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III·Conferência Penitenciária :e«��e:�a��eCiPitOn-
Aprooaâas as sugestões dos delegados de Santa Catarina Morte instantânea do

•

Publicámos, em uma de nossas recentes edições, o teor da seu passageiro
.sugestão que os delegados de Santa Catarina em a, III Con- Sabado, mais ou menos às 20
ferência Penitenciária Brasileira, srs, drs, Rubens de Arruda horas, viajava cle volta cio Estado
e Henrique Stodiecke, apresentaram àquele plenário, pá-nos do Paraná para esl a capital o en

agora, o "Jornal do Comércio", do 'Rio, em sua edição de 31 de tornologista do Sel'vi(.'o doe 1\Ialá
março último, notícia de que aquela sugestão foi aprovada por ria, dr, Geraldo José Barreto Bar
maioria de votos. I ge,;, sendo vítima ele um desastr-e,

'I'ranscrevemos O que, a respeito publicou aquele presbí- quando passava a ponte "Hercí-
gioso órgão da imprensa carioca: lia Luz",

"Concessão do Livramento Condicional - A III Confe- O "jeep" em que viajava derra-
rêncía Penitenciária Brasileira sugere ao Poder Legislativo a pau, indo violentamente, ele en

alteração parcial do capitulo IV, do Título V, do Código Penal, contra ao balausí re ria ponte, que
e a consequente alteração do Código de Processo Penal, rela- cedeu, fazendo o' veiculo precipí
tivo à competência: para conceder o livramento condicional e I ar-se no "acuo, já súhre o/lólo,
no que concerne ao dispositivo que estatue o cabimento do li- duma altura (le 30 melros.
vramento condicional somente aos condenados a mais de três O rir. Gel'aldo José Barrelo BOI'-
(3) anos. ges, que trabalhava no

1
Laborató-

Essa sugestão da delegação de Santa Catarina Henrique rio Centr-al do Serviço, teve morte
Btodieck-Runens de Arruda Ramos, fo� aprovada por maioria inslnníánea, sendo o cadáver COLI
de votos, com um adendo do Desembarga:dor Oldemar Pacheco, eluzido para o necrotéi-io ' rio Hos-

Da deliberação do Conselho Penitenciário concedendo ou p ita l "Nerêu Ramos", ele onde
negando 0 livramento condicional, caberá recurso de ofício pa- saiu, para ser embarcado em
ra o órgão superior competente da Justiça, sem efeito suspen- avião, com destino ao Rio de Ja
sivo. ne

í

ro, corno foi desejo dos' pais
Votaram contra a indicação os drs. Alfredo Gaspar de cio moela.

Mendonça;.,de_Alagoas, João Milton Varejã.o, do Espírito Santo, A vítirna., que contava 27 anos,
Armando vasta e Plauto de Azevedo, do RIO Grande ?O SuL

I
era casado e sua esposa, que se

O dr..D�maso �oC'ha, delegado �o Estado do RIO Gran,d: encontrava no Geará; foi chama;do Sul, pIOpOS e roí aprovado, unanllpemente, que, se consig- da por telegrama ao Rio,
l nasse na ata dos seus trabalhos um -voto de louvor a Dna. Ma- O motorista elo veículo queria Ribeiro da Silva Tavares, pelas suas realizações com o Pa-

era o guarda sanitário Al�cle�"ike
tronato Lima Drumond, de Porto Alegre, Rodrigues Soares Filho, tendo si-

Tomaram parte nos debates os 'delegados drs. José Maria do lanl'adó a distância fó ra

tOAlkímim, Sete Câmara e Jací Figueiredo, de Minas Gerais, Dà- carro "�\);les"qIJ-e .üsl:p se pr�.i i
maso Rocha, Plauto de Azevedo e' Octávid' Abreu da Silva' Li- lasse r)a ponte, saiu apenas c m
ma, 'do Rio Grande do Sul, Amaro Barreto e -Desembargador pequenos feeimentos�
Oldemar Pacheco, do Estado do Rio, Henrique Stodieck e Ru
bens Ramos, do Estado de Santa Catarina, Nilo Câmara, de
Pernambuco, Alfredo Gaspar de Mendonça, de Alagoas, João

) Milton Varejão, do Espírito Santo".

I)

Othon da Gama L. d'Eça
Secretário da Seguranch Públ,ica

Escritor 4� Moreira
Nota da Seéretarid da
8egtirança Pública

A Sec!'elaria da SegLlran�a Pública, lamentando os acontecimen
'liaS em qlle se viu envolvido um s.oldado do Pelotão ele Cavala,ria_ da
Polícia Militar, sábado, por ocasião da trasladação da Santa Tmag'em
Q.� Nossa Senhora das Dores, tomou as providências ,exigidas pelo
doloroso caso, tendo sido insLauraqo inquédlo, não só no quartel da

eolfnqTação a que perience o referido soldado, como, ainda, na 1')e[.e
gaClia R1eg·ional de Polícia ,da Cê1pital.

Pode o }Java ele Fl'orianópolis ficar

.apllrado com o máximo rigor.
:Florianópolis, 4. de abril de 1949.

O' cardeal D .. Jaime Câmara visita
a cidade de São José

"
,

Homenageado no Rio o d[.� :Rubens
de arruda RarnQs:

� , .�

A, bancadas catarinenses do Senado e da Câma1:a oierecerosn-uie
um almoço ao qual compareceu o dr, Nerêu Ramos

O nosso prezado diretor, sr,

dr. Rubens de Arruda Ramos,
que se encontra na Capital da

República, onde, como repre-
I sentante de Santa Catarina, to
mou parte na III Conferência
Penitenciária Brasileira, acaba
de receber significativa 'home

nagem das bancadas catarinen
se do Senãdo e da Câmara Fe
deral, com a a:desãb de outros
numeroso amigos residentes
J;_l0 Rio. Essa homenagem con

sistiu num almôço, a que, co

jno convidado, especial, compa
receu o sr, dr. Nerêu Ramos,
eminente Vice-Presidente da
República.
O ilustre senador Frarícísco

Gallotti, por nímia gentileza
que muito lhe agradecemos, nos
telegrafou, dando-nos ciência
daquela expressiva homenagem
prestada ao nosso distinto com

panheíro e brilhante colega.

as festividades de Passos·
/ J

Decorrer-am com invulgar hr i- na igreja cio Menino Deus, com a

lha ntismo, sábado e domingo, nes- honrosa presença de Sua Eminen
ta Capital, as empolgantes Iesti vi- cía, o Cardeal Dom Jaime, e Sua.
dacles rle Passos, Revdma. o Arcebispo Dom Joa-
Sábado à noite, apesar do mau quim Oliveira sendo, celebrante v

tempo reinante, teve Iogar a tras- revdrno. Cônego Frederico Hobold,
Iarlação da veneranda Imagem do Chanceler do Arcebispado.
Senhor dos Passos, para a Oate-} Congratulamo-nos com o ilus
dral Metropolitana, com grande a- tre Provedor ela Irmandade elo Se

companharnento de tiéis.
Estavam presentes no hrilhàn

lhanl.e cortejo, o sr. Governador
dr. José Boabaíd, Secretários de
Estado, altas autoridades civís e

mí lita res, sacerdol es, e numerosos

mem'bro� da TI'maniclaC'e dos Pas
sos, conduzindo I.ochas.

'

Domingo, às 8 horas, teve lugar
a aunncíada missa celebrada pelo
revdmo .. Cardeal Dom Jaime C'1m�,-
1'3, acol ií.ado pelos r'evdmos, f;i)- Nos' círculos de imprensa .e nos

negas [voo Cagl iari, Sec'r�tárjo cr'I) meios sociais {lo nosso Estado o Si',

Sua! Excia. c Frederico IÍobold, dr. Alfreelo Damasceno da Silva é

Chanceler do Arcebispado.
'

pessôa de merecida consideração e

Sua Hevdma. o sr, Arceuisj-o wreciada pelas suas qualidades de

Dom Joaquim Domingues honrou caráter e de espirita. Jornalista de
O Conselho Catarinense de Defesa . el d ,. "·1 I

.
com a SUa prrnsença essa Missa. gran e recurso e e invejave cu-

da Paz e da Cultura

proporCIOnou, 'Toda a Innanidade dos Passos. re- tura, advogado dos mais hábeis e

aos ,l11eios'CfinteJec�ri_ai� e povo r�l'sta vistida
.

�e balndrans· formou abalizaelos:o sr: dr. Damasccn-; d.ucaplÍ.al o grato PI azer de trata] c�- em alas, na escadaria, para reccp- Silva de há muito grangeou a �Sll
�:h,eC"1�lle��o con� � r�nom.ado esc�'l-I cionar os dois em1l1entes cbefes 'ma geral, imp,ondo-se"à admiração
101 patrIcIa Ah aI o MoreIra. E, i C- da Igreja católica. I de quantos tem ensejO de colher
almente, Alva,ro j\/loreira mereec o

I Aquela hora enorme multidãll de I lhe os notáveis dotes de inteli!-;ell
grande concelÍo que desfruta l1ú fiéis enchia liberalmente lodo o cia e de coração.
seIo da intele�tualídade brasiJc�l"a, I templo. Ao Evangelho d'isserLolI Durante alguns anos, tivemo-lo
A conferenCia 6nte111 profenda com müita e·l'udicão sôbr.e o co- como diretor de redação desta fo

no Clube Democrata perante millle- 'movenLe drama cio Calvaria o i- lha, num período que marcou uma
rosa assistência ,foi uma pujante lustre, celebranle, dOll1 Jai�e Câ- fase de grande brilho ,da existêno.
denlonstração de que os 'intelect-u- rlJara, cuja p�JaVl'a ca}.oLl fundo cia d' O Estado, pa�·a a qual' contri

tranquilo porque' o 1'a to será ais brasileiros' lestão QóJ11penhados em tôda a assislencia. DuranLe o buill especialmente a cintilante pe-
em defender a paz e preservar a, elia foi gl'and'e a romaria de fiéis na do nosso ilustre confrade .

cultura, Foi um patriotiC'o apêlo aos à Catedral, para osculação da I- Hoje, exerce o alto cargo de cqn
homens e mulheres, á mocidaele, pa- magoem e entTega de esportulas. sultor' Juridico da Secretaria da
ra que condenem a guerra .

e A tarde, cêrca ela 16,30, horas Viação, Obras Públicas e Agricultu_
amem decididamente a paz. 1,e\'e lugar a solenIssíma procis·são ra, em que se distingue por illvul-
"O Estado" agradece a visita qu� de Passos que perC'orreu as ruàs gar proficiência e devotamen1o.

lhe fez, ontem, o conhecido inlclec- elo costume, Sob o pálio ia Sua, '''O Estado", registando, ncstas
tual patr'icio, que ontem nesmo v1a- Revdma. o sr. Arcebispo, seguran- linhas de homenagem, o. transcurso"
jon' para a Capital da Hepública. cio as vaI'as o Si', Governador em hoje; do aniversúrio do sr. dr. A1-

�cxel'cício, e altas autorül"ades, ci- fredo Damasceno da Silva, abraça-o
- Conforme noticiámos, dep!IlS lião.e 'muitas outras senhorinhas. '

·1·(; I f
\"IS e nl1 llal'es. mnito afetuosamente, como ao �on-

·de condignamente recepcionado lles- HeC'ebidos os cumprimentos di- a ç!:llmeo' o O',U ' comoveIlLe sermão rio encon- frade que ainda nos honra con� a
ta capital momentos após sua che rüüu-se' Sua Eminência para a f.'!re- t f· f· I R I� "

d 1'0 .:01 pro el'lC o por' sua evc ma sua colaboraçã'o.·gada, dirigiu-se o Cardeal D..Tai ja Matriz, sendo �guardado Ú e:1Íra- e ruas o sr, Careleal Dom Jaime, que em
me Cânlara para São José, sua cida. da pelo piedoso vigário da Parc',- A convite dq Snr, Prefeito, poucas palavras dissertoLl, com a

---------------

• de natal, onde chegou ás 15,30 ho· quia Frei Plácido, escolares e g:ran- estiveram reuriidos no gabinete peculiM'idaele de grande Mador
Tas, sendo recebido festivamente. ·de multidão de fiéis, fazendo, na do edil da cidade, os proprieta- que é, sôbre o significado do En
pelos seus conterrâneos, ocasião,. uso da pa]av1'a, apre�;en rios da zona residencial, conhe- canCro entre as imagens cio Se-
Estacionando na Prefeitura, ali I tando as boas-vinelas uma gentil me. cida por antiga "CHACARA DO nhor elos Pas·sos, e de sua' Santa

recebeu os cumprimentos dos srns, nina, ,perten'cente a um elos estabe- ESPANHA" que, com o Snr. Go_ Mãe, sermão que foi ouvido no Os comunistas, para tirar efi�lt03
.Arnoldo Sousa, pref�ito municipal; leeimentos de ensino locais,' vernador Capital, cordialmente maior respeito c siléncio, politicas, estão focalizando o aba-
dr. Leo Pereira e Oliveira, Juiz de. Entrando no templo, Sua ,Emi- trataram do calçamento da re- O ..sermão do Calvário, na igreja de Boulier e fazendo, em tôrno des-
direito da camarca; Virgilino Fer- ncneia fez as suas orações, ah ... :l- ferida zona. cio Menino Deus, esteve a cargo se sacerdote, um ruido já ,de si
reira 'de Sousa, p-residente (la çoando os presentes, fazendo 1 \e- cio revdli1o, Cônego, Frederico suspeito.
câmara de vereadores; dr. Alfr'(!dü guir, uma visita ás dependêncj.l'ls da Hobold, Capelão da Irmaullade. Pois bem.
Born, promotor públicô; Fulvic, Vi.' Igreja, que declarou ter sempr" :10 cadência de uma linda ll1:1"cLa As festTviclades d.e Passos, elo- Esse abade BouHer acaba de í�l-
'eira da Bosa, vereador; Manoel Ho- pensamento por haver nela re,:cbi-· pela apreciada banda musical l.7�i. mÍl�go, levou as nossas praças e· a sua ,entrada nos Estados. Uni.dos
sa, delegado de policia, Valdir:\h do o batismo eo a sna primeira Co- ão .Josefepse"" ruas uma multidão de povo mm-I proíb�da, pelo Govern? .American�',
cuco, cúletor estadual; Angelo de munhão. Após ter tomado café, Sua El11i- ca visCa; o que vem demonstrar em VIsta das suas atIVIdades pru
Oliveira Maeiel e João Amaro Vi. Terminada a vÍsita á Matriz, sé- ncncia tomou o automovel, em meio ser esta, efetivamenfe, a maior· comunista, atividades essas que
eira, Juizes de paz; Joãó Gualher. gUill, em procissão, para o conven- de grandes demonstrações de esti- festa elos catarinenses. também motivaram a sua denüssüo

�
to de Ol'iveira, presidente da. A�so- to_ dos Franciscanos, �companhado ma e de respeito da populaçã'o rr-

1 ,Ontem, segllncla feira, 1'ealizon- de professor ,do Colégio de Paris,

·dação Rüral; Artur Mariano, t,a)Je- da.s altas autoridades locais, s(.b. a ·gressando a esta capital. J se s'olene mi�sa em ação clt' gTaças,. Como se escreve a história!?

nhor .dos Passos, eles,

FI1J10, que sem poupar
nem canseiras muito

Medeiros
esforços

trabalhou
brilhantismo daspara o maior

festivídades.

..

Dr. Alfredo D.
da Silva

Quem é o abade
Boulier

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Informações utet-.
Horario das empre� Uma
sas .!g!!�y!.rias I Larry p""o, :�:::�,:�:� c:�",::�::�, c educada cm

7 �!,::'190 São Ctst6vlo - u..-una -: trabalhado arduamente durante Dublin, numa bela casa, onde .u n-

Auto-Vlaçlo Itaja! _:. JtaJai - 1. ]10.1' cinco anos sem que o mundo rC('L;- da hoje serve de residência ii SL'II

raa. "i.�,
EXp!'e!l1lO BruIlQUenH - BrwIQut:

"";"1 nhecesse até agora seus gr:Uldcs pai o Major Charles Sullivan e à
16 'boraa. ' .

..

É"
Expresso Bl'UIIQUênn _ No,.. Trentc mér-itos artisucos. um Jovem ll1e· sua mana Sheila. Maureen é um he-

- Á��;!�i�:S- Cat.•.rlnense _ JomTIle I tódico
e conciente: .

que trabalha 10 exemplo de como mesmo em

_ • horas. sem reclames de glória com regula- Hollywood, pode-se ser sinniltanca,

Áuto-Vlação Cat.uln�... - OW1.Uba I ridade que cheaou no devido lem- mente lima ótima atriz. e uma ex cc-
- li horas.

,,,,'
.

RodoYiáTia SuI·BraaU - l-:lIrto .Al...,. po.
lente mãe ,rle família o que ela de-

-3hora8. Ettt' I l t d
.

Rápido Sul.Bl'asileira Joinvile n re an o, se orgamsava o e en- mons ra, a nane o no cinema e cri-

13 horas.
. . . .. co da produção "Sonhos Dourado'," ando 'cinco filhos. Sua carreira HI'-

Rápido Sul-Brasfleira - Currtiba -
.

6 horas. I Larry Ignorava completamente ? tistica foi iniciada quando, aos de-

TERÇA-FElRÃ di ti "h f d C 1" . t dc Td d
Áuto-ViaçAo C8tarlnexae _ P&rto.Al. que ISCU Iam os c; e es a .0 ,.11,- zesc e anos c I a e, recém-chega-

gre - 6 horas. bia, que se reuniam dia após dia da aos Estados Unidso, ela entrou
Auto-V1açlJo Cat.lU'lIlen.H CUrltibl. .

..,

.

_ II horas em Importantes conferências. L (, numa confeitaria, irlandeza, se ndo

_�u����o Cata.rlnen.. JolaY1le
que se deb�t'ial1l era precisamente, apresentada, então, ao dirt-t- 11"

Au�.Vlação C8ta.r1.n.enoH TlJbario de dar à êJe o papel mais irnporlan; Frank Borzago.: que a convidou pa-
- E�P�:::' St!o Cr1Jl+.ó,.lo _ JAcu,na _ te da pelicula que tem feito esta ra interpretar o papel de filha do

7 Eho.ra� Gló 1
'
I __.ft_ 7"" I companhia. tenor irlandês John McCormaek.

.m.pn,88 ra - __-
- ...

e 6Y.. horae.
I A pelicula havia estado três anos no filme da Xletro "Song Of }[y

Expresso Brusqu_ BruoIqu. -I
-

F It
. � H'" A

18 boras.
em preparaçao. a avam a.nna eart.· gradou cm cheio 'aos

A-,to-Viaçlo ltajsJ - Itlljai - 11 ho- muitos dados informativos. Carpiu- "f'a ns " e teve o seu contrato rcno-

rllJ'Râpido seiBrasileira Joinvile teiros, e eletricistas haviam tr aba- "afio, o que lhe valeu atuar "1l1 vú-

13�l���� Sul.Brasileira Curitiba lhado durante longos meses na jrrc- dos filmes da série "Tarzan" c,

6 horas. paração do cenário. E dia após dia também, em "A Familia Bar rr-l ".
QUARTA.rElU

Áuto-Viaçlo ·C8tll1"lnen.e Curttlbl atores e demais empregados no es- ao lado fie Norma Shearcr (' "( Ir-

- A�t�.�i::'ÇãO Cat.arlneIIM JolnvU. túdio perguntavam à quem caberia gulho ", com Greer Garson.
-- 8 horas. caracterisar O famoso AI Jolson Em 12 de setembro de 193.!{ }f�'lI'

" _ A���.V����. Cl:ta.rtn-en.. LIr.gu.D.. Porem, um dia, fie surpresa, ele- recn O'S'ullivan se casou C.J;�·:

)0
Rápido Sul.Brasileira - Curitiba ram à Larry a noticia de que lI,,- John Farrow, nessa; oC'asiã.o r sr+r-

6 horas,
r

Râpido Sul·Brasileira Joinvile via sido escolhido para o papel xie tal' de argumentos ·dnenfátogr::fi-

\
13 horas. I J 1 'r I j'

•

Q tro i ai
.

Expresso São Ortsw....o _ �
A o son.: a vez sua surpresa OI coso ua ro . anos depoís nasceu

7 horas. tão grande que não poude exterio- seu primeiro filho, Michael lia-
Expre� Brusqu�II.M - Bru8Qu.

116 horas. zá-la. E desde êsse mesmo mon;en .. mien; dep�is, vieram Patrick J()�er,

ra�ut"'Viaçlo ltaja! - Itajai - 1. bo- I tQ se dedicou Larry a estudar (. ho- :\'Iaria de Lourdes, John Charles ('

Expresso Brusqueruoe NOTa Trento mem' que deveria representar na "Prudencee Ann, em fevereiro do
- 16,30 horas.
Rodoviária Sul Br8Ll1l - POrto ÁlqN téla.

- l!I hore.8.
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Viacão Aérea
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Horário.
Segy,nda-feira

"�AL" - 13,00 - Lajes
PANAIR - 10,40 - Norte

VARIG - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - t3.6�

I'Gr.tb

, "TAL"
Te'I'ça-feirG 'f,�,
8,00 - JoinviIl�'
Cnritiba - P;uanaguá
� Santos e Rio.
10,40 - No1'll
l.J() SUL - t2.00

I'

\lli�.I!:JRÚ

"orle
VARIG - 12,30 - Sul

PANAIR - t3,50 - Sul

Quarta.-feira
"TAL" - 13,00 - Lajes
PANAIR -- 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - H.OO

Ilorte
VARIG - H,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Quinta-feira
"TAL" - 8,00 - Joinville

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Ri«1.

PANAIR - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
VARIG - 12,36 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - i3,55

"ol'te
CRUZEIRO' DO SUL - i5,30

lul

Sexta-feira
"TAL" - 13,00 - Lojes.
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

""orte
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 11,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

6ábado
"TAL" - 8,00 - Joinl'iIIe

,..

Curitiba - Paranaguá
- Santo!;! e Rio.

VARIG - 12,30 - Sul
..

CRUZEIRO DO SUL - 13,511
Ifarte

Domingo
PANAIR 10,40 - Norte
CRUZEIRO J)() C::PT. - 11,00

l ��Am ,.... 13.�Q 8:uL _ij_-..J_'"
,

ano passado, esperando o c.isn!

atingir um total. de, dez filhos, pal'H

Idedicar-se depois .(?) à criação dos

Cur1t1b1 considerando a extrema juventud(� netos ...

JolnYile
de Larry ·em contraste com a ida- Quando estourou a guerra, t'lll

de madura elo outro. 1939, John Farrow foi incorp:'ra-
Tubarlo Durante a rodagem, Larry t1'aba- do ás forças navais "Real Cana-

C'atarlnen.. - Lquna lhou durante 127 dias consecuti vos, dense", no pôsto ,de tenentr. 'vI ,i 1I

,no que é, i ndlltavelmente, um rc- reen abandou, então, o ecran para

carde para qualquer atar. Os (;0- cuidar .tão súmente de seus .1'11[1(1$.

mingas dedicava à ensaios, desejo- Em 1941, seu esposo foi viti;;'a(lo
so de aperfeiçoar-se cada dia I1W1S pelo tifo, no Atlântico Sul, e esievI:

ltajai - UI hO- na i!1litaç�o de Jolson. a ponto de perder a vida, revc-

Quando a pelicula esta-í'a tC"mi-' lando-se' Maureen, nessa ocasiúu

uada, Larry foi informado por um uma enfermeira dedica,da e incans:1-

elos consecutivos que deveria can.. vel. Completamente restabelecHlo.

celar suas férias. O nosso herúi Farrow 'deu baixa de suas .!\ll1Ç')('�
supôz, por 1.1111 mOlpento, que sp militare,s, reassumindo suas' funçôcs
tratava de cancelar seu papel e JaL I nos estúdios como diretor.

lhe outro de menor importância, e .,A decis�o de Maureen voltar aü

JolnTll. estremeceu ante a possibilidade "IP cll1ema fOI em parte devida ao seu

que isto acontecesse. Mas, tira.ndo- marido, que a convidou para aLtar

o, em seguida, do seu susto, o e';.e· ao lado de Ray Milland em "O Be-

cutivo o informou que tratava-se lógio Verde". .

de' começar imediatamente a roda- O casal' Fa'l'row é um dos P011l'!:'S
gem de outro filme com Rita Hay.. de Hollywood que não frequentam
worth, intitulada "Quando Os Deu- "parties" nem "nigth clubs". -O
ses Amam".

\ marido não para de dirigir fill.�ies.
e a esposa, terminando seu pnpel
naquela produção dramática, resol
veu aproveitar suas horas lh-res
para escrever contos infantis )J:>.rn
uma ·-emissora de Hollywood.
N. B. - Na secção "O C0111en1,l

rio Da Semana'" eu poderia avl'C
sentar comentários sôbre filmes
que brevemente serão exibi,elos 11;.S

cines de Florianópolis, conqlunto
para isso remetam-me, sempre COIll

antecedência de pelo menos 20
dias, <le ullla relação dos próxin;u;;
fihnes. Si fôr passiveI. .

. t
"VA VOLUNTARIOS DA PÁTRIA No- 68 • 1.- MmA."l

CAI)I'" j>osrl'l.�8) • 'ELEFO!>E 6640· TELtGA"''''A$, �TECTOJl,&.

Para realçar ainda mais a s·re-. ,.

ção, cu poderia enviár, em anho ú
I AgenCIa .Geral pa�a S. CatarlDiD

cada trabalho UIll foto d .

Hua Fehpe Schmldt. 22--Seb.
. , e um a r -

C P
-

T
tista diferente. E V·S.· estaI, 69 o el. «Protetors»
.., . ,�pero que '" se FLORIANOPOLIS

relu'a a esta ideIa, em vossa res-

posta. De C[llaJquej; forma, agl'adc-
I.ço-vos a atenção preciosa. r

90,00
45,00
25,00
9,00

Pro;eçõei.
secção a cargo de Luiz Latia

then-o da ilu.stra.QllO o.-oima,�

the. em tUllável geooto. um célioe do

excelente IoperitlVO KNOT, leDo_

.. V. Sia. de IIOt'escentar. ao�

...' • gent;i!eu:ESTEi' 7Al1- ,

BFi'1 O I1EY APERITIVO
\

PI1ED/LETlJ! í �

fii!Uj :i�(� I"
i
(/1'1/'{)OWTO DA soorH.//to..avr. �UGVRDI
_____

IT......l.1 ..

Telas e

Casa. Recém
construíde
DE S o c U PA DA

RUA FELIPE l'vEVES
6xl0 tnetroe, toda de

material,
TRATAR NESTA REDAÇÃO

PASTA DENTAL
ROBINSON

Dr. G.

0,:>0

QUINTA.FEIR�
Auto-Vlação Catll!"l.n�llM'

Alegre - 6 horas.
Autc>-Vlação C8tarlnen.se

- 5 horas.
Auto-Vlaçlo Catlll'ln_

- II horas.

Torilou-se o amigo inse11ar:':vel
P6rto de AI Jolson, no que era difieil, CL"IlNO

GALLETTI
ADVOGADO

Crime e civel

Con.tituição de Soei.do 1..

NATURALIZ�ÇOE::;
Titulo. D.ola�at6rl08

Auto-Vlaçllo Cl:tarlnen88
- ti horas.
Âuto·Visção

- 6,30 'horas.
. Exp,resso São CI:1stoYlo - LII� �7 hocas.
Emprêsa Glória ....:.. Lll«UlIlA -_ • 1/

• 7 1/2 horas.
Expresso Brusquenaa -' Bru.tQU8
l' horas.
Auto-VisçAo ltajaJ -

ru

Rápido Sul·Brasileira
13 horas.

_ Rápido Sul·Brasileira
I 6 horas.

&m.pn,sa Sul Oeste Ltda - X.peco - Ib

� • horaa.
'

Joinvih�

Curitiba

Eaedt61'io • R••idencia
Rua Til-ad.nte. "1.

!'ONE • - 1 "68

'FABRICA) DE FOSFOROS
-

(PRQ�•.

TA P. FABRICAR)
"

Vende-se

Maquinário Cr$ 250.000,00
Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00
Situada em Campo Alegre � S. G..

Vende-se tb. só maquinário
.

informações com A. Wehmut'1l

Brusque - Santa Catarina",

. CASAS E TERRENOS
Possue V. S. casas ou terrenos para

vender?

Não encontra comprador?
Entregue ao Escritório

A. L. Alves.
Rua Deodoro. 35.

Imobillãrlc>

SEXTA·FEIRA .

RodonArla Sul BrasU - POno .Ale«"
- II horas.

.

Aut.o-Vlaçlo Catarlnen.. Curitiba
- 5Jhoras.
A ut,o-Vlaçlo CaterlneIIH

- • horo.
- Auto.VlaçAo CBtarlnen.. - t.acuoa

1-
8,80 horas.
Expresso São Cr18t.ovlo - L&1fUlI<B _

7 horas.
Auto-Viação ltajat - Itaja! - 1. ho

'-118

Expresso Bl'UIIQuens. BrwoQu.
16 "'oras.
Rápido Sul·Brasileira

13 horas.
RápidQ Sul·Brasileira

6 horas.

Joinvile

Curitiba

A vista e ii prazo'

8AB.AlX'
AUtO-VI.a.çlo Cata1'1n�1LM - CUrlUba

- I) horas.
Rápido Sul·Brasileira

13 horas.
Rápido Sul·Brasileira

6 horas.
- • noras.

AutooVlacão Catarinense
- IS horaa.

_ A:t�'!�f.l0 OaUl'menH Tubarlo do", filme (la Colul11bia Pictul'(,:;.

EXDr�sso São Or18t.o,.Ao - LIl3'wla
7 hora.s.
ExpreSllO Brusquen.. - B:ru.qu.

H horas.
Autc·Viaçllo naja! - ltajaJ - 18. ho

ras.

Expresso Brusquen.. -. NOYII Treta
- 9,30 horas. .

Exprésso Glória - La«tma - • 1/3
• 7 1/2 horu.

DOMINGO
Rápido Sul·Brasileira

6 horas.

NOTAS SOLTAS

Joinvile
Cenas de Amor

�e ricos quereis ficar
ne modo tacil".eleg!)1
F'ezei hoje uma inscrição
" Credito Mutuo Predia
o- . . . . . . . . . . . .. . ..

Curitiba

JolnYile.
Janet Blair, afim ele filmar as ce

nas ele amor de "Cinzas do Pa'isa-

PASTA DENTAL
'ROBINSON

Nancy Guid saiu foragida tio

I
estúdio, durante a filmagem d('

"Off To Buffalo", e, vOltOll tri!s

Cid Rocha Amaral dias mais tarde, com um lllarj.-Iú

ENGENHEIRO CIVIL 'pelo braço. Belo carnaval arran.l'·ll

Aviso aos sr�. interessados (f'Ue.
:Vliss Gui I com o seu Charles nu··

tenelo regressado de sua viajem am sell, também atar. A cerimonia re

E�tados Unidos ,da América do Nor. ligiosa teve lugar na Sta. Barhara
te e paises visinhos, ° Dr. Cid Ro. M'ission, e além do padre, havia

cha Amaral reabrirá seu e!)critório poucos convidados. Durante o re�,

(Rua Presidente Coutinhn n. 22), todos três dias, então, não h{t si

nos primeiros dias de agôsto" espeo quer testemunhas ...

rando continuar a merecer as espe. TRAÇOS BIOGlliFICOS DE MAU-
ciais atençêies de seus amigos f REEN O'SULLIVAN
clienteSlo Nascida na cidade de Boyle, na

Irlanda, Maureen -Q'Snllivan foi,

Enrolamemto de motores, dinâmos e transformaodores�

Instalação de luz e força.
Venda de motores, rádios e acessorios, outros aporelhos elé·

tricos, artigos elétri<;os, etc.
.

Representa�ões divensas, com exclllsivídade dos insuperáveis
receptores "SARATOGA", '''INDIANA'' e "MERCURY".

A ELÉTRO - TÉCNICA

Rua Tte. Silveira, 14 - Caixa Postal 193 - Fone 793.

teve que usar sapatos desaltos JlIuitl)

altos, �l11 vista de ser o galã ,da pelí
cula, Franchott Tone, bem mnis :IH,>

que ela sendo que umà cena de

amor é completamente estragada,
quando o gaJã teve de ficar na fer

ma de um parentesis para beijar a

"mocinha" ...Curitiba -

xxx

Tudo Secreto

Escritório Técnico

Pedro Medeiros, Anxiliar

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Clinico e operador
U>n.ultório: Rua Vitor Meirelea. 26.

'reléone: 1.405
Con.ultas das 10 á. 12 e dao 14 ia· Sociedade de sorteios e s-eguros contra acidentes pessoais, conce-
1�' brs. Residência: Rua Blum_'1 . . ..

"

:::. -_Tel�ne: 1.620 .tendo mais outros benefIclO.S d� ca.rater assistencial,
-

Dr M S C 1 ti
.

Representante em Flortauópohs:
• • • na call

PEDRO NUNES
CUnica exclusivamente de erianÇd

Rua Saldanha Marinho, 10 Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Telefone M. 733

Iid d C. 20 lé d ó'_
_ Sorteios mensais, mediante mensa I ade e r., ,00 a m 8' 1&

...

DR. A. SANTAELA inicial de Cr$ 1I.J,oo apenas.
(Formado pela Faculdade Naclo- .

Participação IlOS lucros
nal de Medlcina da Universidade

I - - - - - - - - - - - - - - - �

Médico por ��n!����) da Assístên- ' Pe"d=�-;-;-;;;;:;-;--;ii�ti�t";;·l;i;;-;�-:; �b;é��i;; d;
.

p"'i-;;�;h-;;�
-

-;;
eta a PsiC'W:J;;al do. Distrito coupon abaixo. e remetê-lo ii nOSSa Redação, afim de completarmos

!!:X-interno de H?spltal .P�lqUlà·1 quanto antes o nosso Cadastro Social.
trico e ManicômIO JUdlcla.rlo '

da Capital Federal I Nome - - -' -....... . .

I!:x-Interno d"d saRn.ta dcasJa dei MI· I Rua Est. Civil ..........•... D. Nasc. . .

sericórdla o 10 e ane ro I ••...••...•.••••

OLíNICA MÉJ���osÃ.snoENçAs r
Mãe . . . . .. . •....... •..•••.. •.• •. ..·,

"1
Dr. Mário Wendhaue. oonsultõrto : Edifício Amélla . Pai ............•.............. ,.

Cllnica médica de adultos e criança. Ne��sidê:.;�a: 3Iiua Alvaro de Caro Emprego ou Cargo . .

Oonsultório - Rua João Pinto, 16 "alho. 70, Cargo do Pai (mãe) . .

Telef. M. 769 I Das 15 às 18 horas
Consulta das 4 ás 6 hOTa. Telefone:' Observo

Re.idência: Felipe Schmidt ", 18. Oonsultório - 1.208.
Teld. 812 Residência - 1.305.

�------------------------------------------------..-------�-------------------------------------=�

I " /

I
r

..'U)I);,(.\I/'o""

---B··__mm ---- �!l mm__���--9W-

f'abrtcont. <it dit!!tribuidor .. " c QW. arome nnlll ,.:on·

f.cçõe. -DISTINTA- • RIV"f:1'. Pm."'-.t!I I,;m trono

d. lSortin'\clnto do f}UIUHT,1t\l" ".< U(-1..-.. t-Jin ..

bane e huroiott, cdc;;odõ.. !iIo. maY1ha •.,_"" ..",.."""'It.,,,.

pOWG oJf(llh,-tu" "'U" '_,c ..b.. .(\1",,' Tl1"'J!'1'tllt das

ClbQ�O CI Gt"'�lI;leto dCil Snv-,.. COk'!!" ....tllail')1t"· 'r 1",Op\(". no I.�tldr-- 1 .. lL, '.,,,� ""'m -'m.

'l'OlIT' Oll!'<.� MATRIZ .n- f'lol"J,..n'qpc li•• - F' LIIILIS 0m l=IluVl:' ,,",n('?,' • LM.·

-UIllll!l!ill:ER'iZl\'IlI1I!OlolilII_I.'IIIl'I_====miliW1.' -=' .'I1C:.J<'1"""'C=""111l;7l\l_=���MiM!\mijjWRMM,gwm�iI_WJ$NR1B� 6J.

• : Carros para o . -interior -da Estado
o horário' dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada

firma Fiuza Lima & Irmãos, é ., seguinte:
-

! EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brnsque 16 horas
! e! excessão de sábado 14 horas

I EXPRESSO BRUSQUENSE - a-, 4a• e e-. feiras 16,30 horas
Nova-Trento

E. A. VIAÇÃO ANITAPOLlS - 3a• e 68• feiras 12,10 hora!

RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR ANTôNIO MODESTO
Atende, diàriamente, no Hospital de Caridade

if

OU�R nSTlR·SE COM (ONFORTO E ElEGAMCIÂ 1
PROCURE A

Il1faiataria 'Mello.• • •

Rua' fl'ellppe Schmidt. 48

Dr. Alvaro dê' Cervalho
Doenças de Crianças

Consultorio: RUa Tenente
Silveira, �9
Horário de consultas: 9 ás 11

hs,'
Sábados: 14 ás 17 hs.

Dr. Guerreiro da
Fonseca Produtos' Veterinarios
Especialista O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - ·Florianópolis).Médico - Efetivo do Hospital de tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários,. FazendeirosCaridade F' ti t' . ..

d I t d arande se'ríeOUVIDOS _ NARIZ e GAR-
e armaceu lCOS, -que esta mician o o ançamen o e uma j; " ...

GANTA dêsses produtos.
Tratamento e Operações .

Os primeiros já a venda, são:
nesidênci�: Felipe Sc�midt, 99 I SULFAGUANIDINA: Tubos de lI} e -vidros de 100 eomprfnridoa -de

Telefone: 1.560 e 60 gConsultas: Pela manhã no Hospital'
.

.

,Á tarde: Rua Visconde de Ouro VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de

Preto n. 2.
_

tOú cm3.
Horário: Das 14 ás 17 horas. SóRO ANTI-TETANICO: ampolas de 20 cmâ.

'VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cmâ e frascos

Clínica Méf,liea e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras :.... Partos -

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

Tratamento da Tuberculose
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. FWRIANóPOLIS

Dr. Milton Simone
Pereíra

"

Oinica Cirurgíca
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
Dos Serviços das Professores Bene
dicto Montenegro e Piragibe No-

gueira (São Paulo)
Oonsultas : Das. 14 ás 17 horas
Rua Fernando Machado, 10

--mi. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e médico do

Hosgítal de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS
Diagnóstico: controle-.e tratamento I
especializado da' gravidês. Dístur
bioa da adolescência e da menopau
•••. Pertubações menstruais, i:I�'"
mações e tumores do aparelho geui-
tal feminino. ,

Operações do utero, ovários, trom
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica do perineo (cu
turas)
!ASSISTENCIA AO PARTO E Ol:E-

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tiroide, 'ová
rios, hipopise, etc.)
VI.turbios nervosos - Esterflíríade
. - Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
1.461
Resíd. R. 7 de Setembro - Edif.

Cruz e Souza -'·Tel. 846.

DI\ NEWTON d'AVlLA
Cirurgia geral -- Doenças de Senho

ras ...:::. Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 - Telefone �'.307 .

Consultas: Ás 11,30 horas e à tar
de das 15 horas em diante
Residência: Rua Vidal Ramos n.

65 - Telefone 1.422.

de 100 cm3.
VACINA ANTI-MBICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e' frascos

de 100 cm3.
Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relativamen

te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atendeu
dCI, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínime necessário
ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com

-

abso
luta garantia de atividade máxima.

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve

terinários de grande eficácia, como: Teenertna (Buco-Vacina .contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina' Contra a
Souba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, ete ',' .

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

.

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

centrados na localidade de residência do solicitante.

LOJa nas cnSEMIRftS
Especlalízede em artigos para

homensI RECEBEU
ClONAIS
MANTEM

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

PARA HOMENS
ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRA VA

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelO menor preço da. praça
Faça' orna visita à nossa Casa e verifique

nossos precos e arllgos

Dr. Roldão COllsOrd
CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo
RURGA _,;_ MOL�STIAS nE SE-

.

,NHORAS - PARTOS
Formado pela 'Faculdade de Medi·

eína da Universidade de São Paulo,
onde foi assistente por váriol anol �o
Serviço _C;rúrgico do Prof. AUp'o

Corrêia Neto
Cirur@'Ía do estômago e vias" cit"c.ul�.'
fel intestinos delgado e grosso, tirol

de rins, próstata, bexiga, utero,
ov1l.rlos e trompas. VaTÍcocele, hidra

ceie) varizes e hernas.

Consultas: nas 3 á. 5 horas, • rua

Felipe Schmidt, 2'1 (altos da Casa
Paraiso). Telef. 1.598

Residência: Rua Esteves Junior, 170;
Tel'ef_ M. 764

OR. POLYÍ)ORO ERNA�I DE S
THIAGO

Médico e parteíze
Hospital de Caridade de 1."10-

ri'ãnópolis. Assistehte da
Maternidade

II C A P'I T A L A R II

Do

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

Doenças da tiróide e demais glan
dulas internas

,cUalea e cirurgia de senhora, -

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR-IDIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
PílORARlO DE CONSULTA�: -

"Pela manhã das m,3Ó Ia 11
horas

A tarde das 15 ás 19 horas"
�� CÕNSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles n. 18

Fone manual 1.702
RESID�NCIA :

Avenida Trompowski 112
Fone manual 766

Dr. Paalo FOlltel

)

1
, f

.... .. ..
,

. .. ···4···· ; ! .•.

.
.

fei brlca-;) •
<7\ooHt1!

A 00.0
OIA CAPITAL-

Illfl,t�a;; õ...f"'hu"",.. :rt1I .uni>

Dr. Lindolfo 4.G.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel" -- Comercial
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Bom binóculo
Grande visão

Visão maior e mais perfeita
que a de um bom biaôcule

alcança quem tem .ólida
instrucão,

Bons livros, sobre' todo. oa

assuntos:

LIVRARIA ROSA
Rija Deodoro, 3'3 - FI,rianópolio
· ".. .. .. .. .. .. .. .. .. ,.'

Muitas felicidades pelo Da.el...
to de seu filhinho 1

Mas, não esqueça, que o melh••

presente para o seu "PIMPOLHO" "

é uma caderneta do Ca1:DI'l'G
'

MUTUO PREDIAL.
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: Caixa Postal 55.

, 04M

Datilógrafa
diplomada

Oferece seus serviços.
CartELS a Maria Inês

Feneira.

S-ENHORITAl
.4 ultima crenção em ret ri

iZerante � o Guataná KN01
EM GARRAFAS GRANDES

PreFerindo-o está
acompanhando a moda.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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vietícos, essa ccampanna [em ain- Sobre a lampada elchioa :

da outro objetivo importante, que Enquanto a Enciclopedia 'I'ecní-
,é o de dar hri lhoiao l)assado da ca (vol. 'li se refe re a mven

'llussia, . em . todos - os campos das ção ele Edison como "o ponto\de
"artes:- Porque: os lideres sovieticos partida para o uso. em massa elas

"descobriram,. durante a� ultima lampa'cl� incanrlescenles pm'a fins

'guerra, que a simples devocão aos de' iluminaç[to", a Hisloria dá
'principios marxistas for'am' insufi.; uRSS (l)g. 261) diz texLualmente:
,.cientes para susLenlár a moral po- "P. :-/. Yablo�hko\' im'en tou uma
pular, que i;C a:poiou pl'incipalmen,;; lampada eletrica chama "Lampa-
te no patriotismo, isto é, no amor da Yablocltlim''', per('eita larnpaçla transmIssão de sinais cujos l'egis- la. CONVOCAÇÃO

.. 3. pátl-ia ru�sa. ele arco vollaico qlle ('oi ampla- t1'OS Uz, em 1872, e Bl'anlpy, inde- De or,dem do sr. Presidente ficam convocados os srs. engenheiros
A campanha soviética de chau- mente mada não na Russia, mas pendentemente de Uz, em 1890, rca- sócios da Associação Catarinense de Engenheiros para a assemhléia ge

-vini;;mo cientifico, â qual pude ob- i em todo o Ocidente •.... A ])l'i- liz3ram. Tesla contribuiu com ex- 'ruI extraordinária a realizar-se ás 20 horas do.dia 8 de 'Abri.! pró:;;:imo, na.servar de perto e da qual co!ecio- meira lampacla incandescenle t.éc- periencias de laboralol'io sobre a'
d

.

I
.

.

l' f '1 I lI'" f' P sua se e socla •nei algumas notas intel'essan es, mca e per eJ ,amente adaptavc ao c egT,alla sem 10, ma,s ,opov ..

I .,. r: EexLendeu-se até o campo da eneI'- uso em massa foi inventada por (1895) foi o ,pri�lleiro a e:npre.g�r I A ordem. d� dIa const�ra (ia a:lt�de .� ser tomada pela A: ,. . em

gia atomica, aos aviões de propul- Lorlygin, em '1877"... "A pl'i-mei- -a anlena. Marcol1l usou a aaaptaçao .
face da amphaçao de carteIras profISSIOnaIS pelo C. R. E. A. ne.ste Estado.

::são a jato e à descoberta e aplica- ra lampada elelrica cio mundo foi 'dc Papo\' e, aplicanclo a antena pa-' do.
ção da penicilina. chamada" luz russa" PE'!os frarice- ra as tl'ansrnições, cobriu dislan-jA rádio de Moscou, num progra- ses (.Historia da UR::;S). cias cada -vês maiores ... "

Ima tl'ansmWdo em 24. ,de março O Ko.m!s'on-;JOlsl"a,31a ;PrayJ.cJa, de Da Hisloria ela URSS, pg. 264:
de 1948, dizia: "Nenhuma desco- .26 de aetembro de '191.7, publicou, "Popov, em 1895, foi o primeiro
'llerta importante no. campo da nllm artigo: "Em 18 de oL1tubro a inventar a �adio-telegrafia, mas

.energia ato·qÜca e, ele um moelo ge- ele 181t7, nasceu Alexaneler Niko- a priorirlacle de.sta invenção foi 131'

:ral, da desintegração do ,atamo te- laevich Lodyg'in, a quem a huma-- radament.e atribuída ao italiano
Tia sido po,ssivel sem a pal'ticipa- nidade deve a ilivenÇ\ão da pri- '-'iarconi. l\'a Russia tsarista, a in

çã.o dos dentistas soviéticos". meira lampada incandescente, a yenção de Popov não roi desenvol-
Do Pr'avda ele 18 de março de qual, com pequenas alten'.açõles, \·ida".

19/18, g'uardei um recorLe em ([ue ainda servem aos pOVO-8 dos dias Finalmenle, a radio de Moscou,
':se lê: "A, ciência médica russa, que correm. em !)['ograma transmitido a 4 de
mais de meio secnlo antes d.e Fle- Sobl'e à lelegl'afia sem fio é·o maio dr 1918·, espalhou por Ioda a

ming, não só .descobriu, mas até mesmo amontoado ele falsidades. R llssia esta afirmaçáo irrisoria: "O
fez uso prático das propriedade.s Diz, a Historia da URSS, na edi- povo soYiél.ico tem orgulho rio fato

. cm:atiyas da penicilina, no trata- ção ele 1945, pg. 181, que "os cí- de nosso pais srr o berço do raelio.
mento dé varias especies de ulce- entigtas e inventores russos foram A prior'irlarle de Popov em sua iu

ras, de f,eridas, de tumores e mes- os primeiros a aplÍl;ar pratica- venç'ão é indücutivel, .e a opinião
mo ela sífilis". mente a correnle eletrica. Em cientifica dos soviéticos, baseada

E' do numero de 10 ele múço do 1832, em S. Pe(ersburg, Schillin em f.atos 11istori("9s, repLlclia qUais-
mesmo jornal, anotei: "(O que fi- co'mtrlliu o jprimeiro telegrafo quer outras afirmações a esse res-

ea demonsLrado) proya que a Rus- eletro-magnetico do mundo, lig'an- ,peito"'.
'sia é a pátria ele motor a jato e dos cio o Ministério das Comunicações Quando· mosLrei a meu amigo
aviôe,s 'a foguete". c�o Palácio ele Inverno". russ.o as no.Las exlraiclas pOI' mim
Conversei com llm amigo que ti- .\'as edições anlcriore,;, nenhum das obras por ele aconselhadas, ele

YC em iYJoscou, LHll jOl'l1alisla, sô- l'USSO (> mencim1[,rlo no capilulo das 'as leu \Jma por L1ma, balancando a

b1�r o ridiclllo dessa ·campanha.' descobel'La e do desenvolvimento cabeça e mordendo os)áhios. De
Meu amigo ficou, a llj'incipio, pen- clQ telegrafia. pois, rleyp1YCL1-me os papei�, . di-

sali\'(), carninbancl0 a mel! lado, de Adescoberta do radio, conquista zendo:
olhos' no ciJão. Devois, segurou-me mais moderna da ciencia; foi tam- - Afinal, todos essps ;rienlistas
velo llr::lI;o: hem reclamada para a Hussia,. na russos mereciam ,mais l'rspeilo. Si

F;,;cllte, Dexter, não me jnlguc EncicloIlcelia 'l'pcnica: "Os conhe� \'OCe cscrc\'('l' sohre esLe assl1nto, � "alHrantaroNeC
.

erl'oneamente. Eu SOll um paLl'iola. cimentos teoricos de Maxwell .. diga a 8'PllS leitores qLH' ele" fOl'Lun, � �;;I»� �:'" ,;g

Amo a Rnssia c lurlo que ri 1'1lSS0 (18G7) C a colaboraçi\o experimen- como os cienlislas g'eralmenle o FIRMA IDôNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL I

com loda a I\)rça dr me\l sentimen- tal de Hrrlz (Hl8G-88), c�m 1'8S-! siío, llonestos e abnegados'. Que �eus HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
to. QlI(!1"O que yocê compl'cenda ll�ito it emi3são e reflexão das on;- cspirilos, onde ([\ler qué 'esleJam, NOVAS REPRESENTAÇêES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.
que (1'!lO o que lhe rlig'o conte" rias clelt'o-magnelicas, animou a. por certo reprovam todo esse abuso RESPOSTAS À CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

"
Slalin c �ellS a�::;l'clas {\ atienas C()il- j ilkia de 'se aplical'em lais onelas na em 101'110 de �(:l:S llL!mes. �I� - __-

------------..,.....

_A realidade soviética
"

.As grandes invenções e a propaganda soviética

Por GEORGE DEXTER',
IV

'Um estrangt-n-o na Lnião Sovie- un eles. Nunca contra a Russia.

'ítica, chega muí!n veses a se rliver- Percebe bem a diferença?
til' intensamenl e com, as tolices e

- É claro que percebo, respondi
.absurdos da propaganda oficial. emocionado.

'Porque os dirigenl,es comunistas t - Pois, enlão, f]ü-J!1e'.ei que
'não' têm o menor escrupulo em í'an- esses bandidos estão transrorman
tasiar e mentir, quando 'se trata de do numa multidão de idiotas o po
"deformar a mental idnde dos mi- hre povo russo. Essas informações
.Ihõss ele infelizes que vivem isola- falsas divulgadas 'pelo rádio e pe-

.,.dos do mundo pela "cortina de f'er- los jornais comunistas não são as

ro". E, nesse afan, se deixam levar mais duráveis e, por iS�Q mesmo,
.a excessos do mais profundo ridícu- não são também as mais crimino
]0. sas. Muito pior é"o que dizem �10S-

Nos ultimos meses de minha via- sos livros ele maior ímportancia,
.gem à Husssia, já em 1%8, Lodos responsáveis pela cultura das no-

vus gerações russas, Procure adqui
rir a 'I'ekhnicheskaya Enlsiklope
diya (Enoiclopedia Técnica), a

Bolshaya Sovel.skaya Entsiklope
diya (Grande Enciclopedia Sovié
tica ) ,e a Istor iya SSSR (História
ela URSS), e veja o que dizem es

sas obras sobre as descobertas c

os 1)l'ocessos cíentif'icos.
COnsegui, não sem alguma dif'i

culdade, os volumes aconselhado.,
que me faltavam. Meu amigo aju
do-me, em seus poucos momentos
ele' folga, a seleciona r os impaga
veis trechos que vão a seguir:
Sobre a maquina a vapor: "Nos

U rais nasceu o in ventor ('llSSO da
pr.imelra maquina a vapor - Ivan
Polzunov" (H istoria ela URSS, pg.
73). "{Polzunov) " inventou a pri
meira maquina a vapor do mundo,
para acionar a maquinaria elas fa
bricas" (Histor-ia da . URSS, pg.:
76.) "Não a James Watt, mas a I
van P01ZllllOV peileuce realmente
a hOI11'a e a glor-ia de ler inventa
do a maquina a vapo r" (Kornso
molskava Pravda de 16 ele agosto
de 1947. pg. '3).

-os orgãos ela propaganda interna

�:sovietica 'estavam, empenhados na

-dívulgacão de' provas de que os

.cíêutístas russos de antes da Revo-

:]uç'ão c, mais (arde, os sovieticos
foram os verdadeiros inventores e

.aperf'eíçoador-es de quasi tudo o

',;que tem contribuiclo para a cultu
'.ra 'e para o 'corrrorto da 'human ida
'. «Je:- a maquina a vapor, a lampa
I da eletr íca, a telegrafia sem fio, o

:radio, etc ..

Os observadores Ele tora da Uni
:50 Sovietica, procui-ando urna ex-:

plícação jiara ião absurda campa
=nha, -concluu-iam "corretamente
..que a mesma tem, origem. no indis-
Iarsavel compíexo- :de: inf'er icridade
'que domina os senhores do Krern
·]in. Mas D certo é que, si os cida
«dãos russos.tdutsdos :de Inteligen
.oia mais lucída têm- para Ludo isso

apenas um sorriso amargo, a gtan-
-de maioria da população acredita

; piamente na palavra oficial e se

\ torna, cada dia, mais' ignorante da
verdade. E esíe :é:'Ot'êfcüó procura
"do.

Do ponto de vista 'dos I idetes so-

(ambem ugará
.<l
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Ministério do
Trabalho

16a-:-Delegacia Regwnal

AVISO
A Delegacia Regional do Minis

tério do 'I'rabalho, Indústria e Co

mércio, avisa aos sr= , empregado
res que a 30 de abril vindouro ex

phra o prazo para o recolhimento

ao Banco
I
do Brasil, ou ao estabe

lecimento bancário auto rizado

BANCO INDúSTR,IA E CO�L8RCIO
DE SANTA CATARINA (INCO), do
IMPóSTO SINDICAL que deve ser

descontado dos empregados no

corr-ente mês de março, na forma

do que dispõem ds arts. 582 e 586,
§ 30 da Consolidação das Leis do

Trabalho.
Avisa, outrossim, que a partir

.de 2 de maio próximo, a Delegacia
Regional exercerá rigorosa í'iscali

zação, inclusive no interior do E'�

tado e OS' infratores serão punidos
�om' a multa de dez até dez mil

(Cr$ 10.000,00) cruzeiros. (Citada
Consolidaçfl'ü, art. 598).
Florianópolis, março de 1949.

II RaUl. Pereira Ciüda« -

Dele.gadORegional do Trabalho.

I' ·ó; ·��to;��.·�OHN·SÕ� ·s�� ·H·;;�:e
mente são utilizadas maqumas mo

dernas em precisão e rapidez. 0'1

são construidos em fábrica moder

na sob todos os pontos de vista e

,)� 'SOPllZ!!lI!;);)dsa sOPlJ,mdo .1Od

engenheiros da Johnson são reputa
dos como os melhores do ramo. Dis

tribuidores: Comércio & Transpor";
tes C. Ramos S. A. - João Pinto,

_._-()----

COMPRADORES PARA CASAS E

TERRENOS

o Escriwrio ImobiliárIo A. L. Álves.
sempre tem compradores para casas e

terrenos.
'Rua Deoloro 35.

---CASÃ-----------------
Compra-se uma de preferên

cia com fundo para.o mar.

Informações nesta redação

C •. de Engenhe,lfOS'�

p,.

Tj
.... ".

_,,� .I> 1.",,-' "...,; ", I '''''.1'

A8�embléia Geral E'xtraordinária

o V .L\.LE D� I�A.J ..U
Proeurem na AgêlltJj&

Progresso,
LIVRARIA 43,�

ROBÃ

As-ocíacâo
,

Florianópolis, 25 de Março de 1949.

(as.) JOSÉ AMAURY ARAUJO - 10 Secretário

--Arvores frutiferas
Arvores Fruti-feras enxoertadas e plantas orn,amentats nas

melho'res qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura .

H. J. Cipper.
Conipá.
Mun. de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.
Peçam catalagú gratuitamente.

Cirurgia � Clínica -Obstetrícia
Dr" Antônio Dib Mussf
Médico efetivo do- Hospital de Caridadt3

Se(Vi�O especializadó em Doellças de Se,nhoras
Medernos métodos de tratamento

Consultório:

Rua Tiradentes. 9

Residência:

Hotel La Porta

--_._---

Consultas. diariamente, da.s 13 às 16 horas

\

-

r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANIVERSÁRIOS:......
\ � ,,_.

Paulo Preis
PAULA RAMOS x AMÉRICA IVÍ'!ÓRIA FACIL DOS NACIO-

I ,�data de hoje é a do aníver-
_ ,NAIS SôBRE OS EQUATORIA-' sano do sr, professor Paulo

Com base nas declaraçoes de
• NOS Preís, digno Inspetor Escolar,

um destacado paredro do Paula residente na cidade de Tíjucas.
Ramos, noticiámos ante-ontem No cotejo' inicial do Campeo-
ser pensamento do clube tríco- nato 'Sul Americano de Fute- Dr. Ped�o Ga�otti .

lor abandonar a disputa da boi, ante-ontem, realizado no es- 'A data de hoje assinala o arn

"melhor de três" com o América tádio de São Januário, a sele- versário do nosso prezado e ilus

pelo certame estadual de rute- ção do Brasil derrotou facil- tre coe�tadu.ano sr. dr. Pe�ro
bol de 1948 ' tendo em vista a mente a do Equador, pela dila- Gallotti, residente na Capital
terminacão' -dos contratos de tada contagem de 9 x 1. Marca- da República e a que apresen
vários d�s seus profissionais no ram os pontos nacionais: Teseu- tam�s. os �ossos cumprimentos
dia 23. Como se sabe, na pos- rinha(2), Jair (2), Simão (2)', e telieítaçôes.
sibilidade de uma terceira pele- Otávio, Zízinho e Ademir. Can- Agamenon Nocetti
ja esta terá que ser efetuada dia tos l?�rcou ?, uníc?, ponto. �d- Faz anos, hoje, o sr. Agame-
'24, portanto no dia seguinte ao versario. O team brasileiro non Nocetti, que reside no Rio
encerramento dos compromís- jogou assim constituido: Barboc ] de Janeiro onde exerce ativi
sos dos jogadores com o grêmio sa, Augusto e Wilson; EU (Bau- dades com�rciais, gozando de
da "estrela solitária". er) , Danilo (Rui e Noronh'a; vasto círculo.de estima e gerais
Ontem tivemos ocasião de 'Tesourinha, Zizinho, (Ademir), simpatias.

palestrar com o maioral-do clu- Otávio Jair e Simão. Ao aniversariante, que 'é nos-
be, sr. Dirceu Gomes, que nos a- Juiz: Mr. Barrick. so coestaduano, o "O Estado"
firmou que tal pensamento de Renda: Cr$ 557.009,00. sauda cordialmente, enviando-
abandonar' o certame será a- lhe votos de felicidades.
fastado, estando todos empe- REUNIÃO DOS TRÉS CLUBES

nhados na renovação dos con- 'NAUTICOS DA CAPITAL

tratos dos jogadores por mais Hoje as 19,30 horas, na sede
uma temporada, do Clube de Regatas Aldo Luz,
Assim- sendo, podem ricar localizar-se-a uma reunião dos

descansados os adeptos do bí- três clubes náuticos da Capital nascimento. ocorreu dia 31 de março
campeão da cidade. Domingo, -, Riachuelo, Aldo Luz, e Mar findo, na Maternidade Carlos Cor
próximo na cidade de Joínvílle tínellí, com a finalidade de fa- rêa.
etara em ação o esquadrão de zer uma interpelação à Federa-
Chinês para a primeira disputa ção Náutica de santa Catarina
da série com o América. sôbre as atividades da entidade

NASCIMENTO
Elcira é o. norn- d[\ primog�nit:1

do. distinto. casal Elcv dos Santos

e Carmem Melo. dos Santos, cujo

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

do, remo barriga-verde.
Desde que foi fundada no ano

passado, a F. N. S. C. nada tem
feito em prol do remo, dando
motivo de impaciência aos seus

filiados.

Avalos e Pocovi (Argentina).
Salto em atura - 1,97 - Gui

da HaIining (Chile). '

Salto em dístancía - 7,55 -

José Ben:to de Assis Júnior (Bra
sil) .

Salto Triplo - 15,42 - Luiz
A. Brunetto (Argentina) .

salto em altura - 1,97 - Gui

cio de Castro (Brasil).
Arremesso de peso - 15,36 -

Emílio Malcníodí (Argentina).
Arremesso do peso - 15,36-

-, Eduardo Julve (Perú).
Arremesso do dardo - 64,59'-

Egon Falkemberg (Brasil). '

Arremesso do martelo - 53,51
-- Frederico Kleger (Argenti
na).
Decatlo - 7.011 pontos

Henrique Kistenmacher (Argen
tina) .

Masculinos

DIA 10 O TORNEIO" INITIUM"
Conforme deliberou a Federa_

ção Catarinênse de Desportos,
está marcada a data de IOde

,

Maio para a realização do Tor
neio Inicio do corrente ano. As

inscrições para os clubes filia
dos da capital já se encontram
abertas.

.. _-,----

EM ATIVIDADE A ASSOCIA
ÇAO BOX AMADOR

NO Teatro Alvaro de Carva
lho será realizado amanhã, In
teressante festival de canto, mú,
síca, box e catch-as-catch-can
promovido pela Associação Box
Amador.

LICENCIADO O PR�SIDENTE
DO T. J. D.

A Federação Cataríriense de

Desportos em data de 31 último
concedeu 90 dias de licença ao

presidente do Tribunal de .Justi
ça Desportiva, Dr. Osmar Cunha,
tendo assumido a presidência,
interinamente, o sr. Arnoldo
Suarez Cúneo.

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

RECORDES SUL AMERICANOS
DE ATLETISMO

A título de curiosidade, publi
camos abaixo a relação de re

cordes sul americanos, de atle
tismo: '

OS PRóXIMOS JOGOS DO S�
AMERICANO

Prosseguindo o certame sul
americano dê futebol', jogarão,
amanhã, á noite, no estádio do
Pacaembú, em São Paulo: Chile
X Bolívia e ParaguatX Colom
bia.

o BANDEffiANTE PREPARA
CONVENIENTEMENTE OS

SEUS AMADORES

ELCIRA MELO DOS SANTOS

anuncia aos parentes e amigos de seus pais, Elcy dos Santos e

Carmen Melo dos Santos, seu. nascimento', ocorrido dia 3� de

março findo, na Maternidade "Carlos Corrêa", nesta Caprtal;

4 sra, Raquel e•.• i
,

conclusão da 8a pagine I'industriais e comerciantes de Blu

menau, Brusque, Joinvile, Curiti

ba e outras cidade afastadas do li

toral, sem distinção étnica, bas

tando ter dinheiro para construir
residências de verão. nessas belís

simas pra ias catarinenses.
A sra. Raquel não. quis delibe

radamente conhecer a realidade

acêrca de Santa Catarina,
.

e, ·im·

buida de preconceitos raciais, ape

la para quem possa resolver ésse

problema, ".enquanto êle não se

v ii: a.. em ·drama': o O

naZismo.
está

Idefi\ulhamente, morto, . st'a. Ra

quel. O problema co.m que defron

tamos é out ro. É êsse que sstatnos

presenciando, ; 'Ie brasileiros se

declal'arem chspm·h". em caso de

guer ra, a empunha]' armas a fa

vor da Rússia, contra o Brasil.

Isso. é quv no. momento deverá

pf'eoc�ar também a ilustre C1'o.

nisla.

, Dores
nas, (oslas"
Nervosismo,
R ..umalismo !

... e viva contente

Femininos· .. , .

100 metros rasos - 12"0

Leonor Celi (Argentina).
100 metros rasos - 10"4 - J. 200 metros rasos - 25"8 Ma-

Pina, C. Btanchíní Lutti e A. ria Malvici (Argentina), 'Ane
Marquez (Argentina) e Walter gret Weller (Chile e Elisabeth

Representações - ConsignaçõesPerez (Uruguai). Clara Müller (Brasil).
200 metros rasos - 21"2 -

.

80. metrôs com barreiras _
C/Própria,

José Bento de Assis' Júnior (Bra- 11 "5 _ Noemi Simonetto (Ar- COMÉRCIO POR AT�ACADO E A
VAREJOsil) . gentina) .

Louças. _' Vidr,ada _ Artigos de400 metros rasos - 46"6 - Revesamento de 4 x 100 me-

José Bento de Assis�Júnior (Bra_ tros - 49"5 _ Júlia Druskus, aluminio - Artigos Escolares -

P.a.l>elariaBRUSQUE (Do Corresponden. sil). Olga Tassi, EISa Irigoyen e Lé-
., . . .

te) - Tendo em vista o grande 80e met'!:os rasos - 1'53"1 - lia Spuhr (Argentina), Elsa Iri- Generos AhmentI�lOS Industr.lal'·
,

d P' d G 'l'h H d b (Ch'l) II' H I N l' SI' sados - Armannhos em geralcOmprOmISSO a
.

a5Coa, quan o Ul .....LermO un o ra 1 e . goyen,' :;e arr:mer, .o�m -I LOJA E ESCRITóRIO _ IlUA '7 ti"o clube da colina receberá a vi..: 1.500 metros rasos - 3'54"4 _ monetto e Mana Malvlcl (Ar-
S b ')1sita dos bi-campeões pa,:lis�as Guilhermo Hundobra (Chile). gentina), Lúcia Lake, B�tty .

,
. etel�1') ro, E . Talp'"r.'-de hand-ball, a direção tecmca 3.000 metros rasos - 8'25"4 _. Kretsdhmar, Maria Vadilh e

Cana po.st�J., �,�-U n�. e --, <l

do Bandeirante vem de convocar [R.aul Ibarra (ArgentIna) i IAnegret Weller (Chile).. fiCO L FAMA

Fpolis Sta: CatarinHtodos os seus amadores para os 5.000 metros rasos _ 14'23"8 Salto em altura - 1,63 .

----------------------------exercícios em conjunto que es- -- Raul Ibarra (Argentina). Ilse Barends Hech (Chile).
tá realizando com qualquer tem- 10.000 metros r'asos - 30'36"8 Salto em distância - 5,76 _

I
po, todas as quartas-feiras a - Raul Ibarra (Argentina). Noemi Simonetto (Argentina).

'1partir das 17 hora&' e todos os do- 110 metros co� barreiras - 14"6 Arremesso de peso - 12,29 _

mingas, a começar das 7,30 ho- -- Alberto Triulzi (Argen.tina). Ingeborg Melo de Preiss (Ar-!Tas. 400 metros com barreIras -:- gentina). \

Assim sendo, tOdOE '1S "m-:-,do- 53"6 - Sílvio de Magalhães I Arremes5'0 do peso - 12,29 -

res vinculados ao aI" -vel'nc1l:10, Padilha (Brasil).' - Ingeborg Melo de Preiss (Ar- :

deverão estar a postos nos dias Revemmento de 4 x 100 me- gentina).
.

i

indicados; afim .de dar combate, tros - 41"7 -, Fondeville, San- Arreniesso do dardo - 38,92
dias 16 e 17 do corrente, ao Clu- de, Hoffmeister e Beswick (Ar- - Ruth Caro (Argen1lli.na).
be Ginástico Paulista, o primei- gentina). Oportunamente publicaremos
TO clube de São Paulo a visitar Revesa:rnento de 4 x 100 me- a relação dos recordes olímpicos jBn.,sque. tros - 3'16"0 _ Carreta, Evans, e mundiais.. '

LUIZ FARIA & IRMAO

i

A alimentação inconveniente,.o exces-

80 de bebidas. resfriados. etc. obrigam
freqüentcmeute os rins tt um trabalho
Forcado. Os trunstôrnos dos rins e do
aparelho uri nário sito a: causa da rc

tenção do ácido (nico. freqUentes Ieven
tadas noturnas. dores nas pernas, ner

vosismo, tonteiras, tornozelos inchadcê,
reumabismo, olhos émpapucados, e, em

�er.'"1.I, a impressão de velhice precoce.
.\j'tdc seus rins a purificar seu sangue
p� -r meio de Cystex, A primeira dose
c- l (lH'('R, a trabalhar, aj udando seus rine
.t �·liltÜ[tflr o- excesso de ácidos, fazendo
aseirn com que se sinta como novo. Sob
nOSEla garant.ia Cystex deve ser intei
rurneute sa tisfutôrio. PeçaCystex em

Qualquer farmácia hoje mesmo. 'Nossa.
;wruntia. é sua maior proteção.

.çystex IIOlral3ment8de:
,

":.STlTES, PIELITES E URICEMIA
.,4----- .. -_,..._

CASA MISCELANEA dlltti·
buidora dOI :Rádiol R.:C. A
Victor. Válvula. e Di.coa.
Rua COD.elbe,ro Mafra

. •. I

EMPRESA SUL BRASILEIRA
DE ELETRICIDADE S. A..

� EMPRESUL
Serviços de energia elétrica

em Joínvíle, Jaraguá
'

do Sul,
, São Bento do Sul, Mafra, Ti

[ucas, Rio Negro e Lapa.
Material elétrico para insta

lações - Motores - Dínamos
- Bombas - Lustres - Fer
ros de engomar - Lampadas
- Ventiladores - Serviço de
instalações por pessoal técni
co especialisado.
Loja e critório á rua 15 de

Novembro, n. 449 Caixa Postal
n. 62 - End. tlegr. - "Empre
sul" Joinvile - Sta. Catarina
- Brasil.
.....,_

_ ..

Plaina
VENDE-SE uma, de <1 faces, com

pletamente nova, marca RAIMANN�
com transmissões. Ver e tratar na.

Cia. Florestal de Santa Catarina. DO;

Estreito, ou pelo correio, dirigir-se
à. Vencedora - Caixa Postal, 225 -

Florianópolis
. . .. . .. .. .. .. .. . . . .. .

PASTA DENTAL
ROBINSON

CATALOGO DE MOEDAS DO
BRASIL

Já se encontra a venda com.

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

Preço 20,00 em todas as livra
rias da cidade.
Pelo cor,reio Cr$ 25,00.

Encontram-se atualmente em US(\_
em todos 'os rec�ntos ..

do munjo,
centenas de milhares de Motores.
de popa JOHN'SON, proporcionandu
aos seus possuido.res ano após ano,
um SERVTÇO �EGURO. Distribui
dores: COIilérdn & Transp-àrtes C.
Ramos S. A. - João Pinto. 9.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'BSTAOO-Terca fel"� 5 G. Ab,ril de ,.49 7

�/ RÉINICIANDO SUAS ATIVIDADES: O GRÊMIO LIRA REALIZARÃ, TODAS ÀS QUARTAS-FEIR�S, ÀS 26 HORAS REUNiõES NA SEDE DO LIRA

1

, .

".

Relo;oar,ia Progre�so
de JUGEND lJ>- FILHO

•

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
kEEMBQLSb POSTAL

Faça .eu pedido por carta ou telegrama e pague-

aómente quando receber..

N. 31·cr$ 100,00

Urnq rnaquin� fo�c:igra�ica
�rnerjeana d. foeU

manejo

N 9 cr$ 26000

I \

I

De.p.r�odor de bolso
ilumino a .noite

Suino de qualidade

No.eOIl' relogi6s., s.;ia· aoompa Qhadoe dOI! reapectivos certificados
", '.",. ." I..e garanti�, .

PEÇ:AM-NOS. CATALOGOS -� ENVIAMOS GRATIS
. JUCEND & FILHO

.

Curiti�Q '';_, Proç!Jo Ti,iacleAt... 260 - Pcran�
,

" \
I· .,"

Moedas antigas ou modernas
Tem alguma moeda antiga em sua casa? Conferindo a data pode

valer até 50 contos!... Si V. S. não tiver moedas, seu visinho terá.

Compre um CATÁLAGO DE MOEDAS ANTIGAS DO BRASIL e

jogue diàriamente na loteria sem comprar bilhetes.

O própr'lo autor compra moedas pelo preço marcado em catálago, de

Cr$ 10,00 para cima.

Obra raríssima e de grande utilidade.

À venda em todas as Livrarias da Cidade.
PREÇO: .c-s 20,00

_()_()_()_()_()._,()_()_()_()_O_():-,().-.(.
�

.

I
1- -T 1. I
, I
i Transpu'rles ft,éreos' li.miJada I
i I�:.: 2as. 4as. e 6as: Rio::_ Sasitos - Paranaguá -'- Curitibt:

I - Joinvile - Florianópolis e Lajes. ·�I�e
3as. 5as. e sábados: Lajes -- Florianópolis -- Joinvile

i Curitiba -- Paranaguá -- Santos e Rio. e

e , Opera com A»iõe« Douglas DC3 de 21 loqares. I,
I Agentes.· FI·oza LJom.a & Irma-os i
I

As águas do mar não constituem

'e perigo para a conservação dos Mo

i
Rua 'Cons�lheiro Mafra, 35, ---: Telefone 1565 'Q tor-es JOHNSON Sea Horse .pois to-

....O�()_()_O.-.O_O_O_O_O_O�O._.O ()1I dos êles, antes de sair da fábrica,
são tratados por um processo espe

cial, idealizado e executado para

proteger- as partes metálicas contra
os efeitos corrosivos da água salga
da. Distribuidores 'Comércio !:

Tra'nsporteS'-C;'Ramos S. A.�' João

Pinto, 9.

_..., � ..· . ,-. - .

I. 'DR. - •
.' .

•
• •

i ,A.··DAMASCENO DA ·SILVA 'i
:

ADVOGADO :
• •

: ,AÇõES CfVÉI� E COMERCiAIS :

I Praça 15

::::::::,:.:)-
.. and. I VENDE-SE ..

por motivo de mudança
I - �-�, -

Fonese i;ú'; 1.388-
r

••
-

ê.�.
- -.I'_'::�r--,_*-,"I� :).�-&rand-e . área - de te-Freno ,jà - c,ultiva�-a,

·
.. .

,

: ' Florianópolis _ Santa Catarina : (Distante cerca de seis quiiometros da capital-Bairro-Barreiros
: I : Area de 142 metros de frente por 1.850 'de' fundos, incluindo

: , 6 casas de madeira e uma de material.
,

,
, TRKf,AR:

}1 LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO, N. 33J

ACEITA 'ENCOMENDAS
DE· SERViÇOS TIPOGRAFICOS

APRESENTAÇÃO IMPECÁVEL _;. ENTREGA
..: -RÁPIDA

Ouçam diariamente, das 9 àsv13 e das 17 às 22 horas

RIDIO TUBn� ZYO 9
1530 kilocielos ondas: médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

Floruxmôpolis - nesta reâa.iõ» ou E�cri1ório J. de A L. Al'l:es.
Barreiros - com o proprietário Mathias Iha.
-Blumenau - com o sr. Christiano KnoI1, no ,Hotel Cruzeiro.

•.. reune som ... acabamento ••

solidez.•. no piano perfeito!
Além de vários modêlos_ para

/ pronta entrega ... êste mclraVl

lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano de

pagamento a longo prazo!

SchwartzmanD
REPRESENTANTE

Santa· Catarina

S/A
para

KNOT
Cx. 134 - Te I. j{NOT

Florianópolis,
�" ". .. .. .. .. .. � .

: PRECISA-SE
Importante estabelecimento co

mercial necessita de uma moça de
mais de 17 'anos que tenha noções
ele contáhilidade e dactilografia
para o serviço de caixa.

.

Informações na rilíal Varig â

Praça 15 de Novembro 'edf', do To-
tel La Porta.

.

CANE'I.'A PER.DIDA - Foi perdida,
ontem, sem '! tampa, uma caneta "Par·

kel''')' Júnior, fole cõr marron, que, sendo

objeto de valor estimativo, pede-se a

quem a acou a _ gentileza de restítuí-Ia
nesta redação, OU 'ao sr, Artur Beck, no
HSalão

�
Progresso". Grattífca-se.

QUARTO PROCURA-SE

Estudante de Direito pro
cura Quarto Mobiliado; com

ou sem refeições, em ambien
te' de sossêgo.
Permutam-se referências .

Cartas para ARFON nste

�ornd.

Guia do Paraná
Publica relação dos comerctantes e industriais com seus anue-

reços,
Cada guia e vendido acoennanhado de um mapa rodoviário

Paraná e Santa Catarina.

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

do

i

D�:·�Á�;�·ÉL·�G'�·CRÜZ·L�M�:Atenção ! !! Atenção! ! !
DR. CARLOS LOUREIRO

I Em suas viagens à Joinvile e Curitiba prefira as luxuosas.
DA LUZ limousines do

-----------------.----------------------------------------------.------------------- I

I
, I

ADVOGADOSI Escritório: Rua João PintoI . n.oJ8 __ Florianópolis

Transporte.1iI regulares de cargo!' dopôrto de

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOV4 rOBI
Informações comas Agentes

Flcriellópolj" - Carlos HoepckeS/A - CI- T'eletone 1.212 ( En i. t eleg ,

EÊo FraDcilco co Sul - Carlos Hoepcke S/A -Cf - T.!\eloae 6 MO) � 1: \/I AC I

Diàriamente entre:
FLORIANóPOLIS

ITAJAf
JOINVILE

ClJRITIBÀ,
FIUZA LIMA & IRMÃOS

Conselheiro Mafra 35 -- Telefones - 1562 - 1565,
CONFôRTO

'

SEGURANÇA,
RAPIDEZ

I

I
r,,:·t�

•• " •. �1.·._

___
'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ses facciosos por um jornal
em que aparece, como único

responsável, o seu proprietário,
aliás residente no Río.

Já tivemos ocasião de comen- Não nos sentimos nada edifi- OLH'OS A'ZUIStar, à vista das informações cados, como órgão que somos
-

prestadas pelo sr. Secretário da da imprensa catarinense, ante
sem sido diferentes dos que se es-

Segurança Pública a requeri- t (Comentário sôbre o artigo inserto na revista taheleceram e se multiplicaram,
t d d t d

. as a itudes como essa, que reve-
"O Cruzeiro", edição de 19 de março de 1949).men o e um epu a o OpOSI- Iam tamanha falta de ética no _

,

cionista, a campanha que o jor- jornalismo local. O ilustre Car- A revista carioca "O Cruzeiro", edição do dia 19 do eorren-

nal "Diário da Tarde", a pretex- deal Dom Jaime Câmara visita te, em sua página 114, inseriu um artigo da consagrada escri

to de um "saneamento moral", a sua terra especialmente con-
tora patricia, Exma. Sra. D. Rachel de Queiroz, sob o título

f d tô d âtí "OLHOS AZUIS".vem azen o em orno a pra 1- vidado a tomar parte em tradi- .

ca do jôgo clandestino. Por cionais solenidades religio-
Ao Iêr o artigo em questão, chega-se a saber que a inslgn,e

roais que a simples coerência
sas. Pretender-se envolvê-lo na

escritora - que tanta fama' tem conquistado com os seus 1I-

este]'a a indicar aos denuncian- vros -'esteve nesta bela e encantadora Brusque, cidade feita
mistificadora campanha, em .

.

tes a necessidade do pormenor do trabalho para o trabalho. Brusque, um dos maiores parques
t que, paradoxalmente, um jor- .

d tríaí d E t d
.,

h d t t t tque apontasse os ransgresso- r ibe ruíd
-

d In us rIaIS o .s a o, que ja ospe ou an as e an as perso-
res da lei, aos quais alude vaga �t� e� e rl�It.osa perfverstao a

nalidades ilustres, e que aqui chegados logo entravam em con-
, - e ica jorna IS ica, e a ron ar a

t D J' d D' it p" Ieit M
..

1e indefinidamente, nao apare- dianidade do visitante ofere- tacto com nossa, ge.n e; r. UlZ, e irei o, re er o umclpa.,
cem, nas reportagens, os casos '"

d Ih
.

Ih
'

f I Dr. Promotor Público, Tenente Delegado representante do MI-
" t" d 't d f'

cen 0- e aos o os um asa .

té d G
.

d tri
"

t f' t doconcre os ,a espei o e IgU-
.

d
.

d d tarí rus erro a uerra, ln us rIaIS e comercian es, en .im, com o

rar, sempre, como responsável pansorama a SaCIe a e ca ari-
mundo oficial, e que, sempre ao se despedirem, expremiarn suas

por atos assim clandestinos a ne�ee�ossa arte rotestamos i�pressões. L� !óra, por meio da impre�sa,. t�rnavam a expri
pessôa do titular da Segurança contra êsse �roc�sfo de fazer mrr suas gratidões, por tudo que lhes fOI possível ver, observar
Pública. 'de pertojornalismo político e, estamos E t: h b d ti "OLHOS AZUIS" daNão seria difícil, porêm, ao certos não há mista terra s ran ou-�os, so remo �, o ar IgO ,

jornal da oposição, que chega a quem'não reclame do "Diário consagra�a escritora, quanto � parte que �� refere a Br?sque.
referir, circunstancialmente, 10- d T d" ts obí t' id d Quem conhece um pouco de literatura, e ja leu algo saldo da

� , a ar e mais o je IVI a e .

h R h 1 d Q
'.

1
.

f'cais onde o jogo e praticado, de- se s corri ntá rios pena maravil osa de ac e e ueiroz, que, com pa avras a-

clarar o infrator ou infratores �. u e a I ,

ceis que lhe são peculiares, com .intelígência rara e brilhante,
das leis que sàbiamente previ- BO·I na V',ara e outras escreveu obras de um mérito sem precedentes, por certo dirá:
nem a exploração de tal vício. a Exa. Sra. D. Rachel de Queiroz foi infelicíssima em seu artí-

O próprio Secretário da Se- b· d··· d go sôbre o vale do Itajaí, ,

gurança Pública, nas informa- rloca eiras e Ora, querer saber algo do convívio desta bôa gente, não é

ções prestadas a propósito da mãu aoAsto tomar informações de um proprietário de confeitaria, (confor-
interpelação que lhe foi dirigi-. me alega a escritora), ainda mais que, sendo êste senhor ale-

da, assinalou essa ausência de' A Secretaria da Segurança Públí- mão, e que, com direitos que a lei lhe faculta, pode ser, como .ê,
dados mais concretos, mais pre- ca expediu ordens no sentido de e tantos outros estrangeiros também o são, em todo o território.
ciosos - nós diríamos mais co- que seja obedecida .ern toda :l SWl nacional, proprietários de confeitarias, indústrias e etc., etc.
rajosos - acompanhando as plenitude, a Portaria N° 893, de 28 Errou a consagrada escritora, em se estribar unicamente
denúncias vagas, feitas em car- de maio de 1948, em que Iotan. na informação alegada. Numa cidade como Brusque, com cer

tas anônimas, ou pelo telefone, . proibidas as bricadeiras denorni- ca de 30 mil h-abitantes, com autoridades constituidas - fede
sem que se declinem os respon- nadas "BOI NA VARA", "BOI 1'0 raís estaduais, e municipais e militares, e que vivem como uma

sáveis. M,ATO","BOI NA MANGUEIRA" só família, onde a politica J'amais desuniu os laços de amizades
brasileiros, ocoerendo a cimUllS-'

Já agora, as queixas suspeito- etc. \.' de sua população, e que esta, em sua maior parte é operaria, tância de muilos filhos dêsi'es
sas recaem sôbre o vespertino Assim,. ficam os snrs. Delegad0S uma cidade como disse, que possuí um Ginásio, embora par- consórcios não saberem falar o a-

acusador, que, dizendo-se bem e Sub-delegados prevenidos ,oe que ticular, o que demonstra o esforço e bôa vontade de sua gente),
informado à cêrca dum fato, re- são responsáveis funcionalmente garantindo pelas leis federais, dois Cursos Normais Regionais
foge ao dever moral de aduzir pelo cump1'Ímento, ,integral dessa três Grupos Escolares, dois Seminários, uma escola dó, SENAI,
provas de evidênçia, citando os Portaria. 27 escolas municipais, 34 escolas estaduais espalhadas por todo
violadores da lei contra os jogos o município, um Tiro de Guerra, enfim, numa cidade como
de azar, Pqrque não o faz? Por- R ' d' G · , Brusque, que se apresentou no último conflito européu com

que é aue. ao invés de fazê-lo, a 10 uarUla 43 pracinhas, jam.ais se poderá alegar que as crianças conti

pondo têrmo, de vez, à t01,peza i�I�� f.,@��;�í -·;-lill,-fj��.B nuam aprendendo o alemão, como' língua pátria; pois, nem es

das insinuações infames, prefe- PROGRAMA PARA HOJEl colas alemãe,;; existem, nem tão pouco se batizam em alemão,
re as alusões veladas, as reti- 9,00 _ ABERTURA _ Bom dia porque os ofícios e demais atos religiósos administrados nas

. cenciadas referências a supos-
. .

1
.

.

CtT P t t t 'r
. mães, inclllsi"e o têrmo U1'Ot, o

para voce,.. Igr�]aS ocalS - a o I�as e ro es an �s, e em� Ingua noss� e
mesmo deixaria em Pernambuco>'

tos centros de jogatina, - para 9,30 _ Variedades e111 o'ravacões mUlto nossa, nem mUlto menos as crIanças lem em alemao,
Somente atacar as autoridades?

"" .

t
�

l'
. .

t t B d pelos llolanrleses. scgundü nos in-
1000 - Arco Irir musical 'pOIS nas res IVl'anas eXlS en es em rusque, po erelpOS en-

f ('ll' F
Não haverá, mesmo por detrás 10'15 _ Francisc oCanaro e sua

contrar centenas e centenas de livros de autores nacionais (e
.

arma iI Jel'uO < rey,re.

do simples objetivo pólítico des-
'

orquestra. entre êles, livros de D. Rach�l de Queiroz), de escritores estran- Is�o, pOl'pm, nua convinha ao-

h
".,

d t d
-

t
�

t b'
. propósito que a tl'ouxe a Santa

sa campan a, que Ja nmguem '10,30 _ Musicas brasileiras em geiros, mas, to os em ra uçao por uguesa, am em a cnança
leva à canJa de zêlo pela mora-

gravações brusquense não pensa em alemão, visto o convívio da mesma
f:atarina . .\1elhor seni(:o lhe pres-

ll'dade pu'blica
'

t
� �

t d b '1' ·t· I
- lada o confeiteiro çle Bl'usque, ()

, um ln eresse 10,""5 _ Infornlatl'vo ser o o raSI elro, mUI o menos VIve ou morre em a emao. .

. ,

'?
,J

t 'f' d b 1
- qllal, la]\-ez provQcado a jeito, ne-roaIS esqUIVO e eqUIVOCO. 11,00 _ EN.CERIÜMENTO Quasi todo o vale do I ajaI' OI es ravado por a emaes, e,

*
se entre êstes existiu ou ainda existe descendentes ou recentes. claróu o seguinLe à ilslre iLiner3-

imigrantes que não sabem honrar a terra que lhes amparou oú rante e sellS companheiros: "Se-
13,00 - Oferecimentos,musir�i511 'e q I '"

está amparando, será uma excessão à regra, o que aliás, gente os sen 01.s uel'em con lecer �an--

16,00 - ENCERRAMENTO
de índole assim, encontraremos em todas as raças, em todos La Catal'ina, podem ir embora da--

os meios sociais. O dever de todo bom brasileiro, nêste caso, é qui. O rest.o, Ttajaí, Florianópolis..

de denunciar esta gente, seja de que raça fôr, às autoridades só Lôm sujeira". E seg'uiu a sra_

competentes, mas nunca fazer como D. Rachel dé Queiroz fêz; Raqnel o cons('1110 que acredita--

taxar toda uma população ordeira e produtiva, como "Brasil mos não houvesse sido dado esp(ln

transviado. Brasil em mãos alheias". - tàneamen!e?, EsLamos certos que

Errou, como disse, a grande escritora 'ao se expressar que. n�o. Ela a!:ravessou a ".fronteira

"nem parecem olhos de brasileiros aquêles olhos azuis do sul". alemã", criada pela sua imagina
e que a estas zonas, Brusque também pertence, esta Brusque ção, e, destarte, cumpria-lhe diz.er

- que é nossa e muito nossa, embora 'sendo uma pequeníssimq q\le ltajaí e Florianópolis 'não e-

�"eba do nosso glorioso Brasil. ram aquqo que o estúpido confei-

E, por ser brasileiro, embora de olhos azui�, é que faço êste teiro de Brusque lhe di�.,era. Mas

comentário, pois também nasci aquí e sou tanto 1)ra"ilt>il'o, co-! pref,el'iu calar e acrescentar a dI}<

mo o é o brasileiro do Ceará, que tem olhos pretos, ou €'sverd(;u ..

1 "alemão mal encarado", outras

dos, escuros ou de qu�lqiler outra cor, visto não sel' a cor dos I perfídias' por conta própria, esc.re

olhos que exprime a índole de um povo,·e sim, o que êle produz, v('ndo que em. Santa Catarina·

para um Brasil maior, para um Brasil nosso e muito dos bra- alemães•.e brasileiros vivemos se-

sileiros. parados, "quase tão. separados

Brusque, 29-3-49. quanto negros e brancos nos Es-

:00 COI'respondente tados UnidosH, a ponto de aqueles
frequentarem praias de banho ex

CÂMARA clusivamenle Sllas, tendo-�E' em

Cabeçudas (' em Cambóriú a im

pressão de que se esteja à orla d()
Mar do :\'orte"" Pessoas isentas
de má fé' qUR visitem as referidas

praias e queiram .qatísfazer a sua

clll'Íosiclade, ficarão sabendo que

os pitoTcscos e confort5vei� han

gaICí,; ali exis! cn I es prrtcnccm a'

o MOMENTO

SERVIÇO DE METE0-
ROLOG1A

A sra Raquel e os seus preconceitos"

Florlan6polls, 5 dle Abril dé 1949

A, sra. Raquel de Queiroz não J'ercncias pouco lisonjei ras aos 110-

Previsão do tempo, até 14 ho- gosta de Santa Caiarlna. Deverá J11ellS e às coisas do nosso Estado.

ras do dia 5 ter a hr ilhante escritora razões ín- Ainda agora andou a sra, Raquel
Tempo bom Limas que justiquem a sua atitude em excursão pelo sul do país e na'

Temperatura - Est'avel mental, e talvez sejam elas Lão for- Paraná viu mulatos de olhos azuis·

Ventos - Do quadrante sul: tes que não ilhe permitam conter ó e telllo-bl'asilell'os acaipirados, fa-'
frescos por vezes afloramento de seus recalques. 8ó Jando u brasileiro do Ceará, Em

Temperatura extremàs de ho- assim. se explica o motivo por que, Santa Catarina, porém, o cenário:

[e: de quando em quando, a veneran- mudou inteiramente. Aos seus 0-'

Máxima 22,3 mínima 15,1 . da cronista há por bem fazer re- lhos 'e aos seus ouvidos tudo se a-

Florianópolis Conclue na 6a. pág�

figurou e soou .de maneira diame-"
l ralmen te oposta, muito embora os

a lernâes que se Jixaram, e prolife
rai-am no Estaelo vizinho não tives-

em SanLa (!a.tal'ina.
Mas a festejada escr-itor-a veio à.

nossa lena com idéias prcconcebi-
das e empenhou-se únicamen1.e em

colher imur-cssões apressadas que'
lhe servissem de provas ao juizo·
que se habituou a fazer do povo
ca la ri nrnse. Por isso, não se inte-
l'('.SS'OU a sra. Raquel em proceder'
a uma indagação séuía e honesLa�.
de caráter político, social e cconô-'
111 ico. Se, ao invés de andar à cata.
de falos isolados que lhr justificas-'
.sern a ojeiiza por Santa Catarina,
se desse- ao trabalho de visitar os

grupos escolar-és da zona em que
passou como gato por .brasas, te

ria opo rt.un idad e, ele ver críancas .

louras, 'ao lado de cr íanças more
nus e pretas, recebendo lições de
professora formadas pelo Intitu
to rle Educação de Flo rianõpnlis;
se l'(lSSe aos quartéis teria ensejo
de observar que ali vivem na me-

Ihor camaradagem soldados de 0-

ribem alemã com soldados df' nri-
g'ern portuguesa, cabocla e arr-ica

na; se visitasse as túbricas vrria.

operáríos de tôdas as etnias a com

petirem 110 uabalho, sem se preo
cuparern com questões de rata;
.se indagasse como se vem 'proc�s
saneio a assimí lação dos alemães
em Santa Catarina, ficaria, salbeu-

,

do que .é avultado o número de
tenLo-brasileiros casados com luso·-

lcmão; e se lenlsse mais longe o

seu interêsse por essas questões,
tei'ia conhecimenLo de que c(31'ca
de srtecentos \'oc5bulO:i pol'lugue-

,

�es ou bl'asilcil'os já .se incOl'pora--
ram ao arremêdo de alemão lala-

.

do na zona d·c coloniza(:,ão, ao pas
so que a nossa língua adotou ape
nas meia rlúzia de yocáblllos aIe-

* *

Essas considerações vêm à
margem do apêlo feito pelo
"Diário da Tarde", ontem, ao
Cardeal Dom Jaime de Barros.
Câmara, no tocante à campa
nha que aquele jornal empreen
deu contra a prática dos jogo,s
de azar. A deselegângia do ges
to da folha que não declara os

seus responsáveis e a sua ousa

da exploração em tôrno da pre
sença do eminente Arcebispo do
Rio de Janeiro, par.a envolvê
lo nos insinceros móveis das re

portagens sensacionalistas que
tem publicado, não devêtiam
passar sem o protesto, que tra
duzisse o sereno juízo dos que,
entre nós, lamentam os expe
dientes malévolos e inconfessá
veis postos a serviço de interês-

17,00 - Em tempo de valsa
17,30 - Variedades
17,45 - Carta Sonora

18,00 - Ave Maria

18,05 - Musicas populares varia
das

18,,30 - Momento Esportivo
19,00 - ENCERRAMENTO

Imposto territo
rial predial
A Prefeitura continua na arre

cadação dos impostos territo
rial e predial, cUjo pagamento
foi prorrogado até o dia 15 des
te mês em curso.
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,

FRANCISCO
NETOPARA FERIDAS,

E C Z E MAS,
INFLAMAÇO'ES,
COCEIRAS,
fRIEIRAS ,

Advogado
Escritório: Rua Felipe Schimidt
21 (sobrado) (Alto da casa "O

Paraiso")

ESPINHAS, ETC,)
Residencia: Rua Alvaro de Car

valho, 36

,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


