. o pela defesa adversália. Salum 'murro' no Estado, razão porque "

,novato, médio-'(hre1�0. ,AssemO? trila o apito, punindo, foul não poderiamos deixar de 'aplau- C'· tvalent_emente .o perIgoso Sadl- contra o tricolor. Teixeirinha dir calorosamente, o empreen- "onVI e
nha. E' um elemento de grancl,e vai bater a 'falta. Os' zagueiros dimenta de jovens amadores da' . .

_

futuro.
.

e médios do Paula Ramos fa- pugilismo, empreendimento esse Em nome da diretoria da UBRO, tenho o m��Jl1o prazer em .�onYl.-
Chocolate - Quer J�gando zem uma ,extensa barreil"3. <.len- que merece todo o apoio dos res-

.

dar os srs. sócios e .suas exmas. famílias, a aSSIstirem a asemblela gc

Tec�ado com� um t,ercelro za- tro da área do penalti. IV.tel:- portsáveis pelo bom nome dos raI, a realizar-soe domingo próximo, dia 23 do corrente, as 19 horas, cm

gUelro ou adIantado, agradou �entemente Tei:lreiinha a.tira. esportes em nOSSa terrà. nossa séde so�ial. ,

plenamenté. "

_.

Saltá Tonico e a pelota bate Trouxe-nos a noticia o jovem Na referida' asse,mbléia geral extraordinária, será levad? a ef.éitO'

Ivan - O
, med�o�esq�erdo no travessão, originando·se eY1- João Carlos Prates, diretor de a inauguração do studio, com que foi dotada a parte recreahva da SQ

das -grandes at�8;Ç�s f.01

01
tão forte ,confusão que Chinês, publicidade da referida associa- ciedade.

construtor da VItOrIa tr�c?l?r. �um ,esf.or.ço desesperado ali- ção. -Este jornal .desde já colo,ca- ,Florianópolis, 20 de .iane1ro de 1949.
.

Pouco trabalho�o no llllCIO, VIa o arco da pressão, atirando se à disposição da futurosa a- DEODOSTO ORTIGA
destacou�se no fmal perseguin- pelG� para bem [onge. Cin:' gremiaçao. ",,:.'"

1° Secrelário dI, '""""

Direção de PEDRO PAULO MACHADO
---------

Ecos da
,

vitória

VOLTOU AO FUTEBOL
GAUOHO

Porto Alegre, 19 (V, A.) Pro

cedente de Florianópolis, onde
defendeu as cores do Figueiren
se daquela capital, regressou a

esta capital o atacante Néde, ex
defensor do Brasíl.. de Pelotas,

O referido jogador seguirá ho
je para São Francisco de Paula
afim de refazer suas energias,
devendo retornar a esta capital
para um período experímental,
num dos chamados clubes me

tropolitanos.

TESOURINHA GANHOU O

CONCURSO
"MELHORAL DOS CRACKES".
RIO, 21 (V. A.) - Terminou

ante-ôntem a apuração do sen

sacíonal concurso "MelhoraI dos

Cracks de 1948", acusando o se

guinte resultado: 'lo lugar - Te

sourinha, do Internacional, de

Porto Alegre, com 3.880.840 vo

tos 20 lugar - Danilo, do Vasco da

Gama, com 3.388.960 votos e 3°

lugar - Orlando, do Fluminense,
com 2.668.533 votos. Tesourinha
foi contemplado com 'um apar
tamento no Edificio "Colina",
no Bairro da Tijuca, no, valor de
Cr$ 2l..5,000,00.

,CAMPEONATO BRASILEIRO'
DE FUTEBOL

Noticia-se na Capital Federal
que este ano teremos o Campeo
nato

-

Brasileiro d e Futebol, o'

qual será iniciado possivelmen
te 'em Novembro.

I
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o BSTAOO-Sàbado.22 �. 'Janelro ". '••9 7

' .
•

:
•
•
•
•
•
•
•
• Oferece seus serviços.
•

:
•
•
•

: Caixa Postal 55.
'.

.

Eliseu Aguiar, tendo assumido a. direção da' Fábrica de ..

Fógos fundada por seu saudoso pai JOÃO BATISTA 'DE NEM SE DISCUTE I

AGUIAR, situada no distrito de Saco dos Limões, avisa a sua I>.m minha casa só se bebe o delicioso CAFl!:

'" MIl\Il, ainda mais agora que está distribuíndodistinta freguesia que está aparelhado para atender com CO!!1O brinde, valiosas BATERIAS Dl;; ALU-
prestesa qualquer encomenda.

.
.

.

MINIO.

OS pedidos podem ser feitos: Diretamente á Fábrica em •....... ,;....... . ..........•...•

���.o c���e���ões ou ao sr. Elyseu no Deposito de Carga da. Escritório Técnico
cid Rocha Amaral

I

NAVIO-MOTOR '"ES1IELA''' l,' A Elétro
maxima r8P�dez e garantia para tr vnsport e de �U!l8 mercadoria e

•

V. Sa., já escolheu o. presen- ra' rotativos (únicos em Flo-
Agentes em Florianópolis CARLOS H0f:PCKE S.� l-te de Natal para sua Senhora rianópolis), enceradeiras, rá-

ou filha? Que tal uma das ul- díos grandes e pequenos, fer
timas novidades em. exposição ros de engomar, aquecedores,
na "A Eletro-Técnica", a

rual
fogareiros e mais uma infiní

'J;enente Silveisa? f dade de artigos elétricos, tu
Fôrmas elétricas para bolos do a preços excepcíonalmen

e pudins, abajours de 'cabeceí- te baixos. .

-·....···...····.·.·...

-[ívRÂRIA.-·-RosA-
...-.-·-·-..·-·-.-·-.-.-.-

. (RUA DEODORO, Nó ·3�) .
.

·ACEITA· ENCOMENDAS", , .,DE SERVI·COS TIPOGRAFICds' -

o"

APRESENT�ÇAO IMPECAVEL ENTREGA ...._�--.._�-------�------

RAPIDA

e: REM

.-

Rel.ojoaria Progre'iSÓ
de jUGEND � FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PEL0 SERVIÇO DE
l'IEEMBOLSO POSTAL

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

\

."

,I

•

C'

N. 31 cr$ .100.00 N 9 cr$ 260.00

Urna �aquina fotografica
arnerican:a de fo.cÜ

.

mo_n.ejo .. � ......

Despertador de bolso
;

i\U'mlna ó"noite
. S�i.••o de qualidade

NOllao. relogio. .ão aoampa nhado. dali re.pectivoa certificado.
oe garantia.

FEÇAM-N03 CATALOGO::! •• ENVrAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO
P:I'oça Tira·dent.. 260 - ParanáCuritiba

.-."..-.---.........---v'••".".-----.-p-..-..-..-.-.-,..-..-.--"-- -.-.- -.-... .:..... ;.. • _-_....,.."

.
COMPANHIA "ALIANÇA DA BAHIA"

Fundada' em 1870 - Séde: BAHIA
.

'INCÊNDIOS E TRANSPORTES
Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RE�ERVAS Cr;$
Responsabildades Cr$

.
Receita Cr$
Ative........ Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$
Responsabilidades Cr$

80.900.606,30
5.978.4Q1.755,97

67.053,245,30
142.176.603,�0
98.687.816,030

76.736.401.306,20
Diretores:

Dr. Pampbilo d'Utra Freire' de Carvalho.. Dr. Francisco de sã,
Anísio Mas8orra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.'

DATI LOGRAFIA
(orre�ndend ,

Comerciai
..

METODO:
Moderno e Eficiente

(onrere
Diploma

DIREClo:
Amélia M Pigozzl

RUA ALVARO DE CARVALHO, 6S
___o

B.O,M NEGOCIO
para quem .possue, de Cr$ 10.000,00 até ca 100.000,00 renda
i:.rta de .10 [. ao ano com recebimento de furos mensais.

Informações nesta redação.

A V _l
Ferreira.

Datilógrafa
diplomada

Cartas a Mariá Inês

s o

o V_&\LE) DO ITAlAl
'

ProClll'em u' A....ela
ProgrealO,

LIVRARIA 43, LIVJU.lt.U
'

ROSA

! ---------------------------
,

I; Ouçam. diariamente, das 9 àsv13 e-das 17 às 22 horas
I

RnDlO TUBA' lYO 9
,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 reabrrrá seu escrítóríe
(Rua Presidente Coutinho n, 22).
nos primeiros dias de agôsto, .espe
rando continuar a merecer as espe
ciais atenções de seus amigos e

clientes,

1530 kiJociclos ondas mêdies de 196 metros

TUBARÃO -- S. CA.TpRINA

Técnieo
Pedro Medeiros, Auxiliar

...............,. .. ..... ' ...............•
• O TESOURO
Da in&tml�() . está ao aloanM

de todos. Dá esse tesouro ao te1I
Mnigo analfabeto, 'levando-ó a ,11l1li
curso de alfabetizacão DO Gr�
Esco.lar São Jo�, na Escola IndUlot
tríat de Florianópolis ou n. ca.....
dral Metropolitana.
• • • • •• • ••

, .i .'t. . • . • . • •• • ......

Comissão E�ecufiva dos P ro-
dutos de Mandioca

.

Para os devidos fins" levo ao conhecimento dos senhores interes

sados que, d'oravante a séde desta 9a Delegacia 'Re�ional funcionará à

rua Anita Garibaldi,.85, para onde se transferiu.

Florianópolis, dezembro de 1948.
THIAGO VIEIRA DE CASTRO - Delegado Regional

............................ � ....

FER1D�B. REUMATISMO f.:
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira
Medica,çéio auxiliar no tratamento

da .iflJi..

FARMACIA ESPERANÇA
40 f'armaeêlltl4l4} 1fILO I..AU8
II.,. • _ 1111 &1411'''. _ DU ,nfert4_

.b� _I:k>aai. e • rll:JlC_rlM - D.DII'_,·� ;,;_ Pil�;.

..rias ,.... .r1ic,. d. b$rr.ulP.a.
hT.a1l.� • if:t:lIlia .�'"boeb. ilI!<jI; ,.e.Uúrto medí_.

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

SEN'HORITA!
A ultima creação em retri
,g�rante, é p GU.ara.ná KNOT

I,EM
GARRAFAS GRANDES

. Preferindo-o está
acompanhando a moda.

---------_..._-" "-'-'---.---_._._--

tran.port8.lregulare� de carqa. dopôrto ��

SÃO· FRANCISCO DO. �UL para NOVA fORa
. Informagõ•• com o. Àgent••

P'lorian6po'lf - Carlol HoepckeS/A - 01- Teletone 1;'212 ( .Eod. t eteg.
Seo F'rancilco do Sul-CarlOs Hoepcke S/A �CI- Telelone 6 MOQREMACK

Casas Prê-Fabricadas ,I
Desde CR$ ,300,00 a 'CR$ 500,00 o

,

metro quadrado
Consulte-aos

.

sem compromisso

Reinisch .Sjft - Rua João 'Pinto, "

44
..Te ....,grama REI � ISC;�1 Ptor-tanépulls , .

\
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A poposito das mentiras do blico e a quem interessar poso
Diário, assacadas contra o' dr, sa, que o professor Dr, 1}la.gUs,Augusto de Paula, o academíco to Ferreira de Paula, lec,ionou
Werner Springmann dirigiu- na primeira série do Curso d�
lhe a seguinte carta: Odontologia, durante à ano 1e,
"Florianópolis, 19 de janeiro tivo de 1948, oitenta ,e sete

de 1949, (87) aulas, tendo faltado
rifico a que sempre alude com Róubo e depreda�ão F.Edxempoauslra,.prof. Dr, Augusto uma única aula,

1

,

t 'f' d 11 de'
" Secretaria da Faculdade dyus z ica o orçui to: - o A 'rua José Jacques amanheceu NESTA.

"Cidadão Paraibano". reá dias oferecendo aos seus mo-
Farmácia e Odontologia de

O sr, José Américo de Al-
Foi com surpresa e imenso Santa Catarina, em 20 de ia

c,uriosa reportagem da re-
radares e ao público um caso

p za
-

qu tornei conheci n iro d 1949" meuia, em palestra com o l'or-
e ,r e o ,une - nelro e .

.

t "O Gl b " t
�

d inédito, O cano geral da agua, t d t id
-

Nilvzs a o o ,em orno a
nalista, na-o reieriú essa par- t d

o as ,a revi as acusaçoes pu- I son Carioni, Secretário
'd ibli d liâ àquela rua es ava enverga o, bli d d

."

V''Dl a pu tca e a persona z a ....

ticuiariâcuie, certamente por- ârtos met
ica as por um os jornais IStO: Agripa faria.

'de literária do S1', José Ame'r';co numa estensão de varias me ros. locai di
,

id t• •

que, inrportaruio ,a' curiosiâaâe ,ocals, e ' IngI as con ra a '

d d
• Os canos para as casas .alí si- U· d B r"·'de Almei a, recor a-nos epi- da revista menos os lances da tuadas, haviam sido arrancado Pde:ssoat dde'tY' S, nAa qtUali,dadde sina ue' ene ICla�sódios interessantes da' histó- carreira política do diqno pa-

e ca e ra ICO de na omia a

ria da Primeira República, em tricio do que as atividades li- �a�� �el�ii��odaaru:�.�a jorrava Faculdade de Farrnacia
'

e' 0-, meDto do LeUe
os quais o ilustre Paraibano teráriás do consagrado autor " h d dontologia, da qual sou aluno,
teve papel especial, Estavamos Larápíos que os á agora e Isto é-me tanto mais doloro- A

�

nas proximidades de 1930 e o
de tantos romances suçesti- sobra na cidade, fizeram o servi-

so e incompreensível, pois co- VISO
sr. José Américo, que ocupava

vos, aludiriad apenas de passa- ço demadrugadg e roubaram os
mo estudante bem sei com "A Administração da

.

gem ao inci ente em que, uen- canos de chumbo
.

cujo valor, USIna
a pasta do Interior no seu ua- ceâor nas urnas, foi uencuio I"

í

ncío "
quanto Zêlo e dedicação V, S, de Beneficiamento de Leite,

,

loroso Estado natal, se candida- hoje, vale aque e sacn IClO. cumpriu o seu dever, estando leva ao conhecimento de to-
tára à Câmara Federal, O pe- nq;s" celeb;;:-imas, "q,e'S,'!Lra- O que admira é como tiveram

sempre pronto as nossas ob- dos os interessados que, ontem,
quena, mas, heróico povo ,da çoes ., ..

- a, porem, a tspo- tempo e liberdade para uma jeções, não poupando nem sa- dia 21 do corrente, foi inau�lPara,/'ba cerrara fileiras em
siçiio dos que desejem' mais empreitada daquela, crítícíos, nem medindo estor- gu d

�

to« I" pormenores a respeito, as cole-
ra o um pos para venda

derredor do seu malogrado -

d
' ,

O B O d ÇQs. de leite na Casa Daussen, sí.
'Presidente, o inesquecível ioõo, çoes

, � ldornais dta epoca e, a ar (P.e bOlor» Afim de escoímar de uma ta à rua Major Costa, n. 53"
P 'NEGO t

memoria e quan os, como nos, vez para sempre ídentícos co- n t tessoa, cujo , opos o ao
dificilmente esquecemos as está rUI- odo '

J o en ronc.a:men o com a Rua
pedido de apóio ao candidato lutas árduas e temerárias da- mentarios, sinto-me com o de- Silveira de Souza.

•

oficial do Catete para a Pre- A rua General Bittencourt, ver de expressar por meio de s- Simultaneamente será a-quele período, em que não nos tsuiência da República, lhe ua- distanciava do sr, José Amé- esquina da Travessa Urussanga, a a minha opinião, bem como berto outro pôsto no amazem
leria, pouco depois, a bala as- .

di
A' há um bar, que impropriamente a dos meus colegas, tachando do Sr. Antônio João da Silvei-

rzco nem a zvergencza parti- , , , . ,

sassina que o' prostrou sem dária, _ que felizmente não se chama Redentor, porque ali, tais depoímentos de falsos
_

e ra, a Trave�sa Ar��ntIna, jun-
vida, no cenário dos crimes é já como o eram então as di- não se redime ninguém; pois, a mentirosos e ISto com razao, I to ao JardIm, OliVIO :'-:norlm,
políticos daqueles tempos som- ferencas de .f:iliação política _ cachaça vae desde a manhã até porquanto nada melhor com- lado da Avenida Hercílío Luz.
brios.

uma 'forte ;�zão de incompa- altas horas da noite e muitas prova do que os �pontamen- I_Ambos os p�s�os funcion�-
,O sr. José América uen- tibilidade pessoal absoluta. vezes as badernas noturnas co- tos dos pontos l�clO,nados :m rao todos os dias, dais 5,30 as:

cêra as eleições. vinte-e-tres Assim, a reportaçem da re- meçam ali. ,H,á dias, cfes�bou I a,ula, q_ue gra9as a circunstân- 9,30 hs. da manhã.
mil votos, obtidos contra o vista "O Globo" nos permitiú parte do prédio. O que esta de cia da I.e�ulandade com que fo- Pede-se, pois, a todos os mo-

seu adversário, que só tivera t
'

d

�Pé
ameaça ruir Antes que isso ram ministradas as aulas por radores das imediações a gen-

-

lh
remon ar a uma epoca e ex- , '

V S' ç'
,

'

tres mil, nao e asseguraram, 'l' 'f'
-

h' to aconteca e tenhamos a lamen- , ,�Ol possível passar o pro- tileza de se abastecerem nos:
�

l C
� cepcwna szgm zeaçao zs o·

. ., ' , rama na ínte ra
'

porem, o ugar na amara.
rica, em que o S1', Nerêú Ra- tar grave acidente, sejam toma- g �,g ,

,

referidos pastos, porgu�nto"
Foi '''depurado'' inexoraoel-

mos falando em nome de San- elas medidas urgentes. ' Neste .ensejo quero maIs, nas zopas em apreço, ?ao mais
mente, em favor do .af�lhado t é t

' -

âeri
.

uma vez externar a v, S, os havera entrega de leite a do--
do Catete. Assim eramos an- at a arma, que nao po erlz� N meus mais profundos agrade- micílio"

es ar com os que se acump z- ovenas iment "

.

tes de 1930, . .
.

"d
- " d A cimen o.s pelo mteresse e de- Com os meus protestos de

Até aqui, a narrativa 'da fczandvam nas eputraçoeds, '
, �-

'

dicação dispensados a mim e elevada, estima e consideracã.o
e, eu, com ex raOT znarzo Hoje, às 19 horas, na capela

I d t'
, ,..

reportagem do quinzenário l
"

d' 't d do Asilo de Orfãs "terá inicio a aos co egas uran e todo o �pre�ento-Ihes.
Porto-alegrense, Completêmo- va, ar, C'lVZCO, zrez os sonega o� d N S d S d curso, 'legando-nos sólidos üp-' --_-----,-------
la em certos pormenore's, que crzr11;zr:os,amente ao sr, Jose novena e a, a, o agra o

nhecimentos 'para o eficiente $t:f<V ICO DE
dz'zem respe.;to a outra ';ncon- Ame�zco e ao grande povo da Coração,

exercicio da, pronss,ã,o, I' "".• •

P b A comissão promotora dessa
- MET·EOROLOGIAfundivel figura da' história p'o- a�Q'l1.,a:to no se' i s devoção pede o compárecimen- Saudaçoes COrdIaiS do alu-

.

líticá daqueles tenebi'osos dias: .

�'lCz s' rza" por s ?, no, I' dl'aPre2v2I,são do tempo, até às 1,4 horas de,

estzmar uma oportumdade tao to de todos os fié�S, _ Werner Springmann
'

o atu,al Vice-Presidente da Re-
prnnfcia a que mencionasse- r _ __- _15' • I

,�

,

, I Tempo bom, com nebulosIdade,

pública, sr, Nerêu Ramos, O �l". ,__ _1iIiIIi!I __ AInda :sobre o mesmo motI- Temperatura estaveI.

nosso eminente coestaduano e 11?-0s os velhos, laços, de solzda- Tomando B'·tter vo, a Faculdade.de Farmacia e I
Ventos varIltveIs, frescos,

agora Presidente do p, S, D" r�edade, e de szmPC!'tza, que nos � A

I
Odontologia expediu o seguin-! ,Tem�peratu,ras extremas de hoje: Máxi-

lzgam aqUela glonosa e brava A· te. 'I m� 21,1. Mlmma 20,6,

nacional era deputado por terra,
,'"

,,,,guIa puro COMUNICADO'Santa Catarina, representante I
,

't" A' C
�

De, ordem do senhor doutor I
NOVIDADE SENSACIONAL

mznorz ano. - sua voz, na a-
A DONA DE CASA Nãt- terá indisgestão, , , ,Qualquer pessoa pode ganhar uma BATERIA.

mara, se alteou, cheia de di- prefere uma BATERIA DE ALUMINlO? Agnpa de Castro Fana, Dlre-
I
DE ALUMINlO, comprando o saboroso café

gnidade e de autoridade, para Pode recebe.la de presente, preferindo ,o CA Oi - tor, desta Faculdade, torno pú- - MIMI.
,

protestar contra a inominável FÉ MIMI. E como é delicjos� o café MIMI. A ItnOçOespoliação àe que era vítima
O nobre candidato paraibano,
sr. José Am)érico de Almeida.
Não se conformou com o ul

traje feito ao civismo do bravo
e altivo eleitorado da Paraíba,
,pelos degoladores de candida
tos de oposição ao govêrno cen

tral. O sr. Nerêu Ramos teve
tal atuação, naquela hora, in
terpretando com tamanha co

ragem política e pessoal o sen

tir das correntes liberais do

pois, que o Estado da Paraíba
lhe concedeu um título hono-

; Bolinhas...
-Yistes o Diário de ontem? Está cheio

ele Vós�a Excelência , de vossos, de seus,

de lhes, de etc,
- A propósito de que?
- É que o Diário quer fechar a sede

da U, D, N,! E depois vai dizer que é

perseguíção ...Florlan6polll, 22 dle Janeiro de '949

o 'MOMENIO

Cão à disposi�ão
de seu dono

Pelos Funcionários da Sul A
América Terrestres, Maritimis e

Acidentes, será prestada signi
fic.ativa homenagem aO Sr, Wil-Ison Alves Perpétuo, Gerente da

Sucursal dessa Companhia em

I
.

Santa Catarina, que se consti
tuirá num almoço, às 13 horas, '

no Clube Doze de Agôsto,
Ao ágape comparecerão virios

a.migos de S, S, que aderiram a

êsse preito de' solidariedade,
prestado pelos seus companhei-.
ros de trabalho,

O dono de um belo ,cão, ma
lhad..o de preto e branco, tá
manha maior, desap.arecido
com corrente, poderá procurá-,
lo mm o SR. HERMíNIO MA
NUEL PEREIRA, na Delegacia
Regional de Pelicia, o qual se

acha à disposição, alí, de seu

legítimo dono.

Ao «Grand MORd» de Florianópolis
No afán de Sempre Melhor e Sempre Superar em . '--"',

•

I
\

QUALIDADE E BELEZA
a produção nacional de sedas acabam de ser lançadas nas grandes praças do,País

NOVOS TIPOS DE SEDA NATURAL DE ESTONTEANTE E MARAVILHOSA PADRONAGEM
recebidas aqui, em carater, de exclusividade,

'

pela "A M O D E L A R"
Osb. - Quantidades mínimas de cada padrão. MínÍ ma margem de lucros.

CONVIDAMOS, com e�peRho, o fino e distinto elemento feminino de FLORIANóPOLIS, para vir apre·

ciar a lindíssima variedade de padrões de' alto' c refinado gôstQ

PA R A f E R IDA S�
E C Z E MAS,
INFlAMACOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC,NUN,O� EXIS;nu IGU�L

l

Hebóíendo falsidades

FRECHANDO •••

Esta história é velha, se bem
. que ande muito

atualizada:
- Eu. quero doce! Eu quero doce! gritava a

criança.
- Não convem dar doce a essa criança. É dor de

barriga na certa, E dor de barriga nela é dor de ca

beça na gente! - aconselhava Da. Prudência.
- Eu quero doce! berrava a-criança.
- Pois não ganha! dizia o chefe da casa.

__:_. Então eu conto! ameaçava o infante.
- !?
- Eu vi a tia Aristolina de braço com um moço!

, - Que mal há nisso. São noivos,
- Eu vi o papai beijar uma senhora, lá no cam-

po da Base.
,

- Nada mais natural. Nós fomos lá recebê la.
É irmã de seu pai! /,

- Eu vi a mamãe ir ao cinema com um homem.
- Todos. aqui sabem disso. É irmão dela, êsse

homem. •

- Eu quero dôcé!
- Não ganha! Eduque-se primeiro!
- Então eu conto ...
- Conte!
- Eu via Glostorina abraçada com um 'Soldado,.

no 'escura.

- E o que é que nós temos com isso? A Glos,to-
rina não é nossa parente e nem nossa amiga.

- Eu quero dâ"e!
- Pois não tem!
;_ Eu quero doce! Eu quero doce. " doce ...

Guilherme Tal.

,
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