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Documentos his.tóricos Ampliavão do
,

�' plano Marshall
II

"Minuta
Secretaria, 9 de junho de ·1925

(Reservado)
Até ulterior deliberarão em contrario fica vedado o ingresso n'essa

repartição e suas dependencias do dr. Affonso Wanderley Junior que"
��m mandato, legal algum, se inculca como procurador de tercei r JI'.,
-eonhecendo assim do assunpto de papeis em estudo n'essa Dir�toria,
para divulgar fó ra de seu conteudo, violando p sigilo dos mesmos.

Esta deliberaçao minha- a tenho por mui recomendada
-

Saudo-vos

Victor Konder"

Dr. Cid Tá'vora

Washington, 22 (U, P.) - A coopera-

aniversário· do 32·

Não quer o Diário ouvir a voz da razão, E' propósito do jor-naleco cíva mundial de povos livres é encara-

•

1....1·
. -:la por certos círculos corno um esfôrçoinfamai' todos, um de cada vez. A campan la no orgão udenista. pretvn- .

.

para ampliar o escópo do Plaso Marshall,-dendo 'inutihnente amarrar nossos amigos e correligíonários, ao pelou- no sentido de incluir nêle partes da

rmho, responderemos amarrando, de fato, os udenistas ao poste em flue: América Latina, assim como do Extremo

querem os pessedistas. '.' Oriente e do Oriente Médio na luta
. "

.
) contra o comunlsmo.O documento abaixo e da pena e do punho do saudoso catarí nense Ó presidente traçou as .ltnhas gerais

dr, Vitor Konder, então Secretário d'Estado. Motiyos que o povo e�)m- de um "novo e atrevido programa", no

preencterá levaram-no. a baixar a portaria, na qual se lê: : discurso de posse. Disse que se devia
I

criar uma "emprêsa cooperatãva" 'em (8S

: cala mundíat, na qual todas as nações
trabalhem por intermédio da ONU no

sentido de elevar o niv'el. de vida das

regiões atrazadas de todo o .mundo. A

idéia, tal como Truman a formulou, é

de que os Estados Unidos tomem a ini

ciativa de fornecer seus conhecimentos

Comemora hoje seu décimo aniversário de organiza-ç.. ?,S,3�� Bata�
lhão de

.

Caçadores, unidade de el'ite de nosso Exércitov] �p;ls��e tcm
Blumenau, neste Estado. '-,: I Jo.�� ., • .,

Criado por Decreto-lei n. gS4, de 23 foi, pela Portariá , M,ifir;,t�K�::»_
n. 312, de 31, tudo de Dezembro de 1938, .mandado organiúl.r?; c�. �\�!i.
provisória em Valença, no Estado do Rio, até conclusão_ d,�� /�:tee!S1.cr-.
Quartel, em sua sede definitiva, em Blumenau, neste Esta��".

..

,-�"C--

Por Decreto de 6, publicado em o Diário Oficial de 1;4,9fí_ido, de' Jii_\:.i -,'

neiro de 1939, foi classificado nesta Unidade o Major Nilo Augusto
Guerreiro Lima, assumindo o Comando em data de 21 e a 23 dá cumpri
mento ,à Portaria, ef�tivando-se a organização da nova Unidade de

"Rainha das Armas", com intenso [úb'ilo, não somente na Infantar-ia e

Exército, como também, e mui principalmente, nos meios civis, em f'a-
. ce da necessária nacionalizapâo dovale do Itajai.

O Exmo. Snr. General' José Meira de Vasconcelos, quando de sua

visita à nova L'nidadc aproveitou a oportunidade e fez entrega da Ban

deira Nacional o ue ficou sob a guarda do 320 Patalhâo, a partir de 1.
'.

I
dc Março de 1939:

A 2 ele Abril o Batalhão recebeu ordens de deslocamento para sua

sede definitiva, tendo iniciado a marcha em dnta de 4, via Rio de Ja

nei 1"0, onde embarcou a bordo do navio "Murtinho", do Loide Brasi

leiro, no dia seguinte, com a presença de altas Autoridades Civis � vll

litarcs, zarpando com destino a Itajaí às dez e trinta horas, chegando
nesta às oito e trinta horas do dia 9 atracando e desembarcando para

ficar acantonada em um moinho de arroz, situado à Rua Sete de Sr

tembro.
Via terrestre prosseguiu a marcha, saindo de Itaiaí e chegando ,'U

BIt;menau às onze horas e trinta minutos do mesmo dia 11 de Abr'il,
�endo festivamente recebido pela população e por altas autoridades ra

clusive o Exmo. Snr. General Raimundo Sampaio, Comandante da TIe

gião.
Em pr i nc'ípio o Batalhão ficou acantonado, localizando-se a COIH�

panhia de Metralhadoras na Sociedade de Ginástica e os demais de ..

a experiências técnicas e seus capitais, mentos na Sociedade dos Atiradores.
para livrar ésses povos da miséria, da

P '11-No dia 2 de Julho, o Batalhão iniciou a mudança para o.s aVI }O('Sfome, da doença - miséria na qual o co- •

comunismo germina. Truman deixou os de seu Quartel, já concluidos, situados no bairr-o "Garcia".
detalhes para serem assentados mais "Vanguardeiro da Nacionalização, o esclarecedor audaz, persptc.iz,brde. Mas há índtcíos do que 'pode es-

paciente e de sangue frio, que viria díscreminar nestes recantos do V".
tar a esperar-nos: uma fonte responsá-
vel sugeriu que é possível que ,Truman le do Itajai os primeiros germens do Patriotismo, incutindo no espirito
procure executar sua proposta por inter- da população as virtudes civicás de nosso Povo", encontrou de pronto
médio do Banco de Importação e Expor- franca oposição de elementos nocivos, sofrendo então revezes com obs
tação e do Banco Mundial. Outras auto-

tcculos que somente com o decorrer dos tempos foram sendo rem. vi.ridades e economistas, que encaram o ,

esbõço de Truman como uma tentativa dos, passando a mais jovem Unidade do Exército a conquistar seus ele-
de ampliar a Idéia· de auto-ajuda do vados objketivos, alongando suas vistas, como sentinela avançada eI&
Plano Marshall, diz que êsse programa Grande Pátria Brasileira, para os horizontes infinitos do Porvir.
aparentemente visava regiões densamen-

No dia 22 de Abril de 1940 o 320 Batalhão de Caçadores restituiu à,te >povoadas, e mal desenvolvidas, que

pudessem constituir campo fértil "para a Sociedade do :"Iunicípio de Bíumenau a sua primeira turma de Rcser-

Desfazend-o
falsídodes -

'

o Diário de ante-ontem, afir
mou que o dr. Augusto de Paula
é médico do Hospital Nerêu
Ramos. Comprova o documento
a.baixo que, desde 16 de março
de 1948, aquele abalizado cirur

gião está dispensado, a seu pe
dido, das funções que exerceu

no· aludido nosocomio:

'fm memória
de Lenine

Rapaz de sorte

expansão comunista. Tem-se em vista o vistas.
Extremo Oriente, o Oriente Médio e par- A corneta que deu o primeiro toque de "320 Batalhão de Caça-tes da, América Latina - regiões não di-

retamente beneficiadas pelo Plano Mars- dores", executado por seu proprietário, Soldado n. 164, Adelino Perui-
11�1l. ra Tavares, foi, em solenidade realizada no dia 23 de Janeiro de. 1911,

comemorativa do 20 aniversário, ofertada pelo mesmo, ao Batathão,
constituindo' p-reciosa relíquia mcorporada ao patrimônio 'histórico da
Unidade.

Quando das eomernorações do 30 aniversário do. Batalhão,
.

C'S

teve em visita de confraternização ao seu Quartel a Escola Agricoln,
sendo então plantada uma muda de "Pau Brasil", que hoje já se er

gue Irondosa, em frente à Companhia de Coma�do e Serviços.
No dia 28 de Março de 1942 foi solenemente inaugurado o Pa vi

lhão em que ficou instalada a Enfermaria Regimental, cuja fita simbó
lica foi cortada pelo Prefeito Municipal com o auxilio de um bisturi
que lhe' fôra entregue pelo Tenente Coronel Octavio da Silva Paranhos,
Comandante do Batalhão.

A. 11 de Abril de 1942 assumiu o comando do Batalhão o Tenente
coronel Oscar Rosa Nepornuceno da Sflva.

Por ocasião da Segunda Guerra o 320 Batalhão de Caçadores mau-'
"Of. nr, 37. teve-se em serviço de guerra destacando suas Sub-unidades para () ::'1-
Ref. Agradecimento. toral, em Itajaí. Passou a ter efetivo de guerra a partir de 10 de Janei-
Florianópolis, 16 de março de

1'0 de 1943.
.

1948.
.

'

A 15 de Maio de 1945 foi inaugurado o Estádio "General Dutra",Ilmo. Sr. Dr. Augusto Ferreira
magnifica praça que serve a tôdas as modalidades de esporte.

de Paula,
, I' A 6 de Julho de 1943 assumiu o comando do Batalhão o Tenente

Ilmo. Sr. Dr. Augusto de Pau-
C t' 8'..:on znua na a. pa,.,la,

Ao ter ciencia esta direção de

A
..

dsua dispensa, a pedido, da run- varia o o
ção de Cirurgião, padrão "Q" •

,
do Quadro Unico �o Estatlo,. que I«Soníorém»desde setembro de 1947 vmha
exercendo como substituto do I ROTTERDAM, 21 (U,P.) - O Moscou, 22 (U. P_) - o principal ora-

dor do "meetilig" realizado hoje em metitular efetivo, dr. Antônio MU-I
"Santarém" navio de 6.757 to-

mórla de Nicolas Lenine disse' na presen-

Chl·Bng- Rale-Sbõk a
níz de Aragão, neste estabeleci- nela�a�, �;rtencente ao "Lloyd ça do primeiro ministro Josef Stalin ao

....

V mento nosocomial, cumpre-me Brasíleíro ,encalhou num cana_l de outros Importantes dirigentes soviéti-

O dever de lamentandO" since- perto de Rotterdam, na manha cos que o comunismo "é O cérebro, iii-

"aml·nho do eX·III·O r
'

. honra. e a consciência da nossa época, aComo já tivemos oportunidade" ramente O seu afastamento, .ex- de hoje, depois de'colidir com
nova era, a era da destruição do caplta-de noticiar, acha-se neste Estado, NANQUIM, 22 (U.P.) _ O ge- ternar a V. S. agradecimentos dois vapores. norte��merica�o�; llsmo". (Por influência, o discurso é uma;,desde há meses, servindo à Inspe- neràlissimo' Chian' Kai-shek pelOS pons e legais serviços pres- Se bem tenha o Santarem

I
resposta ao discurso pronunciado pelO'

t l'a de Defes Sa't'
.

A' I - .g. t d d t." t 1 sI'do desencalhado esta mesma preslden,te Truman no qual O chefe do.-or ' a 111 ana IlllTIa o empreendeu sua VIagem ao ex- a os aos oen'1"'s ubercu osos
.

.

. executivo norte-americano disse que. o.dr. Cid Tavora, renomado labora- lio, depois de retirar-se em goso ::;:ob nossos cuidados,' serviços tarde In�orma-se q�e esta �va-, comunismo é uma fllosofia falsa e quet01"Ísta do Ministério da AgJ"ic�lltU- de licença como presidente d'a essE!s que definem, não só OI riado aCIma e abalx� d� lmh� está em contraste com a democracia).
ra. A missão que o trouxe ao Esta- China Nacionalista a fim de seus conhecimentos . profissio. dágua .. A casa de maqumas fI- Peter Pospelo.v, diretor do ógão comu

do, :a instalação do laboratório de
'

.

t b'
.

h cou inundada" sendo esvaziadas nlsta "Pravda", disse, ademais, que "(li>facilitar as negociações com os naI� como, �m _:m, o carm a

I'
,

,século xx l1ão é o século' de WaU' Stree-v"São José, onde serão fabI"icados as comunistas chineses, destinadas o zelo, a dedIcaçao e a abnega' a poder de bombas.
. mas sim O século do triunfO completD'mais variadas especies de vacina, a. pôr fim á guerra civil de três ção patenteados no exercicit\ O. r�p�?sent�n�e do '�LIo�d em todo o mundo da ideologia Lenlnit;�já está quase concluida. Como ain- anos árduo de seus misteres, quer BraSIleIro aqUI dIZ que sao' se- a ideologia de Lenine e Stalin".

da seus serviços profissionais se fi- O 'yiCe-presidente Li Tsung- atendendo ás i�tervenções, quer rias as avarias e que talvez lev�
z�ssem ain�a necessários, o :�r..Mi- jen,- ardente partidário da paz, I acompanhando a r::árcha do mese,s _para que o barco volte a
lUstro Damel de Carvalho, a VIsta assumiu o pOder como chefe do tratamento dos enfermos con- cOndIça? de �avegar, .de se haver exgot�do o período de I govêrno nacionalista e se acre- fiados á sua já conhecida com- Os dOIS navIOS norte-amenca-
d'

-

d l'd' c "s I Novil. YOrk, 22 (U. P-) - Quando. a po-sua eSlgnaçao, eD ereç-ou ao dr. dita que está disposto a enviar petência profissional. nos que co I Iram om o an-
licia solicitou a Louis W!liamp, de 24,Le�b�rto Leal o seguinte despacho: uma delegação de paz ao quar- Augurando a V. S. felicidades, ta:,é�" são o "Bla�k"Eagle" e
anos, a auxiliá-la a localizar o corpo de

RlO, 18 - Em resposta �c:u te- tel General Comunista em Ye- tenho a honra de apresentar- o SIr John Franklln , de pro- um homem que' caiu do quarto andar-
legrama dia 14 éorrente tellllo o 'lhe os meus protestos de minha priedade da' "Black Diamond" de um edifício, o mesmo respondeu:
prazer de comunicar autorização

nano

elevada estima, alto aprêço e e da "Isbrandthen", respecti- "Fui eu mesmo que cai do telhado. mas

DONÁ -

não sofri nada. A policia, de qualquerpermanência doutor Cid Tavora A DE CASA
mui distinta consideração. - O vamente, estando ambos e m

modo. levou-o para o hospital. Os médi-prefere uma BATERIA DE ALU�ENIO}dutanie mais 45 dias nesse Estado. diretor. Dr. Mario Wendhau- y'erfeitas condições. Não há vi- cos dizem. que sofreu um corte no om�Pode recebe-Ia ete presente, preferindo, oCA· l:" -

IDaniel dr Carvalho", FÉ MIMI. E como é delicioso o café MIMI. sen". Umas a la:mentar, do acidente. bro e uma possível comoção cerebral..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 OBSTADO";'DOllltngo 23 "e '."eiro .,•• *49

Grandiosa manifestação . de . apreço ao Prefeito Oscar R. da Nova,
- Revestiu-se de cunho excepcio- coni; Raul Pereira; João Anzancllc ; bom, e acima de tudo trabalhador. I tamente o contr-ário do que se "em sabiam praticá-lo",nal a manifestação tributada 'ao sr, Ancergelo Possagno ; José Zocfolli; Um ano apenas de exercício no verificando com Você, Dos romanos,. consequentemente•.

Osca,r ,Rodrigues da Nova, Prefeito D�, �iguel Roswno,ski; J crgclmo cargo p,e�oso e estaf�nte de �rdei- i , �a] saido de, uma .campanha po n,ão foi a lição que ,Você h:r,l,:u�Municipal de Joaçaba, no transcur- Ribeiro; "Valter Fuller; Anselmo to Municipal desta Cidade, fOI ma.s i Iítica atroz e ierrenha, durante ,\ ainda que ela tenha vingado tao 1:1
rer de seu 1° aniversário à testa U0 Hommerding ; Sílvio Simi; João BaJ'_ do que o necessário 'e suficiente pa- qual, por parte dos seus adversá- cilmente entre os homens,
Govêrrio Municipal, conjuntamente bosa de Castro: Antão Carmo Flô- ra que todos, sem exceção, mesuu.s . rios, nem sempre foi respeíia.ia Você, enfim, caro Oscar, teve a
com a data de seu aniversário na- res; Vitorino Toriani; Alfredo Go- os seus próprios' adversários poli- quanto devia' e merecia a sua digrii- fôrça e o vigor de vencer-se a :;1.
talicio - 3 de janeiro, - no Clube ines; Abrão Bittencourt; Natal Cal- ticos, inclusive os mais rebelde". se I dade pessoal, levado á arena de mesmo, praticando a virtude, ') jus
"10 de Ma.io", on\de lhe fôra of'ere- Iiari ; Senhorita Raquel da Nova; rendessem á evidência dos tatos e uma luta rasteira, difamante e pou- to e o reto, o que nem todos conse
cido lauto banquete que contou Amado Castilhos ; Oswaldo Caetano reconhecessem em Você, no seu es ,I co digna de uma civilização verda- guem, por mais que queiram e p:T
com o comparecimento das' seg�IÍIl- da Sil:va, Coletor Federal; Ar"�lli? pirite desap�ixonado e superior, 110

I deiramente democrática, super iir e mais que se esforcem, porque' não.tes pessoas, representando todas .Negreiros ; Gotarclo Fur lan ; Euripe- seu carater Justo e reto, no seu co- cuIta, não era de se esperar de Vo- é facb praticar a virtude, como deàs classes sociais, o comércio, ades Falav!gna; Sever iano
'

Guer+-u- nhecill1el�to ,profundo ,e exato JI}5ICê, caro Oscar, depo,is de vellci,d� espinhos é a estrada que leva ás.
indústria, etc.. ro; Joaquim Gonçalves Bragança; cousas públicas, no seu eloquente c galhardamente a porfia, como o 101, portas da Eternidade,

largo tipo administrativo, no seu es

fôrço hercúleo e produtivo, na sua

rara e singular bondade, na sua

honradez inata e despretenciosa, ('0-
1l}0 na sua lhanêsa e af'abi lidade a

todos no. trato, aquele que
ê

lcs.

seus adversários, a até nós, os �Cl1�

amigos, mesmos os mais intiruos,
jamais supunhm�los

-

fôsse capaz' J�
I

exercer com tão surpreendente rles
I cor+inio, -quauto ornando das l">

I celsas virtudes que .acabamos de

pontilhar, o ingrato, laborioso r- di

lficil encargo de Prefeito Municipal
desta Cidade, Desta Cidade, que ao

par de sua grandesa econômica, e

\d� =1111 ambiente político em

co�tr,u�dição com o seu progresso. qta st

tudo, que diga respeito á adminis-
NO momento em que o Prefeito Oscar Rodrigues da Nova agradeciai .

Prof.. �raç[io _l11unicipal: ,mau grado a boa

I a manifestação que lhe fôra tributada
i ntençao e propósitos dos que lhe

,

antecederam, ainda estáva e está

I depois
de ter nas mãos, bem seg-..J-I Esta, P?l,S" a sua primei ru e

, '

d d 't' " zránde víüórra ,conseguida neste
.

_

pOI' fazer, ma, s que você, com, um ros, os laLll'e,ls e po eres a VI,O:I"I,,:'1, "', "

L R I I M I I' ,

-
, t, seu primeir-o ano de govêrno, vitó-Dr. ourenço o anc o r li uce li, Vereador Balduino Antes; Dr, der- carinho quasi paternal, e esfôrca I de contar ainda com o pi es ,,,,10

J' d D' 't I D AI I '

d E ria �Iue nós outros nos sent iuro s.UlZ e rrei O e sen 101:a; r. c- cílio 4,e ':I'Io�l:a Arruda; Valentim titânico, afastando os empecilhos c pessoal e oficial do �ov,erno 0_ s-

xandre Muniz de Queiroz, Promotor Lovato; Américo Saraiva: D, PUI va ; abrolhos mais dificeis de se vencer. tado, mesmo da República, senao a honrados dela compartilhar, por-
P' bli h D' "'l I'

d f
-

que também é dos seus allTi�o:::,.,_u ICO e sen ora; orrungos �'.o- Alcides Saraiva e senhora; Walde- tem sabido encaminhá-la para um vingança, senão a es orra, scuac '

riani Bonato, Presidente da Cáma- mar Spínatto; Anselmo Veronuzzi ; futuro prótxirno glorioso e feliz, o rancor, o ódio e a paixão. o que da Cidade, do povo, uma vez q'Je".
M

"

I d V d C 1
V

A

t como se diz, o povo sempre tevera I umcipa e erea ores; ap. Agrônomo Paulo Kümmcl, etc. quanto ela está a merecer. é comum aos homens, e oce, eu re-
José Carlos Velozo, Delegado E!:>lIC-J - Nessa manifestação,' UlU� das E com êsse meu dizer, caro ami- tanto, para maior glória daqueles o govêrno que merece, mormente-
cial de Polícia; Boaventura Nunes maiores até então realizadas

emlgo
Oscar, não fique na dúvida ou que o elegeram, nenhum ato de 1-(0- juando é êle que o escolhe, o que,

V II AI T I ti d SOl di'
,

, " ;01110 [á dito, aconteceu no se.: ca--are a;' varo o en,mo a I -IJoaçaba, usaram a pa avra, prunci- suspeita de que anteriormente até vêrn, o praticou, ate aqui, que jlo:::s,"U1 lt "f d N I AtI I d so, que livre e soberanamente fOl-va; na er ",en, onça; I o n,une8; ramente, o dr, Alexandre Muniz de os seus amigos, mesmo os mais in- ser apontado como eivado e tal�Oreste Floriani Bonato, Presidente Queiróz, Promotor Público da Co- timos, duvidassem da sua capao-da- vlcios.: o eleito para governá-lo, o que
P S D 1 A 'I' r I

vem fazendo da maneira tão si.pe-do , , ,e sen rora ; tI la .eon- marca, que ofereceu o banquete no de de trabalho e honradês na con- Muito ao có ntr ário, de Voe0 �Ó se_
t Ahili M I d O M t

]." d d ' riormente, como já acima salienta,ana ; 110" ac la o; ,1� onrene- homenageado em nome da popula- duta. tem assistido gestos de nou a t', "e
gr') de Oliveira; João da Costa Xe- ção, sendo sua belíssima oração en- da,

N'l M 'N I R l'
'

A outra vitória, amigo Oscch', éves; 10 1 unare-ttl; r e san. ,pr n- trecortada de aplausos, profe6nd,:).

G
' ,ou ld

'

L' II' de naturesa mais material, ,mas�gucs arcla; IV a 011111'0 una: : 1- as seguintes palavras:
"d d' S' F

'

F' 1 j nem por isso, menos expresstva, "lUpen es e a errelra, Isca ( a Joaçaba, 8-1-49.
Fazenda Estadual; ,Dr, Theobu Ido Exmas. Senho.ras, 'I

menos valiosa..
'd d

'v, P' Tt F 'I' 'St I É a sua operosl a e, e o seu tr�-elga Icanço; e. e IX , OC I e Meus Senhores,
senhora; Dr, Virgílio No1l; \farlim Presaçlo e eminente amigo, Oscur balho fecundo e rendoso, é a Sti<t,

I Q' 'II visão alta e larga dos negócios PlJ-Quintilham; Manoe lllnÍl _1.1ll1; Rodrigues da Nova:
L' A

"

1 T' ,,'1 /

blicos, o scu esfôrço titânico, liUlZ ntomulh e senlora; "ose ,_,l,- Convidado por nimia gentileza
sua abnegação, o seu patrioti�'ltlo",va; Dr, Norino Hótolo; Álvaro da dos amigos e admira'dores seus, ora

N 1 J I' t G
" ,

enfim, o seu talento e o seu act,rtoova e Sel110ra; orna 1S a el:f;ZIO aqui reunidos, afim de, afastad[;. pa-
P A', Z'b

'

J I' Z'1--.
'

na execução dificil do pesado en--az; nfoJ1lO �I eth; ue I _,:.ettl; 1'a bem longe qualquer idéa C!U P?W
B

' '

F J L' d lf •

cargo c!ue lhe foi confiado.enJam1m UI' am; 111 o, o .",Slllan; samento político-partidário, ,'em nú-
L' d lf H R b t P d

' '

Voce" não sómente ftem corres-III o o üttner; o er o e nnj; me não sómente nosso, mas de 10-
I,' ld B' n' J -o P crI' l)ondiqo á expectativa dos !-:eus',\eIno o auerman, oa a�, 10- da a culta e laboriosa população de

A d B d' h amigos e daqueles que o elegeram�sa; ma eu 01' Im e sen, ora; Joaçaba, fazer-lhe o ofereciml'nlo
F

'

S
"

R'
.

d �r como a excedeu, e, indo mais até,,,,,.. rancI.§co allÍlDl; a1l11Un o �u:'n-' dêste banquete, em homenagenl ao
d V d G

'

D I 'I' conseguiu a admiraçã'o dos Pi'Ó-es; erea 01' lllerInO a canal I; transcllrso, hoje, do seu anivenario
E h, C' 'I EJ

'

At ,prios adversários, o que raramcn--ngen eIro IVI lnam oreu natalício e primeiro ano de posse e
Santa Ritta, Residente do D, n, E, exercício no cargo de Prefeito :\lu.. te acontece.

E 'C 1 'I As,pecto da numerosa assistência Esta, pois,' é a sua segunda ("R; ngenheiro ivi GI berto E-vilil,- nicipal desta Cidade, não pdd.erb,

d L O·' S A brilhante vitória, que, unida á pri-SIO a uz; ctavlO ousa;' quilcs deixar de aceitar o encargo, ár,li.io,
G E C 11" 1\K' Não,' absolutamente não. ,compreensão, tolerância, inteFg:f'I!- meira, fazem de Você um modO?c,aspar; rnesto a IarI; J.\'"únu é verdade, bem sabia, mas, tamo{>rn, I
C I o, • cia, compaixão, virtude e justiça de homem püblibi, digno de ser'oe ho; ctavio Ortiz; Vereador ao mesmo tempo, paraln-un, ag;a' Apenas há algo a distinguir,A tA' L" V d '} 'd imitado por quantos exercem 1'<.1.--n omo llClO; erea OI' AtI io davel e fácil. É que até ontem, Você, caro Os-, E isso, êS,se seu proce cr, cs- ,

ções que tais.Pagnoncelli; Francisco Lindner; .Ta- Fácil, porque, nada mais o :'! do' cal', era tão sómente o homem pro- 5a sua maneira "de conduta. porcob Pessoto; Sebaldo Kunz; Joa- que falar ou escrever aquilo que missor, de uma vida privada eXl<m- i todos reconhecida, era mais do que
quím Guerreiro; Comércio e Indús- realmente sentimos ou pensamo.>, o pIar e eficiente, mas que por I�SI? jbastante para enaltercer, u,ma p��tria Paludo SIA.; Oscar Ferreira que hoje ocorre nesta minha ora- mesmo, para que assim fôsse, íeria soa e dignificar uma admll1lstraç:.>.:;
Bittencourt; José CovoIan; AqI!Íles ção, que olhar com maior apêgo par:! I Você, Oscàr,_ tem procedido ('on,o
Pedrini; Mário Ghewer; Joaquim Agradavel, porque não vim aCjlli aqllelés que constituem a sua faml" um grego, e na:o como um 1'0111;;;10;André d,e Sá; Daut Castilhos; A:"- com o ânimo preconcebido e dcli- lia e para aquilo o que dissesse res- tem procedido como todos acham
mando Castilhos; Dentista Félix berado de fazer crítica ou aponlê1J' peito aos seus próprios interêsses. que deve ser, mas (rue ,nem tGdos,Werpachowski; Eitel Brenner; _HO" êrrbs e defeitos" o que, aliás, !';eJ'ia Hoje, entretanto, diferente, muito ou bem poucos, sabem fazê-lo; tem
meu Vieira e senhora; Mário Gar- dificil, ou quasi impossivel de rde- difer,ente, �saz diferente, é o !Japel mesmo seguido de perto a lição Llo
da, Inspetor Escolar; Nery Régis, rência á sua pessoa; dado que ihe saliente e destacado que Você eli.cr- próprio CRISTO, que adoram, v'mt:Delegado de Polícia; Manoel Octá- sobejam' e sobrelev�m os dotes' su- ce na sôciedade em, que habita. ram, compreendem ê amam, ma�
vio Alves Ribeiro; Armando Sabi- periores de moral e de carater, ;Jj:,iS Chefe de uma comunidade intei- que nem todos sabem seguí-Io no
no e senhora; Siegrified .MüIlc; AI- justamente o de apontar e re�sal- ra, escolhido pelo voto livre, tanto seu exemplo, porque, geralmente.hino Sganzerla; Júlio Moritz, ,"e- tal' êsses seus predicados, que o fu- Ique secreto, da maioria dos s,,'us doutrinar é facil, fazer é que é \)reador Roman� Massümann', Ôtací- t- t' d d' d j d'f' 'I� ze� a'O es Ilna o, a mira o e res- concidadã'os, e não, como outrlJra, I lCI .lio Machado; Mário De Déa' EnO'e· peItado' de todos. pela escolha caprichosa e não raro "Faça o que eu digo e não o quenheiro Civil José Benedito ''Vlli�jz Com efeito, caro amigo OscJr, I arbitI'ária de uma simpatia pes�l)al eu faço",' é o lema, barato, do,; fra-de Queiroz e senhora; Leopnlrlo duas, palavras, e p�r sinal bem pc- ,qualquer, Você exerce, atualmenle, cos e derrotados,Friedrich; Finali Mondini; João Pc_ quemnas, eram e sao bastantes para a mais elevada das funções l�:ga� Já assim procediam os romanos,rez; Baretta SIA. ,Comércio e Indús' caracterisar a sua personalidade de dentro do Município, aquela de que elogiavam os gregos, porque cs- xxxtria; José Arruda Sobrinho; L�ólli- escol" qualidade essas que justifi- maior poder econômico, material e tes, qualquer que fôsse a festa pú- Exma. Sra, D, Alécia Da Nova:-das Meuel; Ilgo Keller; Esperandio cam plenamente a razão de ser .16s- potencial, com da mais nobre hit'ra- blica, levantavam-se todos em siDal O vosso marido, como vêdes. jáScarpetta e senhora,' Jose' Mal't,I']lS', t 'b t V' t tI b d 't' 1 d d I -

t
-

'lente a vo's (iI?-
" e auque e - Ir us e a oro qui a, e, data vênia, poucos, j_,em e respel o a c lega a os seus c 1e- nao per ence son' ,"-Pedro David; Carlos Zimermanll; Virtude e trabalho, com efe:to, poucos, são aqueles que sabem ohe- fes e superiores, enquanto .êle'l ru- á sua fâmília, IVidaI Pereira Alves, Coletor Esta- são as duas qualidades, primordi.ais, gar a tais culminâhcias, sem que manos, continuavam sentados, , , Além do dôce e sagrado lar, pus_,,·1dual; Olavo Oliveira; Ernesto �e- que ornam e enfeitam o seu cm'ater, não sintam e sofram as vertig;,'Ds Tinham, pois, êstes, a noção 110 sou a perfencer a uma coIetiyirIa--:zello; ClodomiI'o Corrêa; Enül Cee- imaculado de cidadão hpnesto c �próprias das alturas elevadas, jus' que era belo e respeitoso, mas não, Ccntinua na 4a. pág

'Ocasião em que o Vereador pela União Democrática Nacional,
Antônio Lúcio, realçava as qua lidades morais do Prefeito

OSCAR RODRIGUES DA NOVA

São estas, enfim, caro alq:f:!O.
as duas virtudes, básicas; que'
nos prendem cada vez mais a Vo-'

cê, qúe o fazem cada vez mais res

peitado, admirado e estimado de ..

todos, 'e que nos fizeram render-'
lhe esta homenagem, a hOint'na-
gem dêste banquete, no qual se "�

congraçada a elite de Joaçaba, re
presentativa de 'tôdas as suas cJ:ts

ses, 'as mais modesta e as mais P')- -

derosas; sem a mínima distil1Ç.)'.)o
de partido ou outra qualquer, ban
quete que lhe ofel'ecemos comI) a

prova mais segura do nosso p1'o-·

.fundo aprêço, respeito e admir:;.-'

ção, quer como motivo de estiplU-'
lo na sua longa jornada, que :lin
da tem a vencer.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A data de hoje recorda-nos que:
- em 1615, desembarcou com alguma

tropa o Almirante holandM .rorís van

Spilbergen. nas proximidades da Vila de

São Vicente;
--- em '1637, o Principe Maurício, Con

de Nassáu-Stegen. chegou a Recife, por
Manoel Florentino Machado ter sido nomeado Governador cívil e mi-

A efeméride de. 'amanhã regista o ant- Iítar do Brasil Holandês; nasceu a 17
versário nata!ício do nosso estlmado .con- de Junho de 1604 no Castelo de Dielen-
terrãneo. e distinto correligionário sr. bourg e ,faleceu em Cleves a 20 de de-
Manoel Florentino Machado, benquisto zembro de 1679;
Coletor Federal em Imbituba. _ em 1,639, tomou posse como Oover-
O ilustre anivesariante que desfru �a nador Geral do Brasil, na cidade da Ba-

de, grande prest.igto eleítorat naquele mu- hía, o Conde da Tôrre;
nícípío.. faz parte do diretório do P,M;:;"j,O I - em 1648, depois de fugir de Recife,
Social Dernocrá'ttco, onde ocupa o curgc onde estava detido desde abril do ano
de Vice-Presidente. I anterior, chegou ao Arraial Novo o Ge-
"O Estado" se associa às manifesT'l,çõ;;S neral Francisco Barreto de Menezes;

que lhe serão prestadas por seus tn é.ms- _ e111 1.654, .atacados sem tréguas,
ros amigos e admiradores. desde o dla 15, p�í�s tropas do General
NASCIMENTO

Barreto, de Menezes e depois de nave-
Rejubila-se o lar do nosso presado

- o sr. Mário Fernandes;
- a menina Ieda Santiago, filha do Ori Terezinha Lisboa

ssr. Sílyio Santiago; Aniversarou-se, ontem, a inteligente e
pretos;

a menina Terezinha, filhinha do sr, graciosa Ori Terezinha, aluna do Colé-
- em 1823, o capítão-mór José Pere í-

t V ra Filgueiras, eleito Presidente do Go-'en. irgulino ,F, Machado; gío Sagrado Coração de Jesus, Seus pais,
vêrrio e Comandante das Armas ,entrouo sr, Mário Luz, sargento do 140 por .motivo de seu restabelecimento de

,B, C,; doença que a trazia ao leito, mandaram
na cidade de Fortaleza, acompanhado de

- o menino Mauro Robêrto, filho do rezar uma missa votiva, ii qual cornpa-
um corpo de mil.icianos e voluntárros,

sr. Celso Capela, chefe da Contadoria receu e comungou tóda a familia da gen- depondo a Junta de Govêrno eleita a 17
'Seccional junto à Alfándega' desta ca- til aniversariante, de fevereiro de 1822;,
pital; - 1866, foi apresentado ao Imperador

- ,a exma. sra. Dorvalina Alves, espõsa VIAJANTES D, Pedro II, pelo Conselheiro de Estado
.do sr. Valdenliro Alves, proprletár ío do Ivo, Montenegro Visconde de São Vicente projetas para
-Restaurante Estrêla; Procedente de Joinvile, onde, com lar- a' abolição ilnadual da "fcl'ilvidão, 110

- a sta. Madileine Shirley Duarte, fie go tirocínio, dirige a Emprêsa Sul Bra- Brasil;
.Jha .do sr, Antônio Duarte Júnior; sileira de Eletricidade, encontra-se entre - em 1875, no Rio Janeiro, faleceu

- a menina Oly Gomes, dileta filha da nós, o sr, Ivo Montenegro. um dos seus Cândido José de Araújo Viana, Marquês
.exma. sra. d, Oliziu Z. Gomes; ativos diretores, de Sapucaí. nascido em Congorihas do

- o sr, Otávio Magno da SiIva; Sua estada nesta capital é sempre mo- 'Sabará e111 15 de setembro de 1793;
- o interessante garoto Claudionor tivo de alegria para seus numerosos arrrí- - em 1939, POl' ]:!ortaria do Ministro

_Antônio Lautert, filho do sr, Carlos Leo- gos que o estimam e o admiram sobre- ela Guerra, n. 312, foi criado- o 320 Bata
-poldo Lautert e de sua espôsa d. Benta maneira, [hão de Caçadores, com sede provisória
:Pires Lautert, residente em Ituporanga, "O Estado" o cumprimenta com votos em V�lença, Estado do Rio, deslocando-
município de Bom Retiro; de boas vindas. se, já organizaclo, a 2, Chegando ern
- o estudante Argemiro Silveira Filho, Blumenau, sua setle definitiva, a 1� de

:filho do sargento da Policia Militar Ar- Jorn .. Jaim'l Mendes abrir de 1939, Foi seu primeiro Cornan-
-gemtro S!lveira e de sua espôsa Aurea O sr. Jaiine Mendes, ativo Fiscal de dante o então Major Nilo Augusto GUeT.
�Silveira, Fazenda, com exercício em Rio do Sul, 1'eiro Lírna e atualmente o' Ten, CoronJI

e nosso brilhante confrade, se encontra Amary lio Campos ele Matos, Esta foi a
nesta caprtal. Unidade elo' Exército que teve a missão

Ao brí lhante jornalista, redator do patriótiea de nacíonaüaar -o 'Vale -do �ta."Jornãl da Semâna", elesejamos' feliz s· jaí.
tada entl'e nós,

Vida Bocial
,

.. ANIVERSARIOS
Sra. dr. Hercílio Medeiros

t Transcorre hojs o aniversário natalício
n:la exrna. sra. d. Risóleta C, M, Medeiros,
,d�gna esposa do sr. desembargador HeI"
cilio Medeiros,
A distinta senhora que é elemento de

.realce em nossa, sociedade será alvo de
inúmeras lnanifestações de suas amiza
des, às quais nos associamos, respeítosa
.mente.

,

A distinta professora por sua estrema
da dedicação ao, magistério, ver-se-á,
amanhã, cercada do carinho dos corpos
docente e discente do grupo que, com
prorícíêncía dirige, os quais testemunha
rão sua admiração e estima,

Sta. Apolônia Maikot
Faz anos hoj e a distinta senhorinha

.Apolônía Maikot; filha do sr, José Mar

.kot, residente no Estreito,

Sta. Sílvia Cunha
A efeméride de hOje regIsta o natalício

. da gacíosa; senhorinha Sil via Cunha, di-
1eta fllha do nosso coestaduano sr. Eu
.cltdes Cunha, secretário do Tribunal de
.Apelaçâo.

Fazem anos hoje:
o sr, Antônio Pereira

- o sr, Artur Kouser;

amigo sr. Milton S. Garcia, com O nas

cimento, ocorrido, ontem, de um robus
to pimpolho que, na pia batismal, se

'chamará JORGE ROBERTO,
Ao novo rebento formulamos votos- · ...d-e

felicidades, 'I

da S!lva;

- a exma. viuva
..Chaplin;

Etelvina Nicolich

Sta, Eudoquia Aterinn
Vê passar mais �m s�u aniyersárip na-.

-talício amanha a sta. EUdoquia Aterino,
filha do saudoso André Aterino,
A aniversariante que é muito benquis

-ta 'em nossa sociedade, será, por êsse mo

�tivo, homenageada por suas inúmeras
.-amizades.

"O Estado", prezerosamente, a felicita.

A beleza
,

e

obrigaç�o
A J,nÚlher' tem obrigação de ser

bonj1a, Hoje em dia só'é .. ·feio quem
lIuh. Essa é a verdade. Os cremes

p,fotetores para a pele se aperfei
'çoam dia a dia.

Ermelinda Paz de Cordova Agora' já temos o creme de alfa-
Transcorre amanhã mais uin aniversá- ce "Brilhante" ultra-concentrado

::rio natalício do nosso distinto conterrâ- _

neo sr, Ermeflndo Paz de Cordova, an-
Que se caracteriza por sua açao ra

tIgo telegrafista do Telégrafo Nacional, pida para embranquecer, afinar
,-contando com quarenta anos de servi- refrescar a cutis.
ços. o aniversarÚtnte que, atualmente, Depois de aplicar este creme, ob,chefia a AgênCia Postal Telligrâfica de

�erve c'Oml' a sua cutis ganha um.Biguaçu, será muito felicitado p'or seus, -

,

,companheiros de trabalho e amigos, en- ar de naturalidade, encantador j
tre os quais nos contamos, vista. '

.

\ I A pele que não respira, resseca
Sônia Maria M. Côrte

e torna-se horrivelmente escura. OA graciosa menina Sônia Maria Momm
Creme de Alface "Brilhante" perCôrte, comemora amanhã seu 50 aniver- •

.sãrio natalício entre o jubllo e a �legria míte á pele respirar, ao mesmo
de suas muitas amiguinhas. fempo qut' evita os panos, as man-
Seus paiS o sr. Ivo Bandeira Côrte e chas e asperezas e a tendência pa.-sua exma. espôsa sra, d, Nerina, Momm

Côrte, rece'pcionarâo em sua residência ra, pigmentação.
., as amiguinhas de Sônia, oferecendo-lhes O viço, O brilho d.e uma )lIele vi-
-unia festinha intima.

va e sadia volta .8 imperar com o

uso do Crém.. de Alface "Brilhan-

João, Vaz Neto
Faz anos amanhã o inteligente garoto

.João Vaz Neto. querido filho do sr, José
,da Costa Vaz, operoso funciOnáriO' ,da
>Contadoria Geral do Estad,o,

Prof. Diná Mendonça Gevaerd
Aniverearla_se amanha a estimada di.

retora d" Grupo Escolar "Sllveira de Sou

,sa",. d, Diná Mendonça Gevaerd, digna
,esposa do Sr, Emanuel Gevaerd, '

Aluga-se
ALUGA-SE uma sala própria

Fazem anos amanhã:
- a sta, lzollna Campos, fUho do brio

,so mUltar sr, Orlando Campos e de SUB.
,espôsa d, Carllnda Campos;

..
-

.. &·,exma, :.sra. -,q1-1ene --Cidade Gevaerd,
espôsa do sr. Mário Gevaerd, sócio da
firma Gevaerd & Cia,;

. ,

- o sr. Olindino Timóteo Paim, esti
mado estivador terrestre;

- a sta. ,Walda Brasinha, filha do sr.
.. Herodiano .Braslnha e de sua espôsa Do
rallce Silva Brasinha;
- à .exma. sra. Maria Cllmaco da S!lva;
-'- a sta, Suely Damiani, filha do co.

merciário sr. Ol'1ando Damiani;
.- a sta. Iná Sousa, filha do sr. José

:' Zeferino de Sousa e de sua espôsa Mar
garIda de Sousa;
- a menina Rose-Marie da Paz Ci

,dade, jilleta filha do sr. Eugênio Lázaro
Cidade, sargento .da Polícia l'4!lltar e de'
.sua espôsa Isaltina Paula Cidade,

"

- a menIna Neusa-Maria da Silva, fl-'
lha do sr. Raul Tito da Silva, sub-ten.
da Polícia M!lltar e de sua espôsa Maria
E. da S!lva,

te". ExperimeDte-o.
:t um produtó dos I..aboratóriol

A.lvim 4 Freitas. S./A.

ra negocIO bem no centro da ci
dade, Vêr e tratar à rua Jerônimo
Coelho (prédio da Pensã'o Vitória)
ou na Oficina Soc. Eletro-Rádio
Mecânica Ltd'a.

Encontram-se atualmente em, US0

em todos os recanlos do munjo.
centenas de milhares de Motores
de popa' JOHNSON, proJ>orcíonandu
aos seus possuidores ano após .ano.
um SERVIÇO SEGURO. Distribui
dores: Comércio & Tran,sportes C.

Ram.os S. A - Joãó Pinto. 9.
------------_._

A "vRTE
está batendo á sua porta; prefira o café MI·
�fl. que está di�tr..ibuind.o. como .presente
aos consumidores, finissimas BATERIAS DE

AI,UMINLO.

No programa:

1) - Noticias da semana - NacionaL

2) - Metro Jornal - _f\.tualidades,
Preços: - Às 4 haras - Cr$' 6,00 -

3,00, Às 6 1/2 horas - Cr$ 6,00 (Único).
de Tordesilhas - Às 8 1/2 horas - CrS 6,00 - 3,600,
Papa Julio II. Imprópria 14 anos,

Hoje e amanhã,
passa(fo

23 nE JANEIRO

DO

rem perdido vários fortes os holandeses

que defendiam MaurJtzstadt e Recife ob
tiveram tréguas para tratarem da capi
tulação, cujo ajuste foi truciado no dia

seguin te:
- em 1676, nas matas de Palmares,

ern Alag.oas. o sargento-mór Manuel Lo

pes GaIvão derrotou um 'contingente de

{24 DE ,TAN]j�tRO
A data de hoje recol'da-nos que:

- em 1,504, por carta de D. Manuel,
a ilha de San Juan, foi doada a Fernan
do de Noronha, que a descobriu pela
segunda vex, pois a prlll1eira fôra
24 de junho de 1503;

- em 15-06, o (l'atado
foi aprovado por bula do

Portugueses e espanhóis náo
ram êste tratado, ul(l'apassando

obedece·

OS li-
mites fixados;
- em 1583, no porto de Santos, São

Paulo. travaram combate navios espa-
nhóis comandados po... Andrés Igino e

ingl�ses comándaelos por Edward Fenton;
- em ,1654, iniciaramm a conferência

ele capitulação os enviados holandeses e

membros do 'Supremo Conselho de Reei·
foi celebrada na Campina do Taborda,
entre as fortalezas' de' Afogados e Cinco
Pontas;

- em 1688, em Lisboa,. faleceu o Ge·
neral Francisto Barreto de Menezes,
nascido em 1616. Foi o vencedo,r da Pri·
meira Batalha dos Guararapes, bem co

mo da Segunda;
em 178.4, em Lisboa, faleceu ,frei

José de Santa Rita Durão, nasRido . em

Cata Preta, perto de Mariana, em Minas

Gerais, em 171.8. Foi o autor do célebre

pO€lna "Caramuru.";
- em 1799, em São Luiz do Maranhão,

nasceu Manuel Odorico Mendes, vindo
a fallelcl€lrll elm Londres ,em 17 'de

pa-

de, Era Presidente da Provincia e Co·
mandante elas Atrmas o então Coronel
Luzi Alves de Lima e Silva, que depois
foi galardoac1o com os titulas de Barão

Conde, Marques e Duque ele Caxias;
- e'm 1855, o d!', Domingos José Gon·

çalves de Magalh.ães, �ntão encarregado
de negócios do Brasil em. Turim, chegau
ao Brasil, desembarcando no Rio de Ja-
neiro e indo apresentar ao Imperador
D, Pedro II o seu conhecido poema "A
'Confederação dos Tamoios";

- em 1869, chegou a Montevidéu, em

F'malmerrte ... o rürne que vinha sên

do anciosamente aguardado por todos os você",

brasileiros ! I 9,30 - Grandes Artistas,

A maior realização do Cinema Nacion;l! 10,00 - Músicas brasilieras

ATLANTIDA - a produtora n. 1 _ ções.
'10,30 - Muzak.

'

11,00 :_ Francisco Alves,

com Celso GUIMARÃES - Mary GON-

ÇALVES - OSCARITO - Paulo PORTO tra. I

- S, Clair LOPES e Lourdinha BITTEN- 11,30 - Variedades em gravações,
COURT, . 12,00 - A voz Evangélica,
Baseado num argumento de RAUL 12,15 - Abertura da Prog ,

ROULIEN, Silva,

12,20 - Oferecimentos Musicais,

15,30 - Retransmissão do jogo

CINEMAS
ODEON E IMPERIAL

Slmuãtaneamente
Às 2 e 7 horas - As 7 3/4 horas

Matinée e Soirées Elegantes

apresenta:

AZAS. DO BRASIL

No programa

1) - A Marcha da Vida n. 216 - Na-

cíohal.
2) - Fox Airplan News 30 x 16 -

Atualidades,
Preços: - ODEON - ors 6,00 e 3,00.

Às 7 1/2 horas - Cr$ 6,00 (único),
IMPERIAL - CrS 4,80 (único),
Livre - Crianças maiores de 5 anos

poderão entar na sessão de 2 horas.

Suspensas todas, etc, etc, - Estudan

tes, sem caderneta, .etc. etc,

ROXY
ÀS 7 1/2 HORAS

I - Um giganteco e movimentado fil-'

me de aventuras! Um romance de amôr
num ambiente de ódio!

EQUlâOCO FATAL

com Don CASTLE - Patrícia KNIGHT,
II - Um filme de ação fulminante e

romance absorvente! Um vigoroso elas

sico do velho oeste sem lei, escrito a

sangue e fogo!
BANDOLEIROS

(Tecl1nicolor)
com Larry PARKS - Evelyn KEYES

Willard PARKEN,

Ação ! � Romance'!
No programa:

O Esporte em Marcha - Nacío-1)
naI.

2) Metro Jornal, - Atualidades,

Preço � Cr$ 4,80 (Único)
Impróprio 14 anos

RTTZ
AS 4- 6 1/2 E 8 1/2 HORAS

Sessões' Chics
"8U5-Um drama de emoções fortes, e

pensos" !

Un1 homem cem duas h íst.órías : urna

a história do seu crime. a outra, a do

seu amor grande e violento !

Metade de sua vida todos conhe-
cíarn .. da outra metade, só uma rnu-

lher sabt-c !

PF.ISIONEIRO DQ" PA.SS-A-DO,.

c�m Humphrey BOGART

BACALL - Bruce BENNETT.

.um ro\nance de amôr que jamais será

- Lauren

esquecido t

em

Suspensas todas; etc" etc.
Estudantes sem caderneta,

ODEON
etc, etc,

ÀS 10 HORAS

Colossal Matinada

Rádio Guarujá
PROGRAMA PARA HOJE

Resenha de programas do dia .-23 "de
janeiro de 19�9:

9,00 - .Abertura Bom dia para

em grava-

11,15 - Francisco Canaro e sua orquea-

DurvaI

do

Vasco,

17 - Variedades.
18,00 - Ave Maria.

18,05 - Ethel Smith em sólo de
ó

cgão,
18;15 - Tornrny Dorsey e sua orquev-

tra.

18,30 - Conjuntos vocais,

19,00 - Sólos de piano,
19,30 - Momento Esportivo.
20,00 - Déo.

(A Eletro-Técni-20,15 - Mário Sousa

ca) ,

20,30 - Frank Sinatra,

20,45 - Trio de Ouro.

21,00 - Colar de Tangos,
21,30 - últimas melodias,

22,00 - Boa noite - Encerramento.

Poro o cútis.
Poro o banho.

Para os crianças.
O Sabonete de Rcuter - é prepa
rodo com substâncias balsâmicas
e benéficas, descobertas à custa
de 'minuciosas pesquisas e com

provado pela experiência de cinco
gerações.

Inter-Continental

'-

SERViÇO DE
METEOROLOGIA
Previsão do tempo, até 14 horas do

dia 23.

Tempo: Bom.

Programa
1) - Complemento Nacional -- Na-

Temperatura: Estável.
Ventos: Variáveis,' frescos.
Temperaturas extremas de' hoje: Ma

Pathé -+- xima: 28,3, Minima: 21,2,

ASSALTO NAS TREVAS 4) - Eis, de volta ...

Regis TOOMEY BROWN em

FqRASTEnio DE SANTA FÉ

turaL

) - Atualidades,
JornaL

Warner

agosto de 1864;
- em 1817, no Rio de Janeiro, faleceu 1)

D, Fernando José de Portugal e Castro, naL

Marques -de Aguiar, nascido em Lisboa 2) Gm! NO cmco - Des'enho Co-

em 4 de dezembro de 1752; lorido.
•

- em 1823, foi deposto o Govêrno do

I
,3) - SEGUR.O INSEGURO � Desenho

Piauí, sendo proclamada a Independêh: C.olorido."
.

,

.

cia e o Império pelo Brigadeiro Manuel 4) - l(EALEZAS DO OESTE :-' S�olrt,de SO�lza Martins, máis tarde Visconde 5) - FORA DA LEI - Desen o' o o-

de Paraíba,. e seu irmão _Joaquim de rido .

Souza-' Martins, sendo instalada uma 6)

Junta q'ue' ficou sob a presidência dêsse turas:

Brigadeiro;
- em 1840;, a frente de uma

de tropas do Govêrno, entrou na cidade
de Caxias, 110 Maranhão, o Tenente·co
de Cax ias,no Maranhão, o Tenente-ca
da assim libertada dos balaios esta' cida·

coluna com Richard Dix
- Keren MORLEY.

7) - Lutas ! - Torcidas! Sensações! - Torcidas!

FORASTEIROS DE SANTA FÉ 5) - Mais dois capítulos do movimen-

com Johnny Mc BROWN, tado seriado:
,

8) - Mafs doIs eletrizantes episódios de i, ,o HOMEM DE FERRO
.

'

O HOMEM DE FERRO, com. John HART - 8° e 90 episodios.
com John HART - 80 e 90 episÓdios, 6) - Continuação da gigantesco filme,

9) Continuação do' gigantesco !ll-! em sér1es:
,

me em séries: I ENIGMA DAS TORRES

ENIGMA DAS TORRES çom Lary THOMPSON - 3° e 4° epi-
_ -__ ._ ·sódlos.

precal'lo estado de saúde, depois de cin· 7) - Um filme db aventuras repleto
co dias dde penosa viagem, o Duque de de sequêncIas eletr1zantes:

Caxias; ,

I ASSALTO NAS TREVAS
- em 18Sa, em ClÍiabá, Mato 'Grosso, com Richard DIX - Regis TOOMEY

faleceu Augusto João Manoel Leverger,

}Karen
MORLEY,

Barão elde Melgaço. Preços: - Cr$ 4,00 - 3,00

André Nilo Ta,dasco ImprópriQ (dez) anos.

3) - GIBI NO CIRCO - Desenho Co

lorido,

4) - SEGURO INSEGURO - Desenho

Co�orldO,
5) - RE.(\LEZAS DO OESTE - Short

6) - FORA DA .LEI - Desenho Colo

rido.

7) - Uma explosão de gargalhadas atô-

micas: DETETIVES DESPISTADOS

Uma aventura poI!cial as avessas,

Rir, " Rir... Rir",

Preços: - Cr$ 3,00 e 2;00
Livre - Crianças maiores de 5 allos

poderão entrar,

IMP'ERIAL I

AS 2 HORAS

Vesperal do Barulho
Maranhão em Revista - Nacio-

Sensacionais e arr�scadas 'aven

.avesSas,

Os motores JOHNSON: Sea Horse
são. construidos em fábrica moder...

na sob todos os pontos de, vista e

por operários especializados. Só·
mente são utilizadas máquinas mo

dernas em pre,cisão e rapidez. 0'1

engehheir01l da JohnsQn são rePcUta
dos como os melhores do. rain9. 1)'js-'
tribuidoces: Comercio & Transpor.
tes C. Ramos S. A. _ João Pinto.

com tary THOMPSõN - 3D e 48 epi-
sódios.

Preços: - Cr$ 4,00 - 3,00
Imprópr10 (dez) anos,

ROXY
AS 2 HORAS

Matillée Colosso

I} A Marcha da Vida - Nacional.
2) - A Voz do �uhdo - Atualidades.

,

3); - Uma verdadeira fábrica de gar
galhadas' '!

DETETIVES DESPIsrADOS
Uma gozadissima aventura poUcial às

Johny

\
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a� 410$ in.Sle_o$- ��.I
Da Fábrica 81» cODsúmidor.'-- Grande estoque recebea a . firma distribuidora

«Fiuza- Lima & Irmâes» - Rua Conselheiro Mafra 35 - Fone 1565

Onte2�deR�A!�oSadD lOJA DnS cnSEMIRftS a i t .-,
Especializada em artigos para

homens

4

RECEBEU
ClONAIS
MANTEM

A' data de hoje
que:
- em 1.502, os navegadores

:André Gonçalves e Américo

Vespucci descobriram o porto a

que deram o nome de Rio de
São Vicente;

- em 1.532, !Vfartin Afonso

��o s�:z;�a��� :�:;o:���O��rt� ludo pelo menor preço da praçaele Sao Vicente determmando a' ••.

construção imediata de casas, Fa�a uma visita à nossa Casa everifiqueficando fundada a mais antiga Y
das Vilas no Brasil, poís que nossos prel10s e artigosantes haviam sido fundadas pe- \I

quenas feitorias;

de-;ã�5;��e�te�c���eu�aPea:��� Gra·ndl-os-a manllOfestaça-o�ii�ãOdePa;:n!���a:x;uf::��� ��' ..•• ••

tamoios e franceses; . c�nc�ueção da 2a. T?sgina contudo, quan.do em confronto com

1 646 t
. de inteira, a qual vem servindo da um outro mais aleva.ntado - é a

- em . , ravou-se com- . .

I·
-'

'

.

b t
.

t b '1' h I
maneira mais elevada.

.

razao porque extendemos esta .i10-a e en re raSl elros e o an- . _

.

dêses, no aterro dos Afogados,
N ão bit pecado, nem restrição a n�enagem á vossa a�gusta pessoa,

tomando parte em principio os fazer, porém, nessa sua maneir-a de digna, .exempl,ar e virtuosa esposa

pretos de Henrique Dias e logo proceder; que S�IS do homenagea�o, COl�.! ?
depois reforços trazidos por

Bem sabemos, ao contrário, qual, Juntamente com toda a !al,,]-

quanto de sacrifício êle vem S()- lia, tendes o direito de compart iFernandes Vieira;
_ em 1.647, o bravo Vidal de frendo intimamente afim de poacr lhar, mais profundamente que nós,

Negreiros começou a bater o
conciliar os dois interesses em da glória e honra que ora llw é-

Forte holandês da Barreta; choque, o da sua família e o do tributada.

_ em 1.654, ainda o bravo Vi- Mtinicipio. Todavia, não há CUDO Presado amigo Oscar Rodrigues

oarríe Negreiros deu inicio aos correr: o homem não nasceu para da Nova:

ataques a Fortaleza de Frede- si mesmo, mas para o mundo; '1::0

rick Hendrick ou Vijkhoel ou para a satisfação dos seus senti

mais conhecida como Cinco mentos egoísticos, mas para .<t fi

lantropia; não para o individual,
mas para o uuíversal ; o horne-n,
pois, que traz enraizado .:0 pro
fundo da alma, e no mais recôndi
to ele seu eu, êste sentimento su

blime e sacrosanto de arnor > ao

próximo, tôda vez que estiver' em
luta o particular contra o coletivo, sendo, ao finalizar, muitis simo
terá que ceder a êste,.o que

í arú aplaudido.
atendendo aos caprichos da Natu
resa a designes de DEUS.

Certos, pois, que estamos, dignís
sima Senhora, que assim iguahuen
te o compreendeis, é a razão per

que, num gesto franco de sírupa
tia tarnbém por vós, pela manetra

superior e elevada como vindes
con'tornando essa situação - de

sagradavel, é certo, para todo o

coração .

d� esposa que ama, mas a

enio sentimento não 'vos rendeis

recorda-nos

VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PARA HOMENS
ARMARINHO EM GERAL. - CAPAS, CAMISAS, .GRAVA

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Virtus et labor!
:_ A seguir usou da palavra o Ve

reador pela União Democrática Na

cional, Prof. Antônio Lúcio, que Iis-Pontas;
- em 1.807, em Rio Pardo,

no Rio Grande do Sul, nasceu

José Joaquim de Andrade Neves,
mais tarde Brigadeiro e Barão
do Triunfo, falecido em Assun

ção, no Paraguai, em 9 de Ja-
neiro de 1.869; !J

- em 1,808, chegaram a Ba
bia alguns navios da esquadra
que conduzia a Familía Real

portuguesa, a Corte e o Govêr
no do Reino;
- em 1.820, travou-se a cé

lebre Batalha de Tacuarembó,
que foi ganha pelo Conde da

Figueira contra as tropas do
,General José Gervásio Artigas,
ditador da Confederação Uru

guaia, formada pelos gauchos
da Banda Oriental, Entre-Rios
e Corrientes das Missões de

alem-Uruguaí. A Infantaria
brasileira que tomou parte nes

ta batalha compunha-se de 200
homens do Regimento de Linha
da Ilha de Santa Catarina;
- em 1.826, D.·Pedro I, Im

perador do Brasil, formou o Se
nado do Império, sendo escolhi
dos os primeiros- Senadores que
tivemos entre os quais L. Rodri

gues de Andrade, por nosso Es-

tado;
.

-- em 1.835, o Presidente. de
Pernambuco; com as forças reu
nidas desde a véspera, derrotou
na Bôa Vista os revolucionários

que tentaram depo-Io;
- em 1.846; faleceu Manuel

Rod'rigues Gameiro Pessôa, Vis
conde de Itabaiana. Foi o pri
meiro Ministro plenipotenciário
do Brasil em Londres;
- em 1.847, em Pernambuco,

nasceu José Hlgíno Duarte Pe

reira, Bacharel em Direito, pro
fessor da Faculdade de Recife,
Ministro do Supremo Tribunal
Militar e. falecido em 1.901, no

México, quando representava o

Brasil num Congresso Paname-

se da significação daquela irnpouen
te solenidade, realçando os predica,
dos do Sr. Prefeito Oscar Rodrt-

gues da Nova e de sua atuação no

curto período de um ano à frente
dos Negócios Públicos Municipais,

- Completamente emocionado, a

seguir, usou da palavra o Sr. Pre
feito Oscar Rodrigues da Nova,
agradecendo em significativas pala-
vras a homenagem que lhe fô ra I ão

expontâneomente tributada, prova

eloquente de seu conceito no seio

da laboriosa população de Joacuba.
- Finalizando, levantou os brin

des de estilo, em destacado impro
vo, o Vereador Guerrno- Dalcanalli,
também grandemente aplaudido.

Y. S.' . viaja-?
v. S� viaja? Reside no Interior? Adquira um Catálogo de Moedas

Antigas do Brasil e enriqueça depressa.
Peça em qualquer livraria de Florianópolis. Custo Cl'$ 20,00. Pelo

Correio Cr$ 25,00; pedidos a José Claudino da Nóbrega. Rua General
Bittencourt, 91, sob - Florianópolis.

.

União Beneficente. e R� Operária
.

Convite
Em nome da diretoria da UBRO, tenho o máximo prazer em convi

dar os 51'S. sócios e suas exmas. famílias, a assistirem a asembléia ge

ral, a realizar-se domingo próximo, dia 23 do corrente, as 19 horas, em
nossa séde social.

Na referida assembléia geral extraordinária, será -levado a efeito
a inauguração do. studio, COI!) que foi dotada a parte recreativa da so

ciedade.

Florianópolis, 20 de jane'iro de 1949.
DÉODOSIO ORTIGA

10 Secretário

.ricano.
André Nilo Tadasco

PASTA DENT.U
ROBINSON

li.

l

fpoli�_

FEDERAÇÃO DAS EMPRÊSAS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO SUL
DO BRASIL

ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SINDICAL

Exercício de 1949

A "Federação das Emprêsas de Transportes Rodoviãrios do Sul do Brasil", en

tidade sincllcal de 20 grau, devidamente reconhecida pela Govêrno Federal, por des

pacho de 31 de março de 1947, com base territorial nos Estados de São Paulo, Pa

ra.ná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com sede na cidade de São Paulo, (rua.
Conselheiro Crispiano, 154, 60 andar) notifica, pelo presente edital, às emprêsas de

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

I Transportes Terrestres", do quadro de atividades e profissões a que se refere a oon

SOlidação das Leis do Trabalho. ernprêsas sediadas nos Estados. referidos, em cida

des não abrangidas por qualquer dos Sindicatos representativos da respectiva catP.

goria econômica ja oficialmente reconhecido - que, nos têrmos do artigo 591 da:

Consolidação das Leis do Trabalho (dec, lei n. 5.452, de 1°-5-1943) deverão paga:' li

impôsto sindical a esta Federação no presente exercicio de 1949.

Para cumprimento dêsse dispositivo de Lei, tôdas as firmas ou emprêsas parti
cipantes das atividades econômicas compreendidas nos grupos .dos transportes de

passageiros, de veículos de carga, de garage e dos condutores de veículos rodoviã

rios, que não se tenham constttuído em Sindicato, devem retirar, 'na sede da Fede

ração as guias mediante as quais possam recolher ao Banco do Brasil 'l. A., durarrte

o mês de Janeiro, o impôsto devida, de acôrdo com a tabela legal. No caso de 0'

travio ou inutilização das mesmas, os interessados poderão solicita-las a esta Fede

ração ou perante os estabelecimentos bancarias devidamente autortzaãos a receber

e dar quttação do referido impôsto.
São Paulo, 31 de dezembro de 1948.

(a) JÚLIO HAVELANGE. presidente.

LINHOSDALVY
GENUINO. PRODUTO DO BRASIL

IND. ,DE liNHO E AlG. "DALVY" S. A.

Serviço Nacional de A_ Comercial
s. E. N. A. C.

Departamento Regional
BOLSAS DE ESTUDO

Levo ao conhecimento de quem interessar possa que este Departa
mento Regional concederá, no corrente ano, bolsas de estudo aos C,)

merciárics, estudantes de curso oficial de formação comercial c de Ci
ê

ncias Econômicas.
Os 'interessados deverão dirigir-se ii séde dêste Departamento R�

g'ional, à rua Arcipreste Paiva, 5 - sobrado->, todos os dias uteis das

9 às 12 e das 14 às 17 horas.

Florianópolis, 20 ele janeiro de 1949.
FL..4.VW FERRARI

Diretor-Geral do D. R.

Aéro-Clube de' Sianta' Catarina
Avi�o aos mteressedos

Cumprindo instruções do Excelentíssimo Senhor Minisu'o da Aero

náutica, em virtude do ofício n. 196, de 27 de dezembro do corrente

ano, do senhor Administrador do Aeroporto esta Capital, fica expressa
mente proíbido "embarque on desembarque de passageiros, em aero

naves que exploram o "TAXI-AJtREO" irregular ou clandestino, que

p-or ventura venham utilizar o aeródromo desta entidade, situado em

São José.
Asteróide Arantes, Presidente.

.ParanáGuia, do
Publica relação dos eomerctantes e índustrtats com seus ende-

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

coupon . abaixo e remetê-lo à nossa Redação, afim de completarmos
quanto antes, o nosso Cadastro Social.

Nome ........ e .. .. .. .

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

Mãe .. .. .. .. .. ..
...' o· ..

Pai
. .

.. .. .. "lO" ..,......... • ••••••••.••

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

Cargo do Pai (mãe) . .

Observo ......... o o •• 0 o .

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0... .. .

Agradeceriamos, também, a gentileza de notícias de, nascímentas,
.casamentos é outras, de parentes ou de pessoas amigas.

,
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CLUBE DOZE
:DIA 23. SOIRÉE, AS SOIRÉES
'DE _1949. APRESENTAÇÃO DAS

DEAG STO
TERÃO INíCIOÀS 21 HORAS. SÁ�ADO � DIA 29. GRITO DE CARNAVAL DO ANO
MELHORES MúSI·CAS CARNAVALESCAS DO ANO. INíCIO ÀS 22 HORAS.

Ofensiva conlra a
febre aftosa
RIO,

.

(A.N.) - Como ante

cipamos, o Ministerio da Agri
cultura, depois de considerar em

vias de conclusão a campanha
contra a peste suina, que, entre
tanto não deixará de continuar

com os elementos já organizados
passará no corrente ano a dedi

car particular atenção à febre

aftosa.
Em exposição de motivos on

tem enviada ao presidente dá

Republíca, o sr. Daniel de Car

valho, titular daquela pasta,
propôs um plano de combate á

aftosa, que compreende á insta

lacão de laboratorios em Bagé e

pó'rto Alegre, Rio
.'
Grande do

Sul; São José, _Santa Catarina;
Castro, Paraná; Barretos, São

Paulo; Campo Grande, Mato

Grosso; Goiania, Goiaz; Cam

pos, Estado do Rio; Vitoria, Es
pirito Santo; Salvador, Bahia;
Recife, Pernambuco; , Maceió,
Alagoas; Fortaleza, Ceará; São

Luiz, Maranhão; Belém, Pará;
" .

e Juiz de Fora e Uberaba, ou

Uberlandia, Minas. Já se acha

pronto o Iaboratorío de Belo Ho

rizonte, que tem fornecido va

cinas para todo o Brasil. A con

cretização .desse plano não pode
ser obtida com os recursos orça
-mentários normais, pelo que o

ministro sugeriu se solicitasse ao

Congresso Nacional autorização
para a abertura de um credito.
especial, de 15 rnühões de cru

zeiros, Convem salientar que, ao

cabo _da vigencia desse credito

ele terá retornado inteiramente

aos cofres publicos sem, falar

nos beneficios indiretos que
tambem repercutem nas rendas

publicas. Todo o trabalho está

programado para uma produ
ção miníma de 15 milhões de

doses por ano. E como essas va

cinas são fornecidas aos cria

dores ao preço de um cruzeiro

por dose, logo que o laboratorio
--------------------------------__---- . passe a funcionar, farão rever-

ter aos cofres publicos anual
mente ímportancia equivalente
ao credito concedido para essas

ínstalacões, O Ministerio está

tambe� elaborando um projeto
de lei para o combate à aftosa

a ser enviado ao Congresso e
I

em que se cogita da adoção com

pulsoría de isolamento e do írn

pedímento do transito dos ani

mais por essa zoonose. Sabendo-

Sf? dos prejuízos que a febre afto-
- .

sa causa, não só por morte mas

também pela enorme quantida
de de vacas que perde o seu va

lor leiteiro, e pela consideravel

porção de carne perdida pelos
animais'de engorda, bem se

pode avaliar a, ímportancía da

medida agora proposta. E nín

guem .poderá duvidar das vito

rias alcançadas pelo Ministerio

da Agricultura no combate ao

gafanhoto no combate a peste
suína e' nas campanhas do 'trigo,
no sul e da juta na Amazonia,
conforme salientou o presiden
te da Republica, em sua men

sagem do começo deste ano.

o BrasH. reconhece0
o oovo governo,
da Venezuela

Nunca despreze o -

VALOR DA BOA APARÊNCIA!
�""';}":\

''k'

J
l. ',,'.--...,_,.;..-n
-. ,ea:;.�;;t;I{

CARACAS, (U.P.) - O Mi-

.nístérto do Exterior anunciou

que o Brasil e a Colombia reco

nheceram o gOVêp10 militar da

Venezuela, esperando-se que ou

tros paises latino-americanos
.façam o mesmo em breve.
Fontes autorizadas dizem que

.os Estados Unidos também re
conhecerão o govêrno militar

.aínda esta semana.

COMUNICADO OFICIAL

BOGOTA, 18 (U.P.) - Urgen
'te - A Chanceleria expediu o

.seguínte comunicado: "Depois
de uma exaustiva consulta entre

os americanos, promovida pelo
Departamento de Estado dos

.Estados Unidos e da qual se ocu-

pou frequentemente a imprensa
:americana, alguns paises demo-

cráticos, os mais importantes
.do continente, resolveram con

tiJ;luar suas relações diplomáti
cas normais com o governo da

Venezueta.
De conformidade com isto, os

ernbaixadores da Colômbia e do

Brasil visitaram, hoje, o minis

tro de Relações 'Exteriores da

Venezuela. Espera-se que no

curso da semana seguinte Ia-

.
' çam o mesmo os demais embal

:xadores" .
·

"Os Governos que decidiram
continuar suas relações normais

1com a Venezuela estiveram de

acôrdo em fazer uma alusão ex

pressa nas correspondentes no

tas aos seguintes pontos: à so

lene declaração feita pelo atual

Govêrno a respeito de todos os

compromissos írrternactonaís:
':às solenes declarações feitas

também pelo atual Govêrno so-
.

',bre a próxima convocatoria de

eleições e sobre o seu firme pro

pósito de não desenvolver ação
anti-democrática nem contra o

-prínctpío consignado na Carta

.da Organização dos Estados' A

: mericanos e no Tratado de As-

· sístêncía Mutua do Rio de Ja

neiro, o qual declara a solida-

·
riedade continental da comuni
dade americana e supõe a efe
'tividade da democraéia amerí
· cana."

,.,-

bem barbeado ... empregado!
Se V. procura uma desculpa para não fazer a

barba diariamente, é porque não usa as Iâmínas

Gillette Azul. Experimente-as e verá por que

Gillette Azul é a preferida pelos mais exigentes.

..

/ GilletteAZUL

REGIS ROS DE· DIPLOMAS
TRATA-SE de registros de diplomas, registros de professores, e

todo em qualquer assunto referente ao ensino em geral, livre ou ofi
cial.
_,

BUREAU UNIVERSITARIO .

Av, Alte. Barros 11 -Direção de Dr. Pedro Olavo de Menezes.
1° andar. ex. Postal- 3932 - Rio de Jane,iro.·

\

,.Maquinas para lavrar madeira I�1�I�i����
Serviços de energia elétrica

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

de Plainas de 3 faces,
Serras Horizontais,
Desengrossadeiras,
Desempenadeiras,
Tupias, Furadeiras. Material elétrico para insta

lações - Motores - Dinamos
- Bombas ---,.. Lustres - Fer
ros de engomar - Lampadas
- Ventiladores - Serviço de

instalações por pessoal técni
co especialisado.

Eixos avu lsos de desem

oenadeiras e para serras

circulares.
Fabricantes

Industria Mecanica
IRMAOS SPERANZA

Rua Firmiano Pinto, 72 Telefone: 9-4469
S. Paulo Loja e critório á rua 15 de

Novembro, n. 449 Caixa Postal
n. 62 - End. tlegr. - "Empre·

I sul" Joinvile - Sta. Catarina
- Brasil.

CATALOGO DE MOEDAS DO
BRASIL

I ACESSÓRIOS E PEÇAS PARA
AUTOMÓVEIS EM GERAL

FERRAGENS E FERRAMENTAS PARA INDÚSTRIAS
JOÃO KELLER

IMPOR'PADOR -- S, PAULO
ESTABELECIMENTO SUISSO-BRASILETRO

Av. São João. 121ô •• Caixa Poetai, 3283
T E L E G R. J O K E

Já se encontra a venda com

todos os preços de moedas ,de
Ouro, Prata, NiqueI e Bronze.

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

................... � " ..

SEU RElOGIO PRECISA DE
.

REVISAO?
NOSSA OFICINA É ESPECiALIZADA
Nossos concertos são

garantidos 100%

ÓTICA MOD�LO
JOAO PINTO. 25 (Frente aoTesouro

.

.do Estado)
'.

'

..
,'

Cabelos Brancos!

Sinal de velhice
A Loção Brilhante faz ..al

tar a c&r natural primiti�OI
(cutanha, laura, doirada ou

negra) em pouso tempo. Não
é tintura. Não mancha e nãe
lIuja... O seu uso é limpo,
facil e agradável.
A Laçêio Brilhante extingue

a. caspa•. o prurido, a- seber
rhéa e táda. a. afecçõee pc
ra.itáriaa do cabelo, CUI.im
como comoate a calvicie, re
vitalizando as raizes capila
re•. Foi aprovado pelo Depar
tamento Nacional de Saúde
Pública.

CUTIS
CANSADA

\

m
esem ViÇO
As pérfidas ru

,

gas ;na testa e ao

redor dos olhos,
, as sardas. man

chas; cravos e es

pinhas, são traiçoeiros inimigos da

beleza da mulher. Quando surgem
estas imperfeições, lançando nu

vens sobre a sua felicidade. con

fie nas virtudes do Creme RugaI.
Rugai corrige rapidamente as cau

sas do envelhecimento prematuro>
da cutis. Este famoso creme em

belezador, usado todas as noites
,'\TI suaves massagens no rosto •

pescoço, e todos os dias como

base do "rnaquitlage", remove as

impurezas que se acumulam nos

poros, Cortele,'e os tecidos, dá vi

gor e mocidade à pele. Com ape

nas uma semana de uso do Creme
Rugol a sua cutis poderá ficar ma
cia. hrnpa e acetinada, aumentan
do os seus encantos e protegendo
a sua felicidade. A felicidade
de amar ... e ser amada.

CREME

RUGOL .� .....

Alvim & Freitas. ltda.·C;:.P. 1379·S. Paulo

Larga·me... �

Deixa·me gritar!

Combate a tosse. a

08 resfria

Xarope S.
bronquite e

dos. João O

éeficaz no·tratramenta

das afe,cçõe. gripais e

das vias respiratórias.
O Xórope São João
'iolta o catarro e fa�

expectorar fàcilmentE"
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vaí I ,Figueirense .o jogo de hoje à tarde
I

Extraordioari8 vitória' do representante
da F4C na Assembléia da CDO

CAMPEONATO ESTADUAL DE A' CANDIDATA DO TAUBATÉ Todos os catarinenses já co-« Especial da CBD e, apurado o

FUTEBOL DE 1948 Continua despertando ínte- nhecem a figura simpática do
I
resultado, vererícou-se que o Dr

Com duas monumentais par- resse desusado o grande con- desportista carioca Dr. Manoel Manoel Maria de Paula Ramos
tidas que terão por locais Ca- curso "Rainha dos Esportes de Maria de Paula Ramos que re- rora o mais votado de todos os:

noínhas e Blumenatr, será en- Santa Catarina de 1949", pro- presenta os interesses da Fede- representantes das Federações,
cerrado hoje o primeiro turno movido pela F'. A. C. Conforme ração Atlética Catarinense, [un- presentes (41 ao todo) , obtendo
do Campeonato Estadual de Fu- já divulgamos, a eleita será to á Confederação Brasileira de 123 votos, ou seja, a unanímída
tebol de 1948, promovido pela premiada com uma viagem a Desportos. É que o ilustre bata- I de dos votos representantes na

Federação Catarínense de Des- São Paulo ou Rio de Janeiro, Ihador dos esportes
- nacionais Assembleia.

portos. acompanhando a delegação ca- .aqu; esteve chefiando a delega- Foi, não há a mínima duvida

---E----S-..,..---G-"":·--·-R----I-M-----A------ tarine.nse de atletismo que �li�-, ção de basquetebol do Botafogo IlÀma' extraordinária v�tória do:

putara o Campeonato Brasíleí- deixando inumeros amigos.
. dr. Paula Ramos, merce do tra-

ro Masculino e Feminino. I balho proficuo e desenvolto que'
As condicentes aparecendo, Representante da F. A. G. há i realiza na Capital do pais.

processando-se nos clubes ínten- vários anos, o dr. Paula Ramos! E a vitoriosa eleição 'de tão

so, movimento o. que significa teI? cons�guido para a .bene-I dinâmico representante repre
Que a iniciativa do sr: .José Gus- menta entidade dos esportes ca- sentou mais um feito brilhante
mão de Andrade teve a melhor tarínenses as mais brilhantes <ia FEDERAÇãO ATLÉTICA CA-

acolhida. vitórias. TARINENSE, dentro dos espor-·
Segundo 'nos informou a enti- Ainda esta se ana na assem- tes nacionais, provando destar-

dade eclética, o Taubaté E. C., bleia da CBD para eleição de te a eficiência de seus dirigen
simpática agremiação dirigida seus diretores, o dr. Paula Ra- tes que souberam, em tão boa

pelo esforçado jovem Eugenio mos ocupou posição de destaque hora, colocar os seus Iegítímos
Alfredo Muller, acaba de apre- na mesa diretora dos trabalhos, interesses nas mãos de um des

sentar a sua candidata ao con- ao lado de Luiz Aranha e Silvio portista de escól e da feitura

curso, a graciosa senhorita Te-l
de Magalhães Padilha. de um Manoel Maria.de Paula.

rezá Bianchini, que ao que tudo Paula Ramos votou no grande Ramos.

parece sérá uma das mais for-o presidente que é o dr. Rivadávia Foi mais uma vitória de san
tes concorrentes. Corrêa Meyer, em comrfrmação. ta Catarina tão brilhantemente'

ao telegrama, que lhe dirigira o conquistada por intermédio des
Presidente da Federação Atlétí- sa entidade intemerata que é a.

ca Catarinense. F'EDERAÇAO ATLÉTICA CATA-·
Ainda na mesma ocasião pro- RINENSE', glória, já, dos espor

cedeu-se á eleição da Assembléia tes do BRASIL. '

.PreH'Dlinarmente jogarão' Figueirense

Diréçiio de PEDRO PAULO MACHADO
�--------------��---------�---------------

Campeonato Estadual . de . futebal
I.

Paula Ramos x Ipiranga Palmeiras x América, os jogos hoje. -- Osde Juizes.e

Esta a partida que os canoí- Praia de Fóra terá feito algo de
ienses assistirão no campo do I excepcional, o que se julga qua
iranga. si impossível, levando-se em con

O sucesso do "onze" do Paula ta a derrota alarmante sofrida
imos, ao vencer da forma mais pelo grêmio do' planalto cata
ülhante possivel opotente qua- rínense, domingo em Joinville.
.'0 do Palmeiras, no último do- Segundo consta, o quadro pau
íngo, em Blumenau, ainda re- Iaino jogará hoje com suas li
ercute nos meios esportivos do nhas modificadas, integrando o

.

stado como um dos feitos mais quadro os "players" Lázaro, que
xpressívos dos últimos tempos. já cumpriu a pena de suspen-
Foi uma vitória ímpressío- são imposta pelo T. J. D., e Ka
.ante, obtida á custa de muito tcípís, que já se encontra res

sforço por parte de seus deno- tabelecido da forte contusão so

lados "players". Cada um deu í'rída num jogo com o Avaí. Por
I que podía dar e a vitória veio, outro lado .tala-se que Mandico

, .

. rremíar-Ihes o trabalho desen- não aparecerá em vista de a-

zolvído durante os árduos 90 cnar-se contundido.

minutos da refrega. Diante do
tricolor da Praia de Fóra, neste
certame, o maior que se realiza,
também tombou o esquadrão do

América, campeão estadual de

47, em seu próprio reduto.

Hoje será' a vez do Ipiranga,
da Iongínqug Càncirihas, en

frentar o "esq_uadrão da fibra".
Como o Palmeiras e o América,
jogará em seus próprios dorní

nios e se conseguir truncar a

marcha vitoriosa do "team" da

rodada deverá ser disputada em

Blumenau entre o campeão e o

vice-campeão catarinense, res

pectivamente América de Join
ville e Palmeiras local. O cotejo
entre o alví-rubro e o alvi-verde
está polarizando as atenções do
mundo esportivo blumenauense,
prevendo-se uma grande assis
tência no estádio do Olímpico.
JUIZES PARA AS PARTIDAS
A F. C. D., promotora do gran

de certame, designou os seguin
tes arbitr'os para as partidas
acima:
Newton Monguilhot - Prélio

Paula Ramos x Ipiranga. �

Heitor Gonçalves Dias, da li

ga Mafrense de Desportos) -

Prélio Palmeiras x América.
I

O prélío mais interessante da

Organizan-se e consolidam-se Iserá na sala d'armas da Policia
cada vez mais, esgrimistas cata- Militar e o término nos salões
rinenses que na segunda feira do Coqueiros Praia Clube. Já

p. passada realísaram a 3a ses-' fi.zeram suas ínscríções os se

são de esgrima-dansante, tendo guintes esgrimistas: Torneio
também esta

- transcorrido no masculíno:' Tenentes Gilberto
costumeiro ambiente de cordial Silva e Valmor Borges, Carlos
fraternidade desportiva que ca- Hugo e Fernando Murilo de Sou
racterísa os praticantes do "ca- sa e Benito Napi; torneio femi
vaíhetresco desporto" e cuj as nino" Lori Ballod, Dirce Noemi
normas de jogo, parece, vão ím-: de Sousa e Valda Borges. A íns

pregnando os seus praticantes e crição continuará aberta até as

as suas reuniões, dessa afável vésperas do torneio.
cortesia que faz dos adversários, Outra alvíçareíra noticia para
parceiros sempre desejados e o desporto da esgrima é de, aos

nunca inimigos. poucos, estão voltando para a

sala d'armas da A.A.B.V. os vete- CHICO LANDI O MELHOR
ESPORTISTA DO BRASILNa última reunião estiveram

presentes os srs. Dr. Osmar Cun- ranos valores da esgrima cata

ha e Andrade Gusmão, respec-
rinense. Sem falar em Gilberto, Entre os .' dezoito candidatos

tivamente Presidente e Secretá- Silva praticante e mestre que que mais se destacaram em pro-
. rio da F. A. C, que junto ao Pre- nunca a abandonou, tem-se no- vas internacionais no ano pas

sídente e Secretário da A. A. B. tado, agora, a presença mais sadq, o automobilista Francisco

V. srs. Ten. CeI. Lara JUbas e frequente de Bruno Bchlemper Landi foi aclamado o melhor

Cap. Spalding de sousa procede- destacado esgrimista que criou esportista do Brasil de" 1948,

ram a' eleição da h".ndidata da sala d'armas em..ltajai e, últi- 'num int-eres-san-te .concurso-leva

:Associação Atlética Barriga Ver- .mamente, Nelito Pereira um do a efeito quinta-feira ultima

de ao titulo de RAINHA DOS "ás" da primeira turma e que pelo jornal "A Gazeta Esporti..!
DESPORTOS. Venceu a senho-: parece conserva ainda muito da va ", -de São Paulo.'

fita Dirce Noemi de Sousa, um antiga classe. Ambos integra- .

ram as primeiras turmas de es- ECOS DA VITORIA DO PAULA
(los mais sólidos esteios da �s- RAMOS EM BLUMENAUgríma, cuí o entusiasmo deu a'são Feminina daquele Clube, do
'qual faz parte desde que íngres- Florianópolis gloriosas noitadas

sou na sessão infantil do mes- esgrimisticas em 1940 e 1941.

mo. É destacada atleta, uma das Outro refôrço de grande valor

mais fortes concorrentes em es-
são os elementos que vieram da

grima e componente das equipes Polícia Militar: tenentes Simões
de tenís, volei eatIetismo. A sta: e Valmor; os que vieram do Cur

Dirce os nossos parabéns, ao so de Educação Fisica: Benito,

qual juntamos votos de sucesso Hugo e Fernando; finalmente

no pleito a se ferir. agora os novissimos que 'dentro
em pouco estarão extreando tais
sejam os irmãos lrê e Iron Cam
pos, irmãos Valcír e Valmir Bor
ges, sritas. Nair Damínelí, Hele
na Silva e Leni Ballod e outros
que oportunamente citaremos.

No nosso comentário -de on

tem, sob o ti tulo acima, onde se

lê " esse impagável ás ... ", leia
se:

"
esse inimitável ás .. .". A-

qui, pois; retificamos o lapso.

O VASCO MARCHA INVICTO
NO MEXJ;CO

. Naquele mesmo dia foi aber
ta a inscrição para um torneia,
de florete que terá inicio na tar
de do dia 28 e término na manhã
de 29. Segunda consta o inicio

No seu terceiro compromisso
nos gramados do Méxíco, o Vas
co da Gama, do Rio de Janeiro,
manteu-se invicto , derrotando

quinta-feira última o Clube Des

portivo Guadalajara pela -alta

contagem de 6 x L

(aspirantes)

SA:X-

•

,

1e

O esquadrão do Avaí hoje di- I A peleja está, marcada para
rigír-se-á ao campo da rua: ser iniciada às 15,30, realizan
Bocaiuva para enfrentar seu I do-se, uma partida preliminar
mais acerrímo rival, o Figuei- I com ini.cio á.s 13:30 horas, �ntre
rense F. C., iniciando sua s

I
Guaral1l e F'igueí rense (aspíran

atividades em 48. O primeiro tes) .

clássico do ano, que reumra Segundo informes que a nos

duas autênticas glórias do soc- sa reportagem colheu junto aos

cer catarinense está desnertan- maiorais dos dois clubes, Avai e'

do interesse e' entusiasmo nos Figueirense defrontar-se-ão ho

circulos esportivos da ilha, mo- je munidos de todo!, os seus ti-

tivo porque grande será o pu- tulares.
blico que logo mais acorrerá -á Os ingressos serão vendidos a

velha praça de desportos da F .. preços populares.
C, D. .: Todos ao estádio da F. C. D.

Realiza-se esta manhã a regata'
interna do Ríachueln

Com um bem caprichado pro- ritz, bem como dos demais mem

grama, ao qual já demos dívul- bras da diretoria e dos valentes

gaçâo, o glorioso e querido Olu- remadores, os quais treinaram

be Náutico Riachuelo realizará com ardor, visando a conquista
hoje, com inicio ás 8 horas, em de retumbantes vitórias. A re

sua raia oficial, magnifica ma- gata interna do Riachuelo, que
nhã náutica, iniciando suas ati- .também será a primeira compe

vidades no corrente ano. A íní- tinapa a alcançar amplo suces

ciativa, que partiu do esforçado tição aquática do ano, está des

diretor de regatas do alví-azul, tinada a alcançar amplo 'suces
sr. Alberto Moritz, teve desde so, tendo sido intensos .os pre

logo o apoia do valoroso maioral parattvos durante estas ultimas

do clube, sr. Charles Edgar Mo-I semanas.

BAR FIGU.EIRENSE F. C�
ABERTO DIARIAMENTE

'óTIMO --PONTO - 'DE --RECREAÇõES --FAMILIARES'
CH6COLATE, LEITE, SORVETES, FRIOS, PASTEIS,

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

'BAlLES
53s FEIRAS, SÁBADOS E DOMINGOS DAS 19 HORAS ÀS 22 HORAS
53s FEIRAS, SÁBADOS E DOMINGOS DAS 17 HORAS ÀS 22 HORAS

MATINÉE iNFANTIL
BARRAQUINHAS DE BRINQUEDOS ...

CADA úLTIMO DOMINGO DO MES, RECEBERA UM PRE�no A CRI:\N
ÇA QUE TIVER MAIS FREQUENCIA NAS MATIN(�ES

CAFE,

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

MOEDÁS 'ANTIGAS
'.

Continuo e. continuarei a comprar a minha coleção moedas

Ouro e Prata conforme preço marcado em meu Catalogo.
As moedas de níquel de Cr$ Iü.oo para cima, também compro,
José Claudino da Nohrega
Rua General Bitencourt, 91 sob.

.'
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Casal sem filhos procura O general Silvio Raulino de Olí

quar.to com pensão na praia. veira, presidente da usina si-
LONDRES, - James Roper Cartas para esta redação eruie- derugica de Volta Redonda, no

Winston Churchil, líder da oposi- reçada a C. M. P. Brasil, chegará aos Estados
ção co iservador'a, aceitou a suges- Unidos provávelmente na prí-
Lão de Bevin, depois de provocar meira quinzena do mês eritran -

o debate sobre a Palestina ao ex i-
te, em missão que, segundo ron-

gir agressivamente uma declaração tes fidedignas, tem por fim tra-
do governo, instantes depois de ter

car um projeto tÉ:�ni('c d. am-
�ido declarada aberta a sessão. plíação, que permita conseguir
Churcllill criticou o govêrrio traba- mais tarde os fundos necessá-
Ihista por agir de uma forma que rios para a execução da obra, O
disse, equivalia a Iorlalecer ambos escritório de expansão comerei-

Especialista os contendores na guerra da Pa les- a! nesta cidade, ao anunciar a
Médico - Efetivo da Hospital de lina. ":\"ão creio que a l ihcrdade de chegada, declarou que o generalCaridade '.. um numero consi dcrnvcl de im i- Raulino de Oliveira vem a êsteOUVIDOS - NARIZ e GAR- .

GANTA I gr
anl.es jurleu". em idade milita;'. pais com propósito de ultimar

Tratamento e Operações I relidos em Chipr-e, com o propo- �_I � um projeto de ampliação, de ma-Residência: Felipe Schmidt, 99 I silo de i nc or'uora r-se as forças is- O(}ffAf�7l��C/ neira que a produção de VoltaTelefone: 1.560
. raelitas na Palestina, cuncorrle com 7"

,

Redonda satisfaça píenamente ,Consultas: Pela manhã no Hospital . .

'a medidas mi litares dis- •. .reune som ... acabamento.. a'� necessidades nacionais deÁ tarde: Rua Visconde de Ouro as sev ers s .

". .'
,

_

Preto n.,2. postas pelo senhor Bevin em outras solidez ... no piano perfeito!
Horário: Das 14 ás 17 horas. direções", disse Church ill.

"Xão e"lá assim l'orlalrccndo a

mesmo tempo amhas as facões", I
_ perguntou Church ill a seguir.
Beviu di\'idiu o adiamento rio rle-I
bale geral alr a sernunn próxima Ibaseando-se nesl as l�lla:-i premissas,:

P rimeu:a) - EsLau ;;rnoo 1'ea11-

zadas neg-ociaçõps impo rtautcs en

lre missões egípcia c Israelita em

Rhodes, "e se 'verificam muito bons

prngressos ". 'I'amhérn se realizam

negociações com outros países ára

bes por parle de Israel.
. Segundo) - Os Estados Unidos

e a Grã-Bretanha estão exercendo

juntos toda, sua influencia para

conseguir um admisticio geral.
"Estou certo de que os Comuns

estarão de acordo comigo em que

quaisquer disoursões. agora desses

CI· problemas referentes a PalesLina e

S�
ao Oriente Próximo teriam efeitos

perturbadores" - disse o chance

ler. "O principal objetivo - conti

nuou - de lodos os interessados,
deve ser conseguir um ajuste paci
fico' da situação geral na Palestina

o mais pronto possível em benefi

cio dos li tigantes assim como a

estabilidade em toelo o Oriente

Próximo".
_\ despeito do adiamenlo do de

hate geral. Church ill insistiu em

l;on.ultório�lín��Oa \,.rfo�rat:�rele•• 26.1 que alguns pontos' fossem discuti-
Telefone: 1.405 dos porem somente obteve respos-

Consultas das 10 ás 12 e da. 14 ii'
.

1� hrs. Residência: Rua Blumenan, tas genetalizadas.
22, - Telefone: 1.620

QuartoCbnrcbill critica o

govêrno trabalhista
na

Dr. Guerreiro da
Fonseca

Dr. Milton Simone I

Pereira
Clinica Cirurgica

Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
Dos Serviços dos Professores Bene

dicto' Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
Consultas: Das 14 ás 17 horas

Hus Fernando Machado, 10

aço,
Embora não se mencione a

obtencão de fundeis concreta

mente', como motivo da viagem
do general Raulino de Oliveira,
pôde-se saber que sua missão
tem o propósito de preparar o

caminho para a obtenção do ca

pital de que precisará para o .

projeto de ampliação. Em pri
meiro lugar, porém, o general
por-se-á em contato com distin
tas companhias siderurgicas
norte-americanas, em busca de

auxilio técnico na elaboração do

projeto de ampliação de instala-

I1lube de "8"a e Tiro Terminado o projeto, ter-se-á
U U " preparado o camínho para a a-

liOU' to de Magal,ba-es quísição do capital necessário.
\} A êste respeito, o boletim do
IIW'l,oi""i"I'" �.,,; - li, '''''I·rgIR� Escritório de Expansão Comer-Recebemos ,e agradecemos a

seguinte comunicação:' cíal do Brasil assinala que o au

xilio norte-americano foi impor-lImo. Sr.
t t

-

d"De ordem do Sr. Presidente, ta�te fa or na cons ruçao a

.

V S que em Ses- usina de Volta Redonda. O em-
comunico a . ., ..

d B d E tsão de Assembléia Geral, realí- IP:estlmo o an:o expor a-
.

d 6 d corrente foram çao e Importaçao representouza a a o ,
," une d dól de maiseleitos e empossados os seguín- '±.J mi oe.s _e. o ares

tes membros, para integrarem de 100 �lllhoes empregados na,
os órgão administrativos desta construçao da grande fabnca de

Sociedade, durante o periodo aço.
_=

social de .1949 a 1951.
DIRETORIA:

Presidente � Luiz Osvaldo
dlAcampora.
Vice Presidente - Hermes

Guedes da Fonseca.
1o Secretario - João Pinto

de Oliveira.
20 Secretário -' Egberto

Moellmann .Juníor.
10 Tesoureiro - João Arêas

Horn.
20 Tesoureiro - Agenor Ma

noel Alves.
CONSELHO FISCAL:

Amin Salum.
José Vieira Dutra.
Antônio Mendes de Souza.

CON!3ELHO TÉlCNI<:O: I
f as primeiros symptomas da:

, Pl1esl(1ie�te - Antonlo Go- Ileurasthenía são geralmente a I
mes de Mlranda. ,ânsomnia pesadelos irritabíli. I

Diretor de .Tiro ao Alvo -

dade, d6res de cab'eça e ner.!
Waldir Martms ��ves.. vosísmo. Ao sentir quaesquer
Suplente - EmllIo Garnga. destas .manifestações previna.,
Diretor do Tiro ao Prato -

se contra as suas consequen-
Mario Garcia. cias. Trate-se immediatamen- I

Suplente - Dr. Rubens de te, com um,remedio de' effeito,
Arruda Ram�s, ,. :positivo e immediato. Não.
Superior HlerarqUlco de Ca� tomê.cogas·perigosas. VigonaJ!

ça - Mario Couto.. , .
é o remedio indicado para!pietor de Caça Llceno Ca- ,qualquer caso de neurasthenia.,margo. Vigonal revigora o organismo,·

Suplente Milto Selva restituindo ao fraco as forçaa
Gentil. perdidas e a ·energia da juven-IMédico - Dr. Polidoro Er- tude áa .penOaa exhauridlls.
nani Santiago.
Alvogado - Dr. Alvaro MU

len da Si'lveira.
Consultor Técnico Militor

Major José Rosario de Araujo
, Cordiais saudações.
Jão Pinto de Oliveira 10 Se- f t 2' <6lY.....-flUTAS - S. 'aulo

cretário.
'

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade

CLlNICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle- 'e tratamento

especializado da gravidês. Distur
ibios da adolescência e da menupau
.11.. Pertubações menstruais, :;1(1,\,

mações e tumores do aparelho geui
tal feminino.

Operações do utero, ovários, trem
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.
Cirurgia plástica, do perineo (ru
toras)
ASSISTENCIA AO PARTO E 01'"E-

RAÇõES üBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová-
rios, hipopise, etc.)

,

rbrturbios lI1ervosos - Esterilídade
- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 -'- Tel,
1.461
Besid. R. 7 de Setembro z; EdU.

Cruz e Souza - Tel. 846.

Além de várícs modêlos para
pronta entrega .. , êste m'lraVl

lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano deClínica Médiea e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

pagamento a longo prazo!

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

REPRESE NTANTE
Ca·tarina

S/A
para Santa

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

Tratamento da Tuberculose
Cx. 134 - TeI. KNOT

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

__ Fone 841. PLORIAN(')POLIS

I

Dr. Roldão COMoDi
CIRURGIA GERAL -- ALTA
RURGA - MOU:STIAS DE

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi·

ema da Universidade de São Paulo,
onde foi assistente por vários anos do
Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio

Corrêia Neto
Cirurgia do estômago e vias circula

.

rés intestinos delgado e grosso, tirei-
de, rins, próstata, bexiga, utero,

ovários e trompas. Varicocele, hídro-
. cele, varizes e hernas.
Consultas: nas 3 ás 5 horas,.i rua

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

Residência: Rua Esteves Junior. 170;
Telef. M. 764

DR. POLYDORE) ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteU-Q
Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Do

Nervos-'- DeblU ..

"

tedes Provo<al11
ii Neurasth'enial

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

Doenças da tiroide e demais glan
dulas internas

ClínIca e cirurgia de senhoras -

Partos'
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR-

.

DlOGRAFIA - METABO,LISMO
BASAL

HORARIO DE CONSULTAS: -

"Pela manhã das 10,30 .. 12
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles n. 18
Fone manual 1.702

RESIDENCIA:
Avenida Trompowski 62

Fone manual 766

Dr. Pail)o Fontes

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

Rua Saldanha Marinho. 10
Telefone M. 73:1 DORES ESTOMACAIS NAO DEIXE QUE O EX

i

71"\n�", ,CESSO
DE TRABALHO

," DEBILITE O SEU OR-
GANISMO, PORQUE 0- ,

CANSAÇC PHYSICO
E INTElLECTUAl O

t '

LEVARA', fATALMEN-
TE, A' NEURASTHENIA

após as

refeições?
Dlt A. SANTAELA

(Formado pela Faculdade Naclo·
nal de Medicina da Universidade

do Brasil)
Médico por concurso da Assístên
cla a Psicopatas do Distrito I

Federal
Ex·lnterno de Hospltal,Pslqulá·
trlco e Manicômio Judiciario

da Capital Federal
!!:x·interno da Santa Casa de W·
sericórdla do Rio de Janeiro
OLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

NERVOSAS
Oonsult�lo: Edifício Amélta

Neto - Sala 3.
R�idência: Rua Alvaro de Oar·

.al110. 70.
Das 15 tos 18 horas

Telefone:
. Oonsultório - 1.208.
Residência - 1.305.

DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Senho
ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

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

de das 15 horas em diante
Residência: Rua Vidal Ramos D.

65 - Telefone 1.422.

cl.S perturba
ções digestivas são frequen
teménte oca8ionada� por
excesso de acidez. E pos
sivel remediar os ataqul:ls
de flatulência. biliosidade,
câimbras ou d'ores apqs a�
refeições. MAGNESIA
BISURADA é reconhecida
como o remédio de confian
ça para neutmlizar o ex

cesso de acidez estomacal.
MAGNÉSIA BISURADA
alivia ràpidamente os distúr
bios,da acidez. MAGNESIA
BISÚRADA ajudará seu es

tômago a funcionar perfei-
tamente.

Em pó e em comprimidos.

Dr. Mário Wenclhlae.
Cllniea médica de adulto. e criaDeu
Consultório - Rua João Pinto. 16

Têre!; li: 769
Consulta das 4 ii 6 hora.

"eaidência: Felipe Sclmüdt il. II.
Telef. 812

VENDE-SE por, motivo de mudança
Grande área de terreno jà cultivada

(Distante cerca de seis quilO'l7Letros da capital-Bairro-Barreiros
A rea de 142 metr0s de frente por 1.850 de fundos, incluindo

6 casa,s de madeira e uma de material.
TRATAR:

Florianópolis - nesta redação ou Escritório l. de A L. Alves.
Barreiros - com o proprietário Matbias lha.
Blumenau - com o sr. Christiano Knoll, no Hotel Cruzeiro.

'ViQ'-;»nat 1
,'OR;T.I,'ICA • D. SAÚ DI

MAGNÉS�A
BISURADA
82

ANTIAClDO DIGESTIV() _. •• 'tnt "_ . t·�·IZh rt ......... -'_ .

·1 "A C S-I-r t,.,..riIII
Fabricante. distribuidores do. atontada. c�".

I,'1:111 fecçõe. -DISTINTA- e RIVET. Po••ua um gl'on-
de .Ol'tinu'nto d. ooserninuJ ..,.cados> br11\.

I bon. o Doroto., olgodõ•• , mor·ine e a.:lan1ontOIl-
.

para alfaiate_, que. receb- di,.toment. doa
", ..thar•• fdb,,�t:l,��.. .� ..�:,oi_a.. ·,A C�PITAL- aha.mâ a àt:tllEloe!o do. Snr•• Com.rcl.1!.lt.. do interior t.'tO ••ntido d. lhe fazerem 'ame>

I. -', "'

--" ..I•..,.rtt.m .ua. oompro •. MA'TRIZ ..a F1o,.toI\6poH". - FTLIAJS em B1umenou • Laje••
......-------------- ....----------..----...----------....----------..---------------_.------------------..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Se os Ef,. UU. querem
bases aiômicas
perto da lua •.•

--�--.------------------------�---------------------.---.-----

CHICAGO, 19 (U.P.) -- James

T. Morgan apresentou-se, hoje,

no Cartório de Registro de Pro

priedades, reclamando
o titulo

de propriedade sobre todo o es

paço em todas as direções.

O funcionário do'Cartórío, no
condado de Cook, disse que será

dado o titulo a Morgan. Este

informou que não reclama a

propriedade de nenhuma estre

la nem de planeta, mas quer
"somente" a posse de todo o

espaço celestial.

"Vou batizá-lo com o nome de

"Celestia" � disse ele -- e pro

ibir, no futuro, todas as experi

ências com bombas foguetes".

"Daqui a 100 anos, milhares de

pessoas viverão em navios do

espaço e não tolerarei intromis

sões alheias", continuou
dizen

do Morgan, sem tirar o cigarro

da boca.

O advogado de Morgan, Edwin

Lotko, disse que êle tem o di

reito de por fim a todas essas

coisas. Disse Morgan que orga

nizará uma nação modelo, de

dicada a manter a paz no espa

ço, e que já enviou comunica

ções a 74 nações, assim como às

Nações Unidas, pedindo-lhes o

reconhecimento de "Celestia".

"Além disso, tenho plano-

prosseguiu Morgan ___:_ para es

tabelecer o primeiro cemitério

celestial do Universo. Consiste
\

em congelar os cadaveres e me-

tê-los em bolas de sódio. Depois,

lançaremos as bolas ao espaço

até ao "ponto em que não sejam

afetadas pela força da gravida

de da Terra; assim, ínicíarão

um movimento natural no resto

do Universo. Estas bolas refle

tirão os raios solares e brilharão

como planetas e estrelas por

toda a eternidade".

Manifestou Morgan que o

exército dos Estados Unidos in

vadiria as propriedades. alheias,

se levasse a cabo o seu plano de

estabelecer bases atômicas pró

xírnas da Lua. "Esta é de minha

propriedade" -- afirmou. "As

ondas radiais cruzam agora o

espaço, porém, no futuro deve

rão obter minha permissão".

Morgan procurou apresentar

a sua reclamação no dia 6 de

janeiro, porém, o
funcionário do

Cartório de Registro de Proprie

dades negou-se a aceitá-la.

O Promotor do Estado, John

Boyle, entretanto,
redatou uma

opinião de 2.000 palavras, d�cla

rando que os papeis de.Morgan

estavam em ordem e que deviam

ser admitidos no Registro de

Propriedades.
-

Morgan disse que a sua

é algo fora deste mundo.

E é mesmo ...

Aniversário do 32· B. C.
Coronel Adhemar. Villela dos Santos .. A 10 .de Julho de 1944 nssumíua

o Comando o Tenente Coronel José de Matos Alvarenga. A ;J_ 7 de Agôstr»

de 1945 assumiu o Comando o Tenente Coronel Irapuan Elizeu XavicJ

Leal.
Atualmente comanda-o o Tenente-coronel Amarylio Campos de·'

Mattos, oficial dos mais destacados de nosso Exército e que 'não pou-:

pa esforços no sentido de manter as tradições' que já goza esta Unidade

no seio da sociedade catarinense.

No assinalar esta efeméride o coração catarinense pulsa com re-'
.

gosijo porque os sentimentos estrangeiros das colenias foram relC'ovi-·

dos, implantando-se o verdadeiro sentimento' de amor ao Brasil" pGr-'

que "quem nasce no Brasil é brasileiro ou traidor" conforme afirmaçâo

de ilustro filho de Itajaí.

Eis porque, na comemoração do ·10° aniversár-io do 32° Batalhão

de Caçadores, elevamos ao Trono Sagrado de Deus as nossas mais ec

movidas súplicas para que, continue a conceder a' todos os que servem

nesta gloriosa Unidade dô Exército saúde e f.irmeza no cumprimento

do dever, sempre alentados no sublime ideal de pugnarem, sem des

falecimento, pelo bom nome da terra catarinense para maior glória (�o,

Exército Brasileiro e maior grandeza da Pátria.

Saudamo� aos que constituem o 32° Batalhão, com os olhos fitos

na Bandeira auri-verde-estrelada, na certeza de que permanecerão co-'

mo sentinelas compenetradas da elevada missão de salvaguarda do ri

quíssimo patrimônio' histórico de nossa nacionalidade, nascido COI1, oe

anceios de Liberdade, mantida embora com o sacrifício do sangue

de seus denodados defensores.

Possamos cantar sempre, olhos postos no Porvir, com o corução

no Monte Ararat de nossas convicções cívicas, sob a sombra augusta"

da Bandeira invicta, as estrofes da Canção desta valorosa Unidade, .do

já glorioso 32° Batalhão de Caçadores:

"O 32° B. C. cantando esta canção

Marcha de guerra sua companheira,

Jura com alma e todo ardor do coração,

Que honrará a Infantaria' Brasileira l l!"

Salve 32° Batalhão de Caçadores!!!

Os catarinenses te saúdam entusiàsticamente
í

l!

André Nilo Taqasco
Blumenau 2.3-1-1949

Florianópolis, 23 cte Janeiro de '949

FRECHANDO •••

Para deter ii iDfla�ão
PARIS, 14 (O. P.) -- O gabi

nete decidiu congelar os preços

Focalizando a personalidode po- dos artigos da indústria ao ní

lítica e literária do S1'. Américo, G vei de 31 de dezembro de 1948,

• "Revista do Globo" 1W1"/'OU alquns a fim de deter a inflação.

pormenores de sua candidatura a O decreto do governo foi a

depuiado pela Paraíba, SWl terra provado em reunião que termí

natal, quando, em niéeperas do mo·, nou esta madrugada e é menos

vimento de 4980, o atuai senador especifico no que diz respeito

udenista se viu "depurado" na [aos preços dos produtos agrico

Câ.mara Federal. Comentamos, ort- las e pescado. Neste particular,

tem, o episódio, por achar-se es- apenas dispõe que os ministros

pecialmenle ligado (( mn gesto do "competentes" tomem medidas

S1'. Nerêu. Ramos, que, também
de- "para harmonizar os preços de

pulado, pela oposição caiarinense, consumo com os preços da pro

proles/ou veementemente contra a dução".

"depuração" do, eminente pardi- De acôrdo com o decreto, os

bano.
violadores dos regulamentos de

AlgU/:m estranh.ou, porém, o la- preço serão castigados, díspon

to de a sorte do. sr, )OSI: Amé1'ico do-se em alguns casos o fecha

não ter sido a mesma do sr. Ne- mento de armazens, escritórios

réu: Ramos, ou, mais prõpriamen- e mesmo fabricas.

te, que êste não houvesse sido co- Até a publicação no "Diário

Ih.ido na mesma trama que aiinqiu. Oficial"
não se saberá como e

o seú colega de então. quando entrará em vigor o de-

Eis, pois, o que nos cumpre es-
ereto.

clarecer, E o fazemos para '/17(/;S A subita decisão foi precedi

uma vez acentuar que, não obsian- da de uma petição peia Confe

te o despudor da, poliiicaqem. da- deração Geral do Trabalho de

queles dias de opressão e de des- aumento de salários em 25 por

caso pela verdade eleitoral, exis- cento, bem como a concessão

tia um certo requinte na falsifica- de vantagens aos trabalhado

ção do respeito à lei, circunstân- res.

tia que revestia de maior acinte

os alas dos poderes oficiais. Para

as "depurações", assentaram-se

dois princípios, que aparent:e

mente os justificasse aos olhos do

pú.blico. Por um desses princípios

aünaiam-se os candidatos de opo

sição nacional; procedentes de Mi

nas Gerais e da Paraibo; pelo ou

tro, menor seria o número de can

didatos atingidos. 'Este em o ca

so do sr, Neréu. Ramos, que loqrou

rernrüieoimento, ')."iela impossibili

dade de serem aplicados os dois

(J1'incípios, opostos entre si. O ca

so do sr. José América enquadrá

ra-se, por/anta, em principio di-

o MOMENTO

Bilhete ao diretor do "Diário da Tarde":

Ilustr-e c-olega dr. Hercílio Luz Fi lho,

Bom dia. '

.-\5 cartas, fechadas umas e abertas outras, estão em

moda, Pt'ef'i í:o, lodavia, a cordialidade dós bilhetes: De ini-

- ·0. para ([11e você bem me compreenda, uma digressão sõbre

a sinceridade. Seu irrnão - o meu amigo Nico -- de não raro-

é meu companheiro de bale-papo. Falamos sem rebuços, co-

1110 se 1'Ol'am05 correligionários incondicionais. E em nossa

1)n'''a lal'g'ada, sem reticências, o lema tem sido sempre de

Iu nrio pul itico-part.idário. Quando nos despedimos, êle vai

cedo de que jamais aludirei ao que me disse; e eu também

sei que tudo quanto lhe disse ficará entre nós dois.' Jamais

convencionamos que tosse assim, E nem seria preciso. Por

que? Porque ambos agimos com honesta sinceridade. Dentro

desta digressão quero re elar-lhe, ainda, um episódio que

ouvi à conversa de seu irmão. Não há. no caso, quebra de

f'idelidade aos preoeitos de nossa construção oral, de vez que'

não se trata de política. Certo dia, o dr. Hercilio Luz foi re':'·

zar ao túm ulo de sua pranteada esposa, Nessa mesma ocasião'

o CeI. Vidal Ramos fora também ao cemiterín para orar pela

sua extremosa esposa. Hercll'i-o e Vidal eram compadres, pos

tn que, à época; já distanciados pela política, Vidal, depois
'

de rezar na campa de Da Tereza fora rezar na de Da Chinà.

R Ilerc íli o depois de rezar nâ de Da China' fora rezar na de'

Da Tereza. E isso foi feito natural e desestudadamente, sem'

que darmeles venerandos homens públieos um percebesse o'

gesto do outro.: senão mais tarde. Não encontrei exemplo

maior de sinceridade, para citar, do que êsse episódio de·

rara beleza. Com êle fecho a digressão.

Você, meu nobre coleg'a, é Luz. E eu sou Ramos Permi

ta, p-ois, quP .esperp saiba você descobrir nestas palavras a

sinceridade com que as escrevo. Convido-o a' que plagiemos·

Vidal e Hercilio.

.

Tão logo .sen nome aparecC'll no cabeçalho dó Diária,

o Jornal descambou! Sendo uma folha anônima; desceu mais

ainda. Mas quando desceu, já desceu da tradição do nome

que você lhe empl'esLava. Aí ,foi feio. Essa campanha .contra

homens de bem, moralmente válidos,. é· indecorosa e sórdida�

porque alimentada de mentiras e d"e calúnias; quando não do

empenho de escâ.ndalo em tôrno de fatos que nada Lêm de

escandalos03. Socializa-se a medicina, em nossos dias. Multi

plicam-se os números das entidades que estábelecem assistên-·

cia médica, de forma qlle o seu Lotai é maior que o de mé

dico;:; entre nós. Expôr-lhes os nomes à maledí"cência é mais

que injustiça. Que queria o seu jornal? TsLo: para o Tapet, ()'

dr. Oswaldo Cabral; parll.0 lapec, o dr. Páulo Fontes; para o Ipa

se o dr. Oswaldo Cabral; para {) Resi o dr. Paulo FonLes; pa-

·1'a o Sesc, o dr. Oswaldo Cabral; para o Senac, o dr. Paulo

,Fonles, ele. etc.? Para a Legião o dr. Oswaldó Cabral e o dr_.

Paulo Flontes e o dr. Paulo Fontes e o dr. Oswaldo Cabral'!

JlIdagne dos medicas udenistas quanlos encargos exerciam

quando funcionários públicos, há pouco tempo.

Tanto quan lo você, sabemos que essa odiosa campanha

não parte de sua pena. Por trái de toda essa falLa de com

postma estrto interesses miudinhOS? tipo mosLarda. Mas os que

se regalam rom isso, regalam-se SObremaneira porque à testa

está o nome do cl(·. Hel'cilio Luz Filho. Quer vo.cê a prova

provada do que afirmo? É fácil: peça ao esconso autor de tudo
isso·

para pôr o nome no fim do que escreve! Não a fará nunca_

É que o inLeresse dele, autor, está também e muito' no conti

nuo desgaste cI,o nome do diretor. Social e politicamente vo

cê está spndo lraido e desrespeitado, pel\1- covardia. A sua

inesperiênda, nal.nral na idade, ainda nãõ lhe pôs na cabe

ça que, quando a ventania passar, você será," para os que O

liquidaraflíl de caso fincado, dentro' da oposição, apenas isto:

m,enos 1I1n. Creio que fui claro. ·Se 'nãó 'acredifar no que lhe

disse, vá à fonLe insuspeita dos membros de sua ilustre fa

mlia ,e lhes ouça a palavra.e o,s consell1os. Estou a jurar que

lhe ,clirão, de forma muito mais candente, tudo quanto lhe disse>

neste bilhete. Se lhe não tlisserem )isso, o tempo lhe o ditará. Com

preenda - e nesse pedido eu cobro a sinceridade de sua

parte -- que nã,o estou solicitamlo 'um paradeiro à eampanha

de Diário. Pessoalmente ela não me interessa. Politicamente

faz bem ao meu pal'tido. Dela, ao fim, restará l1ma única vi- .

lima: você.

MILTON S. GARCIA E SENHORA

Cordialmen le o

Gu ilham e Tal.

partici[)ó1:nl :lOS !larentes e pessoas

amigas o naschnento de seu f�lho

JORGE ROBERTO.

Fjpolis., 22·1·49.

mente pelo sr. Nerêii Ramos, que,

por nw itas vezes, levantou a sua voz

autorizada e corajosa pai'a propu

anar as causas da nobre gente pa

raibana. Foi isto que lhe oaleu o

honroso titula de "Cidadão da Pa

raíba", ao qual nunca deixou de

corresponder por ulent.a e solícita

viçilâmcia pelo bem-estar e pela

prosperidade da heróica terra de

Joã6J Pessoa.

verso...
Já agora, em ctntvpos diversos -de

No intuto, aliás "depurar" tam- atividades políticas, os dois aran

bém o sr. Neréu. Ramos, o então des homens públicos
.

que ascede

presidenle Adolfo Konder viajou 1'Clm ao cenário nacional para di

daqui para o Rio, mas nada cott- gni{-icar as respectioas unidades

sequiu:
[ederatioas, não poderão [âmais 01-

Eram assim acliados princípios »idar que a sinqularidade dos comi

e fórmulas a calhar no interesse Ilhas percorridos, em função da vi-'

do Catete, para efeito de reduzir a da pública de cada ,um, os fez ir.

bancada de oposição no Congl'es- mãos de ideal, numa causa em (fite

soo
a v-Uória lhes coube, integral e

Todavia, o sr. José Américo, l'adimzte. E mesmo adversarias, ho-

"depurado" com os seús vinte·e- ,ie filiando-se a convicções que di

tl'f-s mil votos, tendo cedido lugar ferem, hão .. cle . sempre l'eCOrIÜ1',

ao seu adversário que apenas al- com ;justificado O?"glllho, aq'tl!!le�

(,'ançára tres-rnil volantes, não fi- d'ias de pioneú'os da rehabilitaçâo

cou sem defesa na Câ.mara: o sr. cívica do Brasil, sem embargo dos

Nerêu Rarnos, falando, aliás, do atitudes que os tenh'a,
. �ost_e1'i()I'-1

sentir de toda a consciência l'iberal mente, afastado por soltettaçoes ele _-,-

_

do pa·ís e, pw·ticularmente, de cl'edos políticos divel'gentes. I

San.ta .Catarina, protestou com ve- - A �mpressão que ficará há-deI ser n d·d
ernen.cza contra aq�e.la enxov�lhall- pre�tsamente a de.�sa coincidêndll ..,

espe 1 a

te atttud: dos pohtlcos obedtentes rnlllt() (Jrata aos dOIS povos disf"ll- Às benéméritas e esforçadas As

(lOS desejOS do Catele, -- e não o tes no espaço, mas que a cerlo tre- sociações católicas de Florianópo

fez em. v�o, quan�o já se mobiliza- :'w, de sua hist,ória, encontraN.in
I

l'is e ao bom povo em geral deho

va o CIVismo nacwnal para a der- zntel'pl'etes comuns de uma iden· as minhas despedidas sinceras e

rnba�a de uma sitlla?ão polítca em tidade de anseios. Pela pQ1·te que reconhecidas: ele,vando preces ao

tQnflz.to com �s· 1na�s e1eme.nta.res toca aos Catarinenses, nunca lhes Senhor, no Calvário para que to

preceitos do lzberallsmo conslltu- sel'á menOl' o ol'(Julho com que lhe� dos um dia no Tabor das alearias

donal. ap'f\az ver P.1n posição de realce na· ete;nas, pos�amos
.

nos rever c:m a

Na -Câmara as c01'rentes qlle, no cional o SI'. Nerêu Ramos, ainda e segurança feliz que e;x-clue tôda e

,peqneno e glorioso Estado da Pa· sempre fiel ao mesmo credo de qualquer tristeza, ou sautlade pro

raíba teriam, de exp1'essar-se at1'a- exaltação do civIsmo b1'Osileil'0 iI cedente da imperfeição human<t,

vês das atitudes do sr. José Arnéri- de absoluto respeUo às libe1'dade:; para tornar plena a felicidade.

co, foram ;'ep1'esentadas condigna- públicas. (A ) P
.

ss. e. Santos Spricigo.

idéia

I

rO"lIco CAPILAR'

�(i(,'ixCELt'NCIA'

•
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