
Bsteve a ponto de
perder os pés e

as mãos
Washington, 28 (U. P.) - Anuii-

i
wASHINGT

cia-se que um novo tratamento clí- cent Vilber, c

n ico !alvou o ex-sub-secretário de U. P.) -

Estado Sumner.Welles, do risco de O novo secr

perder ambos os pés e ambas as norte-american
mãos. na primeira entrevista
Sumner Welles, ,que conta atual- que concede á imprensa desde

mente 56 anos de idade, foi encon- que tomou posse da Chanceleria.
trato sem sentidos num campo co- declarou que a .poütíca, norte-

I NI 10.449 berto de gêlo, na madrugada de 26 americana para com a America
de dezembro passado, nas irnedia., Latina continuará sendo a mes

ções de sua residência de Silma, ma que estava sendo desenvolvi-
no EsLado de Maryland. da sob a direção do ex-secretário'
Graças a .D.sSOO 1ratamento, sum-I George Marshall. Declarou igual

ner Welles ficou livre da amputa- mente que, embora não se le�e
cão de qualquer de seus membros em conta, por ora, nenhum pais
extremos e está quase em condições especificamente no estudo do
ele deixar o hospital em que se su, programa de vasto auxilio ex-

Nankin, 28 (U. P.) - 'Os comu- jeita a êsse tratamento. posto pelo presidente, Truman,
nistas chineses estão tornando ain- PM intermédio de um secreta- é evidente que grandes partes
ela mais estricfas suas exigencías

ria,. Sumner \Velles explicou o' que I da Am:rica Lat�na serão objeto
para a cessação das hostilidades, se deu com êle naquela madrugada. da maior atençao.
apesar de o governo nacionalista Sofrendo de insônia por muito Não obstante, Acheson insistiu
hav.er aCeI'.lado suas. Oil� condw�es I

tempo, c

..
ostuma�a sair para o .ca,m- em q�e tal programa �ev� s�;básicas para o 1l11CI0 das negoc�a- po, nas imediações de sua resi dên- uma rota em duas direções ,

ções. Agora ,os comunistas pedi- cia, como aconteceu Da noite de ou de desenvolvimento reciproco,
ram que todos os "criminosos de Natal. Sentiu-se mal em caminho e e que as outras nações devem
guerra", prf ncipalmente Chiang- quis voltar à sua residência, já em criar condições dentro das, quais
Kai-Shek, sejam detidos. plena escuridão, e não sabe znais o se torne efetivo o auxilio norte-
Ao mesmo tempo, rn ilharcs de que, aconteceu. americano.

soldados e civis estão' abandonando 'Todos os serviços médicos pas-
esta cidade presas de panico ante saram desde então a ser prestados OS CAPITAIS NORTE-AMERr-
a aproximação do exército comu- sob a orientação do dr. J. Ross CANOS
nista, que se encontra a menos de Veal, especializado em clínica e
8 quilómetros da, capital chinesa e cirurgla vascular. O tratamento
esferas oficiais asseguram que o contou com o emprêgo de penícili;
Gabinete nacionalista apressa-se na e da "heparina ", além de pro
em tránsf'er ir a capital para Can- vidências de cará ter tópico, resul
tão, cidade que passaria a ser a sé- tando tudo em uma convalescença
de nacionalista a partir do dia 5 de rápida, que .evítou a necessidade
fevereiro prõximo. da amputação dos membros con

gelados.
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Traba,lhand'o por Santa Catarina
II

Seja esta a nossa resposta: no 'Orçamento do corrente exer

cicio financeiro, a bancada que o povo catarinense mandou à

Câmara Federal e ao Senado, pelo Partido Social Democrático,
do qual é presidente e preclaro conterrâneo dr. Nerêu Ramos,
'incluiu as seguintes dotações:

Associacão MaÍrense de Ensino, de Mafra .

Caixa �e Esmolas aos in�igente's de F'lorsanõpoljs
Casa da Criança de Cresciuma .....•............

Creche Conde Modesto Leal, a cargo do Circulo Ope-
rário de Joinvile .

Centro Acadêmico XI de Fevereiro, da Faculdade de

Direito de Santa Catarina, de Florianópolis ..

Diretório Acadêmico 'da Faculdade de 'Ciências Eco-

f' nomicas, de Florianópolis .

Colégio Bom Jesus, de Joinvile .

Colégio Sagrado Coração de Jesus (Instituto de Edu-

cação Maria Auxiliadora) de Rio do Sul .

Conferência. S. Sebastião, de Tijucas ."
.

Conferência Nossa Senhora da Piedade, da Sociedade
S. Vicente de Paulo de Tubarão

'

,

Faculdade de Direito de Santa Catarina, de Florianó-

polis ".
. .

Grupo Escolar Arquidiocesano S. José, Florianópolis
Hospital Beatriz Ramos, doe Indaial .

Hospital de Caridade, a cargo da Irmandade do Senhpr
Bom Jesus .dos Passos, de Florianópolis ... '1' •••

Hospital São José, de Cresciuma, para prossegui-
. mento de obras, Santa Catarina - .

Hospital "Cruzeiro" de Rio do Sul, para conclusão

de obras e equ ipamento de sua Maternidade ,anexa,

Santa Catarina .
. ','

.

Hospital de Caridade de São Francisco do Sul (Or
dem 3a de São Francisco da Penitência para .con

clusão de obras e equipamento de sua Maternidade,
anexa, Santa Catarina .

Hospital Municipal de Blumenau, para prosseguimen-
to de obras, Santa Catarina "

Asilo Dom B�sco, de Itajaí, para obras e equipamen-
to, Santa Catarina ',' .

Prosseguimento das obras .de construção do Hospital
Beatriz Ramos de Indaial Santa Catarina ....

20000,00
20.000,00
10.060,00

20.000,00

5.000,00

5.000,00
15.00(1,00

10.0CO,00
5.000,00

5.000,00

50.:00{',oo
5.000,00

20.91:0,00

ZG.OO(',OO

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

100.00(',00

300.000,00
Prosseguimento das obras de construção da Materni-

.dade de Florianópolis, Santa Catarina . . . . . . .. 600.0ll0,00
Prosseguimento das obras de ampliação do Hospital

Nerêu Ramos de Florianópolis, Santa Catarina .. 500.(100,00
(continúa)

Congresso Encarisii
co Boliviano

PeroD discursa na,
Assembléia '

criminosos de guer-ra, para demons-
trar seus sinceros desejos de paz.' seu nome constar da lista original

de criminosos de guerra.

Os comunist'as exigi ..
ram a :prisão dos
lideres

Calí, Colômbia, 28 (U. P.) - Às
7 ela manhã de hoje iniciou-se ím

ponentíssima cerimônia no campo
Eucar-ístico, onde cerca de 25.000

crianças, rigorosamente vestidas de

branco, receberam a sagrada oornu,

nhão, comemorando o Dia Branco
elo Congresso Eucarístico Bolivar ia
no. A missa pontifical foi dtta por
d. Carlos Maria dela Torre, arce-

bispo de Quito e primaz do Equa- AiVIEAÇADAS AS NEGOCIAÇõES tribuidores: Comércio & Transpor-VANTAGEM POLITICAdor. Foi cantado 'o "De Angelus", tes C. Ramos S. A. - João Pinte,
Sabe-se que, em sua resposta, o Pelo tom dos comentarias da

com a participação de massas co-eiaram em Buenos Aires um movi- governo nacionalista pedirá aos co- emissora comuni_sta percebe-se ql_le Na-o será desvalor·l-rais integradas por uns mil sacer,menta destinado a manter o parti- munístas que o informe se aquela os vermelhos estão fazendo pressao
do fora da Assembléia e permitir dotes, seminaristas e seculares,

exigência formulada pela emissora

I
cada vez mais contra o governo 'zado O Pb50 aralém de cêrca de 1'0.000 crianças, I /IIItque o Partido Peronista, com 109 comunista constitui o ponto de ofi- nacionalista para ,lhe tirar toda

,delegados, redija a Constituição sob a direção do presbítero Emi-
.'

f" I d
.

R ih T dad d bte 19 má an t.·lia Serrano. A seguir, o arcebispo
CIalS o reia . os comUlllstas. .

e-I
pOSSl 1 1 ,.e e' o

.

r a .u _

v -

i geo IDO'Sem a oposição, e)(jceto de um tra- ceia-se que, se lal exigencia rece- tag'em polItiCa nas ,ne,gQ_claçoes. Os I •

balhista dissidente, que é o único de Sucre, primaz da Bol'ivia, diri-
bel' caráter 'oficial por parte dos ataques comunistas, foram tambem Buenos Aires, '28 (U. P,) - O

-outro membro oposicionista. giu belíssima exortaoão aos peque-
comunistas, possa constituir um dirigidos contra os Estados Uni- pêso argentino se revigorou, emnos -comungantes, fazendo-os com-A despeito da' ausência da opo- obstaculo quase intransponivel pa- dos, ao qual acusaram de fazer duas relação com as moeda,s estrangei-preender o profundo significada ' ,

sição, os peronistas deram a Pe- ra negociar a paz nestes momentos. polHicas na China pel'mitir que ras, em consequência da comunica-. ela Eucarístia. A comunhão foi da-
rou uma llec,epção tumultuosa, A l'ádjo comunisLa exigiu que Li Chiang-Kai-Shek retenha a força e ção seini-ofi-cial de ;ontem. de que-da por uns qUInhentos sacerdptes,aplaudindo repetidamente o discur- , 'Tsung' Jen colocasse sob vigilancia a autoridade militar, enquanto Li os planos de desvalorização de pê-a 25.000 crianças, muitas das quais50 do presidente, de quase uma ho- todos os "criminosos de guerra" TSllng' Jen fala de paz. Acrescenta- so tinham sido abandonados.rec,ebiam o pão eucarísthlo pela .

ra. nacionalistas, especialmente Chiang ram que, segundo notmtas estran- Os operadores do câ'mbio negrO'
Peron passou em revista seu primeira vez.

Kai Shek, para demonstrar seu de- geiras, de 150.000 a 200.000 solda- estavam pagando cêrca de 9 pêsos
programa de justiça social e inde- s,ejo de ,paz. A emissora de Shensi dos nacionalistas

•

de Chiang-Kai- argentinos por um dólar, em con-

p,endência econômica e asseverou, O presidente foi novamente disse que foram' acrescentados Shek dirigem-se para as provincias tras,te -com as ofertas d,e 9,60 pês<.J3
que >O progTesso devia ser mant�do j aplaudido quando disse que "o sé- cinco novos nomes á lista cOlpunis- de Chekiang, Kiangst e Fukien, 'no há dois dias e de 11,50 a semana
na Constituição. '

cuIa XIX descobriu a liberdade. ta de "criminosos de guerra", um sudeste da China, onde "o governo passada.
Quando o presidente 'declarou o Nosso século deve ,descobrir a dos qu'ais é Chiang-Kuo, filho mais reacionario de Nankim espera po- O câmbio livre, controlado pelo

que o govêrno estava fazendo, um jusliça". ·velho do generalissimo. Disse que, der respirar durante uns três me- Banco Central de la Nacion, cota
delegado grilou "gracas a Peron", A Convenção começará, na próxi-, se todos os crimínosos de guerra ses para organizar vinte ou mais va o dólar a 4,80, quando, nas úl
'110 que foi repetido ,em altas Yozes ma semana a trabalhar na Consti- foram delidos; Li TSLlllg Jen pode- divisões para lutar novamente con- timas semanas a cotaoão era de
por vários outros delegados. tuição.. ria ficar em liberdade, apesar de \1'a os comunis-tas". 4..95.

Buenos Aires, 28 (U. P.) - o
presidente Perou pediu hoje a re

forma da Constituição Argentina
de 1853, em discurso pronunciado
na Assembléia Constituinte.
A minoria oposicionista boico

tou a sessão. O Partido Radical, que
retém 4.8 das 168 cadeiras, decidiu
permanecer do lado de fora, em

.sinal de protesto. O partido diz que
a eleição para a Assembléia Consti
tuinte f'o i convocada, ilegalmente.

Os líderes do bloco radical ini-

REU:\lTAO DE m.mRGENCIA'

Os informantes acrescentaram
que todas as embaixadas e lega
ções estrangeiras, assim como os

remanescentes do governo, foram
informados de flue devem transfe
rir-se para Cantão, no sul da Chi
na, antes da dafa mencionada. Ao
que parece, essa decisão foi tomada
durante uma reunião de emergen
cia do Gabinete de Sun Fo con

vocada La'lo pl.'c"idente interino Li'
Tsung Jen.

Entretanto, através do rádio, o

governo nacionalista voltou a pe
dir .aos comunistas que nomeiem
seus delegados para começar as

negoci ações de paz em Peip ing. A
este respeito, Li 'I'sung Jen decla
rou que o governo ifará o que es

tiver ao seu alcance para desvane
cer as duvidas .dos comunistas acer

oa de seu desejo de paz.
Ao mesmo tempo, o primeiro mi

nistro Sun Fo convocou o Gabine
te Nacionalista para uma sessão de
ernergencia para estudar a respos
ta a ser dada, ,possivelmente esta
noite, á exigencia dos comunistas
para qu-e o presidente interino da
Republica, Li 'I'sung Jen, ordene a

prisão de Cniang-Kai-Shek e outros
líderes nacionalistas acusados de

Os motores JOHNSON Sea Horse

Expôs também que as inter

venções, não é solução para os

problemas mundiais do mómen
to. Porém, ato continuo acres
centou que as Incursões de ca

pital privado norte-anaertcano
seriam consideráveis, se' fossem
estabelecídaã condições adequa-,
das. Acheson não entrou em de
talhes quanto a que espécie de

condições se referia acrescen

tando que se propôs Incorporar
o programa á politica exterior
norteamericana como esforço
combinado geral, em vez de en

frenta-lo como empresa isolada
e independente.
Comentando, depois, á ínstan

cia dos jornalistas, suas próprias
declarações quanto á politica
dos Estados Unidos para com a

America Latina. Acheson afir
mou que se propõe realizar seus
melhores esforços para fortale
cer e fazer progredir ainda mais
a politica de boa visinhança.
Disse que interpretou o discurso

inaugural de Truman, no que
se refere ao seu plano" novo pro-'
grama audacioso", como indicio
de que o prímeíro terreno em

que os Estados Unidos agirão no

tocante ao auxilio ás regiões
atrazadas ou pouco desenvolvi
das, será no técnico'.

Atropelou e fugiu
Rio, 28 (A. N.) - São os velhos

e as críancas as maiores vítimas
da sanha criminosa dos motoristas
ir responsaveis que tantas vidas sa

crificam nesta capital. Uns e ou

tros não podem defender-se com

a necessária agilidade, e o resul
tado é sempre fatal: encontram a

morte 011 a rnutilação, no mínimo.
A=scmana que passou foi f'er'Lil

em acidentes dessa natureza. E o

mais recente deles acorreu na ma

nhã de ontem, no largo da, Lapa.
Um au Lo de chapa não identifica
da atropelou o comerciante Vitoria
Ch inaglia, de nacionafidade italia
na, com 81 anos de idade, viuvo,
estabelecido na capital paulista, à
rua 40 Desembargador, 11041 'onde
reside. O velho comerciante encon
tra-se no Rio a passeio sendo hós
pede do Holel Bela Vista.
Como sempre acontece, o moto

rista criminoso, para evitar o fla
grante, fugiu do local.

O octogenar io sofreu fratura da

perna direita e .escoriações genera

lizadas, sendo internado no Hospi
tal de Pronto Socorro ,- em estado

são construidos em fábrica moder-
na sob todos os pontos de vista e

por operários especializados. Só
mente são utilizadas máquinas mo

dernas em precisão e rapidez, Os
engenheiros da Johnson são reputa
dos como os melhores do ramo. Dis-

grave.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Viacão Aérea
_,

Horário
Segunda-feira

PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,60 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

lIlorte

Terça-feira
',:\IR 10,40 - Norte

',� U7.EIRO DO SUL - 12,00 -
fiorte
VARIG - 12,30 - Sul
'pANAIR .: 13,50 - Sul

Quarta-feira
PANAIR - 1Ô,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUl.. - 11,00

"orle
VARIG - H,.tO - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

(Juinta-feira
PANAIR - 10,40. � Norte
PANAIR ;_ 13,50 - Sul
VARIG - 12,3(; - Sul
CRUZEIRO DO SUL
•orte
CRUZEIRO DO SUL

luI

13,55

U,30

I

'Rorarlo das empre ..

-,

sas rodoviarias
BEGUNDA-J'EIR.A

Expres!lO SAo CLstóvlo - �
7 horas.
Auto-Viação Itaja! - ltajal' - II )ao.

rUo
bpl.!�sso BrusQUeDH - BrwIque -

16 horas.
Expresso Brusquense - Nova Trento

- 16,110 horlllS.
.

Auto-Viação Catarinenft - JoinvU.·
- • horas.

Auto-Viação Catm"lnen.. - CUritiba
- 6 horas.

RodO'ViM1a Sul·BruU - }-&'to .Alecre
- 3 horas.
Rapldo Sul·BrasUelro - JoIn� -

AI II e 14 horas.
. ,

TERCA·FEm.A
Auto-V.iação CatarineIlH' - POrto .Ale

gre - 6 horas.
Auto·V1açAlo Catarmen.se - CUritiba

- II horas
Auto-Viação Catarlnen..

- • horas.
,

AU'to·Viaçâ9 CatarlneIliM
- 6 horas,

.

Expresso SAo CrIF,óvlo - Lquna -

7 horas.
Emprêsa Glória - IAtruna - 7�

e 6lA1 horu.
Expresso Brusqu.en811 - Brulque -

16 boras, -

A·}to-Viação ltajllil -, Ita·ja1 - 18 bo-
raso

.

Rãpído Sul BruUüo - JoInT1le - ..
IS e 14 horas.

QUARTA.FE!U
Auto-Viação Catarinenae

- II horas,
Auto-Viação Catar1nense

- II horas.

I Auto-Viação catarlDoellN - lAgliDtI

�'
.- 6,30 horas.

I
Rãpido Sul BrasUelro - JomvU. - li

II e 14 horas .

�.
Expresso Silo Orlstovao -- La�. -

7 horas.

I
EJepreSllO Brusquenllfl - Brusqu.

16 horas. -

I Auto-Via.;Ao ltajal - Itaja! - 111 ho-

rabresso Brusquense ::- Nova Trento
f
_ 16,30 horas.
Rodovlãrla Sul BruU - POrto .AleITe

- li horas .

QUINTA·FElRA
Auto-ViaçãO Catar.tn.ense,

AlegTe - 6 noras,
Auto-Viação CataT.1nense

- II heras,
Au·to-Viação Catail"l.n.enH

- I horas.

Auto·ViQçllo Catarlnense
- 8 horas.
Auto-Viação .

C'atar1nen.M - Laguna
- .6,30 horas. ,

EXRresso São CrlstovAo - Laguna .....

7 horas.
Empr.êsa Glória - Lagurna - • 1/111

e 7 1/2 horas_

bpresso Brusquense - Bruequ. -

18 noras,
Auto·Vlação ltajat - Itaja! - 111 110-

Na. _

R;Apido Sul Brasllelro - JoInT1l. - ..
I e 14 horas.
llmpresa Sul Oeste Ltda - XapecO - ..

- • horas.

PIRI QUEM
.

J

O pão não é apenas uma delícia! É uma necessidade!
E, para fazer pão de primeira ordem, criou-se o Fermento .

Sêco Fleischmann·. No volun.e, na aparência, n.� textura

da massa e no sabor, a qualidade 6. garantida tom o uso

do Fermento Sêco .Fleischmann. Este famoso produto
agora pode dispensar a refrigeração. Um :"gar

•

sêco e fresco € o que -basta para que se mante

nham iongarnente suas notáveis qualidades! Ve

ia a receita nos dizeres da latinha, que é de 6J g-rs_

Jolnvl.le GOSTA ÓE FA�ER P.6.0 EM CASA I

POrto

CUritiba
FERMENTO SÊCO

FLEISCHMINN
Produto da Standard Brands of Brazil, Inc. - Rio de Janeiro

JolnTile

do ParanáINSTITUTO DE EDUCAÇÃO
- DIAs VELHÓ Guia

I:·I
Publica relação dos comerciantes e industriais com seus endeu·-Inscrição r para 6S exames de 1') a

- 15 de fevereiro

CURSO NORMAL
Exames - Dias 22 e 23 de feve-

de-

'REEMBOLSO POSTAL
Para casemíras, Iínhos, brins, etc. precisa-se representante;

Ofertas dando fontes de refereueias a "TE:CIDOS". Guarda-se sigilo,."
Caixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital.

,..
Procure o representante da .Granja "!sagr'ádo Coração", Deusçle

dit Melo, no Hotel Majestic, nesta Capital, até o dia,31 do ,corl'ellte,
que está ao dispôr dos interessados, e, depois do dia 31, faça sen pe
dido a� mesmo' sénhor, à Praça Noorega,. na cidade de Ubatl1ba
Estado de' São Paulo.

Preço de cada muda posta nesta Capital - Cr$ 135,00.

_.
._-----_._---_._._. -- ---

Exames de admissão, a partir do

dia 18.

Se:eta-feira
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

Jiorte
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 11,40 - Norte
PANAIR _;_ 13,5Ó.- Sul

Sábado
VARIG ...:_ 12,30 - Sul
CRUZEIRO 00 SUL - .13,55

"orte
Dqminno - (firmas reconhecidas).

-
.. Etcrit6l'io e R••idencla .

I' "9 d
. .

DANAIR' _ 10,'0 _ No,rte Florianopo IS, 4. e Ja.JlelroF.. Rua Tiradente. 47.

I' CRlJZEIR61 DO SUL - 11,80 �ONE .�'·1468 ,1949.
PA

'

.. Judite Batalha

�:N�A=rn=-_'_:13:;5�O�S:U:l�.�__�������������

, SEXTA·FEm.A
RodOY16ria Sul BrBs)l -- POrto .Ale«" reíro,

- li horas.
Documentos necessários:'"'__ Auto-Viação CatarlnenH Curitiba

, ,�'" - lI�horas. a) Requerimento de matrícula..
.

Auto-ViaçAo CatU'InenM·_ Jalnftle
- II horas. b)

.

Certidão de nascimento (de
Auto-Viação CatarlnenM - t.a.cuDa 15 a 25 anos).

- R,gO horas. ,

Expr.esso São ortlrtovAo J:..agu!Da - IC)' Certificado de conclusão do
7 horas. -

I
- .

I)Auto.Viação ltajaf - Itajai _ ll_bo- 10 ciclo (f'und, regiona e gmasia .

ruo d) Bom comportamento social
Expresso Brusquens. :&ru,que

16 horas. (dado por qualquer Professor).

-b::::::::a:';�H ::u: e) Atesta��:IeGg��e e

VaC1ignad·e, Granl·a' «Sagrado" ·Coraça-8»- 5 horas, Exames - a partú�· do 'dia
Rápido Sul Brastlelro - Job:tT1le - .

111 6 e 19 horu. fevereiro.

I �
, ..

- II horas. Documentos necessários:
_ �U�CâO CatarlneDSe JolnT1le.

a) Requerimento.-
Auto·Viação Ca·tarln_ Tubarlo b) Certidão de nascimento (ida-

- 6 horas. _

E�rF)s90 São CristoTlo - Lquna - de 17 ou completar até 30 de [u-
7 horas. n110)' _ firma reconhecida.Expreseo BrusqUenH - Bruque -

a horas. c) Prova de quitação militar.
M1tc·V1açAO !taja! - ItajaJ - l� ...

raso • d) Prova de identidade .

Expresso BrusqllenH - Non. Trato
.e) Taxa Cr"" 70,00- Caixa Es-- 9;30 horu. 'ii'

bpresso Glória - LapDe - • 1/1 colar Cr$ 50�oo � Total Cr� 120,00.• 7 1/2 horu.
CURSO GINASIAL

A DIVULGACAO
Revisia do Paraná para o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural
.

Economico Fin�n�s-el!o IPublicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios.
CAIXA POSTAL,577 C'URITIBA

I Dr. (LAANO
GALLETTI

ADyOGADO
Crime e cS:vel

G.

Coaatltulção de Socledad..
. NATURALIZAÇÕES
Titulo. Deolal'at6,lo.

DOCl1111ento,s c,ecessários:
a)

.
Requerimento.

b) Certidão -Id� idade, compro
:vando ter o 'candidato 11 anos com

pletos ou completar a 30 até 30 de

junho (firma reconhecida�.· ,

, c) Atestado de saúde e vaeína

,

da Silveira

de

Secretária.
-

DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA
e

DR. CA�LOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
v. S. Viaja 1 Resid'e no Interior

V. S. viaja? Reside no Interior? Adquira um Catálogo de Moedas-
Antigas' do Brasil e enriqueça depressa. '

Peça em qualquer livraria de Florianópolis. Custo Cr$ 20,00 . .Pelo
Correio Cr$ 25,00; pedidos a José Claudino da Nóbrega. Rua General.·
Bitt�ncourt, 91, sob - Florianópolis.

.. _ - .

\ ..........�--
..
--_._-_._------------,_........_�-_,.._

.Escritório:
n.O 18

Rua João Pinto

Florianópolis

/
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,SÁBADO: DIA 29: GRANDIOSA SOIRÉE. GRITO DO CARNAVÂL DE 1949. APRESENTAÇÃO DAS MELHORES MÚSICAS CARN�VALESCAS DO ANO.

,.INíCIO AS 22 HORAS. RESERVAS DE MESAS, A, CONTAR DE HOJE, 3a FEIRA, NA SECRETARIA. DO CLUBE, DAS 10 ÀS 11 E DAS 16 ÀS 20

>dO
HORAS. CR$ 30,00

Vai comecar
"

a folia
VAI COMEÇAR A FbLIA

SRA. ASBELINDA BRASÚmA Vai começar hoje a desabar, do' s interessa-

N d a formídavel avalanche carna-
De ordem do sr. Presidente, levo ao conhecimento

a
.

ata de hoje completa mais
.

um aniversário a exma. sra. d. As- valesca, com uma extraordinária dos, que durante o mês .de feveriro de 1949, ná_o serão a.ceitas nevas

belinda Brasinha, alta funcionár-ia e sensacional soirée no Clube' inscrições de sócios, bem corno só serão expedIdos convites para as

da Prefeitura Municipal de Floria- "12 de Agosto". festas do carnaval; aos sócios quites com a Tesouraria do Clube, até OI

nópolís Mesas houvessem mais e mais mês de janeiro corr,ente.

FAZEM ANOS HOJE: para encher o salão, 'porque as Secretaria, em 28 de janeiro de 1949.
1 U �

que haviam, já há muito que
O Secretário Gera, ARNALDO D TR,...

- o sr. Domingos Sales Pôrto,
residente em Santo Amaro. lá se foram... vendidas ...

O Ilustre aniversartante que é _ o sr, Euclides Mafra, funcioná- O grande salão ornamentado
; um estudioso das cousas públicas, rio da Alfândega. sobriamente, mas com greça es-

,belelrista f'estejcdo, colaborando, _ o sr. Edelmiro Bezerra. pecial, será pequeno para conter
·

periodicamente, nos jornais locais, _ a exma. sra. Maria Osório Zo- tanta gente e gente que sabe
· aonde o levam assuntos técnicos mel' sambar e dansar a valer ....

.corno ainda agora o faz. é pessoa' AI d
O eletrisante bloco Trem âa

- a exma. sra. ay e Ramos
· muito estimada e admirada nos G' alegria, dará a nota estupenda

- o s r. +umercí ndo Gonçalves.
nossos meios sociais e culturais. _ o sr Atalmapa Andrade, na movimentada reunião ...

Os de "O Estado" se associam às _ o S1'. Antônio Schmidt.
Trem da alegria abafará a

'manifestações ele amizade que lhe banca, porque a turma é mesmo

-serão tr íbttladas hoje, Jazendo-lhe VIAJANTES'. do barulho e não .cansa, não par
"valos de perenes felicidades. SR. ALFREDO LEU ra e nem pensa em querer dei-

SRTA. ÂNGELA EVANGELISTA Procedente da Capital Federal, xar para os outros os que êles "Ri'fZ," i1�i�' �� '7,30 'h��"��""""
A encantadora senhorinha Ânge- onde exerce, com dedicacão o mesmo podem fazer em materia

� , Espetáculo de Téla e Palco
-b Maria Grazia Evangelista, ap li- cargo de Inspetor' Técnico da de folias carnavalescas... Na Téla:
-eada aluna da Escola de Comércio importante Companhia de A orquestra do maestro HU- CARTA DE UM VETERANO
faz anos hoje.

'

Transportes Aéreos "Cruzeiro GO, (o maestro já está suando COM: Donald Barry - Ruth Ter
A srta. Ângela que é dileta filha do Sul", acha-se entre nós o sr. a esta hora ... ) dará tudo que ry - Lynn Roberts

-do sr. Rosato Evangelista, do co- Alfredo Leu. houver de bom no seu longo re- Sensacional, Dramático.
-mércío desta praça, será muito ho- O distinto visitante, nosso pertorio deste ano, que é sem No Palco:
-menageada por suas amiguinhas estimado coestaduano se demo- favor, um repertorio incrível-

:vor tão grata efeméride. rará alguns dias nesta capital, mente sensacional ...
SR. FRANCISCO SALES DE em visita a pessoas de sua fami- Haverá milhões de metros de

.

MORAIS lia e a seus numerosos amigos. serpentinas esvoaçando no ar e

Comemora hoje seu, 44° an iver- "O Estado" deseja-lhe feliz muito confeti multicor, fogos,
-sâr io o sr. Francisco Sales ele' Mo- estada, augurando-lhe votos de lança-perfumes ...

Tais, comerciante conceituado nes-. felicidades. O GRITO DE CARNAVAL do

"ta praça. "12" irá marcar mais um tento
LEOPOLDO A. GONÇALVES FALECIMENTOS nos anais do glorioso Clube.

Def'lue hoje o natalício do inte-
<� A soírée de hoje prepara de

-r.essante menino Leopoldo Gonçal,
i\L\l\OEL DO :,{ASCnm?\'J'o um 'modo brilhantíssimo, D "ter- . .

-ves, filhinho do nosso conterrâneo
FREITAS reno da animação" para os ODEON, hoje ás 7,30 horas

-sr. Antônio Gonçalves e de sua ex-
Após longos e crucrantes padeci- grandes bailes de carnavaL.. ESCANDALOS' ROMANOS

'ma. espôsa d. Salvatina Gonçal-' mentes, que o r et.iveram ao leito A Diretoria do Clube" 12", COM: Eddie Cantor - Glória

-ves.
por vánios meses, faleceu na ma- pede, por nosso intermedio, que

Stuart - Goldwyns Girls .

SR. JOÃO SALES DA SILVA drugada de ontem, em quarto re- as senhorinhas compareçam á e uma centena de garotas aluei-

'I'ranscorre hoje a efeméride na-
servado do Hospital de Caridade, reunião, fantasiadas, para maior nantes.

";f,alícia do sr. João Sales da 'Silva
o venerando ancião e nosso estima- realce a ansiosamente esperada Música. Piadas. Alegria.

competente funcionário do L A. P: do conterrâneo, sr. Manoel do Nas- noite carnavalesca. . .
Preços: Cr$ 4,80 e 3,00

"T. E. C.
cimento Freitas, funcionário esta- Publicamos novamente a letra Rigorosamente proibido até lS

OSMAR H. SCHEIDT dual. aposentado, que assinalados da marchínha Trem da alegria, ..; .

Aniversaria-se hoje ° inteligente I s�rvIços prestou ao Estado nos
I que irá ser "musicada pelo ma

jovem Osmar H. Scheidt, dileto fi- v(�rJos cargos q�e exerceu, e er.a I estro Hugo Freysleben, para que
-aho do sr. Adolfo H. Scheidt e de gr andemente estimado nesta CapI-. os componentes do bloco guar

'Sua exma. esposa d. Edith Scheidt,
tal. dem a letra até' que façam en

·0 jovem Osmar que cursa o Colégio
Contava 93 anos de idade, que saios com a musica que está

<Oataríuense receberá de seus ami- co'npletou a 25 de dezembro últi, sendo creada:
. mo, era o único sobrevivente tun-

-gos os cutnpr ímentos a que faz jus "Eis O TREM DA ALEGRIA.

por seu acendrado espírito de co-
dador do Asilo de Órfãs "São Vi- despejando gente em massa.

"l
.

. {lente de' Paulo", em cuja Mesa Ad;
aegtnsmo. Entra certo na folia

SR. OTÁVIO INÁCIO SILVEIRA rninistrativa, por decênios, ocupou e cantando êle passa.

FILHO
com grande zelo e dedicação, e o Apitando e sambando,'

Transcorre hoje o aniversário
mais extremado carinho, varres é um TREM endiabrado

natalício do sr. Otávio Inácio Sil- cargos eletivos, inclusive- o de Pro- Vem marchando, vem dan-
,- veíra Filho, digno Inspetor·do Co- vedor, nos q nais sempre demons- sando,

-

Iégio Sagr-ado Coração de Jesús.
Lrou paternal afeto às pequeninas mas que TREM mais reque-

Ao distinto conterrâneo, os cum-
asiladas. brado.

'primentos de "O Estado",
Na sua longa vida pública ocu, Fez sucessos nos salões,

ARNO LUl'Z MACHADO DA pou os mais variados cargos, inclu- dá a nota destacada,
VEIGA

sive de Delegado de Polícia, alf'e- São de alegres forrões.
O aplicado estudante Arno Luiz

res que era do antigo Corpo de Se- E uma turma engraçada.
'Machado da Veiga, filho do sr. dr. gurânça. Pela sua elevada compre- Viva o TREM DA ALEGRIA

Afonso Veiga, chefe da Secção do ensão no cumprimento do dever, E um TREM sensacional,
Fomento Agrícola ãe Santa Ca.tari- passou pelas várias classes no Te- será REI desta folia,
na e de sua exma. espôsa d. Améri-

souro do Estado, onde chegou a sensação do carnaval.

,tla Veiga, vê passar hoje mais um
Diretor interino, Aposentou-se com Caramuru.

aniversário natalício; mais de 40 anos de serviços públi-

Ao jovem Arno os nossos votos cos, e pela .nobreza de seu cara ter e ••........•... .•........

.. .

de felicidades.
com muita justiça, considerado um pR. SAULO, RAMOS IMPERIAL, hoje ás 4 e 7,30 horas

PROF. WILSON ALVES PESSOA serviços pt-estados à sociedade, fo , Avisa a mudança de seu c01�-
Sessões Populares

dos alicerees da eomunidade. sultório e resi,uência� para a
1° Os "Anjinhos" em suas maio-

Deixa viúva a exma. sra. d. Ri- Rua Trajano 41. Telef'One res "Diabruras".

linha Freitas, a quem apresentà- 1.009. CHOFERES E Ç-ANGSTERS

mos as expressões do nosso pro- Conwlta das 10 ás 12 e rIas
COM: Os Anjos de Cara Suja che-

fundo pezar 16.30 ás 19 horas.' fiados por Léo Gorgey
2° Continuação do

diss'imo seriado:
.

O HOMEM DE FERRO
COM: .Tohn Hart
'10/11° Episódios
·3° Lutas. Socos. Correrias... no

melhor de todos os "westerns":
O ROUBO DA �DILIG:f:NCIA

COM: Bill Elliott
.

CLUBE DOZE

Vidaeocial
ANIVERSARIOS
DR. CARLOS GOMES DE

OLIVEIRA
Transcorre nesta data' o anlver

·.sário natalício cio nosso distinto
-conterrâneo dr. Carlos Gomes de
Oliveira, provecto advogado e di
retor da Consultor-ia Juridica elo
-:Estado.

A dala de hoje 1'egista o aniver
sário nalalício do estimalio profes

. SOl' de Educação Física' no Grupo
Escolar Pedro II, de Blllmenall, sr.
-Wílson Alves Pessoa..

Por tão aus'piciosa efeméride,
seus colegas e discípulos lhe tribLl

. farão as homenagens a que faz jus.
, MENINO ÉDJO

Faz anos hoje o menino Édio,
filhinho do nosso prezado amigo
sr. DOl'valíno Soares e de sua exma.

espôsa d. Ernestina Nunes de SOLl-

Precisa-se de funcionário
d. COllbl idade entre 25 e �O anos, para ocupar importante cargo, me

lante om ordenado, sendo imprescind'iV'el' que fale inO'lê;o e t h
,. d

.'" en a

conneClmento e mecânica.

Dirigir-se em inglês para Caixa Postal, 518 - Curitiba.

Clube Doze de Agosto
AVISO

CINBMAS '1 Rádíe Guarujá
RITZ, hoje-ás 4,30 horas

Espetáculo de Téla e Palco

No palco:
PEDRO RAYMUNDO

A ",0RTE

PROGRAMA PARA HOJE

9,00 - ABERTURA - Bom dia

para voce ...

9,30 _ Grandes Artistas

10,00 - Musicas brasileiras emO maior cartaz do Brasil. apre
sentando todas as músicas de seu

repertório que o público pedir.
Censura livre. Creanças maiores

de 5 anos poderão entrar.

gravações"
10,30 - MUZAK

11,00 _ Informativo Guarujá
11,05 - Trio de Ouro

11,15 - Ruy Rey
11,30 _ Variedades emgrava-

ções
12,00 Oferecimentos musí-

Mi:üs uma empolgante noitada de

música e alegria com o artista mais

aplaudido do Brasil.
PEDRO RAYMUNDO

cais
14,00 _ INTERVALO
16,00 - Em tempo de valsa

16,�0 - Cantores do Brasil

16,35 _ Posta Restante

11,00 - Informativo Guarujá
17,05 - Minha Visita

17,30 _ Juventude Estudantil
Catolica

18,00 - Ave Maria

18,05 - 4 Azes e 1 Coringa
18,15 _ Vill Glahé e sua orq,

18,30 - O Esperanto em mar-

cha
18,45 _ Francisco Canaro e

O artista Catarinense que, can

tando canções gaúchas, elevou hem
alto o nome de sua terra Natal.

Preços: Cr$ 10,00 e 6,00
Censura até 14 anos.

sua_ orq.
19,00 - Momento Esportivo
19,30 - Noticiario da Agencia

Nacional
,20,00 _ Musicas havaianas
20,15 - H�n'Y Haymes e sua

ROXY, hoje ás 4e 7,30 horas
Sessões Colosso

1° Um sensacional e eletr iznnte
"westerri" cheio de lutas e torcidas.

O ROUBO DA DILIGt::NCTA
COM: Bill Ellott

orq.
20,30 r- Em Ritmo de Carnaval

22,00 _ Orquestra Vienense
Bohemia

22;15 - Dr. Alfonso Ortiz
Tirado.
22,30 - Ultimas melodias

23,00 Boa noite - ENCERRA_
MENTO.

2° Continuação do espetácula: se

riado:
O ENIGMA DAS TORRES

5/6° Episódios
COM: Larry'I'hompson
3° Abram alas... Aí vem eles ...

OS ANJOS DE CARA SUJA - cm:

CHOFERES E GANGSTERS

está batendo á sua porta; prefira o cafe MI·

MI, que está distribuindo, como presento
aos consumidores, finissimas BATERIAS DE

AI,UMINIO.
• • • • •• • •••• 6$6 ••••••••••••••••••••

\.ami•••, Gravata.. Pita�e�
Meial d.. · melhorai pelo. ,:IDe
aoree preçoa IÓ Da CASA'dMIS
CELANEA - RuaO. M�ra.A aventura mais "infernal" dos

Anjinhos 'i.
40 Mais dois episódios do seriado

das mil e uma emoções
O HOMEM DE FERRO

. _,... .. .

'FABRÍCA DE FOSFOROS (PRON�
TA P. FABRICAR)

Vende-se

Maquinário Cr$ 2500.000,00
Prédio, Imoveis Cr$ 900.0000,00
Situada em Campo Alegre - S. C.

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

Brusque - Santa Catarina".

COM: .John Hart
10/11° Episódios
No programa: Campos

�acional
Preços: Cr$ 4,00 e 3,00
Censura até 10 anos

Tom3ndo BUter I
Nã�gt���in!�:�tãO I

40
WC;:t'inuação dos mais e'ipela

movimenta- cular seriados:
! O ENIGMA DAS TORRES

5/60 Episódios
No programa: Noticias da

na - Nacional

Preços: Cr$ 4,00 e 3,000
Censura até 100 anos.

ROXY, - Amanhã
A úLTIMA PORTA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(RUA DEODORO, N. 33)
ACEITA ENCOMENDAS ,.DE SERViÇOS TIPOGRAFICOS

APRESENTAÇÃO IMPECÁVEL ENTREGA ;,.,_-_.,....------�----....,...,.......--�.-----.�-.�.. �.. ..,...,..,.;.-... _.

RÁPIDA

Ct-lE

.

NAVIO-MOTOR "ESTELA n

maxíma rapidez e garantia para transporte de suas mercadoria II

Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A

Relojoaria Progrer;so
de ]UGEND 8}> FILHO

COMPRE SEU RELOGIÓ PEL() SERVIÇO DÊ
,

REEMBOLSO POSTAL
Faço .eu pedido por corta ou telegrama e pague

aómente quando receber.

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

. - ).,..,'"

Despertador de bola0
.

ilumina a noite
Sui180 de qualidade

Uma maquina {oto'grcdicQ
americana de focil

manejo
I .

Noa.oa relogio. .ao a,compa ahado. doa re.pectivolI certificado..

oe garantia.
PEÇAM-NOS CATALOGOS -- ENVIAMOS GRATIS

JUCEND & FILHO
Curitibp Preço TiradeDt•• , 260 - Paraná

-_._-.-.-..- ......._.._,._-.-..........-.-.-.-.� .-;J"t_-_-.,,_- ......-_-_:.......-_-_-_-_-_-_-_-_-,_-_��

COMPANHIA �'ALIANÇA DA BAHIA"
Fundada em 1870 - Séde': BAHIA

,INCÊNDIOS 'E TRANSPORTES
Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS.............. Cr$
Responsabildades . . . Cr$
Receita Cr$
Ativo Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$
Responsabilidades Cr$

Diretores:
Ur. Pamphilo d'Utrl, Freire' de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,
Anísio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.

80.900.606,30 ,.

5.978.401.755,97
67.053,245,30
142.176.603,1l0
98.687.816,30

76.736.401.306,20

DATll.·OGRA F·I·A
(orr-espondencl ,
(omerelal

METODO:
Moderno e'Eficiente

Confere
Diploma

DIREÇXOI
Amélia M Pigozzi

RUA AtVARO DE CARVALHO.65

BOM NEGOCIO
.

"ara quem' possue de, Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
certa de 10·/. ao ano com recebimento de [uras mensais.

Informações nesta redação

..........................
•
•
•
•
•
•
•

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

Datilógrafa
diplomada

Cartas a Maria Inês
Ferreira.

I AVI S 0,
.

I Eliseu Aguiar, tendo assumido a direção da Fábrica de
Fógos fundada por seu saudoso pai JOÃO BATISTA DE
AGUIAR, situada no distrito de Saco dos Limões, avisa a sua
distinta freguesia que está aparelhado para atender com

prestesa qualquer encomenda.
.

I Os pedidos podem ser .f'eitos: Diretamente á Fábrica em

Saco dos Limões ou ao sr. Elyseu no Deposito de Carga da
Cia. Costeira.

Caixa Postal 55.

NEM SE DISCUTE t
),;'IIl minha casa só. se bebe o delicioso CA.F:e.
I.II!\ll, ainda mais agora que está distríbuínda,
como brinde, valiosas BATERIAS DE ,ALU.

MINIO.

Escritório Técnico
Cid Rocha Amaral
ENGENHEIRÓ CIVIL

Aviso aos srs. interessados que,
tendo .regressado de sua viajem aos
Estados Unidos da América do Nor
te e paises .visinhos, o Dr. Cid Ro
cha Amaral reabrirá seu escritório
(Rua Presidente Coutinho n. 2:n.
nos primeiros dias -de agôsro, espe
rando continuar a merecer as espe
ciais atenções �e seus amigos &

clientes .

· � . . . . . . . . . . . . . . .. . .

� I '\

Ouçam diariamente, das 9 àsv1J e das 17 às 22 horas

RIDlO, TUOR' 'IVO 9
1530 kilocieloe ondas, médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

EletroA
Pedro Medeiros. Auxiliar, ,

V. 'Sa., já escolheu o presen- ra rotativos (únicos em FIo
te de Natal para sua Senhora rianópolis), enceradeiras, rá
ou filha? Que tal uma das ul- dias grandes e pequenos, ter
timas novidades em exposição ros de engomar, aquecedores,
na "A Eletro-Técnica", a rua I fogareiros e mais uma infini
Tenente Silveisa?

'I
dade de artigos elétricos, tu-

I Fôrmas elétricas para bolos do a preços excepcionalmen
e pudins, abajours de cabecei- te baixos.

•• • • • • • • • • • • •
41;

O TESOURO
Da ínstnução está ao aloanOll

de todos. Dá esse tesouro ao t4Mi
amigo analfabeto, levando-o a �
6U�80 de alfabetização no GruliQ
Escolar São José, na EB>6ola Ind1Lk
tcíal de Florianópolis ou na Gate
dral MetropolitanL
• • • • •• e .

o VA.LE D0 ITAJAJ
Proc1Il'flm na- A.jf&.flJa

Progresso,
LIVRARIA 4'3,�

ROSA

Comissão,' Executíva dos (Iro
dutos de Mandioca

Para os devidos fins" levo ao conhecimento dos senhores inte+es

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

Florianópolis, dezembro de 1948.
'

THIAGO VIEIRA DE CASTRO - Delegado Regional

............. " . . . . . . . . . . . . . . . . ...

FERIDAS. REUMATISMO "=
PLACAS SIFJLITICAS.

.Elixir de Nogueira
Medicação Quxilier no tratamen.to

da .ifUia

FARMACIA ESPERANÇA
'0 F.r�.ttee!fILO UUE;
.II.,. ..... lal Nri • ... ,nt'erttIa

.IJlr-.... aael4l1UÚ1 e _rfll'laetru - .Rellll_piüu - ".rfn»

llarlaJl - ArtI&r..
'

4. borr.ub..
aar......... A ..1>ata olMa1t"�lIk. a. r.erOltlllrle aél4l..

SENHORITA!
A ultima creação em refri
gerante é o Guaraná KNOT

I
EM GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o está .

acompanhando a moda.

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

""Tronsportesiregulores cargos dopôrto de

'SÃO FRANCISCO DO SUL' para NOVA JORI
Informoqôe. comos Agent.. ,

F lorian6polis - Carlos HoepckeS/A - Cl- Teletone 1.212 ( En:l, t eteg.
São Franei'co do Sul -Carloa Hoepcke S/A -Cl- Telelone 6 .MO()��\{ACK

I

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

metro quadrado
. Consulte-aos . sem compromisso

Reinisch S/I - Rua João Pinto, ,44
Tel�grama REI'\ ISGr� FlorIanópolis

._ --_._-�--_.-_._.

I
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Aceita-se representante no interior do Estaoo.
Caixa. Postal 139 - FIe l'Lonópolis

Cartas para

Dr. Lindolfo A.6.
'Pereira

Advo.do-Contabilista
Civel -- ComerciaÍ

Constituições da !iociadada.
e .erviços corel:lto., am geral.
f·Organizaçõe. contnhei•.

Regi.tro. e marcas, dillpondo,
no Rio, de corre.pondente.
ElIeritól'io.c Rua Alvaro de

Carvalho n. 43,
Da. 8 àlll 12 hora. I

Telefone l494

li' ".' ••••••••••

VOE
p e I a

p a r a .

E U R.�Opa,
URUGUIiY,
ARGENTINa.•

Dois vôos semanais
em ambas d.irercõ es,

.• Passagens
• Passagens de Chamada
• CCirga e Encomendas

t;}A:�.-.

r"S
I'

,

"

SCANIJINA I'IIIN
AIRI.INE$ S't"STEM

linhas Aéreas Escandinavas
..._s tntcrmaçôes e Reservas:�""IIII

RIO:Av.RioBranco,277,JojalBD
Tels, 22·2870 e 32,6588

sxo PAULO: Ladeira Dr. Falcão

Filho, 56, s, 1075, Tel. 6-4965
RECIFE.: Avenida IDo Branco,

155 - T e I e f o n e 9 O 3 2.

Ou em tãâas as Agências de Turismo e

representantes da "Aerovias Brasil" e

"cruzeiro! do SI,l". em todo o Brasil.

Se ricos quereis ficar
..

De medo tacil elegal.:
Fazei hoje uma inecríção
.No Credito Mutuo Predia

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

EMP�:G!SA SUL BRASILEIR&
.
DE ELETRICIDADE S. A.

- EMPRESUL - .

Um terreno em Campinas - Serviços . de
.

energia elétrica
Cumprindo instruções do Excelentíssimo Senhor Ministro da Aero- São José, com 235 metros de em Joínvíle, Járagriá . do Sul,

náutica, em virtude do ofício n. 196, de 27 de dezembro do corrente frente por 152 de fundos - São Bento ·49 Sul, Mafra, Ti
ano, do senhor Administrador do Aeroporto esta Capital, fica expressa- Frente a Aéreo Clube. Informa- jucas, Rio Negro e Lapa.
mente proíbido "embarque ou desembarque de passageiros, em aero-I ções nesta redação. ,."

.

naves que exploram o .".TAXI-AÉR�O" írregular o� clande.stino, que ••••.••• '. . . . . . .. . ..........•..

, �aterial elétrico par� insta
por ventura venham utilizar o aerodromo desta entidade, situado em

I

V d laçoes - Motores - Dínamos
São .losé. en e-se - Bombas - Lustres - Fer:"

Asteróide Arantes, Presidente. , Uma Garapeira nova com ros de engomar - LaIE.padas
carretínha e latão. :- Ventpadores - ServIço de

Tratar com João Duarte. à mstalaç<?es. por pessoal técní
rua Capitão Augusto Vidal 127 co especialisado,
Palhoça.

.
i

Representaçõe$ .

FIRMA IDôNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
HA LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, AC1ITA
NOyAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORD..�M.,

RESPOSTAS À CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO..
".

�·AaA
I Transportes Aereos Bandeirantes Ltda.

� �ua São José, 63. - 1° andar. Telefone 42-4989 - Rio de
tianelro'

,

.

I Viagens aereas em "Catalínas" . .

.

,

PASSAGEIROS - CARGAS - ENCOMENDAS E CORREIO
Para o Sul: Laguna Araranguá e Porto Alegre: Todas as

. terças e sextas-feiras as 13 horas. ,

Para o Norte: Todas as quarta-feiras e sabados ás 8 ho
ras, com escalas em:Itajaí - São Francisco do Sul - Para
naguá 2... Santos - Parati e Rio (as 'escalas de Cananeia e

Iguape são facultativas). �. • =..'" -c "'�""''''''''''_ '- :� _,"'"

Agentes em Florianópolís: Z. L. Steiner & Cia.
Rua Alvaro de Carvalho n. 1. '

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

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

N. 20, sobrado Altos do Albergue Noturno,
.

MATRíCULA para 1949: Desde 24 de- Janeiro, das '18 ás 20 horas.
na nova sede.

INFORMAÇõES com o Prof. José Warken, Diretor, no período da
manhã. ,

INíCIO das aulas .em Fevereiro.

ORIENTE racionalmente sua publicidade, tornando-a intensa e

. profiwa.
Om vei'culo de grande utilidade e ao seu alcance lhe é ofer.ecido pela

onda da ZYH � 6

RADIO DIFUSORA DE LAGUNA
- 970 kilociclos - 309 metros -

e pelas páginas do Jornal "Sul do Estado"

ftér·D-Clube de SJanta Catarina
Aviso aos interessados

REGiSTR.OS DE DIPl.OMAS
TRATA-SE de registros de diplomas, registros de professores, .e

todo em qualquer assunto referente ao ensino em geral, Iívre ou ofi-
ciaI.

BUREAU UNIVERSITARIO

Direção de Dr� Pedro Olavo de Menezes. - Av. Alte. Barros 11 -

1° andar. Cx. Postal 3932 - Rio de Janeiro.

r
-

e A§sine I

Jemvíle'
.

de

Leia, Divulgue
"Jornal de

o mais cOlDpleto,.Ornam
Santa ·Catarina

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 ...................•.......

Rua Est. Civil E. Nascz ............•

Mãe ............•• ,
-' ...•............ T •• , ••••••••••

Pai . . . . . . •• ••••. •••••• •••• •••• � i •••••••

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

"

Cargo do Pai (mãe) . •••• ••••• ••• •• o
o.

Observo . . . . . � � . . .. • .. • • • • .. ••• o. ••••••••••••••••

.. •••••••• o ••••••••••••• oo
o o. •••• oo ••••• , ••

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

LOJA DAS CnSEMIRftS
Especíaüzede em artigos para

homens
RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA

CIONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPA>?, FEITAS

PARA HOMENS
.

ARMARINHO EM G.ERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA
TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.·

Tudo' pelo menor pr,eço da praça
faça uma visita à nossa Casa' everifiqu8

.

nossos preços e artigos

A Poma� !úD Zaa lhe cS.ri. • ati. desejado.
combatendo a. d&u e _ pnaidoe. dellCODCea
tiooando as cIilat:açõea., GnlCM is substancieII
de real efeito ·antis�tiC:o-bacteridda que entram

• em sua fú-mula. a Pomada liIaa. %ao pceyiDe ..
iDfec:ç&e e o aparecimeoto ele oatros males aia
da maia craves. d«UTeota das hcmorToides.
A venda em todas .. Pannaciaa em bitn·c..

'

com c:6D_ ppecial� facilital'a..,&:açiD.
'.

(Ua ,..... De FIet)

MOEDAS ANTIGAS
Continuo e continuarei a comprar a minha coleção moedas de

.

OÍiro e Prata conforme preço marcado em meu Catalogo.
I

As moedas de níquel de Cr$ 10,00 para. cima, também compro.
José Claudino da Nóbrega
Rua General Bitencourt, 91 sob.

Vende�se

........................ Loja e critório á rua 15' de
Novembro, n. 449 Caixa Postal
n. 62 - End. tlegr. - ."'Empre
sul" Joinvile - Sta. Catarina
- Brasil.

A DONA DE CASA

pretere uma BATERIA DE ALUMINIO?
Pode recebe,lá de presente, preferindo oCA·

FÉ MIMI. E cómo é delicioso o café MIMI.
I(UA VOLUNTARIOS DA PÂTRIA N.o ee . f."ANDA9

C"',�" 1'0:>I"'t,!>1Il . TEtEfON!;(i1)4o. . TEtCGR"",A5. 4P1i1QTEClaa.

_..................... . - -

TERRENOAgenciaGeral para S.:Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22--Sob.
C. Pnatal , 69 - 'I'el. «Protetora»

FLORIANOPOLIS

VENDE-SE uma á rua Irmão Joa-

quim, medindo 10x40, por .

Cr$ 20..0000,OQ. Tratar à rua Vitor

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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choque
de ser

Afim de .que
de amanhã

feita
no

uma

inúmeros esportistas não se vejam privados de assistir ao

estádio da rua Bocaiuva, apelamos para a FCD, no sentido

alteração na tabela dos 'ingressos, reduzindo o preço das

geraís de Cr.$ � 0,00 para Cr.$ 5,00.

.
Batalha de grandes

Tedas as atenções, estão cencentradas °no choque de amanhã entre Paula Ramos
,

e Amertca; em.prosseguimento ao certame, estadual.
Os -,rubros deverão chegar hoje.

A tabela do Campeonato Esta
dual, de Futebol marca para

• amanhã o inicio do segundo tur
no, defrontando-se nesta Capi
talos quadros do Paula Ramos,
local, e do América, de Joinville,
e em Blumehau os "teams" do
Palmeiras, local, e do Ipiranga,

'.
de Canoinhas.
América x Paula Ramos, apon

tado como o jogo mais impor
tante da rodada, está polarízan , A delegação .. do América deve'
do todas as atenções do público estar no momento. transitando

esportivo citadino, sendo ja para esta, Capital, onde é aguar
grande o numero de Iocalídades dada por grande numero de

adquiridas, pelo que se prevê torcedores. Zabot, Zequinha,
que o espetáculo de amanhã no Nhonhô, Piazera, Currage, Badé
estádio da F.C.D. irá bater o re- co e outras grandes figuras do

cord da renda do encontro entre soccer "joinvtllense
"

e estadual

Paula Ramos e Palmeiras, realí- estarão entre nós, logo mais, in
zado em Blumenau, que foi de I tegrando a valorosa embaixada.

15 mil cruzeiros. I do alvi-rubro. ,

2 - Iolanda Bonnassis - B.
Verde

I.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Esta tarde a primeira competição preparatería para
ti Campeonato Brastleíro de Atletismo

Sob o controle da F. A. G. será 2 - Clodoaldo Amaral- Atle;
€fetuada hoje à tarde no estádio tico
"Tte. _ ceI. �ilo �haves", do. l�o i 5.000 metros
B. C., a primeira campetíção I 1 --'- Odnei Lima dos Santos
preparatória para o Campeonato

I

Lira
Brasileiro de Atletismo. -

, . 2 - Teobaldo Simão
Ordem das provas a serem rea-

'

Verde
',lisadas I 10.000 metros

Corrida 100 metros (moças) 1 - Francisco de Assis Gui-
Arremesso de peso (moças) - marães - B. Verde

Corrida de 1.500 metros. I 2 - Pedro José de Oliveira -

Salto c/Vara - Arremesso do B. Verde _,

peso - Corrida 100 metros. I Salto de Altura
Arremesso de Disco - Corrida ' 1 - Lothar G. Schiefler

de 800 metros rasos. B. Verde
Arremesso de Dardo. Salto de distancia
Salto em distancia (moças). 1 - Helio Amaral Lange-
Salto em distancia (homens). Lira
Corrida de 5.000 metros: 2 - Arlete N. Pereira - Lira
Corrida de 400 metros. 3 - Darci Costa - Lira
Arremesso de martelo. 4 -. José Barão - Lira
Salto triplo, 5 - Osvaldo Silva Husadel ---'
Corrida de 200 metro (moças) B. Verde
Corrida de 10.000 metros 6 - Lothar G. Schiefler - B.

Corrida de 3.000 metros. Verde
Salto altura (moças).
Corrida 200 metros rasos.

Salto em altura.
Os atletas concorrentes

, 100 metros
1 -:- Arlete Perfeito - Lira
2 � José Barão - Lira
3 - Paulo P. Gonzaga - Lira
4 - Edgar Vieira - Lira
5 - Helio Amaral Lange -

Lira
�

6 -,Oswaldo Silva Husadel B.
;Verde

7 - Carlos Caminha - B.
Verde

200 metros
1 - Helio A. Lang - Lira
2-- Arlete N. Perfeito - Lira
j - Paulo P. Gonzaga - Lira
4 - Edgàr Vieira - Lira
5 - Darci Costa - Lira
6 - Oswaldo Silva Husadel B.

;Verde
400 metros

1 - Ademi Pereira de Abreu -

Lira
2 :::._ Airteon João de Souza -

B. Verde
3 - Djalma Hipolito da Silva

- Atletico
800 metros

1
.

- Ademi Pereira de Abreu
-- Lira

2 - Nilton Domingo da Silva
- Lira •

3 - Djalma H. da Silva - B.
;Verde

1.500 metros
1 - Clodoaldo Amaral - Atle

tico
3.000 metros

1 - Odnei Lima dos Santo�
.-. Lira

o quadro carioca, Valim cam

peão amador do Rio, fará na

tarde de hoje sua primeira apre
sentação em gramados catari

nenses, enfrentando, em Join-
vile; a categortzaüa -falange ''do
Caxias, vice-campeão local. ��).....q.....()�)....()--()'_'()""(),,-,<)�),,,,(),-,<�

Deverá arbritar a contenda o ;,"
"

..

'

JUIZ carioca Arístocíüo Rocha,

�. 'A t.
:.o:

'

que vem acompanhando o qua- o
(

,

_

'\

'

.

,

,dro da cidade maravilhosa. 2 o

Espera-se uma otima arreca-

�_ ,I'Femenino dação, dado o alto cartaz do �

100 metros team visitante, que no ano pas- ,
. o'

ve�;;; Reinalda F. Pizzani B. sado fez vitorosa temporada em o Transportes Aéreos" Limitada a
, .

Mato Grosso, O conjunto da Ca- , 0,

ve2rd-e Iolanda Bonnassís - B.
p.ital Federal também já brilhou II 2as. 4as. e 6as: Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba
mtensamente em excurões á ,o I FI

�'

3 - .Leda Kobarg - B. Verde

jMinaS
Geraes e Bahia.

- Joinvi e - orianópolis e Lajes. ,�,200 metros � 3as. 5as. e sábados: Lajes -- Florianópolis -- Joinvile
s;

1 - Iolanda Bonnassis - B. FLUMINENSE X. PORTtJGUE=- ,� Curitiba -- Paranaguá -- Santos e Rio. �

Verde ZA � O A
. -

D I DC3 d 21 1 I'·
2- Leníra W D t B E t ;;; pera com vwes oug, as e oqares. �,

. u ra -. s a darde em S. Paulo em
-

Verde prosseguimento ao tórnei'o R
X

A t ·'FI·oza L,·m & I ma-os t'
'3 - Leda Kobarg - B. Verde Monteiro deverão defrontar-s� ,� geu es: a r II
4,- Valda Borger c=- B. Verde as equipes do Flumin'ense do o ,,0,A I

Rua Conselheiro Mafra, 35 - Telefcne 15fi5
rremesso de Peso Rio e da Portuguesa de Despor-

I

1 - Ivete R. Gevarard - B. tos local
&

• ,

"

�()""():"'()'_'()__()�()""'()""()""()_()""()'_'(J'_'()"

Verde I.

2 - Noema Livramento - B.
Verde "',

lIlIIII

propor�oes

Americanos e paulainos esta-.
rão amanhã frente a frente

para proporcionar aos amantes

do esporte bretão uma tarde
movimentada e emocionante,
com jogadas cheias de ritmo e

entusiasmo, tornando-se ímpos
sível indicar o favorito.

Salto em distancia
1 - Reinalda F. Pizzani� B.

- B: Verde

Salto' em aitura.
1 - Reinalda Pizzani - B.

Verde
2 -:- Leda Kobarg - 'B. Verde

Autoridades
Arbitro Geral - Dr. Osmar

Cunha
Diretor de Provas de Pista -

Eng. Heitor Ferrari
..

Diretor de Provas de Campo
- Edward Born da Silva

,ruiz de Partida - Tte. Albert
dos Santos Lima Fajardo
Apontador Geral - Sinval

Emilio da Cruz

Salto triplo
1 - Helio Amaral Lange

Lira
2 -:- Arlete N. Pereira - 'Lira
3 - Lothar Schiefler __:i' B.

Verde

Juizes de Chegada - José
Gusmão de Andrade, João Pe
cro Nunes. e Dr .. Nivio Andrade.
Juizes de Salto - Osvaldo'Me

ira, Rubens Pinto Villar e Cap.
Mauricio' Spalding.
Juizes do Arremessos - Gus

tavo Zimmer, Helio Sarmento
Salles e Arybaldo Povoas.
Anunciador - Dib ,Cherem
Cronometristas Waldyr

Grisard, Ari Gil e Helio Milton
Pereira.

ESPERADOS HOJE

Salto com Vara
1 - Flavio Santos - Lira
2 - Ubaldo Santos - Lira

Arremsso de Peso
1 - Erico Straetz Junior -

Lira

� - Paulo Ardigo - B. Verde
Arremesso de Disco

1 - Erico Straetz Junior -

Lira
2 - Marcilio Silva - B.Verde

Arremesso de dardo
1 - Paulo Otto Scheideman

tel - Líra'
2 - Paulo Sami'- B. Verde

Arremesso de martelo
1 ., Paulo Ardigó - B. Verde
2 - Marcilio Silva - B. Verde

Decatlo
1 - Erico Straetz Junior -

Lira

EXTREIA HOJE A EQUIPE DO
VALIM

Aguardada· com ansiedade a

temporada do Floresta
estando a pelej a, marcada para
o dia 4. O Taubaté foi escolhido

para sre o segundo adversário,
cabendo ao Caravana do Ar de
frontar-se com o Floresta, no

prélío de despedida. Os três ad-.
versários do "Iíve " paulista ·es-,

tão de posse dos melhores en

cestadores da Capital, os quais.
estão sendo submetidos a arduos

ensaios, afim de fazerem boa

figura.
Prevê-se 'que a temporada

do ramoso quinteto do Floresta
constituira um sucesso sem pre.,
cedentes na história do basque
tebol catarinense, levando enor

me massa de aflcionados á qua
dra do Lira Tênis Ciube, local
dos sensacionais jogos. -,

Ir

Nos circulas esportivos da ci
dade já se nota enorme interes
se pelas exibições do renomado

"five" do Floresta, vice-campeão
pauhsta de basquetebol.
A temporada do grande clube

da capital bandeirante será pa
trocinado pela incançavel Fede
ração Atlética Catarinense e

contará com o apoio dos clubes
locais Ubiratan, Taubaté e Cara
vana do Ar, com os quais se ba

terá o "cinco" de Massenet e

Alexandre, os dois experimenta
dos "cestínhas" que tanto enal
teceram as cores brasileiras nos

jogos Olimpicos de' Londres.
O Ubiratan, campeão estadual

de basquetebol, será o-prímeíro
contendor do gremio paulista,

LIRA E IPIRANGA FARÃO
A PRELIMINAR

CAMPEONATO MUNDIAL
.. Rio, 28 (V.A.) - A equipe bra
sileira de tenis de mesa,"que vai

disputar o campeonato do mun
do em Estocolmo, embarcará

pela manhã. O certame será ini
ciado a 4 de fevereiro, com a.

presença do Rei da Suecia.

As equipes do Lira e do Ipí
ranga, grêmios já filiados á F.

C. D., farão a preliminar do jo
go de domingo entre América e

Paula Ramos.
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Dr. Milton Simone
Pereíra

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
Rua Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - C1-

RURGIA PARTOS
Diagnóstico, controle. .e tratamento
:especializado da gravidês. Distur
Idos da adolescência e da menopau
lia. Pertubações menstruais, �:l�'\'

mações e tumores do aparelho geni
tal feminino.
Operações do utero, ovários, trom
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica do perineo (ru
turas)
ASSISTENCIA AO PARTO E Ol,'E-

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová
rios, hipopíse, etc.)
l!'brturbios nervosos _:_ EsterHiliade

.

- Regimes.
Con.sultório R. João Pinto, 7 - TEJ.
1.461
Besíd, R. 7 de Setembro - Eúif.

Cruz e Souza - Tel. 846.

DR. POLYDOnO' ERNA:NI DE S
THIAGO

Médico' e
.

parteíze
Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Do

Doenças dos' órgãos' irrternos, esoe

cíalmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gían
dulas' internas

Cliníca e cirurgia de senhoras -

Partos
FISIOTERAPIA ., ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HORÁRIO DE CONSULTAS: -

"Pela'manhã das 10,30 .. 12
horas

A tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles 111. 18
Fone manual 1.702

RÉSIDÉNCIA:
Avenida Trompowski 62

Fone manual 766

DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Senho
ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

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

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

65 :_ Telefone 1.422.•

Dr. Guerreiro 'da
Fonseca

Dr. Roldão Consom
CIRURGIA (;ERAL -- ALTA CIo
RURGA - MOLl!:STIAS DE SE

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
Corrêía Neto

.

Cirurva do estômago e viae circula
res, intestinos delgado e grosso, tirei
de, r ins, próstata,' bexiga, utero,

ovários e trompas. Varicocele, hídre
cele, varizes e hernas.

Consultas: Das 3 ás 5 horas, i rua

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

R-esidência: Rua Esteves Junior. 170;
Te!!,!.. M.�._ 764, '

Dr. Paulo F,onte.
Clínico e operador

Conlultório.: Rua Vitor Meirele.. 26.

, Telefone: 1.405
Consulta. das 10 ás 12 e da. 14 li
15 hrs. Residência: �ua Blumenau.

22. - Telefone: 1.620

Dr. M. S. Cualeutl
mnica �clusiv�mente de criançu

Rua Saldanha M'arinho. 10
Telefone M. 73:1

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

do Brasil)
.

Médico por concurso da Assístên
ela a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex-Interno de Hospital Psiquiá
trico \ e Manicômio Judiciario

da Capital Federal
EX-Interno da Santa Casa de W
sertcõrdía do Rio de Janeiro
OLíNICA M1:DICA - DOENÇAS

Nl!!RVOSAS
Oonsult15rlo: EdifícIo Amélia

Neto - Sala 3.
ResidêncIa: Rua Alvaro de oar-

Yalho. 70.
'

Das 15 às 18 horas
Telefone:

.

Oonsultório - 1.208.
Residência - 1.305.

Dr. Mário Wencn.••e.
Cllnica médica de adultos' e manca.
Consultório - Rua João Pinto. 16

Telef.- M. 769
Consulta das 4, Ih 6 hora.

Re.idência: Felipe Schmidt ll. JS.
Telef. 812

VENDE-SE por motivo de·mudança
Grande área de :terreno . ià cultivada

(Distante cerca de seis quilometros da capital-Bairro-Barreiros
Area de 142 metros de frente por 1;850 de fundos, _incluindo
L , i.i 6 casas de madeira e uma de material.

.

.

TRATAR:

Carros para o interior do Estado Bom ,blD�Cnlo .-

o horário dos carros .de que é agente, nesta capital, a conceituada Grande 11880

Rua 24 de Maio 8,01 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mens�lidade de Cr$ 20,00 além da Jóia Você poderá ganhar de Cr$ .••

inicial de Cr$ 1\1,00 apenas. . 50,00 à Cr$ 100,00 diários, venden-
Párticipação DOS lacros

'

do artigos de consumo domestico.
-_ �

_ _ _ _._._-.,._._ -.---_-.- -_ -,.-.-_-.-. - - - - I Informações ma Praça 1 de No-
Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o vembro, n. 22 � 20 andar.

coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação, afim de completarmosk. � 01quanto antes, o nosso Cadastro Social. I. .'
j

Nome �
,
.......•......•...

Rua Est. Civil D. Nasc. . ;'

firma Fiuza Líma-ê; Irmãos, é o seguinte:
RÁPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Curitiba

RÁPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Joinvile

EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque
cf excessão de sábado

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

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

.

6 horas
13 horas

16 horas
14 horas

16,30 'horas

12,10 horas
'

II

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

Florianópolis - nesta redação ou Escritório I, de A L. Alves: Cargo do Pai (mãe)

············1Barreiros - com o propri�tá:io Mathias Iha. ,
'

.' I Observo :
•. • • • • . • .. . .•...• .- ••..• . :.

Blumenau - com-o sr. Chrístiano Knoll, no Hotel Cruzeiro, 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : ••••••••••

Especialista
Médico - Efetivo do Hospital de

Caridade
OUVIDOS - NARIZ e GAR

GANTA_
,Trat�mento e Operações.

IResidência: Felipe Schmidt, 99
, Telefone: 1.560 -----------------------------

Consultas : Pela 'I?anhã no Hospital
A tarde: Rua VIsconde de Ouro P d tPreto n. 2. ro II. OSHorário: Das 14 ás 17 horas.

.
' ,1lJWI .

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

Clínica Médica e Cirúrgica do e Farmaéêuticos, -que está iniciando o dançamento de uma grande série
. DR. AUJOR LUZ dêsses produtos.
Médico-Operador-Parteiro Os primeiros já a venda, são:

Doenças internas de Adultos e SULFAGUA�.IDINA: Tubos de 19 e vidros de 100 comprímtdos. de
Crianças e,60 g.

Alta Cirurgia - Cirurgia Geral _ VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de

Doenças de Senhoras - Partos - lOu cm3.
Vias Urinárias - Rins - Coração SóRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cm3.
- Pulmões - Estornago .....:. Fígado VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos

Tratamento da Tl!l>erculose de 100 cm3.
Raios X --.,. Eletrocardfografía VACINA ANTI-RABICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascos
Praça Pereira e Oliveira (atráz do de 100 cm3. .

Tribunal) Rua Santos Dumont, n, 8.
Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6

__ Fone 841. PLORIANópous-

VESTIR-SE COM CONfORTO
A

E ELEGAHCIA'QUER
PROCURE

Alfaiataria ello

Visão maior e mais perfeita
que a de, um bom binóculo

'alcança quem tem sólida
inatrução,

Bons livros, sdbre todea OI

assuntos:
LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro. 33 - Florian'Ópolil
............. ti

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

..
..

SRS. ASSINANTES
Recl�mem imediata

mente qualquer irre

gularidaiie iHla entrega
de Seus iorriaes:

�'n Pelrpoe Schmidt 48

Vete"inarios

Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relatívamen
te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atendeu
do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessarm

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

Brevemente' o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve

terinários de grande eficácia, como: Ternerina (Buco-Vacina contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra 8

Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc.. _.. .. . .

Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôhre' as doenças
dos animais domésticos., serão prontamente respondidas Pelo Departá
nento de Veterinária.

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

centrados na localidade de residência do solicitante.

Arvores fruliferas
Arvores Frutiferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flo·ri, e Pomicultura

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

Catarina.

Represellta�ões
OU Pracista ,

<Oferece-se para Laguna e Sul do

Estado, ofertas' com detalhes &

Caixa Postal nO. 109

Laguna Sta. Catarina

Pracislas
Escritório reêem organízado,

precisa de "pracistas" para traba

lharem nesta cidade e no interior,
com artigos de fácil vendà, '8 com
boa margem de lucro.

Informações á Praça 15 de No
vembro 22, 20 andar, das 8 ás 11.

CASA MISCELANEA dittri..
buidora dOI :Rádiol R.:C. A
Victor; VálvulaI e Diicol.
Rua Conselheiro Maira

............. � 4

Muitas felicidades pelo nasclme.
to de seu filhinho I

Mas� não esqueça. qae o melb••

presente para, e seu "PIMPOLHO"
é uma caderneta do C�DITQ,
MUTUO. PREDIAL.

Artigos de uso

doméstico

Coqueirol Praia
AVI SO

Clube

!dhricClBil, iii. CCIIIO -..1\ CAPITAL- ohé.s:no Q atelDi;fto elom
vhd.�O' el1.1t6liS' .d. !IlIfliltUCl vem 1111;1.0.11 oompl'f.ul: MATRÍZ On'l

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

./� C A P I T A L A R
,

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

Representante em Florianópolis:
PEDRO NUNES

pessoais, eonce-

Fabrlaant. e distribuidores da. afamada. COD

fecçõ•• -IUSTINTA- • RIVET. P08111ue uM grana
d••ortimento dOI oasemirallll �;.oQdoll.' brina
bon. e ba.ratoa, algodõelll. mor"inlll II GviomQ�to ..

para "lflliat.lli· que reoGb. di'�(l\tomtent" doa

Snrfih Cc:m.lI1IrOlmlAttHi dQ Intl'lI'icul'· no ulntido d� 117-- faZOr<llffi qtma,

i-�loll'ioln6poUD. - FIL,UUS Clm 81um0r.'lou e Loie� .

........am..ag..�kLmm..�\Wmaumml§m@AD am aJl� .aBBe. mB .m

Mãe
Pai

... " " "."" ".. "."".... ." " .. """ "" .

" . , .. " ,,' � ." " " " .. "" .. " .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



F R E I R AS,

Quando saimos de campo, com a vitórià' garanti.d� p�raqueles dois goals, espetacularmente marcados de blclcIe a.

nossas schooteiras foram levadas para a séde e guardadas comer

troféus. Os nossÓs adversários, acaçapados com a derrota, gri
tam que o juiz, o sr. Povo, roubou a ·nosso favor

..
Outros dizel_n

que o nosso clube deu bola para dois dos' prufissionais adv�rsa-'
rios e êles, vendidos, jogaram contra as próprias côres. A palxlíú
clubista leva a esses exageros. Vencemos e acabo�. 'Quando co

meçar outro Campeonato volveremDs aos nossos postos.

Capeão não bate bola com infanto-juvenis!
, GUILHERME TAL

I�.

O, MOMENTO
outra não tem sido a orientaçõo
do preclaro Presidente do P. S. D.

-. e Vice-Presidente da República. O
. bem-estar do povo, a prosperidadeBstarao« publicando noutro local

coletiva, a propulsão culturai e adesta folha, desde ontem, a longa. , .

d
' -

.

, . . _. , pUJança economlca o pat.S sao an-
serie de consumaçoes orçameI1ta-. -.

. , .

,
seios com os quais comunga, na seu

rias da República para o corrente
culto às boas normas políti-exercício destinadas a serviços [e- E t'

.

o
.

,

. _, . caso o pres uno que p ssue, a
derais e a su.bvençoes e. auaiilios

frente da brilhante representaçãono Estado de Santa Catarina. Essas
1 t d' S t C t

.

par amen ar e an a a anna e
verbas representam. o vigilante 'in-

junto dos poderes republicanos, se
ierésse com que a bancada do P.

projeta em tantos e tamanhos tes-
'S. D. nas duas casas do Conaresso temunhos de assistência da União
'Nacional, sob a chefia do S1'. Neréa

ao esfôrço cataruiense em tô dos os
lJI�mos,' vêm acompanhando as ne

setores de sua administração e de€essidades da nossa terra 'e do nos-
sua 'vida social.

Hoje no passado

que. . . vetou o aux'ilio ao nosso

Éslado!
O episódio é histórico. E quando

para nada mais sirva está a calhar
no confronto entre duas épocas,
bem distintas na posição de Santa
Catarina p�!'ante o concêrlo nacio
nal e dent1'0 da consciência dos
seus direitos e da capac'idade rea

lizadora dos seus homens públicos'

Joias que SE rvem
para conter quinina
Um índio respondeu uma vez, a

gracejar com um inglez, o qual não
podia contêr a sua admiração ao
vêr Lan tas joias, anei.s, pulseiras e

colares que a mulher daquele leva
va por ocasião de uma festa: "Car
rego a minha mulher com estas

- em 1.840, os então 'I'encntes, joias pesadas para que êla não
coronéis da Guarda Nacional, i possa pensar em fugir".
Francisco Pedro de Abreu, mais I '.

ta�de Barão de Jacui, e Andrade
Neves ,depois Barão do Triunfo, Com efeito, em outros tempos
destroçaram nas proximidades de

I usaram-se correntes de ouro, tão SERViÇO DEPorto Aleg-re em Sanga da Bana- grossas e tão pesadas que podiam
n�i�a, destacam.entos dos revoluciO-j servir para amarrar um hipopóta, METEOROLOGIA
nanas farroupilhas ;

I
mo, num jardim zoológico natu- Previsão do Tempo,

- em 1.856, em Recife, faleceu o ralmenle. horas .do dia -29
poéta Antônio Joaquim Franco de .' .' Tempo Bom, sujeito a
Sá, nascido em Alcântara, no Ma-

instabilidade'
ranhão, em '16 de Julho de 1.836; Tambem se sabe que não erl!ll Temperautra _ Ligeira eleva--

- em 1.905 faleceu no Rio -de Ja- sõ os fidalgos de Florença que oISlOt- çãoneiro o "balual.te inexpugnavel e vam na Idade Média anéis conLml- Ventos _ Predominação os do,'
genio inspirador da .extinção dos do, num buraco secreto, o venên,,) quadrante' norte, frescos
escravos, José do Patro.cinio, nas- reservado aos inimigos detestar:l(l�; Temperaturas' extremas de'éido em ,8 de Outubro de 1.854; os GraJides Mog'oes tinham 8.n';'15 h' M' 262M" 204'

. Ole: aXlma , lnlma.,::Andl'é Nilo Tadasco .com venêno Uestinado a dar-IrJes

Caçapava ;
.

- em 1.812, no Rio de Janeiro,
nasceu Francisco de Sales Torres

Homem, falecendo em Paris a 3 de
Junho de 1.876, com o tituio de

Visconde de Inhomirim. É uma

das maiores glorias' da tribuna par
lamentar e da Imprensa brasileira;

Esperado em Pôrto INão é iminente:
Alegre o «Anjo das a guerra

" • Washington, 28 (U. P.) - O e�'--

url8nvaS cretário do Exército, sr, Kenn8t11:
PORTO ALEGRE, 27 (A.N.) Royal, declarou ao Comitê de Ser-
O "Anj-o das Crianças", pe- viços Armados, da Câmara, que a

queno avião Italiano que realiza guerra não é iminente'; porém".
um "raid" em beneficio das cri- "constitui pelo menos, uma- possi
anças mutiladas da puerra da bilidade", explicando que há pou
Itália é esperado nesta capital ca probabilidade da tensão interna�
na' proxíma quinzena, em trân- cional díminuir em data próxima.
sito para Montevidéu e Buenos Royal solicitou ao Comitê que"
Aires. A fim de tratar da rece- aprove a legislação que fixa o po
pção dos seus tripulantes aqui, derio do Exército e também que'
realizar-se-á amanhã, no Consu- autorize os 70 grupos das Fôrças.
lado da Itália, uma reunião pro , Aéreas.
movida pelo consul-italiano. Disse Royal: "As nossas melho-

res estimativas da situação mun-«

dial não indica que a guerra seja.
iminente. Entretanto, a guerra é'

pelo menos, uma possihilidade.,
Há poucas probahilidades de que".
nos próximos anos, fiquemos livres.
da situação internacional carr-egada
de .per igo e sujeita à acentuadas'

variações. Os acontecimentos mos"--
_

iram que as nossas fôrças milita
res, durante êste período de "guer':'" I

ra fria", deverão ser adequadas às:
diferentes situações. Nós não pode
mos prever a duração dêsse incer--
to período internacional; porém, eu:

acho que todos nós concordamos"
em que devemos planejar pára um'

certo número de anos e meses pa-»
ra cada crise que se apresen tar".

PASTA IJENTAL
ROBINSON

Florlan6polls, 29 ele Janeiro de 1949

- A data de hoje recorda-nos que:
- em 1.1635, destacado por Matias

de Albuquerqiie, Martim Soares

Moreno, juntamente com o Capitão
Rebelo, susten La escaramuças com

uma coluna holandesa, comandada
por Arciszewsky, no Monte Miriti-'
bi;

- em 1.712, iniciaram-se as ses

sões do Cong-resso ele Utrecht, re,

sulLando o tratado de paz e amiza
de entre D. João V, Rei de Por

tugar-e.Luiz XIV, Rei d.e França, a

11 de Ahril vde 1.713; ,

- em 1�1, em. Lisbôa, nasceu

Francisco José, de Sousa Soares de

Andréia, o pacificador do Pará em

1836 e restaurador de Santa Cata,
rina em 1839. Faleceu no Rio Gran
d.e do Sul em 2 de Outubro de
1.858 'J10 posto de Marechal do
Exército e com o titulo de Barão de

'so povo. Como se verá, não existe
A série de consignações incorpono Estado problema que não haja rada ao orçamento da Rep1.íbl-ica !!sido motivo de considerações, du-

destinada a serviços em o nosso
ronte os trabalhos da elaboração E t d '1 t

.

f',
i S a o I us l'a o que Vt11WS a 11'-

do orçamento federal tia parte dos
d. t

.

. . man .o, e ao mesmo empo, pe1'111..l-represeniantes catarinettses wte-,
idéi d t b

'

b. '.., te uma teta e como, 'am em so
grados na mazo1'ta de ambas as

t 1 t di tonei d\' ,

.

a aspec o, nos tS ancwmos os
Câmaras da Bepública. E isso vale

t íd B t l. , ,empos Ias. as a, por exemp o,
como tnequuioca prova de que, d f9n8 d

-

t. " recrn: Q1' que, em ' ze, seti orescumprindo com [idelidade os com-
d

.'

t d E t d f 'll d.. os mlnts TOS e s 'a o t LOS e
promassos assumidos para com o .' _ .

b leit d d
Santa C,atarina, o então presidenteno re e ez ora o e slla terra, as .

'l 't d a d 1 catarinense, sr, Adolfo Kondel', naI us .res sena ores e eputa os (P" .

S t C t
. -

I I sua mensagem ao Congresso Esta-
an a a arma, como expressoes c a '. ,.

.

itã d v dual, se queuxaua de uma coisa re-
corrente majorz arw o nosso nS- ., , . A

t d tê f' d d"f'
a/mente inomituioel: pedira ele,a o em eito tu o para ujtu;1-, ",

d
•.

b por telegrama, a sua bancada no
cal' o man ato e Se1'V1.1· as oas'. _.

.

•

�
• • A Rzo, que incluisse no orçamento re-

ca�sas e int ses S?CWIS e econo-, deral . ara aau ele exercício uma
mtcos da gente barriga-verde.

b � J
.

, vel' a '(;om que se facilitasse porSanta Catarma avttnçou, de ha
aquí a assistêlicia aos leprosos;cêrca de quinze anos para cá, um
atendido pelos representantes fepasso gigantesco no progresso, si-
de1'ais, fO'i, porém, decepcionadoluanda-se mesmo em condições de
pelo sr. Pres'idente da República,ombrear-se com as mais adiantadas

e prósperas unidades federativas.
O govêrno do sr. Nerêu Ramos ini
ciOll e concretizou obras de vulto
e significação bais, que eminentes
indiviàífalidádes de outras l'egiõe.
do país, e àté do estrangeiro, se

confessam sttrpresas e entusiasma
das com o nosso desenvolvimento,
el1� todos os setores da operosida
de administrativa. Mas o que, por

e de seu povo.agora, nos solicita uma referência
mais detida 'é o fato de have1' o

nosso Esta'do atingido, no panomma «Deus lhe pagDe)�, ogeral do país, uma eminência ex-

f.1tra�rdináriam,e�te honrosa, devida melhor I me arneu-assIm aos mentos de um homem •

d 19.18'p.úblico a qtt�m, aliás, o nosso inte-I' tiDO e . 'I
ltgente_ � altivo povo tem; consag1'a- Buenos Aires, 27 (U.P.) -=- O
do, �al'!as vezes, atraves do pro- filme "Deus lhe pague", cujo ar
nllncwmento �as urnas.

gumento é do escritor brasileiro
San_ta Cata1'lna, em ve1'dade, pela Joracy Camargo, foi consagra-

s�lttçao d� pl'oble"!"as comuns a do comQ a melhor produçãotodo o ?a�s, tem
.

Ido ao encontl'o, a.rgentina· de 1948 pelO Conse
nestes ultimas qumze anos, das so- lho da Academi de Artes e
luções p,!,opostas 'ao el!grandecimen- Ciências Cinemat�vraficas. Ar
to. nacio:"al: à feco_nstrução �con�- turo de Cordova e Zully Moreno
mtc.a e a vlyortzaçao e. v�lorlzaçao os principais personavens da
soczal do homem braslletro. O sr. pelicula consaprada também
Nerêu Ramos, como O podem teste- ocuparam o primeiro posto como
mlznhar os que lhe acompanharam melhores ator e atriz. E coube a
,de perto as atividades administra- Luiz Cesar Amadori, O diretor
tivas, se preocupou sempre 'com as de "Deus lhe pague" a consa
soluções que mais diretame'nte be- gra(la maxima. O filme que ob
neficiassem o homem comum, pro- teve a segunda colocação foi
vendo-lhe as necessidadés, fomen- "Terra do Fogo". E "História
tando-lhe a fé no valor do traba- de uma mulher ná" foi o ter
lho, incutindo-lhe uma noção de ceiro.
responsabilidades sociais, equiva- Andres Poggio foi O melhor
lente a uma consciência de seus infantil por sua atuação em
direitos compatível com a dignida- "Bola de Pano" (Pelota de Tra
de humana� Foi êste, sem dúvida, pO). Coube a Pedro Miguel OblL
Q motivo do seu prestigio junto gado o primeiro p{emio peladas massas, a cujos prÇJblemas soli- melhor adaptação musical, pelocitamente procura ater-se, !las trabalho que realizou em "Histó
'suas iniciativas e nos seus empre- ria de uma mulher má".
endimentos públicos.
Galgada a posição de grande l'e. NOVIDADE SENSACIONAL'

lo "'o d I
Qualquer pessoa pode ganhar uma BATERIAevo que ora oCllpa nos quaujI'o,s a DE ALUMINIO. comprando o saboroso café

;política e dos poderes nacionais, MIMI.

até 14::-

ligeira...

Washington, 27 (U. P.) - O go
vêrno acel.erou o armazenamento
de mat81'iais de guerra, provavel
mente à custa dos abastecimentos

civis, .segundo· o Gbnselho de Mu

nições, q.ue declarou estar agora

comprando materiais críticos para

armazenamento, muito embora
essas compras possam ,entrar em

conflito com a procura civil. Diz
um porta-v,oz que essa 'política se

fará sentir muito provavelmente
no que toca aos artígos civis que
contenham cobre, zinco .e chu�bo.
"A impressão geral" disse ele, "é

que o armazenamento deve mere

cer a maior atenção, muito embora

implique num golpe severo contra
a economia civil,.

Nas primeiras fazes do progra
ma as compras .somente eram fei

tas, onde não interferiss·em com

os abastecimentos civis. Um dos
fatores para o aceleramentó da ar

maz.enagem, acrescentou ele, é o

fato de estar ganhando em inten_
sidade a' "guerra fria" com a Rus�
sia. O presidente do Conse·lho de

Munições, Donald Carpenter, decla
rou que as res.ervas já contam com

1.446.000.000 dolares de materias,
is-to é, cerca de 39 po rcento _do
objetivo visado. A execução desse
programa come(}ou em julho de

1946, visando a acumulação de ..

3.693.000.000 dolares de materiais
críticos. Entr.e os artigos cons-lan
tes da lista "crifica ", contam-se:

bauxita, cromita, diamantes, chum
bo, manganez, mercurio pl�tina,
quinina, borracha, estanho, tung'S
ten'o e zinco.

, .

l:Iube de Cava e Tiro
Couto dA Maoalhães

CONVITE \

De ordem do sr. Presidente._
convido,os associados deste clube'
para uma excursão a Ilha dos _,

"Papagaios" (Maàre) que será;
realizada no dia 30 do corrente
(domingo)
A condução partirá do Café:"

do Comércio as 03,00 horas da,,,
manhã.

Os EI. UU. armaze
Dam material bélico

a 'morte caso fossem feitos prisio
neiros, ou torlurado.s. Os príncip,'s
muçulmanos faziam gravar vpr�ê ..

tes do Alcorão sobre as joias. i'!:S
tas ainda tlesempenharam um pa
pel importante na história da ]!11_

manidade, sob a forma de tnlis
mans que traziam inscrições I'cl i

giosas ou reproduções de d',ü'les 3

san Los.

.,

Mas um caso curioso é�) dum

príncipe chinês, do século XVIII,
que sofria muito de ataques de Íl�
ludismo e que Linha um anel COIl

tendo um pó finíssimo de casC':) de

quina que os Padres jesu;�;ls Íl'an
cezes lhe tinham dado. Trnia sem

pr.e comsig'o esse anel qUe 00nti
nha um remédio benéfico e hebia
todos os dias um copo de "Vinhc ao

qual misturava o pó de quina.

Ao tomar aperitivo f'
Peça Bitte�

Aguia puro
o Aperitivo completo ,1.

SEU RELOGIO PRECISA DE
REVISAo?

NOSSA OFICINA É ESPECIALIZADA
Nossos concertos são

garantidos 100%
ÓTICA MOD�LO
JoAo PINTO, 25 (frente ao Tesouro

do Estado)

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,

Aqtlêle príncipe não conhecia �)3

parasitas do paludismo; vivia lll1-

ma época em que não se tinha ain
da espalhado pelo mundo inteiro
a recomendação da Comissão d'l
Paludismo da Sociedade das Na

ções, que receita a dose diária, du
rante a estação das febres, de 400

miligramas de quinina por dia pa
ra prevenir o mal .e, para oQ trata
mento 'da doença, 1 grama a 1 gra
ma 30 centigramas de quinina por
dia durante 5 a 7 dias. Sabia porém
já, pela ,sda prÓpria experiência
pessoal, que o pó de quina o tinha
curado. Em vez de encher a tl:J jóia
com um venêno mort.al para os

seus inimigos, fazia uso dela dum
modo que é único na história da

ourivesaria.

As águas do mar não constituem'

perigo para a, c'Onservaqão ·dos Mo-'

tores JOHNSON'Sea;\Horsel'pois tn"

dos êles, antes de- sab.. , da' fábrica",.
são tratados por um processo espe

cial, idealizado' e executadó parlil"

proteger as partes metáli'cas contra-,

os efeitos corrosivos da água salga·
da. Distribuidores Comércio &

Transportes" C.�,Ramos S. A. - Joã�,

Pi�fo; 9;
.

FRECHANDO • ••

NUNCR EXISTIU IGURL ESPINHAS, ETC.

;I

...Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


